
CZAS WYBORÓW 

Dożynki gminne w Spóroku w 

symboliczny sposób zakończy-

ły okres pracy na roli, ale nie 

tylko... 

W inwestycjach gminy Kolo-

nowskie powoli kończymy se-

zon budowlany - w bieżącym 

roku finalizujemy budowę ka-

nalizacji, naprawiliśmy wiele 

dróg, ciągle jeszcze pozostaje 

wiele do zrobienia. 

Do 15 listopada mam obowią-

zek przedstawić Radzie Miej-

skiej projekt budżetu Gminy 

Kolonowskie na 2012 rok. Ra-

zem wybierzemy kolejne zada-

nia do realizacji. 

Po to, żeby w naszej gminie 

żyło się lepiej, powinniśmy 

także zadbać o  dobrą repre-

zentację w Sejmie i Senacie 

RP. Już 9 października są wy-

bory, w których należałoby 

zasiać jak najlepsze ziarno! 

Norbert Koston, Burmistrz 
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Nowy dach dla kościoła  
w Staniszczach Wielkich 

Burmistrz Norbert Koston wraz z księdzem 
Norbertem Nowaińskim z parafii w Stanisz-
czach Wielkich wzięli udział 30 września w 
spotkaniu w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Opolskiego, w trakcie którego 
podpisano umowy na realiza-
cję nowych zadań w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  
W efekcie wielomiesięcznych 
starań, w trakcie których 
przygotowano dokumentację 
techniczną modernizacji moc-
no nadwyrężonej konstrukcji 
dachowej kościoła parafialne-
go pod wezwaniem Karola 
Boromeusza, parafia wspólnie 
z Urzędem Miasta i Gminy w 
Kolonowskiem przygotowała 
wniosek na dofinansowanie z 
funduszy europejskich. Koszt wymiany dachu 
wg przygotowanej dokumentacji może wynieść 
ponad 630 tys. zł, a dofinansowanie z PROW - 
474 tys. zł. „Bez tej dotacji nie byłoby stać ani 
gminy, ani parafii na przeprowadzenie tak 

kosztownej operacji wymiany dachu. - mówi 
burmistrz Norbert Koston - a i tak liczymy na 
oszczędności przetargowe oraz na dotacje od 

Starosty Strzeleckiego i od 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Rada Miejska w 
Kolonowskiem już zaakcepto-
wała dotację do tego przedsię-
wzięcia z budżetu gminy, któ-
ra ma wynieść 158 tys. zł. 
Warto powiedzieć, że w efek-
cie remontu zniknie z dachu 
pokrycie blaszane, które zastą-
pią dachówki”. 
Drugim przedsięwzięciem, na 
który otrzymamy dofinanso-
wanie, jest przygotowany 
przez Urząd Miasta i Gminy 
projekt „Remont boiska w 
Spóroku oraz budowa trybun 
na stadionie Unii Kolonow-

