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Kanalizacja głównym tematem rozmów podczas konsultacji wiejskich 

Nowa firma w Kolonowskiem 

14 października miało miejsce oficjal-
ne otwarcie Centrum Izolacji Antyko-
rozyjnych firmy Izostal w Kolonow-
skiem. Budowa nowego zakładu po-
chłonęła 80 mln zł, z  czego ponad 20 
mln zł pochodzi ze środków Unii Euro-
pejskiej z działania 4.4 Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka z 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości. 

Izostal, należący w 93,5 procentach 
do grupy kapitałowej Stalprofil z 
Dąbrowy Górniczej,  uruchomił w 
nowym zakładzie linię izolacji we-
wnętrznej rur stalowych. Docelowo 
w Kolonowskiem będą uruchomio-
ne jeszcze dwie linie produkcyjne 
do izolacji zewnętrznej. W Zawadz-
kiem firma produkować będzie je-
dynie rury polietylenowe. Pozosta-
nie tam również siedziba firmy. 
Budowa nowego zakładu rozpoczęła 
się w sierpniu ubiegłego roku, a 
teren pod inwestycję zakupiono w 
lipcu 2007 roku. 
Izostal myśli również o debiucie na 
giełdzie. Ma już gotowy prospekt 
emisyjny, teraz czeka na odpowied-
ni moment. 

Za kanalizację budynków gminnych, 
takich jak przedszkola czy budynki OSP, 
odpowiedzialna jest gmina.  
Odbudowa nawierzchni dróg będzie 
następować sukcesywnie po zakończe-
niu budowy kanalizacji na konkretnym 
odcinku drogi. Będzie to ciągły proces. 
Ulice przywrócone będą do stanu pier-
wotnego i oddane do użytkowania. Jeśli 
chodzi o drogi powiatowe na terenie 
gminy Kolonowskie, 50 proc. kosztów 
remontu pokrywać będzie powiat, a po-
zostałe 50 proc. gmina. 
Burmistrz zasugerował ponownie, że 
jeśli chodzi o koszty, które należy po-
kryć indywidualnie, warto, by mieszkań-
cy na danej ulicy grupowo zakupili ma-
teriały, wykonali pomiary geodezyjne 
czy wynajęli małą koparkę. Wtedy kosz-
ty się zmniejszą. Pierwsze podłączenia 
zaplanowane są na maj-czerwiec 2010. 
W budynkach nie objętych planem bu-
dowy kanalizacji będą przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Będzie można 
się ubiegać o dofinansowanie do 2,5 tys. 
zł, ale nie więcej niż do 50 proc. wszyst-
kich kosztów. Docelowo koszt ten może 
być niższy. 

budowy kanalizacji w miejscowości 
Spórok został już złożony. Kanali-
zacja Staniszcz Małych rozpoczęła 
się wcześniej, niż  Staniszcz Wiel-
kich, gdyż skanalizowanie Staniszcz 
Małych potrzebne było do złożenia 
wniosku o skanalizowanie miejsco-
wości Spórok. 
Burmistrz przypomniał również, że 
za budowę kanalizacji odpowie-
dzialna jest spółka Kanalizacja Gmi-
ny Kolonowskie. Spółka, w przeci-
wieństwie do gminy, będzie mogła 
rozliczyć podatek VAT. Firmy od-
powiedzialne za skanalizowanie 
gminy Kolonowskie, zgodnie z 
umowami i projektami, wykonują 
podejścia do granicy posesji, miej-
sca wykonania przyłącza kanaliza-
cyjnego. W miejscach, gdzie jest 
więcej niż jeden odbiorca, kanał 
prowadzony jest na odległość więk-
szą. Są to jednak sporadyczne przy-
padki. Koszt przyłączenia się do 
sieci, robót ziemnych, materiałów 
oraz pomiaru powykonawczego 
ponosi indywidualnie każdy przyłą-
czający się do kanalizacji.  
 

