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Cztery miesiące trwały oceny i analizy projektów, łączących dzia-
łalność społeczną i gospodarczą.  14 listopada, w siedzibie Krajo-
wej Izby Gospodarczej w Warszawie, podczas uroczystej gali, 
ogłoszono zwycięzców Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. 
Do tegorocznej, 9. edycji organizowanego przez Fundację Inicja-
tyw Społeczno-Ekonomicznych konkursu, stanęły 43 przedsię-
biorstwa społeczne z całej Polski: spółdzielnie socjalne, zakłady 
aktywności zawodowej oraz fundacje i stowarzyszenia prowa-
dzące działalność gospodarczą. 
Do finału zakwalifikowano 13 przedsiębiorstwa. Oceniało je rów-
nolegle i niezależnie dwóch ekspertów ekonomicznych oraz eks-
perci społeczni, którzy uprzednio odbyli wizyty w każdej z firm.   
Nagrodę Główną i tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku 
2019” otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym “Siedlisko”, działające od kilku lat w Stanisz-
czach Wielkich. 

Przedstawicielki „Siedliska” z nagrodą 

Colonnowska 
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku. 

Życzymy, aby spędzone w gronie rodziny 
i przyjaciół, przyniosły radość i wytchnienie, 

a nadchodzący Nowy Rok pozwolił na realizację 
wszystkich planów i spełnienie marzeń. 

Tego mieszkańcom Gminy Kolonowskie życzą: 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Kolonowskiego 
Rafał Kupke         Norbert Koston 

 
 

Radni i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, 
Sołtysi i Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Fosowskie 

W ramach działalności gospodarczej od 2015 roku „Siedlisko” 
prowadzi całodobowy dom opieki, który został powołany po to, 
aby utworzyć miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami*.  
I miejsce w VII Ogólnopolskim Biennale Autoportretu Uczniów 
Szkół Plastycznych Radom 2019 (Zespół Szkół Plastycznych im. 
Józefa Brandta w Radomiu) zajęła mieszkanka Kolonowskiego, 
uczennica 2. klasy Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia 
Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu—Jagoda Szarek. 
Wybitnie uzdolniona młoda artystka nadesłała na konkurs jedną 
z 981 prac 902 autorów z 37 szkół plastycznych z całej Polski—jak 
się okazało najlepszą! 
* na podstawie materiałów Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa  

Portret autorstwa Jagody Szarek (portret konkursowy nie doczekał się zdjęcia) 
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Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej 
podjęto nową uchwałę, dotyczącą przyzna-
wania stypendiów. Projekt powstał na bazie 
kilkuletnich doświadczeń z poprzednich edy-
cji. Uchwała dostosowuje system stypendial-
ny do obecnej struktury szkolnictwa. Ponadto 
zmieniony został termin składania wniosków 
oraz zakres przedmiotowy osiągnięć. Obecnie 
stypendia można uzyskać za wysokie wyniki 
w nauce, wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki oraz osiągnięcia sportowe w dyscypli-
nach indywidualnych. Ustanowienie stypen-
dium Burmistrza Kolonowskiego dla uczniów 
szkół podstawowych ma na celu wspieranie 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. Ma też za-
chęcać wszystkich uczniów do dogłębnego 
kształcenia się oraz nagradzać systematycz-
ność i chęci. Ważnym elementem tego sty-
pendium jest podkreślanie dobrego zachowa-
nia się ucznia.  
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Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się wyso-
kość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od gospodarstwa domowego. 
Opłata dla tych z mieszkańców, którzy odpa-
dy segregują, będzie wynosić 19,50 zł od 
osoby (czterech pierwszych członków rodzi-
ny) oraz 14 złotych (piąty) i 8 złotych (6 i 
kolejny członek rodziny). Opłata dla tych, 
którzy zdeklarowali, że odpadów nie będą 
segregować, będzie wynosiła 39 złotych od 
osoby miesięcznie. 
Zmiana stawki wynika przede wszystkim ze 
wzrostu cen za zagospodarowanie i odbiór 
odpadów, co stanowi ponad ¾ kwoty pod-
wyżki. Jest to związane głównie ze zwiększe-
niem (ze 170 zł od tony do 270 zł od tony) 
stawki opłaty za korzystanie ze środowiska, 
wzrostem ilości wytwarzanych odpadów, 
kosztów pracy, energii, paliwa i innych usług 
i jednoczesnym spadku liczby ludności za-

