
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie 

Nr 1/ 226 
1/2021 

ISNN 1426-3769 

Colonnowska 

Z uwagi na bardzo wysoką liczbę zakażeń SARS-COV-2, przypo-
minamy o obowiązujących ograniczeniach:  
 

 Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obo-
wiązkowe w całym kraju. 

 Piesi mają obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej 
odległości pomiędzy sobą. 

 W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może 
uczestniczyć maksymalnie 5 osób - do tego limitu nie wli-
czamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osoby, które 
wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą. 

17 lutego została podpisana umowa na realizację zadania pn. 
„Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie 
Gminy Kolonowskie”. Wykonawcą inwestycji będzie firma 
BITUM Sp. z o.o., która za realizację prac określonych w pro-
jekcie zaoferowała cenę 536 733,45 zł oraz 60 miesięcy gwa-
rancji. 
W ramach zadania odnowione mają zostać nawierzchnie ta-
kich dróg, jak: ul. Fabryczna, Brzozowa i Topolowa w Kolonow-
skiem, odnoga ul. Arki Bożka i ul. Rzeczna w Fosowskiem oraz 
ul. Leśna i ul. Korfantego w Staniszczach Małych. 
Na realizację prac określonych umową wykonawca ma 60 dni 
od daty wprowadzenia na plac budowy. Nastąpi to, gdy poja-
wią się bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne. 

Niech nadzieja  
płynąca z przeżywania  
Świąt Wielkanocnych  

sprawi, iż upłyną  
w zdrowiu  

oraz atmosferze  
radości i pokoju  

 
Tego mieszkańcom  

Gminy Kolonowskie życzą:  
 

Przewodniczący  Burmistrz 
 Rady Miejskiej          Kolonowskiego 

Rafał Kupke          Norbert Koston 
 

oraz radni i pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem 

 W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 
osób, a uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa 
i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. 

 Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, styp i innych 
uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych. 

 W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowią-
zuje limit klientów: 

• 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2, 

• 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2. 

 W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 
15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. 

Rozpoczęła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Zakładowej w Kolonowskiem. Za reali-
zację inwestycji odpowiedzialny jest Związek Międzygminny 
„Czysty Region”, którego gmina Kolonowskie jest członkiem. 
Do przetargu przystąpiły dwie firmy, a rozstrzygnięto go na 

początku stycznia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma 
Handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król 
z Opola. Datę zakończenia inwestycji zaplanowano na 30 
czerwca br., a jej wartość wyniesie 1 048 650,50 zł. Latem 
pierwsze wysortowane odpady powinny trafić do PSZOK-u. 

Podpisanie umowy na przebudowę dróg Autor: Wojciech Garbas - laureat konkursu plastycznego 
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Na przełomie grudnia i stycznia, w ramach 
ankiety, mieszkańcy Kolonowskiego mieli moż-
liwość wypowiedzenia się w kwestii swoich 
oczekiwać, dotyczących różnych dziedzin życia 
w gminie. Mogli oni także ocenić jakość podej-
mowanych przez jednostkę działań. 
Poprzednia ankieta, przeprowadzona w 2016 
roku, spotkała się z odzewem ze strony prawie 
400. mieszkańców. Tym razem kwestionariusz 
wypełniły 43 osoby. 
 

W ankiecie zawarto pytania, dotyczące: 
1. Obsługi petenta w urzędzie  
2. Jakości spraw załatwianych w urzędzie  
3. Jakości usług komunalnych  
4. Stanu dróg  
5. Oferty spędzania wolnego czasu  
6. Jakości edukacji  
7. Stanu bazy edukacyjnej  
8. Oceny Gminy Kolonowskie jako miejsca 
życia  
9. Źródeł czerpania informacji nt. gminy. 
 

Oceny dokonywano w pięciostopniowej skali. 
Respondenci najwyżej ocenili jakość spraw, 
załatwianych w urzędzie — aż 46% badanych 
określiło ich poziom jako bardzo dobry, a 39% - 
jako dobry. Niewielu mniej zadowolonych jest 
z inwestycji, związanej z wymianą oświetlenia 
ulicznego. Aż 42% mieszkańców, którzy wzięli 
udział w ankiecie, określili ją jako bardzo do-
brą, a 33% - jako dobrą. Łącznie 84% ankieto-
wanych wysoko oceniło gminę Kolonowskie 
jako miejsce zamieszkania (w tym 35% bardzo 
dobrze, a 49% dobrze). Mieszkańcy są także 
zadowoleni ze stanu bazy edukacyjnej — 26% 
respondentów oceniło go jako bardzo dobry, 
a 42% jako dobry. Większych zastrzeżeń nie 
budzi także oferta kultury i sportu, z której 
zadowolonych jest łącznie 67% ankietowanych 
(42% oceniło ją jako dobrą, a 19% jako bardzo 
dobrą). Jakość usług komunalnych jako bardzo 
dobrą oceniło 16% badanych, natomiast jako 
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dobrą—58%. Dobrze oceniono także stan dróg 
(51% respondentów oceniło  je na „czwórkę”, 
natomiast 7% - na „piątkę”. Najsłabiej nato-
miast oceniono działania gminy, podejmowa-
ne na rzecz poprawy jakości powietrza: 12% 
oceniło je jako bardzo dobre, 32% jako dobre, 
natomiast 35% jako przeciętne. 
Kilkunastu badanych skorzystało także z okazji  
zgłoszenia własnych uwag, związanych z jako-
ścią życia w gminie. Za największy problem 
uznali oni brak stacji benzynowej. Uwagi doty-
czyły także jakości powietrza (palenie śmieci 
w piecach, brak edukacji w zakresie tego, jak 
palić, brak powszechnego dostępu do gazu 
ziemnego). Uczestnicy ankiety zwracali także 
uwagę na konieczność poprawy infrastruktury 
i oznakowania ścieżek rowerowych oraz likwi-
dację dzikich wysypisk śmieci. Problem dla 
mieszkańców stanowi zbyt wąski most nad 
Bziniczką oraz  sposób posypywania dróg zimą. 
Ankietowani  zwrócili także uwagę na zbyt 
niską — ich zdaniem — dbałość o utrzymanie 
przydrożnych rowów i zbyt rzadkie  przycina-
nie gałęzi, zasłaniających widoczność i znaki 
drogowe. 
Mimo paru niedociągnięć, respondenci po-
twierdzili, że podoba im się panujący w gminie 
spokój, leśny charakter okolicy oraz dbałość 
o przyrodę. Chwalili także relacje międzyludz-
kie oraz sąsiedzką życzliwość. 
Władze gminy wnikliwie przeanalizowały wyni-
ki ankiety.  
- Spróbujemy sprostać oczekiwaniom miesz-
kańców — mówi Konrad Wacławczyk, zastępca 
burmistrza Kolonowskiego. — Badanie pomo-
że nam zwrócić w swoich działaniach uwagę 
na te aspekty życia w gminie, które zostały 
ocenione niżej od pozostałych. Odpowiedzi na 
uwagi mieszkańców będą publikowane w ko-
lejnych numerach Colonnowskiej oraz na profi-
lu gminnym w mediach społecznościowych. 

Jak co roku osoby potrzebujące mają możli-
wość otrzymania darmowej żywności z Banku 
Żywności, w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa, współfinasowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Osoby, które chciałyby uzy-
skać wsparcie, powinny zgłosić się do Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kolonowskiem celem wypełnienia skierowa-
nia, uprawniającego do otrzymania pomocy.  
Należy przy tym pamiętać, że uzyskanie po-
mocy uzależnione jest od spełniania kryterium 
dochodowego. Dla osoby samotnie gospoda-
rującej wynosi ono 1 542,20 zł netto, a dla 
osoby żyjącej w rodzinie - 1 161,60 zł netto.  
Od 2021 r świadczenie 500+ będzie wypłacane 
według zmienionych zasad. Zmiany dotyczą 

nowego okresu, na jaki przyznawane jest 
świadczenie oraz terminów, w jakich przyjmo-
wane będą wnioski. W 2021 r. świadczenie 
przyznane będzie na okres od 1 czerwca 
2021 r. do 31 maja 2022 r. 
Składanie wniosków również obejmuje dwa 
terminy. Osoby składające wniosek w formie 
elektronicznej mogą to zrobić od 1 lutego 
2021 r., korzystając z kanałów bankowości 
elektronicznej, portalu Emp@tia Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub za po-
średnictwem Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS. 
Osoby, które chcą złożyć wniosek osobiście 
w urzędzie, mogą to uczynić od 1 kwietnia 
2021 r. w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kolonowskiem. 



Związek Międzygminny "Czysty Region" infor-
muje, że od marca - na wszystkich organizo-
wanych przez Związek MPSZOK i PSZOK - znie-
sione zostają limity przyjmowania odpadów 
niebezpiecznych (takich jak farby, tusze, kleje, 
żywice, rozpuszczalniki, detergenty, oleje i ich 
opakowania oraz lekarstwa). 
Pełny wykaz odpadów przyjmowanych na 
PSZOK i MPSZOK znajduje się na stro-
nie: www.czystyregion.pl. 
Terminy organizacji MPSZOK i PSZOK podane 
są na harmonogramach odbioru odpadów 
komunalnych. 
3 marca 2021 r. weszła  w życie zmiana regula-
minu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Związku. Zgromadzenie wprowadziło ko-
rzystne regulacje dla właścicieli nieruchomości 
wyłączonych z systemu obsługiwanego przez 
Związek (firmy i instytucje). 
Zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Związku, właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych wyłączonych z systemu będą mie-
li możliwość gromadzenia odpadów w wor-
kach o pojemności do 60 l. 
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4 lutego odbyła się dyskusja publiczna nt. 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla południowej części miej-
scowości Staniszcze Małe. Do 2 marca każdy 
zainteresowany mógł zgłaszać uwagi do przed-
stawionego projektu planu — wpłynęło 
w sumie 37 wniosków. Dotyczą one głównie 
zmian zapisów planu. Część z nich została 
uwzględniona, są jednak i takie, które— ze 
względu na odrębne przepisy i z uwagi na 
uwarunkowania geologiczno-przyrodnicze — 
uwzględnione zostać nie mogą. Kolejnym eta-
pem procedury jest przyjęcie bądź nieprzyjęcie 
uwag przez Burmistrza oraz przedłożenie pla-
nu pod obrady Rady Miejskiej.  

Zmienia się także minimalna częstotliwość 
odbioru odpadów komunalnych: 
W związku z wprowadzeniem możliwości gro-
madzenia odpadów w workach, Zgromadzenie 
podjęło dwie nowe górne stawki za jednorazo-
wy odbiór odpadów z nieruchomości nieza-
mieszkałych. 
Dzięki wprowadzonym zmianom, właściciele 
drobnych przedsiębiorstw, w których powstają 
niewielkie ilości odpadów komunalnych, mogą 
ponosić niższe koszty odbioru i zagospodaro-
wania odpadów.  
Związek Międzygminny "Czysty Region" infor-
muje także, że od 1 stycznia 2021 r. mieszkań-
cy, którzy kom-
postują biood-
pady w przydo-
mowym kompo-
stowniku, mogą 
skorzystać ze 
zwolnienia czę-
ściowego z opła-
ty za gospodaro-
wanie odpada-
mi.  

Gmina Kolonowskie po raz kolejny za-
mierza przystąpić do programu nabo-

ru wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć z zakresu demonta-
żu, odbioru, transportu i utylizacji 

azbestu, organizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu. 

Rozstrzygnięto otwarty konkurs 
ofert na realizację zadania publicz-
nego w zakresie ochrony i promo-
cji zdrowia. Realizować go będzie 

w bieżącym roku Caritas 
Diecezji Opolskiej. 

 Zadania związane ze wspieraniem 
i upowszechnianiem kultury fizycz-
nej i sportu zostały z kolei zlecone 
do realizacji na podstawie przepi-

sów ustawy o sporcie. Zrealizują 
je: KS UNIA Kolonowskie, LZS Sta-

niszcze Wielkie oraz UKS 
„Handball 2019” Kolonowskie. 

3 lutego pierwsza seniorka w gmi-
nie Kolonowskie została dowiezio-

na specjalnym transportem na 
szczepienie przeciwko COVID-19. 
Transport taki przysługuje każdej 

osobie, która  posiada aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym o kodzie R lub 
N, lub odpowiednio I grupę z ww. 

schorzeniami lub ma trudności 
z dostępem do punktu szczepień 

(np. osoby starsze, niemające 
możliwości samodzielnego dojaz-

du do punktu szczepień) 
Szczegółowe informacje dotyczące 
organizacji dowozu na szczepienia 

można uzyskać pod  
numerami tel. 77 500 56 46 

lub 77 500 56 47. 

 Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Kolonowskiem, która odby-

ła się 22 lutego br., radni jedno-
głośnie przyjęli uchwałę w sprawie 

zwolnienia i zwrotu części opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprze-

daż napojów alkoholowych. Doty-
czy ono przedsiębiorców sprzeda-
jących alkohol w miejscu spożycia, 

a więc barów, i restauracji.        

Za nami kolejna, wyjątkowa z uwagi na panu-
jące obostrzenia i przepisy sanitarne, edycja 
gminnych etapów Wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. W tym roku uczniowie 
z naszych szkół próbowali swoich sił w konkur-
sie polonistycznym, języka angielskiego, nie-
mieckiego, matematycznym, historycznym 
geograficznym i biologicznym. W sumie wzięło 
w nich udział 32 uczestników. Największym 
zainteresowaniem cieszył się konkurs języka 
angielskiego w którym uczestniczyło 
9 uczniów, a najmniejszym geografia – 1. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, 
a uczniom, którzy mają szansę startu w kolej-
nych etapach—życzymy powodzenia!  

Od połowy stycznia na terenie gminy Kolo-
nowskie funkcjonuje bezpłatna sieć dostępu 
do Internetu. Zadanie zrealizowane zostało 
w ramach programu WiFi4Eu. Na ten cel Kolo-
nowskie pozyskało ze środków Unii Europej-
skiej dotację w wysokości 100% kosztów, tj. 
kwotę 15.000 euro. Urządzenia umożliwiające 
dostęp do bezpłatnej sieci znajdują się w na-
stępujących lokalizacjach: 
KOLONOWSKIE: hala targowa, Miejskie Cen-
trum Kulturalno-Sportowe, boisko sportowe 
przy Miejskim Centrum Kulturalno-
Sportowym, fontanna, sala widowiskowa przy 

OSP Kolonowskie, Urząd Miasta i Gminy Kolo-
nowskie, sztuczne boisko przy ul. Szkolnej. 
STANISZCZE WIELKIE: OSP Staniszcze Wielkie, 
świetlica wiejska. 
STANISZCZE MA-
ŁE: boisko przy 
ul. Szkolnej, Cen-
trum Aktywności 
Wiejskiej. 
SPÓROK: Cen-
trum Aktywności 
Wiejskiej. 

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/pszok.html?fbclid=IwAR0LbXrzEqzxddk4XXRj397MxCbMl611di1fVFrjHFjG9zpQpEPknbdWEz4


4 5 

3 

6 

2 1 

Chcielibyśmy mieć dla Was wieści nieco bardziej optymistyczne, 
ale, niestety, pandemia nie daje o sobie zapomnieć… Po raz 
kolejny Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem musiała 
dostosować swoją ofertę do panujących warunków i obowiązu-
jących obostrzeń. 
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku, już po wydaniu poprzedniego 
numeru Colonnowskiej, zorganizowano pandemiczne… objaz-
dowe mikołajki. Ta nietypowa forma—choć zupełnie różna od 
dotychczasowych —zauroczyła mieszkańców. Wzdłuż trasy 
przejazdu powozu, w którym Mikołajowi towarzyszyły rozdają-
ce słodycze Anielice, zgromadziły się prawdziwe tłumy. Bajkowy 
korowód sprawił wiele radości– i to zarówno najmłodszym,  
młodym duchem i tym nieco starszym (zdj. nr 1). 
W związku z większą ilością czasu, spowodowaną brakiem moż-
liwości pracy w normalnym trybie, gminna instytucja kultury 
rozpoczęła realizację projektu pn. „Portrety z pasją”. Pierwsze 
filmy z cyklu prezentującego lokalnych twórców z terenu gminy 
Kolonowskie powstały już w październiku ubiegłego roku, jed-
nak w bieżącym będą kontynuowane. Można je zobaczyć na 
kanałach YouTube Kolonowskie TV oraz Biblioteki i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem (zdj. nr 2—Maria Korzonek). 
Przeniesione na początek stycznia ferie zimowe odbyły się 
w sieci. Nie udało się przeprowadzić zajęć w formie stacjonarnej 
nawet w ograniczonym zakresie, jednak te zorganizowane on-
line cieszyły się sporą popularnością. Sieciowi uczestnicy 
„Kulturalnych Ferii 2021!” mieli okazję ulepienia bałwana 
w wersji domowej (odpornego na wysokie temperatury), stwo-
rzenia makramowego aniołka i niezwykle popularnych 
„glutów”. Najmłodsi nauczyli się także układu tanecznego 
 i stworzyli ekologiczne kwiaty do bukietów.  Na zakończenie—
zamiast tradycyjnego balu karnawałowego—za to we współpra-
cy z Akademią Twórczej Zabawy „A Kuku!” - zorganizowano gry 
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i zabawy… przed monitorem (zdj. nr 3). Co zresztą nie wpłynęło 
w żadnym stopniu na poziom zmęczenia uczestników :) 
Obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły prowadzanie 
zajęć sekcji tanecznych, działających przy Bibliotece i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem. Kontynuowany jest natomiast cykl 
warsztatów pn. „Blok techniczny Agnieszki”. Tutoriale 
(instruktaże) wykonywania upominków świątecznych czy pre-
zentów na Dzień Babci i Dzień Dziadka, walentynkowych ozdób 
czy maskotek, to tylko część propozycji dla najmłodszych i ich 
rodziców (zdj. nr 4). 
„Piękne okoliczności przyrody” oraz konieczność samotnych 
wędrówek z aparatem to doskonały pretekst dla organizacji 
konkursów fotograficznych. Konkursów tym ciekawszych, że 
tegoroczna zima wręcz rozpieszczała krajobrazami. (zdj. nr 5). 
I na koniec coś, na co z niecierpliwością czekali miłośnicy wszel-
kiego rodzaju koncertów— widowisko z okazji Dnia Kobiet! Tym 
razem materiały zostały zarejestrowane  wcześniej, a następnie 
zmontowane i opracowane dźwiękowo. Dzięki temu zabiegowi 
powstał spektakl, którego premiera miała miejsce 7 marca na 
kanale YouTube Biblioteki i Centrum Kultury. 
Organizatorzy postawili na sprawdzoną ekipę lokalnych arty-
stów. Na scenie pojawiło się więc trio ze „Studia pod Floria-
nem” (zdj. nr 6), Śpiewające Saksofony oraz niezawodni: Domi-
nika i Janusz Żyłka. Pomiędzy występy muzyczne wpleciono 
sekwencje taneczne, zaprezentowane przez Formację 
„Replay” , działającą przy BiCeK-u. 
Materiałów filmowych, wykorzystanych do przygotowania wi-
dowiska, powstało o wiele więcej, dzięki czemu BiCeK ma możli-
wość publikacji minirecitali poszczególnych artystów w przy-
szłości. Nagrania również będą kontynuowane—co niewątpli-
wie da szansę zaprezentowania się wielu innym artystom. Ini-
cjatywa ta nosi nazwę „Internetowa Scena Kolonowskiego”. 


