
Ciężko o sołtysa 
Tylko w Staniszczach Wielkich udało się na razie wybrać 

sołtysa na kadencję 2011 – 2015. Została nim ponownie 

Krystyna Bajsarowicz – Spałek, która jako jedyna wyraziła 

zgodę na kandydowanie na zebraniu wiejskim 27 lutego. 

Tydzień wcześniej zgromadzili się mieszkańcy Staniszcz 

Małych – ale bezskutecznie. Dotychczas urzędujący sołtys, 

Maria Jendrzej, nie wyraziła zgody na dalsze sprawowanie 

funkcji, a ponieważ nie znalazł się na jej miejsce nikt chęt-

ny, wybory zostały przesunięte na późniejszy termin.      

13 marca odbędzie się zebranie wiejskie w Spóroku.  

Jeszcze w całkiem nieodległych czasach nie 
wypadało zapominać o Międzynarodowym 
Dniu Kobiet. Wszystkie kwiaciarnie przeży-
wały 8 marca ogromne oblężenie, a prawdzi-
wi mężczyźni pamiętali o przysłowiowym 
kwiatku dla Ewy. I nasza redakcja kłania się 
głęboko dzisiaj wszystkim Paniom z gminy 
Kolonowskie, ale w czasach, kiedy wszyscy 
mówią o równouprawnieniu kobiet w polity-
ce, warto sprawdzić, jak to wygląda na na-
szym podwórku.  
  

Spośród 15 radnych Rady Miejskiej w Kolo-
nowskiem aż 8 to kobiety. Są nimi: Katarzy-
na Muc i Maria Poloczek z Kolonowskiego, 

Gabriela Firlej i Jolanta Mrochen z Fosow-
skiego, Anna Mróz, Wioletta Kopyto i Alina 
Banasik ze Staniszcz Małych oraz Teresa 
Richter ze Staniszcz Wielkich. Tak silnej 
reprezentacji pań nie ma w innych gminach 
powiatu strzeleckiego:  Jemielnica – 6 kobiet 
na 15 radnych, Zawadzkie – 2/15, Strzelce 
Opolskie – 6/21, Izbicko – 3/15, Leśnica – 
2/15 i Ujazd – 5/15. Sytuacja u pozostałych 
sąsiadów: Ozimek – 4/21 i Dobrodzień –  
5/15. W dziewiętnastoosobowej radzie po-
wiatu strzeleckiego zasiadają cztery panie, a 
w liczącym 30 osób sejmiku województwa 
opolskiego – zaledwie sześć. 

Ciąg dalszy na str. 3 
  

Drodzy Czytelnicy! 
GODNE UWAGI 

 Jeszcze tylko w 

marcu promocja 

kanalizacji (Str.3) 

 Wkrótce rozpoczę-

cie rozgrywek pił-

karskich (Str.4) 
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Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego wydania „Colonnowskiej”. Głównym 
zadaniem biuletynu jest bieżąca informacja o najważniejszych sprawach, którymi żyje 
nasza wspólnota lokalna. Chcielibyśmy to jednak robić lepiej niż dotychczas i w bar-
dziej atrakcyjnej formie. Dlatego dzisiejszy numer został przygotowany w nowej 
oprawie graficznej, a sprawy redakcyjne zostały powierzone Józefowi Kotysiowi, który 
w latach 1990 – 1994 wydawał swoją „Staniszczankę”, a później – już jako nasz bur-
mistrz – opracowywał też „Colonnowską”. Mając nadzieję, że gazetka jest w dobrych 
rękach, życzę wszystkim przyjemnej lektury! 
 

Norbert Koston, burmistrz Kolonowskiego  

Kobiety rządzą w Kolonowskiem  

Wycinanie walentynkowego serduszka 

w świetlicy w Staniszczach Wielkich 

Kiedyś dzieci czytały 

bajki. Dzisiaj   surfują    

w sieci. Czy  internet 

jest bezpieczny? - Str. 3 



Już przeszło stu mieszkańców gminy Kolonowskie zapisało się  do działającego od 
lipca 2010 systemu powiadamiania sms-owego.  Po zgłoszeniu się do systemu można 
otrzymać bezpłatne informacje na temat ważnych wydarzeń. 

