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Radosnych, pogodnych i pełnych
wiosennego nastroju Świą
wiąt Wielkanocnych
oraz
serdecznych spotkań
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
śyczą
yczą wszystkim mieszkań
mieszkańcom gminy Kolonowskie
Przewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Klimas

Burmistrz Kolonowskiego
Norbert Koston

Radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem

Nr wydania 129
Spórok będzie
skanalizowany

Na projekt „Budowa kanalizacji we wsi
Spórok” udało się pozyskać fundusze z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Oficjalne podpisanie umowy miało miejsce 24 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Całość inwestycji pochłonie 6 mln zł. 4 mln z tej kwoty pochodzić będą z dotacji. - Jest to maksymalna kwota, jaką mogła dostać jedna
gmina — mówi Norbert Koston, Burmistrz Kolonowskiego.

Wielkie inwestycje w OSP
Wyróżnienie dla Ks. Prałata Wolfganga Globischa
17 lutego Ks. Prałat
Wolfgang Globisch
otrzymał
Krzyż
Zasługi RFN I Klasy z rąk Konsula
Generalnego RFN
we
Wrocławiu,
Bernharda Brasacka. Długoletni proboszcz parafii w
Kolonowskiem
otrzymał odznaczenie jako wyraz zaangażowania
na
rzecz budowy pojednania pomiędzy
Polakami i Niemcami.
25 lutego w budynku Centralnej Biblioteki Polsko-Niemieckiej Caritas
im. Josepha von Eichendorffa w Opolu odbyło się spotkanie z okazji wręczenia odznaczenia.

Z gratulacjami do Opola udali się
również Burmistrz Kolonowskiego,
Norbert Koston, zastępca Burmistrza, Konrad Wacławczyk oraz
Przewodniczący Zarządu Gminnego
TSKN, Manfred Ullmann.

