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Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

Wiele radości , Błogosławieństwa Bożego i
rodzinnego ciepła
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia
oraz Szczęśliwego
Nowego 2012 Roku
Wszystkim Mieszkańcom
Gminy Kolonowskie
życzą
Przewodniczący Rady
Miejskie j
Franciszek Klimas
Burmistrz
Norbert Koston
Radni Miasta i Gminy
oraz
Pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy

O GOSPODARCE I GMINNYCH
INWESTYCJACH
Rozmowa z burmistrzem Kolonowskiego, Norbertem Kostonem
- Jak Pan ocenia kondycję gospodarczą
gminy pod koniec 2011 roku?
- Nasi przedsiębiorcy dobrze sobie radzą,
pomimo kryzysu gospodarczego, a ten
rok nie przyniósł specjalnych zmian w
zatrudnieniu w największych firmach
naszej gminy. Kilka zakładów się rozwija,
budując nie tylko nowe hale produkcyjne, ale i – tak jak spółka „KOLB” – tworząc laboratoria badawczo-rozwojowe na
rzecz wdrażania nowoczesnych technologii. Warto zwrócić uwagę na to, że firmy
z Gminy Kolonowskie nauczyły się po-

zyskiwać znaczące środki z funduszy
unijnych i pod tym względem należą do
najbardziej aktywnych na Opolszczyźnie.
- Taką wizytówką gminy mogą być tereny przemysłowe w Fosowskiem…
- Bardzo się cieszę z tego, że udało się
nam przyciągnąć tutaj spółkę „Izostal”,
która kończy budowę drugiej hali produkcyjnej, efektem czego będzie spodziewane na początku 2012 roku przeniesienie całej jej produkcji z Zawadzkiego do
naszego miasta. W Zawadzkiem pozostanie tylko administracja firmy. Warto

przypomnieć, że od jedenastu miesięcy
„Izostal” jest jedną z niewielu opolskich
firm, notowanych na warszawskiej giełdzie.
- Z pieniędzy programu „Innowacyjna
Gospodarka” już zdążyły skorzystać firmy „KOLB” i „Izostal”. Kto następny?
- „KOLB” oddaje w tym miesiącu do
użytku swoją drugą halę produkcyjną, a
zapewnienie wsparcia finansowego już
otrzymał nasz największy pracodawca,
którym jest spółka „Packprofil”. Kierowany przez Henryka Piaszczyńskiego
zakład przygotował, połączony z przebudową kotłowni, projekt recyclingu opakowań tetra pak. Urząd miasta i gminy
jest już na ostatnim etapie uzgadniania
decyzji środowiskowej tego przedsięwzięDokończenie na Stronie 3.

Świątecznie
i z nadzieją
Końcówka grudnia to dobra
czas do podsumowań. Dla
jednych

2011

rok

był

szczęśliwy, dla drugich niekoniecznie.

W

blasku

świątecznej choinki ustępują jednak codzienne troski, a obawy o naszą przyszłość zastępuje nadzieja.
Boże

Narodzenie

szczególnym

jest

świętem dla

chrześcijan. W tym okresie
spotykamy

się

w

gronie

najbliższych, obdarowujemy się prezentami i cieszymy się z tego, że jest
wśród nas Dzieciątko Jezus.
Ale czasami zapominamy o
tym, że blisko nas mieszkają ludzie, którzy są zupełnie samotni. Podzielmy
się z nimi swoją radością,
zanim w huku korków szampana zaczniemy całoroczną
gonitwę

za

niekoniecznie

lepszym jutrem...
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Po polsku i czesku o Bożym Narodzeniu
W dniach od 9 do 10 grudnia w Kolonowskiem
gościła prawie 50-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Czech. "Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe" - działanie,
w
którym
uczestniczyli Czesi to już ostatni etap
realizacji projektu
"Razem
poprzez
przyrodę i tradycje".
Organizatorem
ostatniego
etapu
projektu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w
Kolonowskiem. W
imprezie uczestniczyły również pozostałe szkoły z terenu
Gminy Kolonowskie.
W programie pierwszego dnia wizyty
znalazły się jasełka,
przygotowane przez
uczniów szkoły podstawowej z Kolon o w s k i e g o ,
„Opowieść Wigilijna”
w wykonaniu rodziców i uczniów tejże
szkoły oraz dwujęzyczna prezentacja
multimedialna, dotycząca polskich zwyczajów i tradycji
bożonarodzeniowych. Drugą część
popołudnia i wieczoru stanowił polsko-czeski przegląd
kolęd oraz uroczysta
wieczerza wigilijna.
Rzecz jasna, nie
mogło zabraknąć wizyty Mikołaja wraz z aniołkami i diabełkami i ubierania choinki. Tym razem

