
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie 
Colonnowska 

Nr 3-4 / 149-150 

Wielkanoc 2012 

ISNN 1426-3769 

Wesołych Świąt!  
 

Niech Święta Wielkanocne upłyną w atmosferze radości i pokoju, 
a świąteczny czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół  
pozwoli odetchnąć od stresu i pośpiechu, jakie niesie świat! 

 

Tego życzą Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kolonowskie 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej                         Burmistrz  

     Franciszek Klimas                              Norbert Koston  

 

 

Radni Miasta i Gminy oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  

ŚWIĘTA 
Z NADZIEJĄ 
 

ROZMOWA Z KSIĘDZEM  
PIOTREM BEKIERZEM 
 

- W sierpniu ubiegłego roku 
Ksiądz rozpoczął pracę dusz-
pasterską w Kolonowskiem, 
ale dla wielu mieszkańców 
naszej gminy   jest jeszcze 
postacią zupełnie nieznaną… 
- W 2011 roku skończyłem 50 
lat, pochodzę z Pyskowic, tam 
chodziłem do szkoły podsta-
wowej. Później było Liceum 
Mechaniczne w Zabrzu, gdzie 
zostałem przygotowany do 
zawodu mechanika maszyn i 
urządzeń precyzyjnych. Po 
jego ukończeniu wybrałem się 
do Seminarium Duchownego 
w Nysie, po czym rozpoczą-
łem posługę duszpasterską. - 
Najpierw w charakterze wika-
rego w Zabrzu i Korfantowie, 
a potem jako proboszcz w 
Kobieli koło Grodkowa, Skoro-
goszczy, w Parafii pod wezwa-
niem Matki Boskiej  
 

Dokończenie na Stronie 5. 

SPÓRACKIE SPECJAŁY 
Prawdziwy festiwal smakołyków i ozdób wielkanocnych zorganizował 
25 marca w Kórnicy (gmina Krapkowice) Związek Śląskich Kobiet 
Wiejskich. Na kolejną edycję wystawy stołów wielkanocnych przyje-
chało ponad dwa tysiące zwiedzających z całego województwa opol-
skiego, którzy mogli podziwiać kunszt gospodyń domowych z dwu-
dziestu dwóch miejscowości. Wśród nich po raz kolejny zaprezento-
wała się grupa ze Spóroka. Przegląd smakołyków z naszej gminy przy-
gotowały: Irena Koik, Mariola Deja, Gizela Palus, Aniela Glik, Mariola 
Bok oraz Monika Hasterok. Dwie ostatnie panie nie wybrały się do 
Kórnicy, gdzie naszym wiejskim kobietom dzielnie sekundowali także 

niektórzy   przedstawi-
ciele męskiej społecz-
ności ze Spóroka! 
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WIOSENNE PRZETARGI 
W Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem 
rozstrzygnięto dwa pierwsze przetargi na  
wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych, 
zapisanych w budżecie na 2012 rok. 
 

29 marca została podpisana umowa na re-
mont poddasza w budynku urzędu. Przetarg 
na realizację tego przedsięwzięcia wygrała 
firma ENMA-BIS z Ozimka, która do końca 
kwietnia powinna uporać się z pracami, wyce-
nionymi na 64 594, 93 zł.  
 

Aż 19 przedsiębiorstw chciało podjąć się bu-
dowy parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy 
w Kolonowskiem. Ostatecznie roboty zostaną 
powierzone firmie ADBRUK z Częstochowy, 
która wykona zadanie za 76 575, 53 zł. Nowy 
parking powstanie na działce, przylegającej do 
budynku urzędu od strony zachodniej i powi-
nien zostać oddany do użytkowania w połowie 
maja. 
 

20 marca Burmistrz Kolonowskiego podpisał  
z Marszałkiem Województwa Opolskiego 
aneks do umowy na budowę boiska piłkarskie-
go w Spóroku oraz na budowę trybun na sta-
dionie „Unii” Kolonowskie ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadania te 
powinny zostać zrealizowane do końca roku, a 
stosowne przetargi zostaną ogłoszone do koń-
ca kwietnia. 
 

Również w kwietniu zostanie ogłoszony prze-
targ na modernizację ul. Krzywej w Stanisz-

czach Małych (na zdjęciu). Jest to jedyna no-
wa inwestycja drogowa, na którą zabezpieczo-
no w tegorocznym budżecie gminy około 230 

tys. zł. Niewyklu-
czone jest jednak 
to - że jeśli w 
wyniku przetar-
gu uda się gmi-
nie trochę zaosz-
czędzić - jeszcze 
w tym roku była-
by możliwość 
modernizacji 
dróg dojazdo-
wych do Cen-
trów Aktywności 
Wiejskiej  w Sta-
niszczach Małych 

i w Spóroku. Ewentualnych decyzji w tej spra-
wie należy się spodziewać w połowie roku.  
 

