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Turniej piłkarski samorz ądowców 

W sobotę, w dwóch halach równocze-
śnie – w Kolonowskiem i Dobrodzieniu 
– rozegrany został Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Samorządowców, organizowa-
ny przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego. W tej, przeprowa-
dzonej z rozmachem, sportowej impre-
zie udział wzięło 13 drużyn z całej 
Opolszczyzny. Nie przeraził ich śnieg i 
mróz – wszyscy stanęli w szranki, z 
ogromnym poświęceniem walcząc o 
najlepsze miejsca. Widzowie z niekła-
manym podziwem obserwowali, jak ze 
spokojnych na co dzień urzędników 

wychodziły prawdziwe sportowe bestie. 
W ostatecznej klasyfikacji miejsce trze-
cie przypadło Urzędowi Marszałkow-
skiemu Województwa Opolskiego, na-
tomiast drugie Starostwu Powiatowemu 
w Opolu. Zasłużone pierwsze miejsce 

zajęła drużyna z Urzędu Miejskiego w 
Kluczborku. Wszystkie zespoły otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz książ-
ki, a zdobywcy 4. pierwszych miejsc – 
puchary. Tytuł Najlep-
szego Zawodnika zdo-
był Andrzej Brzezina, 
Najlepszego Bramkarza 
– Piotr Bania, nato-
miast Królem Strzel-
ców został Paweł So-
kół. Tytuł Najsympa-
tyczniejszego Zawodni-
ka przypadł jedynej w 
tym towarzystwie ko-
biecie – Justynie Styka-
ła. Wszyscy oni – poza 
dyplomami – otrzymali 
nagrody rzeczowe. 

Będziemy budować  
dalszą część kanalizacji 

 

Projekt o dofinansowanie budowy 
dalszej części kanalizacji, złożony 
przez spółkę Kanalizacji Gminy Kolo-
nowskie (100 proc. udziałów należy 
do Gminy Kolonowskie), zajął pierw-
sze miejsce w konkursie Urzędu Mar-
szałkowskiego z Opola.  
Podpisanie umowy o dofinansowanie 
zaplanowane jest na marzec.  
Dzięki tej inwestycji obszar skanalizo-
wania gminy zwiększy się dwukrot-
nie. Na pozostałe etapy budowy kana-
lizacji Gmina Kolonowskie będzie 
starała się pozyskać środki z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Budowa kanalizacji kosztować będzie 
14 milionów złotych netto. Dofinanso-
wanie uzyskane na ten cel to 9,1 mi-
liona złotych. 
Kanalizacja nie powstanie na obsza-
rach, które są zbyt oddalone od pozo-
stałych posesji, jak również na obsza-
rach, na których wskaźnik koncentra-
cji jest niekorzystny   (zabudowa jest 
zbyt rozproszona) i nie spełnia wymo-
gu formalnego, czyli nie ma 120 
mieszkańców na kilometr sieci kanali-
zacji. Dotyczy to ok. 2 proc. posesji. 
Przypominamy ostatni odcinek kanali-
zacji został oddany trzy lata temu.  
 

 

W końcu mamy  
nasz Spórok 

  
Decyzją ministra spraw wewnętrznych 
i administracji miejscowość Sporok 
zmieniła oficjalnie nazwę na Spórok. 
Nazwa Spórok od zawsze używana 
była przez 
mieszkańców 
gminy Kolo-
nowskie i oko-
lic, jednak w 
ogólnopolskim 
spisie miejsco-
wości nad 
literką "o" nie 
było kreski.. 
 

 
 
 

„Aktywna Integracja Szansą Dla Ciebie” 
Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kolonowskiem 
 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integra-
cji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Aktywna 
Integracja Szansą Dla Ciebie”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany jest od 01.03.2009r. do 31.10.2009r. 
Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne lub osoby nieaktywne zawodowo z uwa-
gi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,  korzystające z pomocy 
społecznej, poszukujące pracy, zamieszkałe na terenie gminy Kolonowskie. 
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kolonowskiem  w terminie do 18.02.2009r. 
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„Wielkie” kibicowało  
Adamowi Małyszowi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 mieszkańców Staniszcz Wielkich 
pojechało do Zakopanego na konkurs 
skoków narciarskich o Puchar Świata, 
gdzie przez dwa dni kibicowali Ada-
mowi Małyszowi. 
Na dwudniową wycieczkę wybrali się 
autobusem, który przyjechał po nich aż 
z Namysłowa. 
 

