
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO: 

40 LAT MIASTA i DRZEWO ŻYCIA 

Jubileusz miasta rozpocznie się w sobotę od 
uroczystej mszy świętej, która odbędzie się 
o godz. 15.00 w kościele parafialnym, a po 
niej wszyscy udadzą się do nowej hali targo-
wej przy ul. Leśnej w Kolonowskiem, gdzie 
po krótkiej części oficjalnej, rozpocznie się 
bogaty w różne atrakcje  Festyn 40-lecia.  
W trakcie imprezy wystąpi wirtuoz skrzy-
piec, Arkadiusz Czyżewski i rockowy zespół 
„Rooster”, a wieczorem przewidziano zaba-
wę taneczną z zespołem „Voyager”. 

25 sierpnia o godz. 15.00 rozpocznie się 
Festiwal Kultury Leśnej „Drzewo Życia”, 
którego współorganizatorem jest Nad- 
leśnictwo Zawadzkie. Motywem przewod-
nim imprezy będzie przyroda i ekologia,  
a oprócz ciekawych wystaw, zabaw i kon-
kursów zaplanowano występy interesują-
cych zespołów folkowych i poetyckich: 
Chwili Nieuwagi, Krzikopy, K&D i Hudeckiej 
Muziki z Czech. W trakcie koncertu swoje 
piosenki zaprezentuje też Jerzy Kaufmann. 

Gorący weekend zaplanowała Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem na 
zakończenie wakacji. 24 sierpnia odbędzie się festyn z okazji 40-lecia nadania Ko-
lonowskiemu praw miejskich, a następnego dnia - Festiwal „Drzewo Życia”. 
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NOWY DACH KOŚCIOŁA W STANISZCZACH 

 

 

DOBRA SZKOŁA 
 

 

Kiedy kilkanaście lat te-

mu reformowano oświatę, 

również w naszej gminie 

nie obyło się bez gorą-

cych dyskusji. Przypo-

mnijmy, że ustawodawca 

wymusił stworzenie gim-

nazjów, co przy malejącej 

liczbie dzieci doprowa-

dziło m.in. do zamknięcia 

szkół podstawowych w 

Spóroku i w Staniszczach 

Wielkich. 
 

Analizując wyniki tego-

rocznego egzaminu gim-

nazjalnego, który stanowi 

najlepsze podsumowanie 

wysiłków wszystkich 

pracujących na rzecz 

gminnej oświaty, można 

stwierdzić że są powody 

do satysfakcji. Uczniowie, 

rodzice, a przede wszyst-

kim - nauczyciele - za-

służyli na piątkę z ol-

brzymim plusem! 

Na początku lipca zakończyła się trwająca od roku naprawa dachu  
i wieży kościoła w Staniszczach Wielkich. Przedsięwzięcie kosztowa-
ło 942 tys. zł. Zdaniem ks. Norberta Nowaińskiego, bez pomocy Gmi-
ny Kolonowskie nie miałoby szans na realizację. 

Staniszczański kościół został po raz 
pierwszy zadaszony w grudniu 1883 
roku, na dziesięć miesięcy przed 
jego konsekracją. Jednak konstruk-
cja dachowa 130-letniego obiektu 
mocno się zużyła, a nadzór budow-
lany zaczął zwracać uwagę nawet na 
zagrożenie katastrofą budowlaną, co  
potwierdziło się w trakcie remontu.  
 

„Inwestycja pochłonęła ponad 150 
tys. zł więcej niż wcześniej zakłada-
no - mówi ks. Nowaiński - bo po 
zdjęciu pokrycia  okazało się, że 
trzeba wymienić znacznie więcej 
elementów więźby dachowej. Całko-
witej dewastacji uległa natomiast 
drewniana konstrukcja wieży, którą 
zastąpiliśmy metalową. Gdyby nie 
nasza interwencja, to przy niesprzy-
jających okolicznościach wieża mo-
głaby się wykrzywić albo zawalić.” 

