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Burmistrz Kolonowskiego zarządził przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej so-
łectwa Staniszcze Wielkie. Zebranie wiejskie w tej sprawie odbędzie się w środę, 20 wrze-
śnia, o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Staniszczach Wielkich (ul. Kościelna 15). 

http://anco.pl/dla-klienta/przylaczenie-do-sieci-gazowej-etapy/
http://anco.pl/dla-klienta/przylaczenie-do-sieci-gazowej-etapy/
http://www.wfosigw.opole.pl/
http://www.wfosigw.opole.pl/
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Pierwszy dzwonek w mu-
rach nowej szkoły rozległ się 
2 września 1957 r. Jej dyrek-
torem został Leonard Grzy-
mek, który pełnił tę funkcję 
przez 15 lat. W latach 1957 
- 1959 uporządkowano i 
zagospodarowano teren 
wokół obiektu, a w 1969 r., 
w wyniku adaptacji budyn-
ku gospodarczego, do 
dyspozycji uczniów oddano 
pracownię ZPT. Warto 

zwrócić uwagę na to, że w początkowym okresie było 
zatrudnionych tylko pięciu nauczycieli. 
 

 

Szkoła, zgodnie z aktualnymi trendami oświatowymi, 
przechodziła szereg reorganizacji, a na jej kolejnych dyrek-
torów powołano: Kazimierza Okonia (lata 1972 - 1985), 
Marię Okoń (1985 - 2001), Piotra Jendrusia (2001 - 2006) 
oraz pełniącą tą funkcję od 2006 r. do dziś, Dorotę Robak- 
-Detko. W 1973 r. po raz pierwszy zatrudniono woźnego, a 
dwa lata później piece węglowe zastąpiono centralnym 
ogrzewaniem. W 1990 r. rozpoczęto naukę języka nie-
mieckiego, a do szkoły powróciła wycofana w 1959 r. 
religia.  W 2001 r. bardzo aktywną  działalność rozpoczęło 
koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
 

 

W 2001 r. placówka objęła swoją opieką dzieci ze Sta-
niszcz Wielkich, co znalazło odzwierciedlenie w jej nowej 
nazwie: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie- 
- Kolonowskie 3. Dwa lata później część parteru dostoso-
wano do potrzeb oddziału przedszkolnego, a cały obiekt 
podłączono do sieci kanalizacyjnej oraz zaopatrzono  
w olejową kotłownię. W ostatnim czasie z budżetu gminy 
sfinansowano pełną modernizację budynku, oddając 
również do dyspozycji dzieci i młodzieży nowe boisko  
i dokonując przebudowy prowadzącej do szkoły drogi 
wraz z chodnikiem. 
 

Uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II Rada 
Miejska w Kolonowskiem podjęła 26 czerwca 2007 r.  
Dokonując wyboru patrona, lokalna społeczność zaakcep-
towała pomysł rady pedagogicznej, aby uczcić pamięć 
zmarłego 2 kwietnia 2005 roku Papieża Polaka. Starania  
w tym zakresie podjęto już w 2005 r., zaraz po tym jak 
władze gminy dokonały zmiany nazwy ulicy - z XV-lecia PRL 
na Jana Pawła II.  

 

Dzisiejszy obwód szkolny pokrywa się z powierzchnią pa-
rafii Staniszcze Wielkie. 1 września do zajęć przystąpiło 82 
uczniów i 25 przedszkolaków. Zajmuje się nimi 21 nauczy-
cieli, w tym 10 pracujących na pełny etat. Szkoła zatrudnia 
również na niespełna trzy etaty 7 pracowników obsługi. 
 

Na zdjęciu: Leonard Grzymek i Maria Okoń zostali 16 
września uhonorowani tytułem „Przyjaciel Szkoły”. 

Uroczysta msza św. w kościele parafialnym rozpoczęła obchody 60-lecia istnienia szkoły podstawowej w Fosowskiem. 
W czasie festynu, który zorganizowano 16 września, byli uczniowie tej placówki oświatowej mieli okazję, aby powspo-
minać stare czasy, obejrzeć ciekawe występy artystyczne oraz wziąć udział w zabawie tanecznej. 
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