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MODERNIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH 
2 października 2014 dokonano odbioru inwestycji, polega-
jącej na utwardzeniu miejsc postojowych przy zabytkowym 
kościele w Staniszczach Wielkich. Teren, który został podda-
ny modernizacji, użyczyła na ten cel gminie Kolonowskie pa-
rafia. Został on utwardzony kostką betonową zwykłą i ażuro-
wą, dzięki czemu ułatwiony będzie odpływ wody. W bieżą-
cym roku utwardzono również miejsca postojowe przy 
przedszkolu w Kolonowskiem oraz przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3. Łączny 
koszt wszystkich trzech wymienionych inwestycji wyniósł 
270 tysięcy złotych. 
W ostatnim czasie rozpoczęły się również prace przy budo-
wie pawilonu na ekspozycję muzealną przy zabytkowej cha-
cie przy ul. Leśnej w Kolonowskiem, a 13 października zosta-
ła podpisana umowa na rewitalizację płyty zbiorowej mogiły 
Powstańców Śląskich  na cmentarzu w Fosowskiem. 

W listopadzie kończy się szósta kadencja Rady Miejskiej w Kolonowskiem, która  
w  ostatnich czterech latach pracowała w następującym składzie: Franciszek Klimas -  
- przewodniczący, Jolanta Mrochen - wiceprzewodnicząca, Maria Poloczek - przew. Komi-
sji Oświaty i Spraw Społecznych, Anna Mróz - przew. Komisji Gospodarczej i Rolnictwa, 
Wioletta Kopyto - przew. Komisji Budżetu i Finansów, Katarzyna Muc - przew. Komisji 
Rewizyjnej oraz Alina Banasik, Mariusz Czupała, Gabriela Firlej, Grzegorz Hurek, Rafał 
Kupke, Ryszard Ozimek, Teresa Richter, Janusz Wacławczyk i Henryk Wałaszek. Na zdję-
ciu: radni z burmistrzem Norbertem Kostonem w trakcie posiedzenia 14 października br. 

PIENIĄDZE NA DACHY 

13 października burmistrz Kolo-
nowskiego podpisał w Opolu umo-
wę w sprawie dofinansowania reali-
zacji pt.: „Przebudowa oraz remont 
dachów Centrów Aktywności Wiej-
skiej w Spóroku i w Staniszczach 
Małych”. Nasza gmina uzyskała za 
pośrednictwem LGD „Kraina Dino-
zaurów” dotację z PROW w wysoko-
ści  prawie 67 tys. złotych, czyli 80% 
kosztów inwestycji netto.  
 

Dzięki uzyskanym środkom zosta-
nie naprawiony dach nad remizą 
OSP w Staniszczach Małych i nad 
częścią CAW w Spóroku, w którym 
mieści się siedziba DFK. Zadanie 
zostanie zrealizowane do końca br. 

ELIMINACJA ŹRÓDEŁ 
NISKIEJ EMISJI 

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska w Warszawie sfinansuje opra-
cowanie programu ochrony powiet- 

rza w gminie Kolonowskie. Jego celem 
jest przygotowanie wytycznych do 

realizacji zadań, które doprowadzą do 
zmniejszenia źródeł niskiej emisji 

poprzez wymianę urządzeń grzew-
czych w budynkach osób fizycznych i 
zakładach pracy, termomodernizację 
budynków oraz zastosowanie odna-

wialnych źródeł energii w jednost-
kach użyteczności publicznej i pry-

watnych. Dzięki programowi powsta-
nie baza danych o stosowanych syste-

mach grzewczych oraz „Plan gospo-
darki niskoemisyjnej”. Zostanie uka-

zane zapotrzebowanie na rynku ener-
getycznym oraz przedsięwzięcia ra-

cjonalizujące zużycie poszczególnych 
nośników energii. Zdaniem burmi-
strza, Norberta Kostona, program 
będzie podstawą do ubiegania się  

o środki unijne, dzięki którym w naj-
bliższych latach poprawi się czystość 

powietrza w całej gminie. 
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PRZEWODNICZYLI POSIEDZENIOM RADY 
Dwoje radnych z Fosowskiego - Franciszek Klimas jako 
przewodniczący i Jolanta Mrochen jako wiceprzewodni-
cząca - kierowało Radą Miejską w Kolonowskiem w mija-
jącej kadencji 2010 - 2014. 

