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W trakcie sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem, która się odbyła 26 czerwca, tytułem„Zasłużony dla Gminy Kolonowskie” uhonorowano trzech strażaków: Jerzego Świerca z OSP Kolonowskie, Waltera Korzonka z OSP Staniszcze Małe
oraz śp. Ernesta Mocnego, za którego wyróżnienie odebrał naczelnik jednostki OSP Kolonowskie, Franciszek Ibrom.

Wyróżnienia zostały przyznane na wniosek rodzimych
jednostek straży pożarnej, które obszernie przedstawiły
zasługi swoich weteranów.
Walter Korzonek rozpoczął służbę w ochotniczym pożarnictwie w 1949 roku w Krasiejowie, mając zaledwie 13 lat.
W 1965 r. przeprowadził się do Staniszcz Małych, gdzie
wkrótce został wybrany naczelnikiem miejscowej jednostki OSP. Dzięki jego zaangażowaniu strażacy ze Staniszcz
Małych od 2000 r. mają swój sztandar, a w 2002 r. Walter
Korzonek pomagał w sprowadzeniu z Niemiec średniego
samochodu pożarniczego. Podjął wiele działań, dzięki
którym straż znalazła się w lepszej sytuacji finansowej.
Śp. Ernest Mocny był strażakiem od 1950 roku. W latach
1975 - 1980 był prezesem zakładowej OSP przy Fabryce
Tektury w Kolonowskiem, a od 1978 do 2006 r. udzielał się
w zarządzie OSP Kolonowskie, pełniąc w nim funkcję

29 maja Złote Gody obchodzili
Bogusława i Tadeusz Trawińscy
z Fosowskiego. Jubilaci wychowali
pięcioro dzieci, doczekali się 14
wnuków i dwóch prawnuków.
Obydwoje byli wieloletnimi pracownikami PKP.
1 czerwca 91 lat ukończyła Małgorzata Rentchen z Kolonowskiego.
Jubilatka wychowała czworo dzieci, doczekała się 13 wnucząt i 9
prawnucząt. Prowadziła gospodarstwo rolne.

Wakacje i sezon turystyczny
w pełni, a na Małej Panwi
ruch prawie taki jak na drogach. Dwoi się i troi branża
gastronomiczna i wszystkie
wypożyczalnie kajaków. Gmina Kolonowskie to idealne
miejsce do wypoczynku. Także dla jej mieszkańców!
Na zdjęciu: uczestnicy Gminnego Spływu Kajakowego,
zorganizowanego 23 czerwca
przez BiCeK.

skarbnika. W latach 1998 - 2009 był kierowcą i mechanikiem. Zapadł w pamięci młodzieży jako oddany nauczyciel
rzemiosła strażackiego. Kierując pojazdem bojowym,
uczestniczył w setkach akcji likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń.
Jerzy Świerc w szeregi OSP wstąpił w 1957 roku. Już
w latach 1959 - 1962 pełnił w niej funkcję sekretarza.
Był wiceprezesem jednostki, naczelnikiem OSP osiedla i
w latach 1973 - 1991 komendantem miejsko-gminnym.
W 1991 został wybrany na prezesa OSP Kolonowskie,
pełniąc tą funkcję przez 12 lat. W trakcie swojej wieloletniej służby był m.in. przewodniczącym społecznego komitetu budowy remizy i działał aktywnie na rzecz rozwoju
partnerstwa z niemiecką jednostką straży w Beilrode.
26 czerwca Rada Miejska w Kolonowskiem podjęła m.in.
uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, w sprawie
udzielenia dotacji w wysokości 10 tys. zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski,
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami, w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu
Gminy Kolonowskie instrumentem płatniczym, w sprawie stanowiska w kwestii zmian w statucie Związku
Powiatowo-Gminnego "Jedż z Nami" oraz w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok.
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