
Prezes zarządu Mercur Trade Spółka z o.o., Marian Paul Schmandra (na zdję-

ciu), został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W trakcie uroczystej gali, 

która odbyła się 8 listopada, przyznano również tytuły Honorowego Obywatela 

Gminy Kolonowkie. Otrzymali je lokalni przedsiębiorcy: prezes  firmy „Izostal”, 

Marek Mazurek oraz szefujący spółce „Kolb” Antoni Bator. 

O odznaczenie dla Mariana Paula Schman-

dry wystąpił zarząd koła DFK oraz rada 

Sołecka Staniszcz Małych, uzasadniając je 

ogromym zaangażowaniem prezesa 

„Mercura” na rzecz wspierania lokalnej 

społeczności, począwszy od pomocy dla 

straży pożarnej, organizacji społecznych i 

parafii, na ochronie zabytków kończąc.  
 

Wyraźnie wzruszony prezes Schmandra, 

odbierając order z rąk wicewojewody opol-

skiego, Antoniego Jastrzembskiego, stwier-

dził, że chciałby, aby nasza gmina dalej się 

prężnie rozwijała. - „Cieszę się, jeśli wspie-

rane przez nas inicjatywy służą ludziom i  

wnoszą radość do waszej społeczności” - 

powiedział. Z kolei  wicewojewoda podkre-

ślił, że biznes jest ważny dla każdej gminy, 

a Kolonowskie jest dobrym miejscem, gdzie 

można z powodzeniem realizować marzenia 

i wykuwać gospodarcze sukcesy. 
 
 

 

Więcej o laureatach gali na stronie 3. 
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ZBIORNIK 
W LESIE 
Rozpoczął się ostatni etap budowy 

zbiornika retencyjnego na Rego-

lowcu. W efekcie prowadzonej 

przez Nadleśnictwo Zawadzkie 

inwestycji do końca bieżącego 

roku, w miejscu znanym m.in. z 

tradycyjnego rajdu turystycznego 

„Śladami Dawnego Hutnictwa”, 

powstanie zalew o powierzchni 3,5 

hektara. Zbiornik został usytuowa-

ny na rzece Bziniczka, w tym sa-

mym miejscu, w którym był kiedyś 

Rogolowa Teich, piętrzący wodę 

dla potrzeb huty.  

Jak widać na pochodzącej z 1914 roku mapie topograficznej, poniżej rekonstruowanego zbiornika na Regolowcu, znajdowała 

się niewielka osada. Dzisiejsza inwestycja ma służyć poprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego, a 

jej ciekawym elementem jest wysepka o powierzchni 20 arów, na której powstanie ostoja dla ptaków i zwierzyny leśnej. Przed-

sięwzięcie, którego koszt przekracza 1,6 miliona zł, zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a konkretnie - w ra-

mach działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” priorytetu III „Zarządzanie 

Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko na lata 2007-2013. 

GALA DLA ZASŁUŻONYCH 
 

Święty Marcin w Spóroku 



KONTROWERSYJNY ROZKŁAD JAZDY 
Pasażerowie kolejowych przewozów regio-

nalnych są zaniepokojeni planowanymi zmia-

nami nowego rozkładu pociągów, który ma 

wejść w życie 15 grudnia. W związku z tym 

przygotowali list otwarty, w którym sprzeci-

wiają się nowym propozycjom:  
 

„Znaczna część mieszkańców to pracownicy 

grupy PKP, służby zdrowia, poczty. Ludzie ci 

pracują na zmiany po 12 godzin i zaczynają 

prace o siódmej rano lub o dziewiętnastej, 

kończąc rano lub wieczorem, ale niestety  

w proponowanym nowym rozkładzie jazdy 

obecny kurs z Opola, który był o 8:06, zosta-

nie przeniesiony na godzinę 9:30, co w znacz-

nym stopniu utrudni powrót do domu. Prosi-

my się postawić w sytuacji pracownika który 

pracuje całą noc i musi czekać na  autobus 

dwie i pół godziny. Taka sytuacja jest kurio-

zalna i niedorzeczna…” 
 

