
WAKACJI 

NADSZEDŁ CZAS 
Nauczyciele i uczniowie 

cieszą się z zasłużonych 

wakacji. Niektórzy wyjadą 

na kolonie, szukając no-

wych wrażeń. Do wakacji 

szykują się także lokalne 

organizacje, które przy-

gotowują ciekawą ofertę 

dla tych, których nie stać 

na atrakcyjny wyjazd. Po-

winniśmy sobie wziąć 

jednak do serca prze-

strogi policji, o których 

więcej na drugiej stronie. 

Na przerwę wakacyjną po-

winni się również wybrać 

zadowoleni działacze, 

piłkarze i kibice Unii Ko-

lonowskie. Mimo porażki 

2:5 w Oleśnie, mają za so-

bą bardzo udany sezon w 

Klasie „W”, zakończony 

zdobyciem 56 punktów i 5. 

miejsca w tabeli. 
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Zamknięcie dwunastego roku 
szkolnego w gimnazjum 

Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem po-
wstało w 1999 roku. Mało kto pamięta, że w 
pierwszych dwóch latach swojego funkcjono-
wania,  ze względu na fatalny stan techniczny 
budynku przy ul. Szkolnej 1, ta jednostka 
oświatowa terminowała w Staniszczach Małych.   
Pionierskie czasy przypomina strona interneto-
wa szkoły: „ Tam (…) szkoła rozwijała się nader 
dobrze. Odbywało się to przy dużym zaangażo-
waniu grona pedagogicznego i dyrektora - pa-
na Marka Szylderowicza, który urząd ten pełni 
do dziś. Pamiętne z tego okresu są peregryna-
cje uczniów z budynku szkolnego do salki 
przykościelnej, gdzie odbywały się niektóre 
lekcje. Szkoła bowiem nie dysponowała odpo-
wiednią ilością pomieszczeń. W pierwszym 
roku budynek z ośmioma salami lekcyjnymi 
musiał pomieścić 186 uczniów (w tym 79 gim-
nazjalistów). Było to niezmiernie trudne, korzy-
stano więc z dobrodziejstwa proboszcza.” 
W międzyczasie gimnazjum stało się ważną 
instytucją oświatową, spełniającą oczekiwania 
rodziców i władz gminy, które dzisiaj zbierają 
pozytywne efekty inwestycji w budynek szkolny  
i pobliską halę oraz boiska sportowe. Przede 
wszystkim jednak cieszy zaangażowanie kadry 
pedagogicznej, która z wielką pasją pracuje na 
rzecz rozwoju naszej młodzieży. W roku szkol-
nym 2010/2011 tworzyli ją: Iwona Cierpich, 
Grzegorz Dobosz, Izabela Eichhorn, Alicja Fe-

liks, Jerzy Gajda, Ewa Hajduk, Beata Jendruś, 
Piotr Jendruś, Jerzy Kaufmann, Anna Kotarska, 
Dorota Król, Dorota Leja, Rafał Pocześniok, 
Katarzyna Słowik, Małgorzata Tęcza, Urszula 
Wałaszek i siostra Adalberta. 
Mijający rok szkolny do udanych zalicza  Ma-
rek Szylderowicz. - „Zorganizowaliśmy kilka 
ciekawych imprez, w tym polsko-czeski festiwal 
piosenki ludowej. Uczniowie mieli możliwość 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania, biorąc 
udział w licznych konkursach szkolnych i po-
zaszkolnych oraz w zawodach sportowych, z 
których przywozili wysokie miejsca. Także na 
gruncie edukacyjnym możemy pochwalić się 
dość dobrymi wynikami egzaminu gimnazjalne-
go, zwłaszcza z części językowej. Uważam, że 
wszyscy zasłużyliśmy teraz na długie słoneczne, 
wakacje” - mówi dyrektor gimnazjum. 
W roku szkolnym 2010/2011 do Publicznego 
Gimnazjum w Kolonowskiem uczęszczało 153 
uczniów, z których 46 ukończyło szkołę. Naj-
wyższą średnią ocen mogą się pochwalić: To-
masz Wacławek, kl.III - 5,47, Katarzyna Spałek, 
kl. III i Artur Feliks, kl. II - 5,40, Anna Leja, kl. I 
- 5,31, Daria Karlińska, kl. II - 5,27, Agata Gaw-
lik, kl. II i Kinga Szydłowska, kl. II - 5,21, Klau-
dia Czaja, kl. II - 5,20, Sonia Springer, kl. I - 
5,08, Anita Machnik, Mateusz Mesjasz, Jana 
Wilczyńska i Kamil Żyłka, kl. II oraz Magdalena 
Kałuża, kl. III - 5,07. 

