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NOWE SPRAWY
W NOWY ROK
Ani się obejrzeliśmy, a
już mija czwarty tydzień
Nowego Roku.
W dzisiejszym numerze
„ C olonnowskiej” dominują sprawy związane z
ochroną środowiska, a
najwięcej miejsca poświęcamy nowej ustawie
śmieciowej, w myśl której
wszystkie gminy w Polsce
zostały
zmuszone
do
zmiany organizacji systemu odprowadzania odpadów stałych.
Od marca rusza remont
linii kolejowej Lubliniec
- Opole, który na kilkanaście miesięcy zdezorganizuje dojazd do Opola.
Czy
kolejarze
dobrze
przygotuję komunikację
zastępczą?
Będzie
ciężko, zwłaszcza że modernizowane będą też w
tym samym czasie drogi w
rejonie
Krasiejowa
i
Chrząstowic. Ale problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Bądźmy zatem
dobrej myśli!

Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

ZADBAJMY O CZYSTY REGION
W celu wspólnego wykonywania zadań
publicznych gminy mogą tworzyć związki
międzygminne. Tak jest również w przypadku gospodarki odpadami. Zgodnie z
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku gminy przejmą zarządzanie naszymi
odpadami. W tym celu 15 gmin powiatów
kędzierzyńsko-kozielskiego (Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska
Cerekiew, Reńska Wieś), krapkowickiego
(Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice), strzeleckiego (Kolonowskie, Leśnica,
Ujazd, Izbicko) i prudnickiego (Głogówek)
utworzyło Związek Międzygminny „Czysty
Region”, aby wspólnymi siłami realizować
zadania związane z gospodarką odpadami.

Idzie nowe
Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady
przejmie Związek Międzygminny. W drodze przetargu zostanie wybrany przedsiębiorca, który na najlepszych warunkach
odbierze odpady od wszystkich mieszkańców. Za odbiór odpadów zapłacą wszyscy
jedną, stałą stawkę „od mieszkańca”. Nie
będzie się więc już „opłacało” wyrzucanie
śmieci do lasu. Nowy system pozwoli zyskać tym, którzy dbają o środowisko i se-

gregują odpady, ponieważ zapłacą mniej.

Co mnie czeka jako mieszkańca?
Mieszkańcy, którzy dotąd sami podpisywali
umowy na odbiór odpadów, zostaną zwolnieni z tego obowiązku. Zrobi to za nich
Związek. Aby nie płacić podwójnie za
wywóz śmieci, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z dotychczasowym usługodawcą z
dniem 1 lipca 2013 roku. W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami
nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku
Międzygminnego, który będzie zarządzać i
nadzorować gospodarkę odpadami.

Jak będzie naliczana opłata?
Podstawą do obliczania opłaty będzie liczba mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość. Właściciele nieruchomości
(a w przypadku wspólnot i spółdzielni ich
zarządcy) będą zobowiązani złożyć do
Związku Międzygminnego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca, zmiany liczby
mieszkańców lub powstania na niej odpadów komunalnych.
Dokończenie na Stronie 3.

PIENIĄDZE NA WALKĘ Z AZBESTEM
Gmina Kolonowskie weźmie udział w
konkursie na wnioski o dofinansowanie
przedsięwzięć z zakresu demontażu,
transportu i utylizacji azbestu, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu. Skutecznie złożona
aplikacja umożliwi dofinansowanie
prac z zakresu demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - także z
prywatnych posesji.
Wkład właściciela nieruchomości, na
której znajduje się azbest, będzie
wynosić tylko 15% kosztów usuwania
azbestu oraz wartość nowego pokrycia
dachowego. Pozostałe 85 % kosztów

usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez WFOŚiGW w Opolu
oraz NFOŚiGW w Warszawie.
W związku z powyższym Gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków
dla osób chętnych do skorzystania z
dofinansowania na usuwanie azbestu w terminie do 25 lutego 2013 r.
Z osobami,
które złożą deklaracje
przystąpienia do projektu, zostaną
zawarte odpowiednie porozumienia.
Dodatkowe informacje oraz formularze
wniosków można uzyskać w Urzędzie
Miasta i Gminy Kolonowskie – pokoje
nr 9 i 17, tel. 774611140 w. 24. Formularze można znaleźć również w Internecie, na stronie www.kolonowskie.pl.

