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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa. 
W latach 2007-2010 na bieżące utrzyma-
nie OSP wydatkowano 426 tys. zł  
W 2008 zakończono rozbudowę świetlicy 
wiejskiej w Staniszczach Małych o remi-
zę OSP. Zadanie realizowane było przez 
kilka kolejnych lat i w całym tym okresie 
wydatkowano na nie 334 tys. zł. 
W 2009 r. rozbudowano świetlicę wiej-
ską w Spóroku o remizę OSP. Wartość 
wszystkich robót wyniosła 260 tys. zł. 
W 2010 rozpoczęto rozbudowę remizy 
OSP w Kolonowskiem o dodatkowy boks  
- koszt inwestycji to 200 tys. zł, 
Za kwotę 590 tys. Zł zakupiono nowy 
samochód bojowy dla OSP Staniszcze 
Wielkie. 150 tys. zł pozyskano w formie 
dotacji z Zarządu Wojewódzkiego OSP. 
 
Oświata i wychowanie. 
Zadania zrealizowane w 2007 r. 
W Publicznym Przedszkolu  Nr 1 w Ko-
lonowskiem przebudowano i zmoderni-
zowano zaplecze kuchenne - wartość 
inwestycji to 289 tys. zł. 
W PSP w Fosowskiem zrealizowano ze 
środków bieżących remont dachu, za-
adaptowano drugi budynek na świetlicę 
socjoterapeutyczną, dokonano naprawy 
parkietu. Wartość wszystkich remontów 
wyniosła ponad 263 tys. zł. 
Ponadto w jednostkach oświatowych  

Sprawozdanie z kadencji 2007 – 2010 
112 tys. zł. 
W PSP w Kolonowskiem wykonano 
malowanie pomieszczeń i montaż wy-
kładzin  na kwotę 37 tys. zł. 
W PSP Staniszcze Małe wymieniono 
grzejniki i wykonano roboty malar-
skie, wyremontowano parking i ogro-
dzenie, zamontowano nowe okna (50 
tys. zł). 
Na wyposażenie szkół podstawowych 
wydatkowano 49 tys. zł. 
W PG w Kolonowskiem wykonano 
ściankę działową i malowania na kwo-
tę 44 tys. zł, a na wyposażenie klas 
lekcyjnych wydatkowano 15 tys. zł. 
Zadania zrealizowane w 2009 r. 
W PP Nr 1 w Kolonowskiem dokona-
no wymiany okien i docieplenia obiek-
tu, wymieniono wykładziny i zrealizo-
wano roboty blacharskie. Całość za-
mknęła się kwotą 90 tys. zł. 
W PSP w Fosowskiem wykonano 
chodnik oraz bieżące naprawy na kwo-
tę 29 tys. zł. 
W PSP w Kolonowskiem wymieniono 
okna i wykonano roboty blacharskie 
za 12 tys. zł. 
W PSP Staniszcze Małe wymieniono 
bramki do piłki ręcznej i kosze do ko-
szykówki na kwotę 3 tys. zł. 
Na wyposażenie szkół podstawowych 
wydatkowano łącznie 60 tys. zł. 

dokonano zakupów i drobnych remon-
tów na kwotę 170 tys.  
Zadania zrealizowane w 2008 r. 
W PP Nr 1 w Kolonowskiem wykonano 
przyłącze do gazu na kwotę 24,5 tys. zł 
oraz przeprowadzono remonty sal, po-
krycia dachu, uzupełnienia chodnika i 
montażu drzwi na kwotę 52 tys. zł. 
W PSP w Fosowskiem ze środków bie-
żących wykonano remont kotła central-
nego ogrzewania, parkingu, chodnika, 
wykonano roboty blacharskie, montaż 
drzwi i wykładzin oraz remont pracow-
ni komputerowej - wartość zadania to  

Nowy samochód  
dla OSP Staniszcze Wielkie 

Hala sportowa w Kolonowskiem 



COLONNOWSKA NR 133                                      LISTOPAD  2010                                                                                  str.2 

Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego 

Zadania zrealizowane w latach  
2007 -2010r. 
Na bieżące utrzymanie świetlic prze-
znaczono 365 tys. zł, a na prowadze-
nie działalności kulturalnej  wydatko-
wano 163 tys. zł.   
Zadania zrealizowane w 2008 r. 
Na bieżące utrzymanie świetlic 79 
tys. zł, a na prowadzenie działalności 
kulturalnej  wydatkowano 24 tys. zł. 
W 2007 r. zakończono rozbudowę 
Centrum Aktywności Wiejskiej w 
Staniszczach Małych. Wysokość 
wszystkich poniesionych nakładów to 
693 tys. zł., z czego pozyskano dota-
cję z Sektorowego Programu Opera-
cyjnego w wysokości 282 tys. zł.   
W 2009 przeznaczono 99 tys. zł. na 
remont drewnianej chaty w Kolonow-
skiem.  
 
