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 Rada Miejska w Kolonowskiem pod-
jęła na sesji 5 września uchwałę  

w sprawie wystąpienia ze Związku 
„JEDŹ Z NAMI”. 

 

Związek, którego celem jest organiza-
cja przewozów autobusowych na tere-

nie powiatu, miałby od 2017 roku 
m.in. wspierać finansowo strzelecki 
PKS. O ile radni nie widzą problemu  
z dofinansowaniem nierentownych 

kursy autobusów, obsługujących 
mieszkańców naszej gminy, to nie 

zgadzają się na taką konstrukcję statu-
tu związku, która zakłada, że tyle samo 
na zakup  nowych pojazdów i naprawy 
wyłożą po równo wszystkie gminy, bez 

względu na ich wielkość. 
 

- Wystarczy porównać liczbę kursów, 
obsługujących  Strzelce Opolskie i 

Kolonowskie - mówi burmistrz Norbert 
Koston - aby stwierdzić, że  nasza gmi-

na miałaby  minimalny udział w kosz-
tach funkcjonowania całego PKS. 

 

Wystąpienie ze związku nastąpi  
z dniem 1 stycznia 2017, o ile  pozosta-

li jego uczestnicy nie zmienią we-
wnętrznych regulacji na bardziej ko-

rzystne dla Kolonowskiego. 
 

Z opublikowanego przez NIK raportu 
wynika, że Polska nie radzi sobie  

z realizacją Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032. 

  

W ostatnim okresie udało się usunąć 
zaledwie 6,6% zawierających go wyro-
bów. Bardzo dobrze w ogólnopolskim 
porównaniu wygląda nasz samorząd,  

który może się pochwalić wskaźnikiem 
na poziomie 59%! - To głównie zasługa 
mieszkańców, którzy dali się namówić 

do uczestnictwa w gminnym progra-
mie i pozbywają się azbestu ze swoich 

nieruchomości - mówi Norbert Kos-
ton - który od razu dodaje, że jeszcze 

pozostaje w tym zakresie sporo do 
zrobienia. Dlatego w planach na przy-

szły rok gmina zadba o kolejną transzę 
dofinansowania z NFOŚiGW.           

Na zdjęciach poniżej: Burmistrz Norbert Koston dokonał 1 września wizytacji Przedszkola Publicznego w Kolonowskiem oraz oddziału 
przedszkolnego w Spóroku. Na modernizację obiektów, w których te jednostki funkcjonują, gmina wydała ponad pół miliona złotych. 

W podniosłej atmosferze, z udziałem delegacji z koronami żniwnymi oraz gości z partnerskiej 
gminy Bĕlotin z Czech, odbyły się 18 września w Kolonowskiem gminne dożynki.  

O tym, że mieszkańcy tworzą na określonym terytorium wspólnotę samorządową, już w 1990 napisał ustawo-
dawca, powołując do życia, niezależne od władzy rządowej i samodzielne w swoich decyzjach, gminy. W trakcie 
mszy św., którą poprowadził ks. Piotr Bekierz, nie zabrakło, nawiązujących do tego, refleksji o charakterze społecz-
nym. „Każda praca została tutaj podkreślona” - powiedział proboszcz kolonowskiej parafii, patrząc na, przebrane  
w stroje różnych grup zawodowych, zgromadzone dzieci. Później zwrócił uwagę na potrzebę działania razem, poda-
jąc za przykład losy mieszkańców Płużnicy, którzy w XIX wieku, w poszukiwaniu lepszego bytu, wyjechali do Ameryki. 
„Ci ludzie zastali w Teksasie bardzo trudne warunki do życia, ale uwierzyli w siebie i wspólnymi siłami zadbali o swoje 
miejsce na ziemi. Czy człowiek jest dzisiaj tak silny, jak oni kiedyś i czy za słowami papieża Franciszka wstanie z przy-
słowiowej kanapy i pójdzie z innymi zmieniać świat, którym tylko chwilowo zarządza?” - pytał ks. Biekierz. 
 

Tegoroczne święto plonów zorganizowała Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, ale największe wyzwa-
nie stanowiło przygotowanie korony dożynkowej. Ostatecznie, dzięki Marii Korzonek ze Staniszcz Małych, udało się 
zebrać grupę osób, która - pod jej kierownictwem - podjęła się tego zadania. Odświętny wystrój kościoła parafialne-
go i hali targowej wprowadził wszystkich w niepowtarzalną atmosferę dożynek, a burmistrz Norbert Koston przyjął 
chleb od starostów, Teresy i Henryka Drzymałów, obiecując sprawiedliwy podział owoców  wspólnej pracy. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 10 października w Kolonowskiem 
warsztaty kulinarne pod nazwą: „Kulinarnie mocni. Nie marnuj jedzenia ani wartości”.  