Z pasażerami solidaryzuje się 

m.in. Burmistrz Kolonow-

skiego, który 8 listopada wy-

stosował  do  Przewozów 

Regionalnych PKP pismo o 

następującej treści: 
 

„W związku z planowanymi 

zmianami w rozkładzie jazdy 

na trasie Zawadzkie  - Opole 

Główne, pragnę wyrazić za-

niepokojenie prowadzonymi 

działaniami oraz stanowczo 

zaprotestować przeciwko 

dalszemu likwidowaniu połączeń komunika-

cyjnych na tym odcinku. Z połączeń komuni-

kacyjnych na tej linii korzystają zarówno oso-

by dojeżdżające do pracy jak i uczniowie do-

jeżdżający do szkół. Proponowane zmiany w 

rozkładzie jazdy pogorszą i tak już trudną 

sytuacje dojeżdżających. Biorąc pod uwagę, 

że dla większości podróżnych PKP jest jedy-

ną możliwością dojazdu do szkoły czy pracy, 

stoimy, jako samorząd, na stanowisku, iż na-

leżałoby optymalnie dostosować godziny 

kursowania pociągów do godzin rozpoczęcia i 

zakończenia zajęć szkolnych bądź pracy.” 
 

 

Burmistrz Norbert Koston popiera stanowisko 

mieszkańców i wnosi, aby ponowne przeana-

lizować i przemyśleć nowy rozkład jazdy. 

Interpelacja w tej sprawie zostanie złożona 

także w czasie obrad sejmiku województwa. 
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ŻYCZENIA DLA JUBILATA 
21 października swoje 92. uro-

dziny obchodził  
Pan JAN GONSIOR ze Spóroka.  

 

Życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności składają Jubilatowi:  

Burmistrz Kolonowskiego,  
Norbert Koston, pracownicy  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz Redakcja 

„Colonnowskiej”!  

JAK ODNIEŚĆ 

SUKCES 

O tym, w jaki sposób założyć 

działalność gospodarczą oraz 

czym się kierować, aby przed-

sięwzięcie odniosło sukces, 

mogli dowiedzieć się uczestni-

cy spotkania, które odbyło się  

6 listopada w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Kolonowskiem.  

Spotkanie to zorganizowane 

zostało w ramach projektu pod 

nazwą: "Centra Startowe - sie-

ciowy system wsparcia przed-

siębiorczości w województwie 

opolskim", realizowanego przez 

Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 

Opolskie Centrum Rozwoju 

Gospodarki oraz Centrum Euro-

py Środkowej i Wschodniej 

Nadrenii-Palatynatu (MOEZ). 

Projekt jest odpowiedzią na 

brak na terenie Opolszczyzny 

kompleksowego produktu, któ-

ry mógłby gwarantować wysoki 

wskaźnik przeżywalności firmy 

oraz stymulować przedsiębior-

czość i samozatrudnienie wśród 

osób pozostających bez pracy. 

Rozwiązania, które zapropono-

wane zostały w projekcie, z 

powodzeniem wprowadzane są 

w Niemczech. U naszych za-

chodnich sąsiadów przybierają 

one formę Startzentrum (centra 

startowe) oraz Nexxt Change 

(dziedziczenie i przekazywanie 

firmy). 
 

Spotkanie zorganizowane w 

Kolonowskiem miało wymiar 

praktyczny. Dzięki prowadzą-

cemu, który jest czynnym biz-

nesmenem, potencjalni przed-

siębiorcy mogli dowiedzieć się, 

jakie korzyści i jakie niebezpie-

czeństwa niesie ze sobą prowa-

dzenie własnej firmy.  
 

