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To już drugi raz, gdy gmina Kolonow-
skie zdobyła wysokie miejsce w rankingu 
Gazety Prawnej. Tym razem gmina znala-
zła się na pierwszym miejscu w woje-
wództwie opolskim. Z tej okazji, 28 
września w Krakowie, odbyło się semina-
rium i regionalna gala dla województw: 
małopolskiego, śląskiego,  świętokrzyskie-
go i opolskiego.  

Jesteśmy najlepsi w województwie! 
Gmina Kolonowskie zdobyła tytuł "Europejska Gmina Europejskie Miasto 2010"  

23 września w Kędzierzynie-Koźlu odbyła 
się uroczystość z okazji przypadającej w 
tym roku 20. rocznicy pierwszych wolnych 
wyborów do rad gmin. 
Jej celem było uhonorowanie zasłużonych 
samorządowców z terenu gmin wojewódz-
twa opolskiego. 
Z gminy Kolonowskie listami gratulacyj-
nymi oraz pamiątkowymi medalami Mar-
szałka Województwa Opolskiego wyróż-
niono: 
> Jana Biernata, 

Ostatnia wizyta 
Czechów 

 

Od 8 do 9 września na terenie 
gminy Kolonowskie przebywali 
goście z regionu Hranicko. To  
ostatnia wizyta Czechów w ra-
mach projektu: „Promocja walo-
rów turystycznych Regionu Hra-
nicko i Doliny Małej Panwi”. 
Tym razem Czesi odwiedzili 
m.in. krasiejowski Jurapark. Mie-
li także okazję zapoznać się z 
tzw. dobrymi praktykami przy 
wykorzystaniu funduszy unij-
nych. Odwiedzili Zakład Masar-
ski „Ploch” w Staniszczach Wiel-
kich, który jako pierwszy z 
Opolszczyzny skorzystał z dofi-
nansowania z Unii Europejskiej, 
jeszcze przed przyłączeniem Pol-
ski do struktur UE. 
Goście z Czech mieli także oka-
zję  skosztowania naturalnego 

s o k u  w  E k o z a g r o d z i e 
„Jabłoniowy Sad” w Szczedrzyku 
oraz zobaczenia „Dworu Zawi-
szy” – ośrodka agroturystycznego 
w Dylakach.  
Choć projekt realizowany wspól-
nie z Czechami dobiegł końca, 
współpraca z Hranickiem nie 
zakończy się tak szybko. Gmina 
Kolonowskie została partnerem 
kolejnego projektu realizowanego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospo-
lita Polska 2007-2013, pod na-
zwą: „Razem poprzez przyrodę i 
tradycje”. Projekt ten dotyczyć 
będzie współpracy szkół z obu 
terenów. 

W rankingu Gazety Prawnej oceniane są 
samorządy, które mogą pochwalić się 
największymi osiągnięciami w pozyski-
waniu pieniędzy unijnych. 
Dotyczy to zarówno projektów realizo-
wanych przez same samorządy, jak pro-
jektów realizowanych przez przedsiębior-
stwa, rolników i organizacje społeczne, 
działające na terenie danej gminy. 

To są nasi samorządowcy 
Mieszkańcy gminy Kolonowskie wśród zasłużonych samorządowców 

województwa opolskiego 

> Elżbietę Cieśla, 
> Elżbietę Kabata, 
> Franciszka Klimasa, 
> Marka Szylderowicza, 
> Herberta Świerczoka, 
> Herberta Wacławczyka.  
 