„W pewnym momencie do rozmowy 
włączył się burmistrz Norbert Ko-
ston - kontynuuje Norbert Nowaiń-
ski - który wspólnie ze swoim za-
stępcą, Konradem Wacławczykiem 
przekonał mnie do złożenia projek-
tu do PROW. Opracowała go Karina 
Mrozek z urzędu gminy, a Rada 
Miejska w Kolonowskiem na wnio-
sek burmistrza udzieliła nam dotacji 
w wysokości 184 tys. zł oraz poży-
czyła 462 tys. zł, które oddamy po 
otrzymaniu refundacji z Unii Euro-
pejskiej. Pomogła też firma PERI, 
rezygnując z części opłat za wynaję-
cie rusztowań. Ciągle zbieramy 
środki na pokrycie  pozostałych do 
zapłacenia faktur, a po wakacjach 
odprawimy dziękczynną mszę... ” 
 

Na zdjęciu: Ks. Norbert Nowaiński 
oraz Konrad Wacławczyk 
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ZAPRACOWALI NA WAKACJE  

 

NAJLEPSI 
UCZNIOWIE 
 

 

Najlepsi uczniowie,  uczęsz-

czający do gminnych placó-

wek oświaty w roku szkol-

nym 2013 - 2013: 
 

 

PSP Kolonowskie: Weronika 

Koston, Emilia Front, Stefani 

Koprek, Karolina Czupała, Ty-

moteusz Trzasko, Weronika 

Kimak; 
 
 

PSP Staniszcze Małe - Spó-
rok: Oliwier Mróz, Marek Le-

ja, Martyna Kaliciak, Julia 

Czerwiak, Julia Ceglarek, Kata-

rzyna Wacławczyk, Michał 

Szulc, Marek Szymczyk, Mar-

tyna Kabut, Michał Koj; 
 
 

PSP Staniszcze Wielkie – Ko-
lonowskie 3: Dawid Spałek, 

Marlena Respondek, Paulina 

Pieter, Mateusz Koźlik, Jakub 

Spałek; 
 
 

PG w Kolonowskiem: Kata-

rzyna Kornek, Paweł Leja, We-

ronika Spałek, Martina Koston, 

Sonia Szydłowska, Iwona Ram-

ska, Sara Bosek, Adam Jendruś, 

Julia Jezierny, Magdalena 

Szulc, Samuela Walaszek, Bła-

żej Detko, Magdalena Szaton, 

Anna Leja, Jessica Badura, 

Magdalena Swoboda, Julia Pio-

trowska, Sonia Springer, Marle-

na Morcinek, Daniel Szymo-

cha, Emilia Konieczko. 

27 i 28 czerwca odbyły się w  szkołach 
Gminy Kolonowskie uroczystości za-
kończenia roku szkolnego. Na zasłużo-
ne wakacje udali zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie. 
 

Obiektywnym miernikiem poziomu kształ-
cenia są wyniki egzaminu gimnazjalnego. 
Były one w tym roku bardzo dobre dla 43 
absolwentów klas trzecich, których wycho-
wawcami były Iwona Cierpich i Dorota 
Leja. Młodzież z Kolonowskiego uzyskała 
wyższą średnią niż średnia krajowa, woje-
wódzka i powiatowa w testach z języka 
polskiego (66,3% możliwych do zdobycia 
punktów), historii i wiedzy o społeczeń-
stwie (59,2%), z matematyki (51%) i 
przedmiotów przyrodniczych (63,3%) 
oraz z języka niemieckiego (95,8 % na po-
ziomie podstawowym i 80,8% na poziomie 
rozszerzonym). Tylko egzamin z języka 
angielskiego (68,1 % na poziomie podsta-
wowym i 51,8% na poziomie rozszerzo-
nym) wypadł nieco poniżej 
średniej w powiecie strzelec-
kim, co dyrektor Rafał Pocze-
śniok tłumaczy częstymi zmia-
nami anglistów w Publicznym 
Gimnazjum w Kolonowskiem w 
ostatnich trzech latach. 
 

Rafał Pocześniok od 1 września 
2012 kieruje gimnazjum, w 
którym już wcześniej pracował 
jako nauczyciel. - „Na pewno 
przybyło mi obowiązków, ale 
cieszę się, z mojego udziału w 
sukcesach szkoły, którą przeją-

łem po Marku Szylderowiczu .  
W tym roku udało nam się zaistnieć w kil-
ku konkursach przedmiotowych - mówi 
dyrektor Pocześniok. - Możemy się po-
chwalić udziałem w wojewódzkim finale 
konkursu matematycznego, zdobyciem 
czwartego miejsca w wojewódzkim kon-
kursie języka niemieckiego oraz czwórką 
finalistów w krajowym konkursie języka 
niemieckiego. Przywieźliśmy też nagrody i 
wyróżnienia z konkursu recytatorskiego 
poezji niemieckiej, ze „Śląskiego Berania” i 
z „Herodów”, a także - z ogólnopolskiego 
konkursu „Poznajmy Ojcowiznę”. Chciał-
bym, aby nasza placówka, do której w 
ubiegłym roku uczęszczało 119 uczniów, 
rozwijała  kreatywność młodych ludzi...” 
 

