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Rada Miejska w Kolonowskiem, na sesji, 
która odbyła się 16 grudnia, uchwaliła 
budżet gminy na 2014 rok. Zdaniem 
skarbnika Gminy Kolonowskie, Anny Ra-
thmann (na zdjęciu obok), sytuacja finan-
sowa naszego samorządu jest stabilna. 
- Budżet na 2014 rok po stronie docho-
dów wynosi 15.054.202 zł, a po stronie 
wydatków 17.838.576 zł - mówi Anna 
Rathmann. - W porównaniu do bieżącego 
roku planujemy wydać o około 1,3 milio-
na zł mniej, ale należy pamiętać, że w mia-
rę upływu czasu pojawią się dodatkowe 
wpływy, związane m.in. z pozyskiwaniem 

dotacji na różne zadania gminy i podob-
nie, jak to bywało w latach poprzednich, 
należy się spodziewać wyraźnego zwięk-
szenia budżetu.  
- Tradycyjnie największe wydatki gminy 
są związane z utrzymaniem szkół i przed-
szkoli, stanowiąc 33%, koszty administra-
cji wynoszą 12%, a na inwestycje zamie-
rzamy przeznaczyć ponad 3,8 milona zł 
(21%).  W 2014 roku spłacimy 991 tys. zł 
zadłużenia, poniesionego w latach po-
przednich na inwestycje kanalizacyjne, 
drogowe i zakup samochodu OSP. 

Dokończenie na stronie 2 

KONCERT DLA KLAUDII 

Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu, przy współpracy z Biblioteką i Centrum Kultu-
ry w Kolonowskiem, zorganizowała 17 grudnia koncert na rzecz chorej dziewczynki  
z Kolonowskiego. Wydarzenie doszło do skutku z inicjatywy Heleny Piaskowskiej, a  
w trakcie koncertu wystąpili uzdolnieni uczniowie szkoły oraz Big - Band pod kierow-
nictwem Jacka Hornika. Specjalnie dla Klaudii zaśpiewał także święty Mikołaj! 
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ŻYCZENIA  
16 listopada 50. rocznicę 
ślubu obchodzili Państwo 
Marta i Jan Puzik z Kolonow-
skiego.  

ZBIÓRKA ODPADÓW 

BUDŻET GMINY UCHWALONY 
Dokończenie ze strony 1 
 

Obecne zadłużenie gminy wynosi  prawie 
6,5 miliona zł, ale jego spłata jest rozłożona 
do 2025 roku. Poziom zadłużenia nie za-
graża ani płynności finansowej gminy, ani 
nowym inwestycjom. 
Największą pozycją w wydatkach inwesty-
cyjnych jest naprawa i modernizacja dróg. 
Łącznie wydamy na to 1,6 miliona zł, m.in. 
na poprawę jakości ulicy Piastowskiej w 
Fosowskiem oraz dróg transportu rolnego 
w Spóroku i w Staniszczach Małych. Ubie-
gamy się też o środki z tzw. schetynówek 
na modernizację ul. Pluderskiej w Kolo-
nowskiem. Ponadto planujemy termomo-
dernizację budynków komunalnych na ul. 1  
Maja w Kolonowskiem, dokończenie re-
montu Sali OSP w Kolonowskiem, budowę 
boiska przy szkole w Staniszczach Małych, 

przebudowę części dachów w centrach 
aktywności wiejskiej w Staniszczach Ma-
łych i Spóroku oraz kolejny etap zagospo-
darowania terenów zielonych przy ul. Le-
śnej w Kolonowskiem i przy targowisku.  
 

- Warto pamiętać o tym, że wydatki gminy 
są uzależnione od wpływów do budżetu. 
Największą pozycję w dochodach stanowi 
subwencja oświatowa, która wynosi 5,5 
milina zł. Wpływy z podatków od nieru-
chomości dają łącznie 3,466 mln zł, z czego 
2,5 miliona zł wpłacają lokalni przedsię-
biorcy. Warto zwrócić uwagę na to, że dzię-
ki aktywnej promocji gospodarczej gminy 
oraz uzbrojeniu terenów  przy ul. Opolskiej 
i Kościuszki, wpływy z podatku od nieru-
chomości, pochodzące od naszych firm, 
wzrosły o prawie milion zł rocznie - kończy 
Anna Rathmann. 