Uroczystości uświetnił koncert w wykona-
niu uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Leśnicy oraz Chóru Mieszane-
go I LO im. A. Mickiewicza w Głubczy-
cach. 
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W sobotę, 2 października, Ochotnicza 
Straż Pożarna ze Staniszcz Wielkich 
uroczyście odebrała nowy wóz stra-
żacki marki Mercedes Atego 1329. 
Nowe auto bojowe zostało poświęcone 
w trakcie uroczystości, na której obec-
ni byli m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych i sąsiednich jednostek 
OSP. 
Samochód kosztował niecałe 600 tys. 
złotych i sfinansowany został z pienię-
dzy z budżetu gminy oraz z dotacji 
Zarządu Głównego ZOSP RP. 
Wcześniej OSP korzystało głównie z 
samochodu marki Star, który teraz 
przekazany  został  s trażakom z 

Uczcili tegoroczne plony 
Na gminne dożynki w tym roku zaprosiły Staniszcze Wielkie 

występy orkie-
s t r y  dę t e j 
"Colonnowska" 
czy pokaz ta-
neczny zespołu 
"Figielek". Do 
łez doprowadzi-
ły  publiczność 
występy kabare-
tów z Publicznej 
Szkoły Podsta-
wowej Stanisz-
cze Wielkie - 
Kolonowskie 3 
o raz  g rup y 
"AKT" ze Sta-

niszcz Małych. W dalszej części popo-
łudnia na scenie festynowego namiotu 
wystąpiła Magda Durecka oraz Andre-
a. Cała impreza zakończyła się trady-
cyjną zabawą taneczną. Na gości cze-
kało także wesołe miasteczko strzelni-
ca oraz mecz piłki nożnej. 

Nasza Piękna  
Wieś Opolska 

 
Staniszcze Wielkie zdobyły trzecie 
miejsce w konkursie "Piękna Wieś 
Opo lska 2010"  w ka tegor i i 
"Najlepszy start w odnowie wsi". Z 
kolei wieś Staniszcze Małe otrzymała 
wyróżnienie za projekt "Wiejskie 
Centrum Kulturalno - Rekreacyjne w 
Staniszczach Małych" w kategorii 
"Najlepszy projekt odnowy wsi". 
Laureatów dwunastej edycji konkursu 
wyłonił 24 sierpnia Zarząd Woje-
wództwa Opolskiego. 
Mottem tegorocznej edycji, do której 
zgłosiły się w sumie 33 miejscowości 
było hasło: „Opolska wieś przyszło-
ści". 
 

Animatorzy znajduj ą 
czas dla dzieci 

Jesienne popołudnie z zabawami, 
czyli „Der lustige Herbstnachmittag - 
Spass und Spielen” zorganizowano 
dla przedszkolaków 30 września w 
Kolonowskiem. Prowadzili je anima-
torzy przeszkoleni przez Związek 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno
-Kulturalnych w Polsce (VDG) 
wspólnie z Domem Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej. Zadaniem animato-
rów jest aktywizacja lokalnych od-
działów Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców Wojewódz-
twa Opolskiego (DFK). W przypadku 
naszej gminy działania te ukierunko-
wane są na dzieci. Każde spotkanie 
ma swoją myślą przewodnią. Tym 
razem była to pizza. Temat ten prze-
wijał się podczas zabaw, taki też po-
częstunek na zakończenie imprezy 
otrzymały dzieci. W programie były 
również gry i zabawy z wykorzysta-
niem języka niemieckiego. Rodzicie 
w tym samym czasie spędzili wspól-
nie czas przy kawie i cieście. 
Kolejne spotkanie przewidziane jest 
w październiku w Staniszczach Wiel-
kich. Cały projekt trwa od września, a 
zakończy się w grudniu. 

OSP ma nowy samochód 

Kolonowskiego. Przypominamy: Jed-
nostka ze Staniszcz Wielkich należy do 
Krajowego Systemu Pożarniczego 
orazz dobywa wysokie lokaty w gmin-
nych, czy powiatowych konkursach 
strażackich. 