W miesiącu wrześniu w gminie Kolo-
nowskie odbyły się konsultacje wiej-
skie, podczas których Norbert Koston, 
Burmistrz Kolonowskiego, spotkał się 
z mieszkańcami ze Staniszcz Wielkich, 
Staniszcz Małych i Spóroka. 
Tematem przewodnim spotkań była 
kanalizacja gminy Kolonowskie. Bur-
mistrz przypomniał m.in. jaki jest plan 
budowy kanalizacji, że prace rozpoczę-
ły się z dniem 1 lipca 2009 roku, a ich 
zakończenie zaplanowane jest na 30 
września 2010 roku. 
Przypominamy! Kanalizacja gminy 
Kolonowskie obejmuje wszystkie miej-
scowości za wyjątkiem Spóroka. Kana-
lizacja nie zostanie zbudowana również 
na obszarach, które są zbyt daleko od-
dalone od pozostałych posesji, jak rów-
nież na tych, na których wskaźnik kon-
centracji jest niekorzystny (zabudowa 
jest zbyt rozproszona) i nie spełnia 
wymogu formalnego koniecznego do 
otrzymania dofinansowania, czyli nie 
ma 120 mieszkańców na kilometr sieci 
kanalizacji. Dotyczy to ok. 2 proc. po-
sesji. Podczas zebrań Burmistrz dodał 
również, że wniosek o dofinansowanie 

Oktoberfest  
w Staniszczach Wielkich 

W weekend 3 i 4 października na terenie 
OSP w Staniszczach Wielkich odbył się 
Oktoberfest. Na gości czekały występy 
orkiestry dętej, zespołu folklorystyczne-
go, grupy Beata & Marcin, kabaretu oraz, 
oczywiście, zabawa do białego rana. Or-
ganizatorem festynu byli Achim aus Ti-
rol, wszystkie organizacje i Rada Sołecka 
ze Staniszcz Wielkich. W programie 
przewidziano także inne atrakcje: luna-
park, zabawy z klaunami, czy pokaz stra-
żacki. 



COLONNOWSKA NR 126                                       PAŹDZIERNIK 2009                                                                          str.2 

Rodzina Kolpinga zawitała w Niemczech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Stowarzyszenia Rodziny 
Kolpinga i mieszkańcy Staniszcz Wiel-
kich spędzili weekend od 16 do 18 paź-
dziernika w miejscowości Lünen (koło 
Dortmundu) w Niemczech. Grupa 44 
osób pojechała tam na zaproszenie part-
nerskiej Rodziny Kolpinga. Tam na go-
ści z Polski czekało mnóstwo atrakcji:  

Dzień Seniora  
w Staniszczach Wielkich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W poniedziałek, 19 października, już 
tradycyjnie w Staniszczach Wielkich 
odbył się Dzień Seniora. Rozpoczął się 
on o godz. 14.00 mszą św., następnie 
wszyscy udali się do restauracji pań-
stwa Jaguś. Tam, przy kawie i cieście, 
130 seniorów z parafii w Staniszczach 
Wielkich miło spędzało czas. Jak 
wszyscy zgodnie twierdzili, takich 
spotkań powinno być jeszcze więcej. 
Organizatorem był Caritas Parafialny. 
 

Emeryci zwiedzali Żywiec  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polski Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów - Koło Kolonowskie w dniu 
26 września zorganizował dla chęt-
nych mieszkańców gminy Kolonow-
skie wycieczkę do Żywca i okolic. 
Zwiedzano Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Polski i Beskidów w Szczyr-
ku. Następnie uczestnicy wycieczki 
udali się do Muzeum i Browaru w 
Żywcu. Była też przejażdżka kolejką 
linowo-terenową na Górę Żar (761 m 
n.p.m.)  
 