WEIHNACHTSMARKT

wej Staniszcze Małe - mi, a o muzyczną oprawę zadbali KRYSpórok, nie zabrakło STIAN i JORGUŚ z Tarnowa Opolskiego.
ciekawych występów
artystycznych w wykonaniu najmłodszych. Najpierw zaprezentowały się dzieci z przedszkola
(na zdjęciu obok), a po nich
inscenizację teatralną w języku
niemieckim brawurowo zaprezentowały dzieci szkolne, przygotowane przez Sylwię Nieświec.
W Staniszczach pokazał się nawet Święty Mikołaj z prezenta-

w Staniszczach Małych
Kolejną udaną imprezę zorganizował
zarząd koła Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Staniszczach Małych. Tradycyjny
Weihnachtsmarkt, czyli jarmark bożonarodzeniowy zapełnił do ostatniego miejsca w niedzielę, 11 grudnia, salę Świetlicy
Wiejskiej. W trakcie popołudniowej imprezy, na którą zaproszono m.in. Przedszkolaków z Publicznej Szkoły Podstawo-

obyło się bez bicia rózgami – ale to nie przypadek. - Uczestnicy tego międzynarodowego projektu byli nadzwyczaj grzeczni!
Drugiego dnia czeska
grupa oraz przedstawiciele polskich szkół
odwiedzili PSP Staniszcze Małe-Spórok, kończąc w ten sposób
działanie pn. "Ptaki
wokół nas". Podczas
spotkania przedstawiono efekt wspólnej pracy wszystkich szkół prezentację multimedialną na temat ptaków.
Po wizycie w Staniszczach Małych młodzież
odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, gdzie przekazała prezenty świąteczne
pensjonariuszom. Dzięki sprzyjającej pogodzie, posiłek
dla grupy przygotowany został na brzegu
Małej Panwi. Dodatkową atrakcję stanowił
przejazd wozem zaprzężonym w niezmiernie przyjaźnie nastawionego konia - Maćka.
Dwudniowe spotkanie
w Kolonowskiem zamknęło
całoroczny
polsko-czeski projekt.
Wszyscy, którzy byli
zaangażowani w jego
realizację, mogą czuć
się usatysfakcjonowani
jego efektami. Nasze
dzieci poznały swoich czeskich rówieśników, ich
zwyczaje i kulturę i atrakcyjnie spędziły czas.
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O GOSPODARCE I GMINNYCH INWESTYCJACH
Dokończenie ze Strony 1.
cia, co otworzy drogę do realizacji inwestycji
w pierwszych miesiącach Nowego Roku.
- Jeszcze dziesięć lat temu Kolonowskie było
jedynym miastem na Opolszczyźnie bez
oczyszczalni ścieków, a teraz?
- A teraz należymy do
nielicznych, którzy w
stu procentach zrealizowali program budowy kanalizacji sanitarnej. Na ostateczne
finansowe podsumowanie tej największej
inwestycji komunalnej
jeszcze przyjdzie czas,
ale już dzisiaj mogę
powiedzieć, że budowa
oczyszczalni ścieków w
Staniszczach Małych i
kanalizacji sanitarnej
we wszystkich naszych
miejscowościach pochłonęła w ciągu ostatnich ośmiu lat prawie
30 milionów złotych.
Większość
środków
pozyskaliśmy jednak z
funduszy
zewnętrznych, w tym głównie
ze środków europejskich. W najbliższych latach będziemy musieli jeszcze spłacić kredyty,
które jednak nie spowodują załamania naszych możliwości finansowych.
- Czy te zobowiązania finansowe mocno
ograniczają działania, na przykład w sferze
społecznej?
- Dzięki wcześniej przeprowadzonej reformie
sieci placówek oświatowych, mamy wydolny
budżet. W 2011 roku wspieraliśmy realizację
wielu małych projektów o charakterze kulturalnym, sportowym, m.in. poprzez przez nasze różne organizacje społeczne oraz fundusze sołeckie. Z tych pieniędzy dofinansowano
także działalność zespołu „Figielek”, treningi
młodych adeptów piłki ręcznej, jak również
zajęcia z tenisa stołowego w Staniszczach
Wielkich. Również w 2012 roku chcemy to
kontynuować, oddając na te cele około 100
tysięcy złotych.
Gmina zmodernizowała w bieżącym roku
szatnię LZS Staniszcze Wielkie, a w przyszłym przebuduje boisko w Spóroku i wybuduje trybuny na stadionie Unii w Kolonowskiem. Przygotowujemy się do budowy targowiska z prawdziwego zdarzenia w centrum
Kolonowskiego. Zabiegamy również o środki
na realizację projektu termomodernizacji
obiektów szkół w Staniszczach Małych i w

