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KOMISJA W ŚWIETLICACH 
Radni z Komisji Oświaty i Spraw Społecznych wizyto-
wali 28 marca świetlice wiejskie w Spóroku, Stanisz-
czach Małych i Staniszczach Wielkich.  
Każda ze świetlic ma swoją specyfikę. Placówka w Spóroku 
mieści się w budynku po byłej szkole podstawowej, który 

stanowi jednocześnie 
siedzibę LGD „Kraina 
Dinozaurów”. Ponieważ 
we wsi nie działa już żad-
na jednostka oświatowa, 
świetlica jest jedynym 
miejscem, gdzie w godzi-
nach popołudniowych 
może zgromadzić się 
młodzież. Prowadząca ją 
Edyta Gerlich współpra-
cuje przy organizacji im-
prez ze wszystkimi miej-
scowymi organizacjami 
społecznymi. 

Dok. na Stronie 2 
Foto: Radni przed świet-
licą w Staniszczach Wlk. 

ARTYSTYCZNA TERAPIA  
W Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem zorganizo-
wano 1 kwietnia niecodzienny kiermasz wielkanocny. 
Przygotowali go instruktorzy, prowadzący na co dzień 
warsztaty terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem: Sabina Krupa, Gabriela Weber i Katharina 
Klimas.  W ramach warsztatów, na które dojeżdża z gminy 
Kolonowskie 9 osób, powstało wiele wspaniałych ozdób i 
stroików wielkanocnych. Przyczyniła się do tego m.in. 
Agnieszka Stasiak z Kolonowskiego - na zdjęciu z prawej. 

ŚWIATŁOWÓD 

Od kilku miesięcy trwają prace, 
związane z wykonaniem linii 

światłowodowej,  dzięki której 
wyraźnie poprawi się jakość 

usług teleinformatycznych  
w Staniszczach Małych, Stanisz-

czach Wielkich i Spóroku. Dzięki 
kablowi, który jest w większości 
podwieszany do słupów energe-

tycznych,  Grupa Multiplay już 
jesienią dostarczy usługi telefo-

niczne i internetowe o transferze 
do 100  megabajtów na sekundę. 
Światłowód umożliwi  korzysta-
nie z telewizji kablowej, co spra-

wia, że ofertą  interesują się rów-
nież między innymi mieszkańcy 

Fosowskiego.  
- Czy inwestycja mogłaby objąć 

teren miasta? - pytają - Jakie 
trzeba spełnić warunki?   

 

Wg informacji uzyskanych  
w biurze obsługi klienta operato-

ra, będzie to możliwe,  jeśli wię-
cej osób wypełni  odpowiedni 

formularz, dostępny na stronie 
www.multiplay.pl.  
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ZBIÓRKI  ODPADÓW 
8 maja 2014 r. w Kolonowskiem oraz 9 maja 2014 r. w Spó-
roku, Staniszczach Małych i Staniszczach Wielkich odbędzie 

się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielko-

gabarytowy, sprzęt gospodarstwa domowego; opony do sa-

mochodów osobowych - w ilości do 4 sztuk; zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny) należy wystawić przed posesję 

najpóźniej w dniu wywozu do godziny 800 rano. 
 

********* 

10 maja 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów w ramach 

Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych tzw. MPSZOK - na parkingu przy Urzędzie Miasta i 

Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39. W godzi-

nach od 800 do 1900  będą nieodpłatnie odbierane: 

 odpady surowcowe (tzw. suche), szkło opakowaniowe, bio-

degradowalne - w tym zielone, przeterminowane leki, chemi-

kalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i roz-

biórkowe (roczny limit do 300 kg). 

Nie będą zbierane odpady powstałe w wyniku prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Uwaga: przy przekazywaniu odpadów trzeba okazać 

ostatni dowód wpłaty za wywiezione odpady stałe!!!  