Zapisz się na kurs języka  
 

Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w 
Kolonowskiem zaprasza na darmowe 
kursy języka niemieckiego i angielskie-
go w ramach projektu: „Jesteśmy euro-
pejczykami.” 
Planowane jest utworzenie trzech grup 
szkoleniowych. 
Do wyboru są: język niemiecki, poziom 
średnio zaawansowany i konwersacje 
dla zaawansowanych oraz język angiel-
ski, konwersacje dla zaawansowanych. 
Zainteresowani mogą się zgłaszać pod 
numerem tel.: 77/ 461 11 40 wew. 27. 
Projekt realizowany jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edu-
kacyjne na obszarach wiejskich”. 

 
Gimnazjum ma nową 

stronę internetową 
 

Publiczne Gimnazjum w Kolonow-
skiem zaprasza do odwiedzenia nowej 
strony internetowej, która działa od 
miesiąca.  
Do s tęp na j es t  p od  ad resem: 
www.pgkolonowskie.edupage.org.  
Znaleźć można na niej między innymi 
informacje o sprawdzianach, zdjęcia z 
wydarzeń szkolnych, plan lekcji, plano-
wane zastępstwa, czy informacje o na-
uczycielach i klasach. 
- Serdecznie zapraszam do odwiedzania 
naszej strony internetowej i przysyłania 
nowych informacji oraz propozycji na 
jej temat – zachęca Marek Szyldero-
wicz, dyrektor gimnazjum. 

Targi turystyczne Regiontour Brno  

W dniach 15-16 stycznia br. Koordyna-
tor ds. Działalności Turystyczno-
Kulturalnej z Kolonowskiego uczestni-
czył w Międzynarodowych Targach  
Możliwości Turystycznych Regionów 
Regiontour w Brnie.  Targi  to najwięk-
sza impreza tego typu w Europie Środ- 

Tak możemy powiedzieć o rodzinach, 
które, pomimo własnych obowiązków i 
zadań codziennych, poświęcają swój 
czas, aby opiekować się dziećmi, mają-
cymi nieuregulowaną sytuację rodzin-
ną. Mowa tu o rodzinach zastępczych, 
których w naszej okolicy jest niewiele, 
a tak naprawdę są bardzo potrzebne.  
Rodzina zastępcza to tymczasowe, za-
stępcze środowisko rodzinne, które 
powstaje poprzez orzeczenie sądu. Z 
dnia na dzień jest coraz więcej dzieci, 
które zostają pozostawione przez swo-
ich rodziców. Powody są różne: brak 
chęci do posiadania dzieci lub też nie-
zdolność do samodzielnego wychowa-
nia potomstwa. Dlatego te maluchy 
potrzebują pomocy innych. Trzeba im 
domu, w którym chociaż tymczasowo 
znajdą nową rodzinę, miłość i zrozu-
mienie.  

„Niby zwyczajni, a jednak niezwykli” 

W sobotę, 7 lutego w restauracji pań-
stwa Jaguś w Staniszczach Wielkich 
odbył się Babski Comber. Jest to im-
preza, na którą zaproszone są same  
panie i to tylko w przebraniu. I tak do 
późnych godzin nocnych, przy muzyce 
zespołu Twix bawiło się 120 kobiet. 
Były przebrane między innymi za  
wampiry, diabły i koty. 
Imprezę po raz czwarty zorganizowało 
Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga 
Staniszcze Wielkie. 

Kobiety znów bawiły się w przebraniach 

kowej, z tysiącem wystawców oraz 
prawie 40. tysiącami zwiedzających. 
Celem wyjazdu było promowanie wa-
lorów turystycznych Doliny Małej 
Panwi na stoisku partnerów projektu w 
ramach POWT CZ-PL  2007-2013. 