Chcąc otrzymywać ciekawe wiadomości należy wysłać pod numer +48 664 070 799 

sms-a o następującej treści: zapisz 01. Jeśli zależy nam na informacjach tylko z jednej 

dziedziny, to piszemy: zapisz 02 (informacje o pracach Rady Miejskiej), zapisz 03 

(ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne), zapisz 04 (imprezy i wydarzenia kul-

turalne) lub zapisz 05 (terminy płacenia podatków). 

Pożyteczne świetlice 
Niewiele ponad rok funkcjonuje świetlica terapeutyczna w Staniszczach Małych. W ubie-

głym roku w zajęciach, które w niej zorganizowano, wzięły udział 64 osoby, głównie mło-

dzież szkolna. W świetlicy spotkano się 68 razy - były wyjazdy do aquaparków, ale i zajęcia 

w pracowni komputerowej. Wychowankowie 

wzięli również udział w akcji „Świąteczna paczka 

dla samotnych osób” (na zdjęciu) w Staniszczach 

Małych i w Spóroku. 

Dużo dobrego dzieje się również w Staniszczach 

Wielkich. W trakcie ferii zorganizowano dla dzieci 

walentynki, a podczas zajęć plastycznych 

"Wspólne malowanie”  młodzież stworzyła pano-

ramę Doliny Małej Panwi. Dzieło o długości 336 

cm można podziwiać w korytarzu świetlicy.  

zaurów”, która stwierdziła 
jego zgodnośd z celami Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. 
Planowanym celem operacji 
jest poprawa stanu tech-
nicznego oraz podniesienie 
standardu  usług w obiekcie 
sportowo-rekreacyjnym. 
 

Projekt zakłada wymianę  
instalacji wewnętrznych, 
stolarki okiennej i drzwio-
wej, pokrycia i konstrukcji 
dachu, montaż instalacji 
solarnej, docieplenie podda-
sza i ścian zewnętrznych 
oraz utwardzenie tarasu 
przed budynkiem. 
 

W zakresie tego projektu 

powstaną lub zostaną zmo-
dernizowane następujące 
pomieszczenia na parterze: 
korytarz z klatką schodową, 

szatnia gości i gospodarzy ze 

wspólną funkcjonalną ła-

zienką i ubikacją, WC dla 

kibiców, pomieszczenie dla 

sędziego, magazyn na sprzęt 

pomocniczy i pomieszczenie 

techniczne. Z kolei na pod-

daszu mieścid się będzie 

świetlica, zaplecze kuchen-

ne i jeszcze jedna toaleta. 

Przetarg na wykonanie tego 

zadania zostanie ogłoszony  

w połowie marca.  

Staniski LZS w drodze do Europy 
1 marca podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu 
pt.: „Przebudowa z moder-
nizacją budynku szatni LZS 
w Staniszczach Wielkich”. 
Trzy czwarte kosztów kwali-
fikowanych inwestycji po-
kryje  Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ra-
mach działao, których celem 
jest odnowa i rozwój wsi. 
Całkowita wartośd zadania 
wynosi około 300 tysięcy zł, 
z czego 190 pochodzi ze 
środków europejskich. 
Uprzednio zadanie to zosta-
ło zakwalifikowane do dofi-
nansowania przez Radę Opi-
niującą LGD „Kraina Dino-

Zapisz się na SMS ! 
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Po polsku        
i czesku 
2 lutego w Publicznym 

Gimnazjum w Kolo-

nowskiem odbył się  

Polsko-Czeski Festi-

wal Piosenki Ludowej. 

Dzięki środkom Unii 

Europejskiej wspólnie 

z partnerem Hranicko 

jest realizowany pro-

jekt „Razem poprzez 

przyrodę i tradycję”, a 

korzysta z niego mło-

dzież po obu stronach 

granicy. Goście z 

Czech odbyli jeszcze 3 

lutego wycieczkę na 

Górę św. Anny, gdzie 

m.in. w oddziale Mu-

zeum Śląska Opol-

skiego poznali tajem-

nice obrączkowania 

ptaków. 



