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GODNE UWAGI 

Zapraszamy do lektury 

podwójnego wydania  

„ Colonnowskiej”.  

Nadeszła wiosna, a        

z nią cała gmina budzi 

się do życia. Wewnątrz 

numeru relacja z wy-

jazdu dzieci szkolnych 

do Czech, składy no-

wych władz OSP i DFK  

oraz o tym, że stajemy 

się zagłębiem kajako-

wym. Najważniejsze są 

jednak święta. Dzięki 

Bożenie Konieczko z 

Kolonowskiego na każ-

dej stronie naszej ga-

zetki możemy podzi-

wiać wspaniałe kro-

szonki. 
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Na ostatniej sesji, która się odbyła 4 kwiet-
nia,  Rada Miejska w Kolonowskiem anali-
zowała stan środowiska naturalnego w 
gminie. Największe emocje wzbudziła jed-
nak sprawa ceny wody. Przybyli na posie-
dzenie przedsiębiorcy chcieliby, aby ujed-
nolicić taryfę wodno-ściekową dla osób 
fizycznych i firm. Radni przyjęli uchwały w 
sprawie przystąpienia gminy do dwóch 
projektów, dofinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. 

Relacja z sesji na stronie 3. 

Przedsiębiorcy  
na sesji Rady  



17 kwietnia w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczystość 
wręczenia Laurów Ziemi Strzeleckiej. Laury są przyznawane w 
pięciu kategoriach - za osiągnięcia sportowe, działalność spo-
łeczną, kulturalną, gospodarczą i dydaktyczną. Trzynasta edycja 
konkursu była bardzo udana dla naszej gminy, ponieważ aż dwie 
z pięciu nagród przypadły naszym mieszkańcom - Annie Golec 
ze Spóroka i Robertowi Piątkowi ze Staniszcz Wielkich! 
Robert Piątek, który otrzymał honorową statuetkę za działal-
ność dydaktyczną, sprawiał wrażenie przygotowanego na to 
wyróżnienie. - „Trzynastka zawsze była dla mnie szczęśliwa - 
powiedział na scenie strzeleckiego domu kultury - i kiedy dowie-
działem się, że laury są rozdawane po raz trzynasty, zaraz po-
myślałem sobie, że  to może być dla mnie dobry dzień”.  Leśni-
czy z „Jaźwina” otrzymał nagrodę za prowadzenie  arboretum 
oraz izby przyrodniczo-leśnej, w której się odbywają zajęcia z 
edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. Piątek zaprosił do 
zwiedzania swojego ogrodu botanicznego wiosną, kiedy można 
podziwiać kwitnące rośliny. 
Anna  Golec otrzymała nagrodę za działalność społeczną. Wy-
wołana na scenę, sprawiała wrażenie zupełnie zaskoczonej i nie 
potrafiła ukryć wzruszenia. Laur Ziemi Strzeleckiej przyznano jej 
za ogromne zaangażowanie na rzecz rozwoju swojej miejscowo-
ści. Przypomnijmy, że Anna Golec jest szefową Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi Spórok od początku jego istnienia i patronuje wie-
lu inicjatywom, poczynając od odbudowy Ptasiego Stawku, po-
przez organizację corocznych festynów, na systematycznym 
funkcjonowaniu świetlicy wiejskiej kończąc. To wyróżnienie po-
winno jeszcze bardziej zintegrować wioskę, z której na strzelec-
ką uroczystość przyjechała całkiem pokaźna reprezentacja. 
Na zdjęciu: Laureaci strzeleckiej gali, a wśród nich Anna Golec 
(druga z lewej) i Robert Piątek (drugi z prawej). Zdjęcie otrzy-
maliśmy dzięki uprzejmości Redakcji „Strzelca Opolskiego”. 

DOM NA SPRZEDAŻ 
Gmina Kolonowskie sprzedaje położony  w Sta-

niszczach Wielkich przy Placu Targowym 14 dom 

mieszkalny (zdjęcie obok). Cena wywoławcza 

wynosi 59 tysięcy zł, a o szczegóły należy 

pytać w Urzędzie Miasta i Gminy, tel. 77 46 

11 120, wewn. 24. Dom ma powierzchnię 159 

metrów kwadratowych, a działka, na której 

się znajduje - 0,0625 ha.  

