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Colonnowska 
Już ponad 100 osób, uciekających z Ukrainy przed wojną, znalazło 
bezpieczne schronienie na terenie gminy Kolonowskie. Większość 
z nich stanowią rodziny osób, które wcześniej pracowały w okoli-
cy, część trafiła tutaj przypadkiem. 
Jednymi z pierwszych, którym udzielono wsparcia, były rodziny 
pracowników Firmy Ogólnobudowlanej Janusz Radoń, ściśle 
współpracującej z przedsiębiorstwami Izostal S.A. oraz Kolb Sp. 
z o.o. To właśnie dzięki zaangażowaniu dwu ostatnich udało się 
w iście ekspresowym tempie wyremontować dwa gminne lokale, 
znajdujące się w budynku przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem. 
- Mieszkania były w fatalnym stanie technicznym, a gmina na razie 
nie planowała ich remontu ze względu na bardzo duże nakłady, 
które na ten remont trzeba byłoby ponieść— mówi Nobert Ko-
ston, Burmistrz Kolonowskiego.—Dzięki inicjatywie oraz zaangażo-
waniu finansowemu i organizacyjnemu  spółek Izostal i Kolb lokale 
są już gotowe. 
W generalny remont pomieszczeń zaangażowały się lokalne firmy 
i osoby prywatne: Firma Ogólnobudowlana Janusz Radoń, PEP-
MART, Technodrew Polska Sp. z o.o., Twój Dom i Ogród Józef Kly-
sek, Krzysztof Szydłowski, F.H.U. „DREW-TRANS”, CZUPALLA An-
drzej Czupała, Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Bonk. Kosz-
ty zakupu materiałów budowlanych w wysokości ponad 60 tys. 
złotych poniosły przedsiębiorstwa Izostal S.A. oraz Kolb Sp. z o.o., 
które jednocześnie oddelegowały swoich pracowników do pomocy 
przy pracach remontowych. 
W lokalach gminnych zamieszka docelowo ok. 15 osób. 
W akcję pomocową zaangażowała się również Biblioteka i Cen-
trum Kultury w Kolonowskiem, organizując zajęcia języka polskie-
go dla przybywających na teren naszej gminy uchodźców z Ukrai-
ny. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w bibliotece w Ko-
lonowskiem, a uczestniczy w nich 25 osób. Udział w lekcjach języ-
ka polskiego jest bezpłatny. Kilkoro młodych Ukraińców zapisało 
się do prowadzonego przez BiCeK studia piosenki i na zajęcia ta-
neczne. 
Nadal funkcjonuje również magazyn pomocowy, zlokalizowany 
w salce przy kościele w Kolonowskiem. Osoby, które uciekły przed 
wojną, mogą się w nim zaopatrzyć w art. spożywcze, chemię go-
spodarczą, odzież czy zabawki.  Punkt jest czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach 10.00-11.00 i 17.00—18.00 oraz w soboty 
od 10.00-11.00. W tych godzinach przyjmowane są również dary. 
W Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskie goście zza wschodniej 
granicy mogą załatwić wszystkie formalności związane z rejestra-
cją, nadaniem numeru PESEL oraz otrzymaniem jednorazowej 
pomocy doraźnej w wysokości 300 zł. Mogą również składać wnio-
ski o dożywianie w szkołach i w przedszkolach. 
Podczas posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego, które odbyło 
się 4 kwietnia br., podjęta została uchwała, na mocy której ucieka-
jący przed wojną skorzystają z ulg i zwolnień z opłat z czynszu, 
pobytu w żłobku czy przedszkolu. 
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Związek Międzygminny „Czysty Region” ogła-
sza konkurs plastyczny na wykonanie ekoma-
kiety pn. „Bioróżnorodność wokół nas”. Ry-
walizacja podzielona została na etap gminny 
i międzygminny, a wziąć w niej udział mogą 
klasy VI-VIII z terenu gmin należących do 
Związku. 
Celem konkursu jest propagowanie zasad 
ochrony środowiska, rozpowszechnianie wie-
dzy ekologicznej, propagowanie idei recyklin-
gu oraz rozwijanie wyobraźni twórczej 
i uzdolnień plastycznych. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 
przez klasę pracy plastycznej (makiety) doty-
czącej ochrony lokalnej różnorodności biolo-
gicznej. Do wykonania makiety powinno się 
wykorzystać materiały naturalne i surowce 
wtórne, a stosowanie wszelkiego typu klei, 
taśm, spinaczy musi się odbywać z poszano-
waniem zużytych surowców. 
Nagrody stanowią bony upominkowe o war-
tości do 500,00 zł oraz drobne upominki rze-
czowe. 
Szczegóły na stronie www.czystyregion.pl  