Złote Gody obchodzili 3 paź-
dziernika Państwo Jadwiga i 
Józef Ludwig z Kolonowskie-
go. Jubilaci wychowali dwóch 
synów i doczekali się dwóch 
wnuków. Obydwoje byli za-
w o d o w o  z w i ą z a n i  
z Hutą „Andrzej w Zawadz-
kiem. Ich receptą na udane 

pożycie małżeńskie jest wzajemne zrozumienie i kompromis. 

JUBILACI Z KOLONOWSKIEGO 

STRAUSS i INNI 
9 listopada o godz. 18.00 odbę-
dzie się w sali OSP w Kolonow-
skiem koncert miłosnych prze-
bojów muzyki operowej i ope-
retkowej.  
Spektakl zatytułowany: „Bo to 
jest Miłość” wykonają soliści 
Śląskiej Operetki Kameralnej - 
Anna Leśniewska i Oskar Jasiń-
ski, a koncert poprowadzi Ja-
cek Woleński. W programie 
koncertu nazwiska znanych  
i uznanych kompozytorów: 
Kálmán, Lehar, Strauss, Stolz  
i Zeller.  

W październiku br. ukazała się  
książka pt. „Dzieje pożarnictwa 
na ziemi strzeleckiej 1863-2013”. 
Jej autorami są Piotr Smykała i 
Edward Dalibóg. 
 

Jest to pierwsza taka publikacja 
o strażach pożarnych w naszym 
powiecie. Na 348 stronach opi-
sano dzieje pożarnictwa od naj-
starszych czasów do współcze-
sności. Umieszczono w niej wiele 
nieznanych dotychczas informa-
cji oraz zdjęć wraz z opisem ist-
niejących i nieistniejących jedno-
stek, pożarów i innych zdarzeń, 
stopni i funkcji strażackich, 
związków sikawkowych, statu-
tów związkowych, sikawek, 
działalności kulturalnej, wetera-
nów pożarnictwa w powiecie, 
struktur i zarządów OSP.  
Książkę można zamówić pod 
numerem:  507 178 701. 

Na zdjęciach: impresje ze spotkania „Powrót do korzeni - bliżej 
natury”, zorganizowanego 27 września przez DFK w Stanisz-
czach Małych w Gospodarstwie GIPROL oraz z Festynu Ekolo-
gicznego, który odbył się 12 października w Kolonowskiem dzię-
ki Radzie Rodziców PSP Nr 1 oraz Bibliotece i Centrum Kultury. 

Zarówno Franciszek Klimas, jak i Jolanta Mro-
chen, należą do najbardziej doświadczonych 
samorządowców. On działa w radzie nieprze-
rwanie od 1994 roku, a  ona - przez trzy ka-
dencje sprawowała społeczny mandat. Łączy 
ich  zaangażowanie na rzecz mieszkańców, a 
dzielą czasami poglądy na temat sposobu roz-
wiązywania niektórych spraw. 
 

Jolanta Mrochen nie zamierza już kandydować 
w tegorocznych wyborach samorządowych. 
Jednak, jej zdaniem, sporo się w ciągu ostat-
nich dwudziestu lat w gminie zmieniło . - Naj-
większy postęp dostrzegam w naszych pla-
cówkach oświaty. Wielki plus stanowią też 
inwestycje w infrastrukturę sportową, zmo-
dernizowane świetlice wiejskie i remizy OSP 
oraz nowa hala targowa w Kolonowskiem. 
Czasami byłam  radną-bezradną. Nie udało mi 
się m.in. przekonać burmistrza do korekt w 
planach zagospodarowania przestrzennego, 
które umożliwiłyby zainteresowanym osobom 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Uważam też, że większy nacisk w bieżącej 
pracy urzędu powinien być położony na czy-
stość, ład i porządek. Dotyczy to zarówno 
miejsc publicznych, jak i prywatnych posesji.  
Moim zdaniem zbyt długo są rozpatrywane 
wnioski radnych, dotyczące rozwiązania naj-
prostszych spraw, ale życzę przyszłej Radzie 
Miejskiej dużo energii i konsekwencji w dzia-

łaniu - kończy 
Jolanta Mro-
chen, która 
teraz zamie-
rza się skon-
centrować na 
działalności  
w związku 
emerytów. 
 

