
Mateusz Buhl 

W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kolonowskiem przywiązuje się 
dużą wagę do kształtowania postaw proekologicznych. Jak co roku  
Międzynarodowy Dzień Ziemi został zaakcentowany akcją sprzątania 
najbliższego środowiska. 
W tym roku przedszkolaki  porządkowały swój ogród przedszkolny, 
który „ktoś” bardzo, ale to bardzo zaśmiecił. Dzieci mocno się natru-
dziły sprzątając oraz segregując śmieci. To był pracowity  poranek. 
Ale ten dzień był szczególny jeszcze z innego powodu. Otóż tradycyj-
nie zaplanowano „Pchli targ”. Inicjatywa ta ma na celu darowanie 
„nowego życia” zabawkom, które już znudziły się dzieciom, a dla 
innych będą nową atrakcją. Dzieci mogły wymienić się z innymi za-
bawką, której już nie potrzebują. Ta akcja cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem. Dzieci wracają do domu zadowolone, a co najważ-
niejsze – bogatsze o nowe doświadczenia.  
Z gotowością do dzielenia się z innymi nikt nie przychodzi na świat. 
Warto się tego nauczyć, wiemy to my, dorośli, a dzięki takiej akcji 
uczą się tego nasze dzieci. 

Maria Lejkowska, 
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolonowskiem 

 

Ze względu na zwiększoną liczbę oddziałów, Publiczną Szkołę Podsta-
wową Staniszcze Małe-Spórok czeka modernizacja.  
- Jeżeli chodzi o szkołę w Staniszczach Małych, to plany zostały już 
skonkretyzowane—mówi Kondrad Wacławczyk, zastępca burmistrza 
Kolonowskiego.— Zgodnie z ustaleniami planujemy do budynku 
szkoły dobudować dodatkowe pomieszczenie, z którego, przy pomo-
cy mobilnej ściany, można w razie potrzeby wydzielić dwa mniejsze. 
Tam zostałyby zlokalizowane dodatkowe pomieszczenia lekcyjne 
oraz stołówka. Odbyło się już wstępne spotkanie z projektantem i 
dyrekcją placówki, poczyniono ustalenia dotyczące nowej inwestycji. 
O dalszych krokach będziemy informować w momencie otrzymania 
opracowanej dokumentacji i kosztorysu. 

Konrad Wacławczyk, zastępca burmistrza Kolonowskiego, odbiera wyróżnienie z rąk  
Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły 

Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie 

Nr 3 / 218 
Maj 2019 

ISNN 1426-3769 

Colonnowska 
Piętnasta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej to dosko-
nała okazja do wszelkiego rodzaju wspomnień, podsumowań i pla-
nów. To także idealny czas na docenienie aktywności gmin i ich 
mieszkańców w dziedzinie dokonywania zmian na lepsze. 
15 kwietnia 2019 r. Opolską Gwiazdą Europy Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego, Andrzej Buła, wyróżnił liderów wiejskich i rolników z 
całego województwa. To dzięki ich wytrwałości, uporowi i niezwykłej 
pomysłowości opolskie wsie są coraz piękniejsze i aktywniejsze. Z 
terenu Gminy Kolonowskie wyróżnienie otrzymała Janina Urbańczyk 
z sołectwa Spórok. 
24 kwietnia w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród w konkursie “Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat 
w UE”. Wyłoniono kilkunastu laureatów nagrody, a do najaktywniej-
szych—w tym także gminy Kolonowskie— trafiły „Opolskie Gwiazdy 
Europy”.  
13 maja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyła 
się Gala -15 lat opolskiej nauki i edukacji w Unii Europejskiej. Gmina 
Kolonowskie została w jej trakcie uhonorowana wyróżnieniem za 
pozyskanie z sukcesem środków europejskich na rozwój edukacji w 
Województwie Opolskim w latach 2004-2019.  
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ul. Siewna w Staniszczach Wielkich  

