
WAKACJE PEŁNE NIESPODZIANEK 
Aż 37 atrakcji dla dzieci i młodzieży 
szkolnej przygotowano w trakcie te-
gorocznych wakacji w naszej gminie.  

„Przygotowanie akcji letniej zajęło nam 
sporo czasu. - mówi Anna Szaton z Bi-
blioteki i Centrum Kultury. - Najpierw 
pozyskaliśmy 20 tys. zł z funduszu anty-
alkoholowego, a później zdobyliśmy 
wspólnie z kołem PZEIiR oraz Rodziną 
Kolpinga z Kolonowskiego 36,5 tys. zł  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w Warszawie. Do działania włączyli-
śmy nasze świetlice oraz chętne do 
współpracy  organizacje pozarządowe:  
koło PZEIiR, Zespół Parafialny Caritas  
z Kolonowskiego, LGD Kraina Dino-

zaurów, Stowarzyszenia Odnowy Wsi ze 
Staniszcz Małych i Spóroka, Rodzinę Kol-
pinga ze Staniszcz Wielkich oraz Tygo-

dnik „Strzelec Opolski”. Wspólnie 
zaoferowaliśmy zajęcia sportowo- 
-rekreacyjne, wyjazdy do Juraparku, 
do kina i na basen, wycieczki, zajęcia 
plastyczne oraz uczące młodzież 
m.in. szydełkowania, pieczenia chle-
ba, kołocza i pierników. Z naszej ofer-
ty skorzysta około dwustu dzieci.” 
O poprawę warunków do uprawiania 
sportu zadbały również władze gmi-
ny, które w ostatnim czasie oddały 

do użytku urządzenia sportowe w Fo-
sowskiem, Kolonowskiem, Spóroku i na 
początku lipca w Staniszczach Małych. 
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362 uczniów, uczęszczających do placówek oświato-
wych gminy Kolonowskie, zakończyło rok szkolny 
2013/2014. 32 z nich to absolwenci Publicznego Gim-
nazjum w Kolonowskiem, którzy od 1 września będą 
kontynuować naukę w szkołach średnich. 
 

Szkoły podstawowe ukończyło w sumie 47 
osób, co oznacza od 1 września wzrost licz-
by gimnazjalistów w naszej gminie ze 116 
do 131. Najliczniejsza, bo licząca aż 25 
uczniów szósta klasa pożegnała PSP Nr 1  
w Kolonowskiem. PSP Staniszcze Małe - Spó-
rok ukończyło 12 uczniów, a PSP Staniszcze 
Wielkie - Kolonowskie 3 - 10. Pla-
cówki oświatowe gminy Kolo-
nowskie dobrze kształcą młodzież 
i przygotowują ją do nauki  
w szkołach średnich. Potwierdza-
ją to wyniki egzaminu gimnazjal-
nego, który nasza młodzież zdała 
powyżej średniej krajowej, woje-
wódzkiej i średniej powiatu strze-
leckiego. Nauczyciele i uczniowie 
w pełni zasłużyli na wakacje! 

 

Następny numer Colonnowskiej ukaże się we wrze-

śniu. Za to w przyszłym miesiącu zostanie wydany, z oka-
zji zaplanowanego na 24 sierpnia II Festiwalu „Drzewo 

Życia”, Biuletyn Festiwalowy. Zapraszamy do lektury! 

POŻEGNANIE ZE SZKOŁĄ 

KTO SIEJE WIATR ? 

W ostatni weekend nieznani 
sprawcy dokonali dewastacji zna-
ków drogowych  i tablic z dwuję-

zycznymi nazwami Kolonowskiego 
i Staniszcz Wielkich. Można się 

zastanawiać, czy ten akt wandali-
zmu jest przejawem frustracji ki-
boli, którym nie pasowała dobra 
gra Niemców na mistrzostwach 

świata, nienawiści wobec śladów 
niemieckości na tej ziemi, czy też 

zwykłej głupoty. Tak czy owak 
 ktoś uszkodził mienie publiczne i 

powinien wkrótce za swój czyn 
słono za-

płacić.  
Oby  policja 

zdołała 
wykryć 

sprawców! 



INTERNET NA ETAPIE OSTATNIEJ MILI 

Colonnowska 7 / 177 Str. 2 PRACA  

W ŚWIETLICY 

Biblioteka i Centrum Kultury 

w Kolonowskiem ogłasza kon-

kurs na stanowisko Biblioteka-

rza na ¾ etatu, w Filii Biblioteki 

Publicznej w Staniszczach Ma-

łych. Wymagania niezbędne: 

ukończone studia wyższe na 

kierunku filologicznym, arty-

stycznym, kulturoznawczym, 

bibliotekarskim, dziennikarskim 

lub z zakresu zarządzania oraz 

znajomość obsługi komputera. 

