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Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

CZAS ZADUMY
I RADOŚCI
Okres Wielkiego Tygodnia
i Świąt Wielkanocnych
ma szczególne znaczenie
dla chrześcijan. Z jednej
strony wspominamy Mękę
Pańską i ukrzyżowanie
Chrystusa, z drugiej wierzymy, że bez poświęcenia Syna Człowieczego
nie byłoby nadziei, którą
daje Zmartwychwstanie.
Zdaniem biskupa opolskiego, Andrzeja Czai, w
okresie Wielkiego Postu
nie należy się ograniczać
do powierzchownych wyrzeczeń, które polegają
na rezygnacji ze słodyczy, telewizji czy Internetu. Aby dobrze przeżywać Wielkanoc, powinniśmy nie tylko odróżniać
dobro od zła, ale i w modlitwie
kultywować
wspólnotę rodzinną.
Nie powinniśmy sobie
pozwalać na bylejakość
ani na życie mierne.

Pełnych radości i spokoju Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kolonowskie
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Kolonowskiego

Franciszek Klimas

Norbert Koston

Radni Gminy Kolonowskie oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

KRAJOBRAZ Z KRZYŻEM W TLE
Na początku roku Gmina Kolonowskie
zrealizowała projekt inwentaryzacji
obiektów kultury sakralnej. Dzięki
zaangażowaniu Gerarda Mańczyka z
Kolonowskiego, zebrano dostępną
wiedzę o przydrożnych krzyżach i kapliczkach, a ze środków Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska sfinansowano
wydanie folderu i przygotowano tablice informacyjne, które zostaną
umieszczone przy każdym z obiektów.
Na terenie Gminy Kolonowskie znajduje się ponad 40 kapliczek i krzyży
przydrożnych. Są to piękne pomniki
kultury sakralnej, ale przede wszystkim świadkowie głębokiej wiary na-

szych przodków, zamieszkujących od
niepamiętnych czasów poszczególne
miejscowości. W wielu przypadkach
trudno ustalić datę i przyczynę ich
powstania. Wiedza o kapliczkach jest
budowana w oparciu o zapisy kronik i
przekazy ustne mieszkańców.
W wioskach Spórok, Staniszcze Wielkie i Staniszcze Małe krzyże ustawiano
przy dawnych drogach, na wjeździe do
miejscowości - i to z każdej strony
świata. Były to przeważnie krzyże błagalne. W Kolonowskiem, które powstało jako zlepek kilku osad, tak usytuowany jest tylko krzyż przy ulicy
Leśnej.
Do konstrukcji większości opisanych

przez Gerarda Mańczyka krzyży użyto
drewna, pięć jest wykonanych z metalu, a pozostałe z kamienia lub z betonu. Większość zawieszonych na przedwojennych krzyżach figur Pana Jezusa
została wykonana z odlewów metalowych, a niektóre z nich sprawiają wrażenie wykonania w tej samej formie i
miejscu. Prawdopodobnie stało się to
w hucie w Ozimku lub w jednej z odlewni na naszym terenie. Trzy metalowe krzyże są identyczne. Prawdopodobnie zostały one wykonane przez
miejscowego rzemieślnika.
Na stronach 4-5 dzisiejszego numeru
"Colonnowskiej" prezentujemy część
opracowania Gerarda Mańczyka.

STO LAT!
W dniu 11 marca 2013 roku
90. rocznicę urodzin obchodziła Pani Hildegarda Głąbik
z Kolonowskiego.

Jubilatka wychowała czworo
dzieci, doczekała się 9 wnuków i 11 prawnuków. Całe
życie prowadziła gospodarstwo domowe i wychowywała dzieci. Obecnie znajduje się
pod bardzo dobrą opieką córki. Pani Hildegardzie życzymy
zdrowia i pomyślności!
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AKTYWNIE I ŚWIĄTECZNIE

Na zdjęciach: przygotowywanie wielkanocnych ozdób w Staniszczach Wielkich i Małych, niemiecka szkółka sobotnia oraz gimnastyka dla leniwych w Kolonowskiem.