Kultura fizyczna i sport 
W latach 2007-2010 na dotacje dla 
klubów sportowych przeznaczono 
355 tys. 
W 2007 r. zakończono budowę sali 
widowiskowo-sportowej w Kolonow-
skiem. Wartość realizacji całości za-
dania wyniosła 6,8 mln zł. 
W 2008 r. powstało boisko wielo-
funkcyjne w Kolonowskiem. Wartość 
całości robót to 597 tys. zł., z czego 
dotacja z Ministerstwa Sportu to 200 
tys. zł. 
W 2009 przeprowadzono remont pły-
ty boiska KS UNIA Kolonowskie.   

Kolonowskiem, Fosowskiem, Sta-
niszczach Małych i Wielkich. Inwe-
storem jest jednoosobowa spółka 
Gminy Kolonowskie KGK sp. z o.o. 
Wartość całości zadania to 9 mln zł. 
netto, w tym dofinansowanie unijne z 
RPO wyniosło 7,6 mln zł. Zadanie 
zakończono w listopadzie 2010. 
Zadania zrealizowane w 2010 r. 
Rozpoczęto realizację zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej we 
wsi Spórok wraz z częścią wsi Sta-
niszcze Małe i Staniszcze Wielkie” 
przez KGK sp. z o.o. Jego wartość to 
6,5 mln zł. brutto.  

W PG w Kolonowskiem wykonano 
montaż sieci komputerowej i inne 
drobne naprawy na kwotę 28 tys. zł, a 
na wyposażenie klas lekcyjnych 
(komputery, tablice interaktywne, 
sprzęt nagłaśniający i inne wyposaże-
nie) wydatkowano 56 tys. zł. 
Zadania zrealizowane w 2010 r. 
W PSP Kolonowskie rozpoczęto reali-
zację projektu „Opolska eSzkoła, 
szkołą ku przyszłości”. Wyremonto-
wano również dach w Gimnazjum na 
kwotę 60 tys. zł 
Na remont przedszkoli przeznaczono 
45 tys. zł.  
 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Zadania zrealizowanie w 2007 r. 
Opracowanie dokumentacji technicz-
nej dla budowy kanalizacji i wymiany 
wodociągów kosztowało 377 tys. zł.  
Koszt przygotowania wniosku do pro-
gramu EOG na dofinansowanie budo-
wy kanalizacji wyniósł 27 tys. 
Zadania zrealizowane w 2008 r. 
Wykonanie instalacji odżelaziania i 
napowietrzania wody na istniejącym 
ujęciu z infrastrukturą towarzyszącą to 
wydatek 739. tys zł. 
Poniesiono również koszt wykonania 
projektu budowlano-wykonawczego i 
wykupu działek na budowę kanalizacji 
w wysokości 33 tys. zł. 
Zadania zrealizowane w 2009 r. 
Budowa wodociągu na ulicy Krzywej 
w Kolonowskiem to zadanie warte 27 
tys. zł. 

Sprawozdanie z kadencji 2007 – 2010 c.d. 

Unijna dotacja do budowy  
kanalizacji - podpisanie umowy 

Rzeka Mała Panew -  
- raj dla kajakarzy 
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Kolonowskie wśród  
elity Polski 

 
Gmina Kolonowskie zdobyła 4. miejsce w 
Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich oraz 
9. miejsce w zestawieniu ogólnopolskim w 
rankingu „Gazety Prawnej”: Europejska 
Gmina - Europejskie Miasto. 
W rankingu oceniano wartość pozyskanych 
przez gminę środków unijnych. Dodatkowo 
pod uwagę brane były te pieniądze, które 
pozyskały podmioty działające na jej tere-
nie, czyli m.in. zakłady produkcyjne i orga-
nizacje.  
Wyróżnienia wręczono 3 listopada w War-
szawie podczas uroczystej gali, którą po-
przedziło seminarium dotyczące wykorzy-
stania funduszy unijnych, łączenia różnych 
źródeł finansowania inwestycji a także part-
nerstwa publiczno-prywatnego. 
 

Wicemistrz Polski  
jest z Kolonowskiego! 

 
Mateusz Kaszuba, zawodnik Klubu Karate 
"Nidan" i mieszkaniec Kolonowskiego, 
wraz z Bartłomiejem Barańskim i Dariu-
szem Sworeniem wywalczyli Wicemistrzo-
stwo Polski w konkurencji kata drużynowe-
go seniorów podczas Mistrzostw Polski 
Karate Shotokan Juniorów i Juniorów 
Młodszych, które odbyły się 24 październi-
ka w Bielsku Białej. W mistrzostwach 
uczestniczyło 139 zawodników z 32 klu-
bów. Zawody w stylu shotokan rozgrywane 
są bez podziału na kategorie wagowe. 
Uczestnicy turnieju podzieleni są jedynie 
według wieku.  
 

