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DLA SZYMKA 
Od stycznia na terenie gminy 
Kolonowskie prowadzonych jest 
wiele działań, którym przyświe-
ca jeden cel: zbiórka środków 
finansowych na leczenie dwulet-
niego Szymka ze Staniszcz Ma-
łych. W akcję włączyły się nie 
tylko osoby prywatne, lecz także 
organizacje i stowarzyszenia. 
15 lutego koło DFK w Stanisz-
czach Małych zorganizowało 
zabawę karnawałową dla dzieci, 
z której dochód w całości prze-
znaczono dla Szymka.  
 

Czytaj na stronie 2. 

SZKOLENIE 

W LGD 
Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Dinozaurów” zaprasza na szkole-
nie, przygotowujące do naboru  

w zakresie wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju, objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, na 

operacje, które odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy w 

ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi”, które odbędzie się 25 
marca 2014 roku o godz. 13:00  

w siedzibie LGD w Spóroku. 
 

Zgłoszenia, zawierające dane 
adresowe i numer telefonu chęt-

nych, należy przesyłać do  
21 marca 2014 roku na adres  

e-mail: krainadino@onet.eu. 
Szczegółowe informacje za-

mieszczone zostały na stronie 
internetowej: 

www.krainadinozaurow.pl,  
można je też również uzyskać 

pod numerami telefonów:  
77 461 12 28 lub 605 052 777. 

 

O pomoc  finansową  w ramach 
PROW mogą się ubiegać instytu-

cje publiczne, stowarzyszenia 
oraz parafie, m.in. na realizację 

projektów  w zakresie odnawia-
nia zabytków, infrastruktury 

sportowej i turystycznej.  

BiCeK zadbał o atrakcje dla dzieci 

18 lutego w PSP Nr 1 w Kolonowskiem 
odbyły się warsztaty plastyczne pn. 
„Zdrowo jemy, dłużej żyjemy”. Piętnaścio-
ro dzieci, pod kierunkiem artysty- 
-plastyka Bożeny Wanat, stosując różno-
rodne techniki, tworzyło prace o tematy-
ce prozdrowotnej. 
21 lutego, w świetlicy wiejskiej w Sta-
niszczach Wielkich, miał miejsce „Zimowy 
Turniej Tenisa Stołowego”. Wszyscy za-
wodnicy otrzymali poczęstunek i drobne 
upominki, a zwycięzcy – puchary. 
24 lutego czterdzieścioro dzieci pojechało 
do kina w Opolu. Najmłodsi mieli okazję 
zobaczyć pierwszy pełnometrażowy film 
w wersji 3D, przedstawiający perypetie 
najbardziej popularnych klocków na 
świecie – „Lego przygoda”. 
Największą atrakcję tegorocznych ferii 

stanowił jednak niewątpliwie wyjazd do 
„Aquadromu” w Rudzie Śląskiej – jednego 
z najnowocześniejszych obiektów typu 
aquapark w Polsce. Wyjazd ten zorgani-
zowany został 28 lutego, a wzięło w nim 
udział ponad czterdzieścioro uczniów ze 
wszystkich gminnych szkół. 
Dzięki środkom pozyskanym z funduszu 
antyalkoholowego, uczestnicy wszystkich 
zajęć skorzystali z nich nieodpłatnie. Or-
ganizatorzy zapewnili bowiem materiały 
do przeprowadzenia zajęć i poczęstunek 
(warsztaty plastyczne oraz turniej teni-
sa), transport, bilety wstępu, ubezpiecze-
nie oraz opiekę (wyjazdy). 
Kolejne zajęcia, których oferta zostanie 
dodatkowo poszerzona o wycieczki ro-
werowe, gry terenowe oraz ogniska, od-

będą się w czasie wakacji letnich.           AS 

W czasie zakończonych niedawno ferii zimowych, Biblioteka i Centrum Kultury 
w Kolonowskiem zorganizowała pierwszy cykl zajęć dla dzieci z terenu całej 
gminy, finansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na rok 2014. Kolejne atrakcje już latem! 

mailto:krainadino@onet.eu
http://www.krainadinozaurow.pl
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Dok. ze strony 1 
Pomoc Szymkowi okazała 
pięć dni później Rada Rodzi-
ców z PSP w Kolonowskiem, 

zbierając pieniądze podczas 
zorganizowanej przez siebie 
dyskoteki dla dzieci. W akcję 
włączyła się również Odnowa 
Wsi Spórok, przygotowując 
dla najmłodszych „Noc z Du-
chami” oraz Odnowa Wsi Sta-
niszcze Małe, której członko-
wie – wraz z przedstawiciela-
mi OSP – wodzili niedźwie-
dzia (zdjęcie na pierwszej 
stronie).  
 

