
Sprawozdanie z działalności Biblioteki i Centrum 

Kultury w Kolonowskiem za rok 2013  
 

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem (w skrócie: BiCeK) została powołana z dniem 1 kwietnia 

2013 uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lutego 2013. BiCeK jest miejską instytucją 

kultury, składającą się z dwóch form organizacyjnych działalności kultury: biblioteki publicznej i domu 

kultury, i prowadzi działalność zgodną z polityką gminy Kolonowskie w zakresie tworzenia, 

upowszechniania i ochrony kultury, dziedzictwa kulturalnego gminy oraz prowadzenia biblioteki 

publicznej. BiCeK prowadzi również działalność związaną z promocją wizerunkową gminy Kolonowskie, 

w szczególności w zakresie promocji dziedzictwa i dorobku kulturalnego gminy oraz walorów 

przyrodniczo-krajoznawczych.  

Infrastruktura 

Nowa instytucja kultury powstała na bazie dotychczas funkcjonującej Miejsko-Gminnej Biblioteki  

w Kolonowskiem z filią  w Staniszczach Małych oraz świetlic w Staniszczach Wielkich i w Spóroku,  

i wykorzystuje do działalności merytorycznej obiekty biblioteki w Kolonowskiem, świetlic  

w Staniszczach Wielkich, Staniszczach Małych, Spóroku i w Kolonowskiem, jak również urządzenia 

oświatowe, sportowe i turystyczne, których właścicielem jest Gmina Kolonowskie.  

Siedziba Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem znajduje się w budynku Urzędu Miasta I Gminy  

w Kolonowskiem przy ul. Ks. Czerwionki 39 (pokój 15). Dostępne tutaj warunki lokalowe w pełni 

zabezpieczają potrzeby czteroosobowej administracji (łącznie 3 pełne etaty). BiCeK zatrudnia ponadto 

dwie bibliotekarki i dwie świetlicowe – za wyjątkiem Kolonowskiego wszystkie w niepełnym wymiarze 

czasowym. Od 1 września BiCeK  zatrudnia w niepełnym wymiarze czasowym trzy osoby, opiekujące się 

halą sportową (w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć lekcyjnych). 

BiCeK opiekuje się i sprawuje nadzór nad działalnością zespołu Figielek, który działa na zasadzie sekcji 

przy świetlicy w Staniszczach Wielkich. 1 września powołano dwie nowe sekcje – teatralną (zajęcia co 

tydzień w gimnazjum publicznym) oraz fotograficzną (zajęcie raz na miesiąc – świetlica w Staniszczach 

Wielkich). Dofinansowuje również zajęcia tenisa stołowego w Staniszczach Wielkich. 

 

W 2013 roku zrealizowano lub współorganizowano następujące zadania : 

Gminne konkursy przedmiotowe nie organizowane przez Kuratorium Oświaty oraz konkursy plastyczne 

Turniej Skata o Puchar Burmistrza Kolonowskiego 

Warsztaty Wielkanocne - zajęcia w świetlicach, prowadzone przez lokalnych artystów ludowych oraz 

świetlicowe 

Konkurs recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” /  kwiecień - eliminacje gminne 

cyklicznej imprezy wojewódzkiej oraz przygotowanie laureatów do eliminacji rejonowych i finału 

wojewódzkiego 



Nauka pływania dla uczniów IV klas szkoły podstawowej  / kwiecień – czerwiec: w 2013 roku 33 

uczniów dojeżdżało na basen w Dobrodzieniu. Łącznie 18 godzin zajęć (11 wyjazdów) 

Wernisaż wiosenny  / maj: wystawa sztuk pięknych (Izba Tradycji Regionalnych). Wystawa malarska 

KAROLA PANKA 

Gminny spływ kajakowy  / maj 

Puchar Burmistrza Kolonowskiego w kręglach - tradycyjne zawody organizowane prze stowarzyszenia 

emerytów i rencistów 

Targi Turystyczne w Opolu / maj – współorganizacja stoiska 

Dni Książki 2013:  

 Kiermasze książki w każdej miejscowości gminy (przy współpracy z parafiami oraz lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi)

 Akcja "Czytamy dzieciom nasze ulubione książki" dla uczniów klas I - IV szkół 

podstawowych 

 Promocja książki "Kwiaty na hasioku" Jerzego Kaufmanna – prezentacja książki 

zawierającej m.in. opowiadania o Kolonowskiem 

Turnieje mini piłki ręcznej / czerwiec, wrzesień, grudzień 

Opolskie Szmaragdy / czerwiec – logistyka wyjazdu COLNOVIKI i lokalnych artystów 

Turniej Skata o Puchar Gminy Kolonowskie / czerwiec: Impreza organizowana przez sekcję skata KS 

Unia Kolonowskie 

Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum / czerwiec – 

impreza zagraniczna - wyjazd młodzieży do Usti koło Hranic 

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka / 1 czerwiec: Tradycyjna impreza organizowana przez koło 

PZW w Kolonowskiem 

FAN TAN / czerwiec – wyjazd zespołu Figielek na przegląd zespołów tanecznych 

Przetwarzanie mleka / czerwiec - warsztaty 

AKCJA LETNIA / czerwiec – sierpień: akcja letnia dla dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 

warsztaty w ITR i/lub świetlicach: pieczenie chleba, przetwarzanie mleka, pieczenie kołocza, malowanie 

porcelany, rzeźba, robienie skarpet na drutach, ew. ginące zawody) 

Plener nad Małą Panwią  / lipiec – plener fotograficzny, promujący walory przyrodniczo-turystyczne 

Doliny Małej Panwi.  