SZKOLNI LAUREACI
Martina Koston z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem zajęła 4. miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka
Niemieckiego. Opiekunką laureatki
jest Mariola Kotula. W konkursie języka niemieckiego dla uczniów szkół
podstawowych na etapie wojewódzkim status laureata osiągnęły aż cztery uczennice z naszej gminy: Weronika Kimak, Stefania Koprek, Weronika
Koston (PSP Kolonowskie - opiekun:
Ryszard Ziaja) oraz Katarzyna Wacławczyk (PSP Staniszcze Małe - Spórok, opiekun: Sylwia Nieświec).
Na przełomie stycznia i lutego przeprowadzono eliminacje gminne kilku
konkursów
przedmiotowych
dla
uczniów szkół podstawowych. Oto ich
laureaci:
Konkurs Języka Angielskiego: 1. Mateusz Koźlik (PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3 /opiekun: Karolina
Biskup), 2. Fabian Palus (PSP Kolonowskie / Piotr Jendrzej), 3. Jakub
Spałek, 4. Mateusz Witek (obaj PSP
Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 /
K. Biskup), 5. Emilia Front, 6. Weronika Koston (obydwie PSP Kolonowskie / Piotr Jendrzej);
Konkurs Historyczny: 1. Artur Spałek,

2. Szymon Spałek (obaj PSP Kolonowskie / Anetta Szewczyk);
Konkurs Matematyczny: 1. Jakub Spałek (PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 / Anna Poliwoda), Weronika Koston, 3. Stefania Koprek, 4. Emilia Front (wszystkie PSP Kolonowskie / Beata Derengowska-Kałwak);
Konkurs Polonistyczny: 1. Emilia
Front, 2. Weronika Koston (obydwie
PSP Kolonowskie / Anetta Szewczyk),
3. Karolina Kurek, 4. Jakub Spałek

(obydwoje PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3 / Eulalia Swoboda);
Konkurs Przyrodniczy: 1. Martyna
Kabut, 2. Michał Koj (obydwoje PSP
Staniszcze Małe - Spórok / Jolanta
Koj), 3. Paweł Drzymała, 4. Mateusz
Witek, 5. Jakub Spałek, 6. Paulina Pieter, 7. Mateusz Koźlik, 8. Paulina Breguła (wszyscy PSP Staniszcze Wielkie
- Kolonowskie 3 / Regina Spałek.
Serdecznie gratulujemy naszej uzdolnionej młodzieży oraz opiekunom.
Życzymy wiele sukcesów w dalszych
etapach konkursów przedmiotowych.

Na zdjęciu: kompozycja kulinarna, zaprezentowana przez gospodynie ze Spóroka na wystawie stołów wielkanocnych, która odbyła się 17 marca w Polskiej
Cerekwi. Wszystkim Czytelnikom „Colonnowskiej” życzymy Smacznych Świąt!
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SESJA SPOKOJNA I MERYTORYCZNA
25 marca odbyła się kolejna sesja Rady
Miejskiej w Kolonowskiem. O podsumowanie jej przebiegu poprosiliśmy przewodniczącego rady.
- W trakcie poniedziałkowego posiedzenia
radni przyjęli 14 uchwał, dotyczących
głównie spraw finansowych - powiedział
Franciszek Klimas. - Na wstępie wysłuchaliśmy sprawozdania Burmistrza Kolonowskiego z działalności międzysesyjnej oraz
sprawozdania z realizacji zadań gminy z
zakresu wspierania rodziny. Radni podjęli
decyzję w sprawie przejęcia od spółki
„Packprofil” ul. Zakładowej w Kolonowskiem i zaliczenia jej do dróg gminnych.
Decyzja ta pozwoli uporządkować sprawy
związane z dojazdem do terenów inwestycyjnych, które gmina posiada w tym rejonie. Przychyliliśmy się również do propozycji zwiększenia dotacji do remontu pokrycia dachowego kościoła w Staniszczach
Wielkich o 50 tys. zł oraz udzieliliśmy długoterminowej pożyczki w wysokości 10
tys. zł na realizację zadań Stowarzyszenia
Odnowy Wsi Staniszcze Małe.
W trakcie sesji wywiązała się dyskusja z
udziałem sołtysów, którzy chcieliby mieć
wgląd w sprawozdania z realizacji programu odnowy swoich wsi. Z kolei radni zadawali pytania o zasady finansowania no-