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do gmin-
nych przedszkoli. Na 55 wolnych miejsc we 
wszystkich placówkach złożono 99 wniosków. Po 
przeprowadzeniu wskazanych prawem procedur 
i odliczeniu nazwisk powtarzających się oraz 
dzieci spoza gminy i tych poniżej 3 lat (nie ma 
obowiązku ich przyjęcia w przypadku braku wol-
nych miejsc), a także dzieci kontynuujących 
uczęszczanie do innej placówki, pozostało do 
dyspozycji 8 wolnych miejsc (4 w Kolonowskiem, 
3 w Fosowskiem oraz 1 w oddziale przedszkol-
nym w Spóroku). Tym samym zostało 28 dzieci 
(5. pięciolatków, 7. czterolatków oraz 16. trzylat-
ków), którym gmina ma obowiązek wskazać 
miejsce w placówce przedszkolnej, w tym także 

poza terenem gminy. Wszystkim dzieciom nie-
przyjętym miejsca te wskaże organ prowadzący 
w ostatnim etapie rekrutacji, na którego prze-
prowadzenie ma czas do 26 maja. 
W poprzednio obowiązującym procesie rekruta-
cyjnym, w przypadku, gdy dzieci uzyskały taką 
samą ilość punktów a przedszkole miało jeszcze 
miejsca, o ich przyjęciu decydowało losowanie, 
dokonywane bezpośrednio w placówce. Dzieci 
niewylosowane oraz te, które miały mniejszą 
ilość punktów, trafiały na listę nieprzyjętych, a 
gmina miała obowiązek wskazać im miejsca. 
Obecnie losowania nie ma na żadnym etapie 
rekrutacji. 
Statystki rekrutacyjne ilustruje poniższa tabela: 

Lp. Placó wka 
Ilóś c  

wólnych 
miejśc 

Ilóś c  
wnióśkó w 

Ilóś c  dzieci 
przyjętych 

Ilóś c  dzieci 
nieprzyjętych 

Ilóś c  wólnych miejśc 
pó zakón czeniu 

rekrutacji 

1 PP Kólónówśkie 31 42 27 15 4 

2 PP Staniśzcze Wlk. 5 20 5 15 0 

3 O/Fóśówśkie 6 20 4 16 3 

4 O/Staniśzcze Małe/
Spó rók 13 17 12 5 1 

 Razem 53 99* 48 51** 8*** 

W związku z licznymi pytaniami 
mieszkańców, dotyczącymi zmian 
zasad segregacji odpadów informu-
jemy, że nowy Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku w gminie, 
obejmujący także wspomniane zasa-
dy segregacji, ma wejść w życie z 
dniem 1 lipca br. — pod warunkiem 
jego  uchwalenia przez Związek Mię-
dzyminny „Czysty Region”. O  szcze-
gółach na pewno poinformujemy! 

* - w tym nazwiska powtarzające się: 20; ** - w tym nazwiska powtarzające się: 20, dzieci spoza gminy: 1, dzieci 
poniżej 3 lat: 1, dzieci kontynuujące w innej placówce: 1; *** - 1 miejsce dodatkowe, ponieważ 1 dziecko konty-
nuujące wychowanie przedszkolne w placówce w Fosowskiem dostało się do PP Kolonowskie 

Zakończyły się prace w sali widowiskowej przy 
OSP w Kolonowskiem. W ramach polsko-
czeskiego projektu pn. Muzyka też już nas łączy” 
zaplecze wzbogaciło się o szafy, gabloty, stoły 
oraz krzesła i biurko; zainstalowano umywalkę i 

przesuwną ściankę działową. Na scenie pojawiła 
się kurtyna z napędem elektrycznym, a w przed-
sionku szatnia, której do tej pory brakowało. W 
ramach projektu chór „Colnovica” otrzymał no-
we stroje oraz praktykable (mobilne podesty). 

Po sezonie zimowym przedstawiciele spółki 
Kanalizacja Gminy Kolonowskie dokonali prze-
glądu dróg. Do uzupełnienia ubytków w na-
wierzchni wskazano łącznie 17 traktów w Kolo-
nowskiem i Staniszczach Wielkich (po 5), Stanisz-
czach Małych (4) oraz Spóroku (3).  Łcznie do 
wypełnienia pozostaje 183 metry kw. po-
wierzchni, w tym 58 masą bitumiczną oraz 125 
tzw. patcherem drogowym (mieszanką emulsji 
asfaltowej i kruszywa, bez wcześniejszej obróbki 
remontowanej nawierzchni). 
Ulica Ks. Gajdy (do świetlicy wiejskiej) oraz ulica 
Zielona w Staniszczach Małych zostały wyłączo-
ne z remontów cząstkowych ze względu na pro-
wadzone postępowania przetargowe. 
24 kwietnia odbył się przegląd gwarancyjny dro-
gi prowadzącej do Ptasiego Stawku w Spóroku 
oraz odnogi ul. Guznera. W przypadku pierwszej 
z nich stwierdzono liczne ubytki nawierzchni, 
które firma zobowiązała się naprawić do końca 

maja. W przypadku odnogi ul Guznera nie 
stwierdzono usterek. 
25 kwietnia dobył się przegląd gwarancyjny ulicy 
Polnej w Staniszczach Wielkich. Również w tym 
przypadku podczas przeglądu stwierdzono kilka 
niewielkich ubytków. 



