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WIZYTA 
PREMIERA 
W sobotę, 15 lutego br., go-
ścił w Staniszczach Wielkich 
premier RP Donald Tusk. 
 

W trakcie wizyty na  Opolsz-
czyźnie, której głównym punk-
tem było rozpoczęcie budowy 
nowych bloków energetycz-
nych w Elektrowni Opole, Do-
nald Tusk postanowił spotkać 
się ze strażakami. Bezpośred-
nim impulsem, powodującym 
wybór OSP Staniszcze Wielkie, było poświęcenie strażaka z tej jednostki, Adriana Smyka-
ły (na górnym zdjęciu z prawej strony), który w listopadzie ub. roku, wioząc żonę na po-
rodówkę, udzielił pierwszej pomocy pracownikowi firmy zajmującej się wycinką w lesie.  
 

Na spotkanie z premierem przybyły delegacje wszystkich jednostek straży pożarnej  
z gminy Kolonowskie, ale honory gospodarza pełnili: prezes miejscowej OSP, Andrzej 
Czok, i naczelnik, Grzegorz Hurek, który na wstępie poprosił Donalda Tuska o inspekcję 
strażnicy, po czym zaprowadził gościa do świetlicy na spotkanie przy kawie i kołoczu. 
 

W trakcie prawie godzinnej rozmowy miała miejsce nie tylko wymiana uprzejmości. 
Grzegorz Hurek zwrócił uwagę na potrzebę unormowania sytuacji strażaków ochotni-
ków, którzy biorą udział w akcjach ratowniczych. Często zdarza się tak, że ich pracodaw-
cy nie zgadzają się na opuszczenie stanowiska pracy, dając do wyboru: albo praca, albo 
służba w jednostce OSP. Omawiając specyfikę gminy Kolonowskie, zwrócono uwagę na 
zagrożenie przeciwpowodziowe, związane z działem wodnym doliny Małej Panwi. - Za-
równo strażakom, jak i władzom gminy Kolonowskie zależy na tym, aby  
jak najszybciej zmodernizować wały przeciwpowodziowe na pograniczu Staniszcz Wiel-
kich i Fosowskiego. Przy okazji spotkania przekazano pismo w tej sprawie. 
 

Premier Tusk na zakończenie wpisał się do kroniki OSP Staniszcze Wielkie i obiecał, że 
ponownie odwiedzi nasze okolice. Jest zainteresowany zarówno uczestnictwem w spły-
wie kajakowym Małą Panwią, jak i rozegraniem meczu na boisku miejscowego LZS. Bez-
pośrednio po wizycie w Staniszczach udał się do Zębu, aby kibicować Kamilowi Stochowi.  

GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD 2014 - relacja na Stronie 4. 
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ZAMKNIĘTY 

WIADUKT 
 

Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Kolejowego i Inżynieryj-
nego „Infrakol”, które jest wy-
konawcą modernizacji linii 
kolejowej Opole - Częstocho-
wa, informuje że w dniach od 
17 lutego do 17 maja 2014 
roku zostanie zamknięty 
wiadukt kolejowy w km  
43,933 linii kolejowej 144, 
znajdujący się w ciągu drogi 
gminnej - ul. Dzierżonia, w 
miejscowości Kolonowskie 
(dz Fosowskie). 
 

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z ruchu kołowego 

zostanie wyłączony odcinek 

ulicy Dzierżonia w pobliżu wia-

duktu, a na okres jego moderni-

zacji trzeba będzie korzystać z 

objazdu przez centrum Kolo-

nowskiego lub Fosowskiego. 
 

Zarządca linii kolejowej po-

czątkowo nie zamierzał doko-

nywać remontu wiaduktu, który 

wielokrotnie był nieprzejezdny 

z powodu niedrożnego systemu 

odwodnienia. Jednakże na sku-

tek interwencji burmistrza Nor-

berta Kostona, którego poparł 

poseł Ryszard Galla, zadanie 

zostanie zrealizowane. 
 