SPIS POWSZECHNY 
Można też w INTERNECIE 
 

Do 30 czerwca będzie trwać Narodo-

wy Spis Powszechny. To pierwszy 

spis, od czasu kiedy Polska weszła do 

Unii Europejskiej. W związku z tym 

metoda zbierania danych jest podobna 

jak we wszystkich unijnych krajach. Każdy rachmistrz spisowy 

jest wyposażony w specjalne przenośne urządzenie rejestrujące, na 

którym zapisuje informacje o charakterze społecznym i o sytuacji 

ekonomicznej mieszkańców.  

Zanim rachmistrz zacznie zadawać szczegółowe pytania, dotyczą-

ce sytuacji danej rodziny - w tym będą się zawierać pytania o na-

rodowość i przynależność do grup etnicznych -  może zostać wyle-

gitymowany przez respondenta. W tym przypadku powinien oka-

zać specjalną legitymację i dowód osobisty. Na pytanie o narodo-

wość najczęściej mieszkańcy naszej gminy odpowiedzą: polska - 

lub niemiecka. Odpowiadając na pytanie, dotyczące przynależno-

ści etnicznej można zadeklarować na przykład śląską. 

Nowością tegorocznego spisu jest możliwość samodzielnego 

udzielania odpowiedzi poprzez Internet, na stronie 

www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl, co jest możliwe do 16 

czerwca. Z tego udogodnienia mogą także skorzystać osoby, które 

aktualnie przebywają za granicą.  Z telefonów stacjonarnych moż-

na zadzwonić na bezpłatną infolinię, poświęconą spisowi - pod 

numer 800 800 800. 
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O tym, co kobiety ze Spóroka robiły  
w Pawłowiczkach, piszemy na stronie 4. 

LAURY DLA ANNY GOLEC 
i ROBERTA PIĄTKA 



Kwietniowe posiedzenie Rady Miejskiej w Kolo-

nowskiem zdominowała dyskusja na temat tary-

fy wodnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi za przygotowanie kalkulacji, z której wynika 

cena wody i ścieków, odpowiada przedsiębior-

stwo komunalne. Szef komunalki, Janusz Jagieł-

ło, pierwotnie przygotował wyższe stawki, z 

których się przed sesją wycofał. Ostatecznie za 

wodę zapłacimy o 24 groszy więcej za jeden 

metr sześcienny niż dotychczas, czyli 2,94 zł 

netto. Koszt odprowadzenia ścieków nie ulega 

zmianie i wynosi 4,54 zł. Do tych stawek nale-

ży doliczyć ośmioprocentowy podatek VAT. 

Wcześniej komisje rady negatywnie zaopiniowa-

ły podwyżkę ceny wody, o czym poinformowali 

ich przewodniczący: Anna Mróz i Henryk Wała-

szek. Dyskusja nabrała rumieńców, kiedy  prze-

wodniczący Franciszek Klimas oddał głos 

przedsiębiorcom. Szef Restauracji „Markus”, 

Marian Oblong, zwrócił uwagę na to, że stawki 

dla przedsiębiorców są wyższe niż dla gospo-

darstw domowych, co jego zdaniem jest nie-

sprawiedliwe. Janusz Jagiełło wyjaśniał, że na tą, 

wynoszącą 4,09 zł, cenę wody składa się m.in. 

opłata środowiskowa, którą ustala administra-

cja, a  dla firm jest ona większa. Ponadto od-

biorcy indywidualni nie mogą sobie odliczyć  

8-procentowego podatek VAT.  

Piotr Matyszok („Pamas”) kwe-

stionował jakość dostaw wody i, 

podobnie jak Piotr Ploch, zwra-

cał uwagę na to, że przy pro-

dukcji mięsa woda stanowi po-

kaźny koszt.  

Odnosząc się do uwag, dotyczą-

cych jakości usług w zakresie 

zaopatrzenia w wodę burmistrz 

Norbert Koston  przypomniał, 

że kalkulacja wody musi 

uwzględniać również wszystkie 

naprawy wodociągu, w tym - 

konieczne usunięcie rur azbestowych. Obiecał 

też przedsiębiorcom, że w przyszłości rozważy 

zmniejszenie różnic w cenie wody i za odpro-

wadzanie ścieków w stosunku do indywidual-

nych odbiorców. 

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Kolonowskie do dwóch 

konkursów na projekty unijne. Pierwszy z nich 

ma charakter oświatowy. Ze środków Programu 

Kapitał Ludzki można by w naszych szkołach 

finansować dodatkowe zajęcia, a z pieniędzy 

dostępnych w Programie Współpracy Transgra-

nicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Pol-

ska burmistrz chciałby zorganizować obóz w 

Czechach dla młodzieży. 