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. 
o zmianie ustawy o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów oraz niektórych innych 
ustaw, utworzono Centralną Ewidencję Emi-
syjności Budynków (CEEB). Przepis ten nakła-
da na właścicieli lub zarządzających budynka-
mi i lokalami obowiązek  złożenia deklaracji 
o źródłach ogrzewania. Termin złożenia ta-
kiego dokumentu mija 30 czerwca br. 
CEEB jest narzędziem wspierającym wymianę 
starych kotłów grzewczych oraz miejscem, 
w którym są dostępne informacje na temat 
wszystkich programów finansowania wymia-
ny pieców. 
Deklaracja to rodzaj ankiety, w której podaje 
się dane właściciela lub zarządcy budynku lub 
lokalu oraz adres miejsca zamieszkania czy 
siedziby, adres nieruchomości, w obrębie 
której eksploatowane jest źródło ciepła, in-

formacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych 
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz  
ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach, jak również dane kontaktowe. 
Dokument można złożyć w formie elektro-
nicznej – poprzez portal zone.gunb.gov.pl, 
w formie papierowej – poprzez wypełnienie 
oraz złożenie odpowiedniego formularza 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie. 
Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest 
nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie 
w wyznaczonym terminie grozi grzywna. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już 
pod koniec kwietnia lub na początku maja 
rozpoczną się prace, związane z przebudową 
ul. Dzierżonia w Fosowskiem. Zakres robót 
obejmuje odcinek od skrzyżowania z mostem 
na Małej Panwi aż do ulicy Opolskiej (z wyłą-
czeniem terenów kolejowych). 
25 marca dokonano otwarcia ofert, które 
wpłynęły w ramach ogłoszonego przetargu. 
Siedmiu oferentów zaproponowało przepro-
wadzenie prac za kwotę od 1 mln 110 tys. do 
1 mln 722 tys. złotych. 
7 kwietnia została podpisana umowa na 60% 
dofinansowanie inwestycji z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.  
W ramach zadania planowana jest m.in. prze-
budowa nawierzchni, poboczy i skarp. Przed-
sięwzięcie realizowane będzie w dwóch eta-

pach i doprowadzi do poprawy Bezpieczeń-
stwa użytkowników ruchu oraz polepszy 
dostęp pojazdów uprzywilejowanych do 
poszczególnych posesji. 

http://www.czystyregion.pl


Ogłoszenie o dodatkowym naborze wnio-
sków o udzielenie dotacji celowych na reali-
zację zadań w ramach projektu pn.: 
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na 
ekologiczne w Gminie Kolonowskie” 

Działając na podstawie Uchwały nr 
XXIV/215/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego 
z dnia 20 września 2021 r. w sprawie Regula-
minu udzielania i rozliczania dotacji celowych 
na realizację zadań w ramach projektu pn. 
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na 
ekologiczne w Gminie Kolonowskie” ze środ-
ków budżetu Gminy Kolonowskie przy udziale 
środków z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, działania 5.5 Ochrona powietrza, ogła-
szam nabór wniosków dla Beneficjentów zain-
teresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym, na źródła ciepła bardziej 
ekologiczne, tj.: 
1. kondensacyjny kocioł gazowy LPG (2 sztuki); 
2. kondensacyjny kocioł gazowy wraz z przyłą-
czeniem do sieci gazowej (10 sztuk); 3. kocioł 
elektryczny wspomagany instalacją fotowolta-
iczną (1 sztuka); 4. kocioł na biomasę 
(8 sztuk); 5. pompę ciepła (1 sztuka). 
Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizycz-
ne będące właścicielami lub współwłaściciela-
mi lokali mieszkalnych i nieruchomości zabu-
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  W magazynie pomocowym, zlokalizo-
wanym w salce przy kościele w Kolonow-

skiem, stale przyjmowane są dary. Mile 
widziane są artykuły spożywcze 

(konserwy, kawa, herbata, mleko, słody-
cze, kasza (szczególnie gryczana), płatki 

do mleka) oraz chemia gospodarcza, 
a także kołdry i poduszki (nowe).  