Międzygminny rajd rowerowy Zw. Gmin Dolna Mała Panew / lipiec 

Obchody 40-lecia praw miejskich  / 24 sierpnia 



Festiwal Kultury Leśnej „Drzewo Życia”  / 25 sierpnia – impreza kulturalna / koncert zespołów z 

pogranicza folku i piosenki literackiej / ulica sztuki / kiermasz wyrobów ludowych / ekologia i promocja 

walorów przyrodniczo-turystycznych gminy. Impreza o ponadregionalnym charakterze 

Mistrzostwa w lotach gołębi pocztowych / sierpień: Impreza organizowana przez Sekcję Fosowskie 

PZHGP 

Indywidualne Mistrzostwa Opolszczyzny w Skacie  / wrzesień: Impreza organizowana przez sekcję 

skata KS Unia Kolonowskie 

Dożynki Gminne w Staniszczach Małych / wrzesień – pomoc w organizacji 

Turniej Darta o Puchar Burmistrza Kolonowskiego: Impreza organizowana przez sekcję darta KS Unia 

Kolonowskie 

Jesienny plener fotograficzny w Staniszczach Małych / październik 

Konkurs Plastyczny PSP / październik – organizacja eliminacji gminnych 

Wyjazd do Czech dla przedstawicieli organizacji pozarządowych / październik - współorganizacja 

Przegląd Teatrzyków Niemieckojęzycznych / listopad: cykliczny przegląd, którego współorganizatorem 

jest zarząd gminny TSKN na Śląsku Opolskim 

Wyjazd na basen dla mieszkańców / listopad – współorganizacja z Rodziną Kolpinga w Kolonowskiem 

Artystyczne Andrzejki / listopad – bal andrzejkowy środowiska artystycznego. 

Turniej Tenista Stołowego w Staniszczach Wielkich / grudzień 

Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej / grudzień – współorganizacja z Zielonymi Spórok 

Jarmark Bożonarodzeniowy / grudzień:  impreza połączona z Niedzielą Dobrej Książki oraz warsztatami 

bożonarodzeniowymi 

Koncert w PSM w Opolu na rzecz chorej dziewczynki z Kolonowskiego 

 

W styczniu i lutym 2014 zorganizowano: 

Gminny Przegląd Kolęd w Staniszczach Wielkich / 26 stycznia 

Dofinansowanie wyjazdu chóru COLNOVICA na międzynarodowym przeglądzie kolęd w Będzinie oraz 

organizacji półfinałów mistrzostw Opolszczyzny w piłce ręcznej dla szkół podstawowych w 

Kolonowskiem / styczeń 

Organizacja ferii zimowych / luty – wykorzystanie funduszu antyalkoholowego: turniej tenisa 

stołowego (21.02), wyjazd do kina (24.02) i wyjazd na basen (28.02) 

Czas nas łączy, wiek nie dzieli / luty – BiCeK przygotował projekt do Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej – konkurs / aktywizacja osób powyżej 60. roku życia / Kolping / 36 tys. zł dofinansowania 

 



COLONNOWSKA 

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem redaguje Biuletyn COLONNOWSKA. Biuletyn jest od 2013 

roku wydawany w pełnym kolorze i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 

Początkowo COLONNOWSKA była wydawana w nakładzie 750 i 1000 egzemplarzy, a od stycznia 2014 – 

1200 egz. Od września 2013 r. w redakcji biuletynu uczestniczą uczniowie PG w Kolonowskiem. 

Czego nie udało się zrobić? 

Ze względu na przeładowanie kalendarzy imprez szkolnych nie udało się przeprowadzić imprezy pod 

nazwą "Prezentacja książki na rowerach" / maj – czerwiec 2013 

Z powodu przesunięcia się terminu modernizacji sali widowiskowej w budynku remizy OSP nie 

przeprowadzono planowanych na styczeń 2014 imprez: 

Koncert Noworoczny / styczeń: cykliczna impreza muzyczna w stylu wiedeńskim, operetka. Miejsce: 

sala widowiskowa przy ul. Leśnej. Pierwsza edycja w 2014 roku. 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / styczeń: cykliczna impreza kulturalna o charakterze 

dobroczynnym. Pierwsza edycja w 2014 roku. 

Plany na 2014 rok 

BICEK zamierza w 2014 roku kontynuować wszystkie wyżej wymienione i dotychczas realizowane 

formy działalności.  Z dniem 1 września będzie powołana sekcja plastyczna, rozważane jest również 

powołanie studia piosenki.  

W maju 2014 odbędzie się przedstawienie w wykonaniu prowadzonej przez Jerzego Kaufmanna SEKCJI 

TEATRALNEJ, a na czerwiec zaplanowano wystawę prac uczestników SEKCJI FOTOGRAFICZNEJ, którą 

prowadzi Jerzy Stemplewski.  

W związku z oddaniem do użytku sali widowiskowej w budynku OSP w Kolonowskiem, planujemy od 

września br. jej większe wykorzystanie, związane z działalnością kulturalną. 

Imprezy plenerowe 

Oprócz Festiwalu DRZEWO ŻYCIA, planowanej na 24 sierpnia, zamierzamy z Urzędem Miasta i Gminy 

zorganizować Festyn Europejski, z okazji 10-lecia akcesji Polski w UE / 3 – 4 maja, a ramach współpracy z 

LGD KRAINA DINOZAURÓW – połączoną z przeglądem twórczości ludowej imprezę pod nazwą 

Serduszka Trzy / 14 – 15 czerwca.  

Wydawnictwa 

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem planuje w 2014 wydanie opracowania dra Krzysztofa 

Spałka pt.: „Przyroda gminy Kolonowskie” i będzie wspomagać Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w 

Opolu w promocji książki Georga Hauptstocka, „Peter Schrat”. 

 

Józef Kotyś 