ŚWIETLICE 
Dok. ze Strony 1 

 

Zatrudniona w Staniszczach 
Małych Maria Jendrzej łączy 
funkcję świetlicowej z prowa-
dzeniem filii biblioteki pu-
blicznej. Udało jej się pozy-
skać do współpracy miejsco-
wą artystkę ludową, Marię 
Korzonek, która prowadzi 
zajęcia plastyczne z młodzie-
żą. Również tutaj ze świetlicy 
korzystają lokalne organizacje 
społeczne Radni zawniosko-
wali do burmistrza, aby doko-
nać wymiany kluczy do sali, 
która jest również wynajmo-
wana komercyjnie. Obecnie 
klucze znajdują się w różnych 
rękach, co utrudnia utrzyma-
nie pomieszczeń w czystości. 

Świetlica w Staniszczach 
Wielkich znajduje się w tym 
samym budynku, co przed-
szkole. Prowadząca ją Regina 
Koloch jest jednocześnie kie-
rownikiem zespołu taneczne-
go „Figielek”, który od roku 
działa na zasadzie sekcji przy 
BiCeK w Kolonowskiem. Od 
lat prowadzone są tutaj zaję-
cia z tenisa stołowego, często 
dzieci odrabiają też w świetli-
cy prace domowe. Zdaniem 
przewodniczącej Komisji, Ma-
rii Poloczek,  świetlice właści-
wie spełniają swoją rolę. 

PO ZEBRANIACH WIEJSKICH 

W trakcie zebrań mieszkańcy mogli się za-
poznać z informacją na temat działalności 
Gminy Kolonowskie w latach 2010 - 2014. 
Została ona przedstawiona przez wicebur-
mistrza, Konrada Wacławczyka oraz wyda-
na w formie czterostronnicowego  biulety-
nu, zawierającego szczegółowe rozliczenie 
ze strategii rozwoju gminy.  
 

Tematem wiodącym na zebraniach wiej-
skich była sprawa powołania spółek wod-
nych. Na tę okoliczność zaproszono pra-
cownika starostwa powiatowego, odpowie-
dzialnego za sprawy melioracji. Henryk 
Paluch najpierw poinformował o aktual-
nych przepisach, po czym przystąpiono do 
dyskusji.  W Staniszczach Małych zwrócono 
uwagę na konieczność spotkania właścicieli 
największych terenów rolnych. Jeśli udało-
by się doprowadzić do porozumienia  
z udziałem firmy „Mercur” i kilku więk-

szych rolników, powołanie spółki wodnej 
mogłoby się powieść. W Staniszczach Wiel-
kich rolnicy są zainteresowani przystąpie-
niem do spółki, jednak oczekują wsparcia 
od gminy w sprawach organizacyjnych. 
Podobnie sprawa wygląda w Spóroku - z tą 
jednak różnicą, że miejscowi rolnicy chcą 
najpierw wyczyścić rowy, a potem przystą-
pić do formalnego powołania spółki. 
 

W trakcie zebrania w Fosowskiem podnie-
siono sprawę budowy drugiego przepustu 
pod ul. Opolską. - Wg informacji, uzyska-
nych z urzędu marszałkowskiego, zostanie 
on zrealizowany w bieżącym roku. Niektó-
rzy mieszkańcy Fosowskiego chcieliby na-
dania tej części miasta statusu osiedla. Zda-
niem burmistrza, Norberta Kostona, nie ma 
w tej kwestii żadnych przeciwwskazań. 
Warunek jest jeden: muszą tego chcieć sami 
zainteresowani mieszkańcy.  

ZDROWIA i SZCZĘŚCIA! 
Państwo Gertruda i Józef 
Koza obchodzili 28 marca 
złoty jubileusz małżeń-
stwa. Para od 44 lat 
mieszka w Staniszczach 
Wielkich. Małżonkowie 
mają dwóch synów, czwo-
ro wnucząt i jedną pra-

wnuczkę. Pani Gertruda ponad dwadzieścia lat pracowała 
na kolei, pan Józef na emeryturę przeszedł z huty w Za-
wadzkiem. Obydwoje lubią pracować w ogrodzie. 
 

9 kwietnia swoje 94 urodziny obcho-
dził Józef Kruk z Kolonowskiego. 
Jubilat ma troje dzieci, 9 wnuków i 
12 prawnuków. Jest osobą niezwykle 
pogodną - bardzo lubi żartować i 
cieszy się z każdych odwiedzin. 
 
