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BIBLIOTEKA BLIŻEJ CZYTELNIKÓW

Ponad sto nowości wydawniczych zakupiono w kwietniu do bibliotek w Kolonowskiem
i w Staniszczach Małych. Z kolei w Staniszczach Wielkich i w Spóroku zostaną na początku
maja uruchomione nowe punkty biblioteczne, które będą prowadzić panie świetlicowe.
Wśród książek, które
pojawiły się w bibliotekach, dominuje beletrystyka, ale nie brakuje takze
literatury faktu. Prowadząca bibliotekę w Kolonowskiem Teresa Spałek
zwraca uwagę na najciekawsze nowe pozycje:
„Dziewczyny
wyklęte”
Szymona Nowaka, „Cicho
Sza” Lisy Scottoline, „Kurort Amnezja” Anny
Fryczkowskiej, „Jake Ransom i władca Czaszek”
Jamesa Rollinsa, „Dwaj
bracia” Bena Eltona i „Bez
rąk, bez nog, bez ograniczen” Nicka Vujcica.
Barbara Ziaja z filii biblioteki w Staniszczach
Małych zakupiła kilka
pozycji z zakresu literatury kobiecej („Zaklęty w
cien” Nory Roberts), powiesci kryminalne („Zabic
Alexa Crossa” Jamesa Pattersona, „Niemowa” Michaela Hjortha i Hansa
Rosenfeldta oraz „Rajskie ptaki” Remigiusza
Mroza) , science fiction („Jestem numerem cztery”) Lore Pittacusa, ksiązki dla młodziezy

(„Trylogia niezgodna” Veroniki Roth, „Kroniki
rodu Kane” Ricka Riordana) i dla dzieci (z cyklu
o Zuzi oraz historyjki o autkach dla chłopcow).
Od dwóch lat działalność bibliotek podlega
BiCeK w Kolonowskiem. W 2014 roku nabyto
663 nowe tytuły, co plasuje nas na 20. miejscu
w wojewodzkiej statystyce zakupow ksiązek na
100 mieszkancow. Gorzej było z liczbą uzytkownikow biblioteki. W ubiegłym roku było ich
432, co daje zaledwie 50. miejsce na Opolszczyznie. W związku z tym podjęto decyzję o
uruchomieniu
punktow
bibliotecznych w Staniszczach Wielkich i w Sporoku. Prowadzic je będą od 4
maja Regina Koloch i Edyta
Gerlich. Punkty nie będą
posiadały stałego księgozbioru, ale w kazdym z
nich będzie na początek
znajdowało się około 200
ksiązek, dostępnych do
wypozyczenia. Najwazniejsze jest jednak to, ze mieszkancy Staniszcz
Wielkich i Sporoka będą mieli dostęp do
wszystkich ksiązek zgromadzonych w BiCeK.
Księgozbior w punktach bibliotecznych będzie
systematycznie podlegał wymianie, głownie po
uwzględnieniu zapotrzebowania czytelnikow.

21 kwietnia zakończyła się pierwsza edycja kursu internetowego
dla osób 50+. Kurs ten, prowadzony na zasadzie wolontariatu przez
Annę Szaton, Latarnika Polski
Cyfrowej, ukończyło 8 osób. Projekt, w ramach którego odbywają
się zajęcia, został stworzony, aby
zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób po 50. roku życia.
W trakcie pięciu kolejnych spotkań omówiono zasady korzystania z internetu, wyszukiwania
informacji, zakładania i obsługi
kont poczty elektronicznej, dokonywania zakupów, bankowości
elektronicznej oraz portali społecznościowych. Kurs ten stanowił
zachętę do pokonywania barier
cyfrowych i pełnego korzystania
z osiągnięć nowoczesnych technologii przez starsze pokolenie.
W uroczystym zakończeniu kursu, połączonym z rozdaniem certyfikatów, wziął udział burmistrz
Norbert Koston, dzięki gościnności którego spotkania mogły się
odbywać w świetlicy przy bibliotece w Kolonowskiem.
Nabór do kolejnej edycji zajęć już
wkrótce.

RODZINNIE W GIPROLU
O zaletach dwujęzycznego wychowania młodzieży
rozmawiano 26 kwietnia w Staniszczach Małych
z inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.
W spotkaniu, obok wymiany doswiadczen rodzicow,
wychowujących wielokulturowo swoje dzieci, była mozliwosc wzięcia udziału w warsztatach agroturystycznych,
przygotowanych przez Iwonę i Eugeniusza Pietruszka
z Gospodarstwa Innego Wymiaru GIPROL.