Za bieżące naprawy dróg gminnych od tego 
roku odpowiada Spółka Kanalizacja Gminy 
Kolonowskie. Jej prezes, Janusz Jagiełło, ma 
zarezerwowane w budżecie na łatanie dziur 
100 tys. zł. Po świętach odbędzie się przegląd 
stanu dróg, które zostaną wyremontowane na 
przełomie kwietnia i maja. W tym samym 
czasie należy się spodziewać usunięcia usterek 
w naprawionych po budowie kanalizacji w 
ubiegłym roku drogach w Staniszczach Ma-
łych, w Staniszczach Wielkich i w Spóroku. 

10 marca w miejskim Domu Kultury 
„Kazimierz” w Sosnowcu odbył się V Ogólno-
polski Festiwal Taneczny „RÓŻA 2012”.  
 

Festiwal  w Sosnowcu ma charakter kon-
kursu, w którym występują zespoły ta-
neczne, reprezentujące szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, zespoły 
działające przy ośrodkach kultury i świe-
tlicach pracy pozaszkolnej. W imprezie 
tej po raz pierwszy wziął udział nasz 

Zespół Taneczny 
„Figielek”, który w katego-
rii do 13 lat zaprezentował 
jedną z 42 konkursowych 
prezentacji. Za „Taniec 
kowbojski” i „Jazz Dance” 
nasi młodzi tancerze 
otrzymali wyróżnienie III 
stopnia. Serdecznie gratu-
lujemy udanego występu ! 

W SKRÓCIE 
 Benedykt Pańczyk z VI klasy 
PSP w Kolonowskiem zajął 11. 
miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Języka Niemieckiego. Do kon-
kursu został przygotowany pod 
okiem Ryszarda Ziai. 

 Do 20  kwietnia zostanie roz-
strzygnięty nabór dzieci do 
przedszkoli. O wynikach naboru 
poinformują zainteresowanych 
rodziców dyrektorzy jednostek 
oświatowych. 
 21 marca została podpisana 
umowa na powtórne przygoto-
wanie wniosku do NFOŚiGW w 
Warszawie na projekt termomo-
dernizacji obiektów gminnych. 
Tym razem wniosek przygotuje 
firma „Semperum” z Katowic. 
 Zwycięzcą „Wiosennego Tur-
nieju Darta”, który 25 marca od-
był się w Staniszczach Wielkich,  
został Andrzej Bonk z Kolonow-
skiego. Na drugim miejscu upla-
sował się Ryszard Sowa ze Sta-
niszcz Wielkich, a na trzecim – 
Kinga Wacławczyk ze Staniszcz 
Wielkich. 
 Stowarzyszenie Rodzina Kol-
pinga w Kolonowskiem, przy 
współpracy z Urzędem Miasta i 
Gminy Kolonowskie, zorganizo-
wało 22 marca wyjazd 18 osób do 
Opery Wrocławskiej na przedsta-
wienie operowe „Nabucco" Giu-
seppe Verdiego.  
 11 marca odbyło się w Spóroku 
zebranie wiejskie, w trakcie któ-
rego narzekano na stan dróg 
gminnych po budowie kanaliza-
cji. Burmistrz obiecał zaciągnię-
cie kredytu na ich naprawę. 

ZATAŃCZYLI NA MEDAL 
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OGÓLNOPOLSKIE WYRÓŻNIENIA 

W ostatnich tygodniach Gmina Kolonowskie otrzymała dwa wartościowe wyróżnienia o ogól-
nopolskim zasięgu. Najpierw Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regional-
nych przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po dokonaniu 
analizy atrakcyjności inwestycyjnej polskich samorządów, przyznało nam tytuł „Gmina na Piąt-
kę”. Wyróżnienie to otrzymały zaledwie dwie opolskie gminy! Z kolei w marcu, w trakcie zor-
ganizowanej we Wrocławiu Gali Finałowej "Filary Polskiego Biznesu", burmistrz Norbert Ko-
ston odebrał tytuł „Samorządowego Menedżera Regionu”, przyznany przez redakcję „Pulsu 
Biznesu” i TNS Pentor. Głównymi kryteriami, na podstawie której przyznano tą nagrodę dzie-
sięciu najlepszym gminom w każdym województwie, były: tempo rozwoju, pozyskanie pienię-
dzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców i konsolidacja społeczności lokalnej.   