Ewentualne uwagi należy zgła-

szać telefonicznie do kierowni-

ka budowy, Sławomira Paru-

cha, na numer 604 072 933. 

NIE DAJMY SIĘ NACIĄGNĄĆ! 
Człowieka łatwo nakłonić  do zakupu rze-
czy, związanych ze zdrowym stylem życia. 
Wydaje nam się, że takie wydatki się opła-
cają, bo na zdrowiu nie można oszczędzać. 
Chętnie kupujemy zdrową żywność, poście-
le rehabilitacyjne, filtry do wody, rezonato-
ry biofotonowe, zdrowe garnki itp.  
 

 

W ostatnim czasie na terenie powiatu 
strzeleckiego zaktywizowały się osoby, po-
dające się za akwizytorów firm, produkują-
cych różnego rodzaju specyfiki i urządze-
nia, mające niby służyć naszemu zdrowiu. 
Zapraszają na bezpłatne badania medyczne, 
które tak naprawdę niewiele mają wspólne-
go z badaniami. Akwizytorzy są bardzo mili, 
ale - wyłącznie do momentu sprzedaży pro-
duktu. Potem zmieniają taktykę. Konsu-
menci są wprowadzani w błąd, co do treści 
zawieranej umowy. Bywa że ktoś jest prze-
konany, że kupił towar za 150 zł, a w rze-
czywistości podpisał umowę o kredyt na 36 
rat po 150 zł! Bywa też, że akwizytorzy 
twierdzą, że za te pieniądze nie sprzedali 
nam towaru, tylko dali nam go na próbę i 
po miesiącu przychodzą, aby go zabrać. 
Uważajmy! Nie podpisujmy umów, nie czy-
tając ich uważnie ! 
 

Firmy zazwyczaj dzwonią na nasz domowy 
numer telefonu, nie informując, czym się 
zajmują, pod pretekstem bezpłatnego zba-
dania stanu naszej wody, otrzymania przez 
nas prezentu i zaproszenia na pokaz i dar-
mowy obiad czy badań finansowanych z 
Unii Europejskiej. Ludzie korzystają z pro-
mocji, chcąc się bezpłatnie przebadać. Tym-

czasem akwizytorzy przekonują nas do za-
kupu różnego rodzaju specyfików, jedno-
cześnie informując, że do 14 dni możemy je 
oddać. - Niestety nie jest to prawda! - W 
przypadku zawierania umów poza lokalem 
przedsiębiorstwa możemy zrezygnować z 
towaru do 10 dni, przesyłając do firmy pi-
semne oświadczenie! Osoby, które robią to 
na ostatni moment, np. 13 dni po sprzeda-
ży, nie mogą już odzyskać pieniędzy za nie-
chciany produkt. Często jesteśmy wprowa-
dzani w błąd w kwestii telefonicznej rezy-
gnacji z produktu - jak się później okazuje, 
nie ma takiej opcji! 
 

Zdarza się, że podpisujemy umowę, a akwi-
zytor nam ją zabiera, informując, że nasz 
egzemplarz prześle razem z gwarancją. 
Piękne słowa, ale cóż z tego, skoro umowa 
dociera do nas po terminie możliwego od-
stąpienia -  np. po miesiącu. W treści umo-
wy znajduje się zazwyczaj zapisana drob-
nym drukiem informacja o tym, że zostali-
śmy poinformowani o możliwości jej wypo-
wiedzenia. Jednak z uwagi na czas, który 
minął od jej zawarcia, okazuje się, że od 
umowy odstąpić już nie można.  
 
 

Najczęściej okazuje się, iż porównywalne 
towary można kupić o wiele taniej w skle-
pie, a ich cudowny wpływ na nasze zdrowie 
to czysta fikcja. Ulegając czarowi promocji 
często pakujemy się w tarapaty, bo nawet, 
jeśli wyślemy w terminie pisemne zawiado-
mienie o odstąpieniu, firma może nie chcieć 
go uznać, twierdząc iż zwracany towar jest 
uszkodzony.  
 

