
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie 

Nr 5 / 220 
Lipiec-Sierpień 
2019 

ISNN 1426-3769 

Colonnowska 

Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, 

prezentuje jeden z rankingów  

Szerokim echem odbił się ostatnio w mediach ranking najbogat-

szych i najbiedniejszych gmin w Polsce. Oberwało się gminom 

Opolszczyzny i nie tylko. Okazuje się jednak, że nie wszystkie 

rankingi są wiarygodne, a statystyki nie zawsze świadczą o rze-

czywistym statusie majątkowym. 

- Każdy ranking to spojrzenie na pewien wycinek rzeczywisto-

ści—tłumaczy burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston.—To 

nie jest cały obraz sytuacji, a jedynie jej część, ponieważ tylko 

część danych się analizuje. 

Burmistrz tłumaczy, że każdy ranking i każda statystyka jest inna 

i opiera się na innych informacjach. 

- W niektórych opracowaniach dochód, jaki wypada na gminę, 

nie uwzględnia np. jednorazowych wpływów, dotacji czy sub-

wencji. Z drugiej strony gminy, które są „zaradne” i mają wysokie 

dochody własne, otrzymują niższą tzw. subwencję wyrównaw-

czą—kontynuuje burmistrz.—Tak właśnie dzieje się w Kolonow-

skiem—mamy wielu inwestorów, wiele firm działających na na-

szym terenie, dlatego dostajemy mniej pieniędzy od państwa. 

Często zdarza się także, że w rankingach brane są pod uwagę 

dochody potencjalne, a nie rzeczywiste. 

- Kusimy inwestorów ulgami podatkowymi—mówi Norbert Ko-

ston.—Dzięki temu gmina staje się dla nich bardziej atrakcyjna. 

Ale jednocześnie traci pozycję w rankingu, ponieważ jej poten-

cjalny dochód spada. I to mimo tego, że tworzone są nowe miej-

sca pracy, a—docelowo, choć nieco później—podatek i tak trafi 

do gminnej kasy. Zresztą należy pamiętać o tym, że to nie rankin-

gi są najważniejsze. Trzeba po prostu robić swoje. 

Jak wiadomo, gmina może inwestować wyłącznie w infrastruktu-

rę, której jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym. 

Stąd problemy z remontami niektórych obiektów i dróg. Na 

szczęście, po wieloletnich wysiłkach, stan jednego z traktów ko-

munikacyjnych —ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich—nie 

będzie już spędzał snu z powiek mieszkańcom posesji przy nim 

położonych. 

- Dotychczas droga ta należała do PKP—mówi Konrad Wacław-

czyk, zastępca burmistrza Kolonowskiego.—W dodatku część 

drogi była wspólna z torowiskiem i dworcem kolejowym, dlatego 

konieczne było dokonanie nowych podziałów geodezyjnych. 

Ostatecznie 23 lipca podpisano umowę na użytkowanie wieczy-

ste drogi, a w przyszłorocznym budżecie zamierzamy zabezpie-

czyć środki na jej remont. I to remont na całej długości, nie tylko 

części przejętej od PKP. 

W ramach porządkowania kwestii własnościowych trwają prace 

nad przejęciem części ulicy Sosnowej w Staniszczach Małych oraz 

ul. Torowej w Staniszczach Wielkich. 
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Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku, od 1 października wszyst-
kich mieszkańców, którzy prowadzą selektywną 
zbiórkę odpadów i wytwarzają popiół, obowią-
zuje posiadanie nowego pojemnika: szarego 
metalowego lub szarego plastikowego. Odbiór 
popiołu nie jest dodatkowo płatny, jednak 
koszt zakupu odpowiednich pojemników pono-
szą ich użytkownicy. Można także przemalować 
już posiadany kubeł na kolor szary. Istotne jest, 
aby był on dostosowany do Polskiej Normy PN 
EN 840 1:2013 05. Pojemnik pozbawiony koł-
nierza/chwytaka nie będzie mógł zostać sku-
tecznie opróżniony lub może zostać uszkodzony 
w trakcie odbioru odpadów. 
Szary kubeł należy opatrzyć naklejką, otrzyma-
ną przy złożeniu „Zgłoszenia selektywnego zbie-

