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SKRZYNKA UWAG I POSTULATÓW 
O RÓWNYM 

TRAKTOWANIU 
 

Do dzisiaj nie potrafią  

w Zawadzkiem przeboleć, 

że jedna z ich najważniej-

szych firm przeniosła się 

do Kolonowskiego. Jednak 

to nie wina władz naszej 

gminy, że „Izostal” nie 

znalazł na terenie Huty 

„ A ndrzej” przestrzeni  

do dalszego rozwoju. Firmy 

lokują się tam, gdzie  na-

potkają najkorzystniejsze 

warunki, dlatego też do-

brze się stało, że Rada 

Miejska w Kolonowskiem,  

w trybie ekspresowym, 

podjęła 22 maja uchwałę, 

sprzyjającą dalszemu roz-

wojowi „ Packprofilu”, 

który - zatrudniając 200 

ludzi - jest  naszym naj-

większym pracodawcą. 
 

W gospodarce nie ma czasu 

na dywagacje o równym 

traktowaniu. W gospodarce 

trzeba być konkurencyj-

nym - również zabiegając 

o względy inwestorów! 

W lutym do naszego biuletynu został za-
łączony kwestionariusz, dotyczący bada-
nia jakości ob-
sługi w Urzę-
dzie Miasta i 
Gminy w Kolo-
n o w s k i e m .  
W odpowiedzi 
wpłynęło 137 
wypełnionych 
przez miesz-
kańców ankiet, 
z których wy-
nika dobra oce-
na pracy urzędników samorządowych.  
 

Jedno z pytań kwestionariusza dotyczyło 
godzin pracy urzędu. Większość ankieto-
wanych opowiedziało się za ich zmianą, 
wskazując potrzebę wydłużenia godzin 
urzędowania przynajmniej raz w tygo-
dniu. - Wielu naszych mieszkańców pra-
cuje poza miejscem zamieszkania, dlate-
go  będziemy teraz urzędować w ponie-
działki do godziny 17.00 - mówi bur-
mistrz Kolonowskiego, Norbert Koston. - 
A ponieważ zauważyliśmy, że niektóre 

osoby krępują się wyrażać bezpośrednio 
uwagi pod naszym adresem, zainstalowa-

liśmy na korytarzu urzędu 
na stałe skrzynkę, do któ-
rej można wrzucać nawet 
anonimowo pytania i po-
stulaty. Mogą one doty-
czyć zarówno uwag co do 
jakości obsługi petentów 
w naszym urzędzie, jak i 
sposobu rozwiązywania  
przez gminę różnych pro-
blemów, z którymi bory-
kają się mieszkańcy.  

 

Skrzynka uwag i postulatów znajduje się 
na parterze urzędu, obok pokojów 5 i 6. 

NASZA OFERTA 
TURYSTYCZNA 
W dniach od 17 do 19 maja odbyły się 
w Opolu XIII Międzynarodowe Targi 
Turystyczne „W stronę słońca”. Po raz 
czwarty wzięła w nich udział Gmina 
Kolonowskie, promując swoje walory 
krajobrazowe oraz lokalnych przedsię-
biorców, oferujących m.in. usługi  ga-
stronomiczne, hotelarskie oraz wyna-
jem kajaków.  
 

Tegoroczne targi dały możliwość poka-
zania się na estradzie zespołowi 
„Figielek” oraz artystkom ludowym, 
które zaprezentowały technikę malo-
wania porcelany i zdobienia kroszonek. 
Zdaniem Anny Szaton z Biblioteki i 
Centrum Kultury w Kolonowskiem, 
opłacało się również zaprosić na sto-

isko przedstawicieli naszej partnerskiej 
gminy Bělotin. Przywieźli oni ze sobą 
czeskie specjały, którymi skutecznie 
przyciągali zwiedzających. 
 

