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Informacje gminne  
na komórkę 

 
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 
podpisał umowę z firmą Era na dostar-
czanie SMS-ów z informacjami o zagro-
żeniach i wydarzeniach na terenie gminy 
Kolonowskie. Każdy będzie mógł się 
zalogować do systemu za pomocą strony 
www.kolonowskie.pl i otrzymywać ko-
munikaty prosto na swój telefon komór-
kowy. 
 

Absolutorium  
dla Burmistrza 

 
Na sesji Rady Miejskiej w Kolonow-
skiem, która odbyła się 23 kwietnia 2010 
roku Rada Miejska jednogłośnie udzieli-
ła Burmistrzowi Kolonowskiego absolu-
torium za wykonanie budżetu za rok 
2009.  
 

Zbierali pieniądze  
dla powodzian 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  
Nr 1 w Kolonowskiem wyszła z inicjaty-
wą zorganizowania pomocy dla powo-
dzian z gminy Kolonowskie. W ramach 
festynu z okazji Dnia Dziecka odbyła się 
loteria fantowa, której  dochód (585,39 
zł) przekazany został na zakup środków 
czystości dla czterech rodzin dotkniętych 
powodzią. Osoby, którym została prze-
kazana pomoc, serdecznie dziękują 
wszystkim uczniom i nauczycielom za 
okazane serce i pomoc. 
 

Co dalej z rowami? 
 

15, 17 i 18 czerwca w poszczególnych 
sołectwach gminy odbyły się zebrania w 
sprawie przystąpienia do projektu odbu-
dowy rowów melioracyjnych. Istnieje 
bowiem szansa pozyskania na ten cel 
środków w wysokości 80% kosztów 
całego przedsięwzięcia. Spłata pozosta-
łych 20% byłoby rozłożona na raty na 
okres 15 lat. Temat został poruszony -    
- teraz pozostaje tylko czekać na reakcje  
zainteresowanych, czyli rolników.  

Powódź 2010 w gminie Kolonowskie w obiektywie 

 

Podziękowania 
 

Norbert Koston, Burmistrz Gminy Kolonowskie, pragnie serdecznie  
podziękować wszystkim osobom pomagającym podczas powodzi.  

Do walki z żywiołem włączyły się nie tylko wszystkie gminne jednostki  
Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogromną pomoc i  zaangażowanie okazali 

wszyscy mieszkańcy. Pomoc zaoferowali również gminni przedsiębiorcy. 
Szczególne podziękowania należą się Restauracji „Mark”,  firmie „Merkur”, 

Restauracji „Markus”, Piekarni Kisiel oraz firmie „ Izostal”,  
które prace przy walce żywiołem świadczyły nieodpłatnie.  
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CENNIK ZA USŁUGI KOMUNALNE nr 3/2010 
"Z G K i M" Sp. z o. o. KOLONOWSKIE 

Obowiązuje od 01.05.2010 r. 
 
1. STAWKA ROBOCZOGODZINY /netto / 
Roboty ogólno-budowlane 1 rbg w zł:         23,60 zł 
Roboty instalacyjne wod - kan i C.O. 1 rbg w zł:        23,60 zł 
Roboty związane z utrzymaniem dróg, placów i zieleńców 1 rbg w zł:     23,60 zł 
 
2. WYWÓZ NIECZYSTO ŚCI PŁYNNYCH /netto / 
Średnio wywóz 1 m3           24,50 zł 
 
3. WYWÓZ NIECZYSTO ŚCI STAŁYCH /netto / 
Wywóz 1 szt. pojemnika do120 l /Zakłady, Firmy, Jednostki budżetowe-wywóz x1/    18,64 zł 
Wywóz 1 szt. pojemnika 1100 l /Zakłady, Firmy, Jednostki budżetowe-wywóz x1/    83,84 zł 
Wywóz 1 szt. pojemnika 110-120 l /Gospodarstwa indywidualne/miesięcznie /     28,79 zł 
Wywóz 1 szt. pojemnika 110-120 l /Gospodarstwa indywidualne 1 raz w mc -wywóz 1szt/   18,50 zł 
Wywóz dodatkowego pojemnika, worka /poj.110-120l/ 1 szt. w zł:      17,66 zł 
Wyniesienie pojemnika z terenu posesji za 1 szt. w zł:       4,00 zł 
Opłata dzierżawna za korzystanie z pojemnika 110-120l 1 szt. Miesięcznie w zł:    5,50 zł 
Opłata dzierżawna za korzystanie z pojemnika 1100l 1 szt. miesięcznie w zł:     26,47 zł 
 