Z NOTATNIKA
BURMISTRZA

wo powstałej instytucji, którą jest Biblio-  W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 25 lutego
teka i Centrum Kultury w Kolonowskiem.
spotkanie
z sprawie nieruchoPrzypomnę, że BiCK powstało na bazie już
mości
PKP.
Gmina Kolonowskie
funkcjonującej biblioteki gminnej i świejest
zainteresowana
uporządkotlic wiejskich. Zostaną tam m.in. zatrudwaniem
sytuacji
budynków
ponieni pracownicy tych instytucji oraz niezostałych po stacjach w Spóroktórzy pracownicy urzędu, którzy mieli w
ku i w Staniszczach Wielkich.
swoim zakresie obowiązków zadania z
zakresu kultury, sportu i turystyki. W  Stowarzyszenie "Bariery" wydzierżawiło budynek po byłej
związku z tym należało na sesji dokonać
siedzibie DFK w Staniszczach
przesunięcia około 270 tys. zł, głównie z
Wielkich. Ma tam powstać cenadministracji, do nowo powołanej jedtrum rehabilitacji dla osób ponostki kultury.
zbawionych krtani.
Rada Miejska w Kolonowskiem zaakcep-  Na spotkaniu Wojewódzkiego
towała propozycję Związku MiędzygminZespołu Zarządzania Kryzysonego „Czysty Region”, efektem której jest
wego stwierdzono zły stan
obniżenie opłat za wywóz segregowanych techniczny wałów na Małej Panodpadów dla mieszkańców gospodarstw wi w rejonie Staniszcz Wielkich
wieloosobowych, w efekcie odpłatność i Fosowskiego. Termin ewentupiątej i kolejnych osób znacznie zmaleje alnego remontu poznamy naj(szczegóły na stronie 6. „Colonnowskiej”).
wcześniej w maju br.
Zdaniem Franciszka Klimasa, sesja miała
 20 marca Burmistrz Kolodosyć spokojny przebieg. - Nasi radni są nowskiego podpisał umowy na
zaangażowani w sprawy gminy, a w sprarealizację trzech projektów z
wach istotnych starają się zawsze doproPROW. W efekcie zostanie
wadzić do najlepszych rozwiązań. W na- zmodernizowana m.in. sala widowiskowa w budynku OSP i
szych dyskusjach nie liczy się, czy ktoś
należy do mniejszości, czy większości, ale zostaną zagospodarowane tereny sportowo-rekreacyjne przy
pożytek dla mieszkańców - uważa przeul. Szkolnej w Kolonowskiem.
wodniczący rady miejskiej.

COLNOVICA NA PRZEGLĄDZIE W ŻORACH
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KRAJOBRAZ
skę 27 października 1973 r. Na dużym
krzyżu umieszono mniejszy krzyż domowy z dość małą figura Pana Jezusa.
Opiekę nad nim sprawowała rodzina
Piątek, a obecnie rodzina Pilarczyk