W czasie targów pokazał się również 
Związek Gmin Dolna Mała Panew, któ-
ry zaprezentował nowe wydanie mapy 
turystycznej, obejmującej obszar  
od granicy województwa opolskiego z 
województwem śląskim, aż po rogatki 
Opola. - Mapki zawierają aktualne in-
formacje  o atrakcjach turystycznych, o 
przebiegu tras pieszych i rowerowych, 
ścieżek dydaktycznych  i spływów kaja-
kowych w gminach: Chrząstowice, Łub-
niany, Dobrodzień, Ozimek, Dobrzeń 
Wielki, Turawa, Zębowice oraz Kolo-
nowskie. Każdy, kto chciałby zwiedzić 
okolicę, może się w nie zaopatrzyć nie-
odpłatnie  w sekretariacie naszego 
urzędu -  mówi wiceburmistrz Kolo-
nowskiego, Konrad Wacławczyk. 

NOWE GODZINY PRACY 

URZĘDU MIASTA I GMINY 

(od 1 lipca 2013) 

PONIEDZIAŁEK 8:00 –  17:00 

WTOREK –  CZWARTEK 7:00 –  15:00 

PIĄTEK 7:00 –  14:00 



RECYTOWALI NA MEDAL 
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FRYWOLITKI PANI KRYSTYNY 

Sonia Szydłowska z Publicznego Gimna-
zjum w Kolonowskiem zajęła III miejsce 
w finale wojewódzkim XIX Konkursu Re-
cytatorskiego w języku niemieckim 
„Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież 
recytuje poezję”.  To jej wielki sukces, 
biorąc pod uwagę fakt, że w tegorocznej 
edycji konkursu wzięło udział ponad trzy 
tysiące uczestników. Sonia Szydłowska, 
którą do występu przygotowała Mariola 

Kotula, w finale zaprezentowała swoją 
interpretację wiersza Kurta Tucholskiego, 
„Der kleine Mann”. 
 
 

Młodzież z gminy Kolonowskie pomyśl-
nie zakończyła tydzień wcześniej elimina-
cje rejonowe, które odbyły się w Ujeździe 
i Łubnianach.  W kategorii szkół podsta-
wowych 2. 
miejsce zajęła 
Stefania Ko-
prek, a 4. – 
Weronika Ki-
mak z PSP nr 1 
w Kolonow-
s k i e m 
(opiekun – 
Ryszard Ziaja), 
a wyróżnienia 
otrzymali Da-
wid Spałek z 
PSP Staniszcze 
Wielkie – Ko-
lonowskie 3 (opiekun – Sylwia Niwergol) 
oraz Filip Koprek (PSP nr 1 w Kolonow-
skiem / Ryszard Ziaja). Z kolei w rywali-
zacji młodzieży gimnazjalnej ex aequo 2. 
miejsce zajęły Magdalena Szaton i Sonia 
Szydłowska, a na wyróżnienie zapraco-
wała Julia Jezierny z PG Kolonowskie. Do 
konkursu przygotowali je Dorota Leja, 
Mariola Kotula i Rafał Pocześniok. 
 

Stefania Koprek, Weronika Kimak, Mag-
dalena Szaton oraz widoczna na zdjęciu  
powyżej Sonia Szydłowska wystąpiły  
w finale konkursu, który odbył się 4 
czerwca w Prószkowie. 

 

 

O PUCHAR 
STOCZKA 
 

190  osób ze szkół: PSP Sta-

niszcze Małe-Spórok, PSP Sta-

niszcze Wielkie-Kolonowskie 

3, PSP Krasiejów, ZS Kielcza i 

PG Kolonowskie wzięło udział 

w tegorocznej edycji Biegów 

Przełajowych o Puchar Stocz-

ka, który tradycyjnie zorgani-

zowało Stowarzyszenie Odno-

wy Wsi w Staniszczach Ma-

łych, przy wsparciu lokalnych 

organizacji i mieszkańców wsi.  