Równie udanym przedsię-
wzięciem był koncert muzyki 
poważnej, zorganizowany 9 
marca w staniszczańskim ko-
ściele przez Monikę Skibiń-
ską. 
 

Akcja zbierania pieniędzy 
potrwa do końca czerwca.  
6 kwietnia w Kolonowskiem 
zostanie zorganizowany na 
rzecz Szymka pchli targ. Datki 
na rzecz chorego dziecka bę-
dzie również zbierać w trak-
cie koncertów promujących 
poezję Georga Hauptstocka  
zespół Kotyś & Daria. 

O SZKODACH i MELIORACJI  
25 lutego spotkała się Komisja Gospo-
darcza i Rolnictwa Rady Miejskiej w Ko-
lonowskiem, która, w trakcie swojego 
posiedzenia, zajęła się problematyką 
szkód łowieckich oraz melioracji. 
 

Problematykę szkód łowieckich w gminie 
Kolonowskie przedstawił burmistrz Nor-
bert Koston, zwracając uwagę na to, że re-
gulacje prawne odnośnie szkód ustalają dla 
gmin dwie kompetencje. Pierwsza polega 
na opiniowaniu planów łowieckich, które 
są zobowiązane przygotować działające na 
terenie gminy koła. Druga dotyczy relacji 
cywilnej pomiędzy  poszkodowanym rolni-
kiem a danym kołem. W przypadku, gdy 
wymienione podmioty nie mogą dojść do 
porozumienia, co do wysokości szacowania 
szkody, gmina występuje w roli mediatora.  
 

Największym areałem na terenie naszej 
gminy dysponuje Koło Łowieckie „Ostoja”. 
Jego przedstawiciel, Grzegorz Kapica, starał 
się przekonać radnych, że myśliwi robią 
wszystko, co jest w ich mocy, aby chronić 
grunty rolne: „Mamy zwiększony odstrzał 
jeleni (125 sztuk) i danieli (64). Odstrzał na 
przestrzeni 8 lat wzrósł o 100%. Jako koło 
staramy się ograniczać szkody poprzez tzw. 
pasy uprawne, gdzie siejemy kukurydzę. 
Stosujemy do grodzenia urządzenia w for-
mie pastuchów. Nie jesteśmy jednak w sta-
nie zagrodzić całego terenu ze względów 
finansowych oraz z uwagi na fakt, iż zwie-
rzyna jest w stanie ogrodzenie sforsować. 
Koło może współpracować z rolnikami, lecz 
oczekujemy też pomocy z ich strony. Jeżeli 
rolnik wystąpi do nas o przydzielenie pa-
stucha z uwagi na szkody, to taki pastuch 
otrzyma” - powiedział Grzegorz Kapica. 
 

Sołtys Staniszcz Wielkich, Krystyna Bajsa-

rowicz-Spałek, nie jest usatysfakcjonowana 
działaniami kół łowieckich: „Są liczne skar-
gi rolników na szkody łowieckie - stwier-
dziła - Uważam, że zwierzyny jest za dużo, 
chodzi stadami. Nie można się zgodzić z 
wysokością szacowanych szkód przez koła 
oraz sposobem szacowania. Do szacowania 
koła biorą określony areał, na którym wy-
stępuje mniejsza szkoda. Przyjęta wielkość 
szkody z tego areału odnosi się do całości.” 
 

Dyskusję podsumowała przewodnicząca 
komisji, Anna Mróz, wnioskując do burmi-
strza o podjęcie działań obligujących myśli-
wych do zwiększenia odstrzału zwierzyny 
leśnej. Komisja zachęca również rolników 
do skorzystania z elektrycznych  urządzeń 
do ogrodzenia upraw, zwanych potocznie 
pastuchami, które można otrzymać za po-
średnictwem kół łowieckich. 
 

Od lat nie udaje się uregulować w Kolonow-
skiem spraw dotyczących melioracji. Wła-
ściciele gruntów rolnych uchylają się często 
od czyszczenia rowów, co prowadzi do lo-
kalnych podtopień. Odpowiedzialni za nad-
zór nad gospodarką wodną przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich mogą ukarać mandatami tych, którzy 
rowów nie czyszczą, ale robią to dopiero na 
skutek  skargi lub w wyniku interwencji. 
Efekt jest taki, że rowy nie spełniają dobrze 
swojej funkcji. Jedynym sposobem na wyj-
ście z impasu byłoby powołanie gminnej 
spółki wodnej. Komisja Gospodarcza i Rol-
nictwa zwróciła się zatem do burmistrza z 
prośbą o podjęcie inicjatywy w tej sprawie. 
 