KS Biedroneczki Kolonowskie oraz Bunker Paintball Krasiejów zorganizowali 12 kwietnia na boisku w Staniszczach Wielkich pierwszy w tym sezonie turniej ogólnopolskiej ligi
paintballa. W zawodach wzięło udział jedenaście trzyosobowych drużyn, a czołowe lokaty zajęli: Babilon Opole, NexXTeaM Zambrow oraz Ghosts Podhale. Pełna fotorelacja z tej ciekawej
imprezy została zamieszczona na facebookowym profilu BiCeK. Zapraszamy do odwiedzin!
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Zakonczyła się kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP. W jej trakcie
zaakceptowano plan działan o charakterze inwestycyjno-remontowym na
najblizszy okres. - W biezącym roku
zostanie przeprowadzona termomodernizacja remizy w Staniszczach Wielkich, na ktorą złozą się: wykonanie
izolacji poziomej, docieplenie scian i
stropu, wymiana instalacji grzewczej
oraz stolarki okiennej i drzwiowej mowi wiceburmistrz , Konrad Wacławczyk. - Jednoczesnie zostanie przygotowana dokumentacja techniczna budowy boksu strazackiego w Fosowskiem,
ktorego realizacja nastąpi w 2016 roku.
Rowniez na przyszły rok zaplanowano
zakup nowego samochodu bojowego
dla OSP Staniszcze Małe.
W 2015 roku nie odbędą się gminne
zawody strazackie. W zamian za to
zarząd gminny OSP chciałby przeprowadzic manewry dla wszystkich jednostek w celu udoskonalenia ich sprawnosci bojowej. Zostaną tez zorganizowane
pokazy dla dzieci i młodziezy.
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BERALI PO ŚLĄSKU

10 kwietnia w Izbicku
odbył się XXII konkurs
gawędziarski
„Sląskie
Beranie”. Impreza od lat
przyciąga uczniow szkoł
podstawowych, gimnazjow, a od niedawna
takze osoby dorosłe,
ktorym na sercu lezy
gwara sląska – język
naszych ojcow i dziadkow. To prawdziwe
swięto kultury sląskiej.
Usłyszec tu mozna jak „gołdało sie” czy
„rzondzioło piyrwyj”. Mozna zobaczyc inscenizacje tradycyjnych obrzędow lub prac gospodarsko-domowych. Uczestnicy przebierają się w
imitacje dawnych strojow sląskich. Są „westy,
jakle i zołpaski”. Niektorzy spiewają i tanczą.
Wszystkie te zmagania ocenia profesjonalne
jury z panią prof. Teresą Smolinską na czele.
W tym roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem rowniez wybrali się do
Izbicka, by zaakcentowac, ze i nam zalezy na

kultywowaniu mowy przodkow. Wiktoria Laski
(IIa), Szymon Marzok (IIIa) i Adam Wacławczyk
(IIIa) zaprezentowali się na scenie ze skeczem
„Sląskie Beranie” autorstwa piszącego te słowa.
Konkursowa scenka była dość awangardowa
jak na charakter imprezy kultywującej tradycje.
Uczniowie zagrali samych siebie, zastanawiając
się na scenie, co by wymyslic na „Sląskie Beranie”, gdyz nauczyciele nie mają na to czasu, bo
zajęci są ewaluacją kuratoryjną (kontrolą).
Aktorzy odrzucają kolejne pomysły, pozwalając sobie na małe dygresje. W koncu dochodzą
do przekonania, ze najlepsza będzie piosenka.
Finałem skeczu jest więc utwor słowno-muzyczny o konkursie gawędziarskim, ktory
został brawurowo zaspiewany przez Wiktorię i
Szymona przy akompaniamencie gitary. Występ
bardzo spodobał się publicznosci!
Wiktoria, Szymon i Adam w wielkim napięciu oczekiwali werdyktu jurorow. Po dwoch
godzinach niepewnosci okazało się, ze… Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem otrzymało III
miejsce. Na twarzach moich aktorow błysnęła
radosc, ale tylko na chwilę. Gdy im gratulowałem, okazało się, ze apetyt był nieco większy.
Ach, ta młodziez!
JERZY KAUFMANN

