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- Chciałbym bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom gminy 
Kolonowskie za udział w akcji szczepień— mówi Burmistrz Kolo-
nowskiego, Norbert Koston.  - I to nie tylko tym, którzy zaszczepi-
li się w okresie od 1 sierpnia do 31 . Szczepienie to nasza wspólna 
sprawa i nasza wspólna odpowiedzialność.  
W gminie Kolonowskie procent wyszczepienia mieszkańców peł-
ną dawką wynosi 40,5, natomiast przyrost mieszkańców w pełni 
zaszczepionych od dnia 01.08.2021 r. do dziś to 6,75 punktu pro-
centowego. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, wynoszącą 
5 863, osoby w pełni zaszczepione to 2 376, natomiast osób za-
szczepionych przynajmniej jedną dawką jest 2 449.  
Wśród mieszkańców gminy Kolonowskie, który się zaszczepili, 
najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku  40-59 lat (760). 

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas radości i pokoju. 
Życzymy wszystkim, aby w tym świątecznym okresie 

każdy z nas odnalazł to, czego tak naprawdę 
poszukuje i pragnie. 

Abyśmy na nowo potrafili cieszyć się z rzeczy małych 
i dostrzegać to, co w życiu jest naprawdę istotne. 

Życzymy również, aby nadchodzący 2022 rok 
pozwolił na realizację wszystkich planów 

i spełnienie marzeń. 
 

Burmistrz Kolonowskiego 
Norbert Koston 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rafał Kupke 

oraz radni i pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem 

W walce z pandemią COVID-19 najskuteczniejszą bronią są szcze-
pienia. Aby zachęcić niezdecydowanych do skorzystania z osią-
gnięć medycyny, rząd - w ramach Narodowego Programu Szcze-
pień - zorganizował 3 konkursy dla samorządów: 

• Rosnąca Odporność, 

• Najbardziej Odporna Gmina, 

• Gmina na Medal #SzczepimySię. 

W pierwszym z konkursów najistotniejsze znaczenie miała różni-
ca we wskaźniku wyszczepienia, osiągniętym na dzień 1 sierpnia 
2021 r. oraz stanem na dzień 31 października 2021 r., wyrażona 
w punktach procentowych. Konkurs premiował te gminy, które 
osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich miesz-
kańców w tym okresie. Łączna pula nagród konkursu wyniosła 
ponad 500 milionów złotych, a mogły brać w nim udział gminy ze 
wszystkich powiatów w kraju - za wyjątkiem miast na prawach 
powiatu. Za zdobycie pierwszych trzech miejsc przewidziano 
atrakcyjne nagrody: odpowiednio 1 mln zł, 500 tys. złotych oraz 
250 tys. zł. 
Gmina Kolonowskie w ustalonym w regulaminie okresie osiągnę-
ła wskaźnik wyszczepienia na poziomie 5,253 punktu procento-
wego, zajmując 2. miejsce w powiecie strzeleckim i otrzymując 
500 tys. zł. 
Zgodnie z regulaminem wygraną można przeznaczyć na cel zwią-
zany z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na zwalczanie jego skut-
ków. W związku z tym środki pochodzące z wygranej zostaną 
przeznaczone na rozbudowę terenów sportowych w Kolonow-
skiem przy ul Szkolnej oraz boiska w Staniszczach Wielkich.  



47 863 28 03

 

str. 2 4/2021 

Grób Powstańców Śląskich, położony na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Ks. Czerwionki 
w Kolonowskiem, powstał w 1969 roku. 
W mogile pochowano ośmiu poległych żołnie-
rzy, walczących w III Powstaniu Śląskim: Jana 
Bresia, Pawła Niemczyka, Alojzego Mainusza, 
Jana Bartodzieja, Pawła Bajurę, Teodora 
Wrzyszcza, Pawła Mainka oraz Pawła Jani-
szewskiego.  
Dzięki środkom pozyskanym w ramach pro-
gramu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”  
zlikwidowano stary i ustawiono nowy pomnik 
z granitu. Kwota pozyskanego dofinansowania 
- wyniosła 15 642,00 zł, a całkowity koszt za-
dania to 48 880,00 zł. 