Tylko do 30 marca obowiązują preferencyjne warunki przyłączenia się do nowej sieci kanali-
zacyjnej.  Właściciele nieruchomości, którzy z nich nie skorzystają, będą skazani na indywidu-
alne załatwianie sprawy w starostwie powiatowym za dodatkową opłatą w wysokości około 
100 zł. W związku z tym Spółka Komunalna KGK Kolonowskie zachęca mieszkańców do 
przyłączania swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej jeszcze w marcu. Po 
wykonaniu przyłącza należy je zgłosić w siedzibie Spółki (budynek komunalki w Kolonow-
skiem przy ul. Kolejowej 8 – telefony: 600 937 308  lub  46 11 1044) w celu dokonania od-
bioru powykonawczego. 
 

Przypomnijmy ogólne warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej, obowiązujące dla Sta-
niszcz Małych i Wielkich, Kolonowskiego i Fosowskiego: 
 

1. Przyłącze kanalizacyjne dołączyć do istniejącego przykanaliku o średnicy 160 mm znajdują-
cego się w granicy posesji, poprzez studzienkę PCV o przekroju 315 mm typu Wavin oraz 
rury PCV-U o przekroju 160*4,0 SN2 lub SN 4, 
2. Rurociąg przyłącza wykonać ze spadkiem, licząc od budynku do sieci, nie mniejszym niż 
1,5% tzn. 1,5 cm na metrze bieżącym przyłącza, 
3. Zaleca się montaż zasuw burzowych lub zaworów klapowych zwrotnych PCV o średnicy 
110-160 mm, 
4. Zaleca się wykonanie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej ponad dachem i jego zakoń-
czenia daszkiem lub automatycznym odpowietrznikiem, 
5. Zabrania się podłączania odpływów z instalacji odprowadzającej wody opadowe i  odwod-
nienia placów, 
6. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić (zgłosić) do „KGK” o zezwolenie na wyko-
nanie przyłącza kanalizacyjnego, 
7. Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić przyłącze do odbioru w  KGK. 
 

„W najbliższych tygodniach należy się spodziewać zamknięcia realizowanej w ostatnich 
dwóch latach inwestycji – mówi Janusz Jagiełło, prezes KGK – W związku z tym komunalka  
poprosi właścicieli nowo podłączonych do kanalizacji nieruchomości o podpisanie umów.” Od 
tego momentu wszyscy zaczną płacić za odprowadzanie ścieków. Będzie to kosztować 5,25 zł 
za jeden metr sześcienny (4,86 zł plus ośmioprocentowy VAT). Przypomnijmy, że do każde-
go kubika gmina dopłaca mieszkańcom jeszcze około 7 zł.  
 

Ważne dla nowych użytkowników kanalizacji: Do pół roku od podpisania umowy z 
KGK należy zlecić i przedłożyć w komunalce powykonawczy operat geodezyjny przyłącza 
kanalizacyjnego, wykonany przez uprawnionego geodetę . Warto się zastanowić nad tym, czy 
nie przygotować zlecenia geodecie razem z sąsiadami. Wtedy będzie niższa cena usługi! 

Wszyscy zazdroszczą gminie Kolonowskie znakomitych wyników w zdobywaniu pieniędzy na 
projekty europejskie, a tymczasem, patrząc na udział kobiet w sprawowaniu władzy, okazuje 
się, że nie mamy sobie równych w powiecie strzeleckim, a może i na całej Opolszczyźnie!   
 

Czy w związku z dominacją pań może powstać w Kolonowskiem jakieś feministyczne ugrupo-
wanie? – „Nie ma na to rynku – mówi wiceprzewodnicząca  rady miejskiej, Jolanta Mrochen – 
ale tam gdzie są kobiety, jest większa wrażliwość społeczna. Mężczyźni w naszej gminie do-
brze dbają o sprawy ekonomiczne, a dla kobiet ważne jest choćby wychowanie dzieci i mło-
dzieży. I tutaj panie już na początku tej kadencji zdążyły wspólnie zabrać głos.”  
 

Zdaniem Norberta Kostona kobiety w samorządzie nie przeszkadzają – „Wręcz przeciwnie – 

mówi burmistrz Kolonowskiego – ubarwiają nasze posiedzenia, a ich czasami odmienny punkt 

widzenia na sprawy rozwojowe pomaga znaleźć lepsze rozwiązania. Kobiety są u nas bardziej 

zaangażowane w sprawy lokalne, m.in. dlatego że wielu mężczyzn pracuje za granicą. Ekono-

mia jest ważna, ale po wybudowaniu kanalizacji będziemy mieli już za sobą najdroższe inwe-

stycje, co pozwoli nam się bardziej skupić nad sprawami społecznymi.”  

