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Wojna na Ukrainie nikogo nie pozostawiła obojętnym. Setki tysię-
cy opuszczających w pośpiechu swe domy i kraj ludzi, szczególnie 
kobiet i dzieci, to obraz przerażający, ale jednocześnie mobilizują-
cy do pomocy. Mieszkańcy gminy Kolonowskie wielokrotnie 
wspierali potrzebujących, dając temu świadectwo podczas imprez 
charytatywnych czy zbiórek. Nie inaczej było także tym razem. 
Zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie w dniach 
28 lutego—2 marca magazyn pomocowy w błyskawicznym tem-
pie zapełnił się darami. W organizację punktu i jego obsługę bar-
dzo licznie włączyli się wolontariusze, w tym strażacy 
z Kolonowskiego. Do sali przy OSP w Kolonowskiem trafiły rów-
nież rzeczy ze zbiórek przeprowadzonych m.in. w Publicznej Szko-
le Podstawowej Nr 1 w Kolonowskiem, Publicznej Szkole Podsta-
wowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 i Przedszkolu Publicz-
nym w Kolonowskiem oraz sołectwie Spórok. 
Lwią cześć zebranych darów przekazano do magazynu w Strzel-
cach Opolskich, skąd trafiły one na i za granicę polsko-ukraińską. 
Część—w związku z coraz liczniejszą grupą uciekających przed 
wojną, którzy zamieszkali na terenie naszej gminy—pozostawiono 
do ich dyspozycji, a magazyn przeniesiono do salki przy kościele 
w Kolonowskiem. 

Karmę dla zwierząt, którą również przyjmowano w ramach zbiór-
ki, przekazano do OTOZ Gliwice, skąd została przetransportowana 
na Ukrainę. 
Obecnie dary można odbierać przez 5 dni w tygodniu, a zapasy są 
sukcesywnie uzupełniane. Ich zbiórka odbywa się w piątki w go-
dzinach 16.00-18.00 i w soboty, w godzinach 10.00-12.00. 
W akcję pomocową włączyła się również Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Staniszcze Małe-Spórok, której uczniowie zebrali dary, po-
sortowali je, a następnie przekazali do punktu zbiórki w Ozimku, 
skąd trafiły do potrzebujących. 
Gminne jednostki OSP, na prośbę Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Opolu, przekazały część niewykorzy-
stywanego przez siebie sprzętu (zgodnie z określonym zapotrze-
bowaniem) ukraińskim druhom, a Naczelnik Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Staniszczach Wielkich, Grzegorz Hurek, osobiście—
i przy pomocy władz gminy— wsparł akcję transportu uchodźców. 

Ogromnym sercem wykazali się (i nadal wykazują) ci mieszkańcy 
gminy Kolonowskie, którzy przyjmują uciekających przed wojną 
pod swój dach. W akcję pomocową—w bardzo różny sposób—
włączyły się także firmy, które na co dzień zatrudniały i zatrudnia-
ją pracowników z Ukrainy. 
W Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, w pokoju nr 4, można 
załatwić wszelkie formalności dotyczące pobytu w Polsce i otrzy-
mania numeru PESEL. W Świetlicy Wiejskiej w Staniszczach Wiel-
kich odbywają się zajęcia, na które regularnie zapraszane są dzieci 
z Ukrainy; spotkania integracyjne zorganizowała także Publiczna 
Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 oraz Sto-
warzyszenie Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich. 
- Z całego serca dziękujemy wszystkim tym którzy włączyli się 
w działania pomocowe. Pamiętajmy jednak, że pomaganie ofia-
rom wojny to nie sprint, tylko maraton—mówi Burmistrz Kolo-
nowskiego, Norbert Koston.—Nie dopuśćmy do tego, aby wypalić 
się i stracić siły już na samym początku, ponieważ akcja pomoco-
wa może potrwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Zachęcamy także 
do śledzenia naszej strony www.kolonowskie.pl oraz fanpejdża 
gminy w mediach społecznościowych—na bieżąco publikujemy 
tam najważniejsze informacje. 
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Narzędzie umożliwiające załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia 
z domu to profil zaufany. Możliwość jego założenia oferuje większość ban-
ków, a od 10 marca będzie można go potwierdzić także w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kolonowskie. Co daje profil zaufany? Otóż dzięki niemu większość 
spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu! Jeśli chcesz 
np. wyrejestrować samochód, sprawdzić swoje punkty karne lub dane 
w Rejestrze Dowodów Osobistych czy dane medyczne w Internetowym Kon-
cie Pacjenta – możesz to zrobić dzięki profilowi zaufanemu. 
Co należy zrobić? Wniosek o założenie profilu zaufanego automatycznie 
wysyłasz przez Internet, kiedy rejestrujesz konto. Natomiast swoje dane 
potwierdzasz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie. Urzędnik 
poprosi cię o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony 
przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie. Formalności związane 
z potwierdzeniem profilu zaufanego można załatwić w pokoju nr 4. 