Festyny, wycieczki, zabawy świetlicowe 

IMPREZA GONI IMPREZĘ 
Przełom maja i czerwca przyniósł prawdziwy wysyp imprez o charakte-
rze kulturalno-rekreacyjnym. Nie gorzej zapowiadają się pod tym wzglę-
dem następne tygodnie. Już w sobotę, 25 czerwca, w Staniszczach Ma-
łych nad Małą Panwią odbędzie się „Noc Świętojańska”. W programie 
festynu, który rozpocznie się o godz. 18.00, m.in. biesiada z Zygmuntem 
Antosikiem, występ zespołów tanecznych „Figiel” i „Figielek” oraz insce-
nizacja lokalnego teatrzyku AKT. O 21.00 rozpoczną się obrzędy Nocy 
Świętojańskiej, po których do tańca zagra zespół „Blue Sky”. 
O atrakcje dla dzieci w czasie wakacji zadbają lokalne organizacje poza-
rządowe. - „Caritas” parafialny w Kolonowskiem przygotowuje cykl za-
jęć świetlicowych i wycieczek w ramach „Wakacji z Bogiem”, wycieczkę 
do Nysy, Paczkowa i Javornika 28 czerwca organizuje Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Kolejne imprezy 
planują lokalne stowarzyszenia odnowy wsi oraz Rodzina Kolpinga. 

Na zdjęciu: Jak co roku Polski Związek Wędkarski  w 
Kolonowskiem zorganizował z okazji Dnia Dziecka kon-
kurs wędkarski dla ponad 200 młodych uczestników. 
Zwycięzcy otrzymali na pamiątkę dyplomy, a wszyscy - 
atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane m.in. przez 
Urząd Miasta i Gminy. 



O bezpieczeństwie na wakacjach 
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ławnikiem 
30 czerwca upływa termin zgła-
szania do Urzędu Miasta i Gminy 
w Kolonowskiem kandydatów na 
ławników do Sądu Rejonowego w 
Strzelcach Opolskich. Kandydatów 
na ławników radom gmin mogą 
zgłaszać m.in. stowarzyszenia, 
organizacje społeczne i zawodowe, 
zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem 
partii politycznych, oraz co naj-
mniej 50 obywateli, mających 
czynne prawo wyborcze. Ławnika-
mi mogą zostać posiadający co 
najmniej średnie wykształcenie 
obywatele polscy, w wieku od 30 
do 70 lat , cechujący się nieskazi-
telnym charakterem.  
Szczegółowe informacje w tej 

sprawie można uzyskać w pokoju 

nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w 

Kolonowskiem (tel. 77 4611 140). 
  

WYPRAWKA SZKOLNA 
Na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy znajduje się infor-

macja na temat wyprawki w roku 

szkolnym 2011/2012. Pomoc w 

formie dofinansowania zakupu 

podręczników przysługuje m.in. 

uczniom klas I - III szkoły podsta-

wowej i III klasy gimnazjalnej, 

pochodzącym z rodzin o najniż-

szych dochodach. 

Pod adresem www.kolonowskie.pl 

można znaleźć dokładne informa-

cje o zasadach przydzielania wy-

prawki szkolnej.   