Foldery promocyjne 
oraz - przede wszyst-
kim - mapy tras rowe-
rowych naszego terenu 
rozeszły się niczym 
przysłowiowe ciepłe 
bułeczki. 
Podczas spotkania z 
czeskim partnerami 
dokonano także uzgod-
nień dotyczących dzia-
łań projektowych oraz 
ustalono termin dużej 
imprezy kulturalnej, 
która odbędzie się w 
dniach 23-24 maja br. 
w Kolonowskiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom rodziny zastępczej jest całkiem 
innym miejscem niż dom dziecka. Tu 
dzieci mogą poznać swoistą rodzinną 
atmosferę i poczuć się kochane.  
W gminie Kolonowskie jest zaledwie 
jedna rodzina, która stawia czoło tym 
zadaniom już od 2003 roku. Przez ten 
czas pod swoją opieką miała osiem 
maleństw i jest zadowolona z pełnionej 
funkcji.  
Istota działania rodzin zastępczych jest 
bardzo ważna w funkcjonowaniu 
współczesnego społeczeństwa. Ich pra-
ca to bezinteresowna pomoc zarówno 
małemu bezbronnemu człowiekowi, jak 
i rodzinie, która po wszelkich formal-
nościach sądowych będzie mogła stwo-
rzyć mu nowy, stały i ciepły dom. 
  
                                Klaudyna Musiała 
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Prawdziwy czarodziej w naszej gminie  

Podczas prawie godzinnego przed-
stawienia tak skutecznie wprowadził 
widzów w świat magii i magicznych 
sztuczek, że przestali oni dostrzegać 
zimę za oknami, a codzienne proble-
my oddaliły się od nich o lata 
świetlne…  
Poza sztuczkami mniej i bardziej 
znanymi, „Jur” wtajemniczał uczest-
ników spotkania w mechanizmy 
trików. Zawsze jednak w taki spo-
sób, aby coś pozostawało niedopo-
wiedziane.  
Grał także na pile oraz pokazywał 
album ze zdjęciami ze swych licz-
nych wojaży po świecie. Widzowie, 
zarówno ci więksi, jak i ci całkiem 
mali dali mu się zaczarować.  

Jesteś zainteresowany  
dostępem do Internetu? 

 
W związku z istniejącą możliwością dostę-
pu do sieci internetowej, dokonywane jest 
rozeznanie wykonania takiej usługi na tere-
nie naszej gminy.  
Prosimy, aby osoby zainteresowane  usługą 
zgłaszały się do Urzędu Miasta i Gminy w 
Kolonowskiem.  
Miesięczny koszt takiego dostępu do Inter-
netu to kwota rzędu 49 złotych. Oferuje go 
operator sieci radiowej stworzonej przez 
Orange. Uruchomienie usługi będzie możli-
we jeszcze w roku bieżącym. O terminie 
uruchomienia decyduje ilość chętnych. 
 

Przedsiębiorco przeczytaj 
 

W związku ze zmianą PKD 2004 na PKD 
2007 — zmiany tej należy dokonać najpóź-
niej do dnia 31.12.2009 r., Rada Miejska w 
Kolonowskiem podjęła Uchwałę Nr XVI-
I/130/08 z dnia 25 kwietnia 2008, która 
zwalnia od opłaty za dokonanie zmiany we 
wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej przedsiębiorców dokonujących w 
okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 
2009 r.  - zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) - 
przeklasyfikowania według PKD 2007.  
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 77/4611140, wew. 36.  
 

Wspomnienia z ferii  

Podczas dwutygodniowych ferii zimowych 
na uczniów z gminy Kolonowskie czekało 
wiele atrakcji.  
Jedną z nich był jednodniowy wyjazd do 
obserwatorium astronomicznego w Chorzo-
wie zorganizowany przez Odnowę Wsi 
Staniszcze Małe. Również świetlica „U 
Kolpinga” w Staniszczach Wielkich przy-
ciągała maluchy między innymi spotkania-
mi z harcerzami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W poniedziałek, 26 stycznia Centrum 
Aktywności Wiejskiej w Staniszczach 
Małych odwiedził światowej sławy 
iluzjonista, Jerzy Strzelecki „Jur”. Ten 
sympatyczny starszy pan to prawdziwy 
czarodziej!  