WSCHODNI KRZYŻ BŁAGALNY

NA REGOLOWCU
Krzyż upamiętniający dawną, nieistniejącą już osadę hutniczą Regolowiec, znajduje się na polanie w lesie,
pomiędzy miejscowością Kolonowskie
a Pludry. Jest to stary krzyż, wykonany z kształtowników metalowych,
wyłożonych drewnem, z metalowym
korpusem Pana Jezusa, daszkiem zabezpieczającym belki krzyża przed
opadami atmosferycznymi. Przez lata
stał na posesji rodziny Drzymała przy
ul. Haraszowskie, a dzięki inicjatywie
Herberta Świerczoka, postanowiono
przenieść go na Regolowiec. Ustawiony na nowym miejscu, został ponownie poświęcony 31 maja 2004 r. przez
ks. Joachima Pohla. Na Regolowcu stoi
jeszcze jeden, drewniany krzyż. Jest to
krzyż procesyjny, który od 10 lat jest
noszony z inicjatywy ks. Wolfganga
Globischa w Niedzielę Palmową, w
ramach nabożeństwa Drogi Krzyżowej, od polany wierzchołkami pagórków, do najwyższego wzniesienia,
gdzie czeka do następnego roku,
umieszczony w metalowym stojaku.

PRZY MOŚCIE W FOSOWSKIEM
Przy ulicy Arki Bożka 19
lipca 1958 postawiono
krzyż błagalny, ufundowany przez księdza Stanisława Rynca ze Staniszcz Wielkich. Był to
krzyż misyjny, przeniesiony w to miejsce z placu kościelnego. Dzisiaj
przed mostem nad Małą
Panwią znajduje się już
nowy krzyż, wykonany z
drewna dębowego, który
został poświecony przez
księdza Lothara Maru-

Przy ulicy 1 Maja w Staniszczach
Wielkich znajduje się tzw. wschodni
krzyż błagalny. Corocznie odbywają
się tu nabożeństwa błagalne na Dni
Krzyżowe.
W
miejscu
bardzo
starego
drewnian e g o
krzyża, w
1 9 3 4
r o k u ,
Ludwig
G o l e c
postawił
piękny,
wysoki
betonowy krzyż z wymurowanym cokołem,
na którym umieszczony jest napis w
jeżyku niemieckim i polskim: "Süßes
Herz Jesu sei meine Liebe! / Süßes
Herz Maria sei meine Rettung! - Słodkie Serce Jezusa bądź moją miłością /
Słodkie serce Maryi bądź moim ratunkiem". Wykonany ze stalowego odlewu korpus Pana Jezusa został przełożony z poprzedniego, drewnianego
krzyża. Poniżej, w specjalnej wnęce,
znajduje się figurka Matki Bożej Bolesnej, współodkupicielki
w dziele Jezusa Ukrzyżowanego.

OFIAROM EPIDEMII
Na niewielkim wzniesieniu, należącym do rodziny Koj, przy ul. Długiej w
Staniszczach Wielkich,
od wieków stał krzyż,
upamiętniający miejsce
pochówku
dawnych
mieszkańców
parafii
Staniszcze, zmarłych na

epidemie
czarnej
dżumy lub
cholery w
okresie
w o j n y
trzydziestoletniej,
w latach
1 6 3 0 1632 oraz
na choroby zakaźne
w
roku
1841 i w
roku 1860. Ofiary epidemii chowano
poza wioską, a nie na cmentarzu parafialnym, z obawy przed możliwością
zakażenia
innych
mieszkańców.
Cmentarz za wioską zajmował dosyć
dużą powierzchnię. W 2009 roku stary i zbutwiały krzyż został wymieniony na nowy przez mieszkającego w
pobliżu Antoniego Brondra.