rania popiołu”. W okresie od października do 
końca kwietnia popiół będzie odbierany dwa 
razy w tygodniu. 
Od 1 października popiołu nie będzie już moż-
na umieszczać w pojemniku na bioodpady! 
Zakupu kubła można dokonać w sklepie stacjo-
narnym lub przez Internet. Rozprowadzaniem 
atestowanych pojemników zajmuje się także 
spółka Kanalizacja Gminy Kolonowskie. 
- Zamówienia można składać osobiście w sie-
dzibie spółki lub telefonicznie pod numerem 
77 461 16 55—mówi Kamil Koj, prezes KGK.—
Koszt zakupu 120-litrowego pojemnika to 120 
złotych, 240-litrowego— 160 złotych. Do tego 
dochodzi koszt transportu w wysokości 4,99 
złotych. Kolejna transza szarych pojemników 
na popiół będzie dostępna już po 15 września. 

Gmina Kolonowskie zrealizowała kolejny polsko- 
czeski projekt, którego celem  było—ogólnie 
rzecz biorąc—zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej gminy przy pomocy jej już istniejących 
zasobów.  
W ramach projektu zrealizowano trzy zasadnicze 
działania: 1. Wizyta czeskiej grupy roboczej, 
która pomogła przy opracowaniu materiałów 
promocyjnych. 2. Produkcja ok. 3-minutowego 
filmu promującego walory przyrodniczo-
kulturalne Gminy Kolonowskie. 3. Wydanie gaze-
ty promocyjnej o walorach przyrodniczych Gmi-

ny Kolonowskie Wartość całego projektu wy-
niosła ok. 12,5 tysiąca Euro, z czego wkład gmi-
ny Kolonowskie to 15% całej sumy. 

31 sierpnia to ostatni dzień w historii Publiczne-
go Gimnazjum w Kolonowskiem. Po dwóch de-
kadach placówka — w związku z reformą oświa-
ty — zakończyła swoją działalność. Z tej okazji 
warto przypomnieć kilka faktów z jej historii. 
Początkowo siedzibą gimnazjum były mury szko-
ły w Staniszczach Małych. Właśnie tam uczęsz-
czały dwa pierwsze roczniki gimnazjalistów. 
Gimnazjum przeniesiono do wyremontowanego 
budynku w Kolonowskiem w 2001 roku. 
W pierwszych latach działalności do Publicznego 
Gimnazjum w Kolonowskiem uczęszczało co 
roku 200 uczniów, a na każdym etapie edukacji 
było po cztery klasy pierwsze, drugie i trzecie. 
Przez cały okres swojego istnienia gimnazjum 
intesywnie się rozwijało: najpierw pod kierow-
nictwem śp. Marka Szylderowicza, a później 
Rafała Pocześnioka. 
Placówkę doposażano, a nauczyciele się do-
kształcali. Szkoła uczestniczyła w wielu projek-
tach (także międzynarodowych) oraz wymianie 
uczniów z placówką w partnerskim Beilrode. 
W szkole istniało wiele kółek zainteresowań oraz 
bogata oferta zajęć dodatkowych, a uczniowie 
zdobywali laury w ogólnopolskich konkursach. 
Jako artystyczne podsumowanie 20 lat działalno-
ści gimnazjum powstał pełnometrażowy film pt. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum 

w Kolonowskiem, Rafał Pocześniok, 

w trakcie demontażu tabliczki z nazwą szkoły 

(kadr z filmu Jerzego Kaufmanna) 

„Była taka szkoła”, na podstawie scenariusza i w 
reżyserii Jerzego Kaufmanna (który jest także 
autorem przeważającej części oprawy muzycz-
nej obrazu). Film przedstawia osiągnięcia Pu-
blicznego Gimnazjum w Kolonowskiem, działal-
ność kółek zainteresowań, m.in. sekcji PTTK, 
chóru, kółka teatralnego. Przypomina także 
nietypowe sytuacje, które miały miejsce w pla-
cówce, wolontariat i tradycje regionalne, o któ-
rych kultywowanie dbano w kolonowskim gim-
nazjum szczególnie mocno. W filmie wypowia-
dają się nauczyciele, wspominając dwa dziesię-
ciolecia  swojej pracy. 