ANNA SZATON 

NIE PRZEKRĘCAĆ NAZWISK! 
Mieszkająca przy ul. Dworcowej w Fosowskiem Johanna Zgo-

dzaj ma od pewnego czasu problem z  urzędnikami gminnymi 

i powiatowymi, którzy na sygnowane jej imieniem i nazwi-

skiem pisma wysyłają odpowiedzi na nazwisko zmarłej Teresy 

Zgodzaj. Reagując na uwagi mieszkańców w sprawie żywo-

płotów przy ul. Dworcowej, starosta strzelecki wysłał odpo-

wiedź do… Teresy Zgodzaj, a w ślad za urzędowym pismem 

również nasza redakcja popełniła błąd, wkładając w usta nie-

żyjącej Teresy wypowiedź Pani Johanny (artykuł „Fosowskie 

na wirażu”, „Colonnowska” 9/167).  
 

Za całe zamieszanie przepraszamy, a naszych zapracowanych 

urzędników prosimy, aby nie mylili adresatów korespondencji! 

Jesień w Staniszczach - Foto: Joanna Różycka 

Spółka KGK zleciła wykonanie nowych przyłączy 
wodociągowych na ul. Dworcowej w Fosowskiem 



8 listopada w sali bankietowej Kręgielni „Pod 

Lasem” wręczono wyróżnienia przedsiębior-

com, których zaangażowanie służy nie tylko 

rozwojowi 

gospodar -

c z e m u 

Gminy Ko-

lonowskie, 

ale którzy  

s w o i m i 

działaniami 

przysłużyli 

się  spo-

ł e c z n o ś c i 

lokalnej. 
 

K a w a l e r 

Brązowego Krzyża Zasługi, Marian Paul 

Schmandra, od 1997 roku z powodzeniem 

zarządza i jest głównym udziałowcem firmy 

MERCUR, produkującej specjalistyczne opa-

kowania foliowe dla branży spożywczej. Fir-

ma jest postrzegana jako rzetelny i pewny 

partner biznesowy, czego potwierdzeniem 

jest jej ciągły rozwój, udokumentowany  na-

grodami w ogólnopolskich konkursach. Pan 

Schmandra wsparł finansowo budowę chod-

nika wzdłuż ul. Hauptstocka w Staniszczach 

Małych oraz remont ul. Dworcowej w tej 

samej miejscowości, a pracownicy firmy 

MERCUR systematycznie dbają o estetykę 

centrum wsi.  
 

Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, 

wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem, uhonorowali Antoniego Ba-

tora (na zdjęciu pierwszy z prawej) oraz Mar-

ka Mazurka (drugi z prawej) tytułem Honoro-

wego Obywatela Gminy Kolonowskie. 

Marek Mazurek rozpoczął karierę zawodo-

wą w 1989 roku w Zakładach LENTEX S.A. 

w Lublińcu, pracując m.in. na stanowiskach 

kierownika działu finanso-

wego oraz jako dyrektor 

Zakładu Wykładzin. W 

latach 1994 – 2003 kiero-

wał korporacją TEXLEN 

Sp. z o.o. z siedzibą w 

Lublińcu, a od roku 2005 

związany jest ze spółką 

akcyjną IZOSTAL, naj-

pierw jako dyrektor finan-

sowy, następnie jako wi-

ceprezes zarządu, a od 

2011 roku jako prezes 

zarządu i dyrektor generalny. Uczestniczył  

w budowie zakładu produkcyjnego w Kolo-

nowskiem, a następnie wykazał wielkie zaan-

gażowanie w jego rozbudowę.  
 

Antoni Bator przepracował 18 lat w Hucie 

KATOWICE, a w okresie od 1993 do 2008 

roku kierował Hutą BANKOWA w Dąbrowie 

Górniczej. Od roku 2008 jest prezesem 

KOLB Sp. z o.o. w Kolonowskiem. KOLB 

uzupełnił pod jego kierownictwem ofertę o 

przetwórstwo wyrobów hutniczych, został 

rozbudowany i wyposażony w nowe urządze-

nia produkcyjne oraz nowoczesne technolo-

gie w zakresie antykorozji. Spółka produkuje 

i montuje konstrukcje stalowe budowlane, ale 

również wytwarza konstrukcje maszynowe 

na rynek krajowy i na eksport. W ramach 

współfinansowanego ze środków unijnych 

projektu Adamantis, KOLB opracował inno-

wacyjną koncepcję materiałową  i technolo-

giczną systemu konstrukcyjnego. 