Fosowskiem, budynków Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, remizy OSP i Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego w Kolonowskiem o
wartości 2,5 miliona zł. Jeśli otrzymamy na
niego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie, czekają nas
kolejne inwestycje, które
poprawią stan bazy społeczno-oświatowej, ale też
wpłyną na mniejsze obciążenie środowiska naturalnego.
- Lepiej też wyglądają drogi gminne, choć nie
wszystkie…
- Na odbudowę dróg po
kanalizacji wydaliśmy w
2011 roku 550 tysięcy złotych. W 2012 roku zamierzamy przekazać 100 tys.
zł samorządowi województwa na dokumentację
przebudowy chodnika w
Kolonowskiem i 50 tys. zł
samorządowi
powiatu
strzeleckiego na dofinansowanie budowy nowego
chodnika przy ul. Czerwionki. W nowym budżecie zapewniliśmy
również środki na przebudowę ulicy Krzywej
w Staniszczach Małych.
- Co daje gminie przystąpienie do realizowanego przez samorząd województwa projektu
E-Szkoła?
- Do tego projektu mogliśmy zgłosić jedną z
naszych szkół. Tą wybraną została Publiczna
Szkoła Podstawowa w Kolonowskiem, która
już została wyposażona m.in. w 50 laptopów,
z których będą korzystać nauczyciele i
uczniowie. Łączny koszt zakupu sprzętu i
szkoleń, które zostaną przeprowadzone w
przyszłym roku, wynosi pół miliona złotych.
Gmina do projektu włożyła 50 tys. złotych, a
cała reszta pochodzi ze środków unijnych.
- Za chwilę święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok. Co chciałby Pan powiedzieć na tą okoliczność mieszkańcom Gminy Kolonowskie?
- Życzę im tego, aby te święta przyniosły
więcej spokoju, o który coraz trudniej w dzisiejszym świecie. Nauczmy się czerpać z życia
jak najwięcej radości i zadowolenia, nie
wstydźmy się okazywania pozytywnych emocji i bądźmy dla siebie wzajemnie życzliwi.
NA ZDJĘCIU: Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston wraz wiceburmistrzem Konradem Wacławczykiem na sesji Rady Miejskiej.

W SKRÓCIE
 Józef Prukop ze Staniszcz
Wielkich zajął trzecie miejsce
w wojewódzkim konkursie
"Supermleko", a sołtys tej samej miejscowości, Krystyna
Bajsarowicz-Spałek, zdobyła
wyróżnienieekoturystycznym
konkursie "Zielone lato 2011".
 Policjanci z Zawadzkiego
ustalili sprawcę kradzieży
grzejników elektrycznych z
budynku dworca PKP w Kolonowskiem. Okazał się nim 53letni mieszkaniec powiatu
strzeleckiego. Kradzież zagrożona jest karą pozbawienia
wolności do 5 lat.
 Ci sami policjanci 10 listopada złapali w Kolonowskiem
nietrzeźwego 54-latka. Kierował motorowerem mając 1,42
promila. Zatrzymali również
21-latka, który kierował rowerem z ...1,89 promila. Jazda
motorowerem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem,
które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a
rowerem - karą pozbawienia
wolności do roku.
 W listopadzie oddano do
użytku zmodernizowany budynek LZS w Staniszczach Wielkich. Roboty w ocenie komisji
odbiorowej oraz przedstawicieli klubu zostały wykonane z
właściwą starannością. Ostateczna wartość projektu brutto
to 320 tys. zł. Gmina zdobyła
na ten cel 246.090,04 zł z funduszy europejskich.
 10 grudnia w Kolonowskiem odbył się V Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów, zorganizowany
przez działaczy LKS Zieloni
Spórok. Turniej wygrała drużyna Unii Kolonowskie, która
pokonała LKS Adamietz Kadłub 4:3 i Spórok 16:4. W meczu między Kadłubem a Spórokiem padł wynik 9:2. Przy
okazji turnieju dyskutowano o
współdziałaniu Zielonych z
KS Krasiejów w szkoleniu
piłkarskiego narybku. Zdjęcia
z turnieju - na 4. stronie!
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Piewca lasów nad Małą Panwią

KALEJDOSKOP

2011
STYCZEŃ - Spółka „Izostal”
zadebiutowała na głównym
rynku Giełdy Papierów Wartościowych. W Opolu z koalicji
sejmikowej wyrzucono SLD.
Wartość akcji „Izostalu” wzrasta, a SLD - spada!
LUTY - W Kolonowskiem odbył
się turniej samorządowców w
piłce nożnej. Nasi byli dobrymi
gospodarzami i dali wygrać
innym! Sejmik Województwa
Opolskiego przyjął raport o
sytuacji społeczno-gospodarczej.
Wynika z niego, że Kolonowskie
nie należy do półksiężyca biedy!
MARZEC - Mieszkańcy Spóroka
i Staniszcz Wielkich wybrali
swoich sołtysów. Zostały nimi:
Janina Urbańczyk i Krystyna
Bajsarowicz-Spałek. W Staniszczach Małych nikt nie chciał
objąć schedy po Marii Jendrzej.
Dopiero w lipcu mieszkańcy
przekonali Edwarda Kunysza.
KWIECIEŃ - Prima aprilis przyniósł rozpoczęcie Narodowego
Spisu Powszechnego. Wyników
jeszcze nie ma, ale są już ze
wszystkich stron krytykowane.
MAJ - Na Górze Św. Anny obchodzono rocznicę 3. Powstania
Śląskiego. Impreza się udała,
tylko ludzie nie przyszli. Tłumnie za to odwiedzano stoisko
Gminy Kolonowskie na turystycznych targach „W stronę
słońca” w Opolu.
CZERWIEC - Na rok przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy
lepiej patrzeć na grę Unii Kolonowskie niż reprezentacji Polski. I nie ma co liczyć na Chińczyków w kwestii autostrad!