Pomimo nie najlepszej pogody 

udało się  po raz kolejny zorga-

nizować udane zawody. 

Zwycięzcami biegów w po-

szczególnych kategoriach wie-

kowych zostali:  

Szkoły podstawowe: Marta 

Zygmund i Paweł Dryś (klasa 

I), Julia Troszyńska i Aleksan-

dro Lange (klasa II), Natalia 

Grobarek i Marek Leja (klasy 

III - IV), Julia Bartoszek i Ma-

teusz Witek (klasy V - VI).  

Gimnazjum: Melania Kraw-

czyk i Bartosz Prymas (klasy I 

- II), ex aequo Anna Leja i So-

nia Springer oraz Błażej Detko.  

Bieg otwarty: Mariola Kotula 

i Błażej Detko. 

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ 
4 czerwca otwarto wernisaż prac Karola Panka.  Na zorganizowaną na 
poddaszu zabytkowej chaty przy ul. Leśnej w Kolonowskiem wystawę 
składają się obrazy i rzeźby, autorstwa pochodzącego z Rudy Śląskiej,  
a prywatnie przyjaciela ks. Piotr Bekierza, opatrzone wspólnym tytułem: 
„Zaduma nad przemijaniem”. Można je oglądać do końca września.  
Aby  skorzystać z oferty bezpłatnego zwiedzania wystawy, należy się 
skontaktować z Gerardem Mańczykiem z Rodziny Kolpinga, tel. 506 483 
544 lub z Anną Szaton z Biblioteki i Centrum Kultury, tel. 516 742 942. 

Krystyna Deja jest osobą znaną i lubianą w 

środowisku lokalnym. Szefowa koła Związ-

ku Śląskich Kobiet Wiejskich oraz prze-

wodnicząca DFK w Spóroku została ostat-

nio zauważona przez redakcję wydawanego 

przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolni-

czego w Łosiowie „Kuriera Rolniczego”. 

W artykule pt.: „Zachwycają mnie frywolit-

ki” Krystyna Deja opowiada o swoich zain-

teresowaniach sztuką ludową, zamiłowa-

niach kulinarnych oraz podaje przepisy na 

śląską polewkę i kabzy z serem. Tytułowe 

frywolitki to rodzaj misternych koronek, robionych przy  pomocy specjalnego czółenka. - Od 

najmłodszych lat interesowałam się robótkami ręcznymi. Od mamy nauczyłam się dziergania 

na drutach i szydełku. Po pracy w gospodarstwie pozwalały mi się odprężyć i zrelaksować - 

mówi pani Krystyna. - Wspólnie z koleżankami ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich stara-

my się krzewić ludowe tradycje, m.in. Św. Marcina, Andrzejki, darcie pierza, babskie com-

bry, wodzenie niedźwiedzia, polterabend i zwyczaje wielkopostne...  
 

Na zdjęciu: Niesamowicie aktywna Krystyna Deja w trakcie kiermaszu książki w Spóroku. 
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PRZY MOŚCIE W STANISZCZACH MAŁYCH 

WYSOKA WODA 
 

 

 Jeszcze 9 czerwca o 20.00 

poziom wody  na Małej Panwi  

na punkcie pomiarowym w Sta-

niszczach Wielkich wynosił 170 

cm, by o 16.10 następnego dnia 

przekroczyć poziom ostrzegaw-

czy i alarmowy i osiągnąć 309 

cm. W nocy z 10 na 11 czerwca 

woda nieco opadła (278 cm), ale 

ciągle pada...  
 

1 

 10 czerwca ok. 10.00 woda  

z lasu podtopiła drogę woje-

wódzką między Kolonowskiem 

a Zawadzkiem. W  tym samym 

czasie wystąpiła z brzegów Bzi-

niczka, która uniemożliwiła 

przejazd ul. Haraszowskie  

do leśniczówki.   
 