 

Troje uczniów z gminnych szkół 
zakwalifikowało się do etapu wo-

jewódzkiego konkursu języka 
niemieckiego. W  kategorii szkół 

podstawowych na szczeblu woje-
wódzkim reprezentowały gminę 

Paulina Pałek oraz Eliza Puzik, 
natomiast w kategorii gimnazjów  
- Kacper Smyk, który został także 

finalistą konkursu.

Drużyna ministrantów z Parafii 
pw. Niepokalanego Serca Maryi w 

Kolonowskiem w składzie Łukasz 
Krupa, Cezary Romańczuk, Michał 

Cierpich, Piotr Glegoła, Łukasz 
Smyk i Dawid Bonk znalazła się 
wśród 16 najlepszych drużyn w 
Polsce w XVII Diecezjalnych Mi-

strzostwach Ministrantów w Piłce 
Nożnej, w kategorii lektorów star-

szych. Rozgrywki odbyły się w 
dniach 1-2 maja br. w Skierniew-

cach. Gratulujemy!

 W gminnych jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

uroczyście obchodzono dzień św. 
Floriana, patrona strażaków.  

Świętowanie rozpoczęły uroczyste 
msze święte, a ciąg dalszy obcho-

dów odbywał się w strażnicach.

6 maja Norbert Koston, bur-
mistrz Kolonowskiego, gościł z 

progach swojego gabinetu delega-
cję przedszkolaków z Kolonow-
skiego. Podczas spotkania naj-

młodsi mogli się dowiedzieć na 
czym polega zarządzanie gminą 

oraz praca urzędu, jednak naj-
większą atrakcją wizyty była moż-

liwość zajęcia miejsca w fotelu 
burmistrza.

Pod koniec kwietnia na antenie 
TVP Opole wyemitowano jeden z 

odcinków Bitwy Regionów—
nowego programu telewizyjnego. 

Co tydzień rywalizują ze sobą 
Opole, Łódź i Gorzów Wielkopol-
ski. Tym razem Opolszczyznę re-
prezentowała grupa aktywistów 

ze Spóroka,  która chwaliła się 
m.in. Eko-Przystankiem przy Pta-

sim Stawku, Gumisiowym Lasem i 
tradycyjnymi smakołykami.   

65. rocznicę ślubu obchodzili państwo Elfryda i 
Tadeusz Lewandowscy z Kolonowskiego. Jubila-
ci wychowali pięcioro dzieci, doczekali się jede-
naściorga wnucząt i dziesięciorga prawnucząt. 
Oboje pracowali zawodowo w Nasycalni Drew-
na w Kolonowskiem: pani Elfryda przez 25 lat, a 
pan Tadeusz przez 44 lata. 
Jubilatów z serdecznymi życzeniami odwiedził 
burmistrz Kolonowskiego oraz kierownik 
MGOPS. 
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W dniu 9 maja  swoje 93. urodziny obchodziła 
Pani Anna Koik, mieszkanka Spóroka. Jubilatka 
cieszy się dobrym zdrowiem, jest niezwykle 
pogodna. 
Przez lata pracowała w firmie PIONIER w Strzel-
cach Opolskich i prowadziła gospodarstwo. 
Zajmowała się również szyciem oraz 
„heklowaniem i sztrykowaniem”. Do dzisiaj 
zaopatruje rodzinę w ręcznie robione na dru-
tach skarpety.  

