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Dobiega końca przebudowa Miejskiego Centrum Kulturalno-
Sportowego w Kolonowskiem. W jej ramach wymieniono dach, 
wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną i przebudowano 
schody, a cały budynek ocieplono. Koszt inwestycji wyniósł 2,7 mln 
złotych, z czego 1,8 mln pochodziło z Programu Inwestycji Strate-
gicznych a 319 tys. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Przedsięwzięcie realizowała firma DASK ze Spóroka. 
Od listopada działa 6 instalacji fotowoltaicznych, umieszczonych 
na 5 obiektach: szkole w Fosowskiem, przedszkolu w Staniszczach 
Wielkich (2) i miejscowej OSP, Centrum Aktywności Wiejskiej 
w Staniszczach Małych oraz budynku urzędu. Powinny one pokryć 
znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną tych obiek-
tów, a ewentualną nadwyżkę gmina będzie mogła odsprzedać. 
Inwestycję o łącznej wartości  435 324,87 zł zrealizowano w ra-
mach projektu „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej w Gminie Kolonowskie”, dofinansowanego 
kwotą 399 645,70 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. 
Po wielu staraniach na własność gminy przejęto nieodpłatnie od 
PKP Nieruchomości fragment ul. Leśnej w Staniszczach Wielkich. 
Na razie przebudowa wspomnianego odcinka nie jest planowana, 
ale pierwszy krok, dający taką możliwość w przyszłości, już wyko-
nano. 
W ostatnim czasie sporządzono także dokument pod nazwą 
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwo gazowe dla miasta i gminy Kolonowskie na 
lata 2022-2037”. Ten, aktualizowany raz na trzy lata, dokument 
stanowi podsumowanie działań gminy i jej inwestycji w zakresie 
energii i ogrzewania i jest szczególnie ważny właśnie teraz, pod-
czas kryzysu energetycznego. Jest on także nieodzowny podczas 
dalszego planowania, w tym także zawiązania klastra energii 
w gminie. 
W październiku dokonano także odbioru wyremontowanej za nie-
mal 1,4 mln złotych ul. Dzierżonia w Fosowskiem. Droga doczekała 
się nowej nawierzchni, poboczy oraz oznakowania pionowego. 

Dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Dzierżonia 
w miejscowości Kolonowskie - Fosowskie” z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg wyniosło 694 612,67 zł, natomiast wkład własny 
gminy Kolonowskie 640 235,88 zł. 
Kolonowskie zajęło pierwsze miejsce na Opolszczyźnie w corocz-
nym rankingu gmin, biorących udział w programie „Czyste Powie-
trze”. Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. mieszkańcy złoży-
li 91 wniosków o dofinansowanie do wymiany pieca. W gminie 
Kolonowskie tzw. wskaźnik zaangażowania wyniósł aż 5,98%, pod-
czas gdy nagradzano gminy o wskaźniku przekraczającym 3,7%. 
W piątek, 2 grudnia, Serwis Samorządowy PAP, podczas uroczystej 
gali, ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, W rankingu 
tym gmina Kolonowskie zajęła 10. miejsce w Polsce pośród 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. miesz-
kańców.  

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku. 
To czas radości, pokoju i dobra. Życzymy, aby dodał nam siły 

i otuchy potrzebnej w przeżywaniu trudnego czasu niepewności, 
a nadchodzący Nowy Rok pozwolił na powrót do normalności, 

realizację wszystkich planów oraz spełnienie marzeń 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej          Burmistrz Kolonowskiego 
                  Rafał Kupke                                     Norbert Koston 
 
oraz radni i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem 



47 863 28 03

 

str. 2 4/2022 

Ochotnicza Straż Pożarna w Fosowskiem jest 
jednym z laureatów IV edycji programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyzna-
nemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
grantowi jednostka zakupiła mobilne zapory 
powodziowe napełniane wodą służące do 
zabezpieczenia tych terenów gminy, które 
najbardziej narażone są na zalania. 
W ramach dofinansowania zakupionych zo-
stało 8 zapór o długości 15 m i piętrzeniu 80 
cm, co pozwoli na zabezpieczenie odcinka ok. 
120 m brzegu rzeki oraz szybką i skuteczną 
budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 
Dzięki temu poprawie ulegnie zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe mieszkańców dzielnicy 
Fosowskie.  
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
ogólnopolski program grantowy, realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skie-
rowany 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 jednym z ośmiu następujących obszarów: 
aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, eduka-
cja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej prze-
strzeni publicznej, środowisko naturalne, 
zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się 
w celach programu.  
Dodatkowe informacje o programie można 
znaleźć na stronie https://raport.pse.pl 
pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl. 