Wymagania dodatkowe: m.in. 

wcześniejsze zatrudnienie lub 

odbyte staże w instytucjach 

kultury, ukończone szkolenia, 

związane z działalnością kultu-

ralną i bibliotekarską, doświad-

czenie animatora kultury, zwią-

zane z działalnością osobistą 

lub prowadzoną w organiza-

cjach pozarządowych. 

Dokumenty aplikacyjne nale-

ży składać do 1 sierpnia  

w Bibliotece i Centrum Kultury 

w Kolonowskiem, ul. Ks. Czer-

wionki 39, 47-110 Kolonow-

skie. Więcej informacji  

w Internecie, na stronie: http://

www.kultura.kolonowskie.pl. 

NOWE BOISKO W STANISZCZACH MAŁYCH 

Zakończyła się budowa ogólnodostępnego boiska przy szkole w Staniszczach Małych.  
W ramach przedsięwzięcia, w miejscu dawnego asfaltowego boiska, powstał nowy wie-
lofunkcyjny obiekt sportowy oraz parking. Koszt prac wyniósł ponad 300 tys. zł. Inwe-
stycja została dofinansowana ze środków PROW oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Ogłoszenie wyników 

zbiórki publicznej 
 

 

Komitet Zbiórki Publicznej 

„Dla Szymka”  z siedzibą  

w Kolonowskiem,  

ul. Topolowa 13 informuje,  

iż na podstawie decyzji Bur-

mistrza Kolonowskiego  

z dnia 4 lutego 2014 r.  

nr SO.5311.1.2014 
 

w okresie od 05.02.2014 - 

- 30.06.2014 r. na terenie 

Gminy Kolonowskie  

została przeprowadzona  

zbiórka publiczna,  

której celem było zebranie  

środków na leczenie  

2-letniego Szymona Muc  

ze Staniszcz Małych. 
 

Kwota zebrana do puszek 

kwestarskich wyniosła  

łącznie 4.613,46 zł. 
 

Koszt przeprowadzenia  

zbiórki: 0 zł. 
 

Dochód w całości został 

przeznaczony na realizację 

celu zbiórki. 

Grupa Multiplay przygotowała informację, 
dotyczącą realizacji projektu pod nazwą: 
„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu 
poprzez budowę infrastruktury szerokopa-
smowego Internetu”, realizowanego w ra-
mach działania 8.4. Programu Innowacyjna 
Gospodarka „Zapewnienie dostępu do In-
ternetu na etapie ostatniej mili”.  
 

Z informacji wynika, że celem projektu by-
ło stworzenie możliwości bezpośredniego 
dostarczania usługi szerokopasmowego 
dostępu do Internetu dla grupy docelowej, 
zamieszkującej na obszarach, na których 
prowadzenie tej działalności na zasadach 
rynkowych jest nieopłacalne finansowo. 
Mówiąc inaczej: z przyznanych środków 
unijnych skorzystają mieszkańcy Staniszcz 
Wielkich, Spóroka i Staniszcz Małych, 
otrzymując przyłącze światłowodowe, 
umożliwiające dostęp do Internetu na pro-
mocyjnych warunkach, tj. w cenie 1 zł.  
 

Światłowód to medium transmisyjne,  
w którym do przesyłania informacji wyko-
rzystuje się odpowiednio modulowaną 
wiązkę światła. Światłowody są najlepszy-
mi przewodami do przesyłania danych. Ich 
popularność wynika z wielu zalet, takich 
jak: duża szybkość transmisji danych, nie-
zawodność i trwałość, całkowita odpor-
ność na zakłócenia zewnętrzne, w tym na 
sygnały elektryczne i magnetyczne. 
 

Multiplay jest dynamicznie rozwijającą się 
grupą, która powstała w oparciu o współ-
pracę kilku operatorów telekomunikacyj-
nych: G-Net, CityMedia, Czarnet oraz Eks-
presowa Komunikacja Cyfrowa. Od wielu 
lat realizuje projekty, których celem jest 
budowa infrastruktury światłowodowej, 
zapewniającej mieszkańcom województwa 
opolskiego i śląskiego dostęp do usług typu 
Internet, telefon i telewizja. Obecnie reali-
zowany projekt sprawi, że już w III kwarta-
le 2014 roku mieszkańcy gminy Kolonowi-
skie będą mogli korzystać z szybkiego In-
ternetu, taniej telefonii oraz nowoczesnej 
telewizji na  korzystnych warunkach.  
 