Pod koniec stycznia OSP Staniszcze
Wielkie uzyskało potwierdzenie z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Opolu w sprawie przyznania dotacji w
wysokości 150 tys. pln na zakup nowego
samochodu strażackiego. W budżecie
gminy przeznaczono na ten cel dodatkowo 400 tys. pln Niemniej jednostka ma
jeszcze zamiar ubiegać się o dotację
Zarządu Głównego OSP.
- To pierwszy nowy samochód zakupiony w naszej gminie od powstania samorządów — mówi Norbert Koston, Burmistrz Kolonowskiego. — Ideałem byłoby, gdyby w każdej kadencji udało się
zakupić jeden samochód dla jednej z
jednostek gminnych.
W tegorocznym budżecie zaplanowano
również środki na dobudowanie boksu w
OSP Kolonowskie. Kubatura obecnych
jest niewystarczająca, by mógł tam stanąć nowy samochód strażacki.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego
Najlepszymi Produktami Powiatu Strzeleckiego zostały: pieczeń z dzika restauracji „Złoty Bażant” z Izbicka oraz poręcze ze stali nierdzewnej firmy „ArMasz” ze Strzelec Opolskich .
W konkursie, w którym laureatów wybierali mieszkańcy naszego powiatu startowały również dwie firmy z terenu gminy Kolonowskie. Firma „Eltete” z Kolonowskiego z wyposażeniem placów zabaw i firma „Jaśko” ze Staniszcz Wielkich z altaną ogrodową. Obie w kategorii „działalność produkcyjna”.
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Zmagania samorządowców
W sobotę, 20 lutego w hali sportowej w
Kolonowskiem odbył się Turniej Piłki
Nożnej Halowej Samorządowców.
W turnieju wzięło udział 14 drużyn, które
zacięcie walczyły o zajęcie pierwszego
miejsca. Po emocjonujących zmaganiach
zwycięzcą turnieju została drużyna Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Pomysły na wielkanocny stół
Bajecznie kolorowo i apetycznie zrobiło się w pierwszy
dzień wiosny w hali sportowej w Kolonowskiem. To
tutaj bowiem odbyła się XII Wystawa Stołów Wielkanocnych, organizowana przez Związek Śląskich Kobiet
Wiejskich, z przewodniczącą, p. Urszulą Trinczek, na
czele. Na Opolszczyźnie do Związku Śląskich Kobiet
Wiejskich należy 1500 pań, zrzeszonych w około 50.
kołach. Jednak tylko części udaje się zorganizować wystawę właśnie u siebie. Impreza ma charakter przechodni
i każdego roku odbywa się gdzie indziej. Na tegoroczną
wystawę przyjechały Panie z 17. kół z terenu całej
Opolszczyzny. Niektóre miały do pokonania niebagatelną odległość prawie 100. kilometrów w jedną stronę, co
oznaczało wyjazd z rodzinnej miejscowości już wcześnie
rano.
Podczas wystawy można było podziwiać i skosztować wielu rodzajów ciast i bab wielkanocnych, drożdżowego baranek czy zająca z kiełbasy.
Potrawy goszczące na stołach to jednak nie tylko te
tradycyjne, na które przepisy przekazywane są z
pokolenia na pokolenie. Aż wierzyć się nie chce, że
przygotowania zajęły paniom z poszczególnych kół
około 2. dni. Wystawa Stołów Wielkanocnych to
jednak nie tylko kulinaria. To także przepiękne dekoracje w postaci robionych na drutach i szydełku
zajączków i kurek, dzierganych serwetek czy wianuszków z siana i gałązek. W tym roku wystawie
towarzyszył Gminny Konkurs Kroszonkarski, co
spotęgowało świąteczny nastrój. Wszyscy uczestnicy
zostali uhonorowani równorzędnymi nagrodami.
Ogromne podziękowania należą się także dzieciom
ze szkół podstawowych w Kolonowskiem i Staniszczach Małych, które swoimi występami uświetniły
wystawę.
Tegoroczna edycja Wystawy zorganizowana została
przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Koło Terenowe w Spóroku przy udziale Urzędu Miasta i
Gminy Kolonowskie.
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Chwała Paniom ze Spóroka za zaangażowanie i pasję, z którą tę wystawę przygotowały. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Konsul
RFNw Opolu -Ludwig Neudorfer, Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Józef Kotyś, Starosta Strzelecki - Józef Swaczyna oraz Kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego
- profesor Teresa Smolińska.
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Staniszcze Wielkie mają swoją stronę internetową

www.staniszczewielkie.pl to adres
nowej strony internetowej miejscowości Staniszcze Wielkie. Oprócz cieka-

wostek historycznych, są
tam również aktualności z
życia miejscowości, galerie
zdjęć, baza firm, a wkrótce
również ogłoszenia parafialne.
- Zachęcamy wszystkich
do odwiedzania strony,
którą będziemy na bieżąco
aktualizować - mówi Joanna Kałuża z Odnowy Wsi
Staniszcze Wielkie.
Jeśli i ty znasz ciekawy
temat z życia w Staniszczach Wielkich i chciałbyś
się podzielić nim z innymi, napisz
maila na adres: asia.kaluza@onet.eu

Międzynarodowe
Forum Gospodarcze Śląsk 2010
W dniach 25 - 27 lutego 2010 odbywało się
w Opolu Międzynarodowe Forum Gospodarcze Śląsk 2010.
W imprezie wzięła
udział również Gmina
Kolonowskie, która
promowała się tam
wraz z innymi gminami powiatu strzeleckiego na wspólnym stoisku.
Głównym celem imprezy, na której gościł m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy
Buzek było zapoznanie uczestników forum z ofertą gospodarczą i inwestycyjną powiatu strzeleckiego.