W trakcie spotkania, w którym wzięli udział be-
neficjenci finansowanego ze środków pomoco-
wych Unii Europejskiej Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, w Podprogra-
mie 2016, omówiono zasady prawidłowego odży-
wiania się. Zajęcia,  na które złożyła się część 
teoretyczna, praktyczna i degustacja posiłków,  
poprowadziła dietetyk i eduka-
tor żywnościowy, Weronika 
Szumlak.  
 
 

PO PŻ 2014 - 2020, za realizację 
którego odpowiada Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, obejmuje zakup  
i dystrybucję żywności wśród 
osób najbardziej potrzebują-
cych oraz działania towarzyszą-
ce. Działania te prowadzone są 
przez organizacje partnerskie  
i mają na celu włączenie spo-
łeczne osób najbardziej potrze-
bujących. Dystrybucją żywności 
na terenie naszej gminy od 
dwóch lat zajmuje się Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, który w tym zakresie współpracuje z Ban-
kiem Żywności w Opolu. Dochód osoby kwalifiku-
jącej się do pomocy żywnościowej, nie może 
przekraczać 150% kryterium dochodowego, 
uprawniającego do skorzystania z pomocy spo-
łecznej, czyli 951 zł dla osoby samotnie gospoda-
rującej i 771 zł dla osoby w rodzinie. 
 

 

10 listopada 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem 
odbędą się przetargi nieograniczone na: 
 

1. Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym działki  
o powierzchni 0,0887 ha, położonej w Staniszczach Małych przy ul. Myśliwca 17 
(przy wylocie do Spóroka) . Cena wywoławcza: 71.700,00 zł. - Nieruchomość na 
zdjęciu poniżej. 
 

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego na pierwszym piętrze budyn-
ku przy ul. Opolskiej 42 w Kolonowskiem. W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, 
kuchnia (przechodnia), WC, spiżarka i przedpokój o łącznej powierzchni użytko-
wej 53,50 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,40 m2 i komórka 
gospodarcza o powierzchni 6 m2. Cena wywoławcza: 33.400,00 zł. 
 

3. Oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 1463/4 o po-
wierzchni 0,0816 ha, położonej przy ul. Konopnickiej w Kolonowskiem.  
Cena wywoławcza działki: 43.788 zł,  pierwsza opłata - 25% ceny, tj. 10.947 zł, 
opłaty roczne - 1% ceny, tj. 437,88 zł. 
 

4. Oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 1463/3 o po-
wierzchni 0,0813 ha, położonej przy ul. Konopnickiej w Kolonowskiem.  
Cena wywoławcza działki: 43.665 zł, pierwsza opłata - 25% ceny tj.  10.916,25 zł, 
opłaty roczne - 1% ceny, tj. 436,65 zł. 
 

Więcej informacji na www.kolonowskie.pl oraz w Urzędzie  Miasta i Gminy  
w Kolonowskiem,  pokój  nr 6, tel. 77 46 11 120, wewn. 24. 

 

Dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin obchodziła 24 lipca Anna Gon-
sior ze Spóroka. Jubilatka zajmowała się domem i pracowała we 
własnym gospodarstwie. Wychowała piątkę dzieci, doczekała się 
dziesięciorga wnuków i tyleż prawnuków. Opiekuje się kapliczką, 
stojącą obok jej domu. 
 

7 sierpnia swoje 93. urodziny obchodziła Kazimiera Zimońska  
z Kolonowskiego. Jubilatka ciągle prowadzi gospodarstwo domo-
we, sama gotuje i lubi czytać. Pani Kazimiera wychowała dwie cór-
ki, doczekała się trojga wnuków i 1 prawnuka. 
 

65 lat pożycia małżeńskiego mają za sobą Rufin i Therese Kottisch 
ze Staniszcz Małych. Wychowali czworo dzieci i doczekali się pię-
ciorga wnuków i dwojga prawnuków. Pani Therese zajmowała się 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a jej mąż po przejściu na 
emeryturę, zaangażował się w budowę kościoła w swojej miejsco-
wości, gdzie ciągle pełni funkcję kościelnego. 
 

Złote Gody obchodzili 11 września Państwo Maria i Horst Pikos ze 
Staniszcz Małych. Jubilaci wychowali dwoje dzieci i doczekali się 
pięciorga wnuków. Pani Maria pracowała jako sprzedawca w Księ-
garni św. Krzyża w Opolu, natomiast Pan Horst jako manewrowy na 
stacji PKP Fosowskie. 
 