 

 Na skutek gwałtownej  ulewy, 

która miała miejsce 10 czerwca 

wieczorem, po 22.00  zgłoszono 

podtopienia  w rejonie ul. 1 Ma-

ja w Staniszczach Wielkich.  
 
 

     11 czerwca, we wczesnych 

godzinach rannych, wystąpiła  

z brzegów rzeka Cieńka w Spó-

roku, podtapiając fragment  

ul. Guznera w rejonie byłej 

szkoły. Podtopieniu uległ rów-

nież fragment drogi ze Staniszcz 

Małych do Krasiejowa.   
 

 

 Burmistrz Kolonowskiego 

ogłosił 10 czerwca stan pogoto-

wia przeciwpowodziowego,  

w ramach którego w stan goto-

wości postawiono pracowników 

urzędu, służby komunalne 

(KGK) oraz  strażaków  

ze wszystkich jednostek OSP, 

którzy zabezpieczają przed po-

wodzią   najbardziej zagrożone 

nieruchomości w gminie.    
W ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Promocja inte-
gracji społecznej, działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji, 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej realizu-
je  projekt „Aktywna inte-
gracja szansą dla Ciebie",   
współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu S po łeczn ego .   
Planowana realizacja pro-
jektu: od 1 maja 2013 do  
31 sierpnia 2014 r. 
 

Projekt zakłada aktywizację 
dwunastu  bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodowo 
poprzez aktywną  integra-

cję społeczną i zawodową. 
 

W maju 2013 sześć osób, 
biorących udział w projek-
cie, korzystało  z usługi do-
radztwa psychologicznego i 
zawodowego  oraz w tre-
ningu kompetencji i umie-
jętności społecznych, mają-
cych na celu wyposażenie 
uczestników min. w umie-
jętności poruszania się po 
rynku pracy. Przeprowa-
dzenie diagnozy umiejętno-
ści, możliwości i predyspo-
zycji zawodowych  przyczy-
ni się do wzrostu kompe-
tencji społecznych uczestni-

ków. - W odniesieniu do 
kwalifikacji i umiejętności, 
pożądanych z punktu wi-
dzenia pracodawców z po-
wiatu strzeleckiego oraz 
gminy Kolonowskie, przy 
uwzględnieniu ich osobi-
stych predyspozycji i możli-
wości do zajmowania okre-
ślonych stanowisk, uczest-
nicy projektu w czerwcu i 
lipcu 2013 objęci zostaną 
kursami zawodowymi, a 
następnie, zgodnie z uzy-
skanymi kwalifikacjami, 
zostaną skierowane do od-
bycia  stażu zawodowego.  

AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE 

Pojekt realizowany przez MG OPS w Kolonowskiem i współfinansowany ze 
środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO OGŁASZA  
PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

 

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości Gminy Kolonowskie: 
 

1. Niezabudowana działka o powierzchni 0,0858 ha, położona przy ul. Prusa w Kolonow-
skiem. Cena wywoławcza: 43.345,20 zł (brutto), 
2. Niezabudowana działka o powierzchni 0,0814 ha, położona przy ul. Prusa w Kolonow-
skiem. Cena wywoławcza: 41.131,20 zł (brutto), 
3. Niezabudowana działka o powierzchni 0,0817 ha, położona przy ul. Prusa w Kolonow-
skiem. Cena wywoławcza: 41.278,80 zł. (brutto) 
 

Wymienione działki są przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
zabudowę mieszkalną, jednorodzinną. Dla każdej z działek ustalono wadium przetargo-
we w wysokości 8 tys. zł 
 

Przetarg odbędzie się 8 lipca 2013 o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonow-
skiem. Mogą w nim wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium na 
konto Urzędu do 1 lipca 2013  
 

Szczegółowe informacje na temat przetargu są dostępne w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Kolonowskiem, pokój nr 6, tel. 77 4611 120, wewn. 24 

10 czerwca: OSP Staniszcze Małe i OSP Spórok w akcji 



Ostatni miesiąc obfitował w szereg imprez 

kulturalnych i rekreacyjnych, przy których 

byli zaangażowani pracownicy Biblioteki  

i Centrum Kultury w Kolonowskiem.  