USUWANIE AZBESTU 
z terenu gminy Kolonowskie w 2014 

 

Gmina Kolonowskie planuje w 2014 roku ponownie przystą-

pić do naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z 

zakresu demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu 

gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  
 

Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się 

azbest, wynosić będzie tylko 15% kosztów usuwania azbestu 

oraz kosztów nowego pokrycia dachowego. 
 

Pozostałe 85% kosztów usuwania wyrobów azbestowych 

zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 
 

W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór 

wniosków dla osób chętnych do skorzystania z dofinansowa-

nia na usuwanie azbestu w terminie do 28 lutego 2014 r. 
 

Z osobami, które złożą deklaracje, zostaną zawarte odpo-

wiednie porozumienia. 
 

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać 

w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 6 i 9,  

tel. 77/4611140 w. 24 lub 48. 
 

Wzór wniosku o dofinansowanie można pobrać ze strony 

internetowej www.kolonowskie.pl. 

Jubilaci wychowali córkę, 
doczekali się wnuczki i wnu-
ka. Pani Marta była zatrud-
niona w zakładach dziewiar-
skich w Dobrzeniu Wielkim i 
w Opolu, natomiast pan Jan 
pracował w Sekcji Drogowej 
PKP Fosowskie.  
Najserdeczniejsze życzenia  
składa Burmistrz Kolonow-
skiego oraz nasza redakcja. 
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ODPADÓW 

Firma „REMONDIS”, która na 
zlecenie Związku „CZYSTY 

REGION” zajmuje się wywo-
zem odpadów stałych z tere-

nu Gminy Kolonowskie, przy-
gotowała  harmonogram wy-

wozu na pierwsze półrocze 
2014 roku. 

  

W uzupełnieniu do zamiesz-
czonych na stronie 2. i 3. ta-

belek informujemy, że wywóz 
odpadów wielkogabaryto-

wych  z Kolonowskiego i Fo-
sowskiego zaplanowano na 8 

MAJA 2014 roku.  
Z kolei 9 MAJA 2014 roku 

zostaną wywiezione odpady 
wielkogabarytowe ze Spóro-

ka, Staniszcz Małych i Sta-
niszcz Wielkich.   

ZBIÓRKA ODPADÓW 

TEATRZYKI PO NIEMIECKU 
22 listopada odbył się w Kolonowskiem kolejny Przegląd Teatrzyków Niemieckojęzycz-
nych. Oprócz młodych artystów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Kolonowskie wzięli 
w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.  
W nagrodę za uczestnictwo w tej imprezie młodzież z gimnazjum w Kolonowskiem po-
jechała 12 grudnia na wycieczkę do Wiednia, a uczestniczący w przeglądzie uczniowie 
szkół podstawowych dzień później zwiedzili kopalnię srebra w Tarnowskich Górach. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  
 

Burmistrz Kolonowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w 
formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2014 ro-
ku, w zakresie opieki domowej nad osobami przewlekle i 
obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i star-
szymi, opieki paliatywnej, rehabilitacji leczniczej osób cho-
rych i niepełnosprawnych, gimnastyki leczniczej i korekcyj-
nej dzieci i młodzieży szkolnej, wypożyczania sprzętu me-
dycznego dla chorych w domu, prowadzenia profilaktyki i 
promocji zdrowia, poradnictwoa medycznego oraz świad-
czenia czynności medycznych. 
 

Na realizację zadania przeznaczono 110 tys. zł, a w konkur-
sie mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumie-
niu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy.  
  

Oferty konkursowe, wraz z wymaganymi załącznikami, na-
leży przesłać lub złożyć w terminie do dnia 8 stycznia 
2014r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonow-
skiem, ul. Księdza Czerwionki 39, w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia" oraz podaniem pełnej nazwy oferenta. O zacho-
waniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 
 

Kompletną informację o ogłoszeniu konkursu zamieszczo-
no na stronie internetowej: www.kolonowskie.pl. 