F r a n c i s z e k 
Klimas pozy-
tywnie ocenia 
ws pół pr a cę  
z radnymi i  
z burmistrzem. - Bardzo się cieszę z tego, że 
nikt na naszych sesjach nie używa pojęcia 
„opozycja”. Jeśli ktoś coś krytykuje, to wynika 
to z jego oceny działań burmistrza, urzędu czy 
spółki komunalnej. Wszyscy radni faktycznie 
reprezentują mieszkańców, a nie jakieś grupy 
politycznego nacisku. Gmina prężnie się roz-
wija - już dawno zakończyliśmy budowę kana-
lizacji, za chwilę zostanie zakończony remont 
przestarzałej części wodociągu w Kolonow-
skiem. W najbliższych latach powinniśmy się 
skupić na budowie dróg i poprawie estetyki 
naszych miejscowości. Osobiście cieszę się z 
tego, że wzrasta aktywność obywatelska  
w Fosowskiem, dzięki której powołaliśmy na 
ostatniej sesji dzielnicę w tej części miasta. 
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  15 października w Opolskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 
Łosiowe miało miejsce podsumo-

wanie w Wojewódzkiego Konkursu 
Agro-Eko- Turystycznego „Zielone 
Lato 2014”. W kategorii „Najlepsze 
gospodarstwo rolne w regionie, w 
którym dodatkowym źródłem do-
chodu są usługi agroturystyczne”,  
I miejsce zajęło Gospodarstwo In-

nego Wymiaru GIPROL Państwa 
Iwony i Eugeniusza Pietruszków ze 

Staniszcz Małych.  
      

 3 października odbyło się w 
firmie Izostal S.A. spotkanie z dy-

rektorem Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Opolu z udziałem burmi-
strza Kolonowskiego i starosty, 

dotyczące awarii mostu na byłym 
kanale hutniczym przy Małej Panwi 

pod Zawadzkiem.  
W trakcie spotkania ustalono, że 

most zostanie naprawiony do koń-
ca października.   

      

 14 gmin podpisało 7 październi-
ka zostało  w Kaletach porozumie-
nie w zakresie upoważnienia bur-

mistrza Kalet do przeprowadzania 
postępowania o zamówienie pu-

bliczne w zakresie wspólnego za-
opatrzenia w energię elektryczną. 
Po raz pierwszy we wspólnym za-
kupie weźmie udział nasza spółka 

KGK. Dzięki temu KGK zapłaci 
mniej za energię.  

 

 

 5 czerwca 2015 r. odbędzie się  
WIELKI ZJAZD ABSOLWENTÓW LO 

W ZAWADZKIEM, organizowany  
z okazji 70-lecia istnienia tej pla-
cówki oświatowej. Zaproszeni do 

udziału są wszyscy absolwenci 
szkoły, a szczegółowe informacje 

na temat zjazdu można znaleźć  
w Internecie na stronie: 

www.zspzawadzkie.wodip.opole.pl.   

22 LATA CARITASU W KOLONOWSKIEM 
18 października minęła 22 rocznica utworzenia Stacji Opieki „Caritas” w Kolonow-
skiem. Nasza stacja należy do najlepiej funkcjonujących w województwie opolskim. 