Rada Miejska przyjęła raport o stanie realizacji 

gminnego programu ochrony środowiska oraz 

plan gospodarki odpadami. Tematykę tą przy-

gotowała firma ALBEKO, zwracając uwagę na 

to, że po uporządkowaniu gospodarki ściekowej 

będzie trzeba w naszej gminie zwrócić większą 

uwagę na odzyskiwanie surowców wtórnych. 

Jeśli się do tego nie przygotujemy, to spadną na 

nas kary środowiskowe. W gospodarstwach 

domowych powinno się odzyskiwać też odpady 

naturalne, a urząd gminy  powinien zachęcać 

mieszkańców do tworzenia kompostowników. 

NOWA CENA WODY, ZA ŚCIEKI BEZ ZMIAN 

Str. 3 Kwiecień 2011 W SKRÓCIE 
 Wkrótce ulegnie rozwiąza-

niu założone przez samorząd 

województwa opolskiego 

wraz z gminami Ozimek i 

Kolonowskie Stowarzyszenie 

„Dinopark”. Stowarzyszenie 

spełniło swe zadanie, przy-

ciągając do Krasiejowa po-

ważnego inwestora, który 

dzisiaj rozważa poszerzenie 

„Juraparku” o tereny na grun-

tach wsi Staniszcze Małe. 

 Radny Ryszard Ozimek 

zawnioskował o wyznaczenie 

przejścia dla pieszych w Ko-

lonowskiem przy ul. Opol-

skiej koło cmentarza. Pomi-

mo dotychczasowej odmowy 

Zarządu Dróg Wojewódz-

kich, urząd gminy będzie 

próbował ten wniosek zała-

twić. 

 Gmina czyni  w urzędzie 

marszałkowskim starania o 

lepsze zabezpieczenie prze-

ciwpowodziowe. Zdaniem 

burmistrza jest szansa na wy-

konanie w przyszłości no-

wych wałów zabezpieczają-

cych ul. Sienkiewicza w Sta-

niszczach Wielkich.  

 W rejonie oczyszczalni 

ścieków w Staniszczach Ma-

łych powstanie elektrownia 

wodna. Jeszcze nie wiadomo, 

czy będzie ją budować firma 

„DAR-MAG” Kalińscy, in-

westor, który już jest w Kolo-

nowskiem na Sibrze . 

Zastępca burmistrza, Konrad Wacławczyk, wraz z 
przedstawicielami spółki „Mercur” ze Staniszcz 
Małych, odbył  od 6 do 8 kwietnia podróż do za-

przyjaźnionej gminy Gehrden. W trakcie pobytu w Niemczech nasza delegacja zapoznała się z 
tamtejszymi rozwiązaniami, dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Przyglądała się m.in. wy-
korzystaniu biogazu do produkcji energii elektrycznej, gdzie powstające w wyniku tego procesu 
ciepło służy do ogrzewania okolicznych domów. Pod Hannoverem mieszkańcy otrzymują tak 
powstałe ciepło za darmo, ale sami je doprowadzają do domów. 
W trakcie trzydniowego spotkania omówiono także plany współpracy gmin. Rozmawiano o wizy-
cie studyjnej nauczycieli języka niemieckiego i o nawiązania współpracy pomiędzy szkołami. 
Współpraca miałaby głównie koncentrować się na wymianie pomiędzy działającymi na terenie 
Gehrden i Kolonowskiego stowarzyszeniami oraz edukacji młodzieży.  
20 lat temu po raz pierwszy do Kolonowskiego przyjechali piłkarscy oldboye z Leveste w gminie 
Gehrden. Warto by było jeszcze uczcić tą rocznicę... 