PRACE NAD STRATEGIĄ W „KRAINIE DINOZAURÓW”
Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurow” jest jedną z dwunastu Lokalnych Grup Działania, ktore działają na terenie Opolszczyzny. Obszar działania LGD „Kraina Dinozaurow” obejmuje
siedem gmin: Chrząstowice, Dobrodzien, Kolonowskie, Ozimek,
Turawa, Zawadzkie, Zębowice, z trzech roznych powiatow - oleskiego, opolskiego i strzeleckiego. Lokalne Grupy Działania
działają w ramach osi 4 PROW – LEADER.

wsi”,
„Tworzenie
i
rozwoj
mikroprzedsiębiorstw”,
„Roznicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej” oraz „Małe
Projekty”. Przed kazdym z naborow LGD organizowało szkolenia i konsultacje dla beneficjentow, ktore pomagały im w prawidłowym aplikowaniu o srodki unijne.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto chce
działac na rzecz rozwoju naszego obszaru i lokalnej społecznosci – członkowie podzieleni są na 3 sektory – publiczny, gospodarczy i osoby fizyczne.
Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015- 2022, w ktorej będą
uwzględnione aktualne uwarunkowania i potrzeby społecznosci
lokalnej objętej obszarem LGD ,,Kraina Dinozaurow”. Zapraszamy mieszkancow do wyrazania swoich opinii i uwag w trakcie
prowadzonych przez stowarzyszenie konsultacji społecznych.
Poniższa grafika przedstawia mapę gminy z zaznaczeniem
projektow zrealizowanych dzięki srodkom pozyskanym za posrednictwem LGD. Więcej informacji na ten temat można zna-

Działania LGD „Kraina Dinozaurow” skupiają się na promocji i
wykorzystaniu posiadanych walorow turystyczno – rekreacyjnych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych regionu.
Stowarzyszenie prowadzi szereg działan, ktore przyczyniają się
do stworzenia mozliwosci rozwoju obszarow wiejskich, aktywizacji lokalnej społecznosci i pobudzenia inicjatyw społeczno-gospodarczych. Organizuje szkolenia, spotkania, konkursy, przeglądy tworczosci ludowej, promuje lokalne zasoby na targach,
jarmarkach, prowadzi działania informacyjne, inwentaryzacyjne, organizuje konferencje, podroze studyjne, wydaje publikacje.
Ponadto w ramach działalnosci LGD odbyły się nabory wnioskow o dofinansowanie z działan takich jak: „Odnowa i rozwoj leźć na stronie internetowej: www.krainadinozaurow.pl.
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W SKRÓCIE

ZAMKNIĘCIE 2014 ROKU W SPÓŁCE KGK

 8 kwietnia 95. urodziny obchodził
Józef Kruk z Kolonowskiego. Jubilat pracował
początkowo w fabryce
tektury, następnie,
przez około 30 lat,
w Hucie „Małapanew”
w Ozimku. Wychował
troje dzieci, doczekał
się 9 wnuków i 12
prawnuków.
 Paintballowcy z KS Biedroneczki Kolonowskie zwyciężyli w turnieju, który
odbył się 18 kwietnia w Runowie pod
Warszawą. Dzięki temu, jako pierwszy
w historii przedstawiciel Opolszczyzny,
awansowali do najwyższej klasy rozgrywek. W Superlidze, która jest zdominowana przez kluby z Warszawy i Łodzi,
występuje osiem drużyn.
 W TSKN na Śląsku Opolskim dokonano wyboru władz na kadencję 2015 - 2019.
Zarząd gminny od 28 marca tworzą:
Norbert Koston - przewodniczący, Franciszek Klimas, Anna Mróz, Katarzyna Muc,
Edward Bieniek, Hubert Grobarek, Dorota Kampa i Józef Kotyś. Przewodniczącymi poszczególnych kół DFK zostali wybrani: Krystyna Deja (Spórok), Dorota
Jędrzejewska (Kolonowskie), Natalia
Mróz-Złoty (Staniszcze Małe) i Dorota
Kampa (Staniszcze Wielkie).
 Osoby, które ukończyły 75 lat,
a które jednocześnie nie są uprawnione
do żadnych świadczeń emerytalno-rentowych i nie mają uprawnień do
dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub
z KRUS, mogą się ubiegać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kolonowskiem o zasiłek pielęgnacyjny.
 Gmina Kolonowskie, wspólnie
z partnerami z Austrii, Czech i Słowenii,
przystępuje do realizacji projektu
pod nazwą: “ Praktyczne zarządzanie
energią w celu ograniczenia
emisji CO2 w budynkach użyteczności
publicznej” w ramach programu
Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020.
Do realizacji przewidziano szereg działań,
mających na celu dalszą redukcję emisji
CO2 poprzez poprawę zarządzania zużyciem energii oraz montaż
instalacji fotowoltaicznych.
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Kanalizacja Gminy Kolonowskie zakończyła ubiegły rok stratą wynoszącą 3.277 zł.
Przychody spółki wyniosły 2.019.742 zł, a koszty operacyjne - 2.422.909 zł. Bilans KGK
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej poprawiła dotacja z budżetu gminy.
Spółka zatrudnia 20 osób, a 80% jej przychodow i wydatkow jest związanych z wodociągami i kanalizacją. Około 800 tys. zł rocznie
kosztuje spłata kredytow, ktore zostały podjęte na wielomilionowe inwestycje w tym zakresie. Budowa sieci kanalizacyjnej będzie spłacana przez szesc lat, a ostatnio zakonczona
modernizacja wodociągow - dwanascie. Gdyby nie dotacja z budzetu gminy, ktora w ubiegłym roku wyniosła 478.843 zł, wyraznie musiałaby wzrosnąc cena za dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow.
Dzisiaj wynosi ona łącznie brutto
9,82 zł za jeden metr szescienny, czyli
mniej niz w sąsiednich gminach. Dla
porownania. Mieszkancy Strzelec
płacą 9,85 zł, Ozimka 13,37 zł, a Zawadzkiego 13,95 zł.
Obecny prezes KGK, Sebastian Hudzik, probuje ostroznie rozszerzac
ofertę usług. W ostatnim czasie zakupił za 11 tys. zł zamiatarkę ulic (na

