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Zorganizowane 4 września ogólnokrajowe refe-
rendum nie wzbudziło zainteresowania miesz-

kańców gminy Kolonowskie.  Na 4996 uprawnio-
nych do głosowania do urn poszło zaledwie 281 

wyborców, co daje frekwencję w wysokości 
5,68%! Najwięcej osób odwiedziło lokal wybor-

czy w PSP Nr 1 Kolonowskiem (72 wydane karty 
do głosowania - frekwencja 7,44%), a najmniej w 
Spóroku (17 - 3,51%). Frekwencja byłaby niższa, 

gdyby nie fakt, że przy referendum pracowało 48 
członków obwodowych komisji wyborczych, 

którzy prawdopodobnie stanowili 20% wszyst-
kich głosujących. 

230 głosujących (81,9%) opowiedziało się za 
wprowadzeniem jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do sejmu, 238  (84,7%)  

wyraziło sprzeciw wobec finansowania partii 
politycznych z budżetu państwa, a 264 (94%)  jest 
za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 

wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatnika. Nieudane 
ze względu na żenująco niską frekwencję refe-

rendum  mimo wszystko  pokazuje, co obywate-
le myślą o poruszonych w nim kwestiach.   

Zarówno ci, którzy odwiedzili lokale wyborcze, 
jak i ci, którzy pozostali w domu, pokazali war-

szawskim politykom kolejną żółtą kartkę.  

ROK TRUDNEGO BUDŻ ETU 
W  dniach od 12 do 13 września odbędą się w Spóroku dożynki 
gminne. W ich trakcie  będziemy dziękować za plony, o które 
było trudniej niż w poprzednich latach. Rolnicy zmagali się  
z wyjątkowo ciężkimi warunkami pogodowymi, a budżet gminy 
został uszczuplony o pół miliona złotych. 
- Susza dała się mocno we znaki wszystkim, którzy pracują na roli. 
Jednak jak dotąd tylko jeden z rolników z naszej gminy zwrócił się 
z prośbą o oszacowanie szkód w uprawach - mówi burmistrz 
Kolonowskiego, Norbert Koston. - Komisja odwiedziła go 3 wrze-

śnia  i sprawa jest w toku. Procedura uznawania szkód wymaga  obecności komisji na polu 
przed rozpoczęciem zbiorów, a  odszkodowania nie rekompensują poniesionych strat. 
 

Bieżący rok jest trudny także dla budżetu samorządu lokalnego. - Na skutek nieścisłości  
w przepisach podatkowych dochody naszego budżetu spadły o około pół miliona złotych, co 
ograniczyło szereg działań o charakterze inwestycyjnym. Mimo tego udało nam się zrealizo-
wać kilka inwestycji. W Spóroku oddaliśmy do użytku dwie drogi transportu rolnego, a przy 
współpracy ze starostwem został wykonany kolejny odcinek chodnika na ul. Ks. Czerwionki 
w Kolonowskiem.  Dobre wiadomości otrzymaliśmy na początku września - gmina otrzyma  
687 tys. zł wsparcia z Narodowego Programu Modernizacji Dróg Lokalnych na modernizację 
ul. Pluderskiej i Zakładowej w Kolonowskiem. Inwestycje te zostaną przeprowadzone jeszcze 
w tym roku, podobnie jak termomodernizacja remizy OSP w Staniszczach Wielkich.  
 

Dzięki interwencji u posła Ryszarda Galli, sejm uszczelnił przepisy podatkowe, co pozwoli na 
odbudowanie budżetu gminy w przyszłych latach. Dzięki temu w 2016 roku będziemy wię-
cej inwestować. W planach znajduje się modernizacja kilku odcinków dróg gminnych,  zakup 
samochodu strażackiego dla OSP Staniszcze Małe, modernizacja boksu strażackiego w Fo-
sowskiem, rozbudowa przedszkola w Kolonowskiem oraz modernizacja zabytkowej chaty  
w Kolonowskiem, na którą gmina ma przyobiecaną dotację z oszczędności w polsko-czeskim 
programie współpracy. 