4. WODA/ŚCIEKI ( kanalizacja)/brutto z podatkiem VAT / 
Woda odbiorcy indywidualni 1m3          2,89 zł 
Opłata abonamentowa za punkt poboru odbiorcy indywidualni za 1m-c      3,75 zł 
Woda odbiorcy pozostali / Zakłady, Firmy, Jednostki budżetowe/ 1m3      3,22 zł 
Opłata abonamentowa za punkt poboru odbiorcy pozostali/ Zakłady, Firmy, Jednostki budżetowe/ za 1m-c  7,49 zł 
Odbiór ścieków indywidualni dostawcy 1m3        4,86 zł 
Odbiór ścieków pozostali dostawcy / Zakłady, Firmy, Jednostki budżetowe/ 1m3    6,27 zł 
Odbiór ścieków oczyszczalnia /zrzut/ dostawcy z terenu Gminy 1m3      7,24 zł 
Odbiór ścieków oczyszczalnia /zrzut/ dostawcy z poza Gminy 1m3      8,68 zł 
 
5. USŁUGI TRANSPORTOWE / netto / 
Samochód ciężarowy 15 ton "TATRA" 1 godzina najmu w zł:       81,41 zł 
Samochód ciężarowy 15 ton "TATRA" 1 "Tonokilometr " w zł:      4,84 zł 
Samochód dostawczy 1 godzina najmu w zł:        46,23 zł 
Samochód dostawczy / trasa poza teren gminy/ 1km w zł:       1,63 zł 
Ciągnik rolniczy C-360 1 godzina najmu w zł:        53,60 zł 
Ciągnik rolniczy C-360 z przyczepą 1 godzina najmu w zł:       55,95 zł 
Przyczepa / 3,5 - 6ton / 1 godzina najmu w zł:        4,90 zł 
Koparko-ładowarka "Ostrówek " 1 godzina najmu w zł:       75,70 zł 
Autobus JELCZ - bez opiekuna 1km w zł:         3,56 zł 
Autobus JELCZ - z opiekunem 1km w zł:         4,22 zł 
Autobus JELCZ - bez opiekuna / dni wolne od pracy/1km w zł + godz. pracy     3,56zł/km +23,60zł/h 
BUS bez opiekuna 1km w zł:          2,04 zł 
 
6. KOSIARKA R ĘCZNA SPALINOWA 1 godzina najmu w zł:      26,54 zł 
 
7. KOSA RĘCZNA SPALINOWA 1 godzina najmu w zł:       26,54 zł 
 
8. PILARKA SPALINOWA 1 godzina najmu w zł:        26,54 zł 
 
9. ZAGĘSZCZARKA SPALINOWA 1 godzina najmu w zł:      30,43 zł 
 
10. RUSZTOWANIE RAMOWE " WARSZAWSKIE " 
1 Kolumnowe do 10 m wysokości wynajem 1 doba w zł:       16,94 zł 
 
11. BETONIARKA 150 dm3 wynajem 1 doba w zł:        21,18 zł 
 
Ww. stawki są cenami umownymi , mogą się zmieniać wraz ze zmianą cen paliw i innych 
składników wchodzących w skład kalkulacji . Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT 
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Figielek tańczył we Włoszech 
 

30 marca zespół taneczny Figielek spotkał 
się z Norbertem Kostonem, Burmistrzem 
Kolonowskiego i Herbertem Wacławczy-
kiem, przewodniczącym DFK w Stanisz-
czach Wielkich. Dzieci wraz z Alicją Iwań-
ską przygotowały kwiaty i drobne upomin-
ki, przywiezione z Włoch dla sponsorów. 
Chciały one w ten sposób podziękować za 
pomoc finansową, jaką otrzymały od Bur-
mistrza i DFK przy wyjeździe na turniej 
taneczny do Włoch. 
Dzieci na spotkanie przyszły ubrane w blu-
zy reprezentacyjne zespołu ufundowane 
przez DFK, na których widoczne jest logo 
zespołu, oraz logo ich sponsora. 
 