zdjęciu). Urządzenie jest w pełni hydrauliczne i wyposazone w układ zraszania. Mozna
nim sterowac z kabiny ciągnika, do ktorego
jest doczepiane. Jego zakup powinien się
zwrocic najpozniej za trzy lata. Na razie nie
udało się wygospodarowac funduszy na zakup
profesjonalnej kosiarki bijakowej, dzięki ktorej mozna by było m.in. powalczyc o zlecenia
w zakresie koszenia poboczy drog. Jej koszt
wynosi około 50 tys. zł.

W JĘZYKU GOETHEGO I EICHENDORFFA
13 kwietnia zorganizowano eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim – „Młodziez recytuje poezję”. Zwycięzyli w nich: Natalia Niedziela (PSP Nr 1 w Kolonowskiem) przed Anną Macioł (PSP Staniszcze Małe-Sporok) i Martą Konieczko (PSP w Kolonowskiem) - kategoria szkoł podstawowych oraz Stefani Koprek przed Filipem Koprkiem (PG w
Kolonowskiem) w kat. szkoł gimnazjalnych. Do eliminacji rejonowych, ktore odbędą się w
Strzelcach Opolskich, zakwalifikowano ponadto: Karolinę Zielonkę (PSP Nr 1 w Kolonowskiem), Oliwiera Mroza (PSP Staniszcze Małe-Sporok) oraz Dawida Spałka
(PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie
3), a takze Cezarego Romanczuka i
Łukasza Smyka (obaj PG w Kolonowskiem). Konkurs „Młodziez recytuje
poezję” od ponad dwudziestu lat organizuje Towarzystwo Społeczne Niemcow na Sląsku Opolskim. Zwycięzcą
ubiegłorocznego finału tej imprezy w
kategorii szkoł podstawowych został
Filip Koprek z Kolonowskiego.

PAZURKIEM: KŁOPOTY Z OPÓŹNIENIAMI

Robert Piątek ze Staniszcz Wielkich
wydał trzecią powieść z cyklu
„Ajrysy”. Zachęcamy do lektury!

Kilka lat temu opisałem moją przygodę z pociągiem kursującym na trasie Opole Głowne - Zawadzkie. Podrozując samochodem osobowym, musiałem
go najpierw przepuscic na
przejezdzie kolejowym w Krasiejowie, aby, po kilkuminutowej podrozy polną drogą przez
Granicę, zatrzymac się na przejezdzie w sąsiednich Staniszczach Małych i, kolejną minutę,
zaczekac na rozpędzonego
krązownika szyn.
W ubiegłym roku dokończono modernizację linii kolejo-

wej, a maszynisci pociągow
pospiesznych nie przyjmują do
wiadomosci dotychczasowych
ograniczen prędkosci do 40
kilometrow na godzinę.
Składy pendolino stanowią
symbol nowoczesnosci na polskiej kolei, ale dojezdzający do
Opola z takich gmin jak Chrząstowice, Ozimek, Kolonowskie
czy Zawadzkie często muszą
uznawac na jednotorowej linii
wyzszosc priorytetu pociągow
dalekobieznych nad tymi, ktore powinny ich punktualnie
dowiezc do szkoły i pracy.