W SKRÓCIE 
 

   
      

    
   

  

 

W świetlicy przy Miejsko-Gminnej Biblio-
tece w Kolonowskiem ruszyły zajęcia 
koła robótek ręcznych, prowadzone przez 
Jesikę Mańczyk. Uczestniczą w nich 
uczniowie starszych klas szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum, a odbywają się  
one w każdy czwartek w godzinach  
15.30-17.30. W ramach nich młodzież 
wykonywała już m.in. różane bukiety z 
liści oraz filcowe pluszaki. Z kolei 30 paź-
dziernika odbędą się warsz-
taty halloweenowe dla dzie-
ci i młodzieży, połączone ze 
„strasznymi” grami i zaba-
wami. Już teraz świetlica 
zaprasza także dzieci młod-
sze na zajęcia plastyczno- 
-techniczne, które rozpocz-
ną się w listopadzie. 

Również 
w świetli-

cy wiejskiej w Staniszczach Wielkich roz-
wija się umiejętności plastyczne dzieci i 
młodzieży. 12 października odbyły się 
warsztaty jesienne, podczas których wy-
konywano prace z naturalnych materia-
łów, takich jak: liście, kasztany, patyki czy 
żołędzie. Miłośnicy sportu i tańca także 
znajdą coś dla siebie. W każdy piątek ma-
ją miejsce zajęcia tenisa stołowego, a we 
wtorki ma zajęcia zespół Figielek, który 

ciągle poszukuje nowych tancerzy. Szcze-
gólnie mile widziani są chłopcy! W listo-
padzie odbędzie się turniej darta, zajęcia 
andrzejkowe oraz warsztaty ze scrapbo-
okingu. 
Rozmachu nabiera działalność świetlicy  
w Staniszczach Małych. Świetlicowa Bar-
bara Ziaja zaprasza w każdy wtorek o 
godz. 17.00 na zajęcia plastyczne, a w 
czwartki na zajęcia z udziałem Marii Ko-
rzonek, w ramach których planowane jest 
pieczenie ciast i babeczek.      J. MAŃCZYK 

WIELKI RUCH W ŚWIETLICACH 

Kierowana przez Beatę Ściupider jednostka 
zatrudnia sześć pielęgniarek, dwie rehabili-

tantki i dwie osoby personelu pomocniczego , 
obejmując zasięgiem swojego działania gminy 
Kolonowskie i Ozimek.  
 

Działalność stacji opieki udaje się utrzymać 
dzięki wynoszącej 110 tys. zł dotacji z budże-
tu gminy oraz kontraktowi z NFZ. Pielęgniar-
ki opiekują się pacjentami leżącymi i wyma-
gającymi specjalistycznych zabiegów, prowa-
dzą podstawową opieką zdrowotną i dziennie 
docierają do 30 schorowanych osób, wyma-
gających zastrzyków i wymiany opatrunków i 
kroplówek. Pomagają w diagnostyce (badania 
krwi i pomiary ciśnienia) i udzielają doradz-
twa medycznego. Oprócz tego współpracują  
z poradnią paliatywną w Dobrodzieniu, 
wspomagając rodziny chorujących na za-
awansowane choroby nowotworowe. 
 

- Nikomu nie odmawiamy pomocy - mówi 
Beata Ściupider. - Opiekujemy się nawet oso-
bami, które nie mają ubezpieczenia. Dzięki 
bardzo dobrej współpracy z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Kolonowskiem docieramy do każdej po-
trzebującej rodziny. A dzięki gminnej dotacji 

świadczymy także szeroki zakres 
usług rehabilitacyjnych. Codzien-
nie naszą placówkę przy ul. Le-
śnej w Kolonowskiem odwiedza 
prawie 50 osób, m.in. dochodzą-
cych do sprawności po urazach 
ortopedycznych i neurologicz-
nych. Są wśród nich pacjenci po 
ciężkich wypadkach i udarach, 
ale przychodzą również dzieci 
korzystające z gimnastyki korek-
cyjnej. Bardzo dobrze układa 
nam się współpraca z miejsco-
wym ośrodkiem zdrowia. - NZOZ 
„Medyk” to dla nas partner,  

z którym staramy się dobrze uzupełniać, po 
to żeby zapewnić najlepszą opiekę wszyst-
kim, którzy tego potrzebują. 
 