Czeska grupa robocza 



Na stronie 
www.kolonowskie.pl, 

www.czystyregion.pl oraz 
bezpośrednio w Urzędzie 

Miasta i Gminy Kolonowskie 
dostępne są nowe harmono-
gramy wywozu nieczystości, 
obowiązujące od 1 września  

2019 r.

Firma „Arenella” poszuku-
je gruntów do dzierżawy pod 
farmy fotowoltaiczne. Szcze-

góły pod numerem tel. 698 
008 480 lub 666 400 180 

oraz na stronie 
www.arenella.pl

Ukazała się publikacja Kry-
styny Kunysz pt. „Na Niebie-

skiej Niwie czyli rzecz
o cmentarzach gminy Kolo-

nowskie”. Bezpłatne egzem-
plarze książki można otrzy-

mać w kościele parafialnym 
w Kolonowskiem i Stanisz-

czach Wielkich oraz u sołty-
sa Staniszcz Małych,
p. Edwarda Kunysza.

14 lipca w odbył się turniej 
skata o Puchar Burmistrza 

Kolonowskiego. W rozgryw-
kach wzięło udział 49 za-
wodników z terenu woje-
wództwa opolskiego i ślą-

skiego. Ostatecznie Puchar 
Burmistrza powędrował do 

Andrzeja Szimblera z Lubliń-
ca, a najlepszym zawodni-
kiem został Leon Deptała

z Kolonowskiego. 

W sierpniu na przystani 
kajakowej w Staniszczach 

Małych pojawiła się nietypo-
wa dekoracja—witacz, który 

powstał z pnia wyciętego z 
konieczności drzewa. Nato-
miast przy wjeździe do Sta-

niszcz Wielkich od strony 
Staniszcz Małych ustawiono 

tablicę „Usraniec wita”. 
Mieszkańcom gratulujemy 

inicjatywy i poczucia
humoru :) :) :)

25 lipca 102. urodziny obchodziła najstarsza 
mieszkanka gminy Kolonowskie - Cecylia Lem-
pa. Pani Cecylia urodziła się w 1917 roku w 
Potempie. W latach 50. ubiegłego wieku, gdy 
jej mąż dostał pracę w Kolonowskiem, przepro-
wadziła się  na teren naszej gminy. 
W związku z tym, że sędziwa solenizantka wy-
maga specjalistycznej opieki, obecnie przebywa 
w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wiel-
kich. Jak zgodnie twierdzą  Norbert Koston, 
burmistrz Kolonowskiego oraz Irena Ochmann, 
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, którzy byli odwiedzić panią Cecylię 
z okazji jej jubileuszu, czas się dla niej zatrzy-
mał. Praktycznie w ogóle się nie zmienia, z ra-
dością wspomina dawne czasy i wciąż ma 
ogromne poczucie humoru.  

7 sierpnia 96. rocznicę urodzin obchodziła Kazi-
miera Zimońska. Pani Kazimiera od 1945 roku 
jest mieszkanką Fosowskiego. Solenizantka 
przez kilka lat pracowała jako sprzedawca 
w GS-ie, a później—przez 21 lat—w zakładach 
w Krupskim Młynie. 
Solenizantka doczekała się dwóch córek, trzech 
wnuków i jednego prawnuka. Pani Kazimiera 
jest w dobrej kondycji. Chętnie czyta książki i 
ogląda telewizję. Jest wielką miłośniczką kotów. 
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11 sierpnia 90. urodziny obchodził Paweł Sza-
farczyk z Fosowskiego. Jubilat może pochwalić 
się naprawdę dużą rodziną: doczekał się bo-
wiem pięciu córek, siedemnastu wnuków, dwu-
dziestu dwóch prawnuków i jednego prapra-
wnuka! 
Pan Paweł przez 35 lat pracował w Nasycalni 
Drewna w Pludrach. Dziś cieszy się dobrym 
zdrowiem i jest bardzo pogodny. Chętnie spa-
ceruje i gra na organkach. 