Przyłącza realizowane są drogą napo-
wietrzną, bezpośrednio ze słupa energe-
tycznego do budynku. Wewnątrz budynku, 
w miejscu wskazanym przez właściciela 
posesji, montowane jest niewielkich roz-
miarów urządzenie, które umożliwia ko-
rzystanie z usługi. Istnieje również możli-
wość podłączenia ziemnego. W tym przy-
padku wymagana jest konsultacja z przed-
stawicielem firmy. Wszystkie te prace będą 
realizowane nieodpłatnie.  
 

Osoby, które chciałyby skorzystać z oferty, 
powinny się skontaktować z Biurem Obsłu-
gi Klienta Grupy Multiplay w Opolu. Jego 
adres: ul. Oleska 121, 45-231 Opole, tele-
fon: 77 540 22 40. 



Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie 
udało się 15 czerwca uruchomić pociągów 
osobowych. Najpierw poinformowano  o 
dwutygodniowym opóźnieniu, a teraz mó-
wi się o trzecim z rzędu terminie, który 
wyznaczono na 18 sierpnia. Według PLK 
linia jest już przejezdna, ale co z tego? Co 
prawda już teraz mogą się na szynach po-
jawić się pociągi towarowe, ale odpowie-
dzialny za uruchomienie przewozów re-
gionalnych urząd marszałkowski dostrze-
ga wiele niedoróbek, które nie zabezpie-
czają bezpieczeństwa uczestnikom ruchu 
drogowego i kolejowego. 
 

„W pewnych miejscach - mówi wicemar-
szałek województwa opolskiego, Tomasz 
Kostuś - składy mogłyby jeździć z prędko-
ścią ograniczoną do 20 kilometrów na go-
dzinę. Wszystko dlatego, że są problemy z 
systemem zarządzania ruchem. Nie dość 

więc, że pasażerowie mogliby 
nie czuć się bezpiecznie, to na 
dodatek przejazd z Opola do 
Zawadzkiego, który normalnie 
zajmuje 50 minut, trwałby 
dwa razy dłużej.” 
 

Trudno się dziwić decyzji za-
rządu województwa, patrząc 
m.in. na niedokończone pero-
ny w Fosowskiem i  

w Staniszczach Małych oraz na, dopiero 
teraz finalizowaną, modernizację przejaz-
dów kolejowych. To jednak nie hamuje 
optymizmu wydawców ulotki, którzy za-
kładają, że do końca 2014 roku będzie 
można z Wrocławia do Warszawy przez 
Opole, Fosowskie i Częstochowę podróżo-
wać trzy i pół godziny, rozwijając w na-
szych okolicach prędkość do 120 km/h. 
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 "KGK" Sp. z o.o. informuje, iż  
w związku z prowadzonymi 
pracami remontowymi sieci 
wodociągowej w Kolonow-

skiem, do września br. mogą 
występować przerwy w dosta-

wie wody, nie przekraczające 6 
godzin w ciągu dnia. 

      

 Opolski Urząd Wojewódzki 
zwraca się z prośbą o upamięt-

nienie wybuchu Powstania War-
szawskiego poprzez uruchomie-

nie syren alarmowych na tere-
nach gmin województwa opol-

skiego w dniu 1 sierpnia.    
   

 Zarząd Koła Łowieckiego 
"Daniel” wyznaczył Edwarda 

Michalaka z Kolonowskiego  
do kierowania szacowaniem 

szkód od zwierzyny w uprawach 
rolnych na obszarze obwodu nr 

82. W kole „Ostoja” zgłoszenia 
przyjmują Andrzej Majcherczyk i 

Piotr Krawczyk, a w kole   
„Leśnik” -  Józef Feliks.  

NIEPOROZUMIENIE NA GLAJZACH 

ZAPROSZENIE NA RAJD ROWEROWY „ŚLADAMI PETERA SCHRATA” 
Oddział Zakładowy PTTK Huta „Andrzej” w Zawadzkiem, wspólnie z Biblioteką i Centrum Kultury w Kolonowskiem oraz 
Nadleśnictwem Zawadzkie zapraszają na Rajd Rowerowy „Śladami Petera Schrata”. Mogą w nim uczestniczyć drużyny 
zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, urzędy oraz osoby prywatne.  Chętni do udziału w imprezie powinni się 

do 22 lipca zapisać w biurze OZ/PTTK - Zawadzkie ul. Ks. Wajdy 1, Biuro-
wiec WRA – parter (we wtorki i czwartki w godz.10.00 -12.30), tel. 77 4561 
309 lub w siedzibie Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem ul. Ks. 
Czerwonki 39, tel.  77 4611 140  w. 50, 51. Rajd odbędzie się 26 lipca, a jego 
start przewidziano na godz. 9.00 (przystanek PKS przy ul. Ks. Gajdy w Sta-
niszczach Małych). Po drodze jego uczestnicy zapoznają się z miejscami, 
opisanymi w prozie i poezji Georga Hauptstocka oraz z walorami przyrodni-
czymi okolic Staniszcz Małych, a po pokonaniu 25-kilometrowej, wiodącej 
leśnymi duktami trasy, otrzymają  posiłek turystyczny w Starym Młynie.  

