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Duże zaskoczenie wśród mieszkań-
ców wywołała informacja o tym, że 
Międzygminny Związek „Czysty Re-

gion” od jesieni nakazał wsypywać do 
czarnych pojemników popiół, dla 

którego jeszcze w ubiegłym sezonie 
grzewczym było miejsce w pojemni-

kach brązowych. Rozdzwoniły się 
telefony, zwłaszcza  z terenów wiej-
skich, gdzie popiół stanowi znaczącą 
część odpadów. W ostatnich dniach 
do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 

jednak pismo z Czystego Regionu, 
przywracające ubiegłoroczne zasady: 

 
  

Szanowni Państwo, 
 
 

zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku przypominamy, 

że Związek nie zbiera selektywnie 
popiołu, a odpad ten jest traktowany 
jako element odpadów zmieszanych i 

należy go klasyfikować pod kodem 
200301. Mając doświadczenie ubie-

głoroczne, dotyczące gromadzenia 
odpadów w pojemniku brązowym, 

stwierdzamy, że w okresie przejścio-
wym, to jest listopad i grudzień, mo-

gą się w tych pojemnikach znajdo-
wać zmieszane odpady zielone, bio-

degradowalne i popiół. Żeby zapo-
biec mieszaniu odpadów popiołu z 

zielonymi, wyszliśmy naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, wprowadza-
jąc możliwość wystawienia pojemni-

ka brązowego, zawierającego nad-
miar popiołu, który nie zmieścił się  

w pojemniku czarnym (…). 
 

Dopuszczamy takie działanie w okre-
sie od listopada br. do marca 2017. 

 

Dorota Stanek 
Główny Specjalista ds. Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi 
tel. 77 446 11 95, fax. 77 446 11 48. 

Znakomitą pozycję przed rundą rewanżową rozgrywek grupy I TIMSPORT.PL Klasy Okręgowej wypracowali sobie 
piłkarze KS Unii Kolonowskie. Prowadzony przez Kazimierza Kucharskiego zespół 19 listopada zakończył rundę  
jesienną zwycięstwem ze Startem Siołkowice 4:0 i zajmuje I miejsce w tabeli, z przewagą jednego punktu nad LZS 
Starościn i sześciu nad LZS Mechnice. Dorobek 35 zdobytych punktów (10 zwycięstw, 5 remisów i 0 porażek)   
pozwala realnie myśleć o awansie do  IV ligi. Warunkiem jest, oczywiście, kontynuacja dobrej gry na wiosnę! 

Foto: J. Stemplewski 

28 października w Kolonowskiem 
odbyła się impreza kulturalna, w ra-
mach której zaprezentowano doro-
bek pleneru fotograficznego „Jesień 
w Dolinie Małej Panwi” oraz projektu 
literackiego „Za forhangiem...”, w 
którym uczestniczyła młodzież z całej  
gminy. Dzięki ciekawemu pomysłowi, 
zrealizowanemu w BiCeK, powstała 
wyjątkowa książka, której fragmenty 
zamieszczamy na stronie 4. Projekt 
koordynowała Anna Szaton, przy 
współpracy z Jerzym Kaufmannem, 
Magdaleną Zarębską, Krystyną Kunysz 
i Gerardem Mańczykiem. Został on 
wysoko oceniony w trakcie I Forum 
Ludzi Kultury, które odbyło się  
w dniach 9 -10 listopada w Mosznej.  
 

  



Colonnowska 8 / 198 Str. 2 

Burmistrz Kolonowskiego przygotował projekt budżetu gminy na 2017 rok. Po stronie wydatków 
zaplanowano w nim kwotę 19,6 miliona zł. Prace nad przyszłorocznymi finansami naszego samo-
rządu wkrótce rozpoczną radni, a tymczasem urzędnicy finalizują ostatnie tegoroczne inwestycje. 

plene-
rów, Józef Kotyś.  
 

Kto chciałby w nim wziąć udział, a jesz-
cze nie znajduje się na liście mailingowej 
BiCeK-u, powinien jak najszybciej  za-
dzwonić  lub zgłosić swój akces na adres:  
kultura@kolonowskie.pl. 

Maria Korzonek, w trakcie gali dla animatorów i twórców kultury, która odbyła 
się 16 października w Opolu, otrzymała wyróżnienie marszałka województwa. 
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 Warto zajrzeć na stronę 
www.krainadinozaurow.pl, aby zapo-

znać się z ogłoszeniem o naborze 
projektów na założenie działalności 

gospodarczej, w szczególności zwią-
zanej z lokalnym produktem tury-
stycznym. Zakres przewidywanej 

pomocy: nawet do 70 tys. zł!     

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kolonowskiem ogłasza 

nabór na stanowisko pracownika 
socjalnego. Oferty należy składać do 

2 grudnia o godz. 12:00.  
 O pracę można również zabiegać  

w terminie do 16 grudnia w LGD 
„Kraina Dinozaurów”, gdzie jest po-
szukiwany specjalista ds. promocji i 

projektów grantowych.   