Do wakacji pozostało już tylko kilka dni. Część 
dzieci i młodzieży wyjedzie poza miasto - na 
obozy i kolonie. Warto przy tej okazji przypo-
mnieć  kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa 
w trakcie podróży i wypoczynku. 
Podróżując pociągiem należy unikać pustych 
przedziałów lub tych, gdzie są osoby nietrzeźwe; 
nigdy nie należy zostawiać bagażu bez nadzoru. 
W trakcie wsiadania i wysiadania trzeba zwracać 
szczególną uwagę na inne osoby - najczęściej w 
takich sytuacjach dochodzi do kradzieży kieszon-
kowych.  
W czasie wypoczynku nad wodą należy korzystać 
wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wolno 
wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. Bardzo 
niebezpieczne jest skakanie do płytkiej wody o 
nieznanym dnie – taki skok może zakończyć się 
nieodwracalnym kalectwem. Nie powinno się też 
po długim leżeniu na słońcu gwałtownie zanurzać 
w wodzie - stopniowe schładzanie organizmu 
pozwoli uniknąć szoku termicznego.  
Szczególną uwagę należy zwracać na będące pod 
opieką dzieci. Woda jest dla nich szczególnie 
niebezpieczna. 
Na koloniach, na obozie.  – Zawsze należy spraw-
dzać, kto organizuje pobyt Twojego dziecka i czy 
ma ku temu odpowiednie kwalifikacje. Dziecko 
należy uczulić na kontakty z osobami z nowopo-
znanymi, które mogą je skrzywdzić, należy je też 
ostrzegać o niebezpieczeństwie, jakie niosą za 
sobą skutki używania narkotyków, zwłaszcza że 
wakacje sprzyjają pierwszym kontaktom z narko-
tykami. Powinno się także uważać na zwierzęta, 
które mogą być nosicielami wścieklizny.  
Narkotyki i alkohol. – Nie powinno się przyjmo-
wać od nieznajomych jakichkolwiek poczęstun-
ków, ponieważ mogą one zawierać nieznane sub-
stancje. O pojawieniu się narkotyków młodzież 
powinna zawiadomić opiekuna lub osobę dorosłą, 

a w razie potrzeby policję. Pamiętajmy, że alkohol 
opóźnia reakcję na bodźce zewnętrzne - będąc 
pod jego wpływem narażamy się na ryzyko stania 
się ofiarą przestępstwa lub jego sprawcą. 
W trakcie prac polowych powinno się zwracać 
szczególną uwagę na dzieci - brak nadzoru ze 
strony zajętych pracami rodziców bywa często 
przyczyną wypadków. Trzeba zwracać uwagę na 
zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, 
zwłaszcza takich elementów, jak pasy transmisyj-
ne, czy noże kosiarki. W czasie przejazdu maszy-
nami rolniczymi drogami publicznymi, powinny 
być one oświetlone. Kierowca, jadący samocho-
dem, powinien zwolnić w momencie zauważenia 
maszyny rolniczej lub pędzonej trzody - przestra-
szone zwierzęta mogą się zachować w nieprzewi-
dywalny sposób. 
Pozostałe zasady bezpieczeństwa:  
- nie należy wpuszczać do domu nieznajomych,   
- w rozmowach telefonicznych i osobistych kon-
taktach z nieznajomymi nie wolno podawać infor-
macji o majątku i nieobecności dorosłych w do-
mu,  
- nie należy nikomu udostępniać kodów PIN oraz 
haseł dostępu w internecie – złodzieje tylko na to 
czekają!, 
- wskazana jest ostrożność w kontaktach z wolno 
biegającymi psami,  
- będąc na dyskotece nie należy przyjmować po-
częstunku od nieznajomych – mogą być do niego 
dosypane substancje psychoaktywne, w różnym 
stopniu ograniczające świadomość, 
Każdego roku w czasie letniego wypoczynku do-
chodzi do wypadków z udziałem nieletnich. Przy-
czyną jest brak zagospodarowania wolnego czasu 
dzieci i młodzieży oraz niewłaściwa opieka nad 
nimi ze strony rodziców i prawnych opiekunów. 

 

Materiał opracowano na prośbę  
Komisariatu Policji w Zawadzkiem 

Gorące słońce, lekki przyjemny powiew wiatru, plusk rzeki, 
śpiew ptaków i soczysta zieleń. W takiej scenerii 30 maja na 
przystań kajakową w Fosowskiem przyjechało na rowerach, w 
myśl hasła: " Żyjemy higienicznie i zdrowo", 60 członków Koła 
Terenowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kolo-
nowskiem. O oprawę muzyczną udanej imprezy zadbali Joachim 
Gruszka i Henryk Kukowka, którzy umilali seniorom czas wspa-
niałą grą na akordeonie i saksofonie. Nie zabrakło takich szlagie-
rów, jak "Szła dzieweczka do laseczka" czy "Hej sokoły ", a skocz-
ne dźwięki poderwały większość zgromadzonych do pląsów mię-
dzy stołami, ławkami i grillem… 