Pięćdziesiąt dwie imprezy złożyły się na „Kulturalne Lato 2015”, zorganizowane przez Bibliotekę i Centrum Kultury  
w Kolonowskiem we współpracy z organizacjami społecznymi.  Dzięki dofinansowaniu z m.in. Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii oraz Przemocy w Rodzi-
nie zorganizowano wycieczki do Opola, Wrocławia, Tarnowskich Gór i Olszowej, cztery wyjazdy do kina i dwa do 
aquaparku. Akcję wakacyjną rozpoczęło 1 lipca ognisko integracyjne z udziałem dzieci z Czech przy Kręgielni „Pod 
Lasem”, a zakończyła 29 sierpnia spartakiada świetlicowa na przystani kajakowej w Fosowskiem. W programie 
znalazły się zajęcia plastyczne, dyskoteka i festiwal karaoke, przedstawienie teatralne pt.: „Baśń o rycerzu bez konia”, 
rajd rowerowy do krasiejowskiego juraparku oraz spotkanie z Indianami. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia 
sportowe. - Tylko w ostatnim tygodniu wakacji został zorganizowany turniej w piłce nożnej (na zdjęciu), szkółka 
patanque oraz turniej darta.  „Kulturalne Lato 2015” odbyło się  przy wsparciu lokalnych sponsorów, których wymie-
niamy na stronie 4. W tym samym miejscu zamieściliśmy fotoreportaż  z udanego letniego wypoczynku. 
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Młode piłkarki ręczne ASPR na turnieju w Danii 

W dniach od 1 do 10 sierpnia piłkarki ręczne ASPR Kolo-
nowskie uczestniczyły w obozie sportowym, który odbył 
się w miejscowości Viborg w Danii. W trakcie wyjazdu 
wzięliśmy udział w międzynarodowym turnieju Genera-

tion Handball. W rozgrywkach tych wzięło udział 
139 zespołów z całego świata, czyli łącznie około 
2700 uczestników! Celem naszej wyprawy, poza 
przygotowaniem do zbliżającego się sezonu, był 
rozwój umiejętności językowych dziewcząt i kształ-
towanie u nich postawy samodzielności. Mieliśmy 
możliwość zwiedzania Danii,  a w drodze odwiedzi-
liśmy polskie nadmorskie kurorty. Wspólny wyjazd  
na pewno będzie procentował  zgraniem zespołu w  
nadchodzącym sezonie. 

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom: fir-
mie ELTETE POLSKA Sp. z o.o., Zakładowi Przetwórstwa 
Mięsnego PAMAS, Bankowi Spółdzielczemu Zawadzkie - 
- oddział Kolonowskie, Nadleśnictwu Zawadzkie i firmie 
Joszko Modele ze Schodni za wspaniałe koszulki, produkty 

spożywcze oraz wsparcie finansowe, które 
ogromnie ułatwiło nam udział w turnieju. Równie 
serdecznie dziękujemy także naszym opiekunom 
i tłumaczom - Marii Poloczek oraz Ryszardowi 
Ziaja, a także naszej fizjoterapeutce Judycie Polo-
czek. - Bez ich osobistego zaangażowania wyjazd 
nie doszedłby do skutku. 
 

TOMASZ KUBIK, opiekun zespołu 

Dumka na Amazonce 
Stu członków Klubu 

Seniora w Zawadz-

kiem powitało 25 

czerwca lato na 

przystani kajako-

wej  „Amazonka”.  

W trakcie dorocz-

nej biesiady wysłu-

chano m.in. opo-

wieści Klaudii Mar-

pusińskiej, która kilkanaście lat temu 

przybyła do Kolonowskiego z rosyjskiego 

miasta Kisłowodzk, położonego na 

przedgórzu Kaukazu, niedaleko granicy  

z Czeczenią i Gruzją.  W trakcie długiego 

wieczoru było dużo wspólnego śpiewu  

i tańca, a Pani Klaudia zaintonowała 

tęskną rosyjską dumkę.  

Partnerskie wizyty w Czechach i na Słowacji 
Minione wakacje stanowiły okazję do odświeżenia kontaktów partnerskich z naszymi południowymi sąsiadami.  
W związku z zakończeniem realizacji wspólnego projektu pod nazwą: "Lokalne muzea pod wspólnym dachem", 

oddano najpierw w Kolonowskiem, a potem 
w  Bĕlotinie do użytku dwa podobne pawilony 
wystawiennicze, których budowa została 
dofinansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska na lata 2007-2013. Przy okazji doszło do 
wzajemnych odwiedzin – w dniach od 22 do 
23 sierpnia gościła w Czechach 40-osobowa 
grupa mieszkańców naszej gminy, na czele z 

burmistrzem Norbertem Kostonem, który wraz ze starostą Eduardem Kavalą dokonał otwarcia muzeum techni-
ki rolniczej w  Bĕlotinie. Dla uczestników wyjazdu przygotowano bardzo atrakcyjny program. 
 