Wizyta w Gehrden 



W dniach od 12 do 14 maja 
Gmina Kolonowskie weźmie 
udział w 11. Międzynarodo-
wych Targach Turystyki „W 
stronę słońca”, które odbędą 
się na Rynku w Opolu. Aby 
jak najlepiej się przygotować 
do tego wydarzenia bur-
mistrz Norbert Koston spo-
tkał się z przedsiębiorcami, 
zajmującymi się organizacją 
spływów kajakowych na rze-
ce Mała Panew (zdjęcie u 
góry).  
„Kiedy dziesięć lat władze 
gminy zaczęły mówić o moż-
liwości robienia interesów na 
bazie naszych walorów przy-
rodniczo-krajobrazowych, 
wiele osób uznało to za żart 
– mówi Norbert Koston. – 
Na szczęście pomysłem udało 
się zarazić przedsiębiorców, a 
ci już wiedzieli, co zrobić, 
budując bazę noclegową i 
całkiem pokaźną flotę 
rzeczną. Dzisiaj mamy aż 
pięć prywatnych wypożyczal-
ni kajaków, które wspólnie z 
zapleczem hotelowo-
gastronomicznym tworzą 
atrakcyjny produkt turystycz-
ny”. 
Urząd gminy też nie czekał z 
założonymi rękami – w ra-
mach dofinansowanego z 
funduszy unijnych projektu 
w ubiegłym roku oddał do 
użytku infrastrukturę spływu 
kajakowego, z najważniej-
szym punktem postojowym, 
przy moście łączącym od 
strony ulicy Kościelnej i Ks. 

Czerwionki Staniszcze Wiel-
kie z Kolonowskiem. Ponadto 
na stronie internetowej 
www.kolonowskie.pl, w za-
kładce poświęconej turystyce, 
można znaleźć dokładne na-
miary na wszystkie firmy 
wypożyczające kajaki.  
Już dzisiaj nie byłoby proble-
mu, gdyby naraz chciało po-
płynąć Małą Panwią 160 
osób. Nasze wypożyczalnie 
dysponują łącznie 84 jedno- i 
dwuosobowymi kajakami i 
zamierzają w bieżącym roku 
dokupić jeszcze około 20 
nowych. Sformułowanie 
„wypożyczalnia kajaków” nie 
do końca obrazuje komplek-
sowość oferty z Kolonowskie-
go. –  „Praktycznie organizu-
jemy turystom cały pobyt – 
mówi Grzegorz Hajduk, wła-
ściciel „Dzikiej Chaty”. – Lu-
dzie najczęściej przyjeżdżają 
w piątek po południu i pozo-
stają u nas do niedzieli. Or-
ganizujemy im noclegi, im-
prezy towarzyszące i opiekę 
w czasie spływu.” 
O ile dla „Dzikiej Chaty” ze 
Staniszcz Małych wypoży-
czalnia kajaków stanowi 
główny kierunek działalności, 
to dla Restauracji „Mark” ze 
Staniszcz Wielkich uzupełnia 
zakres świadczonych usług. – 
„Kiedyś organizowaliśmy 
tylko imprezy biesiadne. Te-
raz, kiedy prowadzimy już 
pensjonat, mamy coraz wię-
cej gości hotelowych, zainte-
resowanych kajakami – mówi 
Justyna Jaguś.  

„A dla nas to szansa, żeby 
robić coś nowego, zwłaszcza 
że mieszkam nad rzeką w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
mostu” – mówi Dagmara 
Kondzioła, prowadząca w 
Staniszczach Małych interes 
wspólnie z Robertem Sklo-
rzem. 
 „Docierają do nas turyści z 
Polski i zagranicy, a najcie-
kawsza grupa przyjechała na 
początku ubiegłej zimy z 
gminy Cisek. Spodobało im 
się i zapowiedzieli, że przyja-
dą na spływ, kiedy zima bę-
dzie najmocniej trzymać” – 
mówi Jan Kurek („Talent-
Kajaki” Staniszcze Wielkie). 
Na rzece dochodzi czasami 
do zabawnych sytuacji. – 
„Kiedyś obsługiwałem stu-
dentów medycyny. Jedna z 
grup rozpoczęła spływ na 
Świerklach, a druga przy 
moście pod Zawadzkiem. 
Ktoś się pomylił i zamiast w 
dół rzeki, zaczął płynąć pod 
prąd. Dopiero po przebyciu 
półtorej kilometra, zoriento-
wał się, że popełnił błąd. 
Później na kolacji nie potrafił 
utrzymać kiełbasy w ręku” – 
opowiada Grzegorz Hajduk. 

W czasie spotkania z burmi-

strzem przedsiębiorcy zasta-

nawiali się nad sposobem 

lepszego oznakowania spływu 

– zwłaszcza w miejscach 

niebezpiecznych – zgodzili 

się też wziąć aktywny udział 

w targach „W stronę słońca”. 

