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Jeden
procent
Organizacje społeczne odgrywają ważną rolę w życiu
naszej społeczności. Nie
tylko wychodzą naprzeciw
zainteresowaniom swoich
członków, ale też organizują otwarte dla wszystkich imprezy kulturalnooświatowe i sportowe, zajmują się naszą młodzieżą,
dbają o rozwój lokalny i o
nasze bezpieczeństwo.
Niektóre zapisały w swoich
statutach, że są organizacjami pożytku publicznego, co pozwala im wyciągnąć rękę po jeden procent
odprowadzanego przez nas
wszystkich podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ten jeden procent możemy
wysłać do Warszawy, albo
oddać do dyspozycji koła
DFK, jednostki OSP, klubu
sportowego, stowarzyszenia odnowy wsi. Zagospodarowane przez nasze organizacje pieniądze na
pewno nie zostaną zmarnowane!

Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

REWOLUCJA ŚMIECIOWA
W związku ze zmianą przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w najbliższych latach w całym kraju nastąpią
ogromne zmiany, dotyczące gospodarki odpadami stałymi. Nowelizacja,
która weszła w życie 1
stycznia 2012 roku, wynika
z konieczności dostosowania polskiego prawa do
standardów,
obowiązujących w Unii Europejskiej.
Jej głównym celem jest zahamowanie procesu, polegającego na zasypywaniu
do ziemi ton odpadów z
gospodarstw domowych na
kolejnych
wysypiskach
śmieci i maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych.
Gmina Kolonowskie już na
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przekonała zdecydowaną większość swoich mieszkańców do podpisania umów na odprowadzenie śmieci. Co
dwa tygodnie opróżniane są kontenery, których zawartość jest deponowana na składowisku odpadów w Kielczy. Oprócz tego, raz na
miesiąc, odbierane są worki zawierające surowce wtórne, a przedsiębiorstwo komunalne
„Kanalizacja Gminy Kolonowskie” przyjmuje

NAGRODA DLA ELTETE
Firma ELTETE z Kolonowskiego zwyciężyła w konkursie na
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego, który rozstrzygnięto
18 lutego w trakcie GALI LAURI 2012 w Strzelcach Opolskich.
Do tegorocznej edycji w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu zgłosiło się 16 firm, które oferują świetnej jakości produkty i szeroką gamę usług. Ocena produktów przebiegała
dwutorowo. Mieszkańcy naszego powiatu przyznali Nagrodę
Konsumenta 2011, a kapituła wybrała zwycięzców z poszczególnych kategorii - usługowej, produkcyjnej i przetwórstwa
rolno-spożywczego. ELTETE zostało uhonorowane główną
nagrodą za produkt w postaci urządzeń na place zabaw.
ELTETE-POLSKA Sp. z o.o. na stałe weszła na europejski rynek poprzez dynamiczne działanie i stałe rozwijanie swoich
produktów. Produkuje kabiny toaletowe, kabiny prysznicowe,
przebieralnie, szafki basenowe oraz ściany konferencyjne. Pro-

odpady ponadgabarytowe i elektroniczne.
Zbierane są również odpady niebezpieczne –
baterie, świetlówki i przeterminowane lekarstwa. Ten system będzie musiał jednak ulec
modyfikacji.
W przyszłości z terenu
województwa opolskiego
mają
zniknąć
prawie
wszystkie wysypiska, a na
ich miejsce powstanie kilka
drogich instalacji, których
zadaniem będzie recycling.
Za organizację gospodarki
odpadami
odpowiadają
gminy, które muszą się
zgrupować
terytorialnie.
Kolonowskie, wspólnie z
samorządami
powiatu
strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego, utworzyło Związek Międzygminny „Czysty
Region”. Jego celem jest budowa Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu. Do Kędzierzyna
będą musiały zostać przewiezione nasze
śmieci, z których większość powinna zostać
tam przygotowana do ponownego wykorzystania.