Z NURTEM RZEKI 
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- Czy rozumiesz mowę kamieni? - zapytał 
mnie Konradin, szybko podnosząc niewielki, 
zaokrąglony otoczak, którego gładka po-
wierzchnia była poddawana niezliczonym 
tarciom o dno rzeki. Ta naturalna obróbka 
ujednoliciła wielkość i kształt tego otocza-
ka, a także innych niezliczonych kamieni, 
leżących spokojnie i leniwie na brzegu rze-
ki. 

 

Konradin podrzucił kilkakrotnie okrągły 
kamień w kierunku zachodzącego słońca. 
Wyćwiczonym ruchem dłoni chwytał 
sprawnie spadający kamień, zaciskając na 
jego twardej i gładkiej powierzchni swoje 
palce. 
 

- Gdyby ten kamień potrafił mówić... - wes-
tchnął zatopiony w myślach chłopiec. Pod 
rozłożystą topolą znalazł Konradin wygod-
ne miejsce i nakazał, abym usiadła tuż obok 
niego. W upalne dni pod wysoką topolą 
można było odnaleźć cień, chroniący przed 
słonecznymi promieniami, które w połu-
dniowe godziny kąsząco głaskały jasne 
ciała dzieci taplających się w wodzie. 
 

Ta wysoka topola stanowiła granicę łąki 
starego Fuchsa. Już wczesną wiosną krowy 
Fuchsów korzystały z wolności i świeżej 
trawy. Hans Fuchs przybiegał często na 
brzeg Malapane. Tutaj mógł schować się 
wśród gęstych gałęzi krzaków. Jego kry-
jówka przypominała zielony schron. Hans 
poszukiwał schronienia przed smutkiem i 
lękiem, wypełniającym dom Fuchsów. Ru-
di, ojciec Hansa, już od dwóch lat nie przy-
syłał żadnych listów. Przed wyjazdem na 
front siedział Rudi ze swoimi braćmi przy 
ognisku i ostrą wódką spłukiwali strach 
przed tym, co w tym momencie było dla 

tych mężczyzn w sile wieku nieznane. Każ-
dy z nich musiał wyruszyć na front, o któ-
rym niechętnie mówiło się, jednakże szybko 
i skrycie się szeptało. O przeżyciach fronto-
wych nikt nic nie opowiadał. Po Manfre-
dzie, Gottfriedzie i Albercie pozostały jedy-
nie metalowe blaszki z numerami. Stary 
Fuchs przygotował podobne blaszki dla 
swoich krów, które - nie zważając na tę 

ozdobę - dalej delektowały się trawą i wo-
lno-ścią na brzegu Malapany. 
 

Hans korzystał z zielonego schronu i na 
kartkach szarego papieru pisał listy do ojca 
na front. Front wydawał się dla Hansa 
czymś nieosiągalnym, zarezerwowanym 
tylko dla mocnych i odważnych mężczyzn. 
Piątoklasista budował swoje wyobrażenia 
o świecie zarezerwowanym tylko dla sil-
nych. Z pamięci wywoływał stęskniony syn 
obrazy swojego ojca, które traciły systema-
tycznie swoją ostrość. W niedzielne popołu-
dnie przysłuchiwał się kobietom siedzącym 
w kuchennym pomieszczeniu Fuchsów. 
Wszystkie nerwowo przekrzykiwały się, 
płakały, aby znowu krzyczeć i narzekać na 
swój los. Kobiety przygotowywały uciecz-
kę. 
 

- Musimy uciekać? Dokąd? Hans nie rozu-
miał tego niepokoju. Nie potrafił sobie wy-
obrazić, że nagle muszą dom, zabudowania 
gospodarcze, pola i tę łąkę przy Malapana, 
pozostawić i uciekać. Tylko dokąd? Słyszał, 
że na zachód, czyli w kierunku zachodzące-
go słońca. Jego zielony schron był najbez-
pieczniejszym i najprzytulniejszym miej-
scem. Najważniejsze, że te kilka metrów 
kwadratowych brzegu otulonych w pląta-
ninę gałęzi należało wyłącznie do Hansa. 

