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Laureaci konkursu „Zielone Lato” - Monika i Rudolf Lempa ( 4 i 5 od prawej)  

Wrzesień i październik to dla Kolonowskiego miesiące obfitujące 
w nagrody. I to nie tylko nagrody dla samej gminy, ale także jej 
mieszkańców i przedsiębiorców. 
8 września 2019 r., podczas Dożynek Wojewódzkich w Lewinie 
Brzeskim, odbył się finał regionalny XIX edycji konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Organizatorem ogólno-
polskiego konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokal-
nego, a współorganizatorami w województwie opolskim - Urząd 
Marszałkowski oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ło-
siowie. Biorą w nim udział lokalne produkty, pogrupowane w czte-
ry kategorie: produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, pro-
dukty regionalne pochodzenia roślinnego, napoje regionalne oraz 
inne produkty regionalne. W kategorii produktów pochodzenia 
zwierzęcego nagrodę główną zdobył „Lejberwurszt w krauzie”, 
pochodzący z gospodarstwa Heleny i Jerzego Ziajów ze Staniszcz 
Wielkich. 29 września, w trakcie „Oktoberfestu”, który odbywał się 
na Przystani Kajakowej „Amazonka”, nagrodę zwycięzcom wręczył 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek. 
W piątek, 4 października, w Filharmonii Opolskiej rozpoczęto 16. 
Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. W trakcie koncertu 
inauguracyjnego wicemarszałek Roman Kolek, wraz z przewodni-
czącym sejmiku Rafałem Bartkiem i radną sejmiku Zuzanną Donath
-Kasiurą, wręczyli odznaczenia "Zasłużony dla Województwa Opol-
skiego". Jednym z wyróżnionych został Burmistrz Kolonowskiego—
Norbert Koston. 
7 października w Opolu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na 
Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2019 
(Certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej). W te-
gorocznej edycji konkursu laureatem został produkt pn. „Dolina 
Małej Panwi – Kajakiem do serca przyrody”, zgłoszony przez Gminę 
Kolonowskie. Spływy kajakowe Małą Panwią to niewątpliwie jedna 
z największych atrakcji regionu. Jej popularność to zasługa tych 
wszystkich, którzy na co dzień starają się przygotować ofertę satys-
fakcjonującą jak największą grupę turystów.  
W dniach 28-29 października 2019 roku w Kamieniu Śląskim, pod-
czas dwudniowej konferencji, przedstawiono i nagrodzono uczest-

ników konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone lato”. Celem 
konkursu jest odkrywanie i promowanie najlepszych obiektów 
turystyki wiejskiej. Konkurs przeprowadzany jest w dwu katego-
riach: najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodat-
kowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne oraz najlepszy 
ośrodek, świadczący usługi turystyczne oraz promujący produkt 
tradycyjny na terenie miejsko-wiejskim. W drugiej z kategorii tytuł 
Srebrnej Róży Opolskiej Turystyki otrzymał Resort „Pod Lasem” 
z Kolonowskiego, prowadzony przez Monikę i Rudolfa Lempów. 

Laureaci tytułu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2019” 
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 W niedzielę, 29 września, dele-
gacja ze Spóroka wzięła udział 

w jubileuszowym, X Powiatowym 
Święcie Chleba w Strzelcach Opol-

skich. Zgodnie z tradycją podczas 
uroczystości przemaszerowano 

w barwnym korowodzie, prezentu-
jąc tegoroczną koronę żniwną.

2 października w Kolonowskiem 
odbyło się spotkanie z przedstawi-

cielami firmy „Diagnostyka Gazo-
wo-Elektryczna”. Celem spotkania 

było przybliżenie mieszkańcom 
korzyści wynikających z montażu 

instalacji fotowoltaicznej, kosztów 
montażu takiej instalacji oraz moż-
liwości uzyskania dofinansowania.

 Do 21 listopada, do godziny 
12.00, można głosować na 

Superświetlicową w plebiscycie 
Tygodnika Regionalnego „Strzelec 
Opolski”. Gminę Kolonowskie re-

prezentuje Regina Koloch, świetli-
cowa ze Staniszcz Wielkich. Głoso-

wać na nią można za pomocą ku-
ponów drukowanych w gazecie 

oraz SMS-ów o treści 
so.swietlica.7, wysłanych na nu-
mer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT).

 W opublikowanym niedawno 
Rankingu Samorządów Rzeczpo-

spolitej 2019—najbardziej presti-
żowym i wiarygodnym zestawie-

niu, oceniającym prowadzoną 
przez lokalne władze politykę roz-
woju - gmina Kolonowskie zajęła 

w kategorii gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich 71. miejsce na 864 

gminy tej kategorii. W wojewódz-
twie opolskim gmina zajęła ogólnie 
6. miejsce oraz 4. w kategorii gmin 

miejskich i miejsko-wiejskich.    
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Ponad 220 tysięcy złotych kosztowały prace remontowe 
w placówkach oświatowych, które zakończyły się przed no-
wym rokiem szkolnym. Lwią część wydatków pochłonął re-
mont, przeprowadzony w szkole podstawowej w Fosowskiem. 
Od września placówka dysponuje nową instalacją elektryczną, 
a uczniowie uczą się w odmalowanych salach. Wymieniono 
także drzwi i wykładziny, a na podłogach korytarzy umieszczo-
no kolorowe wzory. W ramach renowacji utwardzono także 
teren przy budynku szkoły. 