Będą place zabaw 
 
Gmina Kolonowskie otrzymała dofi-
nansowanie  projektu obejmującego 
budowę czterech placów zabaw. Będą 
one zlokalizowane w każdej miejsco-
wości gminy. Ich budowa  finansowa-
na jest ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  

wieczór kulturalny, podczas którego 
wystąpił lokalny zespół, zwiedzanie 
miasta, spotkania z mieszkańcami oraz 
wspólna msza święta. Rodzina Kolpin-
ga ze Staniszcz Wielkich otrzymała od 
swojej rodziny partnerskiej flagę kol-
pingowską.— Zostaliśmy bardzo ser-
decznie przyjęci. Ten wyjazd na długo 
pozostanie w naszej pamięci —  
mówili zgodnie 
uczestnicy wyja- 
zdu. 
Z n a j o moś ć   
stowarzyszeń  
narodziła się w 
ubiegłym roku. 
Wtedy to goście 
z  Niemiec  byli  
W Staniszczach 
Wielkich. 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  MIESZKA ŃCÓW  
GMINY  KOLONOWSKIE  

DO UDZIAŁU  W NOWO REALIZOWANYM  PROJEKCIE  STOWARZYSZENIA  RO-
DZINY  KOLPINGA  W KOLONOWSKIEM  

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ  LUDZKI WSPÓŁFINANSOWA-

NEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:  
„BĄDŹMY  RAZEM ” 1/POKL/7.3/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOKŁADNE  INFORMACJE  O REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH  SPOTKAŃ  
BĘDĄ UMIESZCZANE  NA TABLICACH  OGŁOSZEŃ, STRONACH INTERNETOWYCH :  

WWW .KOLPING .KOLONOWSKIE .PL; WWW .KOLONOWSKIE .PL  
ORAZ GAZECIE  „ COLONNOWSKA ” 

 

ZAPISY I  PYTANIA  PROSIMY KIEROWA Ć POD NR  TEL  77/4611140 WEW . 22  
OSOBA DO KONTAKTU  JEST ANNA OBST 

OGŁOSZENIE  
Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie zaprasza chętnych mieszkańców gminy Kolonowskie  

na wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na spektakl pt. : "Wiedeńska krew"  
w dniu 7 listopada 2009r. (sobota). Wyjazd o godz. 16.15  

spod przystanku PKS w Staniszczach Wielkich. Koszt wyjazdu 30zł od osoby.  
Zgłoszenia: Joanna Kałuża - telefon 0695 765 434  
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Pielgrzymka narodów 
 
W sobotę, 19 września, odbyła się XIV 
Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf w 
Zlatych Horach. Mieszkańcy gminy Kolo-
nowskie uczestniczyli w pielgrzymce po 
raz dziesiąty. Zainteresowanie pielgrzymką 
było duże, uczestniczyło w niej 82 piel-
grzymów, którzy podróżowali dwoma auto-
karami. Mszę św. po raz pierwszy celebro-
wał nowy biskup opolski, Andrzej Czaja. 
Mottem pielgrzymki były słowa hymnu 
Matki Bożej "Magnificat". 
 

Piękna Wieś Opolska - 
- nagrody rozdane 

17 października w Brynicy odbyło się roz-
danie nagród konkursu „Piękna Wieś Opol-
ska”. Wśród laureatów znalazły się również 
Staniszcze Wielkie, które zdobyły wyróż-
nienie w kategorii „Najpiękniejsza wieś" i 
otrzymały nagrodę w wysokości 4,5 tys. zł. 

 

Jesienny rajd rowerowy 

W sobotę, 10 października, odbył się IX 
Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny 
Małej Panwi „Jesień 2009”. Rajd rozpoczął 
się w Zawadzkiem, a zakończył w Stanisz-
czach Wielkich. Mimo nie najlepszej pogo-
dy, uczestnicy nie zniechęcili się do jazdy 
na rowerze. Imprezę zorganizował Oddział 
Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Za-
wadzkiem wraz z m.in. UM w Zawadz-
kiem, UMiG Kolonowskie i Wójtem Gmi-
ny Jemielnica. 