KOLEJOWA
INTERPELACJA
Dojeżdżający pociągami do
pracy i do szkół w Opolu
mieszkańcy naszej gminy obawiają o to, czy w trakcie modernizacji linii kolejowej nadzorowana przez władze wojewódzkie spółka „Przewozy
Regionalne” dobrze zorganizuje komunikację zastępczą.
W związku z tym radny sejmiku, Józef Kotyś, wystosował
do marszałka województwa,
Józefa Sebesty, rezolucję, w
której zwraca uwagę na to, że
przy niewłaściwej organizacji
dowozów autobusami czas
dojazdu z Kolonowskiego do
Opola może się znacznie wydłużyć, zwłaszcza że od marca
do czerwca, równolegle do
remontu linii kolejowej, będzie modernizowana droga
wojewódzka nr 463, pomiędzy Staniszczami Małymi a
Krasiejowem. Miejmy nadzieję, że remont na kolei nie uderzy w pasażerów!
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DZIECI - NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Gmina Kolonowskie, we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na jej
terenie, realizuje projekt w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:
„Dzieci – nasza
przyszłość”
.
Okres
trwania
projektu to luty
2012 r. – czerwiec 2013 r. Projekt ma na celu
wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych,
dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i ich możliwości psychofizycznych.
W ramach projektu realizowane są:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zabu-

rzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
gimnastyka
korekcyjna dla
dzieci z wadami
postawy;
- specjalistyczne
zajęcia terapeutyczne, tj. indywidualne zajęcia
korekcyjnokompensacyjne;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, tj.
kółka matematyczne i ortograficzne.
Szkoły zostały doposażone w laptopy, pomoce dydaktyczne a także profesjonalne
programy edukacyjne i diagnozujące.
Całkowita wartość projektu wynosi
dziewięćdziesiąt tysięcy zł, w tym:
- 76 500,00 zł to płatność ze środków europejskich,
- 13 500,00 zł to dotacja celowa z budżetu
krajowego.

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW
22 grudnia 2012 roku 50. rocznicę ślubu obchodzili,
mieszkający w Staniszczach Małych, Państwo Helena i
Jan Lipka. Pani Helena pracowała w handlu, lubi pracę
w przydomowym ogródku,
natomiast Pan Jan był związany z firmą "Mostostal"
Zabrze. W 2004 roku zdobył mistrzostwo Polski w
lotach gołębi młodych. Jubilaci wychowali trzech synów i mają dwie wnuczki.
24 grudnia Złote Gody obchodzili Państwo Barbara i
Horst Puzik ze Staniszcz Wielkich. Jubilaci wychowali
dwóch synów i córkę, doczekali się trzech wnuczek i
dwóch wnuków. Pani Barbara pracowała zawodowo w
Zakładach Lniarskich
w
Lubli ń cu
o raz
w
"Opolance" , a Pan Horst
przez 40 lat był elektrykiem
w firmie "Elektromontaż" w
Katowicach.
Prowadzili
również
własne
gospodarstwo
rolne.
5 stycznia 2013 roku 50. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Anna i Franciszek Wycisczok, ze Staniszcz Wielkich. Pan Franciszek przepracował 40 lat w Hucie
"Andrzej" w Zawadzkiem i był bardzo aktywny społecznie
- przez 28 lat pełnił funkcję komendanta OSP, a przez kilka

kadencji był radnym w gminie. Pani Anna 30 lat pracowała
w Cepelii, malując porcelanę i zdobiąc kroszonki. Małżonkowie wspólnie wychowali
dwoje dzieci i doczekali się
czworga wnuków.
12 stycznia Złote Gody obchodzili Państwo Adelajda i
Piotr Kała z Kolonowskiego. Jubilaci wychowali córkę
i doczekali się 2 wnuków.
Pan Piotr zawodowo przepracował ponad 40 lat, w tym 32
lata w Hucie "Andrzej". Aktywna zawodowo była również Pani Adelajda. Ich receptą na udane pożycie małżeńskie jest wzajemne zro-