21 listopada, w ramach akcji popularyzacji 
szczepień w opolskich parafiach, w sali OSP 
Kolonowskie zorganizowano mobilny punkt, 
w którym można było przyjąć szczepionkę 
przeciwko COVID-19. Punkt ten powstał we 
współpracy z parafią pw. Niepokalanego Ser-
ca Maryi w Kolonowskiem i lokalną jednostką  
OSP, a zaszczepić można się było 1. lub 2. 
dawką oraz dawką przypominającą firmy 
Pfizer lub przyjąć szczepionkę jednodawkową 
firmy Johnson & Johnson. 
Z usług mobilnego punktu szczepień skorzy-
stały łącznie 44 osoby, a 34 zaszczepiły się 
pierwszą dawką. 
Punkt zorganizowany w dzień wolny od pracy 
cieszył się sporą popularnością, szczególnie 
wśród osób pracujących za granicą. 

Coraz więcej jednostek samorządu terytorial-
nego i organizacji pozarządowych bierze 
udział w realizowanym przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim pro-
gramie granatowym „WzMOCnij swoje oto-
czenie”. Właśnie zakończyła się jego III edy-
cja. Wśród laureatów znalazła się m.in. gmina 
Kolonowskie. Na wniosek lokalnej OSP 
w najbliższych miesiącach zyska ona nową 
kamerę termowizyjną połączoną z dronem, 
która znacznie poprawi bezpieczeństwo 
i efektywność działań ratunkowych. 
Projekt strażaków z Kolonowskiego to kolejna 
inicjatywa, realizowana w ramach programu  
“WzMOCnij swoje otoczenie” na terenie wo-
jewództwa opolskiego. Tylko w tym roku 
dofinansowane zostały projekty o łącznej 
sumie prawie 80 tys. złotych. 
– Istotą programu „WzMOCnij swoje otocze-
nie” jest odpowiadanie na różnorodne po-
trzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzię-
cie pozwala na wspólną realizację pomysłów 
zainicjowanych przez samorządy, praktyków, 

liderów i instytucje, które chcą wpływać nie 
tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość 
życia ich mieszkańców – mówi Rafał Jaros z 
Wydziału Komunikacji Społecznej PSE – Cie-
szymy się, że projekty sygnowane logiem 
“WzMOCnij swoje otoczenie” od tego roku 
będą realizowane także w powiecie strzelec-
kim. 
Projekt z gminy Kolonowskie został wybrany 
spośród 182 zgłoszeń w jesiennej turze rekru-
tacji. Wartość tegorocznego wsparcia przeka-
zanego lokalnym społecznościom od PSE 
przekroczyła 3,6 mln zł. 
Dofinansowanie do zakupu drona wyniesie 20 
tys. złotych, a OSP dopłaci kolejne 4 tys. 



63 osoby wzięły udział w konsultacjach spo-
łecznych projektu uchwały w sprawie wyzna-
czenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji w Gminie Kolonowskie, które 
zakończyły się 15 listopada. Respondenci 
zwrócili szczególną uwagę na brak punktów 
usługowych i sklepów, które prosperowały 
w tej dzielnicy, dopóki funkcjonował tu duży 
węzeł kolejowy oraz na wysokie bezrobocie. 
W oparciu między innymi o wyniki konsultacji, 
Kolonowskie już wkrótce przystąpi do sporzą-
dzania „Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Kolonowskie”, dzięki któremu będzie 
istniała możliwość ubiegania się o środki ze-
wnętrzne z programów unijnych i krajowych.  
Obszar rewitalizacji obejmie dzielnicę Fosow-
skie jako miejsce, w którym występuje szcze-
gólna koncentracja zjawisk kryzysowych 
w pięciu aspektach: społecznym, gospodar-
czym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjo-
nalnym oraz technicznym. 
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 14 października  na gminnym fanpejdżu 
w mediach społecznościowych 

opublikowano wyniki  błyskawicznej 
ankiety na nazwę nowej ulicy, 

która powstaje pomiędzy ul. Pluderską 
a Haraszowskiem. 29  ze 138 responden-

tów zagłosowało na „Bukową”, zapewnia-
jąc zwycięstwo tej właśnie propozycji. 