KOLĘDNICY 
Z KOLONOWSKIEGO 
 

Okres świąteczno-noworoczny 
jest szczególnie pracowity dla  
naszych zespołów muzycznych. 

W trakcie jarmarku bożonaro-
dzeniowego, który się odbył 1 
grudnia w Kolonowskiem, po-
kazali się Dominika i Janusz 
Żyłka, a 15 grudnia chór COL-
NOVICA pomyślnie przebrnął 
w Dobrodzieniu eliminacje do 
Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 
Nasz reprezentacyjny chór 
nagrał również piękną płytę z 
kolędami. Składa się na nią 
osiemnaście tradycyjnych 
kompozycji, zarejestrowanych 
w kościele parafialnym w Sta-
niszczach Wielkich. Płytę moż-
na nabyć m.in. we wszystkich 
parafiach Gminy Kolonowskie. 

Dwie autorskie pastorałki za-
rejestrował także zespół KO-
TYŚ & DARIA. Można ich bę-
dzie posłuchać na antenie Ra-
dia Opole, Radia Plus oraz zna-
leźć na portalu youtube.com. 
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Pogodzony ze swoim losem chłopak napi-
sał kolejny list do ojca przebywającego na 
froncie. Szary papier zrolował i wsunął do 
butelki po chlebowym kwasie. Starannie 
zabezpieczył szyjkę butelki, aby woda nie 
miała możliwości wtargnięcia do jej wnę-
trza i rozmazania liter, napisanych czar-
nym atramentem. Ten ostatni list do ojca 
na froncie znalazł miejsce w nurtach Mala-
pany. 
 

- Kamienie potrafią mówić - przerwałam 
ciszę i zamyślenie Konradina. Woda w 
Małej Panwi spokojnie płynęła swoim 
tempem i gdzieniegdzie poruszała kamie-
nie, które - nie potrafiąc oprzeć się sile 
wody - toczyły się dalej. Jedynie leżąca 
niedaleko brzegu sporej wielkości skała 
potrafiła wbić się w miękkie podłoże rzeki 
i nie zmieniła swojego położenia. Ptaki po 
raz kolejny budowały gniazda i po raz ko-
lejny wyrastała trawa, po przerwie spo-
wodowanej zimowym snem. Teraz Brud-
na Woda w Małej Panwi ukrywała nie tyl-
ko kamienie, ale i obumarłe ryby.  

 

Jan Lis chętnie spędzał wakacyjne miesią-
ce u dziadków. Przepływająca niedaleko 
rzeka działała na chłopca jak siła magne-
tyczna. Jan często wykorzystywał nieuwa-
gę dziadka i szybko chował się wśród gę-
stych gałęzi nadrzecznych krzaków. Jed-
nakże nikt nie korzystał z wodnych igra-
szek nawet w upalne dni. Brązowa ciecz 
poruszała się swoim tempem w starym 
korycie rzeki. Nikogo nie interesował się 
kolor wody w Małej Panwi, nikogo nie in-
teresowały ryby szukające możliwości 
życia w tej ekologicznej przestrzeni, zanie-
czyszczonej odpadami wysokorozwinięte-
go przemysłu okolicznych miasteczek. 
 

Jan Lis wygrzebywał patykiem szare ka-

mienie, pokryte warstwą brudnej mazi. 
Dziadek stałe przestrzegał chłopca przed 
niezliczonymi chorobami, których można 
byłoby nabawić się podczas kontaktu z 
brunatną wodą. Jana wolność podczas 
wakacji była ograniczona. W rzece nie 
wolno było się bawić. Dziadek jednakże 
opowiadał o swoich wyczynach wędkar-
skich nad Wilenką. Jan z jeszcze większą 
pasją wygrzebywał kamienie z dna rzeki. 
Przypomniał sobie opowieść o Marysi, 
siostrze dziadka, która bała się Wilenki. 
Którejś jesieni Wilenka nagle zaczęła wy-
lewać wodę ze swojego rzecznego koryta. 
Mała Marysia szukała pomocy i recytowa-
ła Panu Bogu cały alfabet z prośbą, aby 
pan Bóg sam sobie wybrał literki potrzeb-
ne do tekstu jedynej modlitwy, odstrasza-
jącej stale napływające wody. 
 