Długość szczegółowych rowów melioracyj-
ne w poszczególnych miejscowościach to: 
Staniszcze Wielkie – 17,5 km, Staniszcze 

Małe – 15,5 km, Spórok 18,3 km.                JK 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 

spotkała się 26 lutego, aby omówić 

sprawozdania z działalności Biblioteki 

i Centrum Kultury w Kolonowskiem 

oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 

 

 

 

Gminna instytucja kultury została po-
wołana do życia 2 kwietnia 2013 roku. 
W BiCeK na pełny etat pracują dwie 
osoby, jedna na ¼ etatu, a dyrektor na 
¾ etatu. Od 1 września 2013 r. zostały 
przejęte trzy osoby, które nadzorują 
zajęcia na hali sportowej w godzinach 
popołudniowych. BiCeK zatrudnia 
również osoby prowadzące biblioteki  i 
świetlicowe we wszystkich miejscowo-
ściach gminy. W domu kultury działa 

z e s p ó ł 
t a n e c z n y 
„Figielek” 

oraz dwie powołane we wrześniu sek-
cje: teatralna i fotograficzna. Dyrektor 
jednostki, Józef Kotyś, chciałby w no-
wym roku szkolnym powołać sekcję 
plastyczną oraz studio piosenki.   
W 2014 roku BiCeK zorganizuje drugą 
edycję Festiwalu „Drzewo Życia”  (24 
sierpnia), festyn z okazji 10-lecia akce-
sji do Unii Europejskiej (11 maja)  
oraz - wspólnie z LGD Kraina Dino-
zaurów - Przegląd Twórczości Ludowej 
(14 i 15 czerwca). Oprócz tego organi-
zuje szereg mniejszych imprez, skiero-
wanych do młodzieży i starszych. 
 
 

Naczelnik gminnego zarządu OSP, 
Grzegorz Hurek, przedstawił komisji 

raport z działalności wszystkich jedno-
stek straży pożarnej w gminie Kolo-
nowskie za 2013 rok.  
 

 

Najczęściej do akcji wyjeżdżali strażacy 
OSP Kolonowskie - 20 razy, Staniszcze 
Wielkie - 15  oraz Staniszcze Małe - 14. 
Rzadziej zdarzało się to OSP Fosowskie 
- 4 razy i Spórok - 3. We wszystkich  
jednostkach mamy 81 strażaków 
uprawnionych do uczestnictwa w ak-
cjach ratowniczych. 49 strażaków z 
całej gminy walczyło w ubiegłym roku 
z zagrożeniem przeciwpowodziowym. 
Z kolei OSP Staniszcze Wielkie zabez-
pieczała lądowisko dla Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego w miejscowości 
Osiek oraz ochroniła przed skutkami 
nawałnicy restaurację w swojej miej-

scowości.                                                    JK 

O KULTURZE i OSP 



4 marca na ulicach zauważono ogrom-
nego niedźwiedzia! Od razu dodać nale-
ży, że był on całkiem oswojony i do 2a 
uczęszczający. 

Tradycyjnie już, jak co roku, Samorząd 
Uczniowski Publicznego Gimnazjum w 
Kolonowskiem zorganizował ostatkowe 
„Wodzenie Niedźwiedzia”. W roli głównej 
wystąpił Marek Skopek, a asystował mu 
cały zbiór różnorodnych postaci: importo-
wani ze Staniszcz Małych strażacy, praw-
domówna Cyganka, podejrzany ksiądz, 
młoda para, diabełek z plastikowymi roga-
mi i inni. Nadzór ogólny pełnił piszący te 
słowa, brzdąkający od czasu do czasu na 
gitarze.  Muzycznie wspierali korowód 
również: Paweł Leja (na trąbce), Szymon 
Marzok (na gitarze), Dominik Dudarewicz 
(na bębnie średnim) i niezastąpiony pan 
Jambor akordeonista. 
Ostatkowi „berołrze”, jak zwykle, „lepili” 
mandaty napotkanym przechodniom, wła-
ścicielom sklepów i zakładów oraz urzęd-
nikom, robiąc przy tym różne psikusy. Na 
ogół byli mile postrzegani, a ukarane oso-