 

Z życzeniami do Jubilatów udały się 
pracownice Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyłą-
cza się do nich również Redakcja 
„Colonnowskiej”! 

W dniach od 21 marca do 6 kwietnia odbyły się w Fosowskiem, Staniszczach Ma-
łych, Staniszczach Wielkich i w Spóroku zebrania osiedlowe i wiejskie.  Omówiono 
na nich dokonania samorządu w mijającej kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej. 



11 kwietnia odbyło się zebranie spra-

wozdawcze koła Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Kolonowskiem. 
 

Licząca 124 członków organizacja, 

obok świadczenia skromnej pomocy 

socjalnej dla gorzej sytuowanych se-

niorów, stara się przeprowadzać wiele 

imprez środowiskowych. W ubiegłym 

roku zorganizowała m.in. dwa turnieje 

gry w kręgle, spotkanie opłatkowe, 

dwie wycieczki rowerowe, wyjazdy na kon-

certy Krzysztofa Krawczyka oraz „Serduszka 

Dwa”. Obecność w ogólnopolskiej strukturze 

PZEiRiI pozwala też na udział w impre-
zach o charakterze ponadlokalnym, choć-
by w obchodach Dnia Seniora. 
 

Seniorzy z Kolonowskiego starają się inte-

grować środowisko osób starszych. Zdaniem 

prezes koła, Jolanty Mrocheń, bardzo dobrze 

wyglądają relacje z innymi organizacjami 

społecznymi, takimi jak Rodzina Kolpinga, 

Caritas i lokalne struktury mniejszości nie-

mieckiej. Dobrze układa się również współ-

praca z Klubem Seniora w Zawadzkiem, 

zrzeszającym byłych pracowników huty. 
 

 

W planie pracy na 2014 koło PZEiRiI w Ko-
lonowskiem zakłada kontynuację wszyst-
kich dotychczasowych form działalności 
oraz nowe: spływ kajakowy, wycieczkę 
rowerową do gospodarstwa agrotury-
stycznego w Staniszczach Wielkich i zwie-
dzanie Muzeum Ziemi w Krasiejowie. 
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 W dniach 25-26 marca gminę 
Kolonowskie odwiedziła grupa 

studentów z Uniwersytetu  
w Heidelbergu. Studenci  zwie-

dzili m.in.  IZOSTAL SA. 
 
 
    

 Zwycięzcy gminnego konkursu 
na kartkę wielkanocną: Michał 

Sprancel (PSP Staniszcze  
Wielkie - Kolonowskie 3), Daniel 

Koprek, Fabian Sowiak, Natalie 
Kampa (wszyscy PSP Nr 1  

w Kolonowskiem). 
  

  PSP Staniszcze Małe - Spórok 
mistrzem gminy w piłce nożnej! 

Skład drużyny, która wygrała 
zawody 5 kwietnia: A. Kotyś, M. 
Osadczuk, O. Mróz, M. Kurczyk, 
T. Jaszkowic, M. Szulc, M. Leja.      

 
 

 W dzisiejszym numerze 
"Colonnowskiej" wykorzystano 

zdjęcia z kroszonkami, wykona-
nymi przez Bożenę Konieczko  

z Kolonowskiego.  

CO NOWEGO U SENIORÓW?  

3 kwietnia szkolny zespół muzyczny 
„Canto” wystąpił na IV Konfrontacjach 
Muzycznych w Opolu. Przygotowana 
przez Iwonę Cierpich grupa zaprezen-
towała dwa utwory: „ Nocne gadanie” z 
repertuaru Maryli Rodowicz i „Chcę 
być Kopciuszkiem” z musicalu „Metro”.  
 