Dokończenie na Stronie 2

dukty z Kolonowskiego można zobaczyć na Helsińskim Lotnisku Międzynarodowym Vantaa, w centrum fitnessu w Kassel,
w Parku Wodnym w Zakopanem, w Teatrze Bolszoj w Moskwie i w wielu innych miejscach w całej Europie. Nagrodzone
przez Powiat Strzelecki urządzenia na place zabaw należą do
najnowszych
produktów.
Do prezesa
firmy, Mariusza Tymicha,
z gratulacjami za otrzymane wyróżnienie wybrał
się burmistrz
Kolonowskiego, Norbert
Koston.
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NA SESJI
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Kolonowskiem, która odbyła
się 13 lutego, przyjęto osiem
uchwał, dotyczących przede
wszystkim korekt budżetu na
rok bieżący.
Burmistrz Norbert Koston zaproponował przystąpienie do
konkursu w ramach programu
Kapitał Ludzki. - W odpowiedzi
radni wyrazili zgodę na zabezpieczenie 15-procentowego
wkładu własnego do projektu o
wartości 90 tys. zł, którego
efektem będą zajęcia dodatkowe
dla uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych.
Z inicjatywy Rady Sołeckiej w
Staniszczach Małych Gmina
Kolonowskie przystąpi do projektu stworzenia siłowni zewnętrznej przy centrum aktywności wiejskiej. Pieniądze na
ten cel są do zdobycia w Programie Operacyjnym Rozwoju
Obszarów Wiejskich, a środki
własne mają pochodzić z funduszu sołeckiego.
Radni zaakceptowali również
propozycję przystąpienia gminy
do remontu istniejącego placu
zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej przy szkole w Fosowskiem. Pieniądze na realizację tego celu są również dostępne w PROW.
W trakcie sesji dokonano korekt
w budżecie, zwiększając wydatki o 10 tys. zł na zimowe
utrzymanie dróg. Zdecydowano
się też na wydanie 13 tys. zł na
zakup pieca dla OSP w Kolonowskiem, 7,7 tys. zł na przyłącze kanalizacyjne dla świetlicy
w Spóroku oraz 1,3 tys. na zakładowy fundusz świadczeń dla
nauczycieli w przedszkolach.

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRONICZNY
telewizory, radia,
komputery i ich części

ZA DARMO
można odstawić do Spółki
„Kanalizacja Gminy Kolonowskie” (dawny ZGKiM)
Kolonowskie, ul. Kolejowa 8

REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Dokończenie ze Strony 1
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na odprowadzenie śmieci. Mieszkańcy będą
narzuca gminom, pod rygorem bolesnych kar zobowiązani do płacenia gminie opłat za
finansowych, bardzo konkretne wymogi. – gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Do 31 grudnia 2020 roku należy doprowadzić których wysokość będą określać radni, biorąc
do co najmniej 50-procentowego poziomu pod uwagę liczbę mieszkańców, zamieszkująrecyclingu odpadów w postaci papieru, meta- cych daną nieruchomość, ilość zużytej przez
li, tworzyw sztucznych i szkła oraz co naj- nich wody i powierzchnię lokalu mieszkalnemniej 70-procentowego odzysku odpadów go.
budowlanych i rozbiórkowych. Ponadto
w strukturze odpadów musi zostać - Na razie jesteśmy daleko od spełnienia wymogów ustawy w zakrezmniejszony
udział sie odzysku surowców wtórnych. Odpady w postaci szkła, plastiku i
tych, które ulegają makulatury stanowią dzisiaj zaledwie około 3% wagi wszystkich
biodegradacji – już w odpadów, które są odbierane z gospodarstw domowych. Do poziopołowie 2013 roku ich mu 50% nie przybliżymy się bez instalacji odzyskującej surowce
waga nie może stano- wtórne, która ma powstać w Kędzierzynie-Koźlu dla kilkunastu
wić 50% wagi wszyst- gmin . Nie udało się na jej budowę zdobyć pieniędzy zewnętrznych,
kich odpadów, a w dlatego inwestycję sfinansuje prywatna firma. Czasu mamy niewiele,
połowie 2020 roku – ponieważ instalacja powinna działać już za dwa lata…
nie więcej niż 35%. Najpóźniej w połowie 2013 roku przestaną obowiązywać umowy
Oznacza to w prakty- mieszkańców na odprowadzenie śmieci z naszym przedsiębiorce, że nie będzie tole- stwem komunalnym. Związek Międzygminny „Czysty Region” zorrowane wrzucanie do ganizuje przetarg, w którym będą mogły uczestniczyć firmy, dyspokontenerów choćby nujące co najmniej czterema śmieciarkami. Chcąc w nim uczestniskoszonej trawy i czyć, nasza komunalka musi utworzyć konsorcjum z innym podgałęzi…
miotem. Mieszkańcy będą uiszczali opłaty za odprowadzenie śmieci
Za wszystkie zmiany do urzędu gminy, który za wszystko będzie płacić związkowi.
w prawie zapłaci po- Osobiście żałuję, że nowelizacja ustawy wprowadza tak rewolucyjne
datnik. – Nowelizacja przepisy, które burzą dotychczasowy system odprowadzania śmieci,
ustawy
spowoduje który bez zarzutów działa w naszej gminie. Do ustawy, którą już
unieważnienie dotych- teraz poprawiają w sejmie, brakuje przepisów szczegółowych, co
czas obowiązujących może spowodować już w przyszłym roku sporo problemów. Na
umów z przedsiębior- razie staramy się wspólnie z innymi gminami jak najlepiej przygotostwami komunalnymi wać do nowych warunków - mówi burmistrz Norbert Koston.