Tegoroczne dożynki odbyły się w 
weekend 18-19 września i połączone 
były z 20-leciem TSKN w gminie Ko-
lonowskie. 
Sobotnią imprezę rozpoczął występ 
zespołu "Suskie Skowronki", potem na 
gości czekała zabawa do białego rana. 
Oficjalna część dożynek odbyła się w 
niedzielę. Rozpoczęła ją msza święta w 
kościele parafialnym w Staniszczach 
Wielkich, po której barwny korowód 
przemaszerował na boisko LZS. Na 
jego przedzie jechała bryczka, w której 
siedzieli proboszcz, Norbert Nowainski 
oraz starostowie dożynek. Za nimi, z 
Placu Targowego, wyruszyli strażacy 
oraz reprezentacje poszczególnych 
miejscowości z koronami żniwnymi. 
Nie zabrakło też akcentów współcze-
snych, takich jak kajak na dachu samo-
chodu w którym siedział wiosłujący 
kajakarz. 
Na boisku czekały na uczestników do-
żynek same atrakcje:  
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Podstawówka z Kolonowskiego 
będzie multimedialna 

W ramach projektu "e-szkoła" podstawów-
ka doczeka się nowej serwerowni, sieci 
bezprzewodowej z dostępem do internetu 
oraz tablic interaktywnych i rzutników mul-
timedialnych w klasach. Dodatkowo szkoła 
otrzyma 50 laptopów, elektroniczny dzien-
nik, oraz infomat. Projekt "e-szkoła" reali-
zowany jest we współpracy z Wojewódz-
kim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycz-
nego i Politechnicznego w Opolu. 
 

To jest hasło naszej gminy 
 
"Ze śląską tradycją w przyszłość Europy!" - 
to hasło, które wygrało w gminnym kon-
kursie: "Promując swoją gminę - promujesz 
siebie". Zwycięskie hasło nadesłała Eweli-
na Ziaja ze Staniszcz Wielkich. 

 
Sławomir Szmal zaprosił  

na turniej  
 
III Mi ędzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 
Juniorów Młodszych „Sławomir Szmal 
Zaprasza” odbył się w dniach 18 i 19 wrze-
śnia. W sumie w turnieju wzięło udział 12 
drużyn. Podobnie jak w ubiegłych latach 
rozgrywki eliminacyjne miały miejsce w 
halach sportowych w Pawonkowie, Za-
wadzkiem i Kolonowskiem. 
W naszej gminie zmierzyły się ze sobą dru-
żyny: MOS Wrocław, GWARDIA Opole, 
UKS VICTORIA Tomaszów Mazowiecki 
oraz KS AZS AWF Gorzów Wielkopolski. 
Drugiego dnia turnieju w halach w Za-
wadzkiem i w Pawonkowie rozegrano me-
cze finałowe. 
 

Zajęcia plastyczne dla dzieci 
 

W czwartek, 9 września w Świetlicy Wiej-
skiej w Staniszczach Wielkich rozpoczęły 
się zajęcia dla dzieci, które odbywać się 
będą regularnie w każdy czwartek. Na 
pierwszym spotkaniu dla dzieci przygoto-
wano zabawy farbami plakatowymi, na 
następnych zaś robiono kwiaty z krepiny. 
Dzieci dobrze się bawiły, rozwijały swoje 
zdolność manualne i wyobraźnię. 
Wszystkie materiały potrzebne do zajęć 
zapewnił organizator. 

W Staniszczach Wielkich może powstać ZOL 
Mieszkańcy zagłosowali. Teraz czas na decyzję rady miejskiej. 

Stowarzyszenie stara się obecnie o  
pieniądze na sfinansowanie swojego 
przedsięwzięcia. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, była szkoła 
zostanie wyremontowana za 1,5 mln 
złotych, a pracę w niej znajdzie po-
nad 50 osób. 
Na zakończenie spotkania miesz-
kańcy w tajnym głosowaniu zadecy-
dowali: - ZOL może powstać. 
- Choć decydujące zdanie należy do 
rady miejskiej, bo to ona ma w tej 
sprawie ostatnie słowo, opinia 
mieszkańców zostanie przedstawio-
na radzie - tłumaczy Norbert Ko-
ston, Burmistrz Kolonowskiego. - 
Takie spotkania organizujemy wła-
śnie po to, by zapoznać się z wolą 
mieszkańców i wziąć je pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji. 
Informacje o stowarzyszeniu z Za-
wadzkiego dostępne są na stronie 
www.siedlisko.org.pl. 