Ustalili, że pod koniec czerw-

ca postarają się wspólnie 

zorganizować otwarcie sezo-

nu turystycznego. Profity ze 

spływów kajakowych czerpią 

również restauracje, pensjo-

naty i gospodarstwa agrotu-

rystyczne gminy Kolonow-

skie. „To dobrze, że się tak 

uzupełniają – uważa bur-

mistrz Norbert Koston – 

dzięki kooperacji branży tu-

rystycznej mamy więcej moż-

liwości rozwoju”. 

Kajakowe zagłębie Doliny Małej Panwi 
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10 kwietnia odbyła się w XIII 

Wystawa Stołów Wielkanoc-

nych. Ta, organizowana przez 

Związek Śląskich Kobiet 

Wiejskich impreza, która w 

ubiegłym roku gościła w Ko-

lonowskiem, tym razem zawi-

tała do Pawłowiczek w po-

wiecie kędzierzyńsko-

kozielskim. W wystawie 

wzięły udział 23 lokalne koła 

z Opolszczyzny i z woje-

wództwa śląskiego. 

Naszą gminę wspaniale repre-

zentowały Panie ze Spóroka: 

Krystyna Deja, Irena Koik, 

Gizela Palus, Teresa Wyrwoł, 

Róża Grobarek, Urszula 

Klencz i Małgorzata Goletz. 

Na spórackim stole wielka-

nocnym znalazły się m. in. 

kartoffelsalat, żur w chlebie, 

smalec, galaretki mięsne, 

pasztet z jajkiem, galaretki 

owocowe z winogron, jeż z 

owoców i …mysz z sałaki 

ziemniaczanej.  

Przygotowanie się do wysta-

wy kosztowało sporo wysił-

ku. – Tradycyjne ozdoby i 

potrawy przygotowywano 

przez cały tydzień, pracując 

nieraz do północy.  

Nasza reprezentacja wystąpi-

ła w jednolitych, stylizowa-

nych na ludowe strojach, a 

ich stół – uginający się wręcz 

od wielkanocnych smakoły-

ków – przyciągał uwagę 

zwiedzających. 

Ze spórackiego 

stołu 

http://www.kolonowskie.pl


Uczniowie ze wszystkich szkół gminy Kolo-
nowskie 15 i 16 kwietnia uczestniczyli w wy-
jeździe do Czech, zorganizowanym w ramach 
projektu "Razem poprzez przyrodę i trady-
cje", a dofinansowanym ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 2007-2013.  
Projekt  "Razem poprzez przyrodę i tradycje" 
jest prowadzony wspólnie z Mikroregionem 
Hranicko, która pełniła honory gospodarza 
dla 53 gości – 43 dzieci, 7 opiekunów i 3 
urzędników, odpowiedzialnych za współpracę 
międzynarodową. 
W pierwszym dniu pobytu w Czechach nasza 
młodzież zwiedziła Hranice i Teplice nad 
Bečvou, a także Zbrašovské aragonitové 
jeskyně i aquapark. Polska grupa została 
przyjęta przez zastępcę burmistrza Hranic, 
Miroslava Wildnera, który jej przekazał 
materiały promocyjne oraz pamiątkowe 
wydawnictwa dla burmistrza Kolonowskiego 
i szkół. 

W sobotę, 16 kwietnia, dla dzieci z czterech 
naszych i trzech czeskich szkół 
zorganizowano warsztaty w miejscowości 
Hustopeče nad Bečvou, w trakcie których 
dzieci zapoznały się z technikami tworzenia 
tradycyjnych ozdób wielkanocnych. 
Wszystkich powitała burmistrz Júlia 
Vozáková, a później wszyscy zabrali się do 
pracy. W trakcie warsztatów znaleziono 
jeszcze czas na zwiedzanie najbliższej okolicy 
– między innymi rekonstruowanego 
renesansowego zamku oraz kościoła pod 
wezwaniem Krzyża Świętego. Swoje dzieła 
młodzi mieszkańcy Kolonowskiego, Staniszcz 
i Spóroka mogli zabrać do domu. Na pewno 
będą stanowić one urozmaicenie na naszych 
wielkanocnych stołach. 
Spędzony w Czechach czas wszystkim 
bardzo szybko upłynął, jednak już niedługo 
będzie możliwość ponownego spotkania się 
z koleżankami i kolegami z Hranic – 29 maja 
na dwa dni Czesi przyjeżdżają do 
Kolonowskiego. Tym razem tematem 
wiodącym spotkania będzie ekologia. 