Zapraszamy na II Przegląd Twórczości Ludowej  
im. Zofii Czechowej 

21 marca 2009 o godzinie 14.00, zapraszamy do remizy strażackiej i Izby Regio-
nalnej w Kolonowskiem na II Przegląd Twórczości Ludowej im. Zofii Czecho-
wej. 
W programie między innymi: rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem "Jej por-
tret" (konkurs plastyczny), konkurs kroszonkarski czy konkurs na najciekawszą 
prezentację Gaika i towarzyszących mu życzeń wiosennych.  

W niedzielę, 25 stycznia, w kościele w 
Staniszczach Wielkich, gdzie jeszcze 
nie przebrzmiały dźwięki kolęd w 
wykonaniu młodych artystów, biorą-
cych udział w XIV Gminnym Konkur-
sie Kolęd (odbył się tydzień wcze-
śniej), a tu kolejna porcja estetycznych 
doznań.  
Kościół gościł bowiem chór mieszany 
z parafii pod wezwaniem św. Stanisła-
wa Kostki w Lublińcu.  
Chór istnieje nieprzerwanie od 1945 
roku. Jego dyrygentem jest Krzysztof  

…a w Staniszczach chór (prawie) anielski… 

Anczyk, pedagog i 
asystent kierownika 
chóru w Zespole Pie-
śni i Tańca „Śląsk”.  
Repertuar wykonany 
w Staniszczach Wiel-
kich obejmował kil-
kanaście kolęd, tych 
bardziej i mniej zna-
nych.  
Nie mogło, rzecz 
jasna, zabraknąć kla-
syków takich jak: 
„Przybieżeli do Betle-
jem”, „Lulajże, Jezu-
niu” czy „Gdy śliczna 

Panna”. Były jednak również te 
mniej popularne: „Hola, hola paste-
rze z pola”, „Powiedzcie, pasterze 
mili” i „W Betlejem przy drodze”.  
Publiczność miała także możliwość 
wysłuchania kolęd w języku nie-
mieckim, po łacinie i angielsku. 
Pasja i zaangażowanie, z jaką chór 
wykonywał wszystkie utwory, 
udzieliły się słuchaczom. W koście-
le zapanował nastrój omalże ma-
giczny, przerywany jedynie burzli-
wymi oklaskami. 



! ! !   O K O L I C E    U R Z Ę D U   ! ! ! 

Numery telefonów 
Urząd Miasta i Gminy: 077 4611140 
Numery wewnętrzne: 
Sekretariat – 22 
Obsługa Rady – 27 
Księgowość p.12 – 32, 35 
Podatki – 33 
Kasa – 34 
Dowody osobiste, działalność gosp. 
sport – 36 
Urząd Stanu Cywilnego – 26 
Budownictwo, inwestycje – 28, 38 
Kadry – 25 
Rolnictwo, ochrona środowiska,  
mienie komunalne – 24 
Gospodarka komunalna, drogi – 30 
OC, ochrona p. pożarowa – 29 
Fax ( sekretariat) – 31 

E- mail: umig@kolonowskie.pl 
www.kolonowskie.pl 

 

Pomoc Społeczna: 077 46 11 075 
ZGKiM:  077 46 11 044,  
pogotowie wodociągowe – 06003-
59857 
 

Szkoły  
077 46 11 126 Kolonowskie Nr 1 
077 46 11 158 Fosowskie 
077 46 11 064 Staniszcze Małe 
077 46 11 053 Gimnazjum 
 

Przedszkola 
077 46 11 455 Kolonowskie 
077 46 11 058 Fosowskie 
077 46 11 260 Staniszcze Wielkie 
077 46 11 064 Staniszcze Małe 
 

Policja 
077 46 16 477 Komisariat w Zawadz-
kiem (czynny całą dobę) 
077 46 11 007 Posterunek Policji 
(w każdy poniedziałek od 12.00-
15.00, piątek od 17.30–20.00) 
 

Straż Pożarna 
077 404 99 00 (Strzelce Opolskie) 
 

Służba zdrowia 
999, 112  Pogotowie Ratunkowe 
077 46 11 160 NZOZ „Medyk” 
 (Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem) 
077 4 622 490 Urząd Pocztowy Kolo-
nowskie 
077 4 622 495 Urząd Pocztowy Fo-
sowskie 
 