Przeżycia gimnazjalnego zespołu opi-
suje jego wokalistka, Karolina Rudyk:  
„Występ czas zacząć. Chwila na nagło-
śnienie i… poszło. Opuściliśmy scenę z 
nadzieją, że wielomiesięczny trud zo-
stanie wynagrodzony. Wtedy pozostało 
już tylko czekać. Niespodziewanie na 
rozmowę został wezwany Szymuś, a 
poprosił go jakiś obcy pan, który póź-
niej okazał się jednym z jurorów. Nie-

pewność nie trwała długo - góra pięt-
naście minut. Czas na werdykt. Wyróż-
nienia ze wszystkich kategorii, w tym 
m.in. dla… Szymona Marzoka za feno-
menalną grę na instrumencie oraz za 
nadanie czterogłosowi niesamowitego, 
pewnego brzmienia.  
 

Nadejszła wiekopomna chwila… W ka-
tegorii zespoły instrumentalno–
wokalne, nagrodę za trzecie miejsce 
otrzymało gimnazjum z Zawadzkiego 
(oddech), drugie miejsce wywalczył…
zespół muzyczno–wokalny „Canto”! 
Zdjęcie pamiątkowe, dyplom, statuetka. 
Pierwsze miejsce należało do grupy ze 
szkoły podstawowej z Dobrodzienia, 
która wykorzystała wiele różnorod-

nych instrumentów (przeważyło 10 
kilo dzwonków i trójkąt). Pierwsze 
miejsce czy nie, nasze osiągnięcie za-
sługiwało na okrzyk: „TO THE SKY!” i, 
według pani dyrygent, na wypad na 
małe co nieco do cukierni.” 
 

Tyle relacja Karoliny Rudyk. Poniżej 
skład utalentowanego zespołu z PG 
Kolonowskie: Adam Wacławczyk - pe-
rkusja/bongosy, Szymon Marzok - pia-
nino, Martina Koston - keyboard, Mag-
da Szulc i Sara Bosek - gitary, Weronika 
Spałek, Sonia Szydłowska, Szymon Ma-
rzok i Karolina Rudyk - śpiew.   
Więcej o udanym wyjeździe „Canto” do 

Opola na stronie internetowej:      

www.pgkolonowskie.edupage.org. 

MUZYCZNE CO NIECO Z KOLONOWSKIEGO 

UDAŁ NAM SIĘ PCHLI TARG! 
6 kwietnia, po raz pierwszy od 
wielu lat, w Kolonowskiem od-
był się Pchli Targ. Frekwencja 
przerosła oczekiwania organiza-
torów: o godzinie 15.00 w hali 
targowej wręcz zaroiło się od 
kupujących. Impreza odbyła się 
dzięki współpracy BiCeK oraz 
szkół z terenu całej gminy. Ze-
brane środki przekazano rodzi-
nie chorego Szymona ze Sta-
niszcz Małych. Pozostaje mieć 
nadzieję, że jarmarki tego typu 
na stałe zapiszą się w tradycji 
Kolonowskiego. 

Z OSTATNIEJ CHWILI… 
Z inicjatywy pracowników Biblioteki i Centrum Kultury 
został na początku roku złożony do Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w Warszawie wniosek o dofinansowa-
nie działań z zakresu aktywizacji seniorów. Aplikacja złożo-
na pod nazwą: „Czas nas łączy, wiek nie dzieli” uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 36,5 tys. zł, zajmując w ogól-
nopolskim konkursie 39. miejsce na 1288 złożonych ofert! 
Koncepcja projektu, przygotowanego z udziałem PZEiRiI w 
Kolonowskiem i złożonego przez Stowarzyszenie „Rodzina 
Kolpinga”, zakłada organizację imprez dla dzieci i seniorów.  



RECYTOWALI POEZJĘ 
Natalia Niedziela (PSP Kolonowskie) oraz 
Sonia Szydłowska (gimnazjum) zwyciężyły 
w gminnych eliminacjach konkursu recyta-
torskiego w języku niemieckim „Młodzież 
recytuje poezję”. 10 uczniów szkół podsta-
wowych oraz gimnazjum zakwalifikowało 
się do rejonowego etapu konkursu. 