Tydzień później czteroosobowa delegacja z Kolonowskiego wzięła udział w uroczystościach 700-lecia położonej 
nad Popradem wioski Chmelnica (Hopgarten). 
Składając życzenia mieszkańcom słowackiej 
miejscowości, burmistrz Norbert Koston zwró-
cił uwagę na potrzebę pogłębiania partner-
skich kontaktów i zaprosił przedstawicieli mło-
dego pokolenia do udziału w Światowych 
Dniach Młodzieży, które w przyszłym roku 
odbędą się w Polsce. Przy ich okazji w Kolo-
nowskiem zostanie zorganizowany kilkudnio-
wy obóz z udziałem reprezentantów wszyst-
kich naszych gmin partnerskich. 

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolo-
nowskiem ogłasza nabór na zajęcia 
taneczne dla uczniów starszych klas 
szkół podstawowych, gimnazjum 
oraz młodzieży ponadgimnazjalnej. 
Zajęcia będą prowadzone przez 
instruktorów Akademii Kultury Hip 
Hop z Opola i będą zawierały ele-
menty junior steps, popping dance, 
breaking dance i street dance. Ich 
ostateczny zakres zostanie uzgod-
niony z uczestnikami.  
Zajęcia hop - hop dance będą się 
odbywać w soboty, od października, 
w świetlicy wiejskiej w Staniszczach 
Wielkich, a osoby chętne do udziału 
powinny zgłosić swój akces do Bi-
CeK-u. Informacje na temat zajęć są 
udzielane drogą telefoniczną pod 
numerem 77 4611 140, wewnętrzny 
50, 51. 

HIP - HOP DANCE 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kolonowskiem informuje, iż od miesiąca 
września będzie można korzystać z bezpłatnych 
indywidualnych i grupowych konsultacji  psy-
chologicznych. W spotkaniach indywidualnych 
będą mogły uczestniczyć dzieci, młodzież i oso-
by dorosłe, znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej. 
 

Zakres tematyczny spotkań indywidualnych: 
 

- uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkoty-
ków i internetu, 
- współuzależnienie, 
- rozwiązywanie problemów osobistych, 
- sposoby radzenia sobie z negatywnymi emo-

cjami i właściwe rozwiazywanie problemów, 
- zdrowie psychiczne, 
- trudności wychowawcze, 
- kryzys-przemoc w rodzinie, strata bliskiej oso-
by, 
- terapia rodzinna i terapia par. 
 

Zajęcia grupowe w grupie wsparcia są skierowa-
na do osób współuzależnionych i ofiar przemocy 
domowej. 
 

Więcej informacji dotyczących konsultacji oraz 
terminów spotkań  można uzyskać w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolo-
nowskiem, pokój nr 8 urzędu miasta i gminy, 
numer telefonu: 774611075. 

PUNKT KONSULTACYJNY W OŚRODKU POMOCY 
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PAZURKIEM: UWAGA NA PIERWSZE PRAWO MAGII! 
Demokracja wymaga od oby-
wateli myślenia. W odróżnieniu 
od tego, co jeszcze 25 lat temu 
oferował poprzedni system,  
w którym o wszystkim decydo-
wali wyznawcy jedynej słusznej 
ideologii, dzisiaj mamy prawo 
osobiście wybierać radnych, 
burmistrzów, posłów, a nawet 
prezydenta państwa. Jednak 
patrząc  na tzw. scenę politycz-
ną często odnosimy wrażenie, że 
nasi reprezentanci albo nie na-
dają do pełnienia swoich funkcji, 
albo najzwyczajniej w świecie 
robią ludzi w konia. Czy jednak 

oni wszyscy byliby tam, gdzie się 
obecnie znajdują, gdyby ich ktoś 
wcześniej nie wybrał?! 
 

Jeden z autorów powieści fan-
tasy, Terry Goodkind, wymyślił 
świat oparty o zasady zwane 
prawami magii. Pierwsze z nich 
jest dosyć brutalne: „Ludzie są 
głupi. - Uwierzą w kłamstwo, 
albo dlatego, że chcą, by to była 
prawda, albo też dlatego, że 
boją się, iż to może być prawda.”  
Tylko ci, którzy nie są podatni 
na kłamstwo i ułudę, mają  
szanse na przetrwanie.  