Droższa energia, mniej środków w budżecie 
na 2022 

Galopujące ceny energii dotknęły również 
gminę Kolonowskie. Dla porównania koszt 
zakupu 1 MWh energii elektrycznej wyniósł 
w 2021 r. 254 zł w przypadku oświetlenia 
ulicznego i 278 zł w przypadku obiektów. 
Łącznie energia elektryczna kosztowała nas 
około 270 tys. zł. 
W 2022 r. ceny energii elektrycznej wynoszą 
odpowiednio 469 zł dla potrzeb oświetlenia 
ulicznego (84,6 % podwyżki) oraz 521 zł 
w przypadku obiektów (87,4 % podwyżki). 
Biorąc pod uwagę zużycie oraz wzrost ceny 
energii, jej koszt w 2022 r. może wynieść ok 
490 tys. zł. 
Nie lepiej kształtuje się sytuacja w przypadku 
ceny gazu służącego do ogrzewania budyn-
ków użyteczności publicznej na terenie gmi-
ny. W 2021 r. 1 MWh kosztowała 80 zł co 
skutkowało rocznymi kosztami ogrzewania na 
poziomie ok 160 tys. zł. W 2022 r. koszt 
1 MWh gazy wyniesie 202,84 zł co daje nam 
podwyżkę na poziomie 154% oraz prognozo-
wany koszt na poziomie ok. 400 tys. zł.  
Tak więc sam wzrost cen energii spowoduje, 
iż z kasy gminy ubędzie 460 tys. zł więcej niż 
w roku ubiegłym. To dość duża kwota, która 
prawdopodobnie będzie miała wpływ na bie-
żącą działalność gminy. Pewne negatywne 
skutki wzrostu cen udało nam się ograniczyć 
poprzez przeprowadzenie w minionych latach 
prac termomodernizacyjnych czy wymianę 
oświetlenia. Niemniej jednak tak znaczny 
wzrost cen będzie miał odzwierciedlenie np. 
w inwestycjach, udzielanych dotacjach czy 
współfinansowaniu wydarzeń kulturalnych, 
organizowanych przez inne podmioty. 

Ulgi podatkowe kosztem samorządu 
W ostatnim czasie wiele słyszymy nt. ulg, 
których rząd udziela w różnych obszarach. 
Trzeba mieć jednak na uwadze, iż wiele z nich 

udzielanych jest kosztem samorządowych 
finansów. Ma to np. odzwierciedlenie 
w udziale w podatku od osób fizycznych. 
W 2021 roku  wynosił on 4 381 930 zł, nato-
miast w 2022 r. już tylko 3 959 077 zł. To 
różnica w wysokości ponad 420 tys. zł.  
Zmiana sposobu opodatkowania infrastruktu-
ry kolejowej, w tym bocznic kolejowych, to 
kolejny cios zadany gminnym finansom. 
W związku z faktem, że przepisy te weszły 
w życie w 2017 roku, a z wnioskiem o nadpła-
tę podatków można wystąpić do 5 lat wstecz, 
Gmina Kolonowskie utraciła z tego tytułu 
w 2021 roku ok. 700 tys. zł. W tym roku mo-
że to być kolejne 600 tys. zł. (sprawa dotyczy 
również okresu od 2017 roku), a w kolejnych 
latach ok 250 tys. zł. rocznie. 

Mniej pieniędzy na oświatę 
4 lutego, kontynuując zainicjowane przez 
opolskiego posła Janusza Kowalskiego 
(niestety działania to zyskało wsparcie 
wszystkich posłów koalicji PIS, przy wielu 
protestach rodziców, nauczycieli, środowisk 
naukowych i opozycji), Minister Edukacji 
i Nauki, Przemysław Czarnek, podpisał rozpo-
rządzenie, dyskryminujące w sposób bezpo-
średni mniejszość niemiecką w Polsce, ogra-
niczając nauczanie języka niemieckiego jako 
języka mniejszościowego z 3 do 1 godziny 
w tygodniu. Działanie takie jest bezpreceden-
sowe w Unii Europejskiej i innych krajach 
demokratycznych. W ślad za tym dokonał 
również zmiany w rozporządzeniu regulują-
cym sposób podziału części oświatowej sub-
wencji ogólnej dla jednostek samorządu tery-
torialnego na rok 2022, obniżając kwoty sub-
wencji oświatowej w tym obszarze. Zmiany te 
bardzo mocno dotkną również gminę Kolo-
nowskie. W tym roku otrzymamy 252 tys. zł 
mniej z tego tytułu, a w roku następnym oko-
ło 800 tys. zł. Zabraknie także pracy dla co 
najmniej 2. nauczycieli.  