WYJAZD DO HRANIC i HUSTOPEČE 

NAD BEČVOU  
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Aktualne składy zarządów OSP 
 

OSP Kolonowskie: prezes – Janusz Motal, naczelnik –  Norbert Smieskol, wiceprezes 
ds. gospodarczo-finansowych – Edward Konieczko, sekretarz – Janina Kruk oraz 
Tomasz Krasucki, Dariusz Grabowski, Patryk Motal, Dawid Pawlik; 
OSP Kolonowskie 3: prezes – Michał Tarara, naczelnik – Jacek Stryczek, skarbnik – 
Stanisław Orlik, sekretarz – Hieronim Bińczak, gospodarz – Edward Janiszek, 
OSP Spórok: prezes – Janusz Wacławczyk, naczelnik – Adam Majcherczyk, gospo-
darz – Marcin Palus, skarbnik – Zbigniew Kokott, sekretarz – Monika Glik; 
OSP Staniszcze Małe: prezes – Konrad Wrześniowski, naczelnik – Andrzej Kolloch, 
gospodarz – Waldemar Nicze, skarbnik – Andrzej Piegza, sekretarz – Grzegorz Ha-
sikowski oraz Krzysztof Grobarek, Damian Blaut, Józef Gomoluch, Waldemar Nicze, 
Damian Kolloch; 

OSP Staniszcze Wielkie: prezes – Andrzej Czok, naczelnik – Grzegorz Hurek, go-

spodarz – Jan Spałek, skarbnik – Janusz Machnik, sekretarz – Anna Stryczek oraz 

Piotr Ziaja, Waldemar Wacławczyk, Krzysztof Machnik, Sebastian Świerc. 

Po strażackich zebraniach 
Na przełomie maja i czerwca odbędzie się 
gminne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Kolonowskie.  
Przypomnijmy, że we wszystkich jednost-
kach OSP już w styczniu i w lutym doko-
nano wyboru strażackich władz na lata 
2011-2015 (wykaz funkcyjnych znajduje się 
poniżej).  
Ogólnie należy stwierdzić, że 
poprzednia kadencja przyniosła 
wiele pozytywnych zmian w 
infrastrukturze i wyposażeniu 
jednostek OSP. – W Stanisz-
czach Małych (na zdjęciu z pra-
wej strony) i w Spóroku oddano 
do użytku nowe strażnice, a do 
Staniszcz Wielkich dotarł nowo-
czesny wóz bojowy (zdjęcie u 
góry). Istnieje jednak dalsza po-
trzeba inwestowania w zabez-
pieczenie przeciwpożarowe, a 

największe zapotrzebowanie w tym zakre-
sie wykazuje OSP Kolonowskie. 

Burmistrz Norbert Koston, który 

w czasie zebrań dziękował straża-

kom m.in. za ich poświęcenie w 

trakcie ubiegłorocznej powodzi, 

widzi zasadność wspierania straży 

pożarnej. W tegorocznym budże-

cie gminy otrzymają oni 144 tys. 

zł na pokrycie najważniejszych 

potrzeb – zarówno na drobne 

remonty, zakupy, jak i choćby na 

szkolenia dla strażaków. „Oprócz 

tego modernizujemy garaż OSP 

Kolonowskie i zarezerwowaliśmy 450 tys. 

zł na zakup nowego samochodu. Jeśli 

otrzymamy dofinansowanie zewnętrzne, to 

nowy pojazd pojawi się w Kolonowskiem  

w tym roku” – zapewnia burmistrz. 
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24 marca wybrano nowy 

zarząd gminny Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opol-

skim. Ponieważ jego dotych-

czasowy przewodniczący, 

Manfred Ullman, zrezygno-

wał z pełnienia tej funkcji, 

nowym szefem Mniejszości 

Niemieckiej w gminie Kolo-

nowskie został Józef Kotyś. 

Do zarządu weszli także: 

Karol Mańczyk – zastępca 

przewodniczącego, Krystyna 

Koziołek – skarbnik, Katarzy-

na Muc – sekretarz oraz Fran-

ciszek Klimas, Edward Bie-

niek i Krystyna Deja. Prze-

wodniczącym komisji rewi-

zyjnej została Anna Mróz. 

