
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie 

Colonnowska Nr 8 / 166 

Wrzesień 2013 

ISNN 1426-3769 

 

 

SZACUNEK! 

RYSZARDOWI GALLI - Ho-

norowemu Obywatelowi 

Gminy Kolonowskie oraz 

GERARDOWI MAŃCZYKOWI - 

Zasłużonemu dla Gminy 

Kolonowskie. 
 

Powinniśmy pamiętać o 

ludziach, którzy swoją 

pracą, pasją i społecz-

nym zaangażowaniem 

przysłużyli się naszej 

społeczności lokalnej. 

Czasami nawet nie wypa-

da o tym głośno mówić, 

że dzięki niektórym ich 

decyzjom udało się  

o kilka lat przyspieszyć 

budowę kanalizacji albo 

doszło do zakupu nowego 

wozu strażackiego. Są też 

tacy, którzy przyczynia-

ją się do tego, że część 

naszej historii udaje się 

ocalić od zapomnienia. 

Warto i trzeba ich hono-

rować, chociaż  wcale o 

to nie zabiegają.          JK 

STARAMY SIĘ SPRAWIEDLIWIE DZIELIĆ CHLEB 

- Zbliżają się kolejne dożynki gmin-

ne. A wraz z nimi tradycyjne pyta-

nie do władz gminy: Jak w tym ro-

ku podzielono wspólny chleb? 

- Staraliśmy się to robić sprawiedli-

wie, czego ślady znajdują się we 

wszystkich naszych miejscowościach. 

Zacznijmy od gospodarza tegoroczne-

go święta plonów. - Tutaj wymienili-

śmy ogrzewanie w budynku szkoły 

oraz utwardziliśmy drogę transportu 

rolnego koło Centrum Aktywności 

Wiejskiej. Jesteśmy finansowo przy-

gotowani do kompleksowej przebudo-

wy otoczenia szkoły, w efekcie której  

w przyszłym roku powstanie nowe 

tartanowe boisko i parking, a znikną 

m.in. wysłużone ubikacje… 

- A w pozostałych miejscowościach? 

- W Spóroku zbudowaliśmy tzw. dro-

gę za stodołami oraz dojazd do par-

kingu przy świetlicy wiejskiej. W Sta-

niszczach Wielkich gmina wsparła 

dotacją oraz pożyczką remont kościo-

ła i utwardziła Plac Targowy. Udzieli-

liśmy też pożyczki stowarzyszeniu 

„Siedlisko”, dzięki czemu udało się 

przystąpić do modernizacji budynku 

byłej szkoły, w którym powstanie 

zakład aktywności zawodowej. Z ko-

lei w Fosowskiem za pół miliona zł 

zmodernizowaliśmy boisko przy szko-

le podstawej, połataliśmy dziury na ul. 

Piastowskiej, którą niedawno przeka-

zała nam kolej. Tak na marginesie, 

gruntowną przebudowę tej ulicy za-

mierzamy przeprowadzić w przyszłym 

roku. Na razie bezskutecznie zabiega-

my o przejęcie budynku kolejowego 

na potrzeby remizy OSP… 

Dużo dzieje się też w Kolonowskiem, 

gdzie przy okazji obchodów 40-lecia 

nadania  praw  miejskich  oddaliśmy 
 

Dokończenie na Str. 2 

ROZMOWA Z BURMISTRZEM, NORBERTEM KOSTONEM 

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO WSPÓLNIE Z SOŁTY-

SEM STANISZCZ MAŁYCH ZAPRASZAJĄ NA DOŻYNKI 

POŻEGNANIE Z DOLNĄ MAŁĄ PANWIĄ 

Związek Gmin „Dolna Mała Panew” 

powstał w połowie lat dziewięćdziesią-

tych, a jego głównym celem było przy-

gotowanie członkowskich samorządów 

do budowy kanalizacji. Kiedy gminy 

zaczęły samodzielnie rozwiązywać ten 

problem, związek zaczął realizować za-

dania z zakresu promocji, jednakże i w 

tym zakresie bardziej sensowne okazały 

się działania indywidualne.  
 

Przyjmując uchwałę, zmieniającą opłaty 

za świadczenia udzielane przez przed-

szkola i oddziały przedszkolne, radni 

zmniejszyli o 20 groszy opłatę za dodatkowe 

godziny przebywania dzieci w przedszkolach. 

