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Aktywnym być!
Spędzając wakacje przed
telewizorem albo komputerem można wpaść w depresję. Dlatego, chcąc
n a p r a w dę
w y po c z ą ć,
trzeba swoje ciało zmusić do wysiłku. Dla tych,
którzy pozostali w domach, Gmina Kolonowskie
oferuje naprawdę sporo:
spływ kajakowy, kręgielnię, coraz lepiej urządzone boiska sportowe i
place zabaw oraz wiodące
lasami ścieżki rowerowe.
O tym, że trzeba być aktywnym, wiedzą także
nasi
przedsiębiorcy i
urzędnicy gminni. Dzięki
temu w ostatnich latach
ciągle się coś buduje.
I nie trzeba stąd wyjeżdżać, aby odnieść sukces.
Wystarczy być aktywnym!

Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

DROGOWY PLAC BUDOWY
Gmina Kolonowskie pozyskała pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na modernizację ul. Krzywej w Staniszczach Małych. Dzięki temu do budżetu wróci
około 36 tys. zł z zaplanowanej na wysokość
122 tys. zł kwoty na realizację tego zadania.
Ulica Krzywa została utwardzona już w lipcu, a
w najbliższych tygodniach nastąpi
odbiór techniczny tego zadania. Warto zwrócić uwagę, że w efekcie tej
inwestycji doszło do zmian organizacji ruchu w centrum wioski.
Uzyskanie dotacji z tzw. schetynówki
umożliwiło gminie otwarcie przetargu na modernizację części ul. Ks.
Gajdy, prowadzącej do remizy strażackiej w Staniszczach Małych i do
tamtejszej świetlicy wiejskiej. Zadanie
zostanie zakończone 10 września, a koszt tej
inwestycji wyniesie 96 tys. zł.
Jesienią gmina spróbuje powalczyć o dotację z
funduszu budowy dróg transportu rolnego na
utwardzenie tzw. drogi za stodołami w Spóro-

ku. W najbliższych miesiącach zostanie ukończona dokumentacja techniczna, która przewiduje wybudowanie odnogi ul. Guznera, pozwalającej między innymi na dojazd do posesji
rodzin Kokot i Grochla. Liczący 300 metrów
pierwszy odcinek drogi będzie możliwy do
wykonania w 2013 roku.
W
przyszłym roku
samorząd
województwa opolskiego dokona przebudowy
drogi wojewódzkiej nr
463,
na
odcinku od skrzyżowania z drogą prowadzącą
do Mnichusa, do Krasiejowa. Dokonano już
wyboru wykonawcy tej inwestycji, który w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przygotowuje
zadanie do realizacji.

SZKOLNA
PIENIĄDZE NA TARGOWISKO WYPRAWKA
W związku z rządowym programem pomocy
20 sierpnia burmistrz Norbert Koston, podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy targowiska miejskiego w Kolonowskiem.
Na projekt, którego wartość kosztorysowa przekracza milion 200 tysięcy zł, gmina otrzyma dotację w wysokości 733 tysięcy zł. Targowisko zostanie zbudowane przy ul. Prostej, w sąsiedztwie Stacji Opieki „Caritas”. W ramach przewidzianej do realizacji w 2013 roku inwestycji powstanie m.in. wiata o powierzchni
630 metrów kwadratowych z wyznaczonymi miejscami do handlu, ogólnodostępne WC oraz parking dla 20 pojazdów. Dotacja, którą udało się pozyskać,
pochodzi ze środków europejskich, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

uczniom w roku szkolnym 2012/2013 Burmistrz Kolonowskiego wydał zarządzenie, dotyczące zasad dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci z rodzin o najniższych
dochodach. Dotacja przysługuje uczniom klas I
- IV szkół podstawowych, a wnioski o pomoc
należy składać bezpośrednio do dyrektorów
szkół w terminie do 6 września. Wykonanie
zarządzenia powierza się dyrektorom szkół,
prowadzonych przez Gminę Kolonowskie.