NA SESJI 
ZANOTOWANE 
 
 
 
 

Rada Miejska w Kolonowskiem zaakceptowa-
ła 26 marca propozycję zmian w statucie 
Międzygminnego Związku „Czysty Region”. 
Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Colonnowskiej”, nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach spo-
woduje rewolucję śmieciową, a radni naszej 
gminy, uchwalając modyfikację statutu 
związku,  dali zielone światło na przejęcie 
przez „Czysty Region” do 1 lipca 2013 roku  
organizację gospodarki odpadami w Gminie 
Kolonowskie. Zarząd związku podpisał już 
umowę z firmą „Pro Geo” z Wrocławia na 
opracowanie systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w ramach związku budo-
wy Centrum recyclingu, w efekcie którego 
zostanie określona m.in.  wysokość tzw. po-
datku śmieciowego, który zastąpi dotychcza-
sowe opłaty za wywóz kontenerów. 

1 PROCENT 
Podajemy numer KRS orga-
nizacji pożytku publicznego 
z naszej gminy. Przekażmy 

im 1% naszego podatku 
dochodowego! 

 

LZS Staniszcze Wielkie, 
KRS: 0000106693 

OSP Kolonowskie, KRS: 

0000038707 
Rodz. KOLPINGA w Kolo-

nowskiem, KRS: 0000055501 
KS „UNIA” Kolonowskie, 

KRS: 0000094435 
CARITAS Diecezji Opolskiej, 

KRS: 0000290982 
TSKN na Śląsku Opolskim, 

KRS: 0000017757 

Stowarzyszenie  COLNO-
VICA, KRS: 0000055501 

Rodz. KOLPINGA w Sta-
niszczach Wielkich, KRS: 

0000176013 
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W lutym i marcu odbyły się we wszystkich 
jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej ze-
brania sprawozdawcze, w trakcie których 
podsumowano ich działalność w 2011 roku. 

Straż pożarna działa we wszystkich miejsco-
wościach Gminy Kolonowskie, ale najważniej-
sze znaczenia dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców mają jednostki OSP w Kolonowskiem i w 
Staniszczach Wielkich. Zarówno jedna, jak i 
druga należą do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, co pozwala uzyskać dodatko-
we fundusze na zakup niezbędnego sprzętu, 
ale też obliguje do wyjazdów do akcji poza 
granice gminy.  
 

Najważniejszym wydarzeniem dla strażaków 
OSP w Kolonowskiem był w ubiegłym roku 
zakup nowoczesnego wozu gaśniczego marki 
Mercedes Atego. W związku z tą inwestycją 
gmina przeprowadziła modernizację garażu, 
ale to jeszcze nie koniec prac przy remoncie 
remizy, którą w najbliższych latach należy 
poddać termomodernizacji. Prezesem OSP 
jest Janusz Motal, a naczelnikiem - Norbert 
Smieskol, który pomimo pracy za granicą 
wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiąz-
ków. W Kolonowskiem działa licząca 12 osób 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, którą pro-
wadzi Tomasz Krasucki. 
 

Jednostka liczy 75 członków - 32 zwyczajnych 
(czynnych), 41 wspierających i 4 honorowych. 
W 2011 roku uczestniczyła w 43 akcjach ra-
towniczych, na które złożyło się 20 wyjazdów 
do pożarów i 9 wyjazdów do likwidacji miej-
scowych zagrożeń. O bieżących wydarzeniach 
z życia strażaków z Kolonowskiego można się 
dowiedzieć z nowoczesnej i często aktualizo-
wanej strony internetowej, która znajduje się 
pod adresem: www.osp.kolonowskie.pl. 
 

Prawdziwym fenomenem na strażackiej mapie 
Powiatu Strzeleckiego jest OSP w Stanisz-
czach Wielkich. Jej członkowie od wielu lat 
stanowią wzór, jeśli chodzi o dbałość o swoją 
strażnicę i przywiązanie do swojej jednostki.  
 

W Staniszczach Wielkich do straży należy 
jeszcze więcej osób niż w Kolonowskiem - 
liczy ona 91 członków, spośród których aż 70 
to członkowie zwyczajni, członkostwo 16 ma 
charakter wspierający, a 5 honorowy. W 2011 
roku straż wyjeżdżała 37 razy do akcji ratow-
niczych - 14 razy do pożarów i 19 razy do li-
kwidacji miejscowych zagrożeń, w tym aż 
sześciokrotnie do wypadków drogowych. Jed-
nostka od dwóch lat posiada samochód gaśni-
czy Mercedes Atego, ostatnio wzbogaciła się 
m.in. o dwa aparaty powietrzne i radiotelefon, 
a w bieżącym roku chciałaby pozyskać łódź 
ratowniczą, która mogłaby być przydatna w 
czasie powodzi. Funkcję prezesa OSP pełni 
Andrzej Czok, a naczelnikiem jest Grzegorz 
Hurek. Na 2012 rok zaplanowano malowanie 
dachu remizy i remont podłogi w świetlicy.  
 
 

Jednostki OSP działają również w Stanisz-
czach Małych, Fosowskiem i w Spóroku. Mimo 
tego, że nie są tak liczebne i dobrze wyposażo-
ne, jak te w Kolonowskiem i w Staniszczach 
Wielkich, spełniają ważną rolę w swoich miej-
scowościach. O ich problemach napiszemy w 
następnym numerze „Colonnowskiej”. 

