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7 listopada w Zawadzkiem odbędą się uroczy-
stości związane z jubileuszem 50-lecia Oddzia-

łu Zakładowego PTTK w Zawadzkiem. To 
nieustające w organizacji ciekawych imprez 

turystycznych dla dzieci i młodzieży stowarzy-
szenie jest od wielu lat prowadzone przez 

Alfreda Feliksa  z Fosowskiego. Dzięki niemu 
ciągle na nowo odkrywamy ślady dawnego 

hutnictwa i  urodę Doliny Małej Panwi!  

Wkrótce Dzień Wszystkich Świętych. Na zdjęciach migawki z cmentarza w Fosowskiem. Od lewej: mogi-
ła żołnierzy niemieckich z II wojny światowej po ekshumacji, która odbyła się kilka tygodni temu, dwa 
przedwojenne pomniki poniemieckie oraz odrestaurowany w ubiegłym roku Pomnik Powstańców Śląskich.  

Emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Spóroku, Jan Wiśniewski, odebrał w trakcie 
dożynek gminnych, które odbyły się 13 wrze-
śnia w Spóroku, dyplom potwierdzający nada-
nie mu tytułu Honorowego Obywatela Gminy 
Kolonowskie. Jan Wiśniewski kierował placów-
ką oświatową w Spóroku od 1969 do 2000 r. i 
dał się poznać z jak najlepszej strony. Był bardzo 
dobrym gospodarzem, dbającym o estetykę i 
czystość szkoły, a przede wszystkim - wspania-
łym nauczycielem i wychowawcą. Angażował 
się w działalność OSP oraz kółka rolniczego. 

Takiego muzycznego weekendu dawno nie było.  
10 października rozpoczęła się druga edycja Rockowej 
Jesieni, a dzień później odbył się koncert w ramach XII 
Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim.  
 

Rockową Jesień w Kolonowskiem otworzyła grupa Ar-
chivum z Kędzierzyna-Koźla, a po niej na scenie pojawił 
się Paragraf 64, czyli zespół osadzonych w Zakładzie Kar-
nym nr 2 w Strzelcach Opolskich. Magiczna mieszanina 
rapu, rocka i poezji śpiewanej bez reszty zawładnęła 
słuchaczami, a obok widzów na koncer-
cie pojawiła się ekipa telewizyjna TVN, 
która nakręciła reportaż, poświęcony 
muzykom zza krat. Kolejny koncert 
Rockowej Jesieni odbędzie się 14 
listopada o godz. 18:00, a wystąpią  
na nim: Great Line oraz Koloroton. 
Warto nadmienić, że w ubiegłym roku 
gościł u nas znany z tegorocznej edycji 
The Voice of Poland Fabian Kowolik .  
 

11 października, w wypełnionej po 
brzegi Sali, wystąpiła Andrea Rischka  

z Krzysztofem Odojem (pianino) i grupą Opole Quartet. 
Ze sceny popłynęły dźwięki utworów wykonywanych  
w oryginale przez Marlenę Dietrich i Helene Fischer, ale 
także klasyki instrumentalne i standardy jazzowe.  Kon-
cert zorganizowało TSKN na Śląsku Opolskim przy współ-
pracy z  BiCeKiem, który 19 listopada o godz. 17:00 zapra-
sza nie tylko uczniów naszych szkół wraz z nauczycielami i 
rodzicami na Przegląd Teatrzyków Niemieckojęzycznych 
„Kinder und Jugend spielen Theater”!  

KULTURALNA JESIEŃ - OD KLASYKI DO ROCKA 

FOTO: Julia JEZIERNY 
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Usuwanie azbestu w gminie Kolonowskie w 2015 roku 
 

Burmistrz Kolonowskiego informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Usuwanie 
wyrobów azbestowych z terenu gminy Kolonowskie VI nabór”, umowa Nr 134/2015/G-25/OZ-ZOA/D  z dnia 16 lipca 2015 roku. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 16.814,52 zł, z czego: 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował 50% kosztów – 8.407,26 zł, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansował 35% kosztów – 5.885,08 zł, właściciele nieruchomości,  
z których usunięto azbest 15% kosztów – 2.522,18 zł. 
 