Z dniem 1 stycznia 2023 r. wzrasta opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Od 
nowego roku będzie ona wynosić 32,00 zł od 
mieszkańca, przy czym od piątej osoby w go-
spodarstwie domowym - 26,50 zł, a od szóstej 
i kolejnej osoby - 20,50 zł miesięcznie. 
Obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna 
w kraju nie pozostaje bez wpływu na gospo-
darkę odpadami. Głównym czynnikiem wpły-
wającym na decyzję o podwyższeniu opłat jest 
znaczny wzrost cen energii i usług, który bez-
pośrednio przekłada się na wysokie koszty 
transportu i zagospodarowania odpadów. 
Związek Międzygminny „Czysty Region” pro-
wadzi także działania inwestycyjne, związane 
z powstaniem Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Powstawanie i utrzy-
manie ww. punktów również wymaga zwięk-
szonych nakładów finansowych. 
Zmianie ulegają także stawki opłaty za każdy 
pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powsta-
ją odpady komunalne: 
1) za pojemnik o pojemności 120 l - w wyso-

kości 20,00 zł; 
2) za pojemnik o pojemności 240 l - w wyso-

kości 40,00 zł; 
3) za pojemnik o pojemności 660 l - w wyso-

kości 110,00 zł; 
4) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wyso-

kości 183,00 zł. 
Należy pamiętać o prawidłowej segrega-
cji  odpadów, ponieważ  w przypadku  naru-
szenia zasad selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych opłata wzrasta dwukrotnie. 
Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady 
w przydomowym kompostowniku, mogą sko-
rzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 
1 stycznia 2023 r. zniżka będzie wynosić 
2,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkują-
cego nieruchomość – budynek mieszkalny 
jednorodzinny.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fraport.pse.pl%2Fpl%2F&h=AT2xCGOnyJnqOCvx81pKOFlan41UQQ7C54etabJXU45efq6H1WMc5Y3-YwMuBmJdm6RtyqYg17c6qBA7cQN1HR93p3zDM-42NW_b2xj2SSFZoAiKi0bqiVwGChGZJ_tA0NfdcuDon5td_ApztSg1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT08SCO2vQQKoCyWwYS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fraport.pse.pl%2Fpl%2F&h=AT2xCGOnyJnqOCvx81pKOFlan41UQQ7C54etabJXU45efq6H1WMc5Y3-YwMuBmJdm6RtyqYg17c6qBA7cQN1HR93p3zDM-42NW_b2xj2SSFZoAiKi0bqiVwGChGZJ_tA0NfdcuDon5td_ApztSg1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT08SCO2vQQKoCyWwYS
http://www.wzmocnijotoczenie.pl/


Kanalizacja Gminy Kolonowskie Sp. z o.o. reali-
zuje w imieniu gminy zadania związane m.in. 
z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków. 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest nie tylko 
na bieżąco utrzymywana przez spółkę, ale 
także rozbudowywana i modernizowana. 
Pod koniec roku w rejonie ul. Pluderskiej po-
wstała sieć wodociągowa o wartości ponad 50 
tys. zł. Na razie obsługuje ona jeden budynek, 
jednak jeżeli są osoby zainteresowane budową 
domów w tym rejonie - KGK prosi o kontakt. 
Gmina jest właścicielem działek przeznaczo-
nych pod drogę od kilku miesięcy i dopiero 
teraz można przystąpić do dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy sieci. 
Spółka KGK Zmodernizowała także automatykę 
pracy pomp głębinowych ujęcia wody w Kolo-
nowskiem. Jej powodem było zapewnienie 
automatycznego włączania drugiej pompy 
tłocznej w przypadku dużego zużycia wody, 
np. w lecie lub na wypadek pożaru. Dzięki te-
mu pompy nie muszą uruchamiać się z pełną 
wydajnością, co z kolei może wpłynąć na ja-
kość wody i zawartość fluorków. 
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 20 września, 14 listopada 
 oraz 19 grudnia odbyły się posiedze-
nia Rady Miejskiej Kolonowskiego. 