Zdaniem burmistrza, Norberta Kostona, nie 

spowoduje to zmniejszenia liczby dodatkowych 

zajęć z języka angielskiego i rytmiki. Opłata 

wyniesie w tym roku szkolnym 1 zł. Radni 

zgodzili się też z propozycją burmistrza, aby 

sprawę ewentualnej podwyżki opłat za ścieki 

rozpatrywać pod koniec roku budżetowego.  

Rada Miasta w Kolonowskiem zdecydowała na sesji, która odbyła się 9 września, o wystą-

pieniu ze Związku Gmin Dolna Mała Panew, przyjęła stawki opłat za przedszkola oraz po-

stanowiła o kilka miesięcy odroczyć dyskusję o opłatach za odprowadzanie ścieków. 

Na początku sesji wywiązała się dyskusja na 

temat zasadności zamknięcia frontowego wej-

ścia do urzędu. Zdaniem m.in. przewodniczące-

go Rady, Franciszka Klimasa, i wiceprzewodni-

czącej, Jolanty Mrochen, należałoby rozważyć 

otwarcie dla petentów zarówno oddanego po 

modernizacji budynku nowego bocznego wej-

ścia, jak i tego starego, mimo że nie jest ono  

dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
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SPRAWIEDLIWIE PODZIELIĆ CHLEB 

ZAJĘCIA TEATRALNE 
i FOTOGRAFICZNE 
 

 

Biblioteka i Centrum Kultury w 

Kolonowskiem od października 

br. organizuje sekcję teatralną i 

fotograficzną. 

Zajęcia teatralne, prowadzone 

przez znanego młodzieży gim-

nazjalnej nauczyciela języka 

polskiego, Jerzego Kaufmanna, 

będą się odbywały w Publicz-

nym Gimnazjum w Kolonow-

skiem, w każdy piątek w godzi-

nach wieczornych.  

Zajęcia fotograficzne, których 

celem jest przyswojenie przez 

ich uczestników podstawowych 

technik fotografii oraz fotografii 

artystycznej poprowadzi znany 

m.in. z pracy w NTO opolski 

fotoreporter, Jerzy Stemplew-

ski. Będą się one odbywać  

w soboty, raz w miesiącu. 

Chętni do udziału powinni się 

zgłosić do BiCeK, najlepiej 

drogą mailową, na adres:  

kultura@kolonowskie.pl. 
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BERLIN ZDOBYTY ! 

nową halę targową i parking przy kościele 
parafialnym. W efekcie już rozpoczętych 
prac przy termomodernizacji remizy stra-
żackiej powstanie sala widowiskowa z 
prawdziwego zdarzenia, wymiana ogrze-
wania zostanie też przeprowadzona w pa-
wilonie przy boisku, a jeszcze w tym roku 
zostanie zmodernizowana ul. Szkolna. 
-  Poprawia się jakość dróg gminnych… 
-  Już praktycznie zakończyliśmy łatanie 
dziur po budowie kanalizacji, a od przy-
szłego roku chcielibyśmy rozpocząć na 
pewno wieloletni proces wymiany na-
wierzchni na asfaltowe. Na początek po 
jednym odcinku drogi w każdej z naszych 
miejscowości. 
- Co dalej z gazyfikacją gminy? 
- Największą szansę na dostarczenie gazu 
ziemnego mają mieszkańcy Staniszcz Wiel-
kich. W centrum wsi jest przedszkole, ko-
ściół i zagospodarowany przez stowarzy-
szenie „Siedlisko” budynek szkoły oraz 
paru przedsiębiorców, którzy byliby  zain-

