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Eurowybory 
 

7 czerwca miały miejsce wybory do Euro-
parlamentu. W gminie Kolonowskie fre-
kwencja wyborcza wyniosła 14,51%. 

Będzie nowy market 
 

W Kolonowskiem, na 12. arowej działce 
przy ul. Opolskiej, powstanie sklep sieci 
„Dino”. Inwestorem jest przedsiębior-
stwo ZM Biernacki, z siedzibą w Kroto-
szynie. W związku z planowaną inwe-
stycją, 28 maja o godz. 18:00, w centrum 
sportowo–kulturalnym w Kolonow-
skiem, odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielem firmy, Burmistrzem Kolonow-
skiego oraz zainteresowanymi tym tema-
tem mieszkańcami. Reprezentant sieci 
sklepów „Dino” poinformował zebra-
nych, że prace znajdują się na etapie 
przygotowywania dokumentacji nie-
zbędnej do rozpoczęcia budowy. Plano-
wana inwestycja ma się rozpocząć jesz-
cze w tym roku. Na spotkaniu przedsta-
wiciele przedsiębiorców z Kolonowskie-
go wyrazili swoje niepokoje, związane z 
powstaniem nowego sklepu. 
— Nie mogę ingerować w wolny rynek i 
wybierać, kto może, a kto nie może po-
stawić marketu — tłumaczy Norbert 
Koston. 
Sprawa budowy sklepu odbywa się 
zgodnie z prawem. Działkę sprzedano w 
przetargu, natomiast plan zagospodaro-
wania przestrzennego zezwala na uru-
chomienie tego typu działalności. 
 

Remont boiska Unii 
 

19 maja rozstrzygnięto przetarg na re-
mont boiska K.S. UNIA Kolonowskie. 
Do przetargu przystąpiły dwie firmy. 
Korzystniejszą ofertę złożył Zakład Pie-
lęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” ze 
Szczawna Zdroju, na kwotę 177.650,67 
złotych. Umowa z firmą została już pod-
pisana, a inwestycja powinna się zakoń-
czyć do 30 września 2009 roku. 
 

Remont ulicy Szkolnej 
w Kolonowskiem 

 

18 maja rozpoczęto remont ul. Szkolnej 
w Kolonowskiem. Termin zakończenia 
inwestycji to 30. czerwca 2009. 

31 osób z terenu naszej gminy  
uczestniczyło w obchodach 100-lecia 
sportu w Beilrode w Niemczech -       
- miejscowości partnerskiej Kolo-
nowskiego. Grupa składała się z  
Oldboy’ów gminy Kolonowskie, 
strażaków z Ochotniczej Straży Po-
żarnej oraz uczestników kursu języka 
niemieckiego, organizowanego przez 
Rodzinę Kolpinga w Kolonowskiem. 
Przedstawicielem UMiG Kolonow-
skie był p. Konrad Wacławczyk, 
zastępca burmistrza. 
Grupa wyjechała w piątek, 5 czerw-
ca, by dotrzeć na sobotni mecz piłki 
nożnej pomiędzy Oldboy’ami z Ko-
lonowskiego a SV Alte Herren. Mi-
mo deszczu, wygrali nasi Oldboy’e, 
strzelając gospodarzom 3 bramki. 

 

Mecz nie był jedynym powodem od-
wiedzin. Grupa z Kolonowskiego 
zapoznała się z przedsięwzięciami 
realizowanymi w Beilrode ramach 
programu LEADER. Zwiedzano mię-
dzy innymi miejsca zabaw dla dzieci, 
parki oraz dom wielopokoleniowy. 
Umowę partnerską między gminami 
podpisano w roku 2000, jednak kon-
takty zapoczątkowane zostały przez 
straż pożarną obu miejscowości dużo 
wcześniej. 
— W czasie partnerstwa udało się 
nawiązać nie tylko dobrą współpracę 
między gminami, ale i kontakty mię-
dzy mieszkańcami — podkreśla Kon-
rad Wacławczyk. 