Od 1 września obowiązują nowe harmo-
nogramy wywozu nieczystości stałych. 
Wersję drukowaną dostarczono miesz-
kańcom do skrzynek pocztowych, nato-
miast w wersji elektronicznej są one do-
stępne na stronie www.czystyregion.pl 
oraz www.kolonowskie.pl. 
Od września usługę odbioru odpadów 
realizuje spółka „Czysty Region”, a nie—
jak dotychczas—”Remondis”. 
Wydano także ulotki informacyjne, dot.  
nowych sposobów segregacji  odpadów. 
Są one dostępne w Urzędzie Miasta i 
Gminy Kolonowskie (pokój nr 6). 
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28 września w Strzelcach Opolskich odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Jedną z 24 drużyn z terenu 
powiatu strzeleckiego była Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze 
Staniszcz Wielkich. 
- Mimo że nasza drużyna składała się z dziewcząt i chłopców, 
to—zgodnie z regulaminem—startowaliśmy w kategorii chłop-
ców—mówi Zbigniew Przewoźnik, na co dzień szkolący mło-
dzieżówkę. 
MDP zdobyła w zawodach drugie miejsce w swojej kategorii.  
Jaki  jest przepis na sukces? 
- Drużynę szkolimy we dwójkę, razem z Krzysztofem Ziają—
stwierdza Zbigniew Przewoźnik.—Wtedy łatwiej jest  wychwy-
cić błędy. Myślę też, że receptą na sukces, oczywiście poza 
chęciami młodych strażaków, jest posiadanie własnoręcznie 
wykonanego toru do ćwiczeń. Gdyby nie to, nie byłoby się czym 
chwalić. Taki sukces odnieśliśmy po raz pierwszy w historii. MDP Staniszcze Wielkie 

Czesko-polska współpraca już dawno wykroczyła poza ramy 
wspólnie realizowanych projektów. Tym razem z wizytą do 
partnerskiego Bĕlotina udali się strażacy z jednostki OSP w 
Staniszczach Wielkich. Swoją obecnością zaświadczyli oni, że 
umowy o współdziałaniu nie funkcjonują jedynie na papierze. 
Nasi ochotnicy 
wzięli udział we 
wspólnych czesko
-niemiecko-pols-
kich ćwiczeniach 
pożarniczych, a w 
sąsiadujących z 
Bĕlotinem Hrani-
cach  uczestniczy-
li w uroczysto-
ściach związa-
nych z przekaza-
niem nowego 
wozu bojowego 
miejscowej jed-
nostce OSP. 

Z wizytą u czeskich druhów 

Radosne wzory na szkolnych korytarzach 



21 września 50. rocznicę ślubu obchodzili 
Halina i Józef Klimaszewscy z Kolonowskie-
go. Małżonkowie wychowali 2 córki, docze-
kali się trzech wnuczek i trojga prawnuków.  

3 października 90. urodziny obchodziła Le-
okadia Mazurowska ze Staniszcz Małych. 
Jubilatka wychowała 5 dzieci, doczekała 11 
wnucząt, 17 prawnucząt i 2 praprawnucząt.  

Tego samego dnia 90. rocznicę urodzin ob-
chodził Dieter Musioł ze Staniszcz Małych. 
Solenizant ma 3 córki, 1 syna, doczekał się 
10 wnucząt i 14 prawnucząt. 

Paweł Maciuch z Fosowskiego 3 października 
obchodził 91. urodziny. Pan Paweł pracował 
na kolei jako kierownik pociągu. Solenizant 
ma jedną córkę, czworo wnuków i czworo 
prawnuków. Pan Paweł jest osobą ciepłą i 
pogodną. 
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4 października wyjątkową, bo 60. rocznicę 
ślubu, obchodzili Renata i Ernest Ziaja ze 
Staniszcz Małych. Jubilaci wychowali 3 dzie-
ci, doczekali 5 wnucząt.  

4 października 50. rocznicę ślubu obchodzili 
Magdalena i Dominik Cybulscy z Kolonow-
skiego. Jubilaci wychowali 1 syna, doczekali 
2 wnucząt. Oboje byli pracownikami nadle-
śnictwa. 

Tego samego dnia 50. rocznicę ślubu obcho-
dzili Helena i Franciszek Mańczyk z Kolonow-
skiego. Państwo Mańczyk wychowali 3 dzie-
ci, doczekali 4 wnuków.  

5 października 91. urodziny obchodziła Anna 
Mańczyk ze Staniszcz Małych. 

Teresa Bronder ze Staniszcz Wielkich 16 
października obchodziła 91. urodziny. Jubi-
latka doczekała się trójki dzieci, ośmiorga 
wnuków, jedenaściorga prawnuków i trojga 
praprawnuków. 