Problem dostrzegła opolska
prasa, a zarząd wojewodztwa
doprowadził do kilku spotkan,
ktorych efektem jest ograniczenie liczby opoznien o ponad
połowę. To jest jednak zdecydowanie za mało. Jedynym
rozwiązaniem, ktore moze
zapewnic wszystkim komfort
podrozy, jest budowa na trasie
z Opola do Lublinca drugiego
toru. Juz teraz nalezy rozpocząc starania o to, zeby ta inwestycja mogła ruszyc w najblizszych kilku latach.
JÓZEF KOTYŚ

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

SPIS TELEFONÓW
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

Colonnowska
Biuletyn „COLONNOWSKA”
redaguje Biblioteka i Centrum
Kultury w Kolonowskiem.
Nakład: 1200 egzemplarzy
Adres redakcji:
ul. Ks. Czerwionki 39,
47 - 110 Kolonowskie, pok. 15
Telefon: 77 4611 140 wewn. 51
E-Mail: kultura@kolonowskie.pl
Numer opracował J. KOTYŚ

47 - 110 Kolonowskie

Internet: www.kolonowskie.pl
E-mail: umig@kolonowskie.pl

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Sprawozdanie Burmistrza Kolonowskiego za 2014 rok
Rada Miejska w uchwale budżetowej na rok 2014
okresliła wysokosc srodkow przeznaczonych na realizację zadan ze sfery publicznej, wykonywanych
przez organizacje pozarządowe:
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zadanie
pod nazwą: „Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłoznie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi, opieka paliatywna, rehabilitacja
lecznicza osob chorych i niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodziezy szkolnej, wypozyczanie sprzętu medycznego dla chorych
w domu, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwo medyczne oraz swiadczenie czynnosci medycznych”, srodki w wysokosci 110.000 zł,
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, na zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępnosci społecznosci do działalnosci sportowej, prowadzonej na terenie gminy przez kluby i
stowarzyszenia, w wysokosci 117.400 zł. W trakcie
roku zwiększono srodki na dotacje dla klubow sportowych o kwotę 8.000,00 zł, z tego 6.000,00 zł na
prowadzenie szkołki piłkarskiej piłki ręcznej młodziczek od IX do XII 2014r., prowadzonej dla dziewcząt
z gminy Kolonowskie przez ASPR Zawadzkie oraz
2.000 zł na pokrycie wydatkow LKS „Zieloni” Sporok,
związanych z podlewaniem nowej murawy boiska.
Na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszono konkurs ofert. Na konkurs
wpłynęła 1 oferta. Podpisano umowę dotacyjną na
swiadczenie usług na rzecz mieszkancow przez Stację
Opieki Caritas w Kolonowskiem na kwotę 110.000 zł.
W zakresie wspierania i upowszechnianie kultury
fizycznej zadania były realizowane w trybie uchwały
Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia
04 lutego 2011 w sprawie okreslenia warunkow i
trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie. Ze stowarzyszeniami sportowymi podpisano umowy dotacyjne na następujące kwoty:
KS „Unia” Kolonowskie - 61.000,00 zł, LZS Staniszcze
Wielkie - 28.200,00 zł, LKS „Zieloni” Sporok 30.125,83 zł, ASPR Zawadzkie - 6.000,00 zł. Wymienione srodki zostały wykorzystane zgodnie z podpisanymi umowami.
Środki przeznaczone w budżecie gminy na profilaktykę i rozwiązywanie problemow alkoholowych,
imprezy kulturalne i sportowe, z funduszy sołeckich
oraz będących w dyspozycji M-GOPS i BiCek wykorzystano na następujące imprezy, organizowane
wspolnie z: Caritas Kolonowskie - wigilia dla samotnych i akcja letnia dla dzieci - 3.600 zł, Caritas Staniszcze Wielkie - spotkanie dla seniorow z okazji
Tygodnia Miłosierdzia i wigilia dla samotnych - 3.200
zł, Caritas Staniszcze Małe - wigilia dla samotnych 1.000 zł, Odnowa Wsi Staniszcze Małe - biegi przełajowe, Noc Swiętojanska - 5.000 zł, Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie - wyjazd na Lato Kwiatow w Otmuchowie – 700 zł, Odnowa Wsi Sporok – nagłosnienie
imprezy na Ptasim Stawku – 400 zł, Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich - wypoczynek wakacyjny dla dzieci z terenu gminy - 700 zł,
Polski Związek Emerytow i Rencistow - imprezy
kulturalne, sportowe i rekreacyjne - 4.450 zł, TSKN
Zarząd Miejsko Gminny - rajd rowerowy 300 zł,
TSKN / koło w Kolonowskiem - Samstagskurs, Dzien