Jan dalej wydłubywał patykiem kamienie. 
W pewnym momencie natrafił patykiem na 
jakiś przedmiot. Z zamulonego brzegu 
wygrzebał starą butelkę. Z zainteresowa-
niem przyglądał się butelce, która nagle 
wydawała się drogocennym skarbem. 
Słońce schowało się już za horyzontem. 
Konradin wypełnił otoczakami kieszenie 
swoich spodni. Powoli skierował swoją 
uśmiechniętą twarz w moim kierunku.  
 

- Ja jestem kamieniem, a ty moją rzeką. 
Razem poruszamy się w nieznanym kie-
runku. Czy aby słuchasz, co do ciebie mó-
wię?  
 

Oczywiście, staram się zrozumieć mowę 
kamieni. 
 
 

VIOLETTA WANTULOK 
 
 
 

Opowiadanie „Z nurtem rzeki” otrzyma-
ło drugą nagrodę w konkursie literac-
kim, zorganizowanym latem 2013 roku 
w ramach Festiwalu „Drzewo Życia”. 

PRZEGLĄD 
KOLĘD 

Biblioteka i Centrum Kultury 
w Kolonowskiem wraz z To-

warzystwem Społeczno-
Kulturalnym Niemców na Ślą-

sku Opolskim zapraszają na 
Gminny Przegląd Kolęd. Ta 

tradycyjna impreza  odbędzie 
się 26 stycznia o godz. 14.00  

w kościele parafialnym w Sta-
niszczach Wielkich. 

 
 

Jak co roku, w przeglądzie bę-
dą mogli wystąpić soliści, ze-
społy wokalne i chóry, repre-

zentujące szkoły podstawowe  
i gimnazjum, ale nie tylko…  
W myśl zasady: „kolędować 
każdy może” organizatorzy 

zapraszają również do wystę-
pów w kategorii „open”, a 

przede wszystkim - do wspól-
nego  kolędowania! 



TURNIEJE MIKOŁAJKOWE 
7 i 8 grudnia  w hali widowiskowo-sportowej w Kolo-
nowskiem dwukrotnie gościł święty Mikołaj.  

W sobotę, 7 grudnia, pokazał się przy okazji VII Mikołajko-
wego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzików w Piłce 
Nożnej, zorganizowanego przez LKS Zieloni Spórok, a dzień 
później roznosił prezenty młodym szczypiornistkom i 
szczypiornistkom, biorącym udział w Mikołajkowym Tur-
nieju Szkółek Piłki Ręcznej, prowadzonym w Kolonow-
skiem oraz w ościennych gminach przez ASPR Zawadzkie. 
 

Sportowe współzawodnictwo w piłce nożnej wygrała dru-
żyna Małejpanwi Ozimek, która wyprzedziła Piasta Strzelce 
Opolskie, Zielonych Spórok, KS Krasiejów, Naprzodu Ujazd 
i LZS Rozmierka. Z kolei w zawodach piłki ręcznej bezkon-
kurencyjne okazały się drużyny chłopców i dziewcząt z 
Kolonowskiego (na zdjęciu), które wygrały swoje wszyst-
kie mecze z ekipami z Pawonkowa, Lublińca, Zawadzkiego, 
Jemielnicy i Dobrodzienia. 
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SENIORZY BĘDĄ MAILOWAĆ 
Grupa kilkunastu seniorów wzięła udział 
w projekcie "Aktywni lokalnie, myślący 
g l o b a l n i e " 
r e a l i z o w a -
nym przez 
Rodzinę Kol-
pinga w Sta-
n i s z c z a c h 
W i e l k i c h . 
D z i a ł a n i a 
skierowane 
są do osób 
p o w y ż e j 
sześćdziesią-
tego roku życia i realizowane były w woje-
wództwach małopolskim, podkarpackim i 
opolskim. W ramach projektu zorganizo-
wano między innymi kurs komputerowy i 
warsztaty rozwoju osobistego.  
 