 W okresie od listopada do grudnia 17 
jubilatom i parom jubilatów doręczono 

paczki okolicznościowe z życzeniami 
od Burmistrza Kolonowskiego. Taka 

forma składania życzeń w pandemicz-
nych czasach jest zdecydowanie bez-

pieczniejsza od wizyt osobistych. 

 Gmina Kolonowskie w dalszym ciągu 
realizuje dowóz specjalnym transportem 

na szczepienie przeciwko COVID-19. 
Transport taki przysługuje osobom nie-

pełnosprawnym  oraz osobom mającym 
obiektywne i niemożliwe do przezwycię-

żenia trudności w samodzielnym 
dotarciu  na szczepienie. 

Prośbę o transport można zgłosić dopiero 
po zarejestrowaniu się  i otrzymaniu termi-

nu szczepienia. Szczegółowe informacje 
dotyczące organizacji dowozu na szczepie-

nia można uzyskać 
pod nr tel. 77 500 56 46 lub 77 500 56 47. 

 W październiku konsultacjom poddano 
projekt  „Programu Współpracy z Orga-

nizacjami Pozarządowymi na 2022", 
natomiast w listopadzie - projekt 

„Gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii na 
2022 rok". Oba programy zostały przyję-
te poprzez podjęcie stosownych uchwał 

przez Radę Miejską Kolonowskiego. 

 Na stronie www.kolonowskie.pl opubli-
kowany został plan polowań zbiorowych 

kół łowieckich, działających na terenie 
gminy Kolonowskie. Ma to na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa 
osób postronnych. 

 W ramach zadania 
pn.:  „Unieszkodliwianie wyrobów azbe-

stowych z terenu gminy Kolonowskie 
w roku 2021”, którego wartość  wynio-

sła 8 811,00 zł,  usunięto  
16,120 Mg wyrobów zawierających azbest 

z 18 posesji.     

Działalność Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Dinozaurów”, która swoim zasięgiem obejmu-
je siedem gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, 
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, 
Zębowice, przyczynia się do wzmocnienia 
kapitału społecznego, tworzenia miejsc pracy, 
rozwoju infrastruktury oraz zachowania dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego obsza-
ru. 
Obecnie LGD realizuje Lokalną Strategię Roz-
woju na lata 2014-2020, której głównymi cela-
mi są: Wzrost konkurencyjności obszaru obję-
tego LSR i ochrona środowiska oraz Zwiększe-
nie integracji i poczucia przynależności do 
obszaru objętego LSR. 
W latach 2016–2021 zostało ogłoszone i zrea-
lizowane 51 naborów wniosków. LGD realizuje 
również projekty grantowe - w ramach czte-
rech naborów wsparto 48 podmiotów. Na 
wzmiankę zasługuje tegoroczny projekt pn. 
„Bogactwo Krainy Dinozaurów”, który przyczy-
nił się do promocji całego obszaru objętego 
LSR, a także organizacja Konferencji pn. „Moc 
Leadera” i Gala 15-lecia działalności Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. W trak-
cie spotkania przedstawiono projekty zrealizo-
wane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER”. 