Bezpłatny wstęp  
do JURAPARKU 

 
W ramach promocji krasiejowskiego JU-
RAPARKU mieszkańcy Gminy Kolonow-
skie maja prawo do otrzymania dożywot-
niej karty wstępu do Parku. 
Jak to zrobić? Należy wykupić pierwszy 
bilet, a wraz z nim otrzyma się dożywotnią, 
darmową kartę wstępu. Karta ta jest ważna 
tylko z dokumentem tożsamości, który na-
leży okazać przy kupnie biletu. Więcej o 
JURAPARKU i czekających tam atrak-
cjach w następnym numerze Colonnow-
skiej.  
 

Policja apeluje o rozwagę 
 
Pamiętajmy o właściwym zabezpieczaniu 
naszych domów czy mieszkań podczas na-
szej nieobecności. Zamykajmy okna i drzwi 
nawet do pomieszczeń gospodarczych,  nie 
udzielajmy informacji o naszych zwycza-
jach czy też wiadomości o sąsiadach, które 
mogą być pomocne w dokonania kradzieży. 
Nie pozostawiajmy także wartościowych 
rzeczy (np. laptop, torebka, aparat fotogra-
ficzny) w widocznych miejscach w samo-
chodzie podczas naszej nieobecności, gdyż 
stają się one łatwym łupem złodziei! 

 
Festyn  

w Staniszczach Małych 
 
W dniach 26-27 czerwca na terenie Wiej-
skiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego 
w Staniszczach Małych odbył się Opolski 
Festiwal Odnowy. W programie były m.in.: 
występ Amatorskiego Koła Teatralnego 
AKT ze Staniszcz Małych oraz zespołu 
artystycznego z Ukrainy, turniej sołectw      
i zabawa dyskotekowa połączona z kara-
oke. 

Bezpieczna droga do szkoły 

7 kwietnia miało miejsce uroczyste 
wręczenie tytuł Honorowego Obywa-
tela Gminy Kolonowskie O. Prof. Jo-
achimowi Piegsie MSF, dr. hab. nauk 
teologicznych w zakresie teologii mo-
ralnej. 
O Prof. Piegsa urodził się 30 wrze-
śnia 1930 r w Fosowskiem. Dwadzie-
ścia lat później wstąpił do Zgromadze-
nia Misjonarzy Św. Rodziny, a 27 
maja 1956 roku we Wrocławiu przyjął 
świecenia kapłańskie. W latach 1964-
1967 pełnił funkcję rektora Wyższego 
Seminarium Duchownego MSF w 
Polsce. W 1970 r. rozpoczął przewód 
habilitacyjny na Uniwersytecie w Me-
inz, a od 1971 został wykładowcą na 
tamtejszej uczelni. Od 1977 jest profe-
sorem a zarazem kierownikiem kate-
dry teologii moralnej na Uniwersyte-
cie w Augsburgu. Pełnił również funk-
cję dziekana Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu w Augsburgu. 

O. Prof. Joachim Piegsa Honorowym Obywatelem 
Gminy Kolonowskie 

Jest autorem licznych ksią-
żek. Do bardziej znanych 
należy trzytomowe dzieło pt. 
„Człowiek – istota moralna”, 
które zyskało aprobatę ks. 
kard. Josefa Ratzingera 
(obecnego Papieża Benedyk-
ta XVI) i obejmuje całość 
zagadnień teologii moralnej. 
Opracowanie to odznacza się 
świeżością ujęcia tzw. trud-
nych tematów, które autor 

rozważa na tle bogatej literatury 
źródłowej i pomocniczej, ukazując 
w każdym przypadku jednoznacz-
nie katolicki punkt widzenia. (http://
sklep.wydawnictwo.opole.pl/product/79,czlowiek--
-istota-moralna-tom-i.html) 

Jest również autorem wielu artyku-
łów z zakresu moralności, opubli-
kowanych nie tylko w pismach 
naukowych, ale również w prasie. 
 