Jeśli chcesz, żeby Twoja informacja  
dotarła do Colonnowskiej, zostaw ją w 
sekretariacie UMiG Kolonowskie (pok. 9) 
lub wyślij maila: umig@kolonowskie.pl, 
                            dorotarich@neostrada.pl 
lub zadzwoń: 077 4611 140  

COLONNOWSKA NR 119                                       LUTY 2009                                                                                          str.4 

Zmiana świadczeń  
rodzinnych 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kolonowskiem informuje o 
zmianie ustawy o świadczeniach rodzin-
nych od 2 stycznia 2009r. 
Wydłużenie okresu zasiłkowego 20-
08/2009: W związku ze zmianą ustawy 
o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 
października 2008r. (Dz. U. 2008 Nr 
223 poz. 1456), która obowiązuje od 2 
stycznia 2009r. Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolo-
nowskiem informuje, że został przedłu-
żony okres zasiłkowy 2008/2009 do 
31.10.2009r.  
Zmiana wydanych decyzji następuje z 
urzędu i nie wymaga zgody strony, wo-
bec czego każda sprawa będzie prowa-
dzona indywidualnie. Wszystkie istotne 
zmiany w ustawie o świadczeniach ro-
dzinnych będą ogłaszane przez ośrodek 
na bieżąco. 
Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się 1 
listopada 2009 i zakończy się  31 paź-
dziernika 2010r.  
„Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 2009/2010  będą  przyjmo-
wane  od dnia 1 września 2009r.”  
Zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4 Ustawa z 
dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U.z 2006r. Nr 
139 poz.992 z późn. zmianami.) „w 
przypadku gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy 2009/2010 złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia  30 wrze-
śnia 2009r., ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc listo-
pad nastąpi do dnia 30 listopada, nato-
miast w przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 
dokumentami w okresie od dnia 1 paź-
dziernika do dnia   30 listopada 2009r., 
ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc listopad nastąpi do 
dnia 31 grudnia”. 
Zmiany w przyznawaniu tzw. 
„becikowego”: Zmiany w zasadach 
przyznawania tzw. „becikowego” i do-
datku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka: 
• Zmiana dotyczy udokumentowania 
zaświadczeniem lekarskim, że kobieta  

pozostawała pod opieką medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia 
porodu. Brak takiej dokumentacji skut-
kować będzie decyzją odmowną. 
• Przepisy wchodzą od 1 listopada 2009 
roku. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, w 
porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zabezpieczenia społecznego, 
określi w drodze rozporządzenia formę 
opieki medycznej oraz wzór zaświadcze-
nia. 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 
2006r. Nr 139 poz.992 z późn. zmiana-
mi.) 

 
 

Segregacja odpadów 
 
Przypomnienie o segregacji odpadów:  
Worki na szkło (zielone): butelki białe i 
kolorowe (bez nakrętek i korków), słoiki 
(umyte) bez nakrętek. 
Worki  na  makulatur ę  (niebieskie): 
papier gazetowy, kolorowe czasopisma, 
tektura, taropaki (pudełka z soków i mle-
ka). 
Worki na plastiki ( żółte): butelki „Pet”, 
butelki  po  środkach  kosmetycznych 
(umyte), butelki po środkach czystości 
(umyte), puszki po napojach i folie.  
Zabrania się: wkładania do worków: 
styropianu, odpadów plastykowych in-
nych niż w pkt.3, papy, wełny mineral-
nej, czy eternitu. 
Worki z zawartością odpadów zabronio-
nych oraz pomieszane z innymi odpada-
mi nie będą odbierane do czasu ich se-
gregacji zgodnie z punktami od 1 do 3. 
Dopuszcza się segregacji w workach o 
innych kolorach. 
Terminy wywozu odpadów: 
Kolonowskie przedostatnia sobota mie-
siąca. 
Pozostałe miejscowości gminy Kolo-
nowskie: ostatni sobota miesiąca. 

 

Staramy się  
o dofinansowanie 

 
Do 31 marca składać można wnioski o  
dotacje w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
Gmina Kolonowskie zamierza złożyć 
wniosek o dofinansowanie budowy czte-
rech placów zabaw.  
Place te miałyby się znaleźć w każdej 
miejscowości gminy.  