NA PLACU TARGOWYM
Na Placu Targowym w Staniszczach
Wielkich znajduje się betonowy krzyż,
upamiętniający miejsce drewnianego
kościoła, który spłonął w 1881 roku
oraz zlokalizowanego w tym miejscu
od wielu lat przykościelnego cmentarza parafii Staniszcze Wielkie. Fundatorką pomnika była w 1901 roku Joanna Schauder, która po swojej śmierci w 1914 roku, ofiarowała swój dom i
przyległy teren siostrom Zakonnych
Służebniczek Najświętszej Marii Panny z Leśnicy. Krzyż został wykonany z
marmuru
przez kamieniarza
J o s k o
Obertz z
Głogowa, a
na
jego
b o cz ny ch
ścianach
wykuto
piękne
zdobienia.
Figura Pana Jezusa
jest wyko-
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Z KRZYŻEM
nana z pięknej gładkiej ceramiki. Po- mieszkańców wioski, a podczas kopaświęcenia krzyża dokonał ks. Franci- nia fundamentu rzeczywiście natrafioszek Kirchniawy.
no na ludzkie szczątki i zardzewiałą
broń.
Krzyż wykonano z trzech elementów
NA KOCIEJ GÓRCE
podstawy, wysokiego cokołu, na któW miejsce starego drewnianego krzy- rym
umieszczono
płaskorzeźbę,
ża na ul. Odrodzenia w Staniszczach przedstawiającą umierającego żołnieMałych Albin Dryś z Pawłem Klima- rza, którego duszę zabiera do nieba
sem postawili murowany, wykorzy- anioł. Na bocznych ścianach wykuto
stując do jego budowy elementy z na- nazwiska 24 poległych mieszkańców,
grobków z nad cokołem umieszczono krzyż z
cmentarza kamienia z figurą Pana Jezusa niemal
w Fosow- wielkości człowieka, wykonaną z teras k i e m . koty, a na dolnym fundamencie wykuŚwiadczy o to napis w języku niemieckim fragtym choć- ment Ewangelii świętego Jana:
by wyryte "Eine großere Liebe hat niemand als
na cokole der / der sein Leben für seine Freude
n az wisk o hingibt", co oznacza: "Nikt nie ma
kamienia- większej miłości od tej, gdy ktoś życie
rza Josko z swoje oddaje za przyjaciół swoich".
G ł o g o w a . Wykonawcą pomnika, który został
Zapewne i uroczyście poświęcony przez ks. Emifigura Pa- la Cebula, był Görlich Friedlandes.
na Jezusa
pochodzi od tego kamieniarza, ponie- TRAGICZNE WYDARZENIE
waż jest ona wykonana ze starej pięk- Przy ulicy Chrobrego w Spóroku znajnej ceramiki. Zakończenia belek krzy- duje się krzyż upamiętniający tragiczża zieńczono zdobieniami, a na wyso- ne zdarzenie, które miało miejsce
kim cokole umieszczono łaciński na- przy posesji rodziny Koj. Pierwotnie
pis "St. Urbanus ora pro nobis" czyli stała tu kapliczka, ufundowana około
"Święty Urbanie módl się za nami". 1930 roku, a po jej rozbiórce postaMiejsce, na którym znajduje się krzyż, wiono betonowy krzyż, otoczony dunajprawdopodobniej było kiedyś żymi polnymi kamieniami. Istnieją
miejscem pochówku ofiar epidemii.
dwie sprzeczne relacje, wskazujące

NASZYM BOHATEROM
W centrum Staniszcz
Małych znajduje się pomnik poległych w I wojnie światowej. Inicjatorem jego powstania był
kierownik szkoły, Alois
Schoppa, a komitetem
budowy kierował Julius
Gerlich, który doprowadził do zwieńczenia
dzieła w dniu 22 września 1929 roku. Sfinansowany m.in. ze zbiórek
publicznych
pomnik
znajduje się w miejscu
dawnego
pochówku

genezę upamiętnienia tego miejsca. Pierwsza stanowi opowieść o tragicznej śmierci młodej pary,
która około 1925 r. miała tędy jechać wozem
konnym na ślub do Krasiejowa. Z pędzącego
powozu miało wypaść
koło, a powóz miał się
wywrócić, przygniatając
śmiertelnie nowożeńców... Według innej wersji kapliczkę zbudowano
dla
upamiętnienia
śmierci młodego mężczyzny, który zginął w
wyniku bójki, do jakiej
doszło pomiędzy kolega-

mi podczas
gry w karty,
w znajdującej się w
sąsiedztwie
karczmie
rodziny
Richter.