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej w Strzelcach Opolskich udo-
stępniło bezpłatne karty przejazdu na 

komunikacją autobusową  dla uchodź-
ców z Ukrainy.  Bezpłatne przejazdy 

autobusami na liniach komunikacji pu-
blicznej obowiązują na terenie działania 

Związku Powiatowo-Gminnego ,,Jedź 
z nami”. Odbiór kart w siedzibie Gminy. 

  Podczas ostatniego posiedzenia Rady 
Miejskiej Kolonowskiego, które miało 

miejsce 4 kwietnia br., podjęto uchwałę, 
na mocy której jednostka OSP w Kolo-

nowskiem otrzyma dotację  celową 
w wysokości 600 tys. złotych na zakup 

ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Wartość zaplanowanego 

zakupu wynosi 1 200 000,00 zł, w tym 
środki własne OSP Kolonowskie 

55 tys. zł oraz dotacja z Komedy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej - 545 tys. zł. 

 Od 1 kwietnia 2022 r. można składać 
do ZUS wniosek o dofinansowanie 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Z dofinansowania mogą skorzystać 
dzieci uczęszczające do żłobka, na które 
rodzice nie otrzymują rodzinnego kapi-
tału opiekuńczego (RKO).  Kwota dofi-

nansowania będzie wynosiła maksymal-
nie 400 zł miesięcznie na dziecko,. Wnio-
ski można składać wyłącznie elektronicz-

nie przez Platformę Usług Elektronicz-
nych (PUE ZUS, portal Empatia lub ban-

kowość elektroniczną). Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie 

internetowej ZUS. 

 Dziękujemy wszystkim osobom pry-
watnym i firmom, które zaangażowały 

się w szeroko pojętą pomoc uchodźcom 
z ogarniętej wojną Ukrainy. Zdajemy 

sobie sprawę, że pomaganie wyczerpu-
je fizycznie i psychicznie, ale głęboko 

wierzymy w to, że dobro wraca!        

dowanych budynkiem mieszkalnym jednoro-
dzinnym, położonych w granicach administra-
cyjnych Gminy Kolonowskie. 
Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane 
będą według daty wpływu kompletnego wnio-
sku. Ilość miejsce jest ograniczona. Warun-
kiem udzielenia dotacji Beneficjentowi będzie 
pisemna zgoda Instytucji Zarządzającej Regio-
nalnym Programem Operacyjnym Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz spo-
rządzenie oceny energetycznej budynku/
lokalu, którego dotyczy wniosek.  
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kolonowskie (pokój nr 6 bądź 
w sekretariacie)  lub przesłać na adres: Urząd 
Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwion-
ki 39, 47-110 Kolonowskie. 
Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony 
przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązu-
jącym druku, a samo rozpoczęcie realizacji 
zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu 
umowy dotacji z Gminą Kolonowskie.  
W razie pytań prosimy o kontakt z pracowni-
kami urzędu miasta i Gminy Kolonowskie- tel. 
77 5005657 
Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania 
dotacji określone są w Uchwale nr 
XXIV/215/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego 
z dnia 20 września 2021 r. 
Termin składania wniosków: 11 kwietnia 
2022 r. —22 kwietnia 2022 r. 

Mieszkańcy gminy wskazują na ogromny pro-
blem z odbiorem odpadów budowlanych. 
Najczęściej występujące—czyli styropian czy 
papa—nie są odbierane przez Związek Mię-
dzygminny „Czysty Region”, którego gmina 
jest członkiem. Na pytanie dotyczące możli-
wości rozwiązania patowej sytuacji, Związek 
odpowiedział w taki sposób: 
„Związek zajmuje się odbiorem odpadów ko-
munalnych. Takie odpady, jak m.in. płyty eter-
nitowe, papa, styropian budowlany, nie są 
odpadami zaliczanymi do tej grupy, dlatego 
nie podlegają odbiorowi w ramach systemu 
organizowanego przez Związek. 
Ponadto odpady takie jak papa czy płyty eter-
nitowe są uznawane za odpady specjalne, 
niebezpieczne dla środowiska i ich odbiór, 
transportowanie i składowanie wymaga odpo-
wiednich decyzji. 
Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku obowiązującym na 
terenie Związku, odpady po pracach budowla-
nych zawierające elementy różnych frakcji, 