W ich trakcie podjęto między innymi 
uchwały dotyczące zmian w budżecie, 

określenia wysokości podatków od 
nieruchomości, środków transporto-

wych i opłaty targowej, dotacji do 
żłobków oraz programów współpracy 

z organizacjami i tzw. funduszu AA. 

 Prawie 1,5 tysiąca wniosków o wy-
płatę dodatku węglowego oraz dodat-
ku z tytułu wykorzystywania innych 

źródeł ciepła złożono w tutejszym 
urzędzie.  Ich wypłata powinna zakoń-

czyć się do 31 grudnia. 

 Sprzedażą węgla w preferencyjnej 
cenie w imieniu gminy Kolonowskie 

zajmuje się firma Skład Węgla 
P.P.H.U. RUMO. 

 Uzyskano dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

oraz z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na zadanie pn 
„Unieszkodliwianie wyrobów azbesto-

wych z terenu gminy Kolonowskie 
w 2022 roku”. Wartość zadania 

wyniosła 10 644,37 zł. 

 Zakończyły się konsultacje Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Kolo-

nowskie. Po uwzględnieniu uwag, 
podczas grudniowej sesji  przyjęto ww. 

program stosowną uchwałą. 

 Do końca lutego 2023 r. przedłużono 
obowiązywanie stopni alarmowych 

Charlie i Bravo, związanych z ochroną 
systemów teleinformatycznych. Jest to 

związane z trwającym konfliktem 
zbrojnym na Ukrainie. 

 Mikołaj odwiedził gminne miejscowo-
ści: w Staniszczach Wielkich można 

go było spotkać przy kościele, 
a później także w samochodzie 

strażackim. W Fosowskiem, w szkole 
podstawowej, współpracował 

przy pieczeniu pierników, natomiast 
w Spóroku przygotował dla najmłod-

szych niespodziankę w Centrum 
Aktywności Wiejskiej.  

Nadal możemy pomóc rodzinom po-
szkodowanym w pożarze 

mieszkania w Kolonowskiem. Na 
przeznaczonym do tego celu portalu 

założono zbiórkę, 
która potrwa do końca stycznia. 

Wpłat można dokonywać pod adresem 
https://zrzutka.pl/m6np54. 

Spółka zmieniła także komunikację pomiędzy 
wieżą ciśnień a stacją uzdatnia wody w Kolo-
nowskiem. System błędnie komunikował ilość 
wody w zbiorniku wieżowym, co powodowało 
jej chwilowe braki dla mieszkańców gminy 
latem (system pracował od momentu wybudo-
wania zbiornika wieżowego w Staniszczach 
Wielkich, czyli połowy lat 90.). Obecnie praca 
stacji jest monitorowana online i śledzona w 
czasie rzeczywistym. 
KGK odpowiada także za odśnieżanie dróg 
gminnych i części powiatowych. W tym sezo-
nie ma do dyspozycji 4 pługi śnieżne (w tym 
jeden nowy typu strzałka, zakupiony w I kwar-
tale br.), które można zamontować do ciągnika 
rolniczego. Aby odśnieżanie szło sprawniej, 
dokonano zmiany podziału rejonów odśnieża-
nia i wykorzystano podwykonawców. Spółka 
dysponuje również piaskarką ciągnioną i przy 
jej pomocy posypuje piaskiem drogi w cen-
trum Kolonowskiego, Staniszczach Wielkich, 
Małych i Spóroku, a także Fosowskiem KGK sp. 
z o. o. nie odpowiada za odśnieżanie i posypy-
wanie dróg łączących Staniszcze Wielkie ze 
Staniszczami Małymi i Spórokiem ani Stanisz-
cze Małe ze Spórokiem. Wyjazdy odśnieżania 
i posypywania podejmowane są podobnie jak 
w ubiegłych latach w nocy, z tym że, jeśli za-
chodzi potrzeba, kontynuowane także w dzień, 
zazwyczaj do max. 3 godzin po ustaniu opa-
dów. Z odśnieżaniem nie zawsze czeka się do 
końca opadu i pługi można spotkać o różnej 
porze - szczególnie w przypadku prognozowa-
nych opadów długotrwałych. Działania organi-
zacyjne związane z akcją zima, w tym zakup 
piasku, remontów piaskarki, pługów i ciągni-
ków zawsze były i nadal są po stronie KGK. 