Listopad 2013 Str. 3 W SKRÓCIE 

 Już w sobotę, 9 listopada, św. 
Marcin odwiedził Kolonowskie, 

głosząc dobre słowo i dzieląc się 
rogalikami. Dzień później dotarł 

do Spóroka, a 11 listopada odwie-
dził Staniszcze Małe i Wielkie.   

 

 Urząd Miasta i Gminy w Kolo-
nowskiem poszukuje pracownika 
na zastępstwo w referacie finan-
sów na okres styczeń - wrzesień 

2014. Wymagane kwalifikacje: 
doświadczenie w zakresie księgo-

wania dochodów w jednostce 
sektora finansów publicznych 

oraz znajomość ustaw o finan-
sach publicznych i  rachunkowo-
ści oraz rozporządzeń wykonaw-

czych. Zainteresowane osoby 
powinny się zgłosić do urzędu 
najpóźniej do końca listopada. 

 

 Burmistrz Kolonowskiego spo-
tkał się z Powiatowym Inspekto-

rem Nadzoru Budowlanego w 
sprawie budynku byłej stacji PKP 

w Kolonowskiem. Gmina zleciła 
dokumentację o stanie technicz-
nym budynku, która będzie pod-

stawą do nałożenia decyzji  
o jego rozbiórce.  

10 października odbyło się  
spotkanie z przedstawicielami 
instytucji i przedsiębiorców ze 
Staniszcz Wielkich w sprawie 

gazyfikacji centrum wioski. 
Uczestnicy spotkania wyrazili 

zainteresowanie podłączeniem 
się do mającego powstać gazo-

ciągu oraz zobowiązali się  
do złożenia stosownych deklara-

cji w tej sprawie.  

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA PRACY  
W NIEMCZECH PRZY OPIECE NAD OSOBAMI STARSZYMI ODBĘDZIE SIĘ  

21 LISTOPADA O 10.00 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KOLONOWSKIEM 

NA SPRZEDAŻ 
Gmina Kolonowskie zamierza sprzedać 

niezabudowaną działkę Nr 1335/6, o po-

wierzchni 0,9075 hektara, przeznaczoną  

w planie zagospodarowania przestrzenne-

go jako teren przemysłu, składów, baz 

budowlanych i rzemiosła wytwórczego. 

Nieruchomość położona jest w Kolonow-

skiem przy ul. Zakładowej, a dokładnie 

pomiędzy terenami użytkowanymi przez 

spółki ELTETE i KOPGARD.  
 

Przetarg odbędzie się najprawdopodobniej 

w grudniu br. w   Urzędzie Miasta i Gminy 

w Kolonowskiem, a szczegółowe infor-

macje na jego temat ukażą się w tygodni-

ku „Strzelec Opolski”, na stronie interne-

towej BIP Kolonowskie oraz na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. 
 

 

 
 

Cena wywoławcza działki wynosi brutto 

265.065,-zł.  

PRZYSŁUŻYLI SIĘ SPOŁECZNOŚCI 



PAZURKIEM: UNIJNY TORT 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 
ul. Ks Czerwionki 39        47—110 Kolonowskie 

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 
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SPIS TELEFONÓW 
 

UMiG: 77 4611 140 
 

Numery wewnętrzne: 
Sekretariat: 22, Faks: 31 
Rada Miejska: 27 
Księgowość: 32, 35 
Skarbnik: 23 
Podatki – 33, Kasa – 34 
Ewidencja ludności: 36 
Działalność gosp.: 37 
Budownictwo: 28, 38 
Kadry – 25, USC: 26 
Rolnictwo, środowisko, 
mienie komunalne: 24 
Drogi, gosp. komunalna: 30 
Ochrona ppoż. i OC: 29 
 