a także elementy takie jak papa, styropian 
budowlany, wełna mineralna i wyroby azbe-
stowe winny być przekazane podmiotowi 
uprawnionemu na określonych przez niego 
zasadach (nie można ich umieszczać w ko-
szach na odpady komunalne). 
Podmiot taki można znaleźć w Rejestrze Dzia-
łalności Regulowanej, dostępnym na naszej 
stronie”. 
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20 marca zakończyły się rozgrywki Halowej Ligi Orlików, organizowa-
nej przez Dziewczęcą Akademię Piłki Nożnej Strzelce Opolskie. 
Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła drużyna MIRO Deutsche Fuss-
ballschuke ze Staniszcz Wielkich  (zdj. 1)! 
Tradycyjnie 21. marca dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolo-
nowskiem powitały wiosnę radosnym przemarszem ulicami naszej 
miejscowości. Wszystkie grupy spotkały się, by wspólnie „nosić” 
marzannę i pożegnać zimę. Pogoda dopisała, było słonecznie. Przed-
szkolaki wyposażone w „słoneczne bilety” pozdrawiały napotkanych 
przechodniów i wręczały im wiosenne uśmiechy. Jesteśmy przeko-
nani, że pomimo trudnych czasów przedszkolakom udało się powi-
tać nową porę roku zarażając optymizmem (zdj. 2). 
26 marca odbyła się coroczna akcja sprzątania lasu, zorganizowana 
przez Koło Łowieckie „Daniel” we współpracy z Nadleśnictwem Za-
wadzkie. Prawie 70 osób, przy wsparciu strażaków z Kolonowskiego 
i Fosowskiego, uprzątnęło teren wzdłuż Małej Panwi i Bziniczki, po-
bocza dróg w kierunku tzw. Zameczku w Zawadzkiem i Łazisk, okoli-
ce leśniczówki Jaźwin, ul. Zakładowej oraz Pluderskiej. Ilość zebra-
nych śmieci—jak co roku—była szokująco duża, a całą akcję zakoń-
czył poczęstunek ufundowany przez organizatorów (zdj. 3). 
1 kwietnia w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem odbyły 
się eliminacje rejonowe XXVIII Konkursu Recytatorskiego w języku 
niemieckim „Młodzież recytuje poezję”/„Jugend trägt Gedichte vor“, 
organizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim. Współorganizatorem tegorocznej edycji wyda-
rzenia była Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem (zdj. 4). 
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W tym samym miejscu i tego samego dnia odbyło się kolejne spotka-
nie poświęcone historii lokalnej pn. „Kanały hutnicze w Kolonow-
skiem”. Tym razem bohaterami imprezy byli: Gerard Mańczyk, Alfred 
Feliks oraz dr Daniel Macioł, a oprawę muzyczną stanowił recital 
Szymona Marzoka (zdj. 5). 
2 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne, zorganizowa-
ne przez Ks. Piotra Bekierza na plebanii w Kolonowskiem. Prawie 30 
osób—dorosłych i dzieci—które uciekły przed wojną z Ukrainy i obec-
nie zamieszkują teren gminy Kolonowskie, mogły porozmawiać, po-
bawić się i po prostu pobyć ze sobą. Dzięki wolontariuszom malowa-
no dziecięce twarze oraz grano w gry planszowe i ruchowe (zdj. 6). 
3 kwietnia w Nowym Browińcu miała miejsce kolejna odsłona Wysta-
wy Stołów Wielkanocnych. Na imprezie o wieloletnich tradycjach nie 
mogło zabraknąć pań ze Spóroka, działających w Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich. Na stole reprezentującym naszą gminę pojawiły się 
jajka faszerowane i grzybki z jajek, świnka z galarety i ciasto w kształ-
cie motyla (zdj. 7). 
Marzec i kwiecień to czas na wiosenne porządki. Korzystają z nich 
gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadząc w po-
szczególnych miejscowościach zbiórki złomu. Akcje tego typu są chęt-
nie wspierane przez mieszkańców, a zdobyte w ten sposób środki 
finansowe, pochodzące ze sprzedaży zebranych metali pomagają 
w doposażaniu OSP w niezbędny sprzęt (zdj. 8). 
Wiosna to także doskonały czas na organizację wycieczek krajoznaw-
czych. Tym razem uczniowie gminnych szkół wyjechali do Warszawy 
w ramach projektu „Edukacja drogą do sukcesu” (zdj. 9).  