Myśliwy Peter Schrat, myśli- „ Gwiezdna pieśń” Georga Hauptstocka
wy z fletem, rozkochany w
rozległych lasach nad Małą
Ich singe Dir ein Sternenlied,
Zaśpiewam gwiezdną piosnkę
Panwią – to pseudonim
o kalte Nacht!
ci,
Georga Hauptstocka. „Peter Die weiße Decke hat das Land
W tą zimną noc!
Schrat” – to również tytuł
zur Ruh gebracht.
Pod białym kocem ziemia trwa,
jedynego wydanego w formie
W spokoju trwa
książkowej dzieła, które dla Darunter schläft der wilde Bach
und manches Tier,
Pod spodem dziki strumień śpi
nas pozostawił. Książka ukadarüber geh ich überwach
I jakiś zwierz.
zała się w 1942 roku liczy 87
durch mein Revier.
Przechodzę czujnie obok nich
stron i zawiera poetycki opis
Przez mój rewir.
Es dunkeln viele Spuren auf
naszej najbliższej okolicy.
im weißen Schnee,
Na białym tle ciemnieje ślad
Żyjący w latach 1901 – 1944
ich seh’ der flinken Hasen Lauf,
Zaklęty w śnieg.
Georg Hauptstock osiedlił się
das schnelle Reh.
To chyży zając tędy biegł
w Staniszczach Małych w
I sarna też
połowie lat trzydziestych XX Doch ging ich nicht als Jäger in
die stille Nacht,
Nie chciałem dziś myśliwym
wieku, gdzie był wiejskim
mich
hat
der
Menschen
Widerbyć
nauczycielem i burmistrzem.
sinn
W tą cichą noc.
Z zamiłowania myśliwy, naum meine Ruh gebracht.
To niedorzeczność ludzka
leżał do ówczesnej elity kulDziś zabrała spokój mi.
turalnej. W swojej twórczo- Ich find’ sie auch hier draußen
nicht,
Nie
znajdę go w tym miejscu
ści opisywał piękno miejscoich
merkt’
es
bald,
też,
wej przyrody, która dawała
denn
kalt
ist
aller
Sterne
Licht,
Domyślam
się,
mu wytchnienie w ciężkich,
und ewig alt
Bo oczy razi światło gwiazd,
nazistowskich czasach. CzęIch wieczny chłód,
sto odwiedzali go tutaj czo- ist ihrer Sehnsucht Lichtgebet
vereint zu sein.
Czy w swej modlitwie tęsknią za
łowi pisarze górnośląscy,
Jednością gwiazd?
zawiązując znaczący w histo- Der Schein nur zu dem andern
geht:
Lecz światło to nie dla mnie jest
rii kultury regionu Krąg StaDas ist die Pein!
Tak wielki żal!
niszcz Małych.

V MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW
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WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
15 grudnia uczniowie ze szkół gminy Kolonowskie, w nagrodę za udział w listopadowym Przeglądzie Teatrzyków Niemieckojęzycznych, pojechali wraz
ze swoimi opiekunami
na wycieczkę do Wrocławia. Głównym jej celem
było odwiedzenie odbywającego się w tym mieście jarmarku bożonarodzeniowego, ale przy
okazji nasza młodzież
odwiedziła kilka innych
miejsc.
Pobyt we Wrocławiu
rozpoczął się od odwiedzin Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, który był
fundatorem nagród w
przeglądzie teatrzyków.
Następnie
wycieczka
dotarła na Ostrów Tumski - miejsce, w którym rozpoczęła się historia Wrocławia. Tam zobaczyli gotycką Archikatedrę Św. Jana Chrzciciela, po czym zwiedziła kościół Najświętszej Marii Panny na

Piasku z piękną ruchomą szopką bożonarodzeniową.
Główny cel wycieczki czyli jarmark bożonarodzeniowy - znajdował się
na wrocławskim Rynku,
który już sam w sobie
wart jest obejrzenia.
Teraz otacza go iście
świąteczna atmosfera i
tłumy turystów.
Na jarmarku nie brakowało niczego, co kojarzy
się ze świętami. Była
więc wielka przyozdobiona choinka, olbrzymia
ilość straganów, przy
których można było zrobić ostatnie przedświąteczne zakupy. Były również gorące kasztany,
serca z piernika i grzane
wino, z którego jednak
nasza młodzież nie skorzystała. Specjalnie dla dzieci przygotowano
"Bajkowy Lasek", a kto miał szczęście, mógł
spotkać spełniającego wszystkie życzenia
dorosłych i młodzieży Krasnala Prezentusia.

ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW
W dniu 25 listopada 50. rocznicę ślubu ob- Z kolei 12 grudnia swoją 97. rocznicę urochodzili Państwo Edeltrauda i Jan Cienciała dzin obchodziła Pani Łucja Puzik
Ze Staniszcz Małych. Pani Łucja jest najstarszą mieszkanką naszej gminy. Cechuje ją
pogoda ducha, gościnność i uśmiech na twarzy. Cieszy się z każdych odwiedzin, Solenizantka wychowała czworo dzieci, doczekała się również
pięciorga wnuków i dwoje
prawnuków. Z
życzeniami do
Łucji
Puzik
ze Staniszcz Wielkich. Jan Cienciała przez udały się pra30lat pracował jako górnik, w kopal- cownice Miejniach ,,Prezydent” a następnie i ,,Polska” w sko-Gminnego
Chorzowie. Z kolei Edeltrauda Cienciała Ośrodka PomoCienciała zajmowała się domem i wychowy- cy Społecznej w
waniem córki. Jubilaci doczekali się jednej Kolonowskiem.
wnuczki. Z życzeniami do Złotych Jubilatów Do życzeń doudał się Burmistrz Kolonowskiego, Norbert łącza się także
Koston wraz z Kierownikiem OPS, Ireną Burmistrz KoloOchmann.
nowskiego.

2011
LIPIEC - Wakacje w najlepsze.
Trzy odłamy PO w Kędzierzynie
-Koźlu zgodnie odwołały starostę z Mniejszości Niemieckiej, a
w sejmiku trwa awantura o
Moszną. Tymczasem biskup
Andrzej Czaja uważa, że polityka powinna być szlachetną
sztuką rozwiązywania problemów dla dobra ogółu…
SIERPIEŃ - Hasło „Polska w
budowie„ miała wykazać, że
tylko PO tworzy coś pozytywnego w tym kraju. Jak się później okazało, wielu w to wierzy.
Tymczasem Grzegorz Hajduk
uratował w Kolonowskiem rannego bociana. I to jest to!
WRZESIEŃ - Zatrzęsienie festynów dożynkowych w całym
województwie. Przed wyborami
wszyscy politycy twierdzą, że są
lepsi od pozostałych. Nikt jakoś
nie mówi o emeryturach od 67
lat, wyższym kursie euro i galopujących cenach paliwa!
PAŹDZIERNIK – Frustraci doszli
do wniosku, że cała nadzieja w
Palikocie i jego ruchu. Tymczasem strażacy z Kolonowskiego
otrzymali nowego mercedesa.
Razem z OSP w Staniszczach
Wielkich są już w XXI wieku.
LISTOPAD - A jednak ktoś poza Donaldem Tuskiem w Polsce
coś buduje. Kolonowskie w
osiem lat za prawie 30 milionów złotych zbudowało oczyszczalnię ścieków i kanalizację.
Jesteśmy mistrzami świata!
GRUDZIEŃ - Miesiąc jeszcze się
nie skończył, ale z góry wiadomo, że będzie udany. Przecież
to czas wiary, nadziei i radości!
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Listopadowa
sesja Rady JESZCZE
Miejskiej