skie” . Całkowity jego koszt wyniesie ponad 
360 tys. zł, a uzyskana dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich - 219 tys. zł. 
Obydwa projekty, na które przyznano dotacje, 
zostaną zrealizowane w 2012 roku. 
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1 sierpnia w Sądzie Rejestrowym 
w Opolu został złożony akt nota-
rialny spółki Kanalizacja Gminy 
Kolonowskie, do której został 
włączony Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej. Fak-
tyczne połączenie obu podmiotów 
gospodarczych nastąpiło 1 paź-
dziernika. 
Przypomnijmy, że spółka KGK 
została powołana w celu przepro-
wadzenia budowy oczyszczalni 
ścieków w Staniszczach Małych. 
Na początku nie dysponowała 
żadnym majątkiem i faktycznie 
nie działała do 2008 roku, kiedy 
m.in. ze względu na oszczędności 
w podatku VAT przy budowie 
drugiego etapu kanalizacji gminy, 
została użyta do przeprowadzenia 
inwestycji. Połączenie obydwu 
„komunalek” zakończy dualizm w 
zarządzaniu gospodarką wodno-
ściekową w naszych miejscowo-
ściach. 
Aby mieć pełną kontrolę nad tym, 
co się dzieje w firmie, którą kieru-
je w dalszym ciągu Janusz Jagiełło, 
Burmistrz Kolonowskiego, Nor-
bert Koston, 12 lipca wszedł do 
Rady Nadzorczej KGK Sp. z o. o.  
Był to dobry ruch także ze wzglę-
du na finanse firmy, ponieważ 
burmistrzom za zasiadanie w 
radach nadzorczych spółek, będą-
cych własnością gminy, nie przy-
sługuje żadne wynagrodzenie. 
W międzyczasie spółka KGK ogło-
siła przetarg i nadzorowała prace 
przy remontach dróg gminnych 
po kanalizacji. Zadanie zrealizowa-
ła firma Larix z Lublińca za 569 
tys. zł. 
7 września w Urzędzie Miasta i 
Gminy została przygotowana 
umowa przekazania bieżącego 
utrzymania dróg gminnych, którą 
po jej podpisaniu będzie realizo-
wać spółka KGK. W umowie tej 
zostały dokładnie zdefiniowane 
standardy utrzymania zimowego i 
standardy całorocznego utrzyma-
nia poboczy. 
W dniach 2-6 września przepro-
wadzono badanie próbek wody z 
Wodociągu Miejskiego w Kolo-
nowskiem, które wykazało, że 
nasza woda spełnia wszystkie 
wymagania, określone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia. 

Końcówka sierpnia oraz wrzesień bieżącego 
roku obfitowały w Gminie Kolonowskie we 
wszelkiego rodzaju jubileusze. Te związane 
datą urodzenia świętowały Gertruda Koik i 
Helena Pyka ze Spóroka, Franciszka Milde ze 
Staniszcz Wielkich oraz Róża Kowalska z Kolo-
nowskiego. Te związane ze stażem małżeńskim 
- Państwo Kottisch oraz Państwo Korzonek ze 
Staniszcz Małych. 

27 sierpnia swoje 90. 
urodziny obchodziła 
Pani Róża Kowalska, 
mieszkająca w Kolonow-
skiem. Róża Kowalska 
cieszy się wciąż dobrym 
zdrowiem, jest osobą 
pogodną, uśmiechniętą. 
Wychowała dwóch sy-
nów, doczekała się troje 
wnucząt i dwoje pra-
wnuków. Nigdy nie 

pracowała zawodowo, zajmowała się domem, 
wychowywaniem dzieci i pracą w gospodar-
stwie rolnym.  

8 września 93. urodziny 
obchodziła Pani Helena 
Pyka, mieszkanka Spóro-
ka. Pani Helena cieszy się 
dobrym zdrowiem, jest 
osoba radosną, uśmiech-
niętą, jest w pełni aktyw-
ną w życiu rodzinnym i 
w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego. Soleni-
zantka wychowała dwóch 
synów, ma troje wnuków 

oraz dwoje prawnuków. 
14 września 90. urodzi-
ny obchodziła Pani Ger-
truda Koik, również 
mieszkająca w Spóroku. 
Pani Gertruda cieszy się 
dobrym zdrowiem, jest 
osoba radosną, uśmiech-
niętą, aktywną w życiu 
rodzinnym. Pracowała 
we własnym gospodar-
stwie rolnym, a obecnie 

zajmuje się jeszcze pracą w ogrodzie. Soleni-
zantka wychowała czte-
rech synów, ma dziesię-
cioro wnuków oraz dzie-
więcioro prawnuków. 
16 września swoje 92. 
urodziny obchodziła Pani 
Franciszka Milde, za-
mieszkała w Staniszczach 
Wielkich. Pani Franciszka 
cieszy się dobrym zdro-
wiem i doskonałą pamię-

cią. Chętnie opowiada o wydarzeniach sprzed 
lat. Solenizantka wychowała syna i córkę, ma 
czworo wnuków oraz troje prawnuków. 