Wyjazd do Niemiec 

Teksańczycy w Kolonowskiem 

W czwartek, 4 czerwca, gminę Ko-
lonowskie odwiedzili goście z tek-
sańskiej Bandery. W czasie wizyty 
zwiedzali Izbę Regionalną w Kolo-
nowskiem oraz leśniczówkę Jaź-
win. Czekał na nich również spływ 
kajakowy Małą Panwią. Pobyt w 
naszej gminie był jednym z elemen-
tów wizyty grupy z Teksasu w po-
wiecie strzeleckim.  

OGŁOSZENIE 

Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie zaprasza chętnych mieszkańców gminy Kolo-
nowskie na wyjazd do Otmuchowa na XXXVII LATO KWIATÓW  w dniu          

5 lipca 2009r. Wyjazd o godz. 8.00 z przystanku PKS w Staniszczach Wielkich. 
Koszt wyjazdu to 10zł od osoby. Kwota ta obejmuje koszty przejazdu i niespo-

dziankę. Chętnych prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa pod numerami tele-
fonów:  695 765 434 (J. Kałuża) i 502 649 807 (E. Kurek).  

Serdecznie zapraszamy! 



COLONNOWSKA NR 123                                       MAJ  2009                                                                                           str.2 

DNI PRZYJAŹNI 2009 
W sobotę i niedzielę, 23 i 24 maja, odbyły się tradycyjne 
„Dni Przyjaźni” w Kolonowskiem. W tym roku impreza mia-
ła czesko-polski charakter, gdyż zorganizowano ją w ramach 
realizowanego przez Gminę Kolonowskie projektu pod na-
zwą: „Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko 
oraz Doliny Małej Panwi” (POWT CZ-PL 2007-2013). 

Celem festynu było zapoznanie się z walorami turystycznymi 
oraz kulturą partnerskiego regionu Hranicko w Czechach. Stąd 
też obecność czeskiego zespołu ludowego oraz stoisko, na 
którym można było otrzymać wszelkiego rodzaju materiały 
promocyjne: foldery, ulotki, mapki i smycze do kluczy. Na 
stoisku gościli także twórcy ludowi z obu stron granicy. Pań-
stwo Juráňovi z Czech demonstrowali sposoby wyrobu świec z 
prawdziwego wosku pszczelego. Pani Bożena Konieczko z 
Kolonowskiego wykonywała kroszonki, natomiast pani Mał-
gorzata Mateja zdobiła porcelanę. 

Dwa dni festynu, to dwa dni wspaniałej zabawy: występy ze-
społów muzycznych i tanecznych, karuzele, stoiska z zabaw-
kami i stoisko gastronomiczne oraz wiele innych atrakcji. 
Zarówno goście z Hranicka, jak i organizatorzy, ubrani byli w 
jednakowe koszulki z logo projektu, stanowiąc żywą reklamę 
wspólnie realizowanego projektu. 

Uwaga 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej organizuje odpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych dla klien-

tów, którzy posiadają aktualnie zawartą z naszym zakładem umowę na wywóz nieczystości stałych. 
Kolonowskie - Fosowskie      25.06.2009 r  Staniszcze Wielkie                 26.06.2009 r 
Staniszcze Małe                      29.06.2009 r Spórok                                     30.06.2009 r 

Chętnych do skorzystania z naszej oferty prosimy o wcześniejsze zgłoszenie osobiste lub telefoniczne pod numerem  
077 4611655 Odpłatność w zależności od objętości 5,00- 10,00zł za 1 szt. 