Do udziału w projekcie zgłosiły się osoby 
nieprzypadkowe, aktywnie działające w 
naszym środowisku, w Caritas, Mniejszości 
Niemieckiej. Ich spotkania w klubie senio-
ra mają być odskocznią od tej często trud-
nej działalności. 
 

Naszych seniorów najbardziej zaintereso-
wało szkolenie z obsługi komputera.  

- Nauczyłam się zakładać konto, wysyłać 
maile - mówi pani Krystyna. - Poza tym 

kurs jest oderwaniem 
od codziennego życia i 
możliwością dokształ-
cenia, bo do tego każdy 
wiek jest dobry.  
- Kiedy kończyłam pra-
cę zawodową, kompu-
teryzacja dopiero 
wchodziła - wspomina 
pani Lidka. - W domu 
nie umiałam opanować 
komputera, teraz wiem, 

jak do tego się zabrać. Pozostaje mi już 
tylko utrwalić zdobytą wiedzę.  
 

Efektem wszystkich działań projektowych 
jest założenie Kolpingowskiego Klubu Se-
niora. Jego działalność zainaugurowano w 
poniedziałek 18 listopada w siedzibie Ro-
dziny Kolpinga w Staniszczach Wielkich. 
Środki na organizację zadań pozyskała 
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Progra-
mu Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2012-2013.     MARTYNA MIREK 

RUCH NA HALI 
W okresie jesienno-zimowym 
odbywa się sporo zajęć w hali 
sportowej w Kolonowskiem. 
Korzystają z niej nie tylko 
uczniowie PSP nr 1 oraz Pu-
blicznego Gimnazjum w Kolo-
nowskiem, ale również kluby 
sportowe z terenu naszej gmi-
ny, zakłady pracy oraz niefor-
malne grupy, chętne do gry  
w piłkę nożną.  
Dwa razy w tygodniu odby-
wają się treningi taekwondo 
dla najmłodszych, a niedawno 
pojawiła się również oferta 
dla szukających aktywności 
ruchowej pań. Zajęcia zumby 
to połączenie tańca i aerobiku 
z muzyką latynoamerykańską. 
Prowadzi je prywatny in-
struktor z Jemielnicy. 
Pozalekcyjne zajęcia odbywa-
ją się  od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 17.00 
do 21.00. Natomiast w soboty 
i niedzielę hala jest wykorzy-
stywana do organizacji róż-
nych imprez. - Na przykład 14 
grudnia zorganizowano pił-
karski turniej dla  ministran-
tów dekanatu Zawadzkie. 



PAZURKIEM: ROK RODZINY 
Obchody świąt Bożego Na-
rodzenia mają szczególny 
charakter. Ewangeliczne 
przesłanie o Dzieciątku, 
które przyszło na świat  
w Betlejem, znajduje swoje 
odbicie nie tylko w przeży-
waniu adwentu i wieczerzy 
wigilijnej. Jest to czas,  
w którym ludzie naprawdę 
stają się wobec siebie życz-
liwsi. 
 

Pędząc za doczesnymi dob-
rami i doznaniami, często 
zaniedbujemy rodzinę. 
Zwłaszcza na Górnym Ślą-
sku, który od kilkudziesię-

ciu lat przeżywa kolejne 
fale migracji. Wyjazdy za 
chlebem poprawiają status 
materialny mieszkańców, 
często jednak kosztem roz-
łąki. Większego skutku nie 
przynoszą starania władz 
samorządowych – ciągle 
powstaje za mało atrakcyj-
nych miejsc pracy, w zapo-
mnienie poszedł program 
„Opolskie – tutaj zostaję”, a 
program Specjalnej Strefy 
Demograficznej aż roi się od 
pobożnych życzeń. 
 