 

W gimnazjum od wielu lat działa chór, od 
niedawna jest prowadzona nauka gry na 
instrumentach dętych i perkusyjnych, a 
wiosną został przy udziale uczniów opra-
cowany folder, reklamujący tą placówkę. 

Młodzież szkolna z Kolonowskiego udanie wykorzystuje kontakty 
partnerskie, które nawiązały władze gminy. 
 
 

 

W dniach od 3 do 7 lipca odwiedzili nas uczniowie z Mittelschule Beilro-
de (Saksonia, Niemcy). Wizyta odbyła się w ramach wymiany młodzieży, 
w której Gimnazjum Publiczne w Kolonowskiem uczestniczy od 2003 
roku. Tym razem przyjechała do nas grupa 13 uczniów, którym towarzy-
szyło dwóch opiekunów. Polska i niemiecka młodzież zwiedziła Kraków, 
Opole, krasiejowski Jurapark i odwiedziła basen w Dobrodzieniu. 
 

 

 

25 i 26 czerwca w PSP Nr 1 w Kolonowskiem gościła grupa 45 uczniów 
z Bělotina (Kraj Ołomuniecki, Czechy). W ramach odwiedzin zorganizo-
wano wspólną dyskotekę, lekcje angielskiego i niemieckiego oraz  
współzawodnictwo sportowe i warsztaty ekologiczne. Z kolei w ostatni 
weekend czerwca młodzież z PSP Nr 1 oraz PG w Kolonowskiem gościła 
na międzynarodowym turnieju piłki nożnej (zdjęcia obok), zorganizo-
wanym w ramach obchodów 60-lecia klubu piłkarskiego TJ Sokol Ústí, 
(również Kraj Ołomuniecki, Czechy). Ciekawostką jest fakt, że w jubile-
uszu tego małego klubu sportowego uczestniczyła grupa byłych repre-
zentantów kraju z gwiazdą FC Liverpool, Vladimírem Šmicerem.   



Na przełomie lipca i sierpnia zakończą się prace, związa-
ne z budową targowiska miejskiego (wartość zadania: 830 
tys. zł), parkingu przy kościele w Kolonowskiem (147 tys. 
zł) oraz kapliczki w Spóroku (50 tys. zł). Z kolei do końca 
wakacji powinno zostać oddane do użytku po modernizacji 
boisko przy szkole w Fosowskiem (436 tys. zł) oraz nowy 
system grzewczy w szkole w Staniszczach Małych (164 tys. 
zł). Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem ogłosił też 
przetargi na dwa 
następne zadania. 
Są to: modernizacja 
remizy OSP w Kolo-
nowskiem oraz za-
gos p oda r o wa ni e 
terenów sporto-
wych przy ul. Szkol-
nej w tej samej 
miejscowości. 

TYLKO W SPÓŁKACH NADZIEJA 
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 Ponad 72 ha powierzchni  
w najbardziej podtopionych 

miejscach Kolonowskiego, Sta-
niszcz Małych, Wielkich i Spóro-
ka poddano na koszt gminy za-
biegowi odkomarzania na prze-

łomie czerwca i lipca.  
 

1 

 6 lipca odbył się XII Rajd Ro-
werowy Doliny Małej Panwi. 

Wzięło w nim udział ponad 90 
uczestników.  

 
 

W czerwcu zakończył się, zor-
ganizowany przez koło DFK  

w Kolonowskiem i trwający łącz-
nie 20 godzin i 45 minut, kurs 
nauki pływania. Wzięło w nim 

udział 21 uczniów ze szkół pod-
stawowych Gminy Kolonowskie.   

 
 

    24 czerwca odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem.  Radni jednogło-
śnie udzielili burmistrzowi, Nor-

bertowi Kostonowi, absolutorium 
za wykonanie budżetu gminy na 

2012 rok i wprowadzili do bu-
dżetu na rok bieżący projekt 
„Edukacja drogą do sukcesu”. 

Podjęto również uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki na 

remont  dróg.       
 