W świetlicy w Fosowskiem wiele się dzieje
Świetlica socjoterapeutyczna przy
Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 jest czynna trzy
razy w tygodniu od godz. 14.30 do
16.30 Dzieci mogą tam liczyć na pomoc w nauce oraz odrabianiu zadań
domowych. Nie brakuje też rozrywek
w postaci gier i zabaw świetlicowych
Uczestnicy również sami przygotowują
sobie podwieczorki i sprzątają po sobie
salę.
4 lutego w ramach świetlicy socjoterapeutycznej zorganizowano wyjście na
kręgle. Wzięło w nim udział 22
uczniów. Najwięcej było tych z klas IIII.
- Wszyscy dobrze się bawili, choć początkowo były problemy z rzucaniem
kulami. Jednak nikt się tym nie znieCOLONNOWSKA NR 129

chęcał i po krótkim czasie wyniki
były całkiem niezłe - mówi Sylwia
Niwergol, opiekunka świetlicy socjoterapeutycznej, która wraz z Elżbietą
Lempa opiekowała się dziećmi na
kręgielni.
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Babskie Combry dla kobiet
Prawie 120 kobiet bawiło się 11 lutego, w
Tłusty Czwartek na Babskim Combrze w
Staniszczach Wielkich. Wszystkie panie
przyszły w przebraniach. Były pielęgniarki,
kocice, diablice, pszczółki oraz panie w
strojach w stylu lat 70-tych.

Impreza odbyła się w restauracji państwa
Jaguś. Zorganizowało ją Stowarzyszenie
Rodziny Kolpinga.
Wcześniej, bo już 30 stycznia na Babskim
Comberze kobiety bawiły się w Staniszczach Małych. Tam imprezę w świetlicy
wiejskiej zorganizowało Stowarzyszenie
Odnowy Wsi.

A w świetlicy unihokej
Ciekawy sposób na spędzenie ferii zimowych mieli chłopcy chodzący do świetlicy
w Staniszczach Wielkich. Regularnie spotykali się w sali by grać w unihokeja, czyli
wersję hokeja bez lodu i łyżew.
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! ! ! OKO LIC E
Ogłoszenie
Informujemy, że z dniem 1 stycznia
2010 przestały obowiązywać regulaminy dofinansowania dla osób fizycznych dotyczące udzielania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej pomocy finansowej do ekologicznych ogrzewań co
budynków mieszkalnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków a
także utylizacji azbestu w gminie Kolonowskie.
Wynika to z art. 16 ust. 1 ustawy z
dnia 20 listopada 2009r. o zmianie
ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.Nr 215 poz.1664), który likwiduje gminne i powiatowe fundusze
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
W praktyce oznacza to, że od dnia 1
stycznia 2010 r nie może zostać
udzielone żadne dofinansowanie ze
środków GFOŚiGW na zmianę systemu ogrzewania budynku mieszkalnego lub mieszkania na proekologiczny
czy pomoc finansowa do przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu.

URZĘDU !!!

Kwalifikacja wojskowa
Informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznika 1991 z terenu gminy Kolonowskie odbędzie się w
dniach: od 19 – 23 marca 2010 r. w
siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 59 w godzinach
od 9.00 do 11.00.
Osoby stawiające się do kwalifikacji
wojskowej po raz pierwszy powinny
przedstawić: dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm
(bez nakrycia głowy), dokumenty
stwierdzające poziom wykształcenia
lub pobieranie nauki. Obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w
roku 1991, a także mężczyźni urodzeni
w latach 1986 - 1990, którzy dotąd nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny posiadać dowód osobisty lub inny dokument
pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm bez
nakrycia głowy, a także dokumenty
stwierdzające poziom wykształcenia
albo pobierania nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe.