Od dłuższego czasu Gmina Kolonowskie prowa-
dzi działania mające na celu obniżenie zużycia 
energii w zarządzanych przez samorząd budyn-
kach użyteczności publicznej. Dotychczas bu-
dynki te przeszły termomodernizację, a obecnie 
prowadzona jest systematyczna ewidencja kosz-
tów energii w poszczególnych obiektach. 
Wprowadzenie monitoringu ogrzewania ma na 
celu zoptymalizowanie zużycia energii w po-
szczególnych obiektach. Obecnie ogrzewanie 
sterowane jest w każdym budynku z osobna. 
Wprowadzenie systemu monitoringu ogrzewa-
nia pomieszczeń on-line dla wybranych obiek-
tów w gminie ma umożliwić centralne sterowa-

 

Elfryda i Tadeusz Lewandowscy 

nie systemami grzewczymi, co z jednej strony 
pozwoli na optymalizację kosztów związanych z 
eksploatacją ogrzewania w poszczególnych 
obiektach, a tym samym dalsze oszczędności; z 
drugiej - pozwoli na lepszą kontrolę użytkowa-
nia systemów grzewczych. 
Odbyło się już spotkanie z przedstawicielem 
firmy zajmującej się opracowaniem takich syste-
mów. Gmina dysponuje propozycją możliwych i 
przynoszących efekty działań, zna również ich 
koszt (ok. 14,5 tys. złotych netto). Aby jednak 
zmiany te wprowadzić w życie, należy poczekać 
do zakończenia sezonu  grzewczego. 

Anna Koik 

 



25 kwietnia Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem przepro-
wadziła gminny etap tzw. Małej Olimpiady Matematycznej, organi-
zowanej od 17. lat przez szkołę podstawową w Jemielnicy (zdj. 1). 
W tegorocznej edycji udział wzięło 9 uczniów klas 3. ze wszystkich 
gminnych podstawówek. Trzecioklasiści z zadaniami poradzili sobie 
doskonale, a różnice punktowe były nieznaczne. Ostatecznie, po 
dogrywce, do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Filip Meinel, 
Jakub Koj oraz Paulina Leja. 22 maja trzymajmy za nich kciuki! 
28 kwietnia Grupa Hiphopowa „Replay”, działająca jako sekcja 
BiCeK-u, wzięła udział w prestiżowym ogólnopolskim turnieju ta-
necznym „Czorne Densy” w Chorzowie.  Dziewczyny w składzie: 
Stefani Koprek, Jessika Sander, Vanessa Ziaja, Laura Ziaja, Wiktoria 
Ziaja, Anna Koj, Laura Walus oraz Magdalena Czok wywalczyły 2. 
miejsce w kategorii „formacje 13-16 lat” (zdj. 2). 
30 kwietnia, jak co roku, sołectwo Spórok zorganizowało imprezę 
związaną ze stawianiem drzewka majowego, tzw. Maibaum. W 
uroczystościach aktywnie uczestniczyli mieszkańcy wioski, a swoimi 
występami uświetniły je zespoły taneczne „Figielek” oraz „Replay”. 
Organizatorzy z całego serca dziękują Joachimowi Gruszce za po-
moc w realizacji wydarzenia (zdj. 3). 
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W ostatnim tygodniu kwietnia zakończyła się tegoroczna edycja 
Kółka robótek ręcznych, prowadzonego w ramach działań Biblioteki 
i Centrum Kultury w Kolonowskiem przez panią Dorotę Chromiec. 
Uzdolnione manualnie dzieci spotkają się na kolejnych zajęciach 
dopiero po wakacjach (zdj. 4). 
5 maja Biblioteka i Centrum Kultury zainaugurowała cykl Wieczo-
rów Śląskiej Kultury i Tradycji pn. „Pieśń ognia i rzeki”. Tematem 
przewodnim spotkania był rozwój hutnictwa na terenie Doliny 
Małej Panwi. Podczas spotkania prezentowano grafiki, przedsta-
wiające zabytki LGD „Kraina Dinozaurów”. W dyskusji panelowej, 
prowadzonej przez Barbarę Ziaję, udział wzięli: Helena Rogacka, 
Józef Tomasz Juros, Gerard Mańczyk i Norbert Tkaczyk, a dla gości 
piosenki z tekstami m. in. Eichendorffa i Hauptstocka zaśpiewał 
Józef Kotyś (zdj. 5). 
11 maja 200 osób uczestniczyło w zorganizowanym po raz 38. 
przez Oddział Zakładowy PTTK Huta „Andrzej” w Zawadzkiem Zlot 
Śladami Dawnego Hutnictwa—Regolowiec 2019 r.” (zdj. 6). 
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem serdecznie zaprasza 
do udziału w VI Rajdzie Rowerowym Śladami Petera Schrata, który 
odbędzie się 15 czerwca br. Zapisy w BiCeK-u i PTTK trwają (zdj. 7)! 
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