mieszkałej na terenie Związku. 
Wzrost stawki spowodowany jest także pla-
nowanymi inwestycjami, polegającymi na 
budowie PSZOK-ów i prowadzeniu działań 
w zakresie edukacji ekologicznej. Chociaż 
Związek skutecznie pozyskuje dofinansowania 
na realizację ustawowych celów, wkład wła-
sny musi zostać zapewniony z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 
Na wysokość opłaty mają także wpływ wydat-
ki związane z funkcjonowaniem biura Związ-
ku: koszty energii i innych usług, wynagrodze-
nia czy wdrożenie niezbędnego przy obec-
nych zmianach prawnych zintegrowanego 
programu informatycznego. Wydatki te sta-
nowią jednak łącznie 0,33 zł podwyżki. 
Należy zauważyć, że podwyżka w Związku 
Międzygminnym „Czysty Region” nie jest  tak 
drastyczna, jak w przypadku niektórych gmin 
gdzie opłata od osoby wyniesie nawet 32 zł!  

Na początku listopada w świetlicy wiejskiej 
w Staniszczach Wielkich odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami miejscowości w sprawie 
budowy chodnika wzdłuż ulicy 1 Maja. 
W związku ze zwiększonym natężeniem 
ruchu (przy drodze tej powstały dwie przy-
stanie kajakowe), zrobiło się tu dość niebez-
piecznie. Miejscowi radni oraz kolejni sołtysi 
postulowali o zbudowanie chodnika. 
1 Maja w Staniszczach Wielkich jest drogą 
powiatową, dlatego też to przedstawiciele 
starostwa pokazali zebranym projekt, jak 
ma przebiegać planowany trakt. Projekt 
będzie realizowany w trzech etapach. 
Wraz z chodnikiem na ulicy ma zostać wybu-
dowane odwodnienie. Mieszkańcy wskazali, 
gdzie zbiera się woda. Swoje uwagi wniosła 
także gmina, która zabezpieczyła na ten cel 
środki w przyszłorocznym budżecie 

Już od ponad dwóch lat funkcjonuje Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, obejmująca 
swoim zasięgiem całą Polskę. Co istotne, 
mapa jest interaktywna i dzięki temu współ-
tworzona przez obywateli. 
- Warto zaznaczać na mapie miejscowe za-
grożenia, takie jak złe parkowanie czy akty 
wandalizmu—mówi asp. szt. Dominik Pusz-
czewicz, dzielnicowy z Kolonowskiego. 
Na mapie pojawiają się punkty, w których 
nagminnie przekraczana jest prędkość, zloka-
lizowane się dzikie wysypiska śmieci lub ta-
kie, gdzie spożywany jest alkohol – a są to 
miejsca niedozwolone. 

- To bardzo dobrze, że mieszkańcy współtwo-
rzą tę mapę.  Bo to właśnie dzięki takim dzia-
łaniom wzrasta poczucie bezpieczeństwa—
stwierdza asp. szt. Dominik Puszczewicz. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 



 5 listopada podpisana została 
umowa na dostawy energii elek-

trycznej na 2019 r. w ramach Gru-
py Zakupowej Kalety. Koszt energii 

elektrycznej wyniesie netto dla 
obiektów 317 zł/MWh, dla oświe-
tlenia ulicznego 299 zł/MWh. Jest 

to jedna z najniższych cen w ostat-
nio rozstrzyganych przetargach.

 Od 8 listopada gmina Kolonow-
skie ma swój własny profil w me-

diach społecznościowych. 
Będą się na nim pojawiać 

informacje szczególnie ważne, ale 
także takie, o których nie będzie 

się można dowiedzieć z innych 
mediów. Zachęcamy do znalezie-
nia profilu @gmina.kolonowskie 

i polubienia fanpage’a! 

Na stronie www.kolonowskie.pl 
dostępny jest już harmonogram 

polowań zbiorowych kół łowieckich, 
działających na terenie gminy.  

Warto się z nim zapoznać,  aby wie-
dzieć kiedy i w jakich miejscach 

w lesie zachować 
szczególną ostrożność.

 Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi 
działki pod farmy fotowoltaiczne 

o minimalnej powierzchni 1ha. 
Szczegóły po numerami telefonów: 

698 008 480 lub 666 400 180. 

 18 listopada została podpisana 
umowa, której przedmiotem jest 
przekazanie dotacji celowej z bu-

dżetu Gminy Kolonowskie w wyso-
kości 12 100 złotych na prace kon-

serwatorskie, restauracyjne i robo-
ty budowlane przy zabytkowym 

kościele p.w. św. Karola Bromeu-
sza w Staniszczach Wielkich. 

Dotacja zostanie wykorzystana na 
prace związane z modernizacją 

instalacji elektrycznej. 

28 listopada rozstrzygnięto prze-
targ na rozbudowę budynku Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej Sta-
niszcze Małe-Spórok. Najkorzyst-

niejszą ofertę złożyło przedsiębior-
stwo „DASK” ze Spóroka, a plano-

wana wartość prac wyniesie 
1 028 881, 97 złotych.

Marta i Antoni Konieczko z Kolonowskiego 2 
listopada 2019 roku obchodzili 50. rocznicę 
ślubu. Małżonkowie wychowali dwójkę dzieci, 
doczekali się czworga wnucząt oraz trojga 
prawnucząt. Pan Antoni 44 lata przepracował 
w PKP jako maszynista, pani Marta natomiast 
zajmowała się wychowaniem dzieci i prowa-
dziła gospodarstwo rolne. 
Z życzeniami do państwa Konieczko udał się 
burmistrz Kolonowskiego wraz z pracowni-
kiem MGOPS.  

W dniu 15 listopada 2019 roku 50. rocznicę 
ślubu obchodzili Państwo Maria i Henryk Tisz-
ler z Fosowskiego. 
Jubilaci wychowali dwie córki oraz syna, do-
czekali się dziewięciorga wnucząt i czworga 
prawnucząt. 
Pani Maria  pracowała w Zakładach Chemicz-
nych NITRON w Krupskim Młynie oraz w bufe-
cie na stacji kolejowej w Fosowskiem, nato-
miast Pan Henryk 26 lat pracował jako górnik 
w Kopalni Bobrek w Bytomiu. 

Listopad 2019  str. 3 

W dniu 22 listopada 50. rocznicę ślubu obcho-
dzili Państwo Urszula i Henryk Wilk z Fosow-
skiego. 
Jubilaci wychowali dwoje dzieci, doczekali się 
czworga wnucząt i jednej prawnuczki. 
Pani Urszula zawodowo pracowała w PERI, 
natomiast pan Henryk w GAZ-KOMie w Za-
wadzkiem jako kierowca. 

W dniu 25 listopada 90. rocznicę urodzin ob-
chodził ksiądz Józef Cichoń zamieszkały w 
Staniszczach Małych. 
Ksiądz Józef święcenia kapłańskie przyjął 17 
czerwca 1956 roku. Przez 4 lata był wikarym 
w parafii w Krapkowicach, a następnie, przez 
10 lat, proboszczem parafii w Myślinie. W 
1970 roku sprawował posługę jako wikary w 
parafii w Suchej, gdzie od 1980 roku, przez 34 
lata, był proboszczem. Po przejściu na emery-
turę zamieszkał w Staniszczach Małych, gdzie 
służył pomocą  kapłańską w okolicznych para-
fiach. 

Marta i Antoni Konieczko 

Maria i Henryk Tiszler 

Urszula i Henryk Wilk 

Ks. Józef Cichoń 

Uroczystości pod bĕlotińskim pomnikiem 

17 listopada, podczas obchodów czeskiego 
święta narodowego—Dnia Walki o Wolność 
i Demokrację, w Bĕlotinie, partnerskiej miej-
scowości Kolonowskiego, dokonano uroczyste-
go odsłonięcia pomnika ofiar totalitaryzmu. 
W uroczystościach poświęcenia monumentu, 
który powstał jako pamiątka męczeństwa 
mieszkańców czeskiej gminy, uczestniczyła 
delegacja z Kolonowskiego: radna Helena Kra-
sucka oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Fosowskie—Franciczek Klimas 