O tym jak manipulować opi-
nią publiczną doskonale wiedzą 
sztaby wyborcze partii politycz-
nych. Jedni ukrywają swoich 
liderów w szafie, drudzy z roz-
brajającą szczerością mówią, że 
nie posiadają żadnej recepty na 
przyszłość, a trzeci obiecują 
napotkanym wyborcom miliony, 
których nie mogą się doszukać  
w budżecie państwa.  
 
 

Co w takiej sytuacji może zro-
bić mamiony kolorowymi rekla-
mami szary obywatel? - Oto jest 

pytanie!                  JÓZEF KOTYŚ 

W SKRÓCIE 

  Zarząd koła PZW w Kolonowskiem 
dziękuje wszystkim sponsorom za pomoc 

w organizacji Dnia Dziecka 2015.  
Zawody wędkarskie jak co roku miały 

bardzo udany przebieg.  
  

 Oddział Zakładowy PTTK „Huta An-
drzej” w Zawadzkiem ogłosił konkurs 
fotograficzny pod nazwą: „Razem na 

szlaku w Dolinie Małej Panwi” i zachęca 
młodzież szkolną i dorosłych do nadsyła-
nia od jednego do trzech zdjęć w forma-

cie 15x21 cm na adres oddziału (ul. Ks. 
Wajdy 1, 47-120 Zawadzkie). Tematem 

konkursu jest turystyka aktywna. Prace 
można nadsyłać do 17 grudnia 2015.   

 

 Trwa wymiana pojemników na odpady 
stałe, zlecona  przez Związek Międzyg-

minny „Czysty region”, który prosi Miesz-
kańców o udostępnienie kubłów,  ze 

wzglądu na konieczność ich czipowania  
w celach identyfikacyjnych. 

 

 Do 11 września 2015 r. można składać 
we wszystkich szkołach znajdujących się 
na terenie gminy Kolonowskie wnioski o 

przyznanie wyprawki szkolnej. Pomoc,  
w formie dofinansowania zakupu pod-
ręczników i materiałów edukacyjnych, 
przeznaczona jest dla uczniów klas III 
szkół podstawowych oraz dla uczniów 

niepełnosprawnych. 
   

 Osoby, będące właścicielami lub opie-
kunami zwierząt domowych, są zobowią-

zane do sprawowania należytej pieczy 
nad zwierzętami, w tym w szczególności 
niepozostawiania bez nadzoru i zapew-
nienia ochrony przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla innych ludzi. Właściciele 
psów są zobowiązani do zabezpieczenia 

nieruchomości w sposób uniemożliwiają-
cy jej opuszczenie przez czworonogi. 

 

 30 sierpnia w dwujęzycznej mszy św. 
w Staniszczach Wielkich wzięła udział  
46-osobowa grupa mieszkańców nie-

mieckiego Rhumspringe. Proboszczem  
w tej parafii jest pochodzący ze Staniszcz 
Wielkich ksiądz Markus Grabowski, który 

postanowił wraz ze swoimi rodzicami 
odwiedzić strony rodzinne. Uczestnicy 

wyjazdu zwiedzili m.in. Görlitz,  
Szklarską Porębę, Jelenią Górę, Nysę, 

Wrocław i Górę Św. Anny i zamierzają 
wrócić do nas w przyszłym roku przy 

okazji Światowych Dni Młodzieży  
w Krakowie. 

NOWY ROK SZKOLNY W GMINIE KOLONOWSKIE 
403 uczniów i 125 przedszkolaków rozpoczęło 
nowy rok szkolny 2015/2016 w placówkach 
oświatowych gminy Kolonowskie. 
 

Po raz pierwszy do szkoły wybrało się 60 
uczniów - 24 rozpoczyna edukację w PSP Nr 1  
w Kolonowskiem, 15 w PSP Staniszcze Małe - 
Spórok, a 21 w PSP Staniszcze Wielkie - Kolo-
nowskie 3. Łącznie w naszych podstawówkach 
kształci się 272 dzieci, które przyjmują naukę  
w 19  oddziałach - po sześć klas funkcjonuje  
w Staniszczach Małych i w Fosowskiem, a sie-
dem (dwie drugie klasy) - w Kolonowskiem. Licz-
ba uczniów w poszczególnych szkołach: PSP Nr 1 
w Kolonowskiem - 127, PSP Staniszcze Małe - 
Spórok - 62 oraz PSP Staniszcze 
Wielkie - Kolonowskie 3 - 83. 
 