Opłata za wywóz odpadów 
ponadgabarytowych 25-30.06.2009 

 
1. TELEWIZORY    5 zł 
2. RADIA     5 zł 
3. MEBLE      5 zł 
4. TAPCZANY, FOTELE, WERSALKI  10 zł 
5. LODÓWKI , ZAMRA ŻARKI, PRALKI 10 zł 
6. DYWANY, WYKŁADZINY itp.    10 zł  
7. PIECE     10 zł 
8. SPRZĘT AGD    5 zł 
9. OKNA / skrzydła z oszkleniem/, DRZWI 5 zł 
 
Ceny dotyczą klientów ZGKiM posiadaj ących aktualne 
umowy na wywóz nieczystości stałych, dla pozostałych, 
nieposiadających umowy, cena podlega podwyższeniu o 
50% 
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Najmłodsi też potrafią łowić ryby 

Festyn z okazji Dnia Dziecka 

W sobotę, 30 maja, w Szkole Podstawowej 
Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka.  Do głów-
nych atrakcji tego dnia należy zaliczyć po-
kaz strażaków z OSP w Kolonowskiem. 
Najpierw demonstrowali, jak wygląda akcja 
gaszenia szkoły i wynoszenia poszkodowa-
nego z budynku, potem dzieci same mogły 
spróbować, ile siły potrzeba, by utrzymać 
wąż strażacki. To jednak  niejedyna atrak-
cja. Uczniowie przygotowali na ten dzień 
mnóstwo występów, między innymi śląskie 
beranie, występ kabaretu Ani mru mru czy 
pokaz break dance. Nie zabrakło również 
zawodów sportowych, konkursu rysunko-
wego czy „łowienia rybek”. Festyn zorga-
nizowała Publiczna Szkoła Podstawowa 
Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3, o po-
częstunek zatroszczyła się Rada Rodziców, 
natomiast nauczyciele przygotowali dzieci 
do występów. 
 

Kronika Policyjna 
 

14 maja policjanci w Kolonowskiem za-
trzymali mężczyznę, który kierował rowe-
rem mając 2,94 promila alkoholu we krwi. 
21 maja funkcjonariusze zatrzymali kolej-
nego nietrzeźwego kierowcę, który miał 
2,44 promila. 24 maja zatrzymano rowerzy-
stę, który jechał mając 3,93 promila. Postę-
powanie w tych sprawach prowadzone jest 
przez Komisariat Policji w Zawadzkiem. 16 
maja w Staniszczach Wielkich złodziej 
włamał się do pomieszczenia biurowo-
gospodarczego. Skradł m.in. papierosy oraz 
trzy silniki elektryczne. Właściciel poniósł 
straty w wysokości 700 złotych. Sprawą 
zajmują się policjanci z Zawadzkiego. 
 

Spotkanie w Fosowskiem 
 

30 kwietnia radni, Burmistrz Kolonowskie-
go i wicemarszałek Józef Kotyś spotkali się 
z mieszkańcami Fosowskiego. Część wnio-
sków dotyczących zgłaszanych problemów 
została już przekazana do realizacji lub do 
właściwych instytucji.  

1 czerwca, już po raz 21., Związek 
Wędkarski z Kolonowskiego z okazji 
Dnia Dziecka zorganizował dla naj-
młodszych konkurs wędkarski. W tego-
rocznej imprezie wzięło udział ponad 
150. dzieci w rożnym wieku. Przed  
ogłoszeniem wyników na najmłod-
szych czekała niespodzianka - pokazy 
strażackie. Nagrody za udział w zawo-
dach otrzymali wszyscy uczestnicy, 
zarówno ci, którzy złowili ryby, jak i 
ci, którzy tym razem nie mieli szczę-
ścia. Burmistrz Kolonowskiego, Nor-
bert Koston, odebrał z rąk prezesa Koła 
PZW, Piotra Grabowskiego, okoliczno-
ściową statuetkę - podziękowanie za 
pomoc w organizacji zawodów. Węd-
karzom serdecznie dziękujemy za trud 
włożony w przygotowanie imprezy. 

