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Colonnowska 
1 października nastąpiło długo przez wszystkich wyczekiwane 
otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Punkt jest zlokalizowany przy ul. Zakładowej 1a, a czynny będzie 
w środy od 12:00 do 17:00, w piątki od 10:00 do 16:00 oraz 
w soboty od 9:00 do 16:00. 
W PSZOK-u mieszkańcy gminy będą mogli oddać selektywnie 
zebrane przez siebie odpady komunalne—za okazaniem dowodu 
osobistego i potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 048 650,50 zł, z czego 
891 352,93 zł to kwota dofinansowana ze środków unijnych.  
Szczegółowe warunki korzystania z PSZOK określa Regulamin 
dostępny na stronie https://www.czystyregion.pl/nasz-system/
pszok.html 
PRZYPOMINAMY: 
PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak: styropian ocieplenio-
wy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierają-
ce azbest, części samochodowe oraz odpady poprodukcyjne (nie 
są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić 
prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie po-
przez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady. 

Stosunkowo niedawno zakończyła się modernizacja 9 dróg gmin-
nych, a na przebudowę dwu innych rozpisano przetargi. W poło-
wie października powinna zostać podpisana umowa na remont 
ul. Sienkiewicza, natomiast prace na drodze transportu rolnego  
w Staniszczach Małych (działka nr 64) już trwają. 
Tymczasem 22 września podpisana została umowa na oświetlenie 
kościoła w Staniszczach Małych. Inwestycję o wartości  19 926,00 
zł zrealizuje firma ELCON Grzegorz i Anna Konieczni, Tomasz Ko-
nieczny Spółka Jawna z Chrząstowic, a zakończenie prac zaplano-
wano na koniec listopada. 

Co jakiś czas na gminnym fanpejdżu w mediach społecznościo-
wych pojawiają się skany pism, wysyłanych przez gminę do róż-
nych instytucji w ramach Interwencji. W ważnych dla mieszkań-
ców sprawach podejmowanych jest rzecz jasna o wiele więcej 
działań, poniżej jednak przytaczamy te najważniejsze. 
22 września do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wy-
stosowano pismo ws. niedrożności tzw. rowu R-F, biegnącego od 
Staniszcz Wielkich przez Staniszcze Małe do granicy z gminą Ozi-
mek. Niedrożność ta powoduje zalewanie sąsiadujących z rowem 
posesji. Sprawa ciągnie się od 2018 roku, a gmina co jakiś czas 
wysyła pisma ponaglające. Niestety, bez skutku… 
27 września do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu skierowano 
pismo z prośbą o podjęcie działań w sprawie poprawy bezpie-
czeństwa na dwóch skrzyżowaniach na ul. Opolskiej: z ul. Hara-
szowskie oraz z ul. Leśną. Zwiększone natężenie ruchu kołowego 
oraz ruchu pieszych powoduje, że wzrosła liczba niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych w tych miejscach. Gminni urzędnicy sugerują, 
że problem na ul. Leśnej rozwiązałoby ustawienie znaku „STOP”, 
natomiast na skrzyżowaniu z Haraszowskiem—przebudowa skrzy-
żowania i budowa w tym miejscu ronda. 
29 września, na prośbę Sołtysa Staniszcz Małych, Edwarda Kuny-
sza, do którego zwrócili się mieszkańcy wsi, skierowano pismo do 
Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Interweniowano 
w sprawie nieterminowego odbioru odpadów komunalnych. 
Na odpowiedzi we wszystkich sprawach czekamy. 
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W ogólnopolską kampanię promującą szcze-
pienia przeciw COVID-19 aktywnie włączyła się 
także gmina Kolonowskie. Poza ulotkami, po-
stami na portalu społecznościowym, informa-
cjami na stronie www i SMS-ami do mieszkań-
ców, podjęto kilka niestandardowych działań, 
zachęcających do zaszczepienia się. 
Już w lutym pierwsza seniorka w gminie Kolo-
nowskie została dowieziona specjalnym trans-
portem na szczepienie przeciwko COVID-19. 
Organizacja takiego transportu jest nadal moż-
liwa i przysługuje osobom, które posiadają 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym lub mają trudności z do-
stępem do punktu szczepień (np. osoby starsze 

1 lipca rozpoczął się proces składania deklara-
cji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków, który ma na celu zebranie wszystkich 
danych, dotyczących źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych. Do ewidencji należy zgłosić każdy 
budynek, który posiada źródło ciepła lub spa-
lania paliw do 1 MW. 
Deklarację można złożyć samodzielnie za po-
średnictwem strony www.zone.gunb.gov.pl. 

W tym przypadku należy posiadać profil zaufa-
ny, podpis elektroniczny lub e-dowód. 
Deklarację można także złożyć w formie pa-
pierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonow-
skie, p. 5 lub wysłać pocztą tradycyjną. 
Na zgłoszenie budynku, który posiada źródło 
ciepła i spalania uruchomione przed 1 lipca 
2021 r., jest 12 miesięcy. W przypadku źródeł 
ciepła i spalania uruchomionych po 1 lipca, 
czas na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. 

niemające możliwości samodzielnego dojazdu 
do punktu szczepień). 
W połowie sierpnia powstał spot promujący 
szczepienia. Obejrzeć go można na kanale 
gminy Kolonowskie w serwisie YouTube. 
5 września 2021 przy kościele św. Karola Boro-
meusza w Staniszczach Wielkich Ochotnicza 
Straż Pożarna w Staniszczach Wielkich zorgani-
zowała Tymczasowy Punkt Szczepień przeciw-
ko COVID-19. Punkt ten powstał w ramach 
Narodowego Programu Szczepień, w tym pro-
gramu #Szczepimysię z OSP, przy udziale Wo-
jewody Opolskiego, Diecezji Opolskiej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, jednostek OSP oraz 
podmiotów prowadzącymi działalność leczni-
czą—w tym przypadku NZOZ „MEDYK” w Kolo-
nowskiem. Z możliwości nabycia odporności za 
pomocą jednodawkowej szczepionki skorzy-
stało 16 osób. 
W ramach działań promujących szczepienia 
urząd ogłosił także konkurs pn. „Dlaczego war-
to się szczepić”. Najciekawsze odpowiedzi 
zostaną nagrodzone: dla zwycięzców przewi-
dziano 10 nagród o wartości 500 złotych każ-
da. Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce. 
Mimo ogromnych starań urzędu, wprowadzo-
nych rządowych ograniczeń i widma ciężkiego 
przebiegu choroby, spowodowanej COVID-19, 
na koniec września w pełni zaszczepionych 
było tylko 37,6 % wszystkich mieszkańców 
gminy. 



Pod koniec maja br. gmina Kolonowskie pod-
pisała porozumienie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu, którego celem jest realizacja 
programu na terenie gminy. Od tego czasu 
w urzędzie złożonych zostało 17 wniosków, 
z tego 4 o podwyższonym poziome dofinanso-
wania (osoby o niższych dochodach). 
Bezpośrednio do gminnego budżetu  wpłynęło 
67 wniosków o dofinansowanie wymiany sta-
rych pieców węglowych na nowe, ekologiczne 
bezwęglowe. 
7 października ruszyło podpisywanie umów 
z mieszkańcami, którzy w ubiegłym roku zade-
klarowali chęć przystąpienia do projektu pn. 
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na 
ekologiczne w gminie Kolonowskie”. Projekt 
ten jest finansowany przy udziale środków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
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jewództwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
działanie 5.5 Ochrona powietrza. Gmina Kolo-
nowskie otrzymała na jego realizację ponad 
800 tys. złotych. Stawka dofinansowania, któ-
rą otrzymają poszczególni beneficjenci, to 
maksymalnie 34% od ceny ryczałtowej nowe-
go źródła ciepła.  
Działania w zakresie ochrony środowiska to 
również program usuwania azbestu. 4 sierpnia 
podpisano umowy z beneficjentami i firmą 
utylizującą azbest  na zbiórkę i unieszkodliwie-
nie elementów azbestowych z 18 posesji gmi-
ny Kolonowskie. W ramach przedsięwzięcia 
planowana jest eliminacja 14,6 ton azbestu, 
a koszt całości zadania wyniesie 8 811,00 zł 
(w tym 5 242,54 zł z dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu; pozostałe koszty poniosą 
właściciele posesji). 

 W pierwszej połowie sierpnia przed 
Urzędem Miasta i Gminy Kolonowskie 

pojawił się  Międzygminny Punkt 
Zbiórki Elektroodpadów. 

Urządzenie to przeznaczone jest 
do zbierania drobnych elektroodpadów, 

takich jak płyty CD, tonery, telefony, 
drobna elektronika (np. piloty, myszki 

komputerowe), ładowarki, baterie, 
żarówki energooszczędne, 

a zamontowane zostało w ramach 
projektu, realizowanego przez Związek 

Międzygminny „Czysty Region”, którego 
gmina Kolonowskie jest członkiem.      

  417 uczniów i 200 przedszkolaków 
rozpoczęło nowy rok szkolny.  

68 pierwszaków przekroczyło szkolne 
progi po raz pierwszy w życiu.  Wszyst-

kim dzieciom, które nie zostały przyjęte 
podczas rekrutacji, gmina wskazała 

miejsca w przedszkolach. 

 Od września zmianie uległ rozkład jazdy 
PKS Strzelce Opolskie. Ze szczegółami 

zmian można się zapoznać pod adresem 
https://www.pks.strzelceop.pl/

index.php/rozkladjazdy 

 18 września, już po raz trzeci, 
mieszkańcy Spóroka włączyli się w akcję 

sprzątania świata. Dzięki ich zaangażowa-
niu okolica „zubożała” o kilkanaście 

pełnych śmieci worków.  

 Podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej Kolo-
nowskiego, która odbyła się 20 września, 
podjęto uchwały w sprawie podatku od 

nieruchomości i podatku od środków 
transportowych.  Średni wzrost stawek 

w stosunku do bieżącego roku to 3%.   

 29 września, dzięki wieloletnim stara-
niom gminy, udało się wyburzyć opusz-
czony budynek mieszkalny przy ul. Pol-

nej. Okoliczni mieszkańcy odetchnęli 
z ulgą, ponieważ budynek nie tylko 

szpecił okolicę, ale także groził 
katastrofą budowlaną.  

 30 września zakończył się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności Mieszkań 

2021. Pierwsze wyniki tego  ogólnopol-
skiego badania statystycznego zostaną 

opublikowane w styczniu 2022 roku. 
Wszystkim mieszkańcom gminy Kolo-
nowskie dziękujemy za udział w spisie! 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to projekt 
Marszałka Województwa Opolskiego, Andrze-
ja Buły. Najogólniej rzecz ujmując to pieniądze 
na projekty wszystkich opolskich sołectw, 
które zostaną pomiędzy nie rozdysponowane 
w latach 2020-2021. Na ten cel przeznaczono 
aż 5 400 000 zł.  
W ubiegłym roku, dzięki środkom z programu, 
sołectwo Spórok wzbogaciło się o namiot  
oraz pięć kompletów stołów i ław, a zwieńcze-
niem projektu była biesiada przy Ptasim Staw-
ku. W roku bieżącym z pieniędzy z Marszał-
kowskiej Inicjatywy Sołeckiej sfinansowano  
zakup trzech barci, które od niedawna zdobią 
Plac Targowy w Staniszczach Wielkich. 
Barcie w centrum wsi, stylizowane na ludowe 
świątki, znalazły się tutaj nie bez przyczyny: ze 
źródeł historycznych wynika bowiem, że na 
początku XIV wieku wieś posiadała aż 287 
barci, zlokalizowanych w dziuplach starych 
drzew. W latach 1936-1945 miejscowość na-
zywała się Gross Zeidel, czyli Duży Bartnik. 
W najbliższym czasie wokół stylizowanych 
pszczelich siedlisk posadzona zostanie lawen-
da, a teren będzie podświetlony. 
W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołec-
kiej Staniszcze Wielkie otrzymały 5 000 zł, 
natomiast pozostałą kwotę, czyli 3 800 zł, 
pokryto z funduszu sołeckiego. 
Dzięki staraniom p. sołtys Krystyny Bajsaro-
wicz-Spałek Staniszcze Wielkie wzbogaciły się 
nie tylko o kolejną atrakcję, ale także o swój 
unikalny symbol. 
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Mimo panującej pandemii, Bibliotece i Centrum Kultury udało się 
zrealizować większość z zaplanowanych w ramach akcji 
„Kulturalne Lato 2021!” działań. Łącznie w okresie od 28 czerwca 
do 4 września 187 najmłodszych i ich rodziców lub opiekunów 
wzięło udział w 43 działaniach, finansowanych z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Kolonowskie na Rok 2021. 
Najwięcej działań stacjonarnych miało formę warsztatów—było 
ich aż 18 (zdj. 1), ale odbyło się także 8 zajęć sportowych, 2 ru-
chowo-taneczne oraz 4 w formie gier terenowych. 
W ramach letniej akcji nie mogło także zabraknąć wycieczek. 
Tym razem dzieci z terenu gminy Kolonowskie zwiedziały zamek 
w Ogrodzieńcu (zdj. 2) oraz Park Przygód i Atrakcji w Wilkowi-
cach. Najmłodsi skorzystali też z oferty aquaparku w Tarnowskich 
Górach, kina „Bajka” w Kluczborku oraz Teatru Lalki i Aktora 
w Opolu. 
Nie obyło się także bez imprez międzypokoleniowych: w szranki 
stanęli np. tenisiści stołowi, biorący udział w tradycyjnym Turnie-
ju o Puchar Burmistrza Kolonowskiego (zdj. 3). 
Dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach 
Opolskich, Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego oraz 
miejscową jednostką OSP Staniszcze Wielkie, odbył się II Festyn 
Bezpieczeństwa. (zdj. 4) . 
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4 września, już po raz siódmy, odbył się Rajd Rowerowy Śladami 
Petera Schrata (zdj. 5), który po raz drugi przybrał formę rajdu 
rodzinnego. Zakończył się on przejażdżką drezynami Staniszczań-
skiej Kolei Drezynowej. 
Dość nietypowo, bo w połowie września, odbył się także Rodzin-
ny Spływ Kajakowy (zdj. 6), który stanowi kontynuację tradycyj-
nego, bo zapoczątkowanego w 2011 roku, Gminnego Spływu 
Kajakowego. Nowa, wymuszona przez pandemię formuła, cieszy 
się niezmienną  popularnością. 
Biblioteka i Centrum Kultury, w ramach 18 Tygodnia Kultury Nie-
mieckiej na Śląsku Opolskim, współorganizowała także koncert  
Jazzcombo Oncue z Gimnazjum Muzycznego Kraju Związkowego 
Nadrenii-Palatynatu w Montabaur (zdj. 8). 
Powody do świętowania mieli Druhowie z OSP Staniszcze Wiel-
kie. 15 września nastąpiło oficjalne przekazanie samochodu ra-
towniczego jednostce oraz wręczenie Janowi Spałkowi Złotego 
Znaku Związku OSP RP—odznaczenia dla osób, które w szczegól-
ny sposób zasłużyły się dla działalności związkowej Straży Pożar-
nej RP (zdj. 7). 
10 października najlepsze spórackie gospodynie, zrzeszone 
w Związku Śląskich Kobiet Wiejskich,  wzięły udział w imprezie 
pn. Międzynarodowy Smak Jesieni "Pokaz jesiennych stołów". 
Jesienne pyszności, m in. ciasta, sałatki i przetwory, zaprezento-
wano w Brożeckiej Stodole w gminie Walce (zdj. 9).  