PO ZEBRANIACH W OSP 

 

NASZA PEREŁKA 
 

Ze wszystkich nagród najbar-
dziej cieszą te, które przyzna-
wane są bezpośrednio przez 
zwykłych ludzi. To oni, a nie 
jury czy komisje, potrafią najle-
piej ocenić, kto najbardziej 
przyczynia się do tego, że 
świat wokół nas jest lepszy. 
 

3 marca redakcja "Strzelca 
Opolskiego" po raz czwarty 
zorganizowała uroczystą galę, 
w trakcie której wyróżniono 
„najbardziej przebojowe, elo-
kwentne, rezolutne, łebskie i 
ambitne" kobiety - czyli jed-
nym słowem Perły Powiatu 
Strzeleckiego. 
W tym roku naszą gminę re-
prezentowała pani sołtys Sta-
niszcz Wielkich, Krystyna Baj-
sarowicz-Spałek, która zdobyła 
wspaniałe wyróżnienie w po-
staci Srebrnej Perły. 
W gali wraz z laureatką uczest-
niczyła jej rodzina, członkowie 
Stowarzyszenia Rodzina Kol-
pinga w Staniszczach Wielkich, 
którzy zawnioskowali o nagro-
dę dla niej, przedstawiciele 
rady sołeckiej oraz wicebur-
mistrz Kolonowskiego, Konrad 
Wacławczyk. 
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ŚWIĘTA Z NADZIEJĄ 
Dokończenie ze Strony 1.    

w Kluczborku i w Wojnowicach pod Racibo-
rzem. 
- Dosyć długa była ta droga do Kolonowskie-
go… 
- Taki jest charakter mojej pracy. Jestem zaw-
sze tam, gdzie mnie posyłają moi przełożeni - 
wielcy panowie B. - Pan Bóg i Biskup… A tak na 
marginesie - odwiedzając ostatnio firmę KOLB, 
rozpoznałem 
parę urządzeń, 
których obsłu-
gi uczyłem się 
w szkole śred-
niej. Nie wiem 
jednak, czy 
bym dzisiaj 
zaryzykował 
pracę przy 
którymkolwiek 
z nich. 
- Czym Kolo-
nowskie różni 
się od innych 
parafii? 
- Kolonowskie ma specyficzny klimat - jest to 
tradycyjna śląska miejscowość, oddana Panu 
Bogu i przywiązana do swojego kościoła para-
fialnego. To poczucie bliskości jest czymś, cze-
go nie doświadczyłem w moich dotychczaso-
wych miejscach posługi duszpasterskiej. Być 
może to wynika z faktu, że w Kolonowskiem 
mieszkają jeszcze ludzie, którzy pamiętają cza-
sy budowy swojej świątyni. Kościół jest tutaj 
postrzegany jak coś własnego, jak własny dom. 
- Przed nami Święta Wielkanocne… 
- Każda parafia ma swoją specyfikę. Z mojego 
dzieciństwa pamiętam zwyczaj związany z 
adoracją Bożego Grobu. Jako mały chłopczyk 
zawsze cieszyłem się z tego, że rodzice budzili 
mnie w środku nocy, by się wybrać na prawie 
czterokilometrowy spacer do kościoła. A kiedy 
wracałem do ławki po pocałowaniu krzyża, 
zawsze tam znajdowałem jakieś drobne słody-
cze… W Kolonowskiem na pewno też są lokalne 

zwyczaje, które na pewno wkrótce poznam i 
zamierzam pielęgnować. 
- Wielkanoc ma szczególne znaczenie dla 
chrześcijan… 
- Na pewno tak. Cieszę się z tego, że w ostat-
nich latach mamy do czynienia z renesansem 
Wielkiego Tygodnia. Coraz więcej osób przeży-
wa Mękę Pańską i Zmartwychwstanie jako jed-

ną całość. Na 
pewno dla mło-
dzieży liczy się 
przede wszyst-
ko to, co jest 
radosne - zają-
czek i śmigus 
dyngus. Jednak-
że osoby star-
sze w Wielkim 
Tygodniu od-
najdują sens 
wszystkiego - 
również sens 
przeżywania 
bólu, czy cho-

roby, z którymi trzeba się w życiu zmagać.  
Dla mnie Święta Wielkanocne rozpoczynają się 
już w Wielki Czwartek. Jest to czas, w którym 
zbliżamy się do Chrystusa, wspólnie przeżywa-
my Mękę Pańską i staramy się jako ludzie zro-
zumieć sens cierpienia, bez którego nie mogli-
byśmy być świadkami zmartwychwstania i bez 
którego nie moglibyśmy też pokonywać nasze-
go bólu i naszych lęków. Wielkanoc daje nam 
radość życia i siłę, żeby zmagać się z naszymi 
codziennymi problemami. 
- Czy Ksiądz szykuje dla swoich parafian jakąś 
wielkanocną niespodziankę? 
- Chciałbym w Kolonowskiem zrobić to, co w 
ostatnich dwudziestu latach praktykowałem w 
innych parafiach. W pierwsze święto po sumie, 
która rozpocznie się o godz. 10.00, zapraszam 
do ogrodu przy plebanii wszystkie dzieci. W 
ogrodzie będą ukryte jajeczka, a ci, którzy je 
odnajdą, otrzymają słodkie nagrody! 