Szlaki rowerowe Doliny Małej Panwi
W tym roku minęła dziesiąta rocznica oddania do użytku ścieżek rowerowych Doliny Małej Panwi. W wyniku zawartego 22 maja 2001 roku porozumienia, gminy: Chrząstowice,
Dobrodzień, Jemielnica, Kolonowskie, Ozimek, Turawa i Zawadzkie rok później oddały do
użytku łącznie 370 km szlaków turystycznych, usytuowanych z dala od ruchliwych dróg,
głównie prowadzących leśnymi duktami. Do realizacji projektu doszło z inicjatywy Gminy
Kolonowskie, przez którą prowadzą ważne szlaki tranzytowe, a można nimi dojechać z
jednej strony do Opola i nad Jeziora Turawskie, a z drugiej – w okolice Gliwic i Lublińca.
W dzisiejszym numerze „Colonnowskiej” przyjrzymy się oznakowanej kolorem niebieskim
Trasie Nr 163, czyli tak zwanej Pętli Kolonowskiego.
Opis Trasy Nr 163 na Stronach 2 - 3
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DLA SPORTU
Coraz lepiej wyglądają nasze
place zabaw i boiska sportowe.
Dopiero co oddano do użytku

boisko do piłki plażowej przy
Centrum Aktywności Wiejskiej
w Spóroku, a już w Urzędzie
Miasta i Gminy zbierają oferty
na wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu, która powstanie
przy świetlicy w Staniszczach
Małych. Za około 30 tys. zł zostanie ona wyposażona w wyciąg
górny z krzesłem do wyciskania,
drabinkę z podciągiem nóg i
prasę nożną z wioślarzem. Z
siłowni będzie można skorzystać
już we wrześniu br.
Późną jesienią zostaną zakończone prace modernizacyjne na
boiskach piłkarskich w Kolonowskiem i w Spóroku. Na stadionie
„Unii” zostaną przebudowane
trybuny, na których będzie mogło wygodnie usiąść 200 kibiców
naszego jedynego reprezentanta
w lidze okręgowej. Z kolei w
Spóroku powstanie nowa murawa z nowoczesnym systemem
nawodnienia.
Przypomnijmy, że dwa miesiące
temu oddano do użytku zmodernizowany pawilon sportowy LZS
Staniszcze Wielkie, a wszystkie
opisane przedsięwzięcia zostały
dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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PĘTLA KOLONOWSKIEGO
Celem wytyczenia Trasy nr 163 była promo- niebieskiego szlaku. Piszący te słowa wsiadł
cja walorów przyrodniczo-krajobrazowych na rower w Staniszczach Małych i najpierw
Gminy Kolonowskie. Korzystając z niebieskie- udał się na zachód…
W centrum Staniszcz Małych warto
zwrócić uwagę na zabytkową kapliczkę
pod wezwaniem św. Urbana, charakterystyczny budynek szkoły, a przejeżdżając przez przejazd kolejowy dostrzegamy rezydującego 200 metrów za kościołem parafialnym lokalnego dinozaura.
Za kapliczką skręcamy w lewo i pędzimy asfaltową drogą na zachód, mijając
go szlaku mamy możliwość odwiedzenia cmentarz i ukrytą za drzewami oczyszczalnię
wszystkich miejscowości gminy, ale Pętla ścieków. Docieramy do najbardziej wysunięKolonowskiego zahacza też o Krasiejów oraz tej na zachód części gminy, którą jest Granitereny leśne gmin Jemielnica, Zawadzkie i ca, przekraczamy przejazd kolejowy na zapleczu krasiejowskiego Juraparku, który
objeżdżamy skrajem łąki od strony północno-wschodniej. Mijamy ukryte w
zaroślach oczka wodne i leśną drogą
kierujemy się na wschód. Przejeżdżamy
obok karmnika dla leśnej zwierzyny, a
po kilkuset metrach skręcamy w prawo.
Dojeżdżając do Spóroka, mijamy linię
wysokiego napięcia i musimy sobie poDobrodzień. Nawierzchnia dróg, z których radzić z trudnym podłożem z kamienia wabędziemy korzystać, jest bardzo zróżnicowa- piennego. Na chwilę wpadamy na asfaltową
na, a całą trasę musimy uznać za dosyć wy- drogę, a przed zjazdem z górki skręcamy w
magającą dla cyklistów. Można ją przejechać lewo. Przed leśniczówką znajduje się oryginalna ambona na kółkach, a koło leśniczówki musimy uważać na spuszczone
psy. Trochę poszczekają, ale nas nie
pogryzą. Docieramy do Ptasiego Stawku
i kawałek za nim skręcamy w lewo. Mijamy pozostałości po linii kolejowej z
Fosowskiego do Strzelec Opolskich i
docieramy do drogi asfaltowej, którą
jedziemy na wschód.
w trzy godziny, ale chcąc zwiedzić okolicę, W Staniszczach Wielkich przejeżdżamy obok
powinniśmy sobie zarezerwować cały dzień. wieży ciśnień, a z góry podziwiamy pejzaż z
Wycieczkę rowerową możemy rozpocząć w kościołem pod wezwaniem św. Karola Borodowolnym miejscu liczącego około 42 km meusza, mijamy boisko piłkarskie i zatrzymu-

