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Siostry Hanna i Martyna Pros, uczennice Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Staniszcze Małe-Spórok, wzięły udział w Ogólnopol-
skim Konkursie Literacko-Plastycznym "(Nie)zwyczajna Świę-
tość" i zdobyły dwa 3. miejsca!  Uplasować się w ścisłej czołówce 
nie było łatwo, ponieważ do XX. edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Literacko-Plastycznego „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas 
Tysiąclecia naszym Patronem” pt. „(Nie)zwyczajna Świętość” 
wpłynęły aż 283 prace, w tym 140 w kategorii plastycznej, 118 w 
kategorii literackiej oraz 26 w kategorii lapbook i komiks. Nasze 
utalentowane uczennice zdobyły miejsca na podium w kategorii 
„Komiks” (Martyna Pros, kl. 5) oraz „Lapbook” (Hanna Pros, 
kl. 2). Opiekunką obu dziewczynek była pani Agnieszka Jańczak. 

Hania i Martyna Pros prezentują jedną ze zwycięskich prac 

Colonnowska 

Przekazanie części laptopów 

Aż 27 laptopów udało się pozyskać gminie Kolonowskie z dofi-
nansowania w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształce-
nia zdalnego”. Przekazane szkołom urządzenia posłużą zapew-
nieniu możliwości korzystania ze zdalnej edukacji nauczycielom 
oraz uczniom z ograniczonym dostępem do sprzętu komputero-
wego. Koszt zakupu laptopów to 59 999,94 zł. 
Jednocześnie trwają przygotowania do realizacji kolejnego pro-
jektu, w ramach którego szkoły otrzymają kolejne 24 laptopy. 
Mikrogrant w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-
integracji w makroregionie śląsko-opolskim”, poza zakupem 
sprzętu, to także cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców,  
mających na celu zwiększenie ich kompetencji cyfrowych. Całko-
wita wartość działania to 150.000,00 złotych, a gmina nie musi 
do niego dołożyć ani złotówki.  

Wybuch pandemii koronawirusa oraz wprowadzenie przez rząd 
na terenie całej Polski stanu epidemii nie pozostały bez wpływu 
na wiele dziedzin życia. Poza skutkami zdrowotnymi, wywarły 
one olbrzymi wpływ na ekonomię, w tym także na działalność 
przedsiębiorstw, które funkcjonują na terenie gminy Kolonow-
skie. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębior-
ców, szczególnie tych, którzy w wyniku pandemii ucierpieli naj-
mocniej nie mogąc prowadzić swojej działalności lub znacznie ją 
ograniczając, władze gminy podjęły działania, mające na celu 
złagodzenie ekonomicznych skutków kryzysu. 
- Samorządy mają w tym zakresie dość ograniczone możliwo-
ści—mówi Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston.—
Jedynym, co możemy zrobić, jest zwolnienie z podatku od nieru-
chomości lub przesunięcie terminu płatności tego podatku. 
Z inicjatywy Rady Miejskiej Kolonowskiego i burmistrza, podczas 
sesji, która odbyła się 18 maja, poddano pod głosowanie trzy 
uchwały, mające na celu wspomożenie przedsiębiorców z tere-