WIELKANOCNE 
BASTLOWANIE 
Z PANIĄ MARIĄ 

W świetlicy wiejskiej w Sta-
niszczach Małych bardzo pie-
czołowicie przygotowano się 

do Świąt Wielkanocnych.  
W trakcie kilku spotkań Maria 

Korzonek zapoznała młodzież 
z podstawowymi technikami 

sztuki rękodzielniczej. Pod jej 
kierownictwem przygotowano 
świąteczne dekoracje - między 
innymi zajączki z wydmuszek! 

Trzeba przyznać, że pomysło-
wości naszej artystce nie bra-

kuje. Pani Maria wykazuje  też 
w trakcie zajęć dużą cierpli-

wość, co ułatwia jej kontakt z 
młodzieżą - i chwała jej za to! 

     

WARSZTATY W STANISZCZACH WIELKICH 
 

W czwartek, 22 marca, w świetlicy wiejskiej 
w Staniszczach Wielkich odbyły się wielka-
nocne warsztaty plastyczne. Podczas zajęć 
uczestnicy zdobili wydmuszki jajek techniką 
quillingu i tworzyli wielkanocne motywy z 
wikliny, ozdabiając je kolorowym filcem. Dla 
najmłodszych uczestników przygotowano 
styropianowe modele zajączków do koloro-
wania farbami plakatowymi.  
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ZAPROSZENIE NA HERBATĘ 
„Wykorzystanie zasobów naturalnych i kultu-
rowych sołectwa Staniszcze Małe dla rozwoju 
obszarów wiejskich poprzez turystykę” – tak 
została sformułowana wizja rozwoju wsi w 
dokumencie strategicznym, który na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, przygotował mgr inż. Piotr Bem-
benek. Opracowanie, które powstało dzięki 
dofinansowaniu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, zostało przygotowane przy 
współpracy z miejscowym Stowarzyszeniem 
Odnowy Wsi w 2011 roku, a 20 października 
2011 w Staniszczach Małych, z udziałem 10 
osób, przeprowadzono debatę publiczną, w 
trakcie której dyskutowano o możliwych sce-
nariuszach rozwoju miejscowości.  
 

Dokument, który ma być drogowskazem na 
najbliższe lata dla całej staniszczańskiej spo-
łeczności, wartościuje wiejskie zasoby. Naj-
większe znaczenie przypisuje bogactwu przy-
rodniczo-leśnemu, rzece i źródełku „Stoczek”, 
położonym we wsi kapliczkom, ścieżkom 
rowerowym i placowi zabaw przy świetlicy 
wiejskiej, a małe – boisku sportowemu, skwe-
rom i zieleńcom. Duże, choć nie największe 
znaczenie przypisuje się m. in. szkole, kościo-
łowi i działającym w Staniszczach Małych 
przedsiębiorstwach. W zakresie kapitału spo-
łecznego wyróżnia się Stowarzyszenie Odno-

wy Wsi Staniszcze Małe, przydzielając jedno-
cześnie średnią ocenę kołu Mniejszości Nie-
mieckiej, a najniższą – jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej i parafialnemu Caritasowi. 
 

W trakcie październikowej debaty publicznej 
jej uczestnicy odnieśli się do powyższej oce-
ny, nie zawsze się z nią zgadzając. W efekcie 
dalszych prac ustalono, że wieś powinna w 
swoim rozwoju postawić na rozwój turystyki. 
Ogólnie zgłoszono 43 propozycje konkret-
nych działań, których realizacja mogłaby po-
prawić atrakcyjność wioski. Najwięcej osób 
zwróciło uwagę na konieczność remontu 
stacji PKP i przystanku PKS, na potrzebę bu-
dowy chodników i… utworzenia biura matry-
monialnego. Ponadto zaproponowano, aby 
organizować zajęcia dla poprawy kondycji 
zdrowotnej i doprowadzić do powstania 
dziennego domu seniora. Uczestnicy debaty 
zwrócili też uwagę na deficyt współpracy 
pomiędzy wiejskimi organizacjami, proponu-
jąc aby ich działacze zaczęli się spotykać przy 
herbacie.  
 