CO NA TO BURMISTRZ ?!

wsi. Zabawę
urozmaicił
występ wokalno-instrumentalny utalentowanego Szymona Marzoka.
Okres karnawału w Staniszczach Małych zakończył się
tradycyjnym wodzeniem niedźwiedzia. W sobotę, 17 lutego
zorganizowany przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi korowód
przemaszerował ulicami wioski,
a następnego dnia w świetlicy
wiejskiej odbyła się przeznaczona dla dzieci i dorosłych zabawa. Zakończyła
się ona tradycyjnym sądem nad niedźwiedziem, którego obarczono odpowiedzialnością za wszelkie nieszczęścia, za co został on
komisyjnie zastrzelony. Na sali był jednak
lekarz, który zauważył, że przeżył mały misiu. Będzie go można wodzić za rok!

KARNAWAŁOWE ZABAWY
Koło
Polskiego
Związku Emerytów
i Rencistów w
Kolonowskiem
zorganizowało 9
lutego spotkanie
karnawałowe
w
Staniszczach Małych. Na pomysł
imprezy
wpadli
członkowie koła,
mieszkających w Staniszczach Małych, którzy
w porozumieniu z sołtysem Edwardem Kunyszem i działaczami Stowarzyszenia Odnowy
Wsi, zaprosili wszystkich do siebie. Przybyło
68 osób, które m.in. zwiedziły wystawę rękodzielnictwa Marii Korzonek i zapoznały się z
prowadzoną przez Krystynę Kunysz kroniką
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BEZPIECZNI I ZABEZPIECZENI
Wiodącym tematem ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem były sprawy związane z bezpieczeństwem.
Zdaniem komisarza Mariana
Buczka, Komendanta Policji w
Zawadzkiem, Kolonowskie jest
gminą bezpieczną. W ostatnim czasie ubyło na naszym
terenie zdarzeń o charakterze
kryminalnym, nie notuje się
też zbyt wielu wypadków i
kolizji drogowych. W ostatnich latach wyraźnie zanika
kradzież samochodów, warto
jednak zwrócić uwagę na
wzrost zdarzeń z udziałem
narkotyków. Komisariat w
Zawadzkiem ogółem posiada
30 etatów, ale aż osiem nie
jest obsadzonych ze względu
na brak chętnych do pracy w