10 listopada w kościele parafialnym w Staniszczach Małych 
odbył się koncert Edwarda Simoniego—pochodzącego z Byto-
mia światowej sławy panflecisty (zdj. 1). Mieszkający na co 
dzień w Niemczech artysta wystąpił w Staniszczach Małych 
dzięki inicjatywie Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec. 
W związku z rocznicą obalenia muru berlińskiego konsulat sfi-
nansował bowiem trasę Edwarda Simoniego. Publiczność po 
brzegi wypełniająca kościół w Staniszczach Małych wysłuchała  
najznakomitszych dzieł muzyki sakralnej i rozrywkowej, w tym 
także utworu „Biała łodź” Czerwonych Gitar, z którymi muzyk 
współpracował.  Podczas występu nie zabrakło również akcentu 
europejskiego—wykonania „Ody do radości”. 
22 listopada w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem 
odbył się II Wieczór Śląskiej Kultury i Tradycji (zdj. 2). Tym ra-
zem na scenie rozbrzmiały melodie śląskich pieśni ludowych, 
wykonywanych  przez niepowtarzalny duet „Zakuka” - Żanetę 
Płotnik i Kubę Mitoraja. Pieśniom towarzyszyły historie opowia-
dane przez wokalistkę. Energetyczny koncert poprzedził występ 

1 

Listopad 2019  str. 4 

dyrektora Biblioteki i Centrum kultury—Józefa Kotysia oraz 
spotkanie z poetką—Marią Duszką., której twórczość nie jest 
związana ze Śląskiem. 
30 listopada w sali  widowiskowo-sportowej w Kolonowskiem 
odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej (zdj. 3). W tegorocz-
nej edycji rozgrywek, organizowanych od kilku sezonów przez 
Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem, wzięły udział 
drużyny z Kolonowskiego, Jemielnicy, Staniszcz Małych, Fosow-
skiego i Zawadzkiego, które rywalizowały w dwóch kategoriach 
wiekowych. Poziom rozgrywek był bardzo wyrównany, a wszy-
scy młodzi szczypiorniści otrzymali słodkie upominki. 
20 listopada w kręgielni „Pod Lasem” gminni seniorzy rywalizo-
wali w Turnieju o Puchar Burmistrza Kolonowskiego, od wielu 
lat organizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. W tegorocznej edycji wzięło udział 48 zawodników, 
choć w kręgielni zgromadziło się łącznie ponad 80 osób. 
I miejsce w kategorii kobiet zdobyła Urszula Koj, a w kategorii 
mężczyzn bezkonkurencyjnym okazał się Erwin Jendrzej. 
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6 listopada w  Staniszczach Małych odbyło się doroczne spotka-
nie osób samotnych oraz tych w wieku 60+. W  imprezie, pro-
wadzonej przez sołtysa, Edwarda Kunysza, uczestniczyło ponad 
50. osób. W części rozrywkowej nie mogło zabraknąć tradycyj-
nego konkursu z nagrodami, a o oprawę muzyczną zadbał Ma-
rian Koj—akordeonista. 
11 listopada we wszystkich gminnych miejscowościach odbyły 
się uroczystości świętomarcińskie. W świetlicy wiejskiej w Sta-
niszczach Małych obchodom towarzyszył koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. 
Jak zwykle uroczyście Dzień Świętego Marcina obchodzono w 
Spóroku (zdj. 1). Po krótkim nabożeństwie przemarsz  do Cen-
trum Aktywności Wiejskiej poprowadził przebrany za św. Marci-

na strażak na koniu. Miejscowa jednostka OSP zadbała o bez-
pieczeństwo na trasie. Dla uczestników przygotowano suty—i 
w dodatku darmowy! - poczęstunek, a całość imprezy uświetni-
ły występy dzieci. W przygotowanie świętomarcińskich obcho-
dów—poza Radą Sołecką oraz lokalnym kołem TSKN—włączyły 
się wszystkie organizacje, funkcjonujące na terenie wsi.  
We wszystkich miejscowościach korowody zakończyły się 
wspólnym ogniskiem I inscenizacjami, nie mogło także zabrak-
nąć tradycyjnych rogali. 
Wszystkim przemarszom towarzyszył św. Marcin na koniu, a w 
przygotowanie obchodów  włączyli się mieszkańcy i miejscowe 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Staniszcze Wielkie—
zdj. 2, Staniszcze Małe—zdj. 3). 
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