Ankieta „Wymiana ogrzewania na ekologicz-
ne - oczekiwania i opinie” 
59 respondentów wypełniło ankietę dot. wy-
miany ogrzewania. Ponad 54% z nich zadekla-
rowało chęć wymiany pieca, przy czym grupa 
ta wyraziła zarówno chęć skorzystania 
z ogrzewania gazowego (30%), jak i zainstalo-
wania pompy ciepła (29%). Jako podstawowy 
powód, który mógłby skłonić ankietowanych 
do zmiany sposobu ogrzewania na bardziej 
ekologiczne, 45% wskazało na wyższy poziom 
dofinansowania, 19% na niższe ceny gazu, 
natomiast 12% - na niższe ceny pelletu. 
Za „dobrą” uznało jakość powietrza 59% re-
spondentów, za „złą” – 34%. Kilku mieszkań-
ców zwróciło także uwagę na fakt, iż bardziej 

1/2022 str. 3 

 Policja ostrzega przed zwiększoną ak-
tywnością oszustów, posługujących się 
metodą „na policjanta”. Nawiązują oni  

kontakt telefoniczny i próbują wyłudzić, 
zwłaszcza od seniorów, spore kwoty. 

Funkcjonariusze apelują o rozwagę przy 
podejmowaniu szybkich decyzji finanso-
wych. Zachowajmy czujność i ostrzegaj-
my naszych krewnych przed oszustwa-

mi. Nie pozwólmy, aby nasi najbliżsi 
stracili dorobek swojego życia. 

 Zakończono zbieranie danych z ankiet, 
w celu przeprowadzenia badania  pn. 

„Diagnoza uzależnień behawioral-
nych”. Jest to szczegółowy raport, stwo-
rzony na podstawie badania społeczne-

go, przeprowadzonego wśród mieszkań-
ców gminy Kolonowskie, mający na celu 
ukazanie jakie problemy realnie istnieją 

w naszej społeczności. Badaniem zostały 
objęte placówki oświatowe oraz dorośli 

mieszkańcy gminy.  

 Zakończono także nabór wniosków 
osób chętnych na dofinansowanie usu-

wania azbestu. Łącznie z dofinansowania 
chce skorzystać 5 osób.    

 11 marca odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Państwowego Gospodar-

stwa Wodnego Wody Polskie,  
Marcinem Jarzyńskim, Zastępcą Dyrekto-

ra ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-

nej w Gliwicach i Abdullahem Al-Selwi, 
Zastępcą Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Opolu oraz Zbigniewem Makowskim, 
Zastępcą Dyrektora ds. Eksploatacyjnych 

PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych 
w Opolu. Dzięki poczynionym ustale-

niom już wkrótce gmina Kolonowskie  
będzie mogła sukcesywnie rozwiązywać 
problemy związane gospodarką wodną. 

Do połowy marca w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kolonowskie złożono ponad 250 

wniosków o dodatek osłonowy, który 
ma na celu zapewnić wsparcie finanso-

we osobom o niskich dochodach, a także 
uchronić ich przed ubóstwem 

energetycznym.      

 Od 15 marca przeterminowanych 
lekarstw nie należy przynosić do urzędu –  
- będzie je można oddać w Punkcie Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.     

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kolonowskiem mogą jeszcze skuteczniej prze-
prowadzać akcje ratownicze dzięki dronowi z 
kamerą termowizyjną. Zakup został zrealizo-
wany dzięki projektowi jednostki nagrodzone-
mu w dobrosąsiedzkim programie 
„WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowa-
nym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.  
OSP Kolonowskie zakupiło nowy sprzęt do 
prowadzenia działań w terenie. Dron z kame-
rą termowizyjną umożliwi strażakom prowa-
dzenie skutecznych akcji ratowniczych i wpły-
nie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. 
Sprzęt pozwala reagować szybko i skutecznie, 
zapobiegając rozprzestrzenianiu się ukrytych 
ognisk pożarów i minimalizować straty ponie-
sione w efekcie  niesprzyjających zjawisk at-
mosferycznych. 
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
ogólnopolski program grantowy, realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skie-
rowany jest do samorządów i ich jednostek – 
np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków 

pomocy społecznej, oraz do organizacji poza-
rządowych, które chcą wprowadzać ważne 
i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu 
w jednej z siedmiu następujących obszarów: 
aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, eduka-
cja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, 
środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjaty-
wy mieszczące się w celach programu. Dodat-
kowe informacje o programie można znaleźć 
na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz 
www.wzmocnijotoczenie.pl. 

rozbudowana sieć gazowa gminy na pewno 
zachęciłaby mieszkańców do zmiany sposobu 
ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku. 