Nadleśnictwo Zawadzkie zorganizowało 16 czerwca Przegląd 
Piosenki Leśno-Przyrodniczej. W przeglądzie tym bardzo dobrze 
zaprezentowali się uczniowie z gminy Kolonowskie. W przepro-
wadzonej na terenie Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-
Przyrodniczej w Leśnictwie Dębie imprezie, wzięły udział repre-
zentacje dwunastu szkół z gmin Zawadzkie, Kolonowskie, Jemiel-
nica, Dobrodzień i Krupski Młyn. Główne nagrody wyśpiewali: 
Aleksandra Orłowska z Krupskiego Młyna, duet z Publicznej 
Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok, zespół wokalny z 
Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem. Za najlepszą prezen-
tację szkolną uznana została ta z Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Bzinicy Starej. Ponadto wyróżnienie otrzymała PSP w Ko-
lonowskiem oraz duet z PG w Kolonowskiem. Bardzo cieszy wy-
soki poziom imprezy, a szczególnie – bardzo dobre przygotowa-
nie wokalne wszystkich reprezentantów gminy Kolonowskie! 
Przed rozpoczęciem przeglądu nadleśniczy Zdzisław Siewiera 
wręczył nagrody za najlepsze prace w konkursie plastycznym 
„Chroń las przed pożarem”.  Konkurs wygrał Filip Koprek, trze-
cie miejsce zajął w nim Kacper Laski, a wyróżnienia otrzymali 
Zofia Cieśla i Martyna Sowa – wszyscy z PSP Kolonowskie. 

Śpiewali o lesie i przyrodzie 

EMERYCI NA PRZYSTANI  



Zespoły taneczne "Figiel" i "Figielek" wzięły udział 28 maja w 
Wojewódzkim Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych 
"FANTAN" w Opolu. Jak co roku nasi tancerze nie wrócili z kon-
kursu z pustymi rękoma. Młodsza grupa, „Figielek”, wytańczyła 
sobie wyróżnienie choreografią "Latino show" w kategorii wido-
wisko, z kolei starsza grupa taneczna, "Figiel", wzbogaciła się na 
przeglądzie o dwa puchary – za choreografię "BAD" w kategorii 
street dance zespół otrzymał III nagrodę, zaś w kategorii wido-
wisko, za układ taneczny "Latino dance", zdobyli drugie miejsce 
w województwie. 

EKOLOGICZNY FESTYN 

Str. 3 Czerwiec 2011 TANCERZE 
W AKCJI 

Dzień Dziecka, Mamy i Taty 

28 maja w Staniszczach Małych odbył się festyn rodzinny. Były 
występy przedszkolaków oraz słodki poczęstunek. Po takim 
wstępie prowadzenie zabawy wzięła w swoje ręce klaun Tosia. 
Wspólnym tańcom i zabawom i nie było końca...  

Ekologiczna żywność, odzież z 
recyklingu i pielęgnacja dobrych 
nawyków, związanych z ochroną 
środowiska - wszystkie te zagad-
nienia są bardzo bliskie uczest-
nikom Dziecięcych Dni Ekologii, 
które odbyły się w dniach 28-29 
maja 2011 w Publicznej Szkole 
Podstawowej Staniszcze Wielkie-
Kolonowskie 3. Impreza została 
zorganizowana w ramach reali-
zowanego przez szkoły z terenu 
Gminy Kolonowskie oraz Regio-
nu Hranicko w Czechach pro-
jektu pod nazwą "Razem po-
przez przyrodę i tradycje".  
W związku z międzynarodowym 
charakterem festynu, gościła na 

nim prawie 50-osobowa reprezentacja czeskich szkół. W zabawie 
uczestnikom nie przeszkodził deszcz, który - nieskutecznie zresz-
tą - próbował zniechęcić do wizyty na festynie mieszkańców 
gminy. Jedną z największych atrakcji imprezy stanowił pokaz 
mody ekologicznej. Oprócz wykonanej z surowców wtórnych 
odzieży uczestnicy festynu mogli podziwiać prezentację zdrowej 
żywności, wykonanie piosenek o tematyce ekologicznej i przyrod-
niczej oraz prace uczestników konkursu rysunkowego. 