nu gminy Kolonowskie. Jedna z nich, skierowana do osób fizycz-
nych, które—w związku z pandemią—objął całkowity lub czę-
ściowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a ich płyn-
ność finansowa uległa pogorszeniu, daje możliwość ubiegania 
się o całkowite lub 50% zwolnienie z podatku. Druga, skierowa-
na do tych przedsiębiorców,  którzy co prawda mogli działać, ale 
pogorszyła się ich płynność finansowa, umożliwia ubieganie się 
o przedłużenie terminu płatności rat podatku. 
W obu przypadkach przedsiębiorcy muszą spełnić warunki, okre-
ślone o uchwałach (nr XIII/117/20 oraz XIII/118/20) oraz wypeł-
nić stosowne oświadczenia,  stanowiące załączniki do tychże 
uchwał. Termin składania ww. oświadczeń mija 15 czerwca. 
Podczas majowej sesji rady miejskiej podjęto także uchwałę, 
dotyczącą warunków wypłacania dotacji dla podmiotów prowa-
dzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kolonowskie. 
Zgodnie z jej brzmieniem w przypadku zamknięcia takiej placów-
ki lub ograniczenia działalności z powodu epidemii, dotacja na-
dal będzie wypłacana. 
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O nowy sprzęt wzbogaciła się Kanalizacja Gmi-
ny Kolonowskie Sp. z o.o. Chodzi o skuteczną 
zamiatarkę, montowaną z przodu ciągnika. 
Nowe urządzenie powstało dzięki zaangażo-
waniu samych pracowników. Skonstruowano 
we własnym zakresie ramę oraz zamontowa-
no siłownik hydrauliczny, dzięki któremu 
z ciągnika można sterować wysuwem szczotki. 
Silnik szczotki napędzany jest z układu hy-
draulicznego ciągnika. Zamiatarka jest wypo-
sażona również w zraszacze. Woda czerpana 
jest ze zbiornika posiadanej już zamiatarki 
ciągnionej. Nowa zamiatarka jest dużo sku-
teczniejsza od dotychczas wykorzystywanej, 
ponieważ—poza normalnymi zanieczyszcze-
niami—usuwa także chwasty i zbity piasek. 
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Dzięki 78,5 tys. złotych z dotacji marszałka 
województwa na remont dróg transportu rol-
nego w Spóroku, pomiędzy ulicami Chrobrego 
i Guznera (tzw. „droga za stodołami”, wkrótce 
pojawi się dywanik z masy bitumicznej. 
Trwają prace związane z opracowaniem zmia-
ny dokumentacji technicznej przebudowy ul. 
Sienkiewicza w Staniszczach Wielkich. Po 
uwzględnieniu uwag mieszkańców, zmieniony 
zostanie system odwodnienia. Studnie chłon-
ne zastąpione będą kanalizacją deszczową, 
doprowadzoną do przepompowni, która od-
prowadzi wody opadowe do przydrożnego 
rowu. Sporządzenie dokumentacji z ww. zmia-
nami oraz uzyskanie pozwoleń wodno-
prawnych potrwa kilka miesięcy. Cała doku-
mentacja powinna zostać sporządzona do 
listopada bądź grudnia, a zatem rozpoczęcie 
remontu będzie możliwe najwcześniej w 2021 
roku. 
Trwają prace, związane z przygotowaniem 
dokumentacji na budowę chodnika przy ul. 
Szkolnej w Kolonowskiem. O tę inwestycję od 
wielu lat zabiegali mieszkańcy i rodzice dzieci, 
uczęszczających do miejscowej szkoły. Chod-
nik, który będzie stanowił przedłużenie już 
istniejącego, wraz z kilkoma planowanymi 
przejściami dla pieszych, niewątpliwie przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeństwa w tym miej-
scu.  

Mieszkańcy Gminy Kolonowskie 
zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna! 

 
W dniu 11.07.2020 roku odbędzie się zaległa zbiórka akcyjna  

dla miejscowości Kolonowskie. 
 

W ramach zbiórki odbierane będą odpady wielkogabarytowe i opony. 
Odpady zmieszane, poremontowe, pobudowlane, sprzęty AGD i RTV 

nie zostaną odebrane!  

Nowa zamiatarka 



  W związku ze stanem epidemii 
i wprowadzonymi obostrzeniami, 

dotyczącymi zasad  bezpieczeń-
stwa w trakcie spotkań, dwa po-

siedzenia Rady Miejskiej Kolonow-
skiego (20 kwietnia i i 18 maja) 

odbyły się w zdalnie. Mimo  drob-
nych problemów technicznych 

przebiegły one sprawnie i zaowo-
cowały podjęciem łącznie 13. 

uchwał, w tym dotyczących pomo-
cy lokalnym przedsiębiorcom, 

których działalność została ograni-
czona w związku z epidemią.

 Gmina Kolonowskie—w imieniu 
mieszkańców—dziękuje wszyst-

kim osobom, które zaangażowały 
się w szycie maseczek oraz spon-

sorom, dzięki wsparciu których 
krawcowe „miały z czego szyć”. 

W trakcie obowiązywania naj-
większych obostrzeń z kościoła 
w Kolonowskiem prowadzone 

były transmisje nabożeństw. 
W związku z ogromnym zaintere-

sowaniem obecnych i  byłych 
mieszkańców takim rozwiązaniem, 

plan transmisji był na bieżąco 
publikowany na profilu 
facebookowym gminy. 