STO LAT DLA JUBILATÓW
24 lipca 2012 swoją 95. rocznicę urodzin obchodziła Pani Cecylia Lempa z Kolonowskiego. Pani Cecylia wychowała czworo
dzieci, doczekała się 12 wnuków i 17 prawnuków. Cecylia Lempa pochodzi z Kośmider, z rodziny wielodzietnej. Jej receptą na
długowieczność jest uśmiech i śniadanie z miodem.
91. urodziny obchodziła 12 sierpnia Pani Klara Wiora ze Staniszcz Wielkich. Jubilatka samodzielnie prowadzi gospodarstwo
domowe, jest osobą pogodną i cieszy się z odwiedzin znajomych czy sąsiadów. Bardzo dużo czasu poświęca na czytanie
książek, w dodatku czyta bez okularów. Pani Klara wychowała
jednego syna, doczekała się 4 wnuków i prawnuka.
20 sierpnia 93. rocznicę urodzin obchodziła Pani Leonarda
Dudarewicz z Kolonowskiego. Urodziła się na terenie dzisiejszej Białorusi, a od 1946 roku mieszka w Kolonowskiem. W

1940 r. została wywieziona na Syberię, gdzie przeżyła wielką
biedę i głód. Pomimo ciężkich doświadczeń jest osobą pogodną,
a interesuje się polityką. Leonarda Dudarewicz wychowała troje
dzieci, doczekała się 9 wnuków i 10 prawnuków.
Wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze życzenia składa Burmistrz Kolonowskiego, pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem oraz Redakcja „Colonnowskiej”.
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ROZPOCZĘCIE PIŁKARSKICH ROZGRYWEK
Od wyjazdowego remisu 1:1 w Murowie rozpoczęli rozgrywki w lidze okręgowej piłkarze
Unii Kolonowskie. W rozegranym 18 sierpnia
meczu nasza drużyna wystąpiła pod okiem
nowego trenera, którym został Wojciech Witoń. Jedyną bramkę dla Unii strzelił Adam
Kopyto, a zespół wystąpił w składzie: Ćwikliński - Kopyto, Bonk, Steinert, D. Dandyk, S.
Dandyk (85' Hrankowski), Fuhl, A. Dudarewicz, Koj (64' R. Szymik), Spałek, Bogdoł (64'
Niewiem).
Na boiskach pojawili się również zawodnicy

piłkarskiej B-klasy. Występujący na własnym
boisku LZS Staniszcze Wielkie zremisował 2:2
z LZS Izbicko, a Zieloni Spórok przegrali na
wyjeździe aż 1:6 z Tęczą Szymiszów.
Najbliższe mecze: 22.08 Unia - Mechnice
(18.00), 25.08 LZS Rybna - Unia (17.00),
26.08 Tempo Grodzisko - Spórok (17.00)
oraz Staniszcze - Rzemiosło Dziewkowice
(17.00), 29.08 Unia - KS Krasiejów (18.00),
02.09 LZS Rudniki - Unia (17.00), LZS Poręba
- Staniszcze (16.00) i LKS Rożniątów - Spórok
(16.00), 08.09 Unia - Skalnik Tarnów (16.30).