12 września 50. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Maria i Rajnard 
Buhl z Fosowskiego. Jubilaci wychowali dwóch synów i córkę, 
doczekali się też pięciorga wnuków. Pani Maria była wieloletnim 
pracownikiem GS Kolonowskie, gdzie była zatrudniona w charakte-
rze sprzedawcy, natomiast Pan Rajnard pracował jako ślusarz  
w Hucie „Małapanew” w Ozimku. 
 

14 września 95. urodziny obchodziła Gertruda Koik ze Spóroka. 
Pani Gertruda cieszy się dobrym zdrowiem, jest osobą pogodną, 
uśmiechniętą, pełną wigoru. Otacza ją grono licznej rodziny, gdyż 
wychowała 4 synów, doczekała się 12 wnuków i 17 prawnuków. 
 

17 września Złote Gody obchodzili Państwo Urszula i Ewald Ozimek 
z Kolonowskiego. Jubilaci mają dwie córki i dwie wnuczki. Pan 
Ewald przepracował 40 lat w Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem,  
a Pani Urszula doczekała się emerytury w Zakładzie Produkcji Tek-
tury w Kolonowskiem. 
 

50. rocznicę ślubu świętowali 17 września Państwo Edeltrauda  
i Jerzy Potyka z Kolonowskiego. Jubilaci wychowali dwie córki  
i doczekali się jednego wnuka i jednej wnuczki. Pani Edeltrauda 
pracowała jako pracownik umysłowy w Nasycalni Drewna w Plu-
drach, była tez wieloletnim pracownikiem GS Kolonowskie. Pan 
Jerzy  był zawodowo związany z Hutą „Andrzej” w Zawadzkiem. 

Grupa Paragraf 64 (Rockowa 
Jesień 2015, foto: J. Jezierny) 
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 50 członków koła PZERiI oraz Klubu 
Seniora z Kolonowskiego wzięło udział  

3 października w VIII Turnieju o Pu-
char Burmistrza w grze w kręgle. 

Wśród kobiet zwyciężyła Jadwiga 
Hudzik przed Marią Smandzich i Kry-

styną Koziołek, a wśród mężczyzn -    
- Karol Mańczyk przed Franciszkiem 

Klimasem i Krystianem Ziają.       
 

 

 21 października PKP organizuje  we  
Wrocławiu przetarg na sprzedaż nie-

ruchomości, położonej przy ul. Dwor-
cowej 2 w Spóroku. Cena wywoław-
cza wynosi 62 tys. zł, a ogłoszenie o 
przetargu można znaleźć na stronie 

internetowej gminy Kolonowskie.    
 

 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu uruchomił Program ograni-
czenia niskiej emisji dla osób fizycz-

nych. W ramach tego programu moż-
na otrzymać środki na wymianę źró-

deł ciepła w domach jednorodzin-
nych, ich termomodernizację oraz 

zakup i montaż urządzeń wykorzystu-
jących energię odnawialną. Dofinan-
sowanie jest udzielane w formie po-
życzki, oprocentowanej na poziomie 

2,5 % w skali roku.   
   

  

 Uczennice PG w Kolonowskiem: 
Zofia Cieśla, Nikola Dreja, Milena 

Jasińska i Dominika Sowiak, reprezen-
towały 25 września gminę Kolonow-
skie na Powiatowym Święcie Chleba 
w Strzelcach Opolskich, prezentując 

koronę z naszych tegorocznych doży-
nek. Pojechały tam pod opieką Ewy 

Hajduk, m.in. dzięki uprzejmości Józe-
fa Klyska, który udostępnił swój samo-
chód i kierowcy Grzegorza Muszkieta.  

Serdecznie dziękujemy!  

Po to, aby sprostać oczekiwaniom w zakresie opieki nad 
najmłodszymi, radni zaakceptowali propozycję burmistrza, 
dotyczącą modernizacji i rozbudowy przedszkola w Kolo-
nowskiem za 394,5 tys. zł oraz uruchomienia oddziału 
przedszkolnego w budynku po byłej szkole w Spóroku za 
126,5 tys. zł. Dzięki temu przybyło 50 nowych miejsc  
w tych placówkach, co pozwoliło rozładować kolejkę do 
przedszkoli, która nieoczekiwanie wydłużyła się po odstą-
pieniu rządu od obowiązkowego objęcia obowiązkiem 
szkolnym dzieci w wieku 6 lat. W roku 20016/2017 do 
naszych przedszkoli uczęszcza 175 dzieci. 
 