RAZ O KONTROLACH PODATKOWYCH

Przypominamy, że od Nowego Roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w KolonowRada Miejska w Kolonowskiem skiem będą przeprowadzali kontrole podatspotkała się na kolejnej sesji 28 kowe, mające na celu ustalenie zgodności
listopada, przyjmując uchwały
danych, dotyczących wielkości domów mieszw następujących sprawach:
kalnych oraz gospodarczych ze składanymi
- wysokości i zasad udzielania
deklaracjami podatkowymi. W przypadku,
dotacji celowej dla podmiotów gdy kontrola wykaże niezgodność informacji
prowadzących kluby dziecięce,
ze stanem faktycznym, podatnika spotkają
- przyjęcia nadzoru nad żłobka- następujące konsekwencje:
mi, klubami dziecięcymi oraz
- zapłata zaległego podatku za okres ostatdziennymi opiekunami,
nich pięciu lat
- programu gospodarowania
- zapłata odsetek od podatku za okres ostatmieszkaniowym zasobem Gminich pięciu lat.
ny na lata 2012 - 2016 oraz zaZachęcamy
zatem wszystkich mieszkańców,
sad wynajmowania lokali, wchoktórzy
mogą
mieć błędnie podane powierzchdzących w skład mieszkaniowenie
domów
i
zabudowań gospodarczych, do
go zasobu Gminy,
składania
korekt
do końca grudnia 2011 r.
- zmiany miejscowego planu
W
informacji
podatkowej
należy dokładnie
zagospodarowania przestrzenokreślić
powierzchnię
użytkową
budynku lub
nego dla części miasta Kolojego
części.
Mierzymy
ją
po
wewnętrznej
nowskie,
długości
ścian
na
wszystkich
kondygnacjach,
- poboru opłaty targowej na
2012 rok,
- udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Strzeleckiemu i Województwu Opolskiemu na realizację zadań z zakresu dróg
Spółka „Kanalizacja Gminy Kolonowskie” (w
publicznych oraz udzielenia
skrócie: „KGK”) przejęła zadania likwidowadotacji Rzymsko-Katolickiej
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Parafii pod wezwaniem Karola
Mieszkaniowej w Kolonowskiem. W związku
Boromeusza w Staniszczach
z tym KGK zarządza nie tylko wodociągami i
Wielkich na remont dachu,
- udzielenia pomocy finansowej kanalizacją, czy też mieszkaniami komunalnymi, ale również organizuje wywóz nieczystoWojewództwu Opolskiemu na
ści stałych.
realizację zadań z zakresu
Przedstawiając w dzisiejszym numerze
ochrony przeciwpowodziowej,
- przyjęcia Programu współpra- „Colonnowskiej” harmonogramy wywozu
cy Gminy Kolonowskie z orga- śmieci, pragniemy przypomnieć o zasadach
segregacji surowców wtórnych, które raz w
nizacjami pozarządowymi,
- zmiany wieloletniej prognozy miesiącu są odbierane sprzed posesji w Gmifinansowej i budżetu gminy na nie Kolonowskie. Odpady gromadzimy w
zielonych, niebieskich i żółtych workach w
2011 rok.
- określenia wzorów formularzy następujący sposób:
WORKI ZIELONE (SZKŁO) - butelki
danych, związanych z podatka- 1.
białe i kolorowe bez nakrętek i kormi od nieruchomości, rolnego i
ków, słoiki bez nakrętek (umyte!),
leśnego.
2.
WORKI NIEBIESKIE (MAKULATURA)

z wyjątkiem klatek schodowych. Za kondygnacje uważa się również garaże podziemne,
piwnice i poddasza użytkowe. W informacji
nie wykazujemy pomieszczeń o powierzchni
poniżej 1,40 metra, dla pomieszczeń o wysokości od 1,40 do 2,20 metra wpisujemy połowę ich powierzchni, a jeśli ich wysokość wynosi ponad 2,20 metra, to wykazujemy 100%
powierzchni.
Do powierzchni budynków nie wliczamy
balkonów i tarasów niezabudowanych. Wiaty,
altany, silosy, garaże blaszane, szopy drewniane nietrwale związane z gruntem nie są
budynkami, tylko budowlami, które podlegają
opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomocą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji lub korekty do deklaracji służą pracownicy UMiG w Kolonowskiem - pokój nr 13,
tel. 77 46 11 140, wewnętrzny 33.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
- papier gazetowy, kolorowe czasopisma, tektura, pudełka z soków i mleka,
3.
WORKI ŻÓŁTE (PLASTIKI) - butelki
„pet” po wodzie mineralnej i napojach,
umyte butelki po środkach kosmetycznych, umyte butelki po środkach czystości, puszki po napojach, grube folie,
grube plastiki, czyste wiaderka po
farbach, krzesła plastikowe itp..
Zabrania się wkładania do worków styropianu i odpadów plastikowych, innych niż opisane w punkcie 3., papy, ełny mineralnej, eternitu, pampersów oraz opakowań po olejach,
smarach, jogurtach, margarynach itp..
Worki z zawartością odpadów zabronionych
oraz zawierające pomieszane odpady nie będą odbierane
Dopuszcza się segregację w workach o innej
kolorystyce.

NUMER KONTA „KGK”
W związku z połączeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze Spółką „KGK”, wszystkie wpłaty za wodę, kanalizację i nieczystości stałe powinny być
dokonywane na rachunek:

BS Zawadzkie O/Kolonowskie
31 8909 1016 2001 0007 2733 0001
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WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH W 2012 ROKU
Odbiór nieczystości stałych
przez spółkę komunalną „KGK”

Wywóz odpadów
segregowanych
(szkło, plastik, makulatura)

KOLONOWSKIE - strona wschodnia (głównie PONIEDZIAŁKI):
STYCZEŃ: 9, 23; LUTY: 6, 20; MARZEC: 5, 19; KWIECIEŃ: 2, 16, 27
(PIĄTEK); MAJ: 14, 28; CZERWIEC: 12 (WTOREK), 25; LIPIEC: 9, 23;
SIERPIEŃ: 6, 20; WRZESIEŃ: 3, 17; PAŹDZIERNIK: 1, 15, 29; LISTOPAD: 12, 26; GRUDZIEŃ: 10, 21 (PIĄTEK); STYCZEŃ 2013: 08, 21

KOLONOWSKIE: strona zachodnia (WTORKI) bez Tulipanowej, Colonny, Chabrów, Różanej, Długiej, Topolowej, Krzywej, Czerwionki - od PKP do mostu
na Małej Panwi:

STYCZEŃ: 10, 24; LUTY: 7, 21; MARZEC: 6, 20; KWIECIEŃ: 3,17, 30
(PONIEDZ.); MAJ: 15, 29; CZERWIEC: 13 (ŚRODA), 26; LIPIEC: 10,
24; SIERPIEŃ: 7, 21; WRZESIEŃ: 4, 18; PAŹDZIERNIK: 2, 16, 30; LISTOPAD: 13, 27; GRUDZIEŃ: 11, 27(CZWARTEK); STYCZEŃ 2013:
9, 22

FOSOWSKIE: bez Dworcowej, Bożka, JP II, Piastowskiej i Rzecznej (ŚRODY):
STYCZEŃ: 11, 25; LUTY: 8, 22, 7; MARZEC: 3, 21; KWIECIEŃ: 4, 18;
MAJ: 4 (PIĄTEK),16, 30; CZERWIEC: 14 (CZWARTEK), 27, LIPIEC: 7,
25; SIERPIEŃ: 8, 22; WRZESIEŃ: 5, 19; PAŹDZIERNIK: 3, 17, 31; LISTOPAD: 14, 28; GRUDZIEŃ: 12, 28 (PIĄTEK); STYCZEŃ 2013: 10, 23

STANISZCZE WIELKIE wraz z częścią ul. A. Bożka (PONIEDZIAŁKI):
STYCZEŃ: 2, 16, 30; LUTY: 13, 27; MARZEC: 12, 26; KWIECIEŃ: 10
(WTOREK), 23; MAJ: 07, 21; CZERWIEC: 4, 18; LIPIEC: 2, 16 30;
SIERPIEŃ: 13, 27; WRZESIEŃ: 10, 24; PAŹDZIERNIK: 8, 22; LISTOPAD: 5, 19; GRUDZIEŃ: 3, 17; STYCZEŃ 2013: 2, 14

STANISZCZE MAŁE (WTORKI):
STYCZEŃ: 3, 17, 31; LUTY: 14, 28; MARZEC: 13, 27; KWIECIEŃ: 11
(ŚRODA), 24; MAJ: 8, 22; CZERWIEC: 5, 19; LIPIEC: 3, 17, 31; SIERPIEŃ: 14, 28; WRZESIEŃ: 11, 25; PAŹDZIERNIK: 9, 23; LISTOPAD: 6,
20; GRUDZIEŃ: 4, 18; STYCZEŃ 2013: 3, 15

SPÓROK i KOLONOWSKIE (ŚRODY): Kolonowskie - ul. Tulipanowa,
Colonny, Chabrów, Różana, Długa, Topolowa, Krzywa, Ks. Czerwionki - od centrum do
mostu na Małej Panwi

STYCZEŃ: 4, 18; LUTY: 1, 15, 29; MARZEC: 14, 28; KWIECIEŃ: 12
(CZWARTEK), 25; MAJ: 9, 23; CZERWIEC: 6, 20; LIPIEC: 4, 18; SIERPIEŃ: 1, 16 (CZWARTEK), WRZESIEŃ: 12, 26; PAŹDZIERNIK: 10, 24;
LISTOPAD: 7, 21; GRUDZIEŃ: 5, 19; STYCZEŃ 2013: 4, 16

FOSOWSKIE CENTRUM (ul. Dworcowa, A. Bożka, 15-lecia, Piastowska,
Rzeczna); GRANICA ST. MAŁE (CZWARTKI):
STYCZEŃ: 5, 19; LUTY: 2, 16; MARZEC: 1, 15, 29; KWIECIEŃ:
13 (PIĄTEK), 26; MAJ: 10, 24; CZERWIEC: 11 (PONIEDZIAŁEK), 21;
LIPIEC: 5, 19; SIERPIEŃ: 2, 17 (PIĄTEK), 30; WRZESIEŃ: 13, 27
PAŹDZIERNIK: 11, 25 LISTOPAD: 8, 22; GRUDZIEŃ: 6, 20; STYCZEŃ
2013: 7, 17

KOLONOWSKIE
FOSOWSKIE
21 stycznia, 18 lutego
24 marca, 21 kwietnia
19 maja, 23 czerwca
21 lipca, 18 sierpnia
22 września, 20 października
17 listopada, 22 grudnia

STANISZCZE WIELKIE
STANISZCZE MAŁE
SPÓROK
28 stycznia, 25 lutego
31 marca, 28 kwietnia
26 maja, 30 czerwca
28 lipca, 25 sierpnia
29 września, 27 października
24 listopada, 29 grudnia