Powyższe zadanie objęło 13 posesji, z których usunięto 24,765 Mg wyrobów zawierających azbest, w większości płyt z pokryć dacho-
wych, falistych, cementowo azbestowych. Na miejscu wyroby azbestowe były zabezpieczane, odbierane i transportowane na odpo-
wiednie składowiska odpadów azbestowych lub demontowane, zabezpieczane i odbierane od właścicieli, a następnie odwożone do 
utylizacji na składowiska odpadów niebezpiecznych w Płoszowie i Dobrowie. 
 

Projekt usuwania azbestu dla gminy Kolonowskie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” Tomasza Wieczorka  
z Bielska Białej. 

 
 

11 września 50. rocznicę ślubu obchodzi-
li Państwo Teresa i Alojzy Adamiec ze 
Staniszcz Wielkich. Jubilaci wychowali 
dwóch synów, doczekali się trzech wnu-
czek i wnuka. Państwo Adamiec więk-
szość czasu poświęcają uprawie przydo-
mowego ogródka i sadu.  
 

14 września 94. urodziny obchodziła 
Gertruda Koik ze Spóroka. Panią Ger-
trudę otacza grono licznej rodziny - 
wychowała 4 synów, doczekała się 12 
wnuków i 17 prawnuków. Czynnie 
uczestniczy w życiu rodzinnym, pomaga 
w lżejszych pracach domowych. 
 

29 września 90. rocznicę urodzin obcho-
dziła mieszkanka Staniszcz Wielkich,  
Jadwiga Bok. Pani Jadwiga była najdłu-
żej zatrudniona w Hucie Małapanew 
oraz na kolei. Całe życie ciężko pracowa-
ła, pomagała innym i służyła dobrą radą.  
 

9 października złote gody obchodzili 
Państwo Karin i Herbert Waclawczyk ze 
Staniszcz Wielkich. Jubilaci doczekali się 
dwóch synów, trzech wnuków i dwóch 
wnuczek. Obydwoje pracowali na kolei - 
Pani Karin przez 35 lat była kasjerką 
biletową i telegrafistką, a pan Herbert -  
- kontrolerem ds. technicznych. Herbert 
Waclawczyk jest osobą niezwykle ak-
tywną społecznie. W latach 1996-2006 
był przewodniczącym Rady Miasta i 
Gminy Kolonowskie.  
 

10 października 50. rocznicę ślubu ob-
chodzili Państwo Elżbieta i Krzysztof 
Lebioda z Kolonowskiego. Wychowali 
trzech synów, doczekali się 5 wnuków i 1 
wnuczki. Pani Elżbieta przez 35 lat praco-
wała jako sprzątaczka w Przedszkolu  
w Kolonowskiem i prowadziła gospodar-
stwo rolne. Pan Krzysztof pracował w 
Hucie w Zawadzkiem. Przez 20 lat był 
bramkarzem w Unii Kolonowskie.  
 

18 października Złote Gody obchodzili 
Państwo Ewald i Hildegarda Rathmann  
z Kolonowskiego. Jubilaci wychowali  
czworo dzieci i doczekali się pięcioro 
wnucząt. Pani Hildegarda była długolet-
nia pracownicą GS Kolonowskie, m.in. 
jako kierownik Restauracji „Karliczek”. 
Pan Ewald pracował w Fabryce Tektury 
w Kolonowskiem i przez wiele lat był 
piłkarzem Unii Kolonowskie.  

Przedsiębiorcy wyspecjalizowali się w działa-
niach, polegających na nieuczciwych praktykach 
rynkowych, które trudno udowodnić z uwagi na 
podpisywanie umów przez konsumentów bez ich 
przeczytania – sprawy te dotyczą przede wszyst-
kim firm telekomunikacyjnych, kredytowych, poza 
lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość. Mi-
mo wzrostu świadomości konsumenckiej, konsu-
menci nie zawsze radzą sobie z agresywnymi prak-
tykami rynkowymi i zbyt często wierzą na słowo. 
Pospisują różnego rodzaju ankiety, potwierdzenie 
wizyty przedstawiciela, etc., a w rzeczywistości 
okazuje się, ze pospisują niekorzystne umowy lub 
zamówienia na towar za parę tysięcy złotych. 
Zdarza się, że jeden przedstawiciel podsuwa do 
podpisu nawet 3 umowy… 
 