Najwięcej oddziałów rozpoczęło zajęcia w PSP Nr 1  
w Kolonowskiem. To tutaj na lekcje przychodzi pięcioro 
uczniów jedynej pierwszej klasy w całej gminie, są też dwie 
trzecie klasy. Jak mówi kierująca placówką Elżbieta Cieśla, 
ze względu na brak większych funduszy, w okresie waka-
cyjnym we własnym zakresie pomalowano szatnię i jedną 
izbę lekcyjną oraz dokonano drobnych napraw. Rok szkol-
ny w największej podstawówce rozpoczęło 124 uczniów. 
 

W PSP Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 udało się  
w czasie wakacji wyremontować toa-
lety dla chłopców, ale, jak mówi kieru-
jąca w bieżącym roku szkolnym tą 
placówką Sylwia Kurek (zastępstwo za 
Dorotę Robak-Detko, która korzysta z 
jednorocznego urlopu), największa 
pozytywna zmiana polega na moder-
nizacji przez gminę ulicy Jana Pawła II, z 
której codziennie korzystają wszyscy 
uczniowie Do szkoły uczęszcza  
75 dzieci. 
 

W strukturze szkół w Fosowskiem i 
Staniszczach Małych od lat funkcjonują 
oddziały przedszkolne. Od 1 września 

br. PSP Staniszcze Małe – Spórok zarządza także nowo 
powołanym oddziałem w Spóroku. Dla dyrektor Kariny 
Wacławczyk, kierowanie filą przedszkolną nie stanowi 
większego problemu. Bardziej martwi ją to, czy w zabytko-
wy obiekt w Staniszczach Małych za parę lat będzie  
w stanie pomieścić oddział przedszkolny i, wymaganą 
przez nową reformę oświaty, ośmioklasową podstawów-
kę. Na razie 53 uczniów szkoły ma optymalne warunki do 
nauki, a po remoncie salki gimnastycznej - jeszcze lepsze 
do uprawiania sportu. 
 
 

122 uczniów w sześciu oddziałach liczy Publiczne Gimna-
zjum w Kolonowskiem. Szkoła, która stała się w ostatnich 
latach perełką gminnej oświaty, zostanie jednak w najbliż-
szych latach zlikwidowana. Jeśli rząd nie wycofa się z kon-
trowersyjnej reformy oświaty, już przyszłym roku dzisiejsi 
uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej nie przyjdą do 
gimnazjum, ale będą kontynuowali naukę w podstawów-
kach. Mimo tego dyrektor Rafał Pocześniok zapowiada 
pełne zaangażowanie całego grona pedagogicznego  
w edukację i wychowanie naszej młodzieży. 

549 osób rozpoczęło 1 września zajęcia w placówkach oświatowych gminy Kolonowskie. Nowy rok szkolny jest wy-
jątkowy pod wieloma względami – na skutek zmiany obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich do pierwszej 
klasy szkoły podstawowej zapisało się zaledwie 5 uczniów, a po raz ostatni przeprowadzono nabór do gimnazjum. 

1 września 1999 roku kierowany przez Jerzego Buzka rząd AWS wprowadził reformę systemu oświaty, w efekcie której 
powołano do życia gimnazja. Zapowiadając to wydarzenie ówczesny Minister Edukacji Narodowej, Jerzy Handtke, 
rozesłał do wszystkich rodziców uczniów klas szóstych list, informujący o tym, że nowa szkoła z przytupem wprowadzi jej 
uczniów w XXI wiek. Wkrótce miało się jednak okazać, iż to, co dobrze wygląda na przygotowanym w Warszawie papie-
rze, niekoniecznie musi się sprawdzić w realizacji.  
 

Mimo szumnych zapowiedzi, rząd bardzo szybko umył ręce od odpowiedzialności za przebieg reformy, pozostawia-
jąc gminy same z problemem kosztownej przebudowy obiektów oświatowych. Powstanie Publicznego Gimnazjum  
w Kolonowskiem wymusiło likwidację szkół podstawowych w Spóroku i Staniszczach Wielkich, a dwa pierwsze jego 
roczniki znalazły schronienie w Staniszczach Małych. Dopiero w 2001 roku młodzież gimnazjalna mogła rozpocząć zaję-
cia w docelowym obiekcie przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem. Z upływem lat nowa szkoła zdobyła poważanie w społecz-
ności lokalnej, co stanowi głównie zasługę jej dyrekcji i grona pedagogicznego, robiących swoje bez oglądania się  
na czasami bezmyślne dyspozycje władz oświatowych. 
 

