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O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO 

 
o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr  MG1  dla części miasta i gminy Kolonowskie. 
 
 
Na podstawie  art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm. ) i art. 39 ust. 1 
pkt 1,3,4,5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na  środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

 
z a w i a d a m i a m 

 
o podjęciu w dniu 24 października 2008 roku przez Radę Miejską w Kolonow-
skiem uchwały Nr XXI/159/08 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Nr MG1 dla części miasta i gminy 
Kolonowskie uchwalonego dnia  30 grudnia 1998 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr  
III/18/99. 
     Zmiana  dotyczy  obszaru  w granicach działki nr 856 położonej przy ulicy  
Odrodzenia  w miejscowości  Staniszcze Małe z  przeznaczeniem  pod zabudowę 
mieszkaniową  jednorodzinną z usługami. 
     Położenie i granice obszaru  objętego zmianą planu przedstawia załącznik gra-
ficzny do uchwały udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w godzi-
nach urzędowania. 
 
     Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi  do zmiany planu oraz strate-
gicznej  oceny oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko. Wnioski nale-
ży składać na piśmie w terminie  do 14 maja 2009 r. pod adres  Urząd Miasta i 
Gminy – 47-110 Kolonowskie, ulica Księdza Czerwionki 39 
 
    Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres 
oraz przedmiot wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy. 

Goście z Hranic 

W dniach 30-31 marca na terenie gmin 
Kolonowskie i Zawadzkie gościła grupa 
robocza z czeskich Hranic. Wizyta ta jest 
jednym z elementów realizowanego 
wspólnie przez te trzy gminy projektu     
w ramach Programu Operacyjnego     
POWT Czechy-Polska 2007-2013. 
Celem wizyty było zapoznanie czeskich 
partnerów projektu z walorami tury-
stycznymi Doliny Małej Panwi. W spo-
tkaniach brały również udział osoby 
związane z turystyką w Kolonowskiem    
i Zawadzkiem, dla których goście przy-
gotowali informacje na temat walorów 
regionu Hranicko w Czechach. 

Budowa kanalizacji 
 
Obietnice związane z budową kolejnych 
etapów kanalizacji stają się realne. Bu-
dowa ta ruszy w najbliższym czasie. 
Inwestor, jakim jest spółka KGK, czeka 
jedynie na rozstrzygniecie przetargu,      
w ramach którego zostanie wyłoniony 
wykonawca. Rozstrzygnięty został już 
przetarg na Inżyniera Projektu. Nadzór 
nad prawidłowa realizacja projektu bę-
dzie pełniło Przedsiębiorstwo Inwesty-
cyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o. z Czę-
stochowy. 
Przypominamy, ze całkowity planowany 
koszt realizacji projektu to prawie          
17 milionów złotych, z czego ponad        
9 mln zł pochodzi z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego w ramach działania             
4. „Infrastruktura wodno-ściekowa            
i gospodarka odpadami”. 
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Z dniem 1 maja br. ulegają zmianie ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
 

Przy ustalaniu opłat stałych za wodę i ścieki trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki. Są one ściśle ustalone 
prawnie. Woda i ścieki to towar, z którego wytworzeniem wiążą się koszty. Należą do nich między innymi: 
wynagrodzenia, remonty, koszt energii elektrycznej, podatki, czy opłaty ekologiczne.  
 
Stawki zatwierdzone na ostatniej sesji Rady Miejskiej nie są w żaden sposób zawyżane.- Ustalane ceny 
muszą pokryć koszty produkcji. Podwyższenie kosztów nie jest związane z nastawieniem na zysk, gdyż 
takowy nigdy nie jest planowany do osiągnięcia w taryfie. - tłumaczy Norbert Koston, Burmistrz Kolonow-
skiego. – w taryfie należy zagwarantować środki finansowe związane z produkcja wody i odprowadzeniem 
ścieków na cały rok, gdyż w przeciwnym przypadku może ciągu roku zbraknąć środków na pokrycie wy-
datków.  