Rzecznik Konsumentów codziennie odbiera tele-
fony i przyjmuje konsumentów, którzy twierdzą, 
że zostali oszukani, np.: 
- konsumentka podała swoje dane do ankiety, a 
okazało się, że podpisała zamówienie na materac 
rehabilitacyjny. Na szczęście zorientowała się i 
odstąpiła od zamówienia; 
- konsumentka podpisała 3 umowy – jedną na 
rzekomo tańszy abonament, dwie na dostawę 
prądu z nową firmą. Myślała, że godzi się na tań-
szy prąd u dotychczasowego sprzedawcy; 
- konsumenci podpisali odbiór gratisów na poka-
zie, a w rzeczywistości podpisali umowy kredyto-
we na parę tysięcy złotych i za jakiś czas otrzymali 
komplet garnków; 
- konsumenci często są zapewniani i przekonywa-
ni, że dany produkt kosztuje np. 150 zł, a okazuje 
się, że faktyczna cena to 150 zł razy 36 rat; 
- konsumenci są zapewniani, że na daną rzecz jest 
dofinansowanie z Unii Europejskiej albo z NFZ i 
decydują się na zakup, nie mając świadomości, że 
to nieprawda i podpisują umowy na duże kwoty; 
- konsument podpisał potwierdzenie „sprawdzenia 
licznika” przez przedstawiciela, a w rzeczywistości 
podpisał  umowę z nowym sprzedawca prądu. 
 

Takich przykładów jest mnóstwo. 
 

Od umów poza lokalem zazwyczaj możemy od-
stąpić do 14 dni, ale co z tego, jeżeli konsumenci 
nie otrzymali egzemplarza umowy i najczęściej nie 
mają pojęcia co i z kim podpisali. A termin bie-
gnie… Wówczas umowa wiąże strony i konsumen-
ci – najczęściej osoby starsze - pozostają z kredy-

tem na zakup towaru. Z kolei w przypadku umów 
telekomunikacyjnych czy sprzedaży prądu ich 
wypowiedzenie po terminie wiąże się z karą 
umowną nawet do 2000 zł. Szanujmy zatem swój 
podpis i nie wierzmy nikomu na słowo. Osoby 
starsze mają zaufanie i nie wierzą w złe intencje 
przedstawicieli handlowych. Tak jednak nie jest. Ci 
drudzy pracują przede wszystkim dla zysku. Są 
ponadto wyjątki i czasem nie mamy prawa odstą-
pienia od umowy, gdy jest to np. indywidualne 
zamówienie, gdy godzimy się na włączenie usługi 
przed terminem 14 dni, w której przedmiotem 
świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczęto-
wanym opakowaniu, której po otwarciu opakowa-
nia nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
Zatem czasem z odstąpieniem  od umowy może 
być problem.  
 

Szanujmy swoje dane osobowe i podpis. Bądźmy 
asertywni, nie podawajmy żadnych danych i nic 
nie podpisujmy, gdy nie jesteśmy pewni, co podpi-
sujemy.  
PAMIĘTAJMY! 
Podczas rozmowy z przedstawicielem handlowym: 
Jeżeli na umowie widnieje logo innego przedsię-
biorcy, a jesteś przekonywany, że zawierasz umo-
wę z dotychczasowym dostawcą usług, NIE PODPI-
SUJ UMOWY.  
BĄDŹ CZUJNY, jeśli przedstawiciel handlowy/
kurier zjawił się w domu z gotową umową, bez 
wcześniejszego umawiania się na spotkanie                 
i bez Twojego wnioskowania o zmianę usług lub 
operatora.  
Jeżeli masz wątpliwości jaką firmę reprezentuje 
przedstawiciel handlowy, który Cię odwiedził – 
ZAŻĄDAJ OKAZANIA LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ.  
 

Jeżeli już podpisałeś umowę zadbaj, aby przedsta-
wiciel handlowy/kurier pozostawił Ci kopię zawar-
tej umowy, jej regulamin, cennik oraz formularz 
odstąpienia od umowy. NIE DAJ SIĘ PRZEKONAĆ, 
ŻE TE DOKUMENTY ZOSTANĄ DOSTARCZONE 
PÓŹNIEJ.  
 

Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwego działania – 
MASZ PRAWO ODSTĄPIĆ OD UMOWY w ciągu 14 
dni od daty jej zawarcia, bez ponoszenia żadnych 
kosztów.  

 

MAŁGORZATA PŁASZCZYK-WALIGÓRSKA 

PRZESTROGI RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

Na zdjęciu: remont remizy strażac-
kiej w Staniszczach Wielkich. 
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  221.153 zł wyniesie termomo-
dernizacja remizy OSP w Stanisz-

czach Wielkich. Przetarg na realiza-
cję zadania wygrała firma Usługi 

Budowlano-Remontowe DASK Da-
riusza Stryczka ze Spo roka.    

 14 wrzes nia oddano w Kolonow-
skiem do uz ytku kolejny odcinek 

chodnika wzdłuz  ul. Ks. Czerwionki.  
Inwestycja kosztowała ponad 125 
tys. złotych i została zrealizowana 
przy wsparciu finansowym gminy 

Kolonowskie w wysokos ci 50 tys. zł.   
 

 14 wrzes nia Beata Pieter złoz yła 
rezygnację z funkcji przewodnicząca 

Zarządu Dzielnicy Fosowskie.   
 

 15 wrzes nia dokonano odbioru 
kon cowego dwo ch dro g transportu 
rolnego w Spo roku: drogi dojazdo-
wej do Ptasiego Stawku oraz tzw. 

Nowin. Wartos c  inwestycji wyniosła 
przekroczyła 150 tys. złotych,  

a gmina otrzymała z urzędu mar-
szałkowskiego na realizację zadania 
dofinansowanie w wysokos ci 79% 

wartos ci przedsięwzięcia.     

 6 paz dziernika w Restauracji 
„Markus” w Kolonowskiem miało 
miejsce spotkanie Klubu Seniora  
w Kolonowskiem. Uczestniczyło  

w nim około 80 oso b. Seniorzy spę-
dzili miło czas przy muzyce i tan cu. 
Zaprezentowali tez  własny program 

artystyczny. Częs c  z przedstawio-
nych po polsku, niemiecku i  

w gwarze s ląskiej utworo w napisała 
Elz bieta Mikoszek.    

 60 oso b wzięło udział w Turnieju 
Gry w Kręgle o Puchar Burmistrza 
Kolonowskiego, kto ry odbył się 12 
paz dziernika. W wyniku zaciętej 

rywalizacji zwycięz yli: Boz ena Os-
sowska, kto ra w kategorii kobiet 

wyprzedziła Agatę Man czyk i Rena-
tę Jendrzej oraz Zbigniew Ossowski 
przed Erwinem Jendrzejem i Rudol-

fem Puzikiem (męz czyz ni).   

WIZYTACJA Z PARTNERSKIEGO BĔLOTINA 
Od 28 września do 2 października gościła w gminie Kolo-
nowskie delegacja ze szkoły podstawowej w partnerskim 
Bělotinie. David Hawiger odwiedził gimnazjum, a Mirosla-
va Ozogánová i Alena Lukačovičová - wszystkie nasze 
szkoły podstawowe. Czesi obserwowali przebieg zajęć 
lekcyjnych w celu porównania funkcjonowania oświaty 
po obu stronach granicy. Zapoznali się również z doku-
mentacją szkolną, przepisami i zasadami oceniania. 
 

 

- Jesteśmy zachwycone poziomem zachowania polskich 
dzieci – mówią Miroslava i Alena. – Odniosłyśmy wraże-
nie, że tutejsi uczniowie są dużo grzeczniejsi niż nasi. U nas 
dużo większy nacisk kładzie się na edukację, szkoła  
w mniejszym stopniu zajmuje się wychowaniem. 
 

 

W trakcie polsko-czeskich rozmów wychwycono sporo 
różnic w organizacji systemu nauczania. – W Czechach już 

od kilkunastu lat uczniowie korzystają z bezpłatnych pod-
ręczników, które znajdują się na stanie biblioteki szkolnej, 
najniższą oceną jest piątka, a najwyższą jedynka. Ponadto 
u naszych południowych sąsiadów ocena na półrocze nie 
wpływa na ocenę końcową. 
 