O. prof. Piegsa jest także zaanga-
żowanym działaczem i orędowni-
kiem polsko-niemieckiego dialo-
gu. W swoich wystąpieniach i pu-
blikacjach z zakresu etyki migracji 
często ukazywał przyszłościową 
wizję Śląska w zjednoczonej Euro-
pie. Jest autorem i wydawcą pierw-
szego polsko-niemieckiego modli-
tewnika „Droga do nieba / Weg 
zum Himmel”, który wielu miesz-
kańcom Śląska ułatwił uczestnic-
two w reaktywowanych w latach 90 
mszach św. w języku niemieckim. 

28 maja pierwsza klasa Szkoły Pod-
stawowej Staniszcze Wielkie - Kolo-
nowskie 3, wraz z wychowawcą Ali-
cją Łozińską, zaprezentowała przed-
stawienie pod tytułem: "Bezpieczna 
droga do szkoły z odblaskami". Na 
występ zaproszeni zostali uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Kolonowskiem. Po spektaklu odbyła 
się pogawędka na temat: „Jak być 
bezpiecznym”, którą prowadziła 
sierżant Anna Łotocka-Kutynia. 
Dzieci uczestniczyły w niej z dużym 
zainteresowaniem i aktywnością. 

Odwiedzaj stronę Urzędu Miasta i Gminy 
Na nowej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie 
www.kolonowskie.pl  znajdziesz nie tylko najświeższe informacje z terenu gmi-
ny Kolonowskie i powiatu strzeleckiego, ale również ostrzeżenia meteorologicz-
ne dla województwa opolskiego. Strona internetowa służy również jako źródło 
kontaktu się Burmistrza z mieszkańcami podczas sytuacji kryzysowych, o czym 
można było przekonać się podczas powodzi. 



! ! !   O K O L I C E    U R Z Ę D U   ! ! ! 
Numery telefonów 
Urząd Miasta i Gminy: 77 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 

 

ZGKiM:  77 46 11 044,  
pogotowie wodociągowe – 600359857 
Pomoc Społeczna: 77 46 11 075 
Gimnazjum: 77 46 11 053 
 

Szkoły Podstawowe 
77 46 11 126 Kolonowskie Nr 1 
77 46 11 158 Fosowskie 
77 46 11 064 Staniszcze Małe 
 

Przedszkola 
77 46 11 455 Kolonowskie 
77 46 11 158 Fosowskie 
77 46 11 260 Staniszcze Wielkie 
77 46 11 064 Staniszcze Małe 
 

Policja 
77 46 16 477 Komisariat w Zawadz-
kiem (czynny całą dobę) 
77 46 11 007 Posterunek Policji 
(w każdy poniedziałek od 12.00-
15.00, piątek od 17.30–20.00) 
 

Straż Pożarna 
77 404 99 00 (Strzelce Opolskie) 
 

Służba zdrowia 
77 46 51 999 Pogotowie Ratunkowe 
 (Ozimek) 
77 46 11 160 NZOZ „Medyk” 
 (Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem) 
77 4 622 490 Urząd Pocztowy Kolo-
nowskie 
77 4 622 495 Urząd Pocztowy Fosow-
skie 
 

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: 77 4611 140  
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Jak przyłączyć się  
do kanalizacji? 