Biblioteka i Centrum Kultury: 
77 4611 140, wewn. 50, 51 
 

Spółka „KGK”: 77 4611 044 
Wodociągi: 600 937 308 
 

Pomoc Społ.: 77 4611 075 
 

Gimnazjum: 77 4611 053 
 

Szkoły Podstawowe: 
Kolonowskie: 77 4611 126   
Fosowskie: 77 4611 158  
Staniszcze M.: 77 4611 064  
 

Przedszkola: 
Kolonowskie: 77 4611 455  
Fosowskie: 77 4611 058   
Staniszcze W.: 77 4611 260  
 

Policja Komisariat w 
Zawadzkiem: 77 46 16 477  
Policja Posterunek w 
Kolonowskiem:  77 46 11 007  

Straż Pożarna Strzelce Op.: 
77 4049 900 
 

Pogotowie Ratunkowe: 999 
 

Kolonowskie - Ośrodek 
Zdrowia: 77 4611 160  
 

Stacja Caritas:  77 4620 215 
 

Poczta : 77 4622 490  

Pismo „Wspólnota”  opubli-
kowało ranking wykorzy-
stania środków zagranicz-
nych przez gminy, powiaty i 
województwa. Na podsta-
wie analizy sprawozdań 
finansowych stwierdzono, 
że samorządy wydały w 
2012 roku 13,5 miliarda 
złotych, pochodzących z 
dotacji  europejskich.  
35 procent tych środków 
wykorzystały miasta na pra-
wach powiatu, a 34 procent 
gminy. Z unijnego tortu sko-
rzystały też województwa i 
powiaty. 
 
 

Potok euro zasila również 

Opolszczyznę, a z porówna-
nia wydanych dotacji wyni-
ka, że nasz urząd marszał-
kowski bezapelacyjnie wy-
grywa w kategorii samorzą-
dów województwa. Z dru-
giej jednak strony, nie najle-
piej na tle innych wyglądają 
wydatki opolskich gmin i 
powiatów. W kategorii gmin 
wiejskich najwyżej sklasyfi-
kowano Polską Cerekiew 
(37 pozycja) i Izbicko (137), 
gmin miejsko-wiejskich – 
Ujazd (19) i Leśnicę (61), 
miast powiatowych – Prud-
nik (52) i Olesno (80), po-
wiatów – powiat namysłow-

ski (8) i prudnicki (56), a 
Opole zajmuje zaledwie 
dwunaste miejsce wśród 
miast wojewódzkich. Kolo-
nowskie, które dwa lata te-
mu zajęło w rankingu 
„Wspólnoty” 62. miejsce, 
tym razem uplasowało się w 
środku stawki. 
 

 

Wczytując się w założenia 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014 
– 2020, nietrudno zauwa-
żyć, że pieniędzy na inwe-
stycje w gminach będzie 
jeszcze mniej.   

 

 JÓZEF KOTYŚ 

GIMNAZJALIŚCI NA STO PROCENT  

Jak co roku Dzień Edukacji Narodowej został w PG w Kolonowskiem połączony z naszym – 

pierwszoklasistów – świętem.  Najpierw – w imieniu Samorządu Uczniowskiego – głos za-

brała Karolina Świątek. Był to jej debiut jako przewodniczącej. Złożyła życzenia nauczycie-

lom, a nas przygotowała do tradycyjnego „chrztu”, który musieliśmy przejść, by zostać pełno-

prawnymi uczniami Gimnazjum. Wymyślone dla nas przez starszych kolegów konkurencje 

wywołały salwy śmiechu i bardzo gorące reakcje. Jednak warto było, bo teraz czujemy się 

stuprocentowymi członkami naszej szkolnej społeczności.          PIERWSZOKLASISTKA 

Foto: Julia Jezierny 