by z uśmiechem sięgały po portfele, by po 
chwili zatańczyć z niedźwiedziem bądź 
panną młodą. Na ogół, bo w jednym przy-
padku korowodnicy usłyszeli groźne 
„Wynocha mi stąd!”, a w drugim ktoś po-
straszył zadzwonieniem na policję. Cóż. 
Nikt się tym specjalnie nie przejął. Jak po-
wtarzał św. Ignacy: „Wszyscy nie są jedna-
cy”. Ktoś ma dystans do rzeczywistości i 
„kuma bazę”, a ktoś nie, widząc tylko czu-
bek własnego nosa. Tak to się plecie na 
tym świecie. 
Wyczynem nie lada było wypisanie man-
datu autentycznemu policjantowi (który 
się nawet uśmiechnął). Wzruszający oka-
zał się moment, kiedy to podszedł do mło-
dzieży miejscowy bezrobotny, znany 
wszystkim z widzenia, człowiek, któremu 
wiedzie się z pewnością gorzej od innych. 
Wrzucił on do puszki dwa złote i powie-
dział: „Mocie, bo joł tyż chodziōł z misiym, 
jakżech bōł mody”. Ten „wdowi grosz” 
mocno zadźwięczał w skarbonce, zadzi-
wiając wszystkich (ten świat ciągle potrafi 
zadziwiać!). Innego rodzaju wzruszenie 
pojawiło się w przedszkolu, gdy dzieci 
zaczęły płakać, bo misiek musiał już iść 
dalej, a tak był wesoło. 
Po trzech godzinach wędrowania korowód 
dotarł do PG Kolonowskie – zmęczony i 
spragniony. Szefowe zaczęły liczyć uzbie-
rane pieniądze. W puszce znalazło się 858 
zł i 76 gr. Młodzież przeznaczy pieniądze 
na zakup strojów sportowych i talerz per-
kusyjny oraz wesprze w leczeniu chorego 
młodszego kolegę.     JERZY KAUFMANN 
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Terminy zebrań wiejskich i 
osiedlowych: FOSOWSKIE - 21 

marca o 17.00, STANISZCZE 
MAŁE - 26 marca o 18.00,  

STANISZCZE WIELKIE - 30 mar-
ca 0 16.00, SPÓROK - 6 kwietnia 

o 16.00. Wszystkie zebrania od-
będą się w miejscowych świetli-
cach. Zebranie w KOLONOW-
SKIEM odbędzie się po zakoń-

czeniu remontu sali OSP.     

 
    

 Komisariat Policji w Zawadz-
kiem przypomina o tym, że pro-
wadzi całodobową służbę w Za-

wadzkiem, przy ulicy Dębowej 5. 
Za zabezpieczenie terenu naszej 
gminy odpowiadają dzielnicowi: 

aspirant Witold Galeja 
(Staniszcze Małe, Staniszcze 

Wielkie i Spórok) oraz młodszy 
aspirant Dominik Puszczewicz 

(miasto Kolonowskie).   

 
 

 10 maja na parkingu przy 
Urzędzie Miasta i Gminy w Ko-
lonowskiem zostanie zorganizo-
wany  Mobilny Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. W godzinach od 8.00 do 

18.00 mieszkańcy będą mogli 
tam nieodpłatnie dostarczyć 

suche odpady surowcowe, szkło, 
przeterminowane leki, chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory 

oraz odpady budowlane i roz-
biórkowe. Z kolei 8 maja 

(miasto) i 9 maja (wioski) odbę-
dzie się zbiórka odpadów wielko-

gabarytowych.   

NIEDŹWIEDŹ Z GIMNAZJUM 

WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO! 

W dniu 14 marca 
swoje 90 urodziny 
obchodziła Pani 
Józefa Kuziw. Jubi-
latka cieszy się 
dobrym zdrowiem, 
samodzielnie pro-
wadzi gospodar-
stwo domowe, jest 
osobą pogodną i 
uśmiechniętą, lubi 
czytać i oglądać te-

lewizję. Wychowała troje dzieci, ma też 
czworo wnuków i czworo prawnuków. 
 

 

Z życzeniami do Pani Józefy udały się pra-
cownice MGOPS Kolonowskie. 
 

 

Do najserdeczniejszych życzeń urodzino-
wych przyłącza się nasza Redakcja! 

PRZYPOMINAMY O WPROWADZENIU nowych rodzajów alarmów i ko-
munikatów ostrzegawczych, przeznaczonych do ostrzegania ludności 
na wypadek zagrożenia. Dzisiaj część pierwsza: SYGNAŁY ALARMOWE. 