Do Publicznego Gimnazjum w 
Kolonowskiem uczęszcza 131 
uczniów, czyli o pięciu więcej niż 
w ubiegłym roku szkolnym. Poza 

jednym wyjątkiem (osoba z Kadłuba), wszyscy są 
mieszkańcami naszej gminy. Lekcje w gimnazjum 
odbywać się będą w sześciu oddziałach. 
 

1 września zapełniły się wszystkie nasze przed-
szkola, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu.  
W każdym z nich zostały zajęte wszystkie miejsca 
- po 25 w Fosowskiem, Staniszczach Małych i 
Staniszczach Wielkich oraz 50 (dwa oddziały)  
w Kolonowskiem.  
 

W trakcie tegorocznych wakacji gmina nie prze-
prowadziła w szkołach żadnych większych inwe-
stycji. W najbliższych latach, ze względu na wzra-
stającą liczbę dzieci, trzeba się będzie jednak 
zastanowić nad rozbudową bazy przedszkolnej. 

 
 

22 czerwca 90. urodziny obchodziła 
Gertruda Bonk z Kolonowskiego. Pani 
Gertruda pracowała najpierw w banku, 
a później w GS w Kolonowskiem. Wy-
chowała dwie córki, doczekała się 13 
wnuków i prawnuków. 
 

24 lipca swoje 98. urodziny obchodziła 
Cecylia Lempa - najstarsza mieszkanka 
Kolonowskiego. Pani Cecylia urodziła 
się w Potempie, ale w Kolonowskiem 
mieszka już 75 lat. To tutaj urodziło się 
jej pięcioro dzieci. Tutaj również docze-
kała się sporej gromadki wnucząt. 
 

7 sierpnia 92. urodziny obchodziła 
Kazimiera Zimońska z Kolonowskiego. 
Jubilatka prowadzi gospodarstwo 
domowe, ma ogródek i dwa koty. 
Bardzo dobrze gotuje i dużo czyta.  
Wychowała dwie córki, doczekała się 
trojga wnuków i prawnuka. 
 

17 sierpnia 91. urodziny obchodził 
Czesław Mielczarek z Kolonowskiego. 
Jubilat pracował w Nasycalni Drewna w 
Kolonowskiem. Sam wychował córkę, 
doczekał się dwojga wnuków, trzech 
prawnuków oraz jednej prawnuczki. 
 

21 sierpnia Złote Gody obchodzili Maria 
i Werner Machnikowie z Kolonow-
skiego. Oboje pracowali zawodowo - 
Pani Maria jako pomoc dentystyczna w 
gabinecie w Fosowskiem, natomiast 
Pan Werner w Hucie "Andrzej" w 
Zawadzkiem. Wychowali dwie córki, 
doczekali się trojga wnuków.  
 

24 sierpnia 90. urodziny obchodził 
Wiktor Spałek ze Staniszcz Wielkich. 
Przez wiele lat pracował w Hucie Mała-
panew w Ozimku. Wraz z żoną wycho-
wał dwie córki, doczekał się sześciorga 
wnuków i dziesięciorga prawnuków. 
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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 Kolonowskie: 77 4622 
490, Poczta Fosowskie: 77  
 

”Kulturalne Lato 2015” zostało zorganizowane przez Bibliotekę i Centrum Kultury  
w Kolonowskiem we współpracy z Zespołem Parafialnym "Caritas" Kolonowskie, Stowarzy-
szeniami Odnowy Wsi Staniszcze Małe i Spórok oraz Redakcją "Strzelca Opolskiego".  
Z zorganizowanych form wypoczynku skorzystało 200 dzieci i młodzieży z terenu gminy:  
165 w wycieczkach, a 127 w zajęciach stacjonarnych (część uczestników skorzystała kilka-
krotnie i z obu typów zajęć). 
 

Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim sponsorom, bez pomocy których 
akcja z pewnością nie byłaby tak atrakcyjna: Izostalowi S.A., Bankowi Spółdzielczemu  
w Zawadzkiem - Oddział Kolonowskie, DFK Staniszcze Małe, Nadleśnictwu Zawadzkie,  
Redakcji "Strzelca Opolskiego", Biuru Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim, oraz wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację tej olbrzymiej akcji. 

GALERIA FOTOGRAFICŻNA „KULTURALNEGO LATA 2015” 


