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Powiadają, że perły rodzą się z łez. Tymczasem nasza nowa Perła na 100% 
urodziła się z uśmiechem na ustach. Irena Koik, działaczka społeczna ze 
Spóroka, to czwarta laureatka konkursu „Perła Roku”, ogłaszanego corocz-
nie przez redakcję Tygodnika Regionalnego „Strzelec Opolski”, pochodzą-
ca z terenu naszej gminy. Zawsze pełna energii i ciągle uśmiechnięta, 
udziela się w trzech lokalnych organizacjach: Związku Śląskich Kobiet Wiej-
skich (od 2000 roku), Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na 
Śląsku Opolskim (od 2006 roku) oraz oddziale Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. 
Nie ma chyba wiejskiej imprezy, w którą pani Irena by się nie zaangażowa-
ła: uczestniczy w Wystawach Stołów Wielkanocnych, pleceniu korony 
żniwnej, współorganizuje dożynki czy Maibaum. Wygrała konkurs na naj-
smaczniejsze pierniki, a jej wypieki smakują wszystkim bez wyjątku. 
Wiecznie uśmiechnięta mama czwórki dzieci i babcia czworga wnuków 
poświęca się nie tylko pracy społecznej, lecz także pomaga rodzinie—choć 
czasem ciężko jej to pogodzić. 
Irena Koik nagrodą była nie mniej zaskoczona, niż nominacją. 
- Bardzo się cieszę i bardzo wszystkim dziękuję! - mówi wzruszona.—Tym, 
którzy na mnie głosowali i tym, którzy mi kibicowali. Szczególnie mojej 
córce i synowej. I całej rodzinie. 
Poza złotą broszką z perłą—główną nagrodą w plebiscycie—przed panią 
Ireną jeszcze jedna nagroda: podróż do Brukseli z eurodeputowaną z 
Opolszczyzny, Danutą Jazłowiecką. 
- Ale jak tylko wrócę, od razu zabieram się za przygotowania do Wystawy 
Stołów Wielkanocnych—stwierdza Irena Koik.—A potem zaraz Maibaum. 
Bo co jest zaprojektowane, to musi być zrobione! 

Wraz z nadejściem nowego roku rozpoczęto także nowe 
inwestycje. 
- Działania, które w chwili obecnej podejmujemy, można 
podzielić na trzy grupy—mówi Norbert Koston, burmistrz 
Kolonowskiego. - Pierwsza to drogi, druga—szkoły, nato-
miast trzecia—prace na terenie jednostek OSP. 
Drogi to temat, który interesuje mieszkańców najbardziej. 
- Chcemy stosować zasadę, że remont części dróg  będziemy 
realizować ze środków własnych—kontynuuje Norbert Ko-
ston.—Oczywiście na tyle, na ile pozwoli nam na to budżet. 
Mamy już gotową dokumentację przebudowy ul. Długiej, 
Chabrów i Bzów w Kolonowskiem, które traktowane będą 
jako jedna inwestycja, jak również ul. Nowej w Kolonow-
skiem i Sienkiewicza w Staniszczach Wielkich. Modernizowa-
ne lub przebudowywane będą także drogi transportu rolne-
go oraz Plac Targowy w Staniszczach Wielkich. Udało się 
również dojść do porozumienia z mieszkańcami ul. Krzywej 
w Kolonowskiem. W najbliższym czasie będziemy szukać 
wykonawcy na położenie tam dywanika asfaltowego. 
Niemniej istotne zagadnienie to inwestycje w szkołach. 
- W szkole podstawowej w Kolonowskiem są kompleksowo 
remontowane toalety dziewcząt oraz, niejako przy okazji, 
poprawiane warunki sanitarne dla nauczycieli. Koszt tego 
zadania to nieco ponad 100.000 złotych. 
Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to... 
- Najpilniejszą kwestią jest budowa boksu dla strażaków z 
Fosowskiego—mówi burmistrz.—Dokumentacja jest gotowa 
od dawna. Teraz czekamy tylko na uchwalenie MPZP* na 
najbliższej sesji oraz zaakceptowanie go przez wojewodę. 
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Zdjęcie dzięki uprzejmości Redakcji „Strzelca Opolskiego” 

Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga” w Staniszczach Wielkich 
udało się pozyskać—za pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Kraina Dinozaurów” - 50.000 na działania z zakresu 
edukacji ekologicznej. W projekcie "E(dukuj). K(ształtuj). O
(graniczaj). Edukacja Ekologiczna w Krainie Dinozaurów" 
przewidziano m.in. festyn ekologiczny, warsztaty dla dzieci 
oraz pólkolonie ekologiczno-teatralne. Umowę dofinansowa-
nia projektu podpisano w lutym. 
Środki zewnętrzne na poszerzenie swojej działalności pozy-
skało również Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Siedlisko” w Staniszczach Wielkich. 
Dzięki temu obecny dom opieki wzbogaci się o nowe skrzy-
dło, a tym samym 6 dodatkowych miejsc dla seniorów oraz 
świetlicę integracyjną. 
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Zakończyła się kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP, działających na terenie gminy Kolonowskie.  
Jako pierwsi zebrali się druhowie z OSP w Kolonowskiem. Na zebraniu 19 stycznia poruszyli między innymi 
temat sprzętu, o który w ubiegłym roku wzbogaciła się jednostka, tj. zestaw do ratownictwa techniczne-
go, defibrylator oraz komplet podpór ratowniczych. Omówiono także konieczność wymiany—ze względu 
na awarię zbiornika z wodą—pojazdu GBM Star 244 na inny, najlepiej ciężki. Strażacy z Kolonowskiego 
zwrócili także uwagę na nieodzowny remont schodów i podestów w wieży starej remizy. Na ten cel gmina 
stara się pozyskać środki zewnętrzne. 
27 stycznia zebrali się strażacy z jednostki OSP w Staniszczach Małych. W mijającym roku jednostka 
wzbogaciła się o dwie podpory teleskopowe, deskę ortopedyczną pediatryczną oraz dwa aparaty po-
wietrzne. W planach na 2019 rok jest uzupełnienie zestawu do ratownictwa medycznego o zestaw do 
tlenoterapii oraz zakup nowej syreny i defibrylatora. Tematem spotkania były również procedury alarmo-
wania jednostek oraz możliwość wyjazdów jednostek pozasystemowych poza teren gminy. 
Druhowie z OSP Fosowskie zebrali się 16 lutego, aby omówić dotychczasową  jednostki oraz zaplanować 
rok kolejny. W 2018 roku OSP Fosowskie wzbogaciło się między innymi o motopompę NIAGARA i bosak 
teleskopowy. Większą część zebrania pochłonęła dyskusja dotycząca budowy nowego boksu garażowego. 
Inwestycja taka jest planowana, ale z uwagi na trudności związane z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie została jeszcze rozpoczęta [ten temat poruszono także na 1 stronie 
biuletynu—red.]. Strażacy wnioskowali również, aby byli częściej alarmowani do zdarzeń, które mają miej-
sce na terenie Fosowskiego 
24 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Staniszcze Wielkie. Główną inwestycją w jednostce 
w 2018 roku była budowa dodatkowego pomieszczenia do przechowywania łodzi. Ponadto jednostka 
wzbogaciła się o defibrylator. Jednostka ze Staniszcz Wielkich, podobnie jak jednostka z Kolonowskiego, 
boryka się w brakiem odpowiedniego pojazdu, służącego do działań z zakresu ratownictwa wysokościo-
wego i wodnego. Będący na stanie jednostki lekki samochód operacyjno-rozpoznawczy nie do końca speł-
nia swoją rolę z uwagi na ograniczoną mobilność w terenie. Z tego powodu jednostka czyni starania o 
pozyskanie pojazdu spełniającego takie wymagania, a ponadto planuje utworzyć drugą Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą oraz—w ramach środków z funduszu sołeckiego—utworzyć teren rekreacyjny z miej-
scem na ognisko przy remizie. 
2 marca walne zebranie sprawozdawcze przeprowadzili druhowie z OSP Spórok. W ubiegłym roku jed-
nostka pozyskała miedzy innymi agregat prądotwórczy FOGO FH 8000 R oraz maszt oświetleniowy EPI-
STAR 200. W związku z podaniem się do dymisji dotychczasowego zarządu jednostki, zebranie miało cha-
rakter wyborczy. W skład nowego zarządu weszli: Marek Deja (prezes), Rafał Koj (naczelnik), Marcin Palus 
(wiceprezes), Mateusz Krupa (sekretarz) i Weronika Golec (skarbnik). Komisja rewizyjna to: Krzysztof Gro-
barek (przewodniczący), Michał Manderla (członek) oraz Krzysztof Bonk (członek). 
Poniżej statystyki poszczególnych jednostek w 2018 roku. 