Firmy wymyślają coraz to nowe 
sposoby, aby skutecznie znie-
chęcić konsumentów od docho-
dzenia roszczeń. Musimy uwa-
żać i nie ulegać łatwowiernie 
namowom przedstawicieli han-
dlowych. Każdy towar możemy 
zakupić w sklepie znajdującym 
się blisko miejsca zamieszkania 
lub przez Internet i zawsze ła-
twiej nam go będzie reklamo-
wać. Bądźmy  świadomymi kon-
sumentami, zastanówmy się 
zanim coś kupimy i szanujmy 
swój podpis. A w razie proble-
mów i wątpliwości należy sko-
rzystać z porady Rzecznika Kon-
sumentów.  

 

MAŁGORZTA PŁASZCZYK- 
-WALIGÓRSKA 

Powiatowy Rzecznik  
Konsumentów  

w Strzelcach Opolskich  
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BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO ogłasza  

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY 
 

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 1335/6 z karty mapy 5, obrębu Kolo-

nowskie o powierzchni  0,9075 ha, położonej w rejonie ulicy Zakładowej w 

Kolonowskiem, uzbrojonej w energię elektryczną i sieć wodno-kanalizacyjną, 

zapisanej w księdze wieczystej o numerze 50401. Działka przeznaczona  jest  

w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłu, składów, 

baz budowlanych i komunalnych i rzemiosła wytwórczego o symbolu P.  

Nabywca działki zobowiązany będzie do rozpoczęcia jej zabudowy na cele 

określone w planie w terminie 1 roku  i zakończenia w terminie do 3 lat  

od zawarcia  umowy  notarialnej. Nieruchomość jest bez obciążeń. 
   

Cena wywoławcza działki wynosi: 215.500,- zł. + 23% VAT  49.565,- zł. =  

= 265.065,- zł. (brutto). Wadium ustalono w wysokości 40.000, -zł. 
      

Przetarg odbędzie się 20 marca 2014 roku, o godz. 1000 w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Kolonowskiem. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub 

prawne, które wpłacą wyżej podane wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy 

Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego  

w Zawadzkiem O/Kolonowskie najpóźniej 13 marca 2014. Wpłacone wadium 

zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, a osobie,  która wygra przetarg, 

zostanie zaliczone na  poczet ceny lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która 

wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.  
 

Szczegółowe informacje o przetargu: UMiG w Kolonowskiem, pokój nr 6,  

tel. 77 4611 120, wewnętrzny 24. 

W SKRÓCIE 
 

 3 lutego odbyło się posiedze-
nie Rady Miejskiej w Kolonow-

skiem.  W trakcie sesji  radni 
wyrazili sprzeciw wobec planów 

likwidacji nocnych dyżurów w 
Komisariacie Policji Państwowej 

w Zawadzkiem. 
 
    

 20 stycznia została podpisana 
umowa na modernizację sali 

widowiskowej, znajdującej się  
w budynku OSP w Kolonow-

skiem. Przeprowadzi ją za 176,5 
tys. zł firma DASK ze Spóroka. 

 
 

 Biblioteka i Centrum Kultury 
w Kolonowskiem organizuje 

Konkurs Plastyczny "Rodzina 
naturalnym środowiskiem czło-

wieka" dla uczniów szkół podsta-
wowych. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Biskup Opolski, 

Andrzej Czaja.   
 
 

 Krystyna DEJA ze Spóroka, 
Iwona CIERPICH z Kolonowskie-

go oraz Róża KŁOSEK ze Sta-
niszcz Małych biorą udział  

w plebiscycie Strzelca Opolskie-
go na Perłę Roku. Zachęcamy do 

głosowania!  