PAZURKIEM: POZYTYWNA ZALEŻNOŚĆ 

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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Niemiecka gospodarka na-
biera coraz większego roz-
pędu. O ile wzrost PKB na-
szego zachodniego sąsiada 
w ubiegłym roku wynosił 
0,4 procenta w stosunku do 
poprzedniego, to już w 2014 
roku należy się spodziewać 
dwuprocentowej progresji. 
Według Komisji Wschodniej 
Gospodarki Niemieckiej co-
raz lepiej wygląda polsko- 
-niemiecka wymiana han-
dlowa. Jej wartość wyniosła 
w 2013 roku 78 miliardów 
euro, czyli o 1,5 miliarda 
dolarów więcej niż wymiana 

z Rosją, którą Polska po raz 
pierwszy wyprzedziła. 

Nasza gospodarka jest pozy-
tywnie uzależniona od go-
spodarki niemieckiej, co 
stanowi również dobrą in-
formacją dla śląskich woje-
wództw. Szczególnie dla 
Opolskiego, którego sieć 
powiązań z niemieckim ryn-
kiem jest największa. Zda-
niem analityków gospodar-
czych, kooperacja z niemiec-
kim biznesem pomoże pol-
skim firmom przetrwać tur-
bulencje na rynku wschod-
nim, związane z niestabilną 

sytuacją na Ukrainie. 

Polska staje się coraz bar-
dziej wiarygodnym partne-
rem dla niemieckich inwe-
storów. Wskazuje na to 
ostatnia zapowiedź budowy 
fabryki volkswagena pod 
Poznaniem. Szkoda jednak, 
że nasz region, który kilka 
lat temu przygotował naj-
lepszą ofertę lokalizacyjną 
dla mercedesa w kraju nad 
Wisłą, dzisiaj przegrał rywa-
lizację z Wielkopolską. Czyż-
byśmy zasypiali gruszki w 
popiele?  

JÓZEF KOTYŚ 

NIEGOŚCINNY PUCHAR 
Jan Szymik z Unii Kolonowskie (na zdjęciu 
drugi z lewej) wygrał zawody o Puchar Bur-
mistrza Kolonowskiego w skacie, które od-
były się 23 marca w Kręgielni „Pod Lasem”. 
W imprezie wzięło udział 39 zawodników, 
ale miejscowi okazali się niezbyt gościnni. 
Drugie miejsce zajął Gerard Młynek (Unia) 
przed Bernardem Wodniokiem ze Skata 
Lubliniec. W pierwszej dziesiątce znaleźli 
się jeszcze: Roman Kościelny, Walter Bonk i 
Leon Deptała z Unii Kolonowskie. 

PRAWIE BEZBŁĘDNI 
11 kwietnia odbył się etap gminny XX Mię-

dzygminnego Konkursu Ortograficznego  

o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich.  

W teście, składającym się z 21 zadań, można 

było zdobyć aż 181 punktów. Gminny mistrz 

ortografii, Marcel Świerczok, uczeń klasy 

szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Kolonowskiem, zdobył ich aż 174, popeł-

niając tylko drobne błędy. Do kolejnego etapu, 

poza Marcelem, zakwalifikowali się także: 

Filip Koprek z Kolonowskiego (klasa szósta) 

ze 160 punktami oraz Olivier Mróz z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe- 

-Spórok (klasa piąta) ze 157 punktami. 

Cała trójka reprezentować będzie naszą gminę 

w finale powiatowym, który odbędzie się 26 

maja 2014 r. w Strzelcach Opolskich. 

POKUTNE ŚPIEWANIE 
W sobotę, 5 kwietnia 2014r., odbył się w 
Skarbimierzu III Przegląd Pieśni Pasyjnej i 
Pokutnej. Wzięło w nim udział 15 podmio-
tów artystycznych z województwa opol-
skiego i z Dolnego Śląska. Grand Prix impre-
zy zdobył zespół „Attonare” z Komprachcic, 
natomiast zwycięzcą w kategorii chórów 
została nasza „Colnovica”! Kierowany przez 
Iwonę Cierpich zespół wykonał trzy utwo-
ry: „Crucifigatur”, „Pietę” i „Getsemani”. 
 

Chór „Colnowica” już w styczniu br. zdobył 
trzecią nagrodę na XX Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.  