teresowani zmianą sposobu ogrzewania 
swoich nieruchomości. Jednakże, aby prze-
konać firmę, która zajmuje się u nas dys-
trybucją gazu, do inwestycji, musiałoby się 
jeszcze znaleźć paru chętnych odbiorców 
prywatnych. Potencjalnie nitka gazociągu 
mogłaby być pociągnięta z Kolonowskiego 
ul. 1 Maja. 
- Dożynki to przede wszystkim święto 
wsi. A im dalej od centrum miasta, tym 
jest gorszy Internet… 
- Myślę, że pod tym względem za rok sytu-
acja w naszych wioskach powinna być lep-
sza niż w Kolonowskiem. Firma, zamierza-
jąca doprowadzić sieć światłowodową do 
Staniszcz Wielkich i Małych oraz do Spóro-
ka, uzyskała już wszelkie urzędowe pozwo-
lenia. Kabel, dzięki któremu będzie można 
u nas m.in. oglądać telewizję w najwyż-
szym standardzie, już wieszają na słupach 
trakcji elektrycznej, przy drodze nr 463, na 
pograniczu Ozimka i Krasiejowa. Niedługo 
doprowadzą go do naszej gminy!  

31 sierpnia odbyła się wycieczka do Berlina, zorganizo-

wana przez Koło Mniejszości Niemieckiej w Stanisz-

czach Małych. Uczestniczyło w niej 48 osób, zarówno z 

Gminy Kolonowskie, jak i z gmin sąsiednich. 

W planie marszruty znalazły się najcenniejsze atrakcje 

stolicy Niemiec: Mur Berliński, Alexanderplatz, Aleja 

Unter der Linden, Brama Brandenburska, Pomnik Holo-

caustu – Mahnmal, Kolumna Zwycięstwa oraz Potsdamer 

Platz. Największą atrakcją okazało się jednak zwiedzanie 

z Bundestagu oraz rejs po Sprewie. Wycieczkowicze prze-

płynęli przez Dzielnicę Rządową (Regierungsviertel) aż 

do „Domu kultur świata” („Haus der Kulturen der Welt“). 

Po zawróceniu przed mostem Marcina Lutra podziwiali 

Zamek Bellevue, "Beamtenschlange", Kolumnę Zwycię-

stwa i kolejnych świadków historii miasta: nowy dworzec 

główny, Katedrę Berlińską, Wyspę Muzeów oraz najstar-

szą dzielnicę mieszkaniową w Berlinie, Nikolaiviertel. 
 

Zmęczeni, ale pełni pozytywnych wrażeń uczestnicy wy-

cieczki, wrócili do swoich domów po pierwszej w nocy. 

Helena PYKA, 95 lat 

Leonarda  

DUDAREWICZ, 

94 lata 

Hildegarda i Gerard 

SPAŁEK, 50 lat  

po ślubie 

Klara WIORA, 92 lata 

Kazimiera  

ZIMOŃSKA, 90 lat 

Wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze życzenia składają  
Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston,  

pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz Redakcja „Colonnowskiej”!  



Krystyna Kulig oraz Teodor Mań-

czyk będą starostami tegorocznych 

dożynek gminnych. 
 

Ziemia w Staniszczach Małych jest 

piaszczysta i trudno się na niej gospo-

darzy. Miejscowi rolnicy muszą się  

borykać ze zwierzyną leśną, która 

niszczy zasiewy, a odszkodowania 

często nie pokrywają poniesionych 

nakładów finansowych oraz włożonej 

pracy. Mimo tego Państwo Krystyna i Franciszek Kulig 

całe życie poświęcili pracy na roli. - Gospodarzą na 15 

hektarach, na które składają się łąki i pola z uprawami 

pszenżyta, mieszanek zbożowych i ziemniaków, a plony 

wykorzystują na potrzeby małej hodowli świń i krów. 

Państwo Kuligowie mają troje dzieci 

- wszystkie pozostały w kraju. 
 

Teodor Mańczyk jest znany nie tylko 

z pracy na roli - udziela się w parafii, 

a przez kilka kadencji był gminnym 

radnym. Wraz ze swoją żoną, Teresą, 

prowadził gospodarstwo rolne, które 

5 lat temu przekazał swoim dzieciom 

- Halinie i Hubertowi. Mańczykowie 

gospodarują na 35 hektarach i specja-

lizują się w produkcji mleka.  Dziś mają na stanie 10 

krów i 20 jałówek. Sprzedają około 90 litrów mleka 

dziennie, które odbiera spółdzielnia mleczarska  

z województwa śląskiego. Oprócz tego uprawiają zboże 

i ziemniaki. Teodor Mańczyk pomaga młodzieży w pra-

cy w polu, ale jego oczkiem w głowie jest pasieka,  

w której miód wytwarza dwadzieścia pszczelich rodzin. 