 

Goście z Czech zwrócili uwagę na estetykę zeszytów 
uczniów z naszej gminy. Byli też pod wrażeniem opisowe-
go sposobu oceniania dzieci klas młodszych. U nich od 
początku stawia się oceny, a – ich zdaniem – nasz sposób 
jest bardziej sprawiedliwy.  
 

Zdaniem Rafała Pocześnioka, dyrektora Publicznego 
Gimnazjum w Kolonowskiem, sfinansowana ze środków 
europejskich wymiana doświadczeń ma głęboki sens, a 
niektóre z czeskich technik zarządzania i metod nauczania 
można przenieść na grunt polski. 

P L A N  G O S P O D A R K I  N I S K O E M I S Y J N E J  -  K O L O N O W S K I E     
 

 

Gmina Kolonowskie jest w trakcie opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym 
do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych; zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; redukcji zużycia energii finalnej poprzez wprowadzenie 
działań pozwalających podnieść efektywność energetyczną, jak również poprawy jakości powietrza na terenie gminy.  
 

O środki na opracowanie planu Gmina wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucji Wdrażającej Priorytetu IX Infrastruktura energetycz-
na przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej). W ramach działania można otrzymać 85% dofinansowa-
nia. (Nr Umowy o dofinansowanie  POIŚ: POIS.09.03.00-00-633/13-00 oraz aneksu do w/w umowy:  POIS.09.03.00-00-633/13-01). 
 

Dane zebrane na terenie Gminy z zakresu emisji CO2 pozwoliły na: dokładne opisanie sytuacji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów, w których konieczne są działania 
zmierzające do ograniczenia zużycia energii, a co za tym idzie emisji CO2, wykorzystanie ich w przyszłości poprzez ciągły monitoring stanu środowiska na terenie gminy, informowanie 
społeczeństwa o stanie środowiska na terenie gminy oraz możliwych zmianach w tym zakresie.  
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uwzględni: końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach, instalacjach i przemyśle, końcowe zużycie energii w transporcie, produkcję energii 
elektrycznej, inne źródła emisji nie związane ze zużyciem energii.  
 

Opracowanie pozwoli na zaplanowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w podziale na okresy: długoterminowy, obejmujący strategie i cele do zrealizowania w perspekty-
wie roku 2020, zawierający zobowiązania w zakresie planowania przestrzennego, transportu, zamówień  publicznych,  standardów dla nowych budynków oraz tych, które wymagają 
modernizacji;  krótkoterminowy, obejmujący najbliższe 3- 5 lat.   
 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: www.kolonowskie.pl, jak również w Urzędzie Miasta i Gminy, pod nr telefonu: 77 461 11 40 w. 48. Zachęcamy również do zapozna-
nia się z informacjami na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, jak również Ministerstwa Gospodarki – w tym celu wystarczy 
zeskanować podane kody QR, dostępne na rozpowszechnianych na początku października na terenie gminy ulotkach.         
 

Promocja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt realizowany zgodnie z założeniami „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” , w ramach Priorytetu IX Infrastruktu-
ra energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.       

Przy wsparciu BiCeK i licznym udziale młodzieży z gminy Kolonowskie odbył się 3 października 
XV Rajd Rowerowy Wokół Gmin Doliny Małej Panwi, zorganizowany przez OZ/PTTK Zawadzkie. 

3.143,50 zł udało się zebrać przy okazji festynu dobroczynnego, który odbył się 20 września  
w Kolonowskiem. Pieniądze zostały przekazane opiekunom Lilianny i Wiktorii.  



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

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

Colonnowska           
 

Biuletyn  „COLONNOWSKA” 
redaguje Biblioteka i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem. 
 