Do działań naprawczych  
w śląskich rodzinach włą-

czyli się biskupi archidiece-
zji katowickiej, diecezji gli-
wickiej i opolskiej, ogłasza-
jąc Rok Rodziny, który roz-
począł się w pierwszą nie-
dzielę tegorocznego adwen-
tu i potrwa do 28 grudnia 
2014 roku. Biskupi chcieli-
by, abyśmy w naszym życiu 
codziennym wzorowali się 
na Świętej Rodzinie z Naza-
retu, pamiętając o szacunku 
wobec rodziców i o tym, że 
powinniśmy poświęcać 
znacznie więcej uwagi swo-
im dzieciom.  

 JÓZEF KOTYŚ 
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KIERMASZE  

W pierwszą niedzielę adwento-
wą odbyły się na naszym tere-
nie dwa kiermasze bożonaro-

dzeniowe. W Kolonowskiem 
imprezę zorganizowała Biblio-
teka i Centrum Kultury wraz z 
kołem DFK, Rodziną Kolpinga, 

zespołem parafialnym „Caritas” 
i parafią Kolonowskie oraz z 

radami rodziców przedszkola i 
szkoły podstawowej.  

Z kolei w Staniszczach Małych 
kiermasz tradycyjnie przygoto-

wało miejscowe koło DFK.  
 

Obydwie imprezy były bardzo 
udane, a więcej zdjęć, doku-

mentujących ich przebieg, Bi-
blioteka i Centrum Kultury za-

mieściła na Facebooku.  



TURYSTYCZNE ŚPIEWANIE  

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Ks. Czerwionki 39        47—110 Kolonowskie 

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

 

SPIS TELEFONÓW 
 

UMiG: 77 4611 140 
 

Numery wewnętrzne: 
Sekretariat: 22, Faks: 31 
Rada Miejska: 27 
Księgowość: 32, 35 
Skarbnik: 23 
Podatki – 33, Kasa – 34 
Ewidencja ludności: 36 
Działalność gosp.: 37 
Budownictwo: 28, 38 
Kadry – 25, USC: 26 
Rolnictwo, środowisko, 
mienie komunalne: 24 
Drogi, gosp. komunalna: 30 
Ochrona ppoż. i OC: 29 
 

Biblioteka i Centrum Kultury: 
77 4611 140, wewn. 50, 51 
 

Spółka „KGK”: 77 4611 044 
Wodociągi: 600 937 308 
 

Pomoc Społ.: 77 4611 075 
 

Gimnazjum: 77 4611 053 
 

Szkoły Podstawowe: 
Kolonowskie: 77 4611 126   
Fosowskie: 77 4611 158  
Staniszcze M.: 77 4611 064  
 

Przedszkola: 
Kolonowskie: 77 4611 455  
Fosowskie: 77 4611 058   
Staniszcze W.: 77 4611 260  
 

Policja Komisariat w 
Zawadzkiem: 77 46 16 477  
Policja Posterunek w 
Kolonowskiem:  77 46 11 007  

Straż Pożarna Strzelce Op.: 
77 4049 900 
 

Pogotowie Ratunkowe: 999 
 

Kolonowskie - Ośrodek 
Zdrowia: 77 4611 160  
 

Stacja Caritas:  77 4620 215 
 

Poczta : 77 4622 490  

Colonnowska           

Biuletyn  „COLONNOWSKA” 
redaguje Biblioteka i 
Centrum Kultury w 
Kolonowskiem 
Adres  redakcji:  
47 - 110 Kolonowskie  
ul. Ks. Czerwionki 39, pok. 15  
Telefon: 77 4611 140 wewn. 51 
E-Mail: 
kultura@kolonowskie.pl 
 

Biuletyn opracował J. KOTYŚ 

Dnia 07.12.2013 roku, w Publicznym Do-
mu Kultury w Zawadzkiem, miało miejsce 
dość istotne wydarzenie, a mianowicie 
Festiwal Piosenki Turystycznej OZ/PTTK. 