STAROSTOWIE DOŻYNKOWI 

Kiedy w 2011 roku przez prawie sześć 
miesięcy nikt nie chciał objąć funkcji sołty-
sa w Staniszczach Małych, po wielu namo-
wach zgodził się na nią wieloletni pracow-
nik Huty Małapanew w Ozimku, Edward 
Kunysz. Pochodzący z Walimia pod Wał-
brzychem Kunysz osiedlił się w Stanisz-
czach w 1983 roku i wspólnie z żoną Kry-
styną wychował dwoje dzieci. Już dawno 
stał się staniszczaninem z krwi i kości, a 
jako sołtys, stara się z dużym zaangażowa-
niem reprezentować interesy mieszkań-
ców. Swoje urzędowanie rozpoczął od mo-
nitowania urzędu gminy w sprawie jakości 
dróg, które mocno ucierpiały po budowie 
kanalizacji. 
 

-  Udało się nam m.in. wywalczyć utwar-
dzenie ul. Korfantego i jej połączenie z 
Cmentarną, naprawę ul. Krzywej oraz do-
jazdu do remizy OSP - wylicza Edward Ku-
nysz. - A dzisiaj mogę z radością powie-
dzieć, że do Staniszcz Małych można doje-
chać także od strony Spóroka. 
 

Mieszkańcy wioski zauważyli, że dla ich 
sołtysa nie stanowi problemu napisanie 

urzędowego pisma, ani wykonanie telefo-
nu tam, gdzie trzeba. Kiedy remontujący 
trakcję kolejową rozkopali przejazdy w 
środku wsi, tak długo bombardował PKP, 
aż te przejazdy udrożniono. Za sprawą Ku-
nysza pojawiły się też patrole policyjne  
na drodze, prowadzącej do Krasiejowa, 
kiedy przy okazji remontu drogi nr 463  
zaczęło się tutaj robić zbyt niebezpiecznie. 
Na jego wniosek spółka Tauron odnowiła 
ostatnio elewację znajdującego się w bez-
pośrednim sąsiedztwie kościoła transfor-
matora, a Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 
przekazało Gminie Kolonowskie prawo 
wieczystego użytkowania do terenu, na 
którym znajduje się źródełko Stoczek. 
 

Sołtys chwali sobie współpracę z radą so-
łecką i ciągle podkreśla, że wszystkie osią-
gnięcia są ich wspólnym dziełem. Zapra-
szając na dożynki gminne, zwraca uwagę 
na zbiorowy wysiłek wszystkich, którzy 
chcą się angażować - parafii i szkoły, OSP i 
Mniejszości Niemieckiej, Odnowy Wsi, Ca-
ritasu i darczyńców, którzy wspomogli  
wiejskie święto rzeczowo i finansowo. 
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ZAPRASZAMY DO STANISZCZ! 
W SKRÓCIE 

 Spółka KGK przygotowuje się 
do wymiany wszystkich azbesto-
wych części wodociągu w Kolo-

nowskiem. Roboty rozpoczną się 
w przyszłym roku.  

 
 

 25 lipca Burmistrz Kolonow-
skiego podpisał umowę pożyczki, 
której beneficjentem jest Stowa-
rzyszenie "Siedlisko".  "Siedlisko” 
otrzymało 700 tys. euro unijnej 

dotacji na realizację projektu 
"Daj nam szansę", w efekcie któ-

rego, w byłej szkole w Stanisz-
czach Wielkich, powstanie  Za-
kład Opieki Leczniczej dla star-

szych i przewlekle chorych. Znaj-
dzie w nim pracę około 40 osób 
- w tym: 26 niepełnosprawnych.  

 
 

W ramach dofinansowanego 
przez WFOŚiGW w Opolu pro-
jektu: „Unieszkodliwienie wyro-

bów zawierających azbest z tere-
nu Gminy Kolonowskie” z 24 

posesji usunięto ok. 34 ton azbe-
stu. Projekt kosztował 26.879 zł, 

a  dotacja Funduszu wyniosła  
22.847 zł. Resztę wydatków po-

kryli właściciele budynków.   
 