Nakład: 1200 egzemplarzy 
 

Adres  redakcji:  
 

ul. Ks. Czerwionki 39, 
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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 Kolonowskie: 77 4622 
490, Poczta Fosowskie: 77  
 

PAZURKIEM: DŁUŻSZY WYWÓD O SOLIDARNOŚCI 
Problem uchodźców z ogarniętych chaosem 
krajów arabskich zapędził w kozi róg europej-
skie elity polityczne. Jeszcze latem wydawało się, 
że uprawiana w takt „Ody do radości” polityka 
szeroko otwartych granic spotka się z aplauzem 
wychowywanych w duchu tolerancji społe-
czeństw krajów Unii, a rządzącym na tę okolicz-
ność podskoczą słupki poparcia. W swoich ra-
chubach politycy nie uwzględnili jednak drze-
miących w lokalnych społecznościach lęków.  
 
 
 

Na przełomie września i października mia-
łem okazję uczestniczyć w dwóch konferencjach 
- najpierw w położonym w zachodniej części 
Niemiec Gelsenkirchen, a potem w pamiętającym 
czasy NRD Magdeburgu. I choć w jednym przy-
padku radziliśmy nad sprawami gospodarczymi, 
a w drugim nad relacjami polsko-niemieckimi, to 
i tak najwięcej uwagi zajęła kwestia uchodźców. 
W trakcie spotkania na Arena Auf Schalke, jeden 
z aktywnych na poziomie landtagu Nadrenii 
Północnej Westfalii polityków zapewniał o suk-
cesach w procesach integracji przybyszów z róż-
nych krajów. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa-
ją kluby sportowe, a i Schalke 04 może się po-
chwalić choćby wychowaniem Mesuta Özila na 
reprezentanta Niemiec. Ten sam polityk w roz-
mowie kuluarowej przyznał, że niemieccy Turko-
wie, dzięki dostępowi do telewizji satelitarnej, 
stracili motywację do nauki języka Goethego i 

Schillera i na powrót zamykają się w swoich 
hermetycznych enklawach. 
 

Obawy przed występowaniem grup, które 
tworzą alternatywne społeczności, wyraża coraz 
więcej publicznych autorytetów. Na niecodzien-
ny zabieg zdobył się premier Saksonii-Anhalt, 
który poprosił swoich prawników o dokonanie 
analizy zgodności konstytucji Niemiec z naukami 
Nowego Testamentu oraz Koranu. Wnioski są 
następujące: Nowy Testament jest w pełni kom-
patybilny z literą niemieckiej ustawy zasadni-
czej, a Koran nie. Między innymi w zakresie roz-
dzielności państwa i religii oraz pozycji kobiety 
w społeczeństwie. 
 

Problem uchodźców tak czy owak trzeba bę-
dzie rozwiązać. I choć dzisiaj mam wrażenie, że 
nigdy w życiu nie widziałem aż tylu niepewnych 
siebie niemieckich polityków, to jestem spokojny 
o skuteczność ich działań na poziomie krajowym 
i lokalnym. Być może wcześniej trzeba będzie 
jednak na nowo zdefiniować pojęcie politycznej 
poprawności? Wydaje mi się, że przybysze z kra-
jów arabskich nie zagrażają aż tak mieszkań-
com naszego kontynentu. Ich fala stała się jed-
nak wymagającym testem na wewnątrzeuropej-
ską solidarność. Co nam przyjdzie zrobić, jeśli się 
nie porozumiemy? Postawić zasieki z drutami 
kolczastymi wzdłuż wszystkich granic?!  
 

 JÓZEF KOTYŚ 

Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji gminnych dożynek, które odbyły się 13 
września w Spóroku. Dziękuję radzie sołeckiej - przewodniczącemu Andrzejowi 
Spranclowi oraz jej członkom: Darkowi Stryczkowi, Krzysztofowi Puzikowi, Franko-
wi Bokowi i Krystynie Deja. Dożynki nie odbyłyby się bez zaangażowania Koła Go-
spodyń Wiejskich, strażaków oraz organizacji społecznych z naszej wioski. Dziękuję 
naszemu księdzu proboszczowi, który wraz z proboszczem ze Staniszcz Wielkich 
odprawił uroczystą mszę świętą, oraz wszystkim sponsorom. Dziękuję mieszkań-
com Spóroka za wspaniałe dekoracje i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
nasze dożynki wypadły tak wspaniale.                     Janina Urbańczyk, sołtys Spóroka 