Oddział Zakładowy PTTK „Huta 
Andrzej" w Zawadzkiem, wspólnie z 
Urzędem Miejskim w Zawadzkiem, 
Urzędem Miasta i Gminy w Kolo-
nowskiem oraz Nadleśnictwem w 
Zawadzkiem serdecznie zapraszają 
do wzięcia udziału w konkursie foto-
graficznym "Dolina Małej Panwi w 
Barwach Jesieni". Tematem konkur-
su są urokliwe i ciekawe miejsca, 
pomniki  przyrody gmin Doliny 

8 października uczniowie PSP Stanisz-
cze Wielkie — Kolonowskie 3 wzięli 

Uczniowie byli na pielgrzymce 

udział w IX Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II. Tegorocznej pielgrzymce  
przewodniczył Nuncjusz Apostolski 
w Polsce J.E. Ks. Abp Józef Kowal-
czyk. W spotkaniu wzięło udział 
ponad 20 tys. uczniów i nauczycieli, 
reprezentujących ok. 500 placówek.  
Opiekę nad uczniami szkoły spra-
wowały: dyrektor Dorota Robak-
Detko, Maria Okoń, Sylwia Niwer-
gol, Regina Spałek, Agnieszka Waj-
da oraz ks. proboszcz N. Nowainski,  
s. Oktawia i o. Cherubin. 

Kolejna nagroda dla firmy Pamas 

Po raz kolejny Zakład Przetwórstwa Mię-
snego Pamas z Kolonowskiego odniosła 
wielki sukces na targach Polagra Food 
2009 w Poznaniu. W sumie firma zdobyła 
siedem nagród, w tym Nagrodę Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyroby z Ko-
lonowskiego zostały również docenione 
przez zwiedzających wystawę, zdobywa-
jąc tytuł Najlepszego Wybrobu Wędliniar-
skiego w Ocenie Konsumenckiej. Właści-
cielem firmy jest Piotr Matyszok, który 
prowadzi ją razem z trzema synami.  

Weź udział w konkursie fotograficznym 

Małej Panwi oraz Nadleśnictwa Za-
wadzkie, w barwach jesieni. Każdy 
uczestnik powinien przesłać od 2 do 4 
kolorowych zdjęć o formacie 15 x 21 
cm. Zdjęcia z opisem (imię i nazwisko 
autora, adres i tytuł zdjęcia) należy 
przesłać na adres Oddziału PTTK w 
Zawadzkiem do 10 grudnia 2009 roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 
grudnia br. Najlepsze zdjęcia zostaną 
nagrodzone. 

Rajd Rowerowy w gminie Hranicko 

Hranicko, Kolonowskie i Za-
wadzkie projektu unijnego 
"Promocja walorów turystycz-
nych Regionu Hranicko i Doli-
ny Małej Panwi". 
W sumie w rajdzie, który 
zbiegł się z zakończeniem se-
zonu rowerowego w Hranicku 
wzięło udział 25 osób. W trak-
cie imprezy omówiono rów-
nież dalsze działania projekto-
we.  
Organizatorem rajdu był Urząd 
Miasta Zawadzkie. 

W dniach od 18 do 20 września, 4 oso-
by z gminy Kolonowskie wzięły udział 
w rajdzie rowerowym w gminie Hra-
nicko w Czechach. Odbył się w ra-
mach organizowanego wspólnie przez 



! ! !   O K O L I C E    U R Z Ę D U   ! ! ! 

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 

 

ZGKiM:  077 46 11 044,  
pogotowie wodociągowe – 06003-
9857 
Pomoc Społeczna: 077 46 11 075 
Gimnazjum: 077 46 11 053 
 

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

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 
077 46 51 999 Pogotowie Ratunkowe 
 (Ozimek) 
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) 
lub wyślij maila: umig@kolonowskie.pl, 
                            dorotarich@neostrada.pl 
lub zadzwoń: 077 4611 140  
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Nietrzeźwi kierowcy  
w gminie Kolonowskie 

 
4 września, późnym wieczorem, w Ko-
lonowskiem policjanci zatrzymali nie-
trzeźwego 20-letniego mężczyznę. Pro-
wadził rower mając 0,84 promila. Tego 
samego dnia w Staniszczach Wielkich 
funkcjonariusze zatrzymali 35-latka, 
który kierował mając 0,60 promila. Po-
licjanci z KP w Zawadzkiem  prowadzą 
postępowanie w tej sprawie. W dniach 
19/21 września na nieczynnym szlaku 
kolejowym Fosowskie – Myślina skra-
dziono przewody z napowietrznej sieci 
trakcyjnej. Straty wyceniono na 10 tys. 
zł. 
 