Grunt na medal 
 
Sześć terenów z obszaru województwa 
opolskiego zakwalifikowało się do II etapu 
IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Grunt 
na medal". Wśród nich znalazł się również 
obszar z terenu gminy Kolonowskie - dział-
ka 3,63 ha przy ul. Lipowej. 
Konkurs przeprowadziła Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych we 
współpracy z zarządami województw. 
Przystąpiło do niego 158 gmin z całej Pol-
ski, które nadesłały łącznie 242 oferty. Naj-
więcej propozycji przedstawiły wojewódz-
twa: śląskie, pomorskie, opolskie i łódzkie. 
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 88 
terenów, spośród których wyłoniono 16 
laureatów. 
Z obszaru województwa opolskiego laurea-
tem został teren gminy Zdzieszowice - 
Strefa Rozwoju Gospodarczego „BOREK” 
w Rozwadzy, o powierzchni 16,97 ha. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 
205 tys. zł.  
Na pozostałą działalność w zakresie 
kultury fizycznej i sportu wydatkowa-
no 91 tys.  
 
Transport (drogi) 
Zadania zrealizowane w 2007 r. 
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych 
wydatkowano 322 tys. zł, w tym 165 
tys. zł na remonty dróg. 
Zadania zrealizowane w 2008 r. 
Na bieżące utrzymanie dróg wydatko-
wano kwotę 183 tys. zł, w tym na re-
monty dróg przeznaczono 48 tys. zł. 
Za kwotę 162 tys. zł wyremontowano 
ulice Dworcową w Staniszczach Ma-
łych. Zarządowi Województwa prze-
kazano dotację w wysokości 50 tys. zł. 
na sporządzenie dokumentacji budow-
lano-wykonawczej chodnika przy uli-
cy Opolskiej. 
Zadania zrealizowane w 2009 r. 
Na bieżące utrzymanie dróg wydatko-
wano 719 tys. zł, w tym na remonty 
dróg 336 tys. zł.   
Przebudowano drogę gminną - część 
ul. Szkolnej w Kolonowskiem. War-
tość zrealizowanych wydatków wynio-
sła 167 tys., z tego 50% środków po-
zyskano z Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Starostwu Powiatowemu przekazano 
50 tys. zł  tytułem dotacji na budowę 
chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonow-
skiem. 
Zadania zrealizowane w 2010 r. 
Na b ieżące utrzymanie dróg  

Sprawozdanie - dokończenie 

przeznaczono 170 tys. zł, w tym na 
remonty cząstkowe kwotę 50 tys. 
zł. 
Zaplanowano dotację dla Starostwa 
Powiatowego w wysokości 120 tys. 
zł na budowę chodników. 
Zrealizowano inwestycje drogowe 
na kwotę 590 tys. zł. 
 
Turystyka  
Zadania zrealizowane w 2009 r. 
W ramach projektu „Utworzenie 
Regionalnego Centrum Turystycz-
ne Dolina Małej Panwi”  zostało 
całkowicie zrealizowane zadanie 
pn. „Budowa infrastruktury komu-
nikacyjnej łączącej Dinopark z m. 
Staniszcze Małe”. Na realizację 
tego zadania wydatkowano 760 tys. 
zł. 
Zadania zrealizowane w 2010 r. 
W 2009 r. wyłoniono wykonawcę 
drugiego zadania z wymienionego 
wyżej projektu pn. „Budowa infra-
struktury turystycznej na terenie 
Gminy Kolonowskie”. Cena brutto 
oferty wyniosła: 520 tys. zł. Do 
kosztów realizacji obu zadań nale-
ży jeszcze doliczyć wydatki Inży-
niera projektu w wysokości 54 tys. 
zł. Na projekt pozyskano środki z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego. 
W latach 2009 i 2010 realizowany 
był projekt „Promocja walorów 
turystycznych Regionu Hranicko i 
Doliny Małej Panwi” – Całkowita 
wartość projektu wyniosła 380 tys. 
zł, z czego wartość dofinansowania 
to 331 tys. zł  

Projekt realizowany z czeskim 
regionem Hranicko 



! ! !   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 10 64 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 
 