KURS PRZEWODNIKÓW 

 TURYSTYKI KOLARSKIEJ 

10 czerwca zainaugurowano kurs przewodników turystyki kolar-
skiej. Kurs zorganizowany został jako jedno z działań projektu 
pod nazwą: „Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i w 
Dolinie Małej Panwi - Gmina Kolonowskie”. Jest on współfinan-
sowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w ramach 
Celu 3. Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. 
W kursie bierze udział  25 osób z terenu Gminy Kolonowskie 
oraz Jemielnica. W jego ramach prowadzone są zarówno zajęcia 
teoretyczne (wykłady), jak i praktyczne (rajdy). Na pierwszym 
spotkaniu kursanci dowiedzieli się m. in. w jaki sposób należy 
zachować bezpieczeństwo podczas wycieczek po terenach    
leśnych oraz jak rozpoznawać najczęściej spotykane w naszej 
okolicy gatunki drzew i krzewów. O leśnych i przyrodniczych 
ciekawostkach niezwykle interesująco opowiadał pan Józef Polis, 
przedstawiciel Nadleśnictwa Zawadzkie. Prezentację, poświęconą 
organizacji ruchu turystycznego w Polsce oraz historii turystyki, 
przedstawił niezastąpiony Alfred Feliks, prezes Oddziału Zakła-
dowego PTTK przy Hucie „Andrzej" w Zawadzkiem (na zdjęciu). 

POSŁUCHAĆ GŁOSU WSI  
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” od dwóch lat 
uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Listen to the voice 
of villages”. W efekcie tego powstał pomysł stworzenia pakietów 
turystycznych, będących ofertą kilkudniowego pobytu, łączącego 
w sobie różne atrakcje, dostępne na terenie okolicznych gmin. 
Wiele tych ofert zawiera element związany z pobytem w JURA 
PARKU, którego Zarząd współpracuje przy realizacji pakietów, 
oferując zniżki dla gości gospodarstw agroturystycznych. 
Turyści odwiedzający nasz teren, oprócz przygody z dinozaura-
mi w Krasiejowie, będą mieli możliwość skorzystać ze spływów 
kajakowych po Małej Panwi, uprawiać sporty wodne na Jeziorach 
Turawskich bądź też skorzystać z bogatej oferty edukacyjno- 
rekreacyjnej gospodarstw agroturystycznych. „Pakiety turystycz-
ne to dobry sposób na wykorzystanie przez lokalną społeczność i 
właścicieli usług okołoturystycznych popularności, jaką cieszy się 
Jura Park” mówi dr. Stefano Andreotti – specjalista od rozwoju 
turystyki zrównoważonej na Uniwersytecie w Trento, który w 
maju br. odwiedził Opolszczyznę.  
Projekt „Listen to the voice of villages” jest współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 
ramach programu dla Europy Środkowej. 



W związku z korkami na mo-
dernizowanej drodze krajowej 
nr 46,  zacząłem używać ob-
jazdu przez Krzyżową Dolinę. 
Po drodze dwukrotnie przejeż-
dżam przez przejazdy kolejo-
we na trasie Opole Główne – 
Fosowskie, zauważając bardzo 
ciekawe zjawisko. – W słyną-
cym z dinozaurów Krasiejowie 
czekam na jadący do Fosow-
skiego i dalej do Częstochowy 
lub Tarnowskich Gór pociąg. 
Kiedy podnoszą się rogatki, 
spokojnie ruszam przez przy-
siółek Granica liczącą 5 kilo-
metrów, krętą dróżką w kie-
runku moich rodzinnych Sta-
niszcz Małych, dojeżdżam do 

przejazdu i …znowu się zatrzy-
muję czekając na ten sam, 
pędzący z zawrotną prędkością 
30 km na godzinę kolejowy 
wehikuł. 