 



PAZURKIEM: KRAINY DINOZAURÓW 

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

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 
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Znam dwie krainy dino-
zaurów. Pierwszą tworzy 
siedem gmin, położonych w 
Dolinie Małej Panwi, skupio-
nych na poprawie konku-
rencyjności swoich obsza-
rów wiejskich. LGD „Kraina 
Dinozaurów” ma już na kon-
cie wiele sukcesów, choćby 
w kreowaniu produktu tu-
rystycznego wokół wykopa-
liska paleontologicznego w 
Krasiejowie.   
 

Mająca swoją siedzibę w 
budynku zlikwidowanej 
kilkanaście lat temu szkoły 

w Spóroku grupa przeżywa 
w ostatnim czasie zasłużony 
nalot medialny. Gościła tutaj 
ekipa TVP Info, która poka-
zała w programie „Polska 
według Kreta” efekty reali-
zowanych przez stowarzy-
szenie projektów oraz TVP 
Opole z programem „W 80 
dni dookoła lata”. Walory 
należących do LGD gmin 
zostały opisane także w wa-
kacyjnym numerze „Kuriera 
Rolniczego, a symbolem 
wspólnego sukcesu tutej-
szych samorządowców, 

przedsiębiorców i społecz-
ników jest dynamiczny roz-
wój turystyki kajakowej. 
 

O drugiej krainie dino-
zaurów nie będę się długo 
rozwodzić. Ciągle daleko mi 
do osadzonego najmocniej 
w polityce świata hamulco-
wych, wyrosłych z epoki, 
która już dawno powinna 
zostać zapomniana. Efekty 
działalności tych dino-
zaurów bywają opłakane, 
dlatego jestem za tym, aby 
jak najszybciej wyginęły!  

 
 

 JÓZEF KOTYŚ 

POSADZILIŚMY DRZEWO ŻYCIA 
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonow-

skiem przy współpracy z Nadleśnictwem 

Zawadz k ie 

oraz LGD 

Kraina Dino-

zaurów zor-

ganizowała 

F e s t i w a l 

Kultury Le-

ś n e j 

„ D r z e w o 

Życia”. Pro-

jekt został dofinansowany w wysoko-

ści 27 tys. zł przez Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Opolu, który wspiera 

działania o charakterze edukacji eko-

logicznej. Dlatego też większość dzia-

łań festiwalu musiała odnosić się do 

środowiska naturalnego człowieka. 
 

W ramach Festiwalu „Drzewo Życia” 

przeprowadzono konkurs literacki, 

poświęcony walorom przyrodni-

czym Doliny Małej Panwi, zorga-

nizowano plener fotograficzny, 

którego owocem jest kilkaset 

zdjęć okolic Kolonowskiego oraz 

zlecono Krzysztofowi Spałkowi 

przygotowanie nowej książki o 

otaczającej nas przyrodzie. - Opra-

cowanie to zostanie wydane w  

najbliższych miesiącach. 
 

24 sierpnia odbyła się na kręgielni kameralna 

część imprezy, połączona z uroczystym wrę-

czeniem nagród laureatom konkursu literac-

kiego i prezentacją 20 najciekawszych prac, 

wykonanych w trakcie pleneru fotograficzne-

go. Licznie zgromadzona publicz-

ność wysłuchała wykładu K. Spałka 

o przyrodzie Gminy Kolonowskie 

oraz koncertu poezji śpiewanej w 

wykonanie duetu Martyna i Wie-

sław Ciecieręga (na zdjęciu). 
 

W niedzielę, 25 sierpnia, 

w dopiero co oddanej do 

użytku hali targowej 

odbyła się zasadnicza 

część festiwalu, która 

rozpoczęła się od posa-

dzenia buka zwyczajne-

go odmiany „Pendula”, 

ufundowanego przez 

Nadleśnictwo Zawadz-

kie. Goście festiwalu 

mogli obejrzeć interesu-

jące wystawy, zlokalizo-

wane w pobliżu hali tar-

gowej oraz w 

z a b y t k o w e j 

chacie, a dla 

m ł o d z i e ż y 

przygotowano 

zajęcia pla-

styczne i kon-

kursy o tema-

tyce ekolo-

gicznej. Na 

estradzie pokazało się kilka ciekawych ślą-

skich zespołów, prezentujących muzykę  

z pogranicza folku, jazzu i rocka. 