Jest to już z resztą XI festiwal, lecz po raz 
pierwszy odbył się on w Domu Kultury. 
 

Uczestnicy mieli za zadanie przedstawie-
nie jakiejkolwiek piosenki o tematyce zbli-
żonej do turystyki i podróżowania. W tym 
roku serce jury można było zdobyć tylko 
poprzez głos, prezentacja ogólna (ważna, 
jak zwykle) nie brana była pod uwagę. 
Jeszcze festiwal nie rozpoczął się na dobre, 
a już można było usłyszeć lekko podener-
wowane głosy chórzystów rozśpiewują-
cych się po kątach. Taka-taka-taka-teke-
teke-teke … Jeszcze tylko głęboki wdech i 
do dzieła! Zajmującą miejsca młodzież 
przywitał Alfred Feliks, prezes oddziału 
PTTK w Zawadzkiem. 
 

Mowa powitalna, i konkurs czas zacząć! 
Śpiewaków podzielono na dwie kategorie 
wiekowe: szkoły podstawowe oraz szkoły 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Jako 
pierwsza oceniana była młodsza część 
uczestników. Każda z sześciu szkół konku-
rujących chciała pokazać się z jak najlep-
szej strony i, moim zdaniem, wszystkim się 
to udało.  
 

Krótka zapowiedź, piosenka, nie do końca 
turystyczna, bo o bajtlach i, bez jakiejkol-
wiek przerwy, przeskok do kolejnej kate-
gorii – kategorii o uczestnikach nieco star-
szych od poprzednich. Tutaj oczekiwano 
trochę bardziej wymagającego repertuaru. 
I tak się stało. Pojawiły się dwugłosy, ka-
nony, duety wraz z chórkiem… Jedne pio-
senki rozweselały, inne wzruszały. Zapre-
zentował się także Zespół Szkół specjal-
nych z Kadłuba. 
 

W momencie, w którym ostatni z uczestni-
ków zakończył występ nadszedł czas na 
przerwę… No, nie całkiem, bo widzów, jury 
i organizatorów czekał jeszcze jeden wy-

kon – niespodzianka, którym okazał 
się cover piosenki „21 Guns” zespołu 
Green Day, przygotowany przez We-
ronikę Spałek, Sonię Szydłowską, au-
torkę sprawozdania (wokal), Martinę 
Koston (klawisze) i panią Iwonę Cier-
pich (opracowanie). Sądząc po reakcji 
widowni, niespodzianka się udała. I 
teraz nastąpiła przerwa na pączka, 
cukierki, ciastka, herbatę i soczek. W 
międzyczasie wystąpił w przerwie 
chór składający się z wszystkich chęt-

nych, którzy chcieli jeszcze pośpiewać. 
Można było także oddać swój głos na  lau-
reata  Grand Prix, wpisując na karteczkę 
numer odpowiadający utworowi i wrzuca-
jąc do urny. Uczestnicy ukazali swoje 
umiejętności najlepiej jak potrafili. Każdy 
otrzymał taką nagrodę, na jaką zasłużył. 
 

Przyszedł czas na Grand Prix. Tegoroczną 
nagrodę Grand Prix, zdobywając sześćdzie-
siąt cztery głosy, otrzymał… duet Weroni-
ka Spałek i Sonia Szydłowska (Martina 
Koston – klawisze, autorka sprawozdania– 
chórek)! 
 

Jeszcze na 
k o n i e c , 
nas ze mu 
h o n o r o -
w e m u 
członkowi 
P T T K , 
J a n o w i 
P a w ł o w i 
II, odśpie-
wano ulu-
b i o n ą 
„Barkę”, w 
podzięko-
waniu za 
te wszyst-
kie lata 
cz ło n ko -
stwa. Tym miłym akcentem zakończono 
uroczystość. Wszyscy, z nagrodami bądź 
bez, z uśmiechami na ustach udali się do 
domów, bogatsi o nowe doświadczenia.                          

 KR 