Niedawno przeczytałem, że 

nasi kolejarze nie nadążają za 

łupiącymi torowiska złomia-

rzami. Abstrahując od tego, że 

ta niezbyt chlubna prywatna 

inicjatywa jest jedynym kon-

sorcjum, które działając w 

Polsce na kolei stale wykazuje 

dodatni wynik handlowy, war-

to by się zastanowić - quo 
vadis PKP? Chyba, że naszym 

decydentom z Ministerstwa 

Infrastruktury nie zależy na 

tym, żeby podróżni przemiesz-

czali się szybciej i bezpiecz-

niej?!  - Jeżeli tak, to trzeba by 

wysłać kolejowych przewoźni-

ków na olimpiadę i zorganizo-

wać im wyścig żółwi. Jedno 

jest pewne - wkrótce opolska 

piesza pielgrzymka na Jasną 

Górę będzie szybsza od pocią-

gu do Częstochowy!           JK 

Więcej PAZURKÓW KOTYSIA 

na www.kotys.pl 

PAZURKIEM KOTYSIA: KOLEJOWA CIUCIUBABKA 

WAŻNE TELEFONY 
 

UMiG: 77 4611 140 
Numery wewnętrzne: 
Sekretariat: 22, Faks: 31 
Rada Miejska: 27 
Księgowość: 32, 35 
Podatki – 33, Kasa – 34 
Dowody osobiste, sport i 
działalność gosp.: 36 
Budownictwo: 28, 38 
Kadry – 25, USC: 26 
Rolnictwo, środowisko, 
mienie komunalne: 24 
Drogi, gosp. komunalna: 30 
Ochrona ppoż. i OC: 29 
ZGKiM: 77 4611 044 
Wodociągi: 600 937 308 
Pomoc Społ.: 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  
Policja Komisariat w 
Zawadzkiem: 77 46 16 477  
Kolonowskie posterunek : 77 
46 11 007  
(poniedziałek 12.00 - 
15.00, piątek 17.30 - 20.00) 
Straż Pożarna Strzelce Op.: 
77 4049 900 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Kolonowskie - Ośrodek 
Zdrowia: 77 4611 160  
Poczta Kolonowskie: 77 4622 
490 i poczta Fosowskie: 77 
4622 495  

Ten numer Collonowskiej  opracował  

i przygotował do druku Józef Kotyś 

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

Internet: www.kolonowskie .pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

Colonnowska 
           KONTAKT 

Jeśli chcesz, żeby Twoja 
informacja dotarła do 
REDAKCJI,  wyślij maila na 
adres: www.kotys@wp.pl 
lub umig@kolonowskie.pl 
lub zadzwoń: 77 4611 140. 

Z piłką ręczną przez życie 

12 czerwca w Jemielnicy odbył się, finalizujący 
projekt „Idę przez życie z piłką w ręku”, tur-
niej piłki ręcznej dziewcząt. 
Dzięki pozyskanym z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki środkom oraz wsparciu 
gmin Kolonowskie, Zawadzkie, 
Jemielnica, Dobrodzień i Pa-
wonków, udało się sfinansować 
trwające cały rok zajęcia, w 
trakcie których dziewczynki z 
młodszych klas szkół podsta-
wowych nauczyły się podstaw 
gry w piłę ręczną. Projekt pro-
wadziła Autonomiczna Sekcja 
Piłki Ręcznej w Zawadzkiem, a 
trenerem naszych szczypiorni-
stek była Ewa Hajduk. Wzięły 

w nim udział uczennice z PSP Kolonowskie i 
PSP Staniszcze Małe – Spórok. 
Zawodniczki trenowały w składzie:  Marta 
Konieczko, Weronika Gawlik, Jagoda Szarek, 
Natalia Niedziela, Dagmara Pflaum, Marcelina 
Czupała, Dominika Wójciów, Marta Wilczek, 
Julia Smandzich, Dominika Sowiok, Aleksan-
dra Makusek, Hanna Piaskowska, Zofia Ko-
nieczko, Emilia Radek, Stefania Koprek, Justy-
na Toman, Julia Muschkiet, Nicola Dreja, 
Zofia Cieśla, Martyna Mańczyk, Nicola Kluba 
oraz Magdalena Drzymotta.  
Foto: Kolonowskie w ataku na bramkę Do-
brodzienia i pamiątkowe zdjęcie po turnieju. 