Opracowany przez Piotra Bembenka tekst 
strategii rozwoju Staniszcz Małych nie został 
jeszcze przedłożony zebraniu wiejskiemu do 
akceptacji i dopiero po jej uzyskaniu może 
mieć charakter wiążący. Przedtem jednak 
powinno się w nim skorygować liczne błędy. 

Szkółka za 3,50 
 
 

24 marca w Staniszczach Ma-
łych rozpoczęły się zajęcia szkół-
ki sobotniej, w których bierze 
udział  dwudziestosiedmiooso-
bowa grupa dzieci szkolnych i 
przedszkolnych ze Staniszcz 
Małych i Spóroka. Organizato-
rem przedsięwzięcia jest miej-
scowe koło Mniejszości Niemiec-
kiej, które prowadzi Natalia 
Mróz-Złoty.  
W trakcie zajęć dzieci poprawią 
znajomość języka niemieckiego, 
ale przede wszystkim mają się 
przy tym dobrze bawić. - Pod 
okiem Iwony Pietruszki w ciągu 
dziesięciu tygodni przyjrzą się 
wiośnie, wielkanocnym zwycza-
jom, poznają nowe wierszyki i 
piosenki, a nawet wezmą udział 
w Hawaii Party! 
Środki na realizację projektu 
zabezpieczyło Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim, a rodzice 
wnieśli symboliczną opłatę w 
wysokości 35 zł za każde dziec-
ko, czyli po 3,50 zł za każde 
pełne atrakcji przedpołudnie! 

SPROSTOWANIE 
 
 

Na życzenie sołtysa Staniszcz 
Małych, Edwarda Kunysza, pro-
stujemy informacje, które uka-
zały się w marcowym numerze 
„Colonnowskiej”. 
Pierwsza nieścisłość pojawiła się 
w tekście pt.: „Karnawałowe 
zabawy”.  - Opisanego w nim 
spotkania emerytów nie przygo-
towano z udziałem miejscowego 
stowarzyszenia odnowy wsi, ale 
przy pomocy Marii Jendrzej  i 
Anny Mróz. Z kolei w informacji 
pt.: „Zanotowano na sesji” jest 
napisane, że z inicjatywy rady 
sołeckiej zostanie stworzona 
siłownia, a powinno być: „ Z 
inicjatywy Stowarzyszenia Od-
nowy Wsi Staniszcze Małe zo-
stanie zorganizowana siłownia 
zewnętrzna przy centrum ak-
tywności wiejskiej, a rada sołec-
ka zaakceptowała ten pomysł i 
wsparła finansowo z funduszu 
sołeckiego.”  

Magdalena Szaton z Gimnazjum w Kolonow-
skiem oraz Weronika Koston i Weronika Ki-
mak z PSP Nr 1 w Kolonowskiem zwyciężyły 
w gminnych eliminacjach konkursu recytator-
skiego „Jugend trägt Gedichte vor”.  
W konkursie, który został przeprowadzony 
30 marca w świetlicy TSKN na Śląsku Opol-
skim w Kolonowskiem, wzięło udział 16 
uczestników ze wszystkich szkół gminy. Każ-
dy z nich zaprezentował dwa niemieckoję-
zyczne wiersze, a oceną recytacji zajęło się 

trzyosobowe jury, które zwracało uwa-
gę na ogólne wrażenie artystyczne, in-
terpretację wykonanych utworów i 
przygotowanie językowe. W efekcie 
trwających prawie dwie godziny prze-
słuchań wytypowano reprezentację 
Kolonowskiego na eliminacje rejonowe 
konkursu. Co roku w województwie 
opolskim bierze w nim udział prawie 
trzy tysiące uczestników. Wręczając 
dyplomy, przewodniczący komisji, Kon-
rad Wacławczyk, zaprosił wszystkich 
uczestników w nagrodę za udział w 

gminnych eliminacjach na wyjazd na basen w 
Oleśnie.  
Laureaci konkursu: Gimnazjum: 1. Magdalena 
Szaton, 2. Sonia Szydłowska i Artur Feliks, 3. 
Dominika Kimak, 4. Sandra Rossa; Szkoły 
podstawowe: 1. Weronika Koston i Weronika 
Kimak (Kolonowskie), 2. Stefania Koprek 
(Kolonowskie) i Katarzyna Wacławczyk 
(Staniszcze Małe - Spórok), 3. Paulina Kimak 
(Kolonowskie) i Fabian Zgodzaj (Staniszcze 
Wielkie - Kolonowskie 3). 

RECYTOWALI PO NIEMIECKU 
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Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim należy do największych i 
najbardziej aktywnych organizacji na terenie 
Gminy Kolonowskie. Do jego struktur należy 
438 osób, zrzeszonych w czterech kołach DFK 
– 136 w Kolonowskiem, 105 w Staniszczach 
Wielkich, 101 w Staniszczach Małych i 96 w 
Spóroku. Skrót DFK (Deutscher Freunscha-
ftskreis) stano-
wi rozwinięcie 
używanej na 
początku lat 
dziewięćdziesią-
tych ubiegłego 
wieku nazwy, 
którą można 
przetłumaczyć 
jako 
„Niemieckie 
Koło Przyjaźni”. 
 