Państwo Therese i Rufin Kottisch w dniu 1 
września obchodzili 60. rocznicę ślubu. Dia-
mentowi jubilaci posiadają troje dzieci, pięcioro 
wnucząt i jedną prawnuczkę.  

Pan Kottisch przez ponad 35 lat pracował w 
Hucie Małapanew, a Pani Kottisch pracowała w 
gospodarstwie rolnym i wychowywała dzieci. 
Pan Kottisch od 1980 r. do 1984 r. był zaanga-
żowany w budowę Kościoła w Staniszczach 
Małych, a od 27 lat pełni funkcję kościelnego w 
Staniszczach Małych. 

Z kolei Państwo Maria i Herbert Korzonek w 
dniu 4 września obchodzili złote gody - czyli 
50. rocznicę ślubu.  

Pani Korzonek pracowała w Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej w Staniszczach Małych 
przez 17 lat oraz prowadziła gospodarstwo 
rolne. Pan Korzonek przez 40 lat pracował jako 
kierownik pociągu w PKP, a przez 16 lat pełnił 
funkcję sołtysa w Staniszczach Małych. Pani 
Korzonek zajmuje się w czasie wolnym florysty-
ką oraz rękodziełem, uwielbia pracę w ogro-
dzie. 
Z życzeniami do wszystkich Jubilatów udały się 
pracownice Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kolonowskiem.  

NASI SZANOWNI JUBILACI 

OKOLICE 

KOMUNALKI 



ZANOTOWANE NA SESJI 

Str. 3 Październik 2011 W SKRÓCIE 
 Gmina sprzedała działkę 

przy ul. Opolskiej w Kolonow-
skiem, przeznaczoną w planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego pod budowę stacji paliw. 
 W ramach polsko-czeskiego 
projektu „Rozwój tras rowero-

wych w Regionie Hranicko i 
Dolinie Małej Panwi”  zostaną 

na nowo oznakowane nasze 
ścieżki rowerowe, wybudowa-
ne zostanie miejsce postojowe 

i powstaną nowe tablice  in-
formacyjne. Unia Europejska 

dołożyła nam na to 86 tys. zł.  
 W sierpniu Burmistrz Kolo-

nowskiego spotkał się  z 
przedstawicielem Polsko-

Niemieckiej Izby Przemysłowo
-Handlowej. Celem spotkania 
było zaprezentowanie naszej 

oferty inwestycyjnej.   
 Trwają przygotowania do 

budowy Centrum Recyclingu. 
Norbert Koston uczestniczył w 
dwóch spotkaniach w Kędzie-

rzynie-Koźlu w tej sprawie.    
 1 października w czeskich 
Valsovicich odbył się turniej 
Petanque o Puchar Mikrore-

gionu Hranicko, w którym 
wzięło udział 18 drużyn. Nasza 
reprezentacja zajęła w nim 2. 

miejsce!       
 Starosta Strzelecki wydał 

obwieszczenie, zatwierdzające 
realizację modernizacji ul. 

Krzywej w Staniszczach Ma-
łych. Do końca października 
zainteresowane strony mogą 
się zapoznać z treścią decyzji 
oraz z dokumentacją sprawy 

w Starostwie Powiatowym.      
 9 października odbędą się w 
Polsce wybory parlamentarne, 

w trakcie których każdy 
uprawniony do głosowania 
obywatel ma prawo wybrać 

swojego kandydata na posła i 
na senatora. Serdecznie zapra-
szamy na wybory, bo nieobec-

ni nie mają racji!   