NA GRANICY PRZY TORACH
W 1923 roku Karol i Katarzyna Poganiatz ufundowali na skraju swojego
gospodarstwa, w przysiółku Granica,
bezpośrednio przy torach, betonowy
krzyż, na którym umieścili napis w
języku niemieckim : "Bitte um ein Vater unser und Gegrüßet seist du Maria
fur die Verstorbene Seelen". Zamieszony napis stanowi prośbę o modlitwę do każdego, kto tamtędy przechodzi: "Prosi się o jedno Ojcze nasz i
Zdrowaś Maryjo za zmarłe dusze." U
podstawy krzyża zamieszczono napis:
„Fundation von Karl und Katharine
Poganiatz 1923.” Po II wojnie świato-

wej tablica z napisem w języku niemieckim została wyjęta i przez dziesiątki lat była schowana na strychu w
domu rodziny Poganiacz. Ponownie
zabudowano ją po 1989 roku.
Na podstawie opracowania
GERARDA MAŃCZYKA

PO ZEBRANIACH
W DFK
23 marca odbyło się w Kolonowskiem gminne zebranie
TSKN na Śląsku Opolskim, w
trakcie którego podsumowano działalność w 2012 roku i
zaplanowano nowe przedsięwzięcia na rok bieżący.
W związku z rezygnacją Józefa
Kotysia z przewodniczenia
zarządowi gminnemu, ta funkcja została powierzona Karolowi Mańczyk. Gminna struktura DFK pełni funkcję koordynacyjną dla kół, a oprócz
tego od lat jest współorganizatorem gminnego przeglądu
kolęd oraz przeglądu teatrzyków niemieckojęzycznych.
Oprócz tego organizuje dla
członków mniejszości niemieckiej rajdy rowerowe, wycieczki i pielgrzymki. - 24
marca zorganizowano wyjazd
autokarem na „Serduszka
dwa” do Kędzierzyna-Koźla.
Aktualnie do TSKN należą 431
osoby, w tym: 141 w Kolonowskiem, 95 w Staniszczach
Wielkich, 100 w Staniszczach
Małych 95 w Spóroku. Działalność naszych kół DFK jest finansowana m.in. z 1% odpisu
podatku dochodowego, który
został w ubiegłym roku zebrany w wysokości 1777,30 zł.
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PRZED RUNDĄ WIOSENNĄ
Z powodu przeciągającej się zimy nie odbyła się zaplanowana na 23 i 24 marca
inauguracja piłkarskich rozgrywek w Lidze Okręgowej i w Klasie B. Harmonogram
spotkań naszych drużyn w najbliższych
tygodniach wygląda następująco:
Liga Okręgowa: 30-03-2013 13:00
Mechnice - Unia Kolonowskie, 06-042013 15:30 Unia - LKS Rybna, 13-042013 16:00 KS Krasiejów - Unia, 20-042013 16:00 Unia - LZS Rudniki, 27-042013 16:30 Skalnik Tarnów Opolski Unia, 01-05-2013 17:00 Unia - Silesius

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ

Kotórz Mały, 04-05-2013 17:00 Stal
Brzeg - Unia, 11-05-2013 17:00 Unia LZS Proślice.
Klasa B: 07-04-2013 16:00 LZS Staniszcze Wielkie - LZS Poręba oraz LZS Rożniątów - Zieloni Spórok, 14-04-2013 16:00
Zieloni - Plon Błotnica Strzelecka oraz LZS
II Piotrówka - Staniszcze, 21-04-2013
16:00 Staniszcze - LZS Kadłubiec oraz
Orzeł Mokre Łany - Zieloni, 28-04-2013
16:00 Zieloni - Czarni Kalinów/Kalinowice
oraz Źródło II Krośnica - Staniszcze.
Zieloni Spórok wszystkie swoje mecze
rozegrają jako gospodarze na boisku w
Staniszczach Małych.