ojca i Matki, – 2.450 zł, TSKN / koło w Staniszczach
Małych - wycieczka dla mieszkancow oraz kiermasz
bozonarodzeniowy - 1.580 zł, TSKN / koło w Staniszczach Wielkich - spotkanie adwentowe 400 zł, Klub
Seniora - imprezy kulturalne - 1.350 zł, PTTK - imprezy turystyczne i festiwal piosenki turystycznej - 3.800
zł, Polski Związek Hodowcow Gołębi Pocztowych zawody - 100 zł, KS „Unia” Kolonowskie - turniej
piłkarski - 1.000 zł, Sekcja Skata - turnieje skata - 610
zł, LKS „Zieloni” Sporok – impreza na otwarcie boiska
i mikołajkowy turniej piłki noznej dla dzieci - 800 zł,
Polski Związek Wędkarski / Koło w Kolonowskiem Dzien Dziecka - 2.000 zł, Związek Kobiet Sląskich /
koło w Sporoku - wigilia dla samotnych, Swięty Mikołaj - 2.500 zł, OSP Staniszcze Małe - obchody sw. Marcina - 600 zł, OSP Staniszcze Wielkie - Dzien Dziecka
dla przedszkolakow - 100 zł, Towarzystwo Przyjacioł
Lasu w Zawadzkiem - Cross „W pogoni za bobrem” 1.000 zł, Biedroneczki Paintball Team - turniej ogolnopolski – 1.000 zł, Stowarzyszenia Muzycznego
„Colnovica” - przejazdy na występy - 1.900 zł,
Organizacje w sołectwach organizowały imprezy
w porozumieniu z radami sołeckimi, korzystając
takze z funduszy sołeckich. Łącznie na wspolną organizację imprez wydano 40.540 zł.
W celu zapewnienia warunków do funkcjonowania organizacji, miasto udziela pomocy, udostępniając
im gminne obiekty na działalnosc statutową. W
obiektach takich znalazły swoją siedzibę: koła TSKN
w Kolonowskiem, Staniszczach Małych, Staniszczach
Wielkich i Sporoku, stowarzyszenia Odnowy Wsi we
wszystkich sołectwach, kluby sportowe w Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich i Sporoku, Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurow” (ponosi odpłatnosc za
media), koło PZW w Kolonowskiem, koło Związku
Sląskich Kobiet Wiejskich w Sporoku, OSP w Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich, Staniszczach Małych i Sporoku. Miasto udostępnia takze swoje lokale
pozostałym organizacjom na zebrania i spotkania
okolicznosciowe.
W roku 2014 z budżetu gminy wydano 103 tys. zł
na biezące utrzymanie obiektow gminnych, w ktorych mają siedziby organizacje pozarządowe (z tego
37.800 dotyczy OSP). Oprocz tego, za 10.700 zł wykonano remont duzej sali w swietlicy wiejskiej w Staniszczach Wielkich, za 1.800 zł w MCKS w Kolonowskiem, za 800 zł - szatni sportowej w Sporoku. Zakupiono wyposazenie do szatni LZS Staniszcze Wielkie
za 400 zł, do CAW w Sporoku za 1.500 zł i do Centrum Kulturalno–Rekreacyjnego w Staniszczach Małych za 1.000 zł. Na zabiegi pielęgnacyjne boisk sportowych w Kolonowskiem, w Staniszczach Wielkich i
w Sporoku wydano 16 tys. zł.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę
dachow na budynkach: Centrum Aktywnosci Wiejskiej w Sporoku i Wiejskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Staniszczach Małych, odpowiednio
za 30.400 zł i 86.600 zł, wykonano dokumentację na
termomodernizację remizy OSP w Staniszczach wielkich za 24.600 zł.
Udzielono pożyczki Stowarzyszeniu na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”
w Zawadzkiem na wkład własny do projektow unijnych w wysokosci 200.000 zł.
NORBERT KOSTON