W sobotę, 2 października, w świetlicy 
wiejskiej Staniszczach Wielkich od-
były się konsultacje wiejskie. Z 
mieszkańcami spotkał się Norbert 
Koston, Burmistrz Kolonowskiego i 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
"Siedlisko" z Zawadzkiego. 
Tematem spotkania była darowizna 
budynku po byłej szkole podstawowej 
w Staniszczach Wielkich na rzecz 
zawadczańskiego stowarzyszenia, 
które w byłej podstawówce chce 
otworzyć Ośrodek Socjalizacji Osób 
Niepełnosprawnych, w tym Niepu-
bliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
(NZOL). 
Przedstawiciele "Siedliska" przedsta-
wili swoje dotychczasowe osiągnięcia 
i doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, jak również omó-
wili plany na uruchomienie w przy-
szłości działalności właśnie w Stanisz-
czach Wielkich.  

XIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy  
"Mała Panew 2010" 

Gliwicki Klub Kajakowy "Wiking" imprezę zakończył na nowej stanicy w Fosowskiem. 

drużyny mieszane 
itp.), na co dzień nale-
żą do klubów kajako-
wych. Choć kajakarze 
regularnie trenują i 
mają do czynienia z 
rzekami o różnej trud-
ności stwierdzili, że w 
tym roku Mała Panew 
skutecznie zweryfiko-
wała ich umiejętności. 
Urząd Miasta i Gminy 
Kolonowskie, jako 
ws p ó ł o r g a n i z a to r 
spływu, ufundował 

nagrody dla uczestników, a Bur-
mistrz Kolonowskiego, Norbert Ko-
ston, wręczył je zwycięzcom. Bur-
mistrz, w trakcie oficjalnego zakoń-
czenie spływu wyraził jednocześnie 
nadzieję, że za rok uczestników bę-
dzie jeszcze więcej. 
Spływ zorganizowany przez Gliwic-
ki Klub Kajakowy to jednak nie je-
dyna taka impreza, która w tym roku 
odbyła się na Małej Panwi. Spływy 
organizują również samorządowcy, 
organizacje z terenu gminy, jak rów-
nież osoby indywidualne czy przed-
siębiorcy. 

Tradycyjny spływ kajakowy organi-
zowany przez gliwicki Klub Kajako-
wy "Wiking" rozpoczął się w piątek, 
10 września, w Krupskim Młynie. 
Czterdziestotrzykilometrowa trasa 
została podzielona na etapy, z których 
ostatni miał metę w Fosowskiem. 
W tym roku uczestnikom dopisała 
pogoda, choć rzeka była bardziej wy-
magająca niż zwykle, bo po ostatnich 
deszczach jej poziom wzrósł, a nurt 
przyspieszył. 
Uczestnicy spływu podzieleni na kil-
ka kategorii (indywidualne i drużyno-
we,  kajaki  jedno- i dwuosobowe, 



! ! !   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 11 058 Fosowskie 
77 46 11 260 Staniszcze Wielkie 
77 46 11 329 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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Kronika policyjna 
 
Zawadczańscy policjanci zatrzymali 23 
września w Kolonowskiem 62-latka, któ-
ry kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wości  - 2,26 promila. 
Policjanci z Komisariatu Policji w Za-
wadzkiem szukają osoby, która 6 wrze-
śnia w Staniszczach Małych włamała się 
do mieszkania skąd skradła m.in. artyku-
ły spożywcze. Właściciel poniósł straty w 
wysokości 300 złotych.  
 