Przykładowo:  
 - Koszt energii elektrycznej wynosi  35.048,38 PLN 
 - Opłata za korzystanie ze środowiska 27.212,68 PLN 
 - Podatki i inne opłaty    57.338,04 PLN 
 - Usługi obce (np. remonty)   19.884,90 PLN 
 
Procedura ustalania cen za wodę i ścieki wynika z ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Ustawa ta reguluje 
miedzy innymi procedurę ustalania stawek opłat za wodę i ścieki. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanali-
zacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia Burmistrzowi 
wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo - kanaliza-
cyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan. Burmistrz sprawdza, czy tary-
fy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty pod względem celowości ich 
ponoszenia. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy. Rada Gminy podejmuje 
uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Rada może również podjąć 
uchwałę odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli Rada 
Gminy nie podejmie uchwały w terminie taryfy zweryfikowane przez Burmistrza, wchodzą w życie po 
upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Rada Gminy może również podjąć uchwałę 
o wprowadzeniu dopłat do taryf, jednakże aktualna sytuacja finansowa gminy związana z budową kanali-
zacji uniemożliwia ich wprowadzenie.   

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa, w drodze 
rozporządzania określa szczegółowe sposoby ustalania taryf (kryteria ustalania niezbędnych przychodów, 
alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, kryteria różnicowania cen i stawek opłat). 
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Skorzystaj z pomocy  
pracowników  

Urzędu Skarbowego 
 
W sobotę 25 kwietna od godziny 9.00 do 
13.00 odbędzie się „Dzień otwarty” w 
Urzędzie Skarbowym w Strzelcach Opol-
skich. Zainteresowani podatnicy mogą spo-
tkać się w tym dniu z pracownikami urzę-
du, którzy będą udzielać informacji na te-
mat najważniejszych przepisów prawa po-
datkowego. Można również złożyć swoje 
zeznanie podatkowe lub skorzystać z po-
mocy przy jego sprawdzeniu. 

 
Dzień Samorządności  

w Fosowskiem 
 

 

20 marca był Dniem Samorządności w  
Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie - 
Kolonowskie 3.  Zajęcia rozpoczęły się od 
spalenia Marzanny. Wykonali ją uczniowie 
klasy VI.  Następnie w sali gimnastycznej 
uczniowie klasy II i III wyśpiewali zaś dla 
wszystkich wiosenne życzenia, a pani dy-
rektor przekazała symboliczny klucz do 
szkoły przewodniczącemu Samorządu 
Uczniowskiego. Później odbyły się „lekcje 
z humorem”. Nauczycielami byli dla od-
miany uczniowie, którzy wspaniale przygo-
towali się do zajęć. Dzień Samorządności 
przygotowała Karolina Biskup razem z 
Samorządem Uczniowskim 

 

 
Piekły baranki 

 
Członkinie Caritasu przy parafii w Stanisz-
czach Wielkich, w tygodniu poprzedzają-
cym święta, piekły baranki w piekarni w 
Fosowskiem. W sumie przez trzy dni upie-
kły ich ponad 300. Kupić je można było 
przed kościołem po mszach św. w Niedzie-
lę Palmową . Pieniądze ze sprzedaży prze-
znaczone zostaną na cele charytatywne, 
których realizacji podejmuje się stanisz-
czański Caritas. 

Zawody literackie – czytanie jest cool! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiedy wszystkim się wydaje, że czy-
tanie to już zamierzchła przeszłość, 
wychowankowie świetlicy w Kolo-
nowskiem stanęli przed nie lada wy-
zwaniem – wzięli udział w zawodach 
literackich. Każdy z uczestników 
konkursu musiał wykazać się wielo-
ma umiejętnościami. 

Przede wszystkim należało prawidło-
wo odpowiedzieć na pytania ułożone 
do tekstów, które zostały przeczytane 
podczas zawodów. Jednak to jeszcze 
nie koniec trudności. Prawdziwym 
wyzwaniem okazało sprawdzanie 
umiejętności literackich. 
Najważniejszym zadaniem było dopi-
sanie zakończenia do fragmentów 
przeczytanych historii, które wcze-
śniej należało zilustrować. 
 
Najlepsi literaci: 
I miejsce: Sonia Szydłowska (kl. IV) 
II miejsce: Kinga Szydłowska (kl. VI) 
III miejsce: Roksana Haręża (kl. II 
gimnazjum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w Opolu i często odwiedza szkoły im. 
Jana Pawła II, by podzielić się swoimi 
wspomnieniami o największym Pola-
ku. 