Uwaga na oszustów!!!
Pomimo licznych apeli nadal wpuszczamy obcych do naszych mieszkań. W niedzielę,
31 stycznia na terenie gminy Strzelce Opolskie dwie kobiety narodowości romskiej
pod pretekstem sprzedaży koca zostały wpuszczone do mieszkania i skradły ponad 70
-letniej kobiecie oszczędności. 8 lutego w Barucie mężczyźni przedstawiając się jako
pracownicy Caritasu wprowadzili w błąd kobietę wyłudzając datki na kościół w zamian za dwa koce, za które kobieta zapłaciła 600 złotych.
Co zrobić żeby nie zostać ofiarą złodzieja czy też oszusta?
- nie wpuszczajmy pod żadnym pozorem nieznanych osób do mieszkań czy domów,
- bądźmy ostrożni przy nawiązywaniu kontaktu z nieznajomymi przychodzącymi do
naszego domu,
- gdy przedstawiają się jako reprezentanci jakichś firm czy też organizacji zażądajmy,
aby pokazali np. legitymację,
- nie udzielajmy informacji o naszych zwyczajach czy też wiadomości o sąsiadach,
informacje te mogą być im pomocne do dokonania kradzieży,
- nie wdawajmy się w dyskusje z nieznajomymi podczas zakupów czy z nieznajomymi odwiedzającymi nasze domy. Oni tego właśnie oczekują, a rozmowa jest sposobem na wzbudzenie zaufania.
Pamiętajmy! Jeżeli organizacje organizują akcje i wysyłają swoich przedstawicieli w
teren zbierając np. datki na kościół, podają te informacje do publicznej wiadomości.
Jeżeli uważają Państwo, że osoby, których wcześniej nie widzieliście, poruszają się
samochodami np. na tablicach rejestracyjnych z innego powiatu czy też województwa, obserwują Wasze domy, niezwłocznie zwróćcie się o pomoc do najbliższych lub
sąsiadów i powiadomcie Policję (tel. 997 lub 112 z telefonu komórkowego).
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Numery telefonów
Urząd Miasta i Gminy: 077 4611140
Numery wewnętrzne:
Sekretariat – 22
Obsługa Rady – 27
Księgowość p.12 – 32, 35
Podatki – 33
Kasa – 34
Dowody osobiste, działalność gosp.
sport – 36
Urząd Stanu Cywilnego – 26
Budownictwo, inwestycje – 28, 38
Kadry – 25
Rolnictwo, ochrona środowiska,
mienie komunalne – 24
Gospodarka komunalna, drogi – 30
OC, ochrona p. pożarowa – 29
Fax ( sekretariat) – 31
E- mail: umig@kolonowskie.pl
www.kolonowskie.pl
ZGKiM: 077 46 11 044,
pogotowie wodociągowe – 0600357
Pomoc Społeczna: 077 46 11 075
Gimnazjum: 077 46 11 053
Szkoły Podstawowe
077 46 11 126 Kolonowskie Nr 1
077 46 11 158 Fosowskie
077 46 11 064 Staniszcze Małe
Przedszkola
077 46 11 455 Kolonowskie
077 46 11 058 Fosowskie
077 46 11 260 Staniszcze Wielkie
077 46 11 064 Staniszcze Małe
Policja
077 46 16 477 Komisariat w Zawadzkiem (czynny całą dobę)
077 46 11 007 Posterunek Policji
(w każdy poniedziałek od 12.0015.00, piątek od 17.30–20.00)
Straż Pożarna
077 404 99 00 (Strzelce Opolskie)
Służba zdrowia
077 46 51 999 Pogotowie Ratunkowe
(Ozimek)
077 46 11 160 NZOZ „Medyk”
(Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem)
077 4 622 490 Urząd Pocztowy Kolonowskie
077 4 622 495 Urząd Pocztowy Fosowskie
Jeśli chcesz, żeby Twoja informacja
dotarła do Colonnowskiej, zostaw ją w
sekretariacie UMiG Kolonowskie (pok. 9)
lub wyślij maila: umig@kolonowskie.pl,
dorotarich@neostrada.pl
lub zadzwoń: 077 4611 140
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