TSKN na Śląsku 
Opolskim głów-
nie koncentruje się na krzewieniu kultury i 
języka niemieckiego. Jego członkowie spotyka-
ją się przy okazji różnych imprez, z których 
większość ma charakter otwarty dla wszyst-
kich mieszkańców. Pod patronatem zarządu 
gminnego tej organizacji w ostatnim okresie 
zorganizowano wycieczki dla młodzieży i se-
niorów do Nysy, Paczkowa i Jawornika, piel-
grzymki na Górę Św. Anny i do Zlatych Hor i 
Gminny Rajd Rowerowy. Ponadto, z będących 
w dyspozycji TSKN-u środków, dofinansowa-
no ubiegłoroczne dożynki gminne w Spóroku, 
Przegląd Teatrzyków Niemieckojęzycznych 
„Kinder und Jugend Spielen Theater” w Kolo-
nowskiem oraz Gminny Przegląd Kolęd, który 
w styczniu br. roku odbył się w kościele w 
Spóroku.  

4 marca w Kolonowskiem odbyło się zebranie 
gminne, w trakcie którego podsumowano 
działalność mniejszości niemieckiej w całej 
gminie. – Działacze poszczególnych kół DFK 
zamierzają w 2012 roku kontynuować spraw-
dzone formy działalności, począwszy od kur-
sów językowych, spotkań przy kołoczu i im-
prez kulturalnych, na wspólnych przedsię-

wzięciach z 
innymi organi-
zacjami koń-
cząc. Nie za-
braknie propo-
zycji dla dzieci i 
młodzieży. Na 
pewno pokaże 
się znowu miś 
Haribo, będą też 
inne atrakcje. 
 

W trakcie ze-
brań wysoko 
oceniono współ-

pracę z Urzędem Miasta i Gminy w Kolonow-
skiem oraz ze wszystkimi placówkami oświa-
towymi. Zwrócono uwagę na nierówny po-
ziom uczestnictwa w odprawianych po nie-
miecku mszach świętych. – Pomimo wielu 
godzin nauczania języka w szkole dzieci nie 
znają na pamięć modlitw po niemiecku, przez 
co nie uczestniczą aktywnie w niemieckoję-
zycznych nabożeństwach.   
 

Zarząd gminny TSKN wyraża gotowość do 
współorganizacji dożynek gminnych, które 
odbędą się w Kolonowskiem i zorganizuje 
autokarowy wyjazd na Festiwal Mniejszości 
Niemieckiej, który 29 września odbędzie się w 
Hali 100-lecia we Wrocławiu. Gwiazdą tej im-
prezy będzie popularny w wielu krajach wyko-
nawca szlagrów, Heino. 

AKTYWNA MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 

ZE SPORTU 
Dwa zwycięstwa, remis i po-
rażka to bilans dotychczaso-
wych spotkań Unii Kolonow-

skie w rundzie wiosennej  
opolskiej Ligi Okręgowej.  

 

Futboliści z Kolonowskiego 
pierwszy tegoroczny mecz 

zremisowali na swoim boisku z 
KS Krasiejów 1:1, po czym od-
notowali wyjazdowe zwycię-

stwo 4:3 z Rodłem Opole i 
sromotnie przegrali  u siebie  

1:7 z drugą drużyną MKS 
Kluczbork. Na szczęście w 

ostatnią sobotę, 31 marca zwy-
ciężyli z bezpośrednim sąsia-

dem w tabeli,  LZS Rybna 3:1 i 
z dorobkiem  24 punktów pla-
sują się na 10. miejscu w tabeli. 

 

Najbliżsi przeciwnicy Unii:  
Start Dobrodzień - 7 kwietnia, 
13.00 (dom), Źródło Krośnica - 
15 kwietnia, 16.00 (d), Małapa-
new Ozimek, 21 kwietnia, 16.00 

(wyjazd), Centrala Nasienna 
Proślice, 28 kwietnia, 16.00 (d), 

Victoria Dobrzyń, 1 maja,  
17.00 (w) i LZS Mechnice,  

5 maja, 17.00 (d). 
 

Poniżej zamieszczamy fotore-
portaż z pierwszego tegorocz-
nego spotkania, które futboli-
ści Unii Kolonowskie rozegrali  

11 marca z KS Krasiejów.   
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Staniszcze M.: 77 4611 064  
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Kolonowskie - Ośrodek 
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490 i poczta Fosowskie: 77 
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Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 
ul. Ks Czerwionki 39        47—110 Kolonowskie 

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

Colonnowska          

KONTAKT 
Jeśli chcesz, żeby Twoja 
informacja dotarła do 
REDAKCJI,  wyślij maila na 
adres: www.kotys@wp.pl 
lub umig@kolonowskie.pl 
lub zadzwoń: 77 4611 140. 