 

28 lipca na bulodromie w Kolonowskiem odbył 
się III Międzygminny Turniej Petanque o Puchar 
Burmistrza Kolonowskiego. W tegorocznej edy-
cji turnieju wzięło udział 9 drużyn, w tym goście 
specjalni w postaci 3-osobowej drużyny Pań 
z Kotorza Wielkiego. Zwycięzcą tegorocznej 
edycji turnieju została drużyna „Boki” ze Spóro-
ka, wyprzedzając w klasyfikacji „Zwycięzców” 
i „Pudelsów”. 
Petanque (inaczej bule lub bocce), cieszy się na 
terenie gminy coraz większą popularnością. Gra 
bowiem nie wymaga ani specjalnego przygoto-
wania kondycyjnego, ani dużej sprawności fi-
zycznej. Jest także grą fair, ponieważ drużyny 
same dbają o to, aby właściwie policzyć punk-
ty—często nie wymagając obecności sędziego. 

Cecylia Lempa (w środku) 

Kazimiera Zimońska 

Paweł Szafarczyk 

Drużyna „Boki” ze Spóroka, z  burmistrzem 

Norbertem Kostonem i Tomaszem Kubikiem 



30 sierpnia, rodzinnym festynem, zakończyła się kolejna edycja 
znanej bodaj na całej Opolszczyźnie akcji pn. „Kulturalne Lato 
2019!”. W tegorocznych zajęciach wakacyjnych wzięło udział 
ponad 200 dzieci. 
Od 2013 roku Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, 
korzystając ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, z wpłat rodziców/opiekunów uczestników oraz  
pochodzących od sponsorów, organizuje prawie 50 działań, które 
mają na celu wypełnić najmłodszym każdy z wakacyjnych dni. 
Tegoroczna edycja „Kulturalnego Lata” to łącznie 8 wyjazdów, 
w tym m.in. do EtnoJury w Żarkach (zdj. 1), Mosznej czy Marko-
towa Dużego (zdj. 2), ponad 20 warsztatów: bollydance (zdj. 3), 
warsztaty filmowe, pieczenia chleba i przetwarzania mleka, szy-
bowcowe (zdj. 4) czy kowalskie; VI Międzygminny Turniej Piłki 
Nożnej (zdj. 5) oraz turniej petanque i gry w kręgle,  a także spar-
takiada na wesoło. 
W letniej ofercie nie zabrakło też nowości: pojawił się geocaching 
(poszukiwanie skarbów przy użyciu nadajnika GPS—zdj. 6) czy 
Lasertag (laserowy paintball). 
W przypadku aż czterech wycieczek BiCeK posiłkował się dodat-
kowym środkiem transportu, dzięki czemu w części wyjazdów 
uczestniczyć mogło jednorazowo ponad 60 dzieci i młodzieży. 
Łącznie zrealizowano ponad 2.300 osobodziałań (suma uczestni-
ków wszystkich działań, przy czym każde dziecko mogło wziąć 
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udział w wielu zajęciach). Koszt pakietów, czyli dopłat, wyniósł 
odpowiednio 40, 70 lub 90 złotych. 
Dzięki współpracy Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem 
oraz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich, 
dzieci z terenu gminy wzięły udział w warsztatach ekologicznych 
oraz półkoloniach ekologiczno-teatralnych (zdj. 7). Wszystko to w 
ramach projektu „(E)dukuj. (K)ształtuj. (O)graniczaj. Edukacja 
ekologiczna w Krainie Dinozaurów”. Środki na jego realizację 
pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Dinozaurów”. 
Ogromną radość najmłodszym sprawił także projekt „Tu miesz-
kam, tu tworzę”, czyli Parkatoniki w Kolonowskiem (zdj. 8). Dzię-
ki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
pozyskanym przez Fundację Tworzenia i Promowania Sztuki –ależ 
Gustawie! z Łodzi powstały miniaturowe przedstawienia dla jed-
nego widza, do których scenariusze napisało samo życie! 
Niemałą niespodzianką była wizyta międzynarodowej grupy wo-
lontariuszy, działających w ramach Fundacji Pomocy Dzieciom 
„Happy Kids”.  Piętrowy, angielski autobus, przerobiony na plac 
zabaw, dwa olbrzymie dmuchańce oraz liczne atrakcje w postaci 
animacji, malowania twarzy oraz gier i zabaw, przybliżających 
inne kultury i języki to tzw. Happy Bus—działanie, mające umilić 
dzieciom czas letniego wypoczynku (zdj. 9). 
Organizatorzy z całego serca dziękują wszystkim wspierającym 
akcję i… już przygotowują przyszłoroczną ofertę :) 
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