PĘTLA KOLONOWSKIEGO
jemy się koło leśniczówki Jaźwin. Tam można
zwiedzić najpiękniejszy ogród w okolicy, zwycięzcę konkursu Opolskie Kwitnące. W chwilę
później – z górki na pazurki. Na moment
wyjeżdżamy z lasu i udajemy się w kierunku Zawadzkiego. Oglądamy schowany między drzewami bunkier z II wojny
światowej i mkniemy po asfalcie wzdłuż
Małej Panwi.
Podziwiamy najbardziej atrakcyjne tereny Nadleśnictwa Zawadzkie. Na chwilę
zatrzymujemy się koło zameczku myśliwskiego w Kątach i przekraczamy
malowniczą kładkę nad rzeką, po czym kierujemy się duktami leśnymi w stronę Malepartusa, przekraczamy ruchliwą drogę wojewódzką i piaszczystym duktem docieramy do
Stawów Pluderskich. Jeszcze kilometr i
znajdziemy się na Regolowcu, który jest
bardzo często odwiedzany przez turystów. Znajdziemy tutaj nie tylko ślady
dawnej osady hutnicznej, ale i wyryte na
stołach liryczne wyznania miłosne…
Udajemy się w kierunku Kolonowskiego,
mijając wieżę obserwacyjną, z której
rozpościera się widok na całą okolicę i
przejeżdżamy przez mostek na Brzyniczce.
Kolonowskie wita nas zakazami i, chociaż
rowerzystom rzadko zdarza się przekraczać
prędkość 30 km na godzinę i wagę 1,5 tony,
to jednak warto zwrócić uwagę na to, że będziemy teraz jechać przez obszar zabudowany o bardziej natężonym ruchu.
Żegnamy Haraszowskie i wjeżdżamy do
centrum miasteczka, mijając zalew przy
stadionie piłkarskim. Możemy się na
chwilę zatrzymać na ulicy Leśnej i odwiedzić usytuowane w 200-letnim budynku po byłej hucie lokalnym muzeum.
Ulicą Ks. Czerwionki kierujemy się w
kierunku Fosowskiego, gdzie warto zwrócić
uwagę na kościół ewangelicki oraz na zabudowę osiedla kolejowego i wieżę ciśnień.

Opuszczając Fosowskie skręcamy w prawo i
jedziemy na zachód, wzdłuż Małej Panwi.
Przy wjeździe do lasu na chwilę schodzimy z
roweru i oglądamy ukrytą w krzakach Czarną

W SKRÓCIE
 Gmina Kolonowskie zabiega o
pozyskanie pieniędzy na remont
kapliczki przy ul. Guznera w Spóroku ze środków PROW. Koszt
przedsięwzięcia ma wynieść 78
tys. zł, a spodziewane dofinansowanie - 51 tys. zł.
 PKP zamierzają w 2013 roku
przystąpić do gruntownej modernizacji linii kolejowej Opole - Fosowskie - Lubliniec. W związku z
tym będą najpierw utrudnienia w
dojeździe do Opola, a potem pociągi popędzą z prędkością do 140
km na godzinę. Niestety, kolejarze
nie poczuwają się do odpowiedzialności za stan wiaduktu przy
ul. Dzierżonia w Fosowskiem...
 Anna Klimas i Edeltrauda Koj
zostały wyróżnione Złotą Odznaką
Honorową za zasługi dla Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów.
Nasi emeryci są bardzo aktywni, o
czym napiszemy wkrótce...
 W dniach od 15 do 16 września
w Kolonowskiem odbędą się dożynki gminne. Szczegółowe informacje na temat ich programu już
we wrześniowym numerze
"Colonnowskiej"!

SZKOLENIA

Dziurę. W tym miejscu kiedyś miała być
karczma, która zapadła się pod ziemię. Bądź- LGD „Kraina Dinozaurów” zapramy zatem ostrożni... Wyjeżdżamy z zarośli, a sza na szkolenia, przygotowujące
przed nami otwiera się obszar polno-leśny, do naboru w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013” na operacje, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w obszarach:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które odbędzie się 29
sierpnia 2012 roku od godz. 10:00
szczególnie urokliwy o zachodzie słońca. Mi- oraz „Różnicowanie w kierunku
jamy ambonę, na której można czasami spo- działalności nierolniczej”, które
tkać zakochanych, a stąd już blisko do mostu odbędzie się 30 sierpnia 2012 roku
na Małej Panwi w Staniszczach Małych. Do- od godz. 10:00 w siedzibie biura
tarliśmy do celu podróży!
Stowarzyszenia w Spóroku, przy
ul. Guznera 3.
Zgłoszenia zawierające dane adresowe i numer telefonu należy
przesyłać do 24 sierpnia na adres
e-mail:
krainadino@onet.eu.
(Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej:
www.krainadinozaurow.pl).
Więcej informacji na temat ścieżek rowero- Informacje dotyczące szkolenia
wych można znaleźć w gminnym serwisie uzyskać można telefonicznie,
dzwoniąc do biura LGD, tel. 77 46
internetowym na www.kolonowskie.pl.
11 228, kom. 605 052 777.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