Po prawie 8 latach starań, 28 lutego br., gmi-
na Kolonowskie podpisała ze spółką Polskie 
Koleje Państwowe S.A. umowę przekazania 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomo-

ści należących do Skarbu Państwa. Dzięki 
temu na własność gmin przeszły dwa frag-
menty terenu, położonego pod ul. Sosnową 
w Staniszczach Małych, o łącznej powierzch-
ni 1,24 ha. Przejęcie wspomnianych działek 
umożliwi doprowadzenie stanu drogi do 
odpowiednich parametrów. 
Trwają także starania w zakresie przejęcia 
ul. Torowej i Leśnej. W tym pierwszym  
przypadku trwa dokonywanie geodezyjnego 
wydzielenia gruntu w celu przekazania go 
gminie, natomiast w drugim—uzgodnienia 
wewnątrz PKP przed przekazaniem działek 
gminie. 

https://raport.pse.pl/pl/
http://www.wzmocnijotoczenie.pl
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Aż troje uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe
-Spórok zostało laureatami XXVIII Regionalnego Konkursu Literac-
kiego „Ze Śląskiem na Ty”. Podczas uroczystej gali, która odbyła 
się pod koniec grudnia 2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Opolu, nagrodzono Hannę Pros (II miejsce w kategorii klas I-IV), 
Filipa Zganiacza (III miejsce w kategorii klas I-IV) oraz Martynę 
Pros z klasy siódmej (wyróżnienie) (zdj. 1). 
11 stycznia nastąpiło przekazanie Policjantom z Komisariatu Poli-
cji w Zawadzkiem kamizelek odblaskowych. Otrzymane „gadżety” 
zostaną wykorzystywane w działaniach profilaktycznych 
w szkołach i przedszkolach. Za pośrednictwem dzielnicowego 
gminy Kolonowskie maskotki trafią do dzieci doświadczających 
przemocy w rodzinie lub będących świadkami aktów agresji 
w środowisku rodzinnym (zdj. 2). 
19 stycznia pracownicy Wydziału Chemii UO przeprowadzili 
warsztaty chemiczne dla dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 
w Kolonowskiem. Odpowiednio dobrane, bezpieczne ekspery-
menty wprowadziły najmłodszych adeptów sztuk chemicznych 
w świat reakcji (zdj. 3). 
Za kwotę prawie 40 tysięcy złotych na terenach sportowych przy 
ul. Szkolnej w Kolonowskiem wybudowano Street Workout Park. 
Miejsce powstało dzięki inicjatywie młodych mieszkańców Kolo-
nowskiego, a zostało oddane do użytku pod koniec stycznia br. 
(zdj. 4).  
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3 lutego z wizytą w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie gościli 
przedstawiciele Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego 
Dobrodzień-Zębowice. W związku z tym, że gmina Kolonowskie 
była partnerem w projekcie pn. „Klachalnia Cafe opowiada 
o LGD", członkowie stowarzyszenia przekazali Burmistrzowi Kolo-
nowskiego, Norbertowi Kostonowi, kubki, smycze, długopisy, 
magnesy, torby, parasole oraz stojaki reklamowe z fiszkami pro-
mującymi atrakcje turystyczne Opolszczyzny (zdj. 5). 
Dwa projekty z terenu gminy Kolonowskie wzięły udział w rywali-
zacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. MIRO 
Deutsche Fussballschule Gross Stanisch wystartowało wspólnie 
z innymi szkółkami z zadaniem pn. „Piłka Nożna Bez Tajemnic—
Cykl turniejów piłkarskich połączonych ze spotkaniami ze znanymi 
osobami”, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Spóroku, we 
współpracy z OSP Sucha, z zadaniem pn. „Warsztaty– Profilaktyka 
antynowotworowa wśród strażaków powiatu strzeleckiego”. Li-
czenie głosów trwa! (zdj. 6.). 
12 lutego Grupa Odnowy Wsi Staniszcze Wielkie zorganizowała 
wyjazd na narty do Zieleńca. Wzięło w nim udział prawie 40 osób, 
a część kosztów pokryto ze środków gminy Kolonowskie (zdj. 7). 
25 i 26 lutego w Staniszczach Małych i Spóroku odbyło się trady-
cyjne wodzenie niedźwiedzia. Barwny korowód, złożony m.in. 
z cyganki, księdza i muzykanta, przemaszerował przez wsie, 
a rytuał zakończył się sądem na niedźwiedziu (zdj. 8-9). 