PIŁKARSKA KLASA B
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Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 roku i nowym wzorze deklaracji. Deklaracje będą możliwe
do pobrania od 1 kwietnia 2013 roku:
· ze strony internetowej Związku (www.czystyregion.pl),
· w siedzibie Związku przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu,
· we wszystkich urzędach miast i gmin należących do Związku,
· w wybranych punktach w gminach członkowskich Związku.
Wychodząc naprzeciw gospodarstwom wieloosobowym Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę określającą nowe miesięczne stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna
zbiórka odpadów komunalnych. W nowym systemie opłata za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie
domowym będzie wynosiła 12,50 zł od osoby miesięcznie. Opłata za piątą osobę w gospodarstwie domowym będzie wynosiła 7 zł miesięcznie, a za każdą następną 1 zł miesięcznie.
W przypadku nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka opadów komunalnych,
opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 20 zł i nie będzie gradacji wysokości opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.
Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot
i spółdzielni oraz firmom i instytucjom o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór
odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
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POŻEGNANIE Z GIMBUSEM

Na początku marca Gmina Kolonowskie budżetu, dzięki którym gmina wyda jeszzrezygnowała z dowozu dzieci do szkół
własnym gimbusem, powierzając usługi
transportowe strzeleckiemu PKS. Zdaniem burmistrza, Norberta Kostona, zmiana przewoźnika nie spowoduje obniżenia
komfortu dojazdu uczniów - rozkład jazdy
jest dopasowany do zajęć lekcyjnych, zapewniono również opiekę nad młodzieżą
w autobusie. Będą za to oszczędności dla

cze w tym roku o 50 tys. złotych mniej.

Dzięki wprowadzonej zmianie, wszyscy
mieszkańcy gminy mogą skorzystać z
szerszej oferty PKS. W trakcie roku szkolnego wzrośnie bowiem liczba kursów
autobusowych pomiędzy naszymi miejscowościami. Bilet w jedną stronę kosztuje 2,50 zł. Koszty dojazdu uczniów do
szkół są pokrywane z budżetu gminy.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS
Kierunek KOLONOWSKIE - SPÓROK

W SKRÓCIE
 16 marca odbył się w Żorach
IX Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej
i Pasyjnej. W przeglądzie pokazał się chór "Colnovica". W imprezie wzięło udział 19 zespołów
z całej Polski, m. in. z Warszawy
i z Krakowa.
 Do urzędu gminy wpłynęły 24
wnioski w sprawie usunięcia
azbestu. W tej chwili urzędnicy
przygotowują wystąpienie do
WFOŚiGW w Opolu, którego
efektem będzie usunięcie około
36 ton tego szkodliwego materiału z naszych dachów.
 Honory dla liderek odnowy
wsi z Gminy Kolonowskie! Barbara Musioł ze Staniszcz Małych
zwyciężyła w zorganizowanym
przez "Strzelca Opolskiego" plebiscycie "Perła Roku", a Anna
Golec ze Spóroka otrzymała odznakę "Za zasługi dla województwa opolskiego".

NIE TYLKO

DLA ROLNIKÓW

Kierunek SPÓROK - KOLONOWSKIE

OZNACZENIA KURSÓW: S - kursuje w dni nauki szkolnej, S1 - kursuje w dni nauki szkolnej, w poniedziałki, 3,5 - kursuje w środy i piątki.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
ogłasza nabór wniosków o
przyznanie pomocy w ramach
Działania 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wypełnione
wnioski, których formularze
można pobrać ze strony internetowej www.arimr.gov.pl,
należy składać w terminie od
15 do 26 kwietnia 2013 br.
Z kolei od 27 marca do 23
kwietnia można będzie składać
wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania
"Modernizacja gospodarstw
rolnych". Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać
w całym okresie realizacji
PROW 2007– 2013 wynosi 300
tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40% do 60% kosztów
kwalifikowanych, poniesionych
przez beneficjenta na realizację
jego zmierzeń inwestycyjnych.