II Przegląd Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej 

 

21 marca odbył się w Kolonowskiem II 
Przegląd Twórczości Ludowej im. Zo-
fii Czechowej (poetki pochodzącej z 
Zawadzkiego). Wzorem ubiegłoroczne-
go, przegląd odbywał się świetlicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a towa-
rzysząca mu wystawa rękodzieła arty-
stycznego - w sąsiadującej Izbie Regio-
nalnej. Tam również wszyscy goście 
mogli spróbować świeżego chleba, 
upieczonego specjalnie na te okazję. 

Zgodnie z tradycją uczestnicy prze-
glądu rywalizowali o Babski Panto-
fel, który w tym roku przypadł w 
udziale Zespołowi Wokalnemu 
CENTAVIA z Centawy oraz o Złoty 
Kołocz Opolszczyzny, który powę-
drował do Romana Wacławczyka z 
Kolonowskiego. W ramach Przeglą-
du odbył się również konkurs kro-
szonkarski. Najlepszą kroszonkarką 
została p. Edeltrauta Krupop z Ka-
mienia Śląskiego. Wyróżnienia 
otrzymały również wszystkie startu-
jące w konkursie dzieci i młodzież. 
W związku z pierwszym dniem wio-
sny w przeglądzie uczestniczyły tak-
że dzieci z naszych szkół, z gaikiem    
i wiosennymi życzeniami. Pomysło-
dawcą i organizatorem konkursu 
była Sybilla Fusiarz—wnuczka poet-
ki oraz Urząd Miasta i Gminy Kolo-
nowskie. 

Przyjechał kolega  
Jana Pawła II 

 
Na święto Szkoły Podstawowej Sta-
niszcze Wielkie-Kolonowskie 3 przy-
jechał Eugeniusz Mróz, kolega ze 
szkolnych lat Jana Pawła II. Opowia-
dał uczniom o swojej przyjaźni z Ka-
rolem Wojtyłą i spotkaniach z nim 
jako papieżem. Wielokrotnie powta-
rzał, że Jan Paweł II już w swojej mło-
dości dorastał do świętości. Pan Euge-
niusz nie tylko chodził do tej samej 
klasy w wadowickim gimnazjum co 
Karol Wojtyła, mieszkał z nim rów-
nież w tej samej kamiennicy.  
Obecnie  pan  Eugeniusz  mieszka  



! ! !   O K O L I C E    U R Z Ę D U   ! ! ! 
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Kronika policyjna 
 
W dniach 01.02-03.03 z terenu budowy 
w Kolonowskiem złodziej skradł styro-
pian, siatkę do dociepleń i inne materia-
ły budowlane. Poszkodowany wycenił 
straty na 4800 złotych. Sprawą zajmują 
się policjanci z Zawadzkiego. 
 
4 marca policjanci z Zawadzkiego          
w godzinach wieczornych w pościgu 
zatrzymali mieszkańca Kolonowskiego 
w wieku 21 lat, który dokonał rozboju 
na 12-letnim chłopcu i 67-letnim męż-
czyźnie. Sprawca znajdował się pod 
wpływem alkoholu. Po przedstawieniu 
zarzutów, 6 marca, prokurator zastoso-
wał wobec niego dozór policyjny.   
 
10 marca w Spóroku policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego mężczyznę, który 
kierował rowerem pod wpływem alko-
holu – 0,59 mg/l ( 1,24 promila).  
 
Natomiast 26 marca w Kolonowskiem 
policjanci zatrzymali dwóch nietrzeź-
wych kierowców. 60-latek prowadził 
rower mając 0,39 mg/l (0,82 promila), 
natomiast 50-latek kierował rowerem 
mając 1,00 mg/l (2,1 promila). 
 
Również w Kolonowskiem policjanci 
zatrzymali 29 marca nietrzeźwą           
37-letnią kobietę kierującą rowerem pod 
wpływem alkoholu - wynik: 1,43 mg/l 
( 3 promile) i 31 marca mężczyznę, któ-
ry prowadził rower mając 1,02 mg/l 
(2,14 promila). 
Postępowanie w tych sprawach prowa-
dzone jest w Komisariacie Policji w 
Zawadzkiem.  
 