O internetowych 
zagrożeniach 
24 lutego był w PSP Staniszcze 

Wielkie-Kolonowskie 3 Dniem 

Bezpiecznego Internetu. W 

trakcie przygotowanych przez 

Agnieszkę Wajdę zajęd ucznio-

wie klas I – IV zapoznali się z 

zasadami bezpiecznego poru-

szania się w sieci i obejrzeli 

film „Sieciaki”, a starsza mło-

dzież na tą okolicznośd przygo-

towała specjalną prezentację. 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

jest obchodzony od 2004 roku. 

Tym razem przebiegał pod 

hasłem: „Internet to więcej niż 

zabawa. To Twoje życie”.  

KANALIZACJA NA FINISZU 
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Kobiety rządzą w Kolonowskiem  
Dokończenie ze str. 1 

W SKRÓCIE 
  Arboretum  przy Leśni-

czówce Jaźwin w Staniszczach 

Wielkich otrzymało pierwszą 

nagrodę w wojewódzkim kon-

kursie "Opolskie kwitnące"  

Spółka „Izostal”  zadebiuto-

wała na głównym rynku Gieł-

dy Papierów Wartościowych 

w Warszawie, wystawiając 12 

milionów akcji o wartości 2 zł 

za jedną sztukę  Na 45-lecie 

Oddziału PTTK w Zawadz-

kiem gmina Kolonowskie 

o t r z y m a ł a  o d z n a k ę 

„Zasłużony dla Turystyki na 

Śląsku Opolskim  Zakład 

„Pamas” z Kolonowskiego 

otrzymał tytuł „Firma Roku” 

w trakcie Gali Biznesu, zorga-

nizowanej w Opolu przez Izbę 

Gospodarczą „Śląsk”  Na tej 

samej uroczystości Józef 

Kotyś otrzymał tytuł Honoro-

wego Członka IG „Śląsk”  

Wspólna reprezentacja  

Kolonowskiego i Zawadzkiego 

zajęła V miejsce na piłkarskim 

turnieju samorządowców, 

którego organizatorem była 

nasza gmina  Inspekcja Sa-

nitarna w Strzelcach Opol-

skich  potwierdziła  przydat-

nośd do spożycia wody z uję-

cia w Kolonowskiem i w całym 

wodociągu. 



polskiej piosenki, a w ubie-
głym roku wykreślono z 
programu nawet koncert 
premier.  Dużo za to czyta-
my o negocjacjach w spra-
wie organizacji kolejnego 
festiwalu. - Najpierw ktoś 
komuś stawia warunki, a 
potem dochodzi do kompro-
misu, którego efektem jest 

artystyczny klops. 

Odgrzewane kotlety serwuje 
też swoim czytelnikom 
"Nowa Trybuna Opolska". 
Stałym elementem dzienni-
karskiego kunsztu są w jej 
redakcji doniesienia o do-

Krajowy Festiwal Piosenki 
Polskiej jest znakiem rozpo-
znawczym stolicy naszego 
regionu. Raz do roku Opole 
staje się muzycznym pęp-
kiem Polski i wszyscy się 
cieszymy, że jesteśmy w 
telewizji. Trudno jednak nie 
zauważyć, że ostatnio z fe-
stiwalem nie radzą sobie ani 
zarządcy TVP, ani władze 
miasta. Zanikający prestiż 
imprezy dokumentuje coraz 
dłuższa lista nieobecnych 
artystów oraz przypadki 
powtórek z rozrywki. Opole 
przestało kreować rynek 

chodach wójtów, radnych i 
marszałków. Ostatnio, do-
kładnie w dzień moich uro-
dzin, zasłużyłem sobie na-
wet  w niej na pierwszą 
stronę, a NTO dodała mi na 
tą okoliczność do majątku 
przeszło 130 tysięcy zł. Już 
biegnę do banku sprawdzić, 
czy ten geschenk zdążył się 
zmaterializować na moim 