 

SZOPKA WIELKANOCNA 

„Opolskie Jajo” to najnowsza 
nagroda regionalna, przyzna-
wana za szczególne osiągnię-
cia na polu irracjonalnego 
zachowania i myśli niekon-
wencjonalnej. Jednoosobowa i 
wybrana w zupełnie niedemo-
kratyczny sposób kapituła 
wskazuje w 2012 roku nastę-
pujących laureatów: 
 

W kategorii „Kreatywny sa-
morząd ”  nagrodę otrzymują 
politycy z Kędzierzyna-Koźla, 
którzy wymyślili nowy sposób 
na pozbycie się konkurencji. - 
Najpierw piszą na kogoś do-
nos do prokuratury, mówią że 

jest bee i szybko go odwołują 
ze stanowiska, zanim proku-
ratura stwierdzi jego niewin-
ność.  
 

W kategorii „Służby mundu-
rowe” wyróżniamy Ignacego 
Krasickiego, szefa policyjnych 
związkowców z Opola, który 
zdemaskował wiatropylną 
metodę rozmnażania się 
wśród swoich koleżanek.  
 

W kategorii „Prawda histo-
ryczna” nagrodę otrzymuje 
radny Jerzy Czerwiński, który 
wraz ze swoimi sejmikowymi 
kolegami z PiS, udowodnił, że 
wymordowani przez Armię 

Czerwoną w 1945 roku na 
Śląsku starcy, dzieci i gwałco-
ne kobiety to bezwzględni 
okupanci, którzy ochoczo 
pomagali Hitlerowi w realiza-
cji jego zbrodniczych celów.  
 

Laureaci „Opolskiego Jaja” 
otrzymują następujące nagro-
dy: politycy z Kędzierzyna – 
kij do zawracania Odry, Igna-
cy Krasicki – poradnik 
„Kamasutra. Pozycje wiatro-
pylne”, a Jerzy Czerwiński – 
bilet do epoki kamienia łupa-
nego. W jedną stronę! 
 

ZA KAPITUŁĘ - J. KOTYŚ 

Przed świętami zajączek odwiedził niedźwie-
dzia i wręczył mu wielkanocną pisankę. Gdy 
ten wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i wybiła 
mu wszystkie zęby. Zajączek patrzy na nie-
dźwiedzia i mówi: 
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś 
kinder-niespodzianki? 
 

Trzy blondynki zginęły 
w wypadku. Święty 
Piotr wpuści je do nie-
ba, jeśli będą wiedziały, 
co to jest Wielkanoc... 
Pierwsza blondynka 
tłumaczy: 
- Wielkanoc jest wtedy, 
kiedy odwiedzamy gro-
by naszych bliskich... 
- Źle! - odpowiada  
Piotr - Nigdy nie wejdziesz do nieba!  
Odpowiada druga: 
- To takie święto, kiedy stroi się choinkę i 
śpiewa kolędy! 
Święty Piotr jest załamany, a w tym czasie 
odzywa się trzecia: 
- Wielkanoc to święto zmartwychwstania 
Chrystusa, którego ukrzyżowali Rzymianie. 
Po tym, jak oddał życie za wszystkich ludzi, 
został pochowany w grocie i... 
- Świetnie! - wykrzykuje Święty Piotr - widzę,  

że przynajmniej ty znasz Pismo Święte! 
- ...zmartwychwstał. Ta historia powtarza się 

co roku: Jezus w czasie Wielkanocy odsuwa 
głaz i wychodzi z groty, patrzy na swój cień i 
jeśli go zobaczy, to zima będzie o sześć tygo-

dni dłuższa! - kończy trzecia blondynka. 
 

Trzy zajączki rozma-
wiają przy piwie:  

- Moja małżonka prze-
czytała książkę „O 

dwóch zajączkach, co 
ukradli księżyc” i wyda-
ła na świat bliźniaczki! 

- A moja po lekturze 
„Trzech zajączkotie-

rów” urodziła trojaczki! 
- Panowie, muszę szyb-
ko wracać do domu, bo 

moja żona właśnie zaczęła czytać o „Alibabie i 
czterdziestu zajączkownikach”!  

 

O północy wchodzi do gospody gość z otwar-
tą butelką szampana i woła: 

- Prosit Neujahr! Szczęśliwego Nowego Roku! 
- Co za bzdury pan opowiadasz - dziwi się 

barman  -  przecież teraz mamy Wielkanoc! 
- Ale będzie awantura! -  martwi się gość - tak 

długo jeszcze w życiu nie balowałem! 