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej 
Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe z siedzibą w Staniszczach  

Małych, ul. B. Prusa 9 informuje, iż na podstawie decyzji Burmistrza Kolo-

nowskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. nr SO.5311.4.2014 w okresie od 20 

czerwca 2014r. do 21 czerwca 2014 r. na terenie Gminy Kolonowskie została 

przeprowadzona zbiórka publiczna, której celem było podejmowanie działań  

na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi, w tym zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego znajdującego się w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Stanisz-

czach Małych. Kwota zebrana do puszek kwestarskich wyniosła łącznie  

1615,00 zł Koszt przeprowadzenia zbiórki – 0 zł 

Dochód w całości zostanie przeznaczony na realizację celu zbiórki. 

Na okoliczność zakończenia modernizacji linii kolejowej Opole Gł. - Fosowskie 
spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wydała kolorową ulotkę, zatytułowaną: 
„Remont pełną parą”. Na razie para poszła w gwizdek, a pociągi dalej nie jeżdżą! 

O PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W SPÓROKU 
W trakcie posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które odbyło 
się 10 lipca, omawiano sprawę powołania punktu przedszkolnego w Spóro-
ku. Po tym, jak na majowej sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem radni zaak-
ceptowali koncepcję udostępnienia dla najmłodszych pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej, burmistrz zlecił przygotowanie projektu technicznego. Okazało się 
jednak, że do mającego ruszyć 1 września punktu zapisano zaledwie 10 dzie-
ci. W tej sytuacji postanowiono, że gmina w tym roku nie przystąpi do prac 
modernizacyjnych. Jeżeli jednak chętnych na opiekę przedszkolną miałoby 
być w Spóroku więcej, to dzieci będą mogły z niej skorzystać od 1 IX 2015 r. 



28 czerwca odbyła się w hali widowiskowo-sportowej w Kolonowskiem uroczysta gala, 
podsumowująca 15-lecie Zespołu Tanecznego „Figielek”. Z tej okazji nie zabrakło kwia-
tów i podziękowań, szczególnie pod adresem choreograf zespołu, Alicji Iwańskiej, oraz 
dbającej o sprawy zaplecza organizacyjnego Reginy Koloch. „Figielek”, którego bazę wy-
padową stanowi świetlica wiejska w Staniszczach Wielkich, a który działa na zasadzie 
sekcji przy BiCeK w Kolonowskiem, ma już w swoim dorobku wiele nagród w prestiżo-
wych przeglądach tańca na poziomie wojewódzkim, krajowym, a nawet zagranicznym! 

PAZURKIEM: 5 MINUT DLA MAŁYCH 

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  

JUBILEUSZOWA GALA „FIGIELKA” 

Pierwsze wzmianki o istnie-
niu osady Staniszcze pocho-
dzą ze spisu dziesięciny ko-
ścielnej z lat 1295 - 1305. 
Bogate w zwierzynę lasy 
staniszczańskie stanowiły 
wówczas ulubione miejsce 
polowań opolskich Piastów. 
Można powiedzieć, że już 
wtedy wielcy tego świata 
dostrzegli walory turystycz-
no-krajobrazowe Doliny 
Małej Panwi. 
 

Na pograniczu Staniszcz 
Małych i Krasiejowa, na po-
czątku tego wieku, znalezio-

no szczątki prehistorycz-
nych zwierząt, a całkiem 
niedawno z rzeki wydobyto 
starą, drewnianą łódź, którą 
odkrywca krasiejowskich 
dinozaurów, dr Krzysztof 
Spałek, podejrzewa o pra-
wie tysiącletnią historię.  
O Staniszczach zrobiło się 
głośno nawet w krajowych 
mediach i bardzo dobrze, że 
sprawą zainteresował się 
miejscowy przedsiębiorca, 
prężnie rozwijający ofertę 
spływów kajakowych. 
 

Mają zatem Staniszcze swo-

je pięć minut. Czy wioska, 
która doczekała się już, za 
sprawą Georga Hauptstocka, 
swojego miejsca w górnoślą-
skiej literaturze, te pięć mi-
nut wykorzysta? Czy też 
pójdzie inną drogą, prowa-
dzącą na zagraniczne ma-
nowce? Może warto odważ-
niej mówić o tym miejscu na 
ziemi, choćby w aspekcie 
promocji atrakcyjnych tere-
nów do zamieszkania? Sta-
niszcze to miejsce z charak-
terem. Pora go pokazać!  

 
 

JÓZEF KOTYŚ 