Wcześniej odbyły się wybo-

ry zarządów kół DFK, na któ-

rych czele stanęli: Manfred 

Ullman – Kolonowskie, Her-

bert Wacławczyk – Staniszcze 

Wielkie, Natalia Mróz-Złoty – 

Staniszcze Małe oraz Krysty-

na Deja – Spórok. 26 marca 

wybrano władze powiatowe 

TSKN, którym przewodzi 

Helmut Paździor, m.in. z 

Manfredem Ullmanem w 

składzie.                                 

Z kolei 7 maja odbędzie się 

w Rzędowie zebranie woje-

wódzkie tej organizacji, na 

które delegatami są Józef Ko-

tyś i Franciszek Klimas. 



Nowo wybrane panie sołtys Staniszcz Wielkich i Spóroka już planują, co w najbliższym 
czasie należy zrobić w ich 
miejscowościach. 
Krystyna Bajsarowicz-       
-Spałek będzie kierować 
swoją wioską już drugą 
kadencję. W Staniszczach 
Wielkich właśnie zakończo-
no budowę kanalizacji i 
nadeszła kolej na porząd-
kowanie obejść oraz miejsc 
użyteczności publicznej. 
Pani sołtys chciałaby, żeby 
jej wioska wyróżniała się 
pod względem estetycz-
nym. Już teraz Staniszcze 
urzekają w okresie bożona-

rodzeniowym przepięknie oświetloną choinką, a w przyszłości dekoracji tego rodzaju po-
winno być znacznie więcej. W nowej kadencji razem z radą sołecką sołtys chciałaby jednak 
przede wszystkim ożywić Plac Targowy (zdjęcie u góry).  
 

To centralne miejsce we wsi ma być atrakcyjniejsze dla mieszkańców –  będą tam i ławecz-
ki, i dużo zieleni. Z kolei przy drodze do Spóroka ma zostać oznakowana ścieżka pustelni-
ka. Lokalne stowarzyszenie odnowy wsi zamierza ją wspólnie z Nadleśnictwem Zawadzkie i 
Nadleśnictwem Strzelce Opolskie  tak przygotować, aby stanowiła propozycję dla miłośni-
ków marszów z kijkami, czyli ostatnio coraz bardziej popularnego w naszych okolicach 
nordic walking.  
 

Zarówno dla Staniszcz Wielkich, jak i Spóroka, 
problemem, z którym się dotąd nikomu nie 
udało uporać, jest brak spółki wodnej. Bez upo-
rządkowania spraw melioracyjnych wiele do-
mostw będzie dalej narażonych na lokalne pod-
topienia. Tematem chce się zająć zarówno Kry-
styna Bajsarowicz-Spałek, jak i nowa sołtys Spó-
roka, Janina Urbańczyk. 
 

Bieżący rok upłynie w najmniejszym sołectwie 
naszej gminy pod znakiem budowy kanalizacji 
(zdjęcie z prawej strony). Ale już teraz należy, 
zdaniem Janiny Urbańczyk, myśleć, co jeszcze 
można w Spóroku zrobić, aby nie był miejsco-
wością peryferyjną. Atutem wioski jest siedziba 
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. 
Dzięki niej w byłej szkole odbywa się wiele im-
prez, z których mogą skorzystać wszyscy miesz-
kańcy. We wrześniu Spórok zorganizuje dożyn-
ki gminne, do których wioska chciałaby się jak 
najlepiej przygotować. 
 

W Staniszczach Małych dyskusję na zebraniu 
wiejskim zdominował stan dróg. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na biegające po uli-
cach bez opieki psy i konieczność ich wyłapywania na zlecenie urzędu gminy. Nikt nie wy-
raził zgody na objęcie stanowiska sołtysa po ustępującej Marii Jendrzej. W ostatnim czasie 
prowadzone są konsultacje pomiędzy organizacjami działającymi na terenie wsi w celu wy-
łonienia kandydata na sołtysa. Jeśli znalazłby się chętny, to ponowne zebranie wyborcze 
mogłoby się odbyć najwcześniej w maju.  

AMBITNE PLANY W SOŁECTWACH 
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POLICYJNA 
 3 marca w Staniszczach 

Wielkich zatrzymano nie-

trzeźwego mężczyznę. Kie-

rował rowerem, mając 3,6 

promila alkoholu we krwi.  

Natomiast 6 i 7 marca w 

Kolonowskiem wpadli dwaj 

kolejni rowerzyści. Pierw-

szy z nich miał 2,39, a drugi 

– 1,61 promila. 