W Kolonowskiem, Staniszczach Małych, 

Spóroku i w Staniszczach Wielkich zorga-

nizowano kiermasze książek, w Kolonow-

skiem - wystawę prac  Karola Panka oraz, 

przy współpracy z Jerzym Ziają, warsztaty 

na temat tradycyjnego przetwarzania mle-

ka. Jeśli do tego dodamy udane występy 

naszych eksportowych zespołów w Woje-

wódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecz-

nych w Opolu „FANTAN” (zwycięstwo ze-

społu FIGIELEK!), w Wojewódzkim Prze-

glądzie Twórczości Artystycznej „Opolskie 

Szmaragdy” (chór Colnovica) oraz w ra-

mach NOCY KULTURY (Kotyś & Daria), 

to widać, że w ostatnich tygodniach działo 

się naprawdę dużo. I to nie tylko w kultu-

rze. - BiCeK zaangażował się również  

w organizację spływu kajakowego  

dla mieszkańców gminy i wsparł koło PZW 

przy tradycyjnych zawodach wędkarskich 

z okazji Dnia Dziecka…  

Ponieważ objętość „Colonnowskiej” nie 

pozwala na zamieszczanie zbyt wielu zdjęć  

z imprez kulturalno-rekreacyjnych, Biblio-

teka i Centrum Kultury w Kolonowskiem 

utworzyła swój profil na portalu społeczno-

ściowym FACEBOOK. Tam można znaleźć 

bogate fotorelacje z różnych wydarzeń. 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 
ul. Ks Czerwionki 39        47—110 Kolonowskie 

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

Colonnowska           

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

Nr 6/164 opracował J. KOTYŚ 

PAZURKIEM: VIVA EUROPA!!! 

AKTYWNI W KULTURZE I REKREACJI SPIS TELEFONÓW 
 

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 
 

Biblioteka i Centrum Kultury: 
77 4611 140, wewn. 23 
 

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 i poczta Fosowskie: 77 

Dokładnie 10 lat temu od-
było się referendum  
w sprawie przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. 
W trakcie dwudniowego 
głosowania społeczeństwo 
dało wyraźny sygnał, że 
chce akcesji, w efekcie cze-
go, 1 maja 2004 roku, stali-
śmy się członkami wielkiej 
europejskiej rodziny. 
 

W międzyczasie Unia Euro-
pejska nam spowszedniała, 
a w związku ze światowym 
kryzysem ekonomicznym 
stała się nawet obiektem 
bardziej lub mniej uzasad-

nionej krytyki. Z drugiej 
strony, jako rzecz oczywi-
stą, przyjmujemy możli-
wość nieskrępowanego 
poruszania się za granicą, 
choćby w aspekcie wymia-
ny handlowej czy pracy 
zarobkowej. Coraz mniej 
osób jednak pamięta, że nie 
zawsze tak było… 
 

Kiedy kilkanaście lat temu 
wracałem z grupą miesz-
kańców Kolonowskiego  
z wizyty partnerskiej  
w Niemczech, utknęliśmy 
na przejściu granicznym  
w Olszynie. W końcu przy-

uważył nas celnik, który, 
penetrując nasz autokar, 
rzucił podejrzenie na prze-
wożone przez nas instru-
menty muzyczne. Aby udo-
wodnić, że nimi nie handlu-
jemy, szef orkiestry dętej 
wyciągnął z futerału trąbkę 
i dał kilkuminutowy recital, 
wprawiając w konsternację 
polskie i niemieckie służby 
graniczne. Występ musiał 
być udany, skoro pozwolo-
no nam zaraz potem odje-
chać!  

 
 
 
 

 JÓZEF KOTYŚ 