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

WAŻNE TELEFONY
UMiG: 77 4611 140
Numery wewnętrzne:
Sekretariat: 22, Faks: 31
Rada Miejska: 27
Księgowość: 32, 35
Podatki – 33, Kasa – 34
Dowody osobiste, sport i
działalność gosp.: 36
Budownictwo: 28, 38
Kadry – 25, USC: 26
Rolnictwo, środowisko,
mienie komunalne: 24
Drogi, gosp. komunalna: 30
Ochrona ppoż. i OC: 29
ZGKiM: 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
Kolonowskie posterunek : 77
46 11 007
(poniedziałek 12.00 15.00, piątek 17.30 - 20.00)
Straż Pożarna Strzelce Op.:
77 4049 900
Pogotowie Ratunkowe: 999
Kolonowskie - Ośrodek
Zdrowia: 77 4611 160
Poczta Kolonowskie: 77 4622
490 i poczta Fosowskie: 77
4622 495

Colonnowska
KONTAKT
Jeśli chcesz, żeby Twoja
informacja
dotarła
do
REDAKCJI, wyślij maila na
adres:
www.kotys@wp.pl
lub umig@kolonowskie.pl
lub zadzwoń: 77 4611 140.

47—110 Kolonowskie

Internet: www.kolonowskie.pl
E-mail: umig@kolonowskie.pl

Z PRZYMRUŻENIEM OKA
URZĘDNICY POCZTY otwierają list do Dzieciątka:
„Kochane Dzieciątko, mam 10
lat i jestem sierotą. W domu
dziecka wszyscy otrzymują
prezenty, tylko nie ja. Tak
bym chciał mieć nowe pióro,
piłkę i telefon komórkowy…”
Wzruszeni urzędnicy zebrali
pieniądze, ale wystarczyło ich
tylko na zakup pióra i piłki.
Po dwóch tygodniach przychodzi drugi list:
„Kochane Dzieciątko, dziękuję
Ci bardzo za prezenty. Szkoda, że w paczce nie było komórki, ale ją na pewno ukradli ci złodzieje z poczty!”
- HALO, CZY TO FIRMA
"Święta na telefon"?
- Tak.
- Co można u was zamówić?
- Mikołaja, Śnieżynkę, elfy,
renifery, prezenty...
- To poproszę trzy śnieżynki
i dwa litry wódki.

ciego żaka.
- ZAPRACOWANY POLITYK,
- Chłopaki ja byłem w tym
uczciwy prawnik i Święty samym pokoju, co wy, ale ja
Mikołaj znaleźli 100 złotych.
nie paliłem tego świństwa...
Kto je ma prawo zabrać?
- Święty Mikołaj. Pozostali - ACH, BABCIU, ta trąbka od
dwaj nie istnieją!
ciebie, to najlepszy prezent
pod choinką!
BLONDYNKA powiedziała do - Naprawdę? – cieszy się babdrugiej blondynki:
cia.
- Wigilia przypada w tym - Tak! Mamusia daje mi coroku na piątek. dziennie 10 złotych, żebym na
- Mam nadzieję, że nie na
niej nie grał!
trzynastego! – odpaliła druga.
TRZECH STUDENTÓW opowiada sobie o wrażeniach z
Sylwestra.
- Ja, chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki
wypas! Plaża, drinki, dziewczyny w bikini...
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi – śnieg po pas, narty, a jakie panienki!
- No stary a ty gdzie byłeś? pytają milczącego dotąd trze-

PAZURKIEM KOTYSIA: LIST DO D.
Kochane Dzieciątko,
mam już swoje lata, dlatego
dawno się do Ciebie nie odzywałem. Kiedy zauważyłem,
że pod choinką znajdują się
wcześniej ukryte w schranku
moich rodziców zabawki i
apfelsiny, przestałem w Ciebie wierzyć, a kiedy na świat
przyszły moje dzieci, zacząłem Ciebie wręcz zastępować…
Już nie jestem taki młody i
piękny, jak kiedyś, dlatego
proszę Cię, żebyś wróciło na
ten ziemski padół i przyniosło mi trochę otuchy, a ponieważ wszędzie panoszy się

kryzys, chciałbym żebyś na
początek pomogło Wszystkim Europejskim Świętym
uratować euro. To euro jest
ważne, bo jak go nie będzie,
to nie zbudujemy autostrad,
nawet do Mistrzostw Europy
w 2026 roku.
Człowiekowi przed pięćdziesiątką zaczynają trzeszczeć
kości, dlatego zadbaj o pomnożenie pieniędzy dla Narodowego Funduszu Zdrowia,
bo jak tego nie zrobisz, to
zwolnią następne pielęgniarki, potem lekarzy, a na koniec – pacjentów! Zrób też
coś z nowym rozkładem jaz-

dy PKP. Właśnie urzędnicy
zlikwidowali połączenie Opola z Tarnowskimi Górami i
jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie zorganizować
transport na ścieżkach rowerowych.
Na koniec proszę Cię o jeszcze jedną szczyptę rozumu.
Po to, żebym mógł coś wykombinować, kiedy litr paliwa będzie kosztować siedem
złotych!
JÓZEF KOTYŚ

www.kotys.pl
Ten numer Colonnowskiej opracował
i przygotował do druku Józef Kotyś