3 czerwca, po raz pierwszy w tym 
sezonie, udało się zorganizować gru-
pową przejażdżkę rowerową emery-
tów z Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów - Koło Kolo-
nowskie. Te wspólne wypady mają na 
stałe  wejść do kalendarza imprez  

Emeryci wiedzą, jak dbać o zdrowie 

gminnych i odbywać się w każdą 
pierwszą środę miesiąca. Przejażdż-
ki rowerowe adresowane są nie tyl-
ko dla członków związku. Zaprosze-
nie skierowane jest do wszystkich 
miłośników jazdy rowerowej.  
Mimo że deszczowa pogoda nie 
zachęcała do wyjazdów, emeryci 
żwawo ruszyli podziwiać  piękne 
okolice gminy Kolonowskie. W 
takcie rajdu zawitali między innymi 
do leśniczówki Jaźwin w Stanisz-
czach Wielkich. Pan leśniczy Robert 
Piątek zaprosił wszystkich do zwie-
dzania Izby Przyrodniczo-Leśnej       
i parku dendrologicznego. Uczestni-
cy mieli co podziwiać, gdyż leśni-
czy zgromadził setki różnych gatun-
ków roślin.  

Przedszkolaki pokazały jak kochają swoje mamy 

pociechy specjalnie dla nich. Dzie-
cięca spontaniczność, radość i pasja 
żadnej z mam nie pozostawiły obo-
jętną. Śmiech mieszał się ze łzami 
wzruszenia, a oklaski przerywane 
były delikatnym szelestem chuste-
czek do nosa. Brawa należą się nie 
tylko najmłodszym. Widać było, że 
panie przygotowujące dzieci do wy-
stępu, włożyły w to całe serce. Nie-
co zmodyfikowane przedstawienie 
podziwiać mogli członkowie TSKN 
w niedzielę, 31 maja. Oni również 
nie kryli wzruszenia. Wszystkie 
dzieci, poza gromkimi brawami, 
otrzymały także słodycze. 

26 maja mamy przedszkolaków z Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 w Kolo-
nowskiem miały okazję uczestniczyć w 
przedstawieniu przygotowanym przez  



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

Komenda Powiatowa Policji w Strzel-
cach Opolskich przypomina o obowiąz-
kowym wyposażeniu roweru. Obejmuje 
ono: 
- z przodu - światło pozycyjne barwy 
białej lub żółtej selektywnej , 
- z tyłu - jedno światło odblaskowe bar-
wy czerwonej o kształcie innym niż 
trójkąt oraz jedno światło pozycyjne 
barwy czerwonej, które może być miga-
jące, 
- co najmniej jeden skutecznie działają-
cy hamulec (nożny lub ręczny), 
- dzwonek lub inny sygnał ostrzegaw-
czy o nieprzeraźliwym dźwięku. 
Abyś był lepiej widoczny na drodze, 
oprócz obowiązkowego oświetlenia 
roweru, dodatkowo stosuj elementy 
odblaskowe na ubraniu, np. kamizelka 
odblaskowa. WIDOCZNY ZNACZY 
BEZPIECZNY! Pamiętaj: jazda na ro-
werze pod wpływem alkoholu jest czy-
nem zabronionym. Będąc w stanie po 
spożyciu alkoholu, tj. od 0,2 do 0,5 pro-
mila /0,1-0,25 mg/l/, jadąc na rowerze 
popełniamy wykroczenie z art. 87 §2 
kodeksu wykroczeń. Osoba taka podle-
ga wtedy karze aresztu do 14 dni albo 
karze grzywny. Może zostać orzeczony 
również zakaz prowadzenia pojazdów 
na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Będąc 
natomiast w stanie nietrzeźwości, tj. od 
0,5 promila /0,26 mg/l/ wzwyż, popeł-
niamy przestępstwo z art. 178a§2 ko-
deksu karnego. Czyn ten zagrożony jest 
karą grzywny, karą ograniczenia wolno-
ści lub karą pozbawienia wolności. Sąd 
może również orzec zakaz prowadzenia 
pojazdów w wymiarze od roku do 15 
lat. Rowerzyści stanowią 8% ogółu 
ofiar wypadków drogowych i 14% ogó-
łu zabitych w tych wypadkach. 