Nazwa jednostki Ilość członków Ilość wyjazdów 

OSP Kolonowskie 58 45 (w tym 15 dwoma zastępami) 

OSP Staniszcze Małe 30 19 

OSP Fosowskie 22 2 

OSP Staniszcze Wielkie 80 25 

OSP Spórok 43 9 
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Z kulturalnym przytupem rozpoczął się rok 2019 w gminie Kolonow-
skie. Żeby noworocznej tradycji stało się zadość, Biblioteka i Cen-
trum Kultury zaprosiła melomanów do sali widowiskowej przy OSP 
w Kolonowskiem na występ formacji Sogni d’oro (zdj. 1).  120 wej-
ściówek w iście ekspresowym tempie znalazło swoich nabywców.  
Równie licznie mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w XXIV Gmin-
nym Przeglądzie Kolęd, który tym razem odbył się w kościele para-
fialnym w Kolonowskiem (zdj. 2). Kościółek ewangelicki w Fosow-
skiem także pękał w szwach podczas nowego wydarzenia na kultu-
ralnej mapie gminy—I Ekumenicznego Kolędowania Noworocznego 
(zdj. 3). 
Początek roku obfitował także w atrakcje dla dzieci, które—
tradycyjnie już—uczestniczyły w zajęciach, zorganizowanych przez 
BiCeK w ramach akcji „Kulturalne Ferie 2019!”. W tegorocznej edycji 
cieszącej się ogromną popularnością akcji wzięło udział łącznie 140 
dzieci, a zrealizowano 384 osobodziałania (suma wszystkich uczest-
ników wszystkich zajęć). Organizatorzy zadbali o tężyznę fizyczną 
(wyjazdy na basen i lodowisko, turniej piłki halowej), rozwój manu-
alny (malowanie bawełnianych toreb, warsztaty modeli latających), 
kondycję (bal karnawałowy—zdj. 4), ćwiczenia intelektualne (pokój 

1 

2 

3 4 

5 6 7 

Styczeń—Marzec 2019 Str. 4 

zagadek i teatrzyk kamishibai), ugruntowanie wiedzy historycznej 
(warsztaty w stylu PRL) oraz rozwój zmysłów (fantastyczne zajęcia 
metodą sensoplatyki). Zajęcia cieszyły się, jak zwykle zresztą, wiel-
kim zainteresowaniem, a skierowane były do zróżnicowanych wie-
kowo grup—od przedszkolaków po gimnazjalistów. 
Luty stał się okazją do zainicjowania nowej akcji—włączenia się w 
ogólnoświatową kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet—
”One Billion Rising” (zdj. 5). W walentynki kilkanaście pań odtańczy-
ło  specjalny układ choreograficzny, solidaryzując się w ten sposób z 
ofiarami przemocy w każdym miejscu na kuli ziemskiej. 
Na początku marca kolejna grupa czwartoklasistów rozpoczęła przy-
godę z pływaniem (zdj. 6), a sala widowiskowa przy OSP w Kolonow-
skiem gościła w swoich progach 120 uczestników widowiska z okazji 
Dnia Kobiet pn. „Brzozy i kobiety” (zdj. 7).  Program tej ostatniej 
imprezy powstał w oparciu o „lokalne zasoby artystyczne”, a więc 
Grupę Teatralną „Ars Fictis”, Śpiewające Saksofony, Weronikę Chu-
dy i Karolinę Zielonkę z zespołem, Studio „Pod Florianem”, Józefa 
Kotysia oraz kabaret „Luśka i Mietek Show”. Widzowie mieli także 
okazję podziwiać występ członkiń Studia Wokalnego „Bard” z Opo-
la—tegorocznego gościa specjalnego. 