Apel do uczestników ruchu  
 
W związku z powtarzającymi się w ostat-
nim okresie zdarzeniami drogowymi wy-
nikającymi m.in. z niedostosowania pręd-
kości do warunków panujących na dro-
gach czy też brakiem zwykłego rozsądku 
apelujemy do wszystkich uczestników 
ruchu o rozważną jazdę.  
Kierowco pamiętaj!!!  Okres jesienny 
charakteryzuje się pogorszoną i zmienną 
pogodą. Szybko zapadający zmierzch, 
częste opady, mgła liście zalegające na 
jezdniach powodują, że widoczność drogi 
jest ograniczona, a nawierzchnia dróg 
śliska.  
Dostosujmy prędkość do warunków na 
drodze. Niedostosowanie prędkości do 
warunków jazdy to główna przyczyna 
wypadków.  
Jednym z czynników wpływających na 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
jest stosowanie elementów odblaskowych 
w ubiorze pieszych i rowerzystów. Nawet 
niewielkie elementy odblaskowe powo-
dują, że kierowca jest w stanie dostrzec 
taką osobę dużo wcześniej i zapobiec 
nieszczęściu. 
W warunkach ograniczonej widoczności 
kierowca o wiele później zobaczy piesze-
go (szczególnie ubranego w ciemny 
strój), niż on zobaczy światła jadącego 
samochodu.  
Przed wejściem na jezdnię należy być 
absolutnie pewnym, że jest to czynność 
bezpieczna. Idąc po zmierzchu poboczem 
drogi warto wziąć ze sobą latarkę lub 
elementy odblaskowe. 
Rowerzyści powinni zadbać o sprawność 
oświetlenia stanowiącego obowiązkowe 
wyposażenie roweru. Należy do nich 
zaliczyć światło barwy białej lub żółtej 
selektywnej z przodu oraz barwy czerwo-
nej z tyłu pojazdu, każdy rower powinien 
posiadać również elementy odblaskowe. 

Dofinansowanie  
do usuwania azbestu 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
dofinansowuje zadania z zakresu usu-
wania azbestu pod warunkiem prowa-
dzenia prac zgodnie z wymogami pra-
wa, tj. przez firmę posiadającą pozwo-
lenie na wytwarzanie i gospodarowanie 
odpadami zawierającymi azbest. 
Regulamin udzielania dotacji w 
WFOŚiGW oraz oświadczenie wyko-
nawcy na stronie: www.kolonowskie.pl 
 

Starają się o dotacje 
 
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie   
dzięki pomocy Unii Europejskiej reali-
zuje sporo projektów, wymienić tu 
można m.in. kanalizację, czy budowę 
placów zabaw dla dzieci. 
Na tym jednak nie koniec. W planach 
są kolejne wnioski o dofinansowania 
remontu: 
> centrów miejscowości,  
> trybun na boisku Unii Kolonowskie, 
> boiska w Spóroku. 
O dofinansowanie na remont kościoła 
będzie się również starała parafia w 
Staniszczach Wielkich. 
 

Informacje na komórkę 
 
Dołącz do Systemu SMS-owego Po-
wiadamiania Mieszkańców Gminy 
Kolonowskie. Jedyny koszt, jaki trzeba 
ponieść, to jednorazowy SMS rejestru-
jący na numer + 48 664 070 799 o tre-
ści: zapisz (numer grupy). Aby wypi-
sać się z wybranej grupy, należy wy-
słać SMS-a o treści: 
wypisz (numer grupy). W polu (numer 
grupy) należy wybrać jedną z poniż-
szych grup tematycznych: 
01 - wszystkie informacje 
02 - informacje o sesjach Rady Miej-
skiej i Komisjach Problemowych 
03 - ostrzeżenia meteorologiczne i hy-
drologiczne 
04 - wydarzenia kulturalne, imprezy 
05 - terminy płacenia podatków 
Przykładowy SMS: 
zapisz 01 
lub 
wypisz 01 
Ważne! Zapisanie się do grupy 01 
(wszystkie informacje) powoduje, że 
nie trzeba zapisywać się do pozosta-
łych grup oddzielnie. 