policji. Swoją działalnością
obejmuje teren gmin Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica.
Ważną rolę w systemie bezpieczeństwa ogrywają straże
pożarne. Na terenie naszej
gminy działa pięć jednostek
OSP, a dwie z nich - jednostki
w Kolonowskiem i w Staniszczach Wielkich - należą do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oznacza to,
że mają one obowiązek udziału w akcjach poza terenem
Gminy Kolonowskie.
Jak powiedział Grzegorz Hurek, Miejsko-Gminny Komentant OSP, posiadamy łącznie
87 strażaków z uprawnieniami do wyjazdów do akcji ratowniczych. W ubiegłym roku
jednostki OSP brały udział w

wyjazdach do wypadków drogowych, pożarów zabudowań,
lasu, trawy, likwidacji szerszeni, poszukiwania zaginionych
osób, a nawet ...ściągania kota
ze słupa energetycznego.
Oprócz tego uczestniczyły w
ćwiczeniach, zorganizowanych
przez Państwową Straż Pożarną w Strzelcach Opolskich.
Jednostki OSP bardzo dobrze
zabezpieczają mieszkańców
przed skutkami klęsk żywiołowych, czego dały dowód w
czasie ostatniej powodzi w
2010 roku. Nie mogą też narzekać na brak wsparcia ze
strony samorządu gminy. Efektem tego są zadbane remizy, nowe samochody i nowoczesny sprzęt ratowniczogaśniczy dla strażaków.

ZŁOTE JUBILEUSZE
27 stycznia bieżącego roku pięćdziesiątą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Hildegarda i
Bernard Ceglarek z Kolonowskiego. Jubilaci
wychowali
troje dzieci i mają
sześcioro
wnuków.
Pan Bernard 39
lat przepracował
na kolei i
trzy lata w Ośrodku Maszyn w Kolonowskiem, natomiast Pani Hildegarda 9 lat pracowała w hucie „Małapanew” w Ozimku, a później zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
19 lutego Złote Gody obchodzili Państwo Jadwiga i Alfred Prukop ze Staniszcz Wielkich.
Państwo Prukopowie całe swoje życie poświęcili pracy
na roli i
chociaż
gospodars t w o
przejął
ich syn, to
jednak
n a d a l
starają się
mu w nim pomagać. Gospodarstwo Rodziny

Prukop specjalizuje się w produkcji mleka. Za
swój produkt otrzymali wiele dyplomów oraz
3 puchary z napisem ,,Super Mleko". Jubilaci
cieszą się dobrym zdrowiem. Wychowali troje
dzieci, mają dziewięcioro wnuków i jednego
prawnuka.
Państwo Monika i Antoni Bronder ze Staniszcz Wielkich jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili 24 lutego. Jubilaci
przez wiele lat pracowali w Hucie
„Małapanew” w Ozimku. Wychowali jedną
córkę
i
doczekali
się jednej
wnuczki.
Pan Antoni Bronder
aktywnie
uczestniczył
w
życiu parafii w Staniszczach Wielkich, prowadząc między innnymi chór kościelny, a w
latach 1998-2002 społecznie uczestniczył w
pracach Zarządu Gminy Kolonowskie
Z życzeniami do złotych jubilatów udał się
Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston
wraz z pracownikiem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

W SKRÓCIE
 12 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Staniszczach Wielkich
odbył się turniej darta. Do
walki o tytuł „ Mistrza Lotki”
zgłosiło się 12 zawodników w
wieku od 11 do 21 lat. Tytuł
mistrza lotki zdobył Andrzej
Wacławczyk, wyprzedzając
swoją siostrę, Kingę, i Dominika Sprancla.
 Nadleśnictwo Zawadzkie
oferuje do sprzedaży położoną
w rejonie ul. Arki Bożka i ul.
Opolskiej w Kolonowskiem
(Fosowskie) działkę o powierzchni 3,6 ha. Na przylegającym do torów kolejowych
terenie można prowadzić
wszelaką działalność gospodarczą. Więcej informacji
można zasięgnąć w siedzibie
Nadleśnictwa - w Zawadzkiem, przy ul. Strzeleckiej 6.
 18 stycznia podpisana została umowa na realizację
projektu „Zagospodarowanie
terenów zielonych przy ul.
Leśnej w Kolonowskiem”.
Wartość całkowita projektu to
15.553,- zł, a dofinansowanie
unijne z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich wyniesie
8.851,- zł.
 31 stycznia Spółka „KGK”
złożyła wniosek do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
o dofinansowanie budowy
elektrowni fotowoltaicznej o
mocy 0,6 MW przy oczyszczalni ścieków w Staniszczach
Małych. Wartość kosztorysowa
projektu wynosi 5,86 miliona
zł. Dofinansowanie z PROW
ma wynieść 3 miliony zł.
 Do urzędu gminy wpłynął
harmonogram przekazywania
nieruchomości od PKP. Zgodnie z nim, ul. Piastowska i
Plac Piastowski w Fosowskiem
oraz Dworzec PKP w Kolonowskiem zostaną przekazane
Gminie Kolonowskie w lipcu
br. Nie wiadomo, jak się zakończy sprawa innych składników kolejowego majątku, o
które zabiegamy.
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie nie
dofinansuje projektu w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
Gminy Kolonowskie. W tej
sytuacji burmistrz Norbert
Koston zamierza wziąć preferencyjną pożyczkę na dwie
najbardziej pilne części przedsięwzięcia, tj. na modernizację
budynków szkoły w Fosowskiem i urzędu gminy.

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

TURNIEJ DLA SPONSORÓW
Zarząd Klubu Sportowego „Unia” Kolonowskie w oryginalny sposób podziękował swoim
sponsorom, organizując dla nich halowy turniej piłkarski. Zawody rozegrano 18 lutego, a
wzięli w nich udział reprezentanci firm: „Packprofil”, „Kolb”, „Izostal”, „Drewtrans”, „Eltete” i
Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem. Turniej wygrał „Izostal”. Zawodnikom i działaczom
„Unii” życzymy kolejnych ciekawych pomysłów i udanej piłkarskiej wiosny!

PAZURKIEM: SŁOWO O STRATEGII
Od kilkunastu miesięcy tęgie
opolskie głowy pracują nad
nową strategią rozwoju. Ten
istotny dokument ma nie
tylko powiedzieć, jak wyglądamy w porównaniu do innych regionów, ale przede
wszystkim – co trzeba zrobić,
aby było lepiej. Poprzednie
strategie na pierwszym miejscu
eksponowały
naszą
otwartość na świat i wielokulturowość. Trochę szkoda,
że efektem
wspomnianej
otwartości jest rekordowa
migracja zagraniczna, a wielokulturowość często bywa
zamiatana pod dywan.
Od jakiegoś czasu promujemy się hasłem: „Opolskie
kwitnące”. Także z tego po-

wodu, że część elit nie chciała się afiszować w kraju tym,
co niemieckie… Z kolei dzisiejsi autorzy analizy strategicznej twierdzą, że wyróżniamy się pod względem zagranicznej współpracy gospodarczej. Nie do końca potwierdzają to dane statystyczne, które za to wyraźnie mówią o naszych wyjątkowych
powiązaniach z ...niemiecką
gospodarką!
Trwająca ponad rok szarpanina o upamiętnienie ofiar Tragedii Górnośląskiej wzięła się
z głębokiego podziału wśród
radnych sejmiku. Ostatnie
wydarzenia pokazały też fiasko postawy opartej na ukłonach wobec grających na

antyniemieckich fobiach polityków. A nowa strategia powinna zostać w sposób niezakłamany zbudowana na fundamencie
wielokulturowej
tradycji mieszkańców regionu. Tylko wtedy będziemy
mogli bez kompleksów spojrzeć w przyszłość!
JÓZEF KOTYŚ
PS. Patrząc na zamieszczony
w Internecie tekst „Strategii
rozwoju Miasta i Gminy Kolonowskie”, trudno nie zauważyć, że zdążyła się już
mocno zestarzeć. Ale to tylko
dlatego, że w ostatnich latach
tak wiele się u nas dzieje…
Czego i strategii wojewódzkiej należy życzyć!