12 września odbyło się kolejne posiedzenie Rady 
Miejskiej w Kolonowskiem. Najważniejsze usta-
lenia, które zostały podjęte, dotyczyły planowa-
nia przestrzennego, projektów europejskich 
oraz wieloletniego planu finansowego gminy. 
Radni przyjęli zmianę „Studium uwarunkowania 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kolonowskie”. Referujący ten temat, 
odpowiedzialny w urzędzie za sprawy budowla-
ne, Piotr Dreja wyjaśnił, że w studium nie ma 
rewolucyjnych zmian, za wyjątkiem uszczegóło-
wienia obszarów zalewowych, które wprowa-
dzono w oparciu o doświadczenia z powodzi w 
latach 1997 i 2010. Ponadto należało ten doku-
ment dostosować do aktualnych przepisów 
prawa. 
W kolejnej uchwale radni wyrazili zgodę na 
zmiany finansowe w projekcie, złożonym do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej projektu, pod nazwą: 
„Poprawa efektywności energetycznej w budyn-
kach użyteczności publicznej w Gminie Kolo-
nowskie”. Projekt, przedmiotem którego jest 
termomodernizacja obiektów szkół w Stanisz-
czach Małych i w Fosowskiem, budynków Urzę-
du Miasta i Gminy, OSP i Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Kolonowskiem przeszedł już 
pierwszy etap oceny i ma duże szanse na 
wsparcie w wysokości 723 tys. zł (dotacja) i 
1.341 tys. zł (preferencyjna pożyczka). 
Najważniejszym powodem dokonania zmian w 
wieloletnim programie finansowym było wpro-
wadzenie nowej inwestycji drogowej, tj. 
„Budowy drogi gminnej 103140 O - ul. Krzywa 
w Staniszczach Małych”, która  zostać zrealizo-
wana w 2012 roku. Zdaniem burmistrza Nor-
berta Kostona, zadanie to ma dużą szansę na 
uzyskanie dofinansowania z Narodowego Prze-
budowy Dróg Lokalnych, czyli z tzw. schetynó-
wek.  
Radni zaakceptowali modernizację ul. Krzywej i 
dokonali  korekt w budżecie gminy na 2011 rok, 
zwiększając wydatki na następujące zadania: 
rozpoczęcie nowego projektu współpracy z 

czeskim Hranicko (9,5 tys. zł), budowę boksu 
OSP w Kolonowskiem (15,5 tys. zł), kanalizację 
(250 tys. zł), remont ul. Polnej w Staniszczach 
Małych (7 tys. zł), dokumentację techniczną 
targowiska w Kolonowskiem (32 tys. zł) i re-
mont dachu w urzędzie (32 tys. zł). 
W związku ze zmianą przepisów w sprawie 
ekwiwalentu dla strażaków za ich udział w 
szkoleniach i akcjach ratowniczych, burmistrz 
Norbert Koston zaproponował zmianę uchwały, 
regulującej stawki finansowe, zmniejszając  
dofinansowanie za jedną godzinę szkolenia z 5 
na 2 zł i zwiększając dofinansowanie za udział 
w akcjach ratowniczych z 10 na 11 zł. Z propo-
zycją nie chcieli się zgodzić, działający na co 
dzień w straży pożarnej radni Grzegorz Hurek i 
Janusz Wacławczyk, ale uchwała została osta-
tecznie przyjęta przy dziesięciu głosach za i 
czterech wstrzymujących się od głosu. Norbert 
Koston, który uzasadniał konieczność zmian w 
ekwiwalencie wysokimi wydatkami na remonty i 
inwestycje w OSP w tegorocznym budżecie, 
obiecał powrót do korzystniejszych dla straża-
ków stawek w przyszłych latach.  
Gmina Kolonowskie przygotowała projekt do 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w efek-
cie którego jest szansa na dodatkowe zajęcia dla 
uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawo-
wych. Radni jednogłośnie poparli tą inicjatywę. 
Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej w 
Kolonowskiem przyniosła wiele istotnych usta-
leń. W trakcie dyskusji Maria Poloczek zwróciła 
uwagę na  bieżące potrzeby remontowo-
inwestycyjne w placówkach oświatowych gminy, 
o czystości i estetyce w swoich miejscowościach 
mówili m.in. Grzegorz Hurek i Gabriela Firlej, 
na potrzebę nasadzeń drzew przy ul. 1 Maja w 
Kolonowskiem zwrócił uwagę Rafał Kupke, a 
sołtys Janina Urbańczyk prosiła o naprawę ul. 
Dworcowej w Spóroku. Tematem, który wyma-
ga osobnego potraktowania jest sytuacja finan-
sowa spółki Kanalizacja Gminy Kolonowskie. Do 
tej sprawy radni zamierzają powrócić na naj-
bliższej sesji. 