Zaproszenie na kurs  
nordic walking 

 

DFK Kolonowskie, w ramach realizacji 
zadania publicznego „Promocja zdro-
wia i profilaktyka zdrowotna”, zaprasza 
chętnych mieszkańców gminy Kolo-
nowskie na zajęcia z nordic walking, 
czyli chodzenia z kijkami. Zajęcia od-
bywać się będą w  plenerze na terenie 
Kolonowskiego. Sprzęt można wypo-
życzyć u instruktora. W ramach zajęć 
przeprowadzone zostaną 4-godzinne 
szkolenia w różnych terminach. Koszt 
szkolenia to 7 zł od osoby plus ubez-
pieczenie. Chętni proszeni są o zgłasza-
nie uczestnictwa pod numerem telefonu 
(077) 461 10 32 (K. Koziołek). Projekt 
„Promocja zdrowia i profilaktyka zdro-
wotna” dofinansowany jest przez Za-
rząd Powiatu Strzeleckiego. 
 

Zaproszenie do parku 
wodnego 

 

DFK Kolonowskie, w ramach realizacji 
zadania publicznego „Promocja zdro-
wia i profilaktyka zdrowotna”, organi-
zuje  dla chętnych mieszkańców gminy 
Kolonowskie wyjazd do Parku Wodne-
go w Tarnowskich Górach w dniu 26 
czerwca (piątek). Wyjazd o godz. 16.30 
spod Kościoła w Kolonowskiem. Koszt 
wyjazdu to 5,5 zł, od osoby. Kwota ta 
obejmuje koszty przejazdu, ubezpiecze-
nia oraz  2-godzinną kąpiel lub 1 seans 
w grocie solnej. Chętni proszeni są o 
zgłaszanie zamiaru uczestnictwa pod 
numerem telefonu (077) 461 10 32 (K. 
Koziołek). Dzieci prosi się o zapisywa-
nie razem z opiekunami. 
Projekt dofinansowany jest przez Za-
rząd Powiatu Strzeleckiego. 

Co dalej z kanalizacją? 
 

29 kwietnia minął termin składania ofert na budowę kanalizacji i nastąpiło ich 
otwarcie. Przetarg został rozpisany na dwa zadania. Pierwsze dotyczyło budowy 
kanalizacji na terenie Kolonowskiego i Fosowskiego, drugie na terenie Staniszcz 
Wielkich i Staniszcz Małych. Na pierwsze zadanie spłynęło pięć ofert, a na drugie 
trzy. Najkorzystniejszą ofertę dla zadania pierwszego złożyła firma P.W. 
„INSBUD” - Zbigniew Winiarz, Jan Troć, Hubert Baldy spółka jawna z Opola na 
kwotę brutto 3.735.314,92 zł. Natomiast dla zadania drugiego: KONSORCJUM 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z Piaseczna i Przedsię-
biorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „WPBK” Sp. z o.o. z Opola na wartość brut-
to 6.776.021,19 zł. 28 maja nastąpiło podpisanie umowy na budowę kanalizacji dla 
miejscowości Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie, a 29 maja podpisano umowę na 
budowę kanalizacji w Kolonowskiem i Fosowskiem. Przekazania placu budowy 
firmom nastąpi 15 czerwca. Szczegółowa informacja na temat podłączenia do 
kanalizacji ukaże się w następnym numerze Colonnowskiej. 

Numery telefonów 
 
Urząd Miasta i Gminy: 077 4611140 
Numery wewnętrzne: 
Sekretariat – 22 
Obsługa Rady – 27 
Księgowość – 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 –  
600 359 857 
 

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 11 158 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), 
wyślij maila: umig@kolonowskie.pl, 
        dorotarich@neostrada.pl 
lub zadzwoń: 077 4611 140  