Beata Kocur KP Strzelce Oposkie 

Promują zdrowe życie 
 

20 marca w Szkole Podstawowej w Ko-
lonowskiem odbył się dzień zdrowia i 
samorządności pod hasłem: „Sport upra-
wiamy, zdrowo się odżywiamy, więc 
formę trzymamy!!!”. 
Dzień rozpoczął się uroczystym apelem 
na sali gimnastycznej. Następnie otwarto 
kiermasz zdrowej żywności. W progra-
mie nie zabrakło także bicia rekordu      
w aerobiku oraz rozgrywek piłki nożnej i 
ręcznej. 
 

Plan Odnowy Miejscowości 
 
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej został 
uchwalony Plan Odnowy Miejscowości 
Kolonowskie. Plan ten to jeden z ko-
niecznych wymogów ubiegania się o 
środki z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w ramach którego ma być 
dofinansowana budowa placów zabaw w 
każdej miejscowości Gminy Kolonow-
skie.  

Informacja  
dla przedsiębiorców 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich i firma CTC Polska zapraszają 
21 kwietnia przedsiębiorców z Powiatu 
Strzeleckiego na konferencję otwierającą 
projekt: „Partnerstwo na rzecz zatrudnie-
nia. Portal Strzeleckiego Przedsiębiorcy". 
W trakcie konferencji zostanie omówiony 
projekt oraz wynikające z niego korzyści 
dla strzeleckiej gospodarki. Konferencja 
odbędzie się o godz. 13.00 w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanow-
skiej 2. Zgłaszać się można do 17 kwiet-
nia pod numerem tel.: 077 / 462 18 00 lub 
603 316 455. 

Numery telefonów 
 
Urząd Miasta i Gminy: 077 4611140 
Numery wewnętrzne: 
Sekretariat – 22 
Obsługa Rady – 27 
Księgowość p.12 – 32, 35 
Podatki – 33 
Kasa – 34 
Dowody osobiste, działalność gosp. 
sport – 36 
Urząd Stanu Cywilnego – 26 
Budownictwo, inwestycje – 28, 38 
Kadry – 25 
Rolnictwo, ochrona środowiska,  
mienie komunalne – 24 
Gospodarka komunalna, drogi – 30 
OC, ochrona p. pożarowa – 29 
Fax ( sekretariat) – 31 
e- mail: umig@kolonowskie.pl 
www.kolonowskie.pl 
 

Pomoc Społeczna: 077 46 11 075 
ZGKiM:  077 46 11 044,  
pogotowie wodociągowe – 06003-
59857 
 

Szkoły  
077 46 11 126 Kolonowskie Nr 1 
077 46 11 158 Fosowskie 
077 46 11 064 Staniszcze Małe 
077 46 11 053 Gimnazjum 
 

Przedszkola 
077 46 11 455 Kolonowskie 
077 46 11 158 Fosowskie 
077 46 11 260 Staniszcze Wielkie 
077 46 11 064 Staniszcze Małe 
 

Policja 
077 46 16 477 Komisariat w Zawadz-
kiem (czynny całą dobę) 
077 46 11 007 Posterunek Policji 
(w każdy poniedziałek od 12.00-
15.00, piątek od 17.30–20.00) 
 

Straż Pożarna 
077 404 99 00 (Strzelce Opolskie) 
 

Służba zdrowia 
999, 112  Pogotowie Ratunkowe 
077 46 11 160 NZOZ „Medyk” 
 (Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem) 
077 4 622 490 Urząd Pocztowy Kolo-
nowskie 
077 4 622 495 Urząd Pocztowy Fo-
sowskie 
 

Jeśli chcesz, żeby Twoja informacja  
dotarła do Colonnowskiej, zostaw ją w 
sekretariacie UMiG Kolonowskie (pok. 9), 
wyślij maila: umig@kolonowskie.pl, 
        dorotarich@neostrada.pl 
lub zadzwoń: 077 4611 140  

Kasacja pojazdów 
Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji  

(pozw. Wojewody Śl. Nr  ŚR/I/66200/68/1/08) 

WOJTALA TRUCKS sp. j. 
Stacja demontażu pojazdów  

42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21 
Tel. 034.3567 444  

kom.  605.272 666,   603.363 638 
www.demontaz.com 