zumienie.
7 stycznia 50. rocznicę
ślubu obchodzili Państwo
Maria i Henryk Niesłony
ze Staniszcz Wielkich. Pan
Henryk pracował zawodowo na PKP i w Hucie "Andrzej",
natomiast Pani Maria zajmowała się gospodarstwem domowym. Wspólnie wychowali dwóch synów i doczekali
się trzech wnuków. Jubilaci cieszą się dobrym zdrowiem.
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ZADBAJMY O CZYSTY REGION
Dokończenie ze Strony 1.
Pierwsze deklaracje trzeba będzie
złożyć do 31 marca 2013 roku

ZEBRANIA
WIEJSKIE
Zapraszamy do udziału w
zebraniach wiejskich i osiedlowych, poświęconych bieżącym problemom mieszkańców, m.in. omówieniu
zmian w gospodarce odpadami stałymi.

selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów organicznych, kierowanych do
składowania zgodnie z wymogami Unii
Na podstawie ilości osób zamieszkałych
Europejskiej.
naliczana będzie opłata. W przypadku
Pamiętajmy
niezłożenia deklaracji Związek, w drodze
STANISZCZE WIELKIE: 30
decyzji, określi wysokość opłaty, biorąc Śmieci to cenny surowiec i powinnyśmy
stycznia, 18.00 (świetlica
pod uwagę szacunki, np. średnią ilość od- go wykorzystywać, jednocześnie chroniąc
wiejska),
padów powstających na nieruchomo- środowisko, a co za tym idzie - nasze
FOSOWSKIE: 1 lutego, 18.00
ściach o podobnym charakterze.
zdrowie.
(świetlica szkolna),
Wprowadzone zmiany mają „uszczelnić” W razie pytań prosimy o kontakt:
SPÓROK: 3 lutego, 16.00
system przypływu odpadów. Mają także
(świetlica wiejska),
sprawić, że nikomu nie będzie się opłacało Związek Międzygminny „Czysty Region”
KOLONOWSKIE: 6 lutego,
ul. Piramowicza 32
wywozić śmieci do lasu lub palić nimi w
18.00 (sala OSP),
47-200 Kędzierzyn-Koźle STANISZCZE MAŁE: 8 lutego,
piecu. Celem jest również zwiększenie
e-mail: czystyregion@gmail.com
odzysku i recyklingu odpadów zbieranych
18.00 (świetlica wiejska).

USTAWA ŚMIECIOWA - PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dlaczego zmieniono ustawę?
Wprowadzone
zmiany
mają
„uszczelnić” system przypływu odpadów i sprawić, że nikomu nie będzie
się opłacało wywozić śmieci do lasu
lub palić nimi w piecu. Celem jest także zwiększenie odzysku i recyklingu
odpadów zbieranych selektywnie oraz
zmniejszenie masy odpadów organicznych, kierowanych do składowania,
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Związek Międzygminny, będzie
wymagał od nas odpowiedniego postępowania z odpadami, jednocześnie
zapewniając nam do tego warunki,
tworząc miejsca, gdzie będzie można
pozbyć się odpadów nietypowych .
Co należy zrobić w przypadku już
podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
Do dnia wejścia w życie nowego systemu, odbiór odpadów będzie się odbywał na dotychczasowych warunkach.
Aby nie płacić podwójnie za wywóz
śmieci, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z
dotychczasowym
usługodawcą
z
dniem 1 lipca 2013 roku.
Jak naliczana będzie opłata?
Podstawą do obliczania opłaty będzie
liczba mieszkańców, zamieszkujących
daną nieruchomość. Właściciele nieruchomości i zarządcy wspólnot będą
zobowiązani złożyć do Związku Międzygminnego, w terminie do 31 marca 2013 roku, deklarację o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W przypadku każdej
zmiany liczby mieszkańców danej nieruchomości, jej właściciel zobowiązany będzie do złożenia nowej deklaracji
do 14 dni od zmiany. Na podstawie
ilości osób zamieszkałych naliczana
będzie opłata. W przypadku niezłożenia deklaracji Związek, w drodze decyzji, określi wysokość opłaty, biorąc
pod uwagę szacunki, np. średnią ilość
odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Czy Związek Międzygminny zakupi
pojemniki na odpady?
Zgodnie z ustawą mieszkaniec ma
obowiązek wyposażyć nieruchomość
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie. Związek nie może więc przejąć tego obowiązku od mieszkańców. Istnieje tylko
możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemnik za dodatkową opłatą.
Jak będzie wyglądać selektywna
zbiórka w nowym systemie?
Aby ułatwić selektywną zbiórkę odpadów w gminach Czystego Regionu,
wprowadzony zostanie uproszczony
system selektywnej zbiórki. W zależności od typu zabudowy, będzie ona
przeprowadzana w systemie pojemnikowym lub workowym.
W zabudowie jednorodzinnej odpady będą zbierane w następujących
workach/pojemnikach:

żółty worek: papier, plastik, metale,
kartoniki po sokach i mleku,
zielony worek: szkło,
brązowy pojemnik: odpady organiczne - np. skoszona trawa, gałęzie,
resztki kuchenne (za wyjątkiem mięs i
ryb). W przypadku nieruchomości
wyposażonych we własne kompostowniki, będzie można zagospodarowywać te odpady we własnym zakresie i zrezygnować z tego pojemnika.
czarny, ciemnoszary lub metaliczny
pojemnik: odpady zmieszane.
W zabudowie wielorodzinnej zbiórka odpadów prowadzona będzie w
następujących pojemnikach:
żółty pojemnik: papier, plastik, metale, kartoniki po sokach i mleku,
zielony pojemnik: szkło,
Do osobnego pojemnika wrzucać będziemy odpady zmieszane.
Motto: „Nie marnuję - segreguję”?
To motto ma dwa znaczenia. Po pierwsze: nie marnuję surowców, dzięki
czemu chronię środowisko. Dla siebie,
dla mojej rodziny i dla przyszłych pokoleń. Śmieci to cenny surowiec i powinnyśmy go wykorzystywać, chroniąc środowisko i nasze zdrowie.
Po drugie: nie marnuję pieniędzy.
Segregacja to czysty zysk. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej
od pozostałych. Pamiętajmy jednak o
obowiązku segregacji – firma odbierająca odpady z posesji powiadomi gminę o wszelkich nieprawidłowościach!

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks

WAŻNE
TELEFONY
UMiG: 77 4611 140

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

KARNAWAŁ W BEILRODE
Orkiestra dęta z Kolonowskiego wzięła udział w obchodach karnawałowych, które
odbyły się 19 stycznia w zaprzyjaźnionej z Kolonowskiem gminie Beilrode w Saksonii.

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 (poniedz. 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
Stacja Caritas: 77 4620 215
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

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH PODŁĄCZENIEM
DO SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONOWSKIE
Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowaną rozbudowaną infrastruktury
gazu ziemnego w 2013 r. w miejscowości Kolonowskie, w rejonie ul. 1 Maja, istnieje
możliwość podłączenia do sieci gazowej spółki Anco.
Zachęcamy do przyłączania się do sieci gazowej mieszkańców w pobliżu następujących ulic: Zakładowa, Kościuszki, Szkolna, 1 Maja (część), Colonny, Tulipanowa, Topolowa, Różana, Bzów, Ks. Czerwionki, Krzywa, Leśna, Opolska i Dzierżonia.
Szczegóły i warunki przyłączenia można uzyskać bezpośrednio u Sebastiana Wallach pod numerem telefonu 661 992 015 lub w biurze spółki Anco
pod numerem telefonu 62 740 26 34.
Przy zainteresowaniu grupowym, biorąc pod uwagę warunki techniczno– ekonomiczne, istnieje możliwość rozbudowy sieci w ulicach do tej pory nie objętych
infrastrukturą gazową.
ANCO, Spółka z o. o.

Jarocin, styczeń 2013

PAZURKIEM: SPÓR O KASĘ

Tegoroczny budżet woje- krytykuje opozycja, a i rad- kandę wrócił również tewództwa opolskiego należy
do najtrudniejszych w historii regionu. Z jednej strony w 2013 