 

Zarząd  koła PZW w Kolonow-
skiem serdecznie dziękuje 

wszystkim sponsorom za wspar-
cie zawodów wędkarskich, które 
zostały zorganizowane z okazji 

Dnia Dziecka.  

Uprzejmie informujemy, że Gminę Kolonowskie, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 

w okresie od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 będzie obsługiwała firma Remondis Opole  

Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 46-020 Opole, tel.: 77 453 6262, 77 427 6123, 77 427 6111. 
 

Pod wyżej wymienione numery mieszkańcy oraz firmy i instytucje mogą dzwonić w sprawach  

technicznych oraz zgłaszać uwagi, dotyczące wykonywanych usług, tj. ewentualnego braku 

harmonogramu wywozu, niedostarczenia pojemników czy worków na odpady. Osobami wy-

znaczonymi do kontaktów ze strony Związku Międzygminnego „Czysty Region” są: 

Magdalena Matulka - tel. 77 446 11 90  oraz  Magdalena Kostka - tel. 77 446 11 94. 
 

W  lipcu 2013 odpady będą odbierane wg harmonogramu KGK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 8,  

47-110 Kolonowskie, tel. 77 461 1655, który jest na stronie: www.kgk.kolonowskie.pl. 
 

Do mieszkańców dociera korespondencja, dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi. Należy je uiszczać, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, co obrazuje poniższa ta-

bela, zawierająca kwoty opłat, w zależności od zadeklarowanej liczby mieszkańców. 

Liczba osób 

zamieszkujących 
Opłata za wywóz śmieci  

w przypadku ich segregacji 
Opłata za wywóz w przypadku 

braku segregacji odpadów 

1 12,50 zł. 20,00 zł. 

2 25,00 zł. 40,00 zł. 

3 37,50 zł. 60,00 zł. 

4 50,00 zł. 80,00 zł. 

5 57,00 zł. 100,00 zł. 

6 58,00 zł. 
+ 1,00 zł. za każdą dodatkową osobę 

120,00 zł. + 1,00 zł. za każdą 

dodatkową osobę 

Ogłoszenie wyników 
zbiórki publicznej 

 
 

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Sta-

niszcze Małe, z siedzibą w Stanisz-

czach Małych ul. B. Prusa 9, infor-

muje, iż na podstawie decyzji Bur-

mistrza Kolonowskiego nr 

SO.5311.2.2013 z dnia 17 czerwca 

2013 r. w okresie 21 czerwca  

2013 r. do 22 czerwca 2013 r. na 

terenie Gminy Kolonowskie zosta-

ła przeprowadzona zbiórka pu-

bliczna, której celem było podej-

mowanie działań na rzecz poprawy 

warunków życia mieszkańców wsi, 

w tym zagospodarowania terenu 

rekreacyjnego, znajdującego się  

w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej  

w Staniszczach Małych. 
 

 
 

Kwota zebrana do puszek kwestar-

skich wyniosła łącznie: 3609,91 zł. 
 

Koszty przeprowadzenia zbiórki:  

10 zł. Dochód w całości zostanie 

przeznaczony na realizację  

celu zbiórki.  

25 czerwca w odbyło się spotkanie w 
sprawie rowów melioracyjnych na terenie 
gminy Kolonowskie. Obecni na nim przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego  
w Strzelcach Opolskich wyjaśniali, jakie 
zadania mają poszczególne instytucje ta-
kie jak gmina, powiat czy Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej w utrzymaniu 
sprawności urządzeń melioracyjnych. Nie-
stety, wbrew powszechnemu przekonaniu, 
zadania i kompetencje gminy w tym zakre-
sie są niewielkie. Wiele mogliby jednak 
zdziałać sami zainteresowani rolnicy, two-
rząc spółkę wodną. Podmiot taki, dzięki 
posiadanym środkom - także publicznym - 

- miałby za zadanie utrzymanie urządzeń 
melioracyjnych w sprawności.  
Jak wynika z raportu Najwyższej Izby 
Kontroli, która tym problemem zajmowała 
się w 2012 roku, roczna składka w wyso-
kości 50 zł od hektara oddziaływania ro-
wu pozwoliłaby ten problem rozwiązać. 
Co więcej, Powiat Strzelecki jest w posia-
daniu aktualnej dokumentacji, dokumen-
tującej stan urządzeń melioracyjnych na 
terenie Gminy Kolonowskie. W przypadku 
powstania spółki melioracyjnej, jest on 
gotów tą dokumentację udostępnić. Temat 
powołania spółki będzie poruszany na 
najbliższych zebraniach wiejskich. 