 
 

  Zapraszamy do odwiedzin 
strony internetowej Gminy Kolo-

nowskie. Pod adresem: 
www.kolonowskie.pl można zna-

leźć szczegółowe informacje  
o przetargach, regulaminy  

konkursów oraz zaproszenia  
na najbliższe imprezy.  

UCZĄ SIĘ GRAĆ NA PERKUSJI 
W Publicznym Gimnazjum w Kolo-
nowskiem istnieje możliwość roz-
wijania swoich muzycznych zdol-
ności. Do dyspozycji uczniów jest 
m.in. perkusja. Uczy się na niej 
grać dwóch naszych kolegów. Są 
nimi Adam Wacławczyk (na pierw-
szym zdjęciu z góry) i Dominik 
Dudarewicz, uczniowie klasy II.  
 

Tyle instrumentów do wyboru. 
Dlaczego właśnie perkusja?  

Dominik Dudarewicz: Dobre py-
tanie. Ten instrument zaciekawił 
mnie od początku, dlatego chcia-
łem się przekonać jak to jest być 
perkusistą. Nie jest to takie łatwe 
jak myślałem, ale dalej będę ćwi-
czyć i dążyć do bycia najlepszym.  
Adam Wacławczyk: Gdy pojawiła 
się taka możliwość, bez wahania 
zdecydowałem się zacząć naukę, 
ponieważ w naszej szkole nie było 
jeszcze żadnego perkusisty. 
 

Dużo się już nauczyliście? 
D.D.: Ćwiczę od niedawna, ale pod-
stawy już opanowałem. 
A.W.: Myślę, że tak. Nauczyłem się 
wielu podstawowych rytmów, ale 
nie poprzestaję na tym i będę do-
skonalił się dalej. 
 

Czy zajęcia Wam się podobają? 
D.D. i A.W.: Tak, bardzo! 
 

Jaka jest atmosfera na zaję-
ciach? 

 

D.D.: Jest bardzo ciekawie. 
A.W.: Bywa wesoło, ale staramy się 
uważnie słuchać poleceń nauczy-
ciela i je wykonujemy. Zajęcia są o 
wiele lepsze niż siedzenie całymi 
dniami przed komputerem. 
 

Czy warto brać udział w tego 
rodzaju projektach? 
D.D.: Myślę, że tak. Można się na-
uczyć różnych ciekawych rzeczy, 
poznać ciekawych ludzi i odkryć 
swoje ukryte talenty.  
A.W.: Branie udziału w tego typu 
projektach jest najlepszą drogą do 
osiągnięcia sukcesu  
 

 

Czy po gimnazjum będziecie da-
lej rozwijać swoje zainteresowa-
nia? 
D.D.: Jeżeli będę miał dostęp do 
sprzętu i wolny czas - to jak naj-
bardziej. Na razie korzystam  
z możliwości i daje z siebie  
sto procent.   
A.W.: Oczywiście, jeżeli będę to 
uważał za rozsądne i będzie mi 
dobrze szło oraz gdy będę miał 
dostęp do perkusji, to będę grał 
nadal.  
 

Na zakończenie chciałabym przy-
toczyć słowa Adama, który powie-
dział, iż zajęcia są o wiele lepsze 
niż siedzenie całymi dniami przed 
komputerem. 

KAROLINA RUDYK 

WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO! 

1 lutego swoją 90. 
rocznicę urodzin 
obchodziła Pani 
Maria Kałuża z Ko-
lonowskiego. Jubi-
latka wychowała 
dwóch synów, do-
czekała się sześcior-
ga wnuków i czte-
rech prawnuków. 
Maria Kałuża była 
zatrudniona przez 

28 lat na kolei, pracowała też w lesie. Jak 
mówi, do wszystkiego w życiu doszła po-
przez ciężką pracę. Pani Maria z uśmie-
chem na twarzy przyjęła życzenia urodzi-
nowe, złożone jej przez pracownice Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Kolo-
nowskiem. Do najlepszych życzeń przyłą-
cza się również Redakcja „Colonnowskiej”! 
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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  