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
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
Kolonowskie posterunek : 77
46 11 007 (poniedz. 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
Stacja Caritas: 77 4620 215
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

47—110 Kolonowskie

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

ŚMIGUS APRILIS
Przed sądem oskarżony
wyjaśnia, dlaczego zabił
przechodnia:
- Jadę sobie spokojnie ulicą,
nagle jakiś facet zatrzymuje
mnie i mówi:
- Dawaj pieniądze!!
- Dlaczego? - pytam groźnie.
- Prima Aprilis!!
To ja mu naplułem w oko i
mówię:
- Śmigus Dyngus!!
Wtedy on gasi papierosa na
moim czole i mówi:
- Popielec!!
No więc ja go przydusiłem i
mówię:
- Zaduszki!!

Do gabinetu naczelnika
więzienia wchodzi strażnik i
mówi:
- Panie naczelniku, więzień
z celi numer 128 zachowuje
się skandalicznie. Trzeba go
ukarać.
- Zróbcie mu dwa dni postu.
- Dwa dni temu już miał
dwa dni postu.

- To dajcie mu na te dwa dni Antek z Franckiem szli
książkę kucharską do prze- wele kościoła. Naroz Antek
glądania.
symnoł czopka.
- Jo myśloł - pado Francek Kupuje sobie zajączek no- że tyś się z Panem Bogiem
wą szafę, ale jest za mały, by powadzioł?
- Bo tak jest - pado Antek. ją wnieść do mieszkania.
My ze sobą nie godomy, jySpotyka misia i prosi:
no się pozdrowiomy!
-Misiu, pomóż mi wnieść tę
szafę, bo mieszkam w bloku Synek do ojca:
- Tato, a jaki kawał zrobimy
na ostatnim piętrze, a sam
mamie na Prima Aprilis?
nie dam rady!
-Dobrze, ale na każdym pię- - Ale Prima Aprilis było
wczoraj...
trze będziesz mi opowiadał
- Buuuuu!
kawał!
- Haha! Żartowałem!
Zajączek się zgadza. Wchodzą, a zajączek opowiada
kawały, z których miś się
ciągle śmieje. W końcu, na
ostatnim piętrze:
-Misiu!- mówi zajączek- teraz opowiem ci taki kawał
że się zsikasz ze śmiechu!
-No?
-Pomyliłem bloki!

PAZURKIEM: PLATFORMA OBURZONYCH
W historycznej sali BHP
Stoczni Gdańskiej odbyło
się w połowie marca spotkanie
pod
hasłem:
"Platforma
Oburzonych".
Honory gospodarza pełnił
niezadowolony z aktualnej
sytua cji
sp o łecz no gospodarczej
szef
"Solidarności", Piotr Duda.
Gwiazdą mityngu był natomiast znany z niepokornych poglądów rockman,
Paweł Kukiz, który od pewnego czasu promuje ideę
jednomandatowych okręgów wyborczych do sejmu.
Wedle najnowszych badań

Głównego Urzędu Statystycznego, w polskiej gospodarce dzieje się coraz
gorzej. W ciągu ostatniego
roku bezrobocie wzrosło o
jeden procent, a sprzedaż
detaliczna spadła o 0,8 procenta. Jeśli do tego dołożymy nie najlepsze prognozy
na najbliższe lata, to się
może okazać, że niezadowolonych w Polsce będzie
coraz więcej. Podobnie jak
tych, którzy uważają, że
podchodząc do urn wyborczych i tak nie mają na nic
wpływu.
Trudno powiedzieć, czy

ruch oburzonych wpłynie
pozytywnie na naszą rzeczywistość polityczną. Faktem jest jednak to, że urzędujący wybrańcy narodu
nie garną się do weryfikacji
w
jednomandatowych
okręgach wyborczych. Jako
Obywatel Kotyś zgadzam
się jednak z Obywatelem
Kukizem co do jednego:
poseł ma ponosić odpowiedzialność przed wyborcą, a
nie przed liderem swojego
ugrupowania.

JÓZEF KOTYŚ