PAZURKIEM: NAPAŚĆ NA JANOSIKOWE 

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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SPIS TELEFONÓW 
 

UMiG: 77 4611 140 
 

Numery wewnętrzne: 
Sekretariat: 22, Faks: 31 
Rada Miejska: 27 
Księgowość: 32, 35 
Skarbnik: 23 
Podatki – 33, Kasa – 34 
Ewidencja ludności: 36 
Działalność gosp.: 37 
Budownictwo: 28, 38 
Kadry – 25, USC: 26 
Rolnictwo, środowisko, 
mienie komunalne: 24 
Drogi, gosp. 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 
 

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  
Policja Posterunek w 
Kolonowskiem:  77 46 11 007  

Straż Pożarna Strzelce Op.: 
77 4049 900 
 

Pogotowie Ratunkowe: 999 
 

Kolonowskie - Ośrodek 
Zdrowia: 77 4611 160  
 

Stacja Caritas:  77 4620 215 
 

Poczta : 77 4622 490  

ROZPOCZĘCIE RUNDY WIOSENNEJ 

Parlament ma 18 miesięcy 
na zmianę przepisów, regu-
lujących kwestię tzw. janosi-
kowego. Opłata, którą płacą 
bogatsze samorządy na 
rzecz biedniejszych, zda-
niem Trybunału Konstytu-
cyjnego nie przystaje do dzi-
siejszych realiów gospodar-
czych.  Trybunał wydał orze-
czenie po kilkuletnich stara-
niach marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego, będące-
go płatnikiem wynoszącej 
rocznie 650 milionów zł 
daniny.  Środki z janosiko-

wego zasilają m.in. budżet 
województwa opolskiego. 
 

Trybunał orzekł, iż janosiko-
we przez kilka lat się spraw-
dzało, ale w okresie deko-
niunktury prowadzi do wy-
paczeń, zaprzeczających 
jego podstawowym celom. 
Czy aby jednak instytucja, 
która ma kontrolować prze-
strzegania porządku praw-
nego w Polsce, czasem nie 
relatywizuje? -  Nie sądzę, 
żeby mogło być tak, że przy-
jęta w 2003 roku ustawa o 
dochodach jednostek samo-

rządu terytorialnego była 
wówczas zgodna z konstytu-
cją, a teraz już nie. W końcu 
konstytucję mamy taką sa-
mą! 
 

Jak dotąd nie zajęto się kwe-
stią podnoszoną przez nie-
żyjącego już burmistrza 
Zdzieszowic, Dietera Przew- 
dzinga, który domagał się, 
aby wypracowane w na-
szych gminach podatki nie 
uciekały za siedzibami firm 
do innych regionów albo do 
stolicy. A szkoda!  

JÓZEF KOTYŚ 

W sobotę, 22 marca, Unia Kolonowskie za-

inauguruje rundę rewanżową w piłkarskiej 

klasie okręgowej. Jej przeciwnikiem będzie 

LKS Źródło Krośnica, a mecz rozpocznie się 

w Kolonowskiem o godz. 15:00. Nasz naj-

lepszy klub zajmuje po rundzie jesiennej 

dwunaste miejsce z dorobkiem 17 punktów, 

ale jego kibice liczą na wyraźną poprawę.  

Kolejne mecze Unii: Victoria Chróścice (29 

marca o 15:00 - dom), LZS Rybna (5 kwiet-

nia o 16:00 - wyjazd), Start Dobrodzień (12 

kwietnia o 16:00 - d.), LZS Chrząstowice (19 

kwietnia o 13:00 - w.), Żubry Smarchowice 

(26 kwietnia o 16:30 - d.), LZS Rudniki (3 

maja o 17:00 - w.), LZS Kup (7 maja o  

17:30 - d.), LZS Ligota Turawska (10 maja o 

17:00 - w.), LKS Silesius Kotórz Mały (17 

maja o 17:00 - d.), LKS Unia Murów (24 ma-

ja o 17:00 - w.), LZS Proślice (28 maja  

o 18:00 - d.), KS Krasiejów (31 maja o 17:00 

- w.), LZS Widawa Lubska (7 czerwca  

o 17:00 - dom) i LZS Mechnice (14 czerwca 

o 17:00 - wyjazd). 
 

Na boiska wybiegną również drużyny Klasy 

B. Ich najbliższe mecze: LZS Staniszcze 

Wielkie - LZS Izbicko-Otmice oraz Tempo 

Grodzisko - LKS Zieloni Spórok (5 kwietnia 

o 16:00), Zieloni Spórok - Plon Błotnica oraz 

Źródło Krośnica II - LZS Staniszcze (12 

kwietnia o 16:00), LZS Staniszcze - Zieloni 

Spórok (27 kwietnia o 17:00). 