 

Warunki przyłączenia się do kanalizacji: 
- wykonanie przyłącza z rur PCV o śred-
nicy 160 mm SN4 poprzez studzienkę 
przyłączeniową typu WAVIN o średnicy 
315 mm PCV usytuowaną w granicy 
działki; 
- zlecenie wykonanie operatu geodezyj-
nego / pomiaru powykonawczego przyłą-
cza /; 
- przed zasypaniem wykopów zgłoszenie 
do odbioru wykonanego przyłącza w 
siedzibie  Spółki oraz podpisanie umowy 
na zrzut ścieków. 
Koszt przyłączenia się do sieci, robót 
ziemnych, materiałów oraz pomiaru po-
wykonawczego ponosi indywidualnie 
każdy przyłączający się do kanalizacji. 
Przybliżone koszty materiałów potrzeb-
nych do przyłączenia się do kanalizacji: 
- studzienki to koszt w granicach 700-800 
złotych brutto; 
- rury PCV to koszt w granicach 25-26 zł 
brutto za metr bieżący. Podane ceny są 
przybliżonymi cenami hurtowymi mate-
riałów. Przed przystąpieniem do wykona-
nia przyłącza należy indywidualnie zgło-
sić się do spółki KGK celem otrzymania 
szczegółowych warunków technicznych 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

 
Możliwość wypożyczenia 

osuszacza 
 
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie dys-
ponuje osuszaczem do pomieszczeń zala-
nych w czasie powodzi. Istnieje możli-
wość bezpłatnego wypożyczenia urządze-
nia. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr tel.: 77 461 11 40, w. 29. 

 
Remont ul. Opolskiej  

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu od 
10 maja rozpoczął prace związane z prze-
budową drogi wojewódzkiej nr 463 w 
miejscowości Kolonowskie. W pierwszej 
kolejności wykonane będą prace związa-
ne z przebudową sieci telekomunikacyj-
nej i wodociągowej. Same zaś roboty 
związane z przebudową drogi wojewódz-
kiej prowadzone będą z wyłączeniem z 
użytkowania połowy szerokości jezdni. 
Ruch drogowy będzie sterowany za po-
mocą sygnalizacji świetlnej. Planowany 
termin zakończenia robót upływa z dniem 
15 września 2010 r. 

Najlepsi szóstoklasiści  
i gimnazjaliści w gminie 

Kolonowskie: 
 
Klasy szóste 
PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3: 
Błażej Detko - 5,25 
Magdalena Szaton - 5,25 
Magdalena Musioł - 5,00 
 
PSP Staniszcze Małe - Spórok: 
Anna Leja - 5,58 
Sonia Springer - 5,25 
 
PSP Kolonowskie: 
Dominika Bosek - 5,33 
Marlena Morcinek - 5,25 
Magdalena Swoboda - 5,17 
Mateusz Iwanów - 5,08 
 
PG Gimnazjum 
Klasy pierwsze:  
Kinga Szydłowska - 5,00 
Agata Gawlik - 5,23 
Klaudia Czaja - 5,21 
Mateusz Czupała - 5,00 
Artur Feliks - 5,00 
Marzena Rakowska - 5,07 
Kamil Żyłka - 5,07 
 
Klasy drugie: 
Ewa Klisz - 5,00 
Tomasz Wacławek - 5,23 
 
Klasy trzecie:  
Anna Gawlik - 5,40 
Nikola Kania - 5,10 
Joanna Leja - 5,00 
Nikol Pińkowska - 5,10 
Dorota Spałek - 5,10 
Jakub Libront - 5,40 
Katarzyna Marzok - 5,40 
Mateusz Świerczyński - 5,40 
 

Prymicje  
w Staniszczach Wielkich 

 
23 maja w kościele parafialnym w Sta-
niszczach Wielkich odbyły się prymi-
cje ks. Andrzeja Ochmana z Fosow-
skiego. Święcenia kapłańskie przyjął 
dzień wcześniej z rąk biskupa Andrzeja 
Czai. Ks. Andrzej Ochman urodził się 
4 maja 1985 roku w Fosowskiem, tam 
też chodził do przedszkola i szkoły 
podstawowej. Maturę zdawał w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Mieszka 
I w Zawadzkiem, a po zdaniu matury 
wstąpił do seminarium w Opolu.   