WAŻNE TELEFONY
UMiG: 77 4611 140
Numery wewnętrzne:
Sekretariat: 22, Faks: 31
Rada Miejska: 27
Księgowość: 32, 35
Podatki – 33, Kasa – 34
Dowody osobiste, sport i
działalność gosp.: 36
Budownictwo: 28, 38
Kadry – 25, USC: 26
Rolnictwo, środowisko,
mienie komunalne: 24
Drogi, gosp. komunalna: 30
Ochrona ppoż. i OC: 29
Spółka „KGK”: 77 4611 044
Wodociągi: 600 937 308
Pomoc Społ.: 77 4611 075
Gimnazjum: 77 4611 053
Szkoły Podstawowe:
Kolonowskie: 77 4611 126
Fosowskie: 77 4611 158
Staniszcze M.: 77 4611 064
Przedszkola:
Kolonowskie: 77 4611 455
Fosowskie: 77 4611 058
Staniszcze W.:77 4611 260
Policja Komisariat w
Zawadzkiem: 77 46 16 477
Kolonowskie posterunek : 77
46 11 007
(poniedziałek 12.00 15.00, piątek 17.30 - 20.00)
Straż Pożarna Strzelce Op.: 77
4049 900
Pogotowie Ratunkowe: 999
Kolonowskie - Ośrodek
Zdrowia: 77 4611 160
Poczta Kolonowskie: 77 4622
490 i poczta Fosowskie: 77
4622 495

Colonnowska
KONTAKT
Jeśli chcesz, żeby Twoja
informacja
dotarła
do
REDAKCJI, wyślij maila na
adres:
www.kotys@wp.pl
lub umig@kolonowskie.pl
lub zadzwoń: 77 4611 140.

47—110 Kolonowskie

Internet: www.kolonowskie.pl
E-mail: umig@kolonowskie.pl

POPŁYNĘLI MAŁĄ PANWIĄ
Z inicjatywy gospodarstwa agroturystycznego
„Dzika Chata” 20 lipca zorganizowano dla
mieszkańców Gminy Kolonowskie spływ kajakowy. Na zaproszenie odpowiedziało 120 osób,
które spłynęły Małą Panwią na jej najbardziej
malowniczym odcinku pomiędzy Zawadzkiem
a Kolonowskiem. Impreza odbyła się przy zna-

komitej pogodzie, co usatysfakcjonowało
wszystkich jej uczestników, wśród których nie
zabrakło ani młodzieży, ani emerytów. Na zakończenie spływu można było się ogrzać przy
ognisku i poczęstować smacznymi kiełbaskami
z rożna. Współorganizatorem imprezy był
Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

PAZURKIEM KOTYSIA: OPOLSKA GAZOWNIA
Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo zamierza o połowę zredukować zatrudnienie w swoim opolskim oddziale. W Opolu, podobnie jak w
Kielcach i Lublinie, zamierzają
oszczędzać na ludziach, ponieważ od przyszłego roku
pod presją Unii Europejskiej
zostaną w Polsce uwolnione
ceny gazu i może się okazać,
że PGNiG będzie mieć kłopoty
na rynku.
10 lat temu, będąc jeszcze
burmistrzem Kolonowskiego,
próbowałem przekonać ówczesne szefostwo Gazowni

Opolskiej do inwestycji w
mojej gminie, uzasadniając to
dużym zapotrzebowaniem na
gaz ze strony lokalnych
przedsiębiorstw. Uzyskałem
odpowiedź, że PGNiG może
doprowadzić do Kolonowskiego gazociąg, jeśli …za to zapłacę. Na szczęście pojawiła się
niewielka firma prywatna,
która przy udziale niemieckiego inwestora przeprowadziła
inwestycję, a gaz płynie do
Kolonowskiego już od siedmiu
lat.
Opolskie media obawiają się,
że redukcja zatrudnienia w

gazowni źle wpłynie na wizerunek regionu, z którego ucieka kolejna instytucja. Pozwolę
sobie jednak na następującą
uwagę: po co nam struktura,
której opolscy nadzorcy nie
byli w stanie dostrzec tego, co
bez wysiłku zauważono w
oddalonym o 800 kilometrów
Monachium?!
A PGNiG życzę silnej konkurencji. Dla dobra odbiorców
gazu, oczywiście!
JÓZEF KOTYŚ