 Kryminalni z Zawadzkie-

go schwytali 10 marca 

trzech mężczyzn, którzy 

usiłowali skraść na terenie 

naszej gminy szyny kolejo-

we. Mieszkańcy wojewódz-

twa śląskiego częściowo już 

je zdemontowali. Złodzieje 

zdążyli się już przyznać do 

kilku innych kradzieży to-

rów. Grozi im za to kara 

pozbawienia wolności do 

lat pięciu.  

 Z kolei 1 kwietnia obo-

wiązki komendanta Komi-

sariatu Policji w Zawadz-

kiem przyjął Marian Bu-

czek. Nowy komendant był 

wcześniej naczelnikiem 

Wydziału Kryminalnego 

Komendy Powiatowej Poli-

cji w Strzelcach Opolskich. 

Życzymy 100-procentowej 

wykrywalności przestępstw 

i zadowolenia z nowej funk-

cji!  



łem to mimo uszu, przyjmu-
jąc, że nauczyciel spod Brze-
gu miał zwyczajnie słabszy 
dzień. Nawet się trochę 
uśmiałem, wyobrażając so-
bie, jak Dariusz Byczkowski 
podnosi kija… No bo kogo 
miałby uderzyć – ogon, czy 
psa? 

Prezes Kaczyński rzucił ogól-

nopolskie hasło do ataku na 

Ślązaków i Niemców. Jego 

pomagierzy już zaczęli 

ostrzyć kopie. Ale chyba nie 

o to chodzi obywatelom. 

Zawsze wydawało mi się, że 

ludzie chcą żyć tutaj w zgo-

dzie i bardziej ich obchodzi 

to, czy politycy im zapewnią 

czystą wodę do picia, bez-

pieczne drogi - i czy dzięki 

uczciwej pracy zarobią na 

Niewiele mnie dotąd obcho-
dziły wypowiedzi Jarosława 
Kaczyńskiego. Od 1990 roku, 
kiedy w Kolonowskiem roz-
poczynałem swoją działal-
ność publiczną, bardziej 
interesowałem się tym, co 
można zrobić, bazując na 
własnych pomysłach, siłach i 
środkach, współdziałając z 
ludźmi, którzy tu i teraz 
chcą budować swoją przy-
szłość. Nie przypuszczałem, 
że wielki polityk z Warszawy 
nie śpi po nocach, zastana-
wiając się, czy ja z moimi 
sąsiadami rozmawiam, spre-
cham, czy łonaczę? 
Niedawno usłyszałem od 
jednego z radnych sejmiku, 
że ogon (czyli mniejszość 
niemiecka) nie będzie w 
Polsce machał psem (czyli 
większością polską). Puści-

utrzymanie najbliższych. 

Chciałbym, żeby tak pozo-

stało.                          JK 

Więcej PAZURKÓW KOTYSIA 

na www.kotys.pl 

PAZURKIEM KOTYSIA: Stop Kaczyńskiemu! 

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  

Ten numer Collonowskiej  opracował  

i przygotował do druku Józef Kotyś 

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

Internet: www.kolonowskie .pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

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. 

 

WIELKANOCNY KONKURS Z NAGRODAMI 
W trzech wielkanocnych jajach znalazły się 

zdjęcia, demaskujące minioną zimę. Zima 

poczyniła w dwóch przypadkach szkody, 

zostawiając dziurawą drogę i krzywiąc znak 

drogowy, a w trzecim przyczyniła się do 

remontu jakiegoś garażu. Co jest na poniż-

szych zdjęciach? 
 

Z lewej - Staniszcze Wlk.: A. Ul. Sienkie-

wicza, B. Ul. Sobieskiego, C. Ul. 1 Maja? 

W środku: A. Droga wojewódzka Kolo-

nowskie - Zawadzkie, B. Powiatówka Sta-

niszcze Małe - Spórok, C. Droga gminna na 

ul. Różanej w Kolonowskiem? 

Z prawej: A. OSP w Kolonowskiem, B. 

Firma „Izostal”, C. PKP w Fosowskiem? 
 

Trzy pierwsze osoby, które rozwiążą naszą 

zagadkę, otrzymają nagrodę w postaci na-

granej przez Józefa Kotysia i Darię płyty 

„Zapomniane marzenia”. Odpowiedzi nale-

ży przysyłać na adres Redakcji - telefonicz-

nie lub e-mailem (patrz: Colonnowska 

KONTAKT). 