30 września policjanci z Zawadzkiego 
ustalili, że 40-letni mieszkaniec gminy 
Kolonowskie z budynku wyłuszczarni 
nasion skradł windę budowlaną. Właści-
ciel poniósł straty w wysokości  500 zło-
tych. 
Zawadczańscy policjanci zatrzymali w 
Kolonowskiem: 11 października 30-latka, 
który kierował rowerem w stanie nie-
trzeźwości  - 1,8 promila; 20 październi-
ka  52-latka, który kierował rowerem 
mając 1,13 promila oraz 28 października 
64-latka, który kierował rowerem mając 
1,44 promila. 
Policjanci z Komisariatu Policji w Za-
wadzkiem szukają osoby, która 6 paź-
dziernika w Kolonowskiem włamała się 
do sklepu spożywczego, skąd skradła 
alkohol i papierosy.  Właściciel poniósł 
straty w wysokości 5000 złotych.  
UWAGA!  Pomimo licznych apeli nadal 
nie zabezpieczamy właściwie naszych 
mieszkań. Metody działania przestępców 
są zawsze podobne. Niejednokrotnie ob-
serwują oni swój potencjalny cel dużo 
wcześniej.  

Co zrobić, żeby nie zostać  
ofiarą złodzieja? 

- prawidłowo zabezpieczajmy swoje do-
my, pamiętając o  zamykaniu okien i 
drzwi do domów i pomieszczeń gospo-
darczych, 
- bądźmy ostrożni przy nawiązywaniu 
kontaktu z nieznajomymi przychodzący-
mi do naszego domu, nie udzielajmy in-
formacji o naszych zwyczajach czy też 
wiadomości o sąsiadach, informacje te 
mogą być pomocne w dokonaniu kradzie-
ży, 
- nie wpuszczajmy pod żadnym pozorem 
nieznanych osób do mieszkań czy do-
mów, 
- w trakcie zakupów nie należy afiszować 
się z ilością posiadanych pieniędzy w 
portfelu, 
- nie wdawajmy się w dyskusje z niezna-
jomymi podczas zakupów czy odwiedza-
jącymi nasze domy, gdyż oni tego wła-
śnie oczekują, a rozmowa jest sposobem 
na wzbudzenie zaufania. 
Jeżeli uważają Państwo, że osoby, któ-
rych wcześniej nie widzieliście, poruszają 
się samochodami np. na tablicach reje-
stracyjnych z innego powiatu czy też 
województwa obserwują Wasze domy, 
niezwłocznie zwróćcie się o pomoc do 
najbliższych lub sąsiadów i powiadomcie 
Policję – tel. 997 lub 112 z telefonu ko-
mórkowego. 

Kolonowskie nie zapomina  
o swoich partnerach 

Goście z niemieckiego Gehrden i Be-
ilrode, słowackiej Chmelnicy, a także 
przedstawiciel austriackiego Wolfsgra-
ben przybyli w dniach 15-18 paździer-
nika na spotkanie partnerskie gmin, z 
którymi współpracuje Kolonowskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem wizyty było zapoznanie się ze 
sposobem wykorzystania pieniędzy 
zewnętrznych na terenie gminy Kolo-
nowskie, a także omówienie kierunków 
dalszej współpracy. Goście zapoznali 
się z działalnością Lokalnej Grupy 
Działania "Kraina Dinozaurów" oraz 
lokalnych przedsiębiorstw. Mieli rów-
nież możliwość zwiedzenia krasiejow-
skiego JuraParku, muzeum w Kolo-
nowskiem oraz uczestnictwa w Okto-
berfeście, zorganizowanym w Stanisz-
czach Małych. 
Spotkanie było również doskonałym 
sposobem na wymianę doświadczeń 
związanych z pozyskiwaniem dotacji. 
Ponadto poruszono następujące tematy: 
trójstronną współpracę szkół, wymianę 
młodzieży i tematyczne obozy mło-
dzieżowe. Rozmawiano również na 
temat praktyk dla urzędników oraz 
nauczycieli języka niemieckiego. Waż-
nym tematem rozmów była również 
turystyka, współpraca gospodarcza 
oraz odnawialne źródła energii.  
 

Piękna Wieś Opolska 2010 
Wręczenie nagród zwycięzcom tego-
rocznej, dwunastej edycji konkursu 
Piękna Wieś Opolska, odbyło się 16 
października w Starych Siołkowicach. 
W sumie w konkursie uczestniczyły 33 
sołectwa z 24 gmin. Z terenu gminy 
Kolonowskie laureatami zostały: 
> Staniszcze Małe - wyróżnienie za 
projekt Wiejskie Centrum Kulturalno - 
Rekreacyjne w Staniszczach Małych, w 
kategorii „Najlepszy projekt odnowy 
wsi”; 
> Staniszcze Wielkie - II miejsce w 
kategorii "Najlepszy start w odnowie 
wsi". 