koncie! 
Więcej PAZURKÓW KOTYSIA 

na www.kotys.pl 

PAZURKIEM KOTYSIA: Festiwal odgrzewanych kotletów 

WAŻNE TELEFONY 
 

UMiG: 77 4611 140 
Numery wewnętrzne: 
Sekretariat: 22, Faks: 31 
Rada Miejska: 27 
Księgowość: 32, 35 
Podatki – 33, Kasa – 34 
Dowody osobiste, sport i 
działalność gosp.: 36 
Budownictwo: 28, 38 
Kadry – 25, USC: 26 
Rolnictwo, środowisko, 
mienie komunalne: 24 
Drogi, gosp. komunalna: 30 
Ochrona ppoż. i OC: 29 
ZGKiM: 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  
Kolonowskie posterunek : 77 
46 11 007  
(poniedziałek 12.00 - 
15.00, piątek 17.30 - 20.00) 
Straż Pożarna Strzelce Op.: 
77 4049 900 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Kolonowskie - Ośrodek 
Zdrowia: 77 4611 160  
Poczta Kolonowskie: 77 4622 
490 i poczta Fosowskie: 77 
4622 495  

Ten numer Collonowskiej  opracował  

i przygotował do druku Józef Kotyś 

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. 

 

Meczem z LZS Proślice 20 marca o godzinie 
15:00 zainaugurują na swoim boisku rundę 
rewanżową w okręgówce piłkarze Unii Kolo-
nowskie. Kibice Unii na pewno liczą na dobrą 
postawę swojej drużyny, która mimo porażek  
z Tarnowem i Przyworami w dwóch ostat-
nich meczach, zaliczyła bardzo udaną jesień. 
Najwięcej bramek dla Kolonowskiego strzelili 
dotąd Piotr Niewiem— 11 i Paweł Wróblewski 
- 8. Najwięcej, bo aż 8 asyst zaliczył Seba-
stian Dandyk. 
  

Liga Okręgowa - Grupa 1 
  

1. LZS Mechnice  15 32  38 : 27 
2. OKS Olesno  15 31  53 : 19 
3. Orzeł Źlinice  15 30  46 : 18 
4. Tarnów Opolski 15 30  26 : 14 
5. LZS Kuniów  15 29  37 : 17 
6. Piomar Przywory 15 27  25 : 28 
7. LZS Proślice  15 27  32 : 22 
8. Unia Kolonowskie 15 24  34 : 25 
9. Wiking Opole  15 21  28 : 24 
10. Źródło Krośnica 15 19  34 : 29 
11. Motor Praszka  15 17  21 : 23 
12. Victoria Dobrzyń 15 15  16 : 21 
13. KS Górażdże  15 14  21 : 25 
14. Stal Osowiec  15 13  22 : 38 
15. LZS Grodziec  15  6   7 : 51 
16. LZS Sławice  15  4  14 : 73 
  

Kolejni przeciwnicy Unii: LZS Mechnice 
(wyjazd - 27 marca), Orzeł Źlinice (dom - 
3 kwietnia), Stal Osowiec (d. - 10 kwietnia), 
Motor Praszka (w. - 16 kwietnia) i Wiking 
Opole (d. - 23 kwietnia).  
 

W środku tabeli Klasy B plasują się natomiast 
Zieloni Spórok i LZS Staniszcze Wielkie. Obie 
nasze drużyny liczą na poprawę swoich pozy-
cji na zakończenie bieżącego sezonu. 
 

Klasa B 
 

1. Naprzód Jemielnica 11 31  42 : 5 
2. LZS II Piotrówka 11 27  49 : 16 
3. LZS Kadłub  11 25  40 : 12 
4. Tempo Grodzisko 11 17  46 : 23 
5. Tęcza Szymiszów 11 17  21 : 22 
6. LZS Izbicko   11 14  25 : 19 
7. Zieloni Spórok  11 13  23 : 38 
8. LZS Staniszcze  11 12  21 : 27 
9. LZS Kielcza   11 12  18 : 35 
10. Czarni Kalinów 11 12  15 : 36 
11. Źródło II Krośnica 11  6  10 : 34 
12. Wiktoria Rożniątów 11  2  14 : 57 
 

Klasa B wznowi rozgrywki 3 kwietnia. W 
pierwszej kolejce Zieloni Spórok wyjeżdżają 
do Piotrówki, a Staniszcze Wielkie - do Szy-
miszowa.  
Wszystkim naszym drużynom życzymy uda-
nej rundy wiosennej! 

PRZED PIŁKARSKĄ WIOSNĄ 