Kierowco pamiętaj  
o bezpieczeństwie!!! 

 
Okres jesienny charakteryzuje się po-
gorszoną i zmienną pogodą. Szybko 
zapadający zmierzch, częste opady, 
mgła, liście zalegające na jezdniach 
powodują, że widoczność na drodze jest 
ograniczona, a nawierzchnia dróg śli-
ska. Apelujemy o rozsądną i rozważną 
jazdę!!! 
Jednym z czynników wpływających na 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
jest stosowanie elementów odblasko-
wych w ubiorze pieszych i rowerzy-
stów. Nawet niewielkie elementy odbla-
skowe powodują, że kierowca jest w 
stanie dostrzec taką osobę dużo wcze-
śniej i zapobiec nieszczęściu. W warun-
kach ograniczonej widoczności kierow-
ca o wiele później zobaczy pieszego 
(szczególnie ubranego w ciemny strój) 
niż on zobaczy światła jadącego samo-
chodu. 
Przed wejściem na jezdnię, w tym rów-
nież na oznakowanym przejściu dla 
pieszych, należy być absolutnie pew-
nym, że jest to czynność bezpieczna. 
Idąc po zmierzchu poboczem drogi war-
to wziąć ze sobą latarkę lub elementy 
odblaskowe. 
Rowerzyści powinni zadbać o spraw-
ność oświetlenia, stanowiącego obo-
wiązkowe wyposażenie roweru. Należy 
do nich zaliczyć światło barwy białej 
lub żółtej selektywnej z przodu oraz 
barwy czerwonej z tyłu pojazdu, każdy 
rower powinien posiadać również ele-
menty odblaskowe. 
 

Szybka jazda dużo kosztuje 
 

23 września na ul. Opolskiej w Kolonow-
skiem funkcjonariusze Policji przeprowa-
dzili kontrolę prędkości. W jej wyniku 
nałożono 20 mandatów karnych. W 
związku ze znacznym nasileniem się ru-
chu na tej ulicy, podobne kontrole będą 
odbywać się częściej. 
 

 

Kurs TaeKwon-Do  
 

prowadzony przez  
doświadczonych instruktorów  

Opolskiego Klubu TaeKwon-Do 
 
Hala Sportowa w Kolonowskiem 

Poniedziałek – godz. 17:00 
Czwartek – godz. 17:00 
Koszt – 60 zł miesięcznie 

 
ZAPRASZAMY 

 

Dożynki gminne 2010  
odbędą się 

w Staniszczach Wielkich 
 

Po udanych tegorocznych gminnych do-
żynkach w Staniszczach Małych, miesz-
kańcy gminy Kolonowskie już myślą o 
kolejnych. Odbędą się one najprawdopo-
dobniej w Staniszczach Wielkich. — W 
związku z planowaną kanalizacją Spóro-
ka, będzie to najlepsza lokalizacja — 
mówi Norbert Koston, Burmistrz Kolo-
nowskiego. A jak zapowiada Krystyna 
Spałek-Bajserowicz, sołtys Staniszcz 
Wielkich, mimo iż organizacja dożynek 
jest wielkim wyzwaniem dla wsi, wszy-
scy mamy nadzieję, że uda się je nam 
zorganizować i będzie to udana impreza. 
 

Liderzy trzymaj ą formę 
 
45 liderów i społeczników z miejscowo-
ści należących do Lokalnej Grupy  
Działania Kraina Dinozaurów od wrze-
śnia do końca listopada bierze udział w  
projekcie organizowanym przez Biuro 
LGD z siedzibą w Spóroku. Społecznicy  
uczestniczą m.in. w gimnastyce relaksa-
cyjnej, muzykoterapii czy wyjazdach  
do parku wodnego oraz groty solnej. 
Projekt finansowany jest z pieniędzy 
Urzędu Marszałkowskiego. 