PO GMINNYM PRZEGLĄDZIE KOLĘD 

Redakcja „Rzeczpospolitej” 
ubolewa nad tym, że coraz 
więcej Polaków nie jest go-
towych do poświęceń dla 
dobra swojego kraju. Z prze-
prowadzonego na jej zlece-
nie sondażu wynika, że nie-
spełna 20 procent obywateli 
byłoby skłonnych oddać  
za ojczyznę życie lub po-
święcić majątek. „Rzepa” 
cytuje byłego ministra kultu-
ry, Kazimierza Ujazdowskie-
go, który uważa, że zanikają-
cy patriotyzm jest skutkiem 
braku zaufania do instytucji 

państwowych. Polityka PiS 
martwi też ucieczka z kraju 
młodzieży, okazującej tym 
sposobem więcej zaufania 
do polityków znad Tamizy, 
niż do rodzimych wybrań-
ców narodu. 
 

Ujazdowski słusznie zauwa-
ża, że tak zwane elity poli-
tyczne zatraciły 25-letnie 
dziedzictwo Okrągłego Sto-
łu. Nie chce jednak zauwa-
żyć, że odpowiedzialność za 
to ponosi także jego ugrupo-
wanie. Większość polskich 
partii politycznych umacnia 

centralizm państwowy,  
w efekcie czego racje szefów 
poszczególnych ugrupowań 
zawsze będą stały ponad 
racjami Kowalskich. Ci, nie 
mając zbyt wiele do powie-
dzenia w kraju, w którym 
politycy sprawiają wrażenie 
wyłącznie zajętych umacnia-
niem własnej władzy, nie 
okazują patriotycznego 
uniesienia. Chyba że na oko-
liczność występów piłkarzy 
ręcznych albo wysoko lata-
jących  skoczków! 

 

JÓZEF KOTYŚ 

26 stycznia w kościele parafialnym w Sta-

niszczach  Wielkich odbyła się dziewiętna-

sta edycja gminnego przeglądu kolęd. Wy-

stąpili w nim soliści i zespoły, reprezentują-

ce gminne placówki oświatowe. 
 

Jako pierwszy zaprezentował się chór z PSP 

Nr 1 w Kolonowskiem, który rozpoczął swój 

występ od kolędy „Go Tell It on the Mounta-

in”, a po nim zaśpiewały, reprezentujące tą 

samą szkołę, Karolina Zielonka oraz duet 

Natalia Niedziela i 

Katarzyna Rudyk.  
 

W następnej ko-

lejności wystąpili:  

duet Anna Spałek 

i Malwina Kapica, 

duet Daria Bajsa-

rowicz i Mateusz Pilarski oraz zespół wo-

kalny (PSP Staniszcze Wielkie - Kolonow-

skie 3);  Martyna Kalyta , duet Anna Koj i 

Magdalena Springer oraz zespół wokalny 

(PSP Staniszcze Małe -  Spórok); chór PG w 

Kolonowskiem, reprezentujące gimnazjum 

trio Karolina Rudyk, Weronika Spałek i So-

nia Szydłowska oraz występująca kategorii 

„open” Marta Konieczko. 
 

Większość wykonaw-

ców zaprezentowała  

bardzo ciekawe aranża-

cje, głównie polskich i 

niemieckich pieśni na 

Boże Na-

rodzenie,  

z wyko-

r z y s t a -

niem wie-

lu cieka-

wych in-

strumentów akompaniujących. 
 

W trakcie przeglądu  zostały wręczone na-

grody konkursu plastycznego „Radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia”, zorgani-

zowanego przez PSP Staniszcze Ma-

łe - Spórok.  Zwyciężyli w nim: Daniel 

Koprek i 

N a t a l i e 

K a m p a 

(PSP Nr 1 

w Kolo-

n o w -

skiem, kl. 

I –III) oraz Julia Ceglarek i Natalia Bujak 

(PSP Staniszcze Małe - Spórok, kl. IV - VI). 