Na zdjęciach: bu-
dowa targowiska 
miejskiego i parkin-
gu przy kościele w 
Kolonowskiem 

NA PLACU BUDOWY 

http://www.kgk.kolonowskie.pl


PAZURKIEM: 20 LAT FUNDUSZU 

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

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 
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KONKURS  Z PRZYRODĄ W TLE 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. 50, 51 
 

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  

Bilansując aktywa i pasywa 
Opolszczyzny, warto popa-
trzeć na instytucje, które 
mają kapitalny wpływ na 
rozwój przedsiębiorczości   
i inwestycje w regionie. 
Pierwszą z nich jest powo-
łana przez mniejszość nie-
miecką Fundacja Rozwoju 
Śląska oraz Wspierania Ini-
cjatyw Lokalnych, a drugą -  
- Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Opolu. 
 

 

Fundusz rozpoczął działal-
ność 30 czerwca 1993 roku 
i właśnie obchodzi 20-lecie 

istnienia. Ta młodsza o pół-
torej roku od fundacji insty-
tucja wydała 116 milionów 
zł na dotacje i ponad mi-
liard zł na pożyczki, dzięki 
którym wybudowano  
i zmodernizowano 68 
oczyszczalni ścieków, poło-
żono 3200 km sieci kanali-
zacyjnej, wybudowano 22,6 
km wałów przeciwpowo-
dziowych i dokonano regu-
lacji 344 km rzek. Jubilat 
dofinansował prawie 1200 
zadań w dziedzinie ochrony 
atmosfery, ponad 500  
w gospodarce odpadami, 

125 w ochronie przyrody  
i 500 w zakresie edukacji 
ekologicznej… 
 

Opolski fundusz należy  
do najlepszych w Polsce, 
głównie za sprawą stabilne-
go zarządzania i kierownic-
twa, które udało się ochro-
nić przed kilkakrotnymi 
próbami desantów ze stro-
ny polityków różnej maści. 
Bez jego pomocy nie mieli-
byśmy tak szybko oczysz-
czalni ścieków i kanalizacji 
w naszej gminie  

 
 
 
 

 JÓZEF KOTYŚ 

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolo-
nowskiem zaprasza do wzięcia udziału 
w Konkursie Literackim „Dolina Małej 
Panwi”. 
 

K o n k u r s 
ma cha-
r a k t e r 
otwarty i 
mogą w 
nim wziąć 
udział oso-
by, które 
ukończyły 
15. rok 
ż y c i a . 
U t w o r y 
nadesłane 
na konkurs powinny nawiązywać do walo-
rów przyrodniczo-krajobrazowych Doliny 
Małej Panwi. 
 

Konkurs ogłasza się w trzech kategoriach: 
- esej/opowiadanie, 
- wiersz, 
- piosenka (tekst z melodią). 
 

Każdy uczestnik może przesłać maksymal-
nie po jednym utworze w każdej kategorii, 
napisanym w języku polskim, niemieckim 
lub w gwarze śląskiej, a zgłoszone prace 
powinny być nadesłane w trzech egzem-
plarzach wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. Objętość prac, nadesłanych 
w kategorii: „esej/opowiadanie” nie może 
przekraczać 10 stron  maszynopisu. 
 

Prace należy nadsyłać do dnia 31 lipca 
2013 r. (decyduje data stempla pocztowe-
go) na adres: Biblioteka i Centrum Kultury 

w Kolonow-
skiem, ul. Ks. 
Czerwionki 39, 
47 – 110 Kolo-
nowskie – z do-
p i s k i e m : 
„Konkurs Lite-
racki”. 
 

Pula nagród w 
konkursie wyno-
si 2.000,- zł, a  
o ich ostatecz-
nym podziale 
zadecyduje po-

wołane przez Organizatora Jury.  
 

Szczegółowe informacje na temat konkur-
su można uzyskać, dzwoniąc pod numer: 
77 4611 140, we-

wnętrzny: 50 lub 

wysyłając e-mail na 

adres: kolonow-

skie@kultura.pl.  
 

Regulamin konkur-

sowy zamieszczono 

na gminnej stronie 

i n t e r n e t o w e j : 

www.kolonowskie.pl 

oraz na znajdującym 

się na Facebooku, 

profilu BiCeK . 

mailto:kolonowskie@kultura.pl
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