W związku z ograniczeniem do-
stępności  dla klientów oraz bra-
kiem możliwości uiszczania opłat 

za podatek od nieruchomości 
u sołtysów, uprasza się mieszkań-
ców o regulowanie należności na 

rachunek bankowy, wskazany 
w deklaracji. 

 Z powodu epidemii po raz 
pierwszy w historii odwołano za-

wody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka, organizowane od ponad 
30. lat przez Polski Związek Węd-

karski, Koło Kolonowskie.  

Mieszkańcy gminy skarżą się na 
psie kupy, które zalegają wzdłuż 

dróg i chodników. W związku 
z tym przypominamy, że obowią-

zek sprzątania po czworonogu 
ciąży na  właścicielu, a nieprze-
strzeganie przepisów skutkuje 

mandatem karnym!  

Mimo pandemii i wynikających z niej ograni-
czeń, gminne inwestycje nie wyhamowują. 
11 maja dokonano końcowego odbioru robót 
budowlanych nowego skrzydła szkoły w Sta-
niszczach Małych. Kosztem nieco ponad milio-
na złotych placówka wzbogaciła się o dużą 
salę, z możliwością przedzielenia jej mobilną 
ścianką na dwie mniejsze, punkt wydawania 
posiłków oraz korytarz z miejscem na szafki 
dla uczniów. Dzięki rozbudowie zniknie także 
problem małej ilości sanitariatów. Wcześniej 
szkoła dysponowała po jednym takim po-
mieszczeniu dla chłopców i dziewcząt, obec-
nie liczba ta się podwoiła. Nowa część budyn-
ku wyposażona została także w system reku-
peracji i dostosowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Przy szkole pojawił się także 
plac zabaw. 
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„Zalążek” remizy w Fosowskiem 

Nowe skrzydło szkoły w Staniszczach Małych 

Zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do 
gminnych przedszkoli. Łącznie do wszystkich 
placówek przyjęto 55. dzieci. Wszystkim  bio-
rącym udział w rekrutacji  wskazano miejsca 
realizacji wychowania przedszkolnego. Rodzi-
com pięciorga maluchów—w przedszkolu 
w Łaziskach, jednak nie wyrazili oni zaintere-
sowania takim rozwiązaniem. 
Ciekawostką jest fakt, iż część rodziców zrezy-
gnowała z wysłania dzieci do przedszkoli poło-

żonych na terenie gminy, ale poza miejscowo-
ścią ich zamieszkania. 
Ostatecznie do przedszkola w Kolonowskiem 
przyjęto 23. najmłodszych (łącznie do obu 
lokalizacji), w Staniszczach Wielkich 8, w Fo-
sowskiem 9 a w Staniszczach Małych 15 dzieci 
(łącznie z oddziałem w Spóroku).  
W związku z faktem, iż nie ma już wolnych 
miejsc w gminnych placówkach, nie będzie 
postępowania uzupełniającego. 

Rozpoczęły się również prace przy budowie 
remizy dla jednostki OSP Fosowskie, o którą 
mieszkańcy i sami strażacy walczyli od wielu 
lat. Umowę na wykonanie inwestycji, opiewa-
jącą na sumę prawie 400 tysięcy złotych, pod-
pisano na początku kwietnia. Prace ruszyły 
pełną parą w maju, a budowa—o ile nie wy-
stąpią nieprzewidziane komplikacje—
powinna się zakończyć w sierpniu. 
Zakończyła się wymiana 679 lamp ulicznych 
na terenie gminy na wykonane w technologii 
LED. Dzięki umowie z firmą Tauron zakupione 
zostanie tylko „światło”, zatem zakup, wymia-
na i utrzymanie oświetlenia leży po stronie 
firmy, a nie urzędu. Co więcej, koszty moder-
nizacji zostały pokryte z oszczędności energii, Nowe lampy pomiędzy ul. Słoneczną i Pluderską 

nie stanowią więc dla gminy takiego obciąże-
nia, jak koszty bezpośrednie. W trakcie wy-
miany lamp na LED-owe zadbano o miejsca 
dotychczas niedoświetlone poprzez zamonto-
wanie 63. nowych punktów świetlnych. 
Zainstalowano także nowe oświetlenie na 
końcu ulicy Pluderskiej oraz łączniku pomię-
dzy ul. Pluderską a Słoneczną. W miejscu,  
w którym dotychczas lamp nie było w ogóle, 
teraz jest ich 16. 