Halina I Józef Klimaszewscy 

Leokadia Mazurowska (w środku) 

Dieter Musioł 

Gizela i Ginter Kapica ze Spóroka 19 paź-
dziernika 2019 r. obchodzili 50-lecie małżeń-
stwa. Para doczekała się dwójki dzieci 
i czworga wnuków. 

Adelajda Kronfeld ze Staniszcz Wielkich ob-
chodziła 24 października 91. urodziny. Pani 
Adelajda wychowała czwórkę dzieci, ma 
siódemkę wnuków i dwunastkę prawnuków. 

26 października 50. rocznicę ślubu obchodzili 
Emilia i Wiktor Bok ze Staniszcz Wielkich. 
Jubilaci wychowali dwie córki i trzech synów, 
doczekali się dziewięciorga wnucząt. 

Renata i Ernest Ziaja 

Magdalena i Dominik Cybulscy 

Anna  Mańczyk 

Helena i Franciszek Mańczyk 

Paweł Maciuch 

Teresa Bronder 

Gizela i Ginter Kapica 

Adelajda Kronfeld 

Emilia i Wiktor Bok 



14 i 15 września w Spóroku miały miejsce gminne dożynki. 
Pierwszego dnia rywalizowały ze sobą drużyny z poszczególnych 
miejscowości i dzielnic (zdj. 1), a o oprawę wieczornej zabawy 
zadbał zespól „Albatros”. Niedzielne uroczystości rozpoczęto 
Mszą św. oraz tradycyjnym korowodem przez pięknie udekoro-
waną wieś. Po przełamaniu się chlebem goście dożynkowi 
(zdj. 2) uczestniczyli w koncercie orkiestry „Colonnowska” oraz 
duetu Dominiki i Janusza Żyłka, występie dzieci z Publicznej 
Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe-Spórok oraz mażoretek 
„Axis” z Kadłuba. O dostarczenie  tanecznych rytmów w niedziel-
ny wieczór postarał się zespół „Skeleton”. Organizatorzy zadbali 
również o najmłodszych, przygotowując dla nich animacje, gry 
i zabawy, malowanie twarzy i dmuchańce. 
21 września najmłodsi adepci piłki nożnej, uczestniczący w zaję-
ciach Miro Deutsche Fussballschule, wzięli udział w Turnieju o 
Puchar Burmistrza Kolonowskiego (zdj. 3). Spośród 9 drużyn, 
podzielonych na dwie kategorie wiekowe, najlepszymi okazały 
się Miro Deutsche Fußballschule Groß Stanisch ze Staniszcz 
Wielkich (dzieci młodsze) oraz Miro Deutsche Fußballschule 
Malapane z Ozimka (dzieci starsze). 
22 września w sali widowiskowej w Kolonowskiem odbyły się 
uroczyste obchody 20-lecia Zespołu Tanecznego „Figielek”. Im-
preza dała okazję do podsumowania dwóch dekad działalności 
grupy: od choreografii, poprzez stroje (zdj. 4), aż po uhonorowa-
nie osób, które przez cały ten czas wspierały młodych tancerzy. 

1 

5 

Wrzesień-Październik 2019  str. 4 

29 września na scenie sali widowiskowej przy OSP w Kolonow-
skiem wystąpił duet Melanie Mau & Martin Schnella. Niemieccy 
artyści wykonali zarówno covery światowych przebojów, jak 
i utwory autorskie (zdj. 5). 
Tego samego dnia, już po raz czwarty, na przystani kajakowej 
„Amazonka” tłumy świętowały „Oktoberfest” (zdj. 6). Przy kuflu 
złotego trunku oraz tradycyjnych bawarskich potrawach podzi-
wiano występy  orkiestry „Colonnowska”, „Fojermanów” z Gro-
dziska oraz Mirka Szołtyska. Wieczorem o muzykę taneczną zad-
bał zespół „Voyager” . 
4 października w Kolonowskiem odbyła się Noc Bibliotek. Reali-
zowane wspólnie z Siecią Szkół Językowych „Naczyńscy” przed-
sięwzięcie stanowiło okazję do prezentacji kultury i tradycji Gre-
cji oraz bodziec do nauki języków obcych (zdj. 7). 
30-lecie istnienia obchodziło także Stowarzyszenie Muzyczne 
„Colonnowska”. Z tej okazji, 11 października, Burmistrz Kolo-
nowskiego, Norbert Koston, przekazał muzykom nowy instru-
ment—tubę  (zdj. 8). 
23 października w Kręgielni „Pod Lasem” rozegrano turniej gry 
w kręgle o Puchar Przewodniczącego Zarządu Gminnego TSKN. 
W rozgrywkach uczestniczyły drużyny reprezentujące poszcze-
gólne miejscowości gminy. Pełne emocji zmagania zakończyły 
się ostatecznie zwycięstwem przedstawicieli Staniszcz Wielkich, 
przed reprezentacjami Staniszcz Małych, Kolonowskiego i Spóro-
ka (zdj. 9). 
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