Beata Ściupider pracuje w „Caritasie” od 
1994 roku, a od 2002 roku kieruje stacją 
opieki. Zauważa, że w ciągu tych lat wydłuży-
ły się kolejki do specjalistycznych przychodni. 
Z tego powodu pogarsza się kondycja choru-
jących i wzrasta groźba powikłań. - Staramy 
się podpowiadać pacjentom, co mają robić, 
aby skrócić oczekiwanie na niezbędną wizytę 
u lekarza specjalisty - mówi Ściupider. - Kolej-
nym problemem, którego nie było przed laty, 
jest mniejsza zdolność opiekuńcza naszych 
rodzin. Sporo osób wyjechało za granicę, po-
zostawiając starzejących się rodziców. Mamy 
z jednej strony problem eurosieroctwa wśród 
młodzieży, a z drugiej - samotności osób star-
szych.  Wspólnie z opieką społeczną próbuje-
my pomagać opuszczonym osobom. 
 

Na zdjęciu (od lewej): Beata Ściupider, Kinga 
Ploch i Brygida Czaja z naszego „Caritasu”. 
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PRZEGLĄD KANDYDATÓW NA RADNYCH 

Któż nie pamięta pierwszego 
reality show? Big Brother był 
pionierskim programem, który 
zapoczątkował niekończącą się 
serię zbiorowego podglądac-
twa, a jej owocem stała się 
nowa człowiecza rasa:  
celebryta! 
 

Bohaterką lata niemieckich 
portali internetowych stała się 
żona byłego gwiazdora piłki 
nożnej, Claudia Effenberg. Za-
szokowała ona swoim zacho-
waniem widzów kanału Sat1, 
którzy nie mogą jej wybaczyć, 

że pogardziła ciuchami, zgro-
madzonymi w piwnicy progra-
mu „Promi Big Brother”. Za-
chowanie wybrednej gwiaz-
deczki nie przypadło do gustu 
nawet jej – jak to określają 
media – „jeszcze mężowi” 
Steffanowi. 
 

Za innym wielkim bratem tę-
sknią niektórzy mieszkańcy 
byłej NRD. – Jak informuje 
berlińskie wydanie gazety „Der 
Tagesspiegel”, główną atrakcją 
jednej z wystaw w cytadeli 
Spandau miałaby być głowa 

wodza rewolucji październiko-
wej, pochodząca z gigantyczne-
go pomnika, który kiedyś do-
minował nad Placem Lenina. 
Szkopuł w tym, że kiedy wzbu-
rzony naród usuwał pomnik z 
przestrzeni publicznej, to za-
kopał go w ziemi tak dokład-
nie, że łatwiej z niej dzisiaj 
wykopać granaty ręczne z II 
wojny światowej. 
 

W czasach, kiedy niektórzy 
chcieliby się pozbyć swoich big 
brotherów, inni marzą o ich 
powrocie.     JK 

16 listopada odbędą się wybory samorządowe. O wybór na terenie gminy Kolonowskie 
ubiegają się przedstawiciele trzech komitetów wyborczych wyborców. Są nimi:  
Mniejszość Niemiecka, Nasza Gmina Kolonowskie oraz Porozumienie i Dialog. 

Gmina została podzielona na 15 jednomanda-
towych okręgów wyborczych. W tegorocznych 
wyborach każdy będzie mógł zatem oddać 
głos tylko na jednego kandydata do rady gmi-
ny. Oprócz tego wybierzemy burmistrza, rad-
nych powiatowych i sejmiku województwa.  
 

 

Kandydaci do Rady Gminy: 
 

Okręg nr 1 (Kolonowskie, ul. 1 Maja, Bzów, 
Chabrów, Długa, Hr. Colonny, Różana, Tulipa-
nowa, Żeromskiego) - Beata KISIEL (MN), Ra-
fał KUPKE, (NGK), Roman DUDAREWICZ (PiD), 
Okręg nr 2 (Kolonowskie, ul. Brzozowa, Fa-
bryczna, Kościuszki, Słowackiego) - Katarzyna 
MUC (MN), i Mariusz CZUPAŁA (NGK), 
Okręg nr 3 (Kolonowskie, ul. Konopnickiej, 
Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, 
Prusa, Szkolna) - Katarzyna BUDNIK (MN), 
Piotr GRABOWSKI (NGK) i Helena KRASUCKA 
(PiD), 
Okręg nr 4 (Kolonowskie; Haraszowskie, Sło-
neczna, Pluderska) - Henryk WAŁASZEK (MN), 
Józef KLYSEK (NGK) i Adam Śmieszkoł (PiD), 
Okręg nr 5 (Kolonowskie, ul. Kolejowa, Leśna, 
Opolska do nru 13 i do nru 20, Nowa) - Kry-
styna ROKITA (MN), Janusz MOTAL (NGK), 
Krzysztof CZUPAŁA (PiD), 
Okręg nr 6 (Kolonowskie, ul. Krzywa, Ks. 
Czerwionki do nru 59, Prosta, Topolowa) - 
Maria POLOCZEK (MN), Katarzyna GOTWALD 
(NGK) i Maria SCHATTON (PiD), 
Okręg nr 7 (Kolonowskie, ul. Bożka, Lipowa, 
Myśliniecka, Opolska od nru 15 i od nru 22 do 
końca, Rzeczna) - Gabriela FIRLEJ (MN), Beata 
SMIESZKOŁ (NGK) i Jan SZEGA (PiD), 
Okręg nr 8 (Kolonowskie, ul. Cmentarna, 
Dworcowa, Dzierżonia, Jana Pawła II, Ks. Czer-
wionki nr 40, 46 i od nru 61 do końca, Pia-

stowska, Polna - Franciszek KLIMAS (MN), 
Joanna KOŹLIK (NGK), Jerzy OCHMAN (PiD), 
Okręg nr 9 (Spórok) - Janina URBAŃCZYK 
(MN), Hubert KLENCZ (NGK) i Mateusz KRU-
PA (PiD), 
Okręg nr 10 (Staniszcze Małe, ul. Krzywa, Ks. 
Gajdy, Leśna, Strażacka, Szkolona, Zielona) - 
Anna MRÓZ (MN) i Sebastian ZMUDZIK (NGK), 
Okręg nr 11 (Staniszcze Małe, ul. Cmentarna, 
Eichendorffa, Granica, Hauptstocka, Korfante-
go, Myśliwca, Polna) -  Cecylia WIDERA (MN), 
Waldemar ZIAJA (NGK), Dagmara SKLORZ 
(PID), 
Okręg nr 12 (Staniszcze Małe, ul. 1 Maja, 
Dworcowa, Kani, Odrodzenia, Prusa, Sosnowa) 
- Jolanta KŁOPOTOWSKA (MN), Beata HASI-
KOWSKA (NGK) i Tomasz HUREK (PiD), 
Okręg nr 13 (Staniszcze Wielkie, ul. 1 Maja, 
Dworcowa, Siewna) - Teresa RICHTER (MN), 
Joanna SMYKAŁA (NGK), 
Okręg nr 14 (Staniszcze Wielkie, ul. Długa, 
Kościelna, Polna, Rzeczna, Sienkiewicza, Toro-
wa) - Norbert BOK (MN), Janusz STEINERT 
(NGK) i Irena JANKOWIAK (PiD), 
Okręg nr 15 (Staniszcze Wielkie, ul. Jana So-
bieskiego, Leśna, Mickiewicza, Pl. Targowy, 
Żeromskiego) - Krystyna BAJSAROWICZ- 
-SPAŁEK (MN), Robert PIĄTEK (NGK) i Elżbie-
ta LEMPA (PiD).  
 

 

Kandydaci na burmistrza: Norbert KOSTON 
(MN), Joachim LEJA (NGK) i Maria BEDNORZ 
(PiD). Liderem listy MN do sejmiku woje-
wództwa jest Józef KOTYŚ, a do rady powia-
tu strzeleckiego kandydują m.in. Janusz ŻYŁ-
KA - pierwszy na liście PO, Beata ŚCIUPIDER - 
- druga na liście MN oraz Sylwia NIWERGOL i 
Michał PILARSKI (obydwoje MN). 