Przy okazji walki ze starym systemem edukacyjnym rządowi Jerzego Buzka udało się rozstroić strukturę kształcenia 
zawodowego, w efekcie czego dzisiaj w kraju łatwiej o nie potrafiącego napisać swojego życiorysu specjalistę od marke-
tingu niż o potrzebnego w gospodarce fachowca. Jednak obecna minister MEN, Anna Zalewska, która zapowiada likwi-
dację gimnazjów w 2017 roku, powiela naiwną wiarę jej poprzedników z AWS, że zmiana dekoracji coś poprawi.  
 

Polska oświata nie potrzebuje likwidacji jednych szkół i zastępowania ich innymi, ale dobrych programów nauczania, 
podręczników i systemu wsparcia szkolnictwa zawodowego, w który będą zaangażowane izby rzemieślnicze. Powinna 
być też na tyle elastyczna, żeby móc reagować na potrzeby rynku, które są różne w różnych częściach Polski.  Aby tak się 
mogło stać, należałoby zlikwidować kuratoria oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, a ich kompe-
tencje wraz z pieniędzmi przekazać samorządom województw. Tak systemem oświaty zarządzają m.in. Niemcy, którzy 
nie tylko w dziedzinie kształcenia zawodowego stanowią dla nas niedościgły wzór.                                                JÓZEF KOTYŚ 

Na zdjęciu:  Koło mniejszości nie-
mieckiej w Staniszczach Małych  
1 października zaprosiło najmłod-
szych na spotkanie z misiem Hari-
bo. W zabawie aktywnie uczestni-
czyli rodzice. 



 

Urząd Miasta i Gminy:  
77 4611 140 - wewnętrzne: 
sekretariat: 22, faks 31, rada 
miejska 27; księgowość 32 i 35; 
skarbnik 23; podatki 33; kasa 
34; ewidencja ludności 36; 
działalność gospodarcza 37; 
budownictwo 28 i 38; kadry 25; 
USC 26; rolnictwo, środowisko  
i mienie komunalne 24; drogi  
i gospodarka komunalna 30; 
ochrona ppoż. i OC 29, 
 

Biblioteka i Centrum Kultury: 
77 4611 140, wewn. 50, 51, 
 

Spółka „KGK”: 77 4611 044 -  
- wodociągi: 600 937 308, 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej: 
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, 
 

Komisariat policji  
w Zawadzkiem: 77 46 16 477,  
Dzielnicowi w Kolonowskiem: 
77 46 11 007, 7746 16 477, 
 

Straż Pożarna: 77 4049 900, 
 

Pogotowie Ratunkowe: 999, 
112, 
 

NZOZ „Medyk”: 77 4611 160, 
 

Stacja Caritas: 77 4620 215, 
 

Poczta Kolonowskie: 77 4622 
490, Fosowskie: 77 4622 490. 

Biuletyn „Colonnowska” redaguje Biblioteka  
i Centrum Kultury w Kolonowskiem. 

Nakład: 1200 egzemplarzy. Adres  redakcji:  
ul. Ks. Czerwionki 39, 47 - 110 Kolonowskie.  

Telefon: 77 4611 140, wewnętrzny 51. 
E-Mail: kultura@kolonowskie.pl. 

 

Numer 7/197 opracował JÓZEF KOTYŚ. 

Tegoroczna akcja wakacyjna powiodła się m.in. dzięki 
znaczącej pomocy sponsorów. Dzięki ich wsparciu nie za-
brakło środków na nagrody dla dzieci i poczęstunek. Kul-
turalne Lato 2016 wsparli:   
 

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, Apteka „AWOS” Kolonow-
skie, Sklep POLOmarket w Kolonowskiem, Izostal S.A., Pac-
kprofil Sp. z o.o., KOLB Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego ‚PAMAS“, PBM SYSTEM Sp. z o.o., F.H.U. „DREW-TRANS”, Mi-
podrex Sp. J., Restauracja „Markus”, „Pod Lasem” Resort, Nadleśnictwo Za-
wadzkie, Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, Party Kajaki, Dzika 
Chata, Ziaja Kajaki, Talent Kajaki, Gospodarstwo Agroturystyczne „GIPROL”, 
Sklep „Urwis”, Kiosk Wielobranżowy, Grażyna Pańczyk, Drukarnia Sil -Veg-
Druk s.c., Usługi Budowlano -Remontowe „DASK”, Klimbart Kolonowskie, To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Tygodnik 
Regionalny „Strzelec Opolski”, Stowarzyszenie „Ambasada Sukcesu”. 