Pandemia w ogromnym stopniu ograniczyła działalność kul-
turalną, a jej efektem było przeniesienie większości aktywno-
ści do Internetu. Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonow-
skiem nie stanowiła wyjątku na kulturalnej mapie Opolszczy-
zny, próbując dostosować się do nowej rzeczywistości. Na 
facebookowym profilu instytucji pojawiły się tutotiale, czyli 
instrukcje krok po kroku, wykonania ozdób papierowych, 
mas plastycznych, dekoracji świątecznych czy scenariusze 
ekologicznych zabaw z najmłodszymi (zdj. 2). 
Ogłoszono także konkurs na wiersz/krótki utwór prozatorski 
oraz na prace plastyczne, fotograficzne, memy i kolaże, pn. 
„Wierszem w koronawirusa”.  W kategorii dzieci i młodzieży 
szkolnej (szkoły podstawowe) zwyciężyli: Dawid Dreja (praca 
literacka) oraz Aleksandra Czaja (praca plastyczna), nato-
miast w kategorii młodzieży ze szkół ponadpodstawowych 
oraz osób dorosłych odpowiednio: Agnieszka Spyra i Aleksan-
dra Knapik (zdj. 2). 
Zdecydowanie odmienny od dotychczasowego charakter 
miał także Dzień Dziecka, zorganizowany przez BiCeK, we 
współpracy z grupą „Kolonowskie szyje maseczki (lepiej póź-
no, niż wcale)”. W związku z brakiem możliwości zorganizo-
wania tradycyjnego festynu, chętni najmłodsi otrzymali kolo-
rowe maseczki. Uszyte przez członkinie grupy z materiału 
zakupionego ze środków Biblioteki i Centrum Kultury w Kolo-
nowskiem, zostały dostarczone osobiście przez pracowników 
instytucji pod wskazany w zgłoszeniu adres.  
W izolacji od świata zewnętrznego, w sali widowiskowej przy 
OSP w Kolonowskiem, powstała—a w zasadzie została ude-
korowana tradycyjnym opolskim wzorem przez Małgorzatę 
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Mateję i Bożenę Konieczko —gigantyczna kroszonka. Dzięki 
współpracy gminy z Muzeum Wsi Opolskiej już wkrótce sta-
nie się ona ozdobą terenu przy fontannie w centrum miejsco-
wości (zdj. 3). 
Na czas pandemii zamknięto dla czytelników biblioteki 
w Kolonowskiem i Staniszczach Małych. Po zniesieniu ograni-
czeń są one ponownie dostępne, ale pod specjalnymi warun-
kami. Zapoznać się z nimi można na facebookowym profilu 
BiCEK-u. 
19 maja Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce podjął decyzję 
w sprawie zakończenia rozgrywek w sezonie 2019/2020 
w kategorii młodziczek i młodzików. O pozycji w tabeli zdecy-
dowały zatem wcześniej rozegrane mecze. Z ogromną rado-
ścią odnotowujemy fakt, że zawodniczki UKS Handball 2019 
Kolonowskie zostały mistrzyniami województwa (zdj. 4)! 
Dzięki członkom Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok 
wypiękniał teren przy istniejącym już sadzie. Środki na zakup 
roślin ozdobnych wyasygnowała gmina, a aktywiści (z zacho-
waniem wszelkich zasad  bezpieczeństwa w trakcie pande-
mii) rośliny zasadzili i uporządkowali teren (zdj. 5).  
W akcję szycia maseczek włączyła się grupa zawodowych 
i amatorskich krawcowych, działających w ramach Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim 
oraz w nieformalnej grupie „Kolonowskie szyje maseczki 
(lepiej późno, niż wcale)”. Dzięki pracy wolontariuszek po-
wstało prawie 1500 maseczek, które rozprowadzono wśród 
seniorów i potrzebujących, a także wśród pozostałych miesz-
kańców gminy—za pośrednictwem tzw. „maseczko-
matów” (zdj. 6). 
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