Zaprezentowana została również publikacja 
pt. „Dobre praktyki”, w której  ujęte zostały 
projekty realizowane w latach 2016-2020.  
LGD „Kraina Dinozaurów” otrzymała dodatko-
we środki na realizację Lokalnej Strategii Roz-
woju, której Budżet na lata 2021-2025 wynosi 
526 000 euro / 2 mln 104 000 zł. LGD mają 
czas na wydatkowanie pieniędzy do 2025 ro-
ku. „Kraina Dinozaurów” już na początku 2022 
roku ogłosi pierwszy nabór na tworzenie no-
wych firm. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad 
aplikowania o środki w ramach organizowa-
nych naborów oraz działań LGD można zna-
leźć na stronie internetowej stowarzyszenia 
www.krainadinozaurów.pl lub uzyskać 
w biurze LGD w Ozimku przy ul. Słowackiego 
18, e-mail: krainadino@onet.eu, tel. 77 465 
12 13, 605 052 777. 
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9 października w bibliotece w Staniszczach Małych zorganizowano 
spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. Podczas 
zajęć, w których udział wzięło prawie 20 dzieci, nie zabrakło 
wspólnego czytania książek, zabaw ruchowych i tworzenia arty-
stycznych zakładek (zdj. 1). 
19 października rozstrzygnięto konkurs na hasło promujące szcze-
pienia pn. „Dlaczego warto się szczepić?”. 10 autorów najlepszych 
prac otrzymało 10 równorzędnych nagród o wartości 500 zł każda 
(zdj. 2). 
W listopadzie Biblioteka i Centrum Kultury, w ramach nowego 
programu pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, 
pozyskała rekordowe 7 538 złotych, za które zakupiono 386 pozy-
cji książkowych. Dla porównania w roku ubiegłym za przyznane 
ok. 3 000 zł zakupiono 189 książek (zdj. 3). 
11 listopada w Staniszczach Wielkich i Spóroku odbyły się trady-
cyjne przemarsze z okazji dnia św. Marcina.  O organizację impre-
zy - jak zwykle zresztą - zadbali sołtysi wraz z radami sołeckimi, 
a przemarsz zabezpieczały lokalne jednostki OSP (zdj. 4). 
26 listopada w sali OSP w Kolonowskiem DFK Gminy Kolonowskie 
zorganizowało warsztaty przygotowywania wieńców adwento-
wych - zwyczaju, wywodzącego się z kultury niemieckiej. Każda 
z prawie 20 uczestniczek, pod okiem ekspertki, wykonała własny 
wieniec z gałązek i ozdób (zdj. 5).  
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W dość nietypowy sposób obchodzono andrzejki w świetlicy 
w Staniszczach Wielkich. 27 listopada zorganizowano tam Turniej 
Tenisa Stołowego, w którym udział wzięło 12 osób, w tym dwie 
panie. Bezkonkurencyjny okazał się Roman Kościelny, przed Łuka-
szem Kuczerem i Mateuszem Cichoniem (zdj. 6). 
W ostatnią niedzielę listopada, w salce parafialnej w Kolonow-
skiem, miało miejsce „Spotkanie z Ludźmi Camino”. Zorganizowa-
na w formie żywej biblioteki impreza była związana z ukazaniem 
się najnowszej książki ks. Piotra Bekierza pt. „Camino. Najważniej-
szy jest Człowiek” (zdj. 7). 
Trwały nagrania, prowadzone w ramach akcji on. „Internetowa 
Scena Kolonowskiego”. Pod koniec listopada i na początku grud-
nia zarejestrowano materiał w wykonaniu Chóru Dziecięcego 
„Colnovica”, Ani Litwiniuk i Pawła Lei oraz Chóru Dziecięcego 
„Kamerton”, działającego przy Bibliotece i Centrum Kultury 
w Kolonowskiem. Nagrania te zostaną zaprezentowane na kanale 
YouTube już w grudniu. BiCeK zaprasza również na specjalny kon-
cert świąteczny, transmitowany w wigilijny wieczór (zdj. 8). 
5 grudnia gminę Kolonowskie odwiedził Mikołaj. Święty wraz 
z towarzyszącymi mu aniołkami przejechał szykownym powozem, 
zaprzężonym w dwa białe rumaki, przez wszystkie gminne miej-
scowości, obdarowując grzeczne dzieci słodkimi upominkami, 
a niegrzeczne - każąc rózgą (zdj. 9). 