Polsko-czeskie zapobieganie 
klęskom żywiołowym 

W dniach 3-5 października br. na terenie 
Gminy Kolonowskie po raz kolejny gościła 
grupa z Czech. Tym razem nie byli to jed-
nak mieszkańcy partnerskiego Regionu Hra-
nicko, ale burmistrzowie oraz pracownicy 
urzędów gmin, odpowiedzialni za zarządza-
nie kryzysowe w rejonie Mikroregionu Lito-
vel. 
Głównym punktem programu była konfe-
rencja, dotycząca powodzi, które miały miej-
sce w ostatnich latach zarówno po polskiej, 

jak i po czeskiej stronie granicy, podczas której omówiono sposo-
by walki z klęskami żywiołowymi oraz zagadnienia związane 
ochroną przeciwpowodziową. 
W trakcie wyjazdu studyjnego Czesi zwiedzili też Jurapark w 
Krasiejowie i 
Muzeum Edyty 
Stein w Lubliń-
cu. Ponadto byli 
w Zameczku 
Myśliwskim w 
Zawadzkiem i na 
Jeziorach Turaw-
skich. Odwiedzili 
też kręgielnię w 
Kolonowskiem. 



Kiedy w 1990 roku wprowa-
dzono reformę samorządową, 
w większości miejscowości 
Opolszczyzny nie było wodo-
ciągów, kanalizacji, śmieci 
walały się na nielegalnych wy-
sypiskach, a dzieci chodziły do 
szkół, z których wiele stało na 
progu katastrofy budowlanej. 
Burmistrzowie i wójtowie mu-
sieli się też zmagać z ze skut-
kami bezrobocia i zarobkowy-
mi wyjazdami za granicę. Jed-
nak po latach nikt nie kwestio-
nuje celowości przekazania 
władzy mieszkańcom – zarzą-
dzanie gminami stanowi nie-
dościgły wzór dla niemrawej 
administracji rządowej w Pol-
sce. 

Wprowadzając samorząd na 
poziomie powiatu i wojewódz-
twa, rządzący krajem byli już 
ostrożniejsi. – Widząc, że w 
gminach powstają niezależne 
od warszawskich układów byty 
polityczne, nie przekazali sta-
rostom i marszałkom woje-
wództw wszystkich, adekwat-
nych do potrzeb uprawnień, a 
jednym z największych absur-
dów było pozostawienie woje-
wodów z ich urzędami. Admi-
nistracja rządowa ma się do-
brze – buduje autostrady, 
których nie ma i odpowiada za 
chaos na kolei. Przypisuje so-
bie również sukcesy w oświa-
cie, choć tak naprawdę za 
wszystko, co istotne w tym 

obszarze, odpowiadają samo-
rządowcy. 

Skoro samorządy tak dobrze 

działają, to dlaczego rządzący 

krajem nie chcą ich wzmac-

niać? – Ano dlatego, że im 

więcej kompetencji dla burmi-

strza i wójta, to mniej władzy 

dla Tuska, Kaczyńskiego, Paw-

laka i Napieralskiego!  
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Księgowość: 32, 35 
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działalność gosp.: 36 
Budownictwo: 28, 38 
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Fosowskie: 77 4611 158  
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Kolonowskie: 77 4611 455  
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Policja Komisariat w 
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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 Colonnowskiej  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. 

Wrzesień w obiektywie 

Memoriał Piłki Ręcznej im. Michała 

Jacka w Kolonowskiem  

Dożynki Gminne w Spóroku 

XV Ogólnopolski 

Spływ Kajakowy -    

meta w Fosowskiem 

Hranicko - rajd 

rowerowy 