20 października rozstrzygnięto, zorganizowany 
już po raz 13., Konkurs na  Najlepszy Produkt 
Turystyczny Województwa Opolskiego Certyfi-
kat OROT. Jego celem jest wyłonienie najbar-
dziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych 
dla turystów produktów turystycznych oraz ich 
popularyzacja. Ma on też za zadanie wspiera-
nie wszelkiego rodzaju inicjatyw regionalnych 
i lokalnych, których efektem jest tworzenie 
i udoskonalanie funkcjonującej już bazy ofert 
turystycznych. Konkurs stanowi integralną 
część ogólnopolskiej akcji przyznawania Certy-
fikatów Polskiej Organizacji Turystycznej dla 
Najlepszego Produktu Turystycznego. 
W tym roku w konkursie wyróżniono Stanisz-
czańską Kolej Drezynową - atrakcję urucho-
mioną przy wykorzystaniu nieczynnej linii kole-
jowej dopiero w zeszłym roku, a już przyciąga-
jącą na teren naszej gminy rzesze turystów, 
spragnionych aktywnego wypoczynku. 
Właścicielom tego unikalnego produktu tury-
stycznego z całego serca gratulujemy! 
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We wrześniu przedszkolaki z Kolonowskiego otrzymały prezent 
w postaci mini ścieżki ekologiczno-edukacyjno-sensorycznej oraz 
wyposażenia sali sensorycznej (zdj. 1). W Fosowskiem o nowe 
urządzenia wzbogacił się natomiast plac zabaw. 
Także we wrześniu w Staniszczach Małych zakończono utwardza-
nie kostką terenu wokół krzyża. Działanie współfinansowane było 
ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej (zdj. 2), nato-
miast w Spóroku powstała Eko-strefa. Realizacja tego ostatniego 
przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców i 
współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” (zdj. 3). 
24 września w Staniszczach Małych odbył się kolejny już „Bieg 
o Puchar Stoczka”, tym razem połączony z jubileuszem 25 lat ist-
nienia Programu Odnowy Wsi. Za każdym razem impreza przyciąga 
rzesze entuzjastów sportu do tej miejscowości (zdj. 4). 
Tego samego dnia Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Staniszcz 
Wielkich zdobyła 4 miejsce na zawodach powiatowych w sporcie 
pożarniczym. (zdj. 5). 
Na początku października w Spóroku odbyły się tradycyjne dożyn-
ki—z korowodem, dekoracjami domów i wspólnym świętowaniem 
w namiocie biesiadnym (zdj. 6). 
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10 i 11 listopada delegacja z gminy Kolonowskie uczestniczyła 
w uroczystym otwarciu wyremontowanej siedziby urzędu w cze-
skim Bĕlotinie (zdj. 7), a w tym samym czasie ulicami gminy podró-
żował św. Marcin (zdj. 8). 
Dzięki niezrównanemu wykonaniu polskiego hymnu dzieci z Publicz-
nej Szkoły podstawowej Staniszcze Małe-Spórok, pod batutą Iwony 
Cierpich, zajęły pierwsze miejsce w Polsce w V edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu dla Szkół Podstawowych "Do hymnu"  (zdj. 9). 
26 listopada w hali sportowej w Kolonowskiem odbył się Halowy 
Turniej Młodzików „MiniMundial”, organizowany przez LKS Victoria 
Żyrowa oraz KS UNIA Kolonowskie, przy współpracy z Gminą Kolo-
nowskie oraz Biblioteką i Centrum Kultury (zdj. 10). 
4 grudnia gminnymi drogami, już po raz trzeci, podróżował Mikołaj 
wraz ze swym orszakiem. Imprezę zorganizowała Biblioteka i Cen-
trum Kultury w Kolonowskiem (zdj. 11). Tego samego dnia kilkaset 
osób uczestniczyło w Jarmarku Adwentowym, zorganizowanym 
przez miejscową radę parafialną wraz z niezliczoną rzeszą wolonta-
riuszy na placu kościelnym w Kolonowskiem oraz w zabytkowej 
chacie. Wszystko to po to, aby pomóc rodzinom poszkodowanym 
w listopadowym pożarze (zdj. 12). 
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