 Do 1 czerwca 2019 Muzeum Ar-
cheologiczne w Biskupinie zakończy 

konserwację pochodzącej z około 
1740 roku zabytkowej łodzi, która 

została odkryta w Staniszczach Ma-
łych. Jej koszt wyniesie 20 tys. zł.          

 28 listopada o godz. 16:00 odbę-
dzie się sesja Rady Miejskiej w Kolo-
nowskiem, w trakcie której zostanie 
przyjęty program współpracy Gminy 

Kolonowskie z organizacjami poza-
rządowymi, jak również - program 

profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych oraz przeciwdzia-

łania narkomanii na rok 2017. Radni 
omówią m.in. projekty uchwał  

w sprawie zmiany statutu Związku 
Celowego Powiatowo-Gminnego 

"JEDŹ Z NAMI" i umorzenia pożyczki 
dla Stowarzyszenia „Siedlisko”.      

Wynikające z taryfy koszty dla końcowego odbiorcy, któ-
rym jest mieszkaniec, są w głównej mierze skutkiem pro-
wadzonych w ostatnich latach inwestycji.  

Zarówno budowa kanalizacji, jak i wymiana wodociągów, 
były inwestycjami mocno oczekiwanymi przez mieszkań-
ców naszej gminy. Możliwość odprowadzania ścieków ma 
obecnie ponad 99% mieszkańców gminy. Ponadto nie 
mamy już na terenie gminy Kolonowskie ani jednego 
metra sieci wodociągowej z azbestu czy żeliwa.  
 

 

Dzięki wybudowanej stacji uzdatniania wody, dostarczana 
przez nas woda spełnia wszystkie normy dopuszczające ją 
do spożycia. Trzeba jednak podkreślić, ze koszt realizacji 
tych inwestycji przekroczył 20 milinów zł. Oczywiście, więk-
szość środków na ich realizację udało się pozyskać ze źró-
deł zewnętrznych. Aby jednak móc skorzystać z bardzo 
atrakcyjnego systemu dotacji unijnych, trzeba je było uzu-
pełnić pożyczkami. Obecne zadłużenie w tym zakresie 
wynosi 3.677.257 zł, a spłata rat kredytów w przyszłym 
roku jest przewidziana w wysokości 736.422, 39 zł. 
 

 

Dokładny podział kosztów, jakie mają wpływ na ostatecz-
ny kształt taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków, przedstawiają wykresy graficzne. 
 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
uchwalono dopłaty do ceny 1 metra sześciennego dostar-
czonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców 

usług świadczonych przez Kanalizację Gminy Kolonowskie 
„KGK” Spółkę z o.o. w Kolonowskiem w wartościach netto:  

 

 

W projekcie budżetu gminy na rok 2017 na dopłaty do 
wody i ścieków zaplanowano łącznie kwotę 580.000,- zł.  
 

 

Z punktu widzenia mieszkańców gminy może się wyda-
wać, że dopłaty są zbyt niskie, ale działalność gminy nie 
sprowadza się wyłącznie do dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków. Wszyscy oczekujemy przecież także mo-
dernizacji dróg, poprawy oświetlenia ulic, bieżących re-
montów i napraw placówek oświatowych, wiejskich świe-
tlic czy też lepszego wyposażenia jednostek OSP. Im więcej 
dopłacimy do wody, tym mniejsza jest szansa na realizację 
innych inwestycji.  

KONRAD WACŁAWCZYK 

580 tys. zł  wyniesie w 2017 roku dopłata z budżetu gminy do ceny wody. Uchwałę w tej sprawie podjęto na sesji 
Rady Miejskiej w Kolonowskiem, która odbyła się 24 października.  Dzięki tej dopłacie zapłacimy o prawie cztery złote 
mniej za każdy kubik wody i odprowadzonych ścieków. Jednak i tak cena wody  (5 zł za jeden metr sześcienny) i ście-
ków (6,98 zł) nie będzie należała do najniższych. Głównie z powodu spłacania kredytów inwestycyjnych. 

Biuletyn „Colonnowska” redaguje Biblioteka i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem. Nakład: 1200 egzemplarzy. 
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem,  

ul. Ks. Czerwionki 39, 47 - 110 Kolonowskie.  
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Redakcja: kultura@kolonowskie.pl. 

Na zdjęciu:  

Koszt dostarczania wody: 28% - koszty pośred-
nie, 1% - należności nieregularne, 36% - kredyty, 
16% - wynagrodzenia, 3% - materiały, 4% - ener-
gia,  1% - opłaty za środowisko, 6% - podatki  
i opłaty inne, 4% - usługi obce,  1% - pozostałe 

Koszt odbioru ścieków: 25% - koszty pośrednie,  
1% - należności nieregularne, 33% - kredyty, 
13% - wynagrodzenia, 2% - materiały, 12% - 
energia,  2% - opłaty za środowisko, 7% - podat-
ki i opłaty inne, 5% - usługi obce,  0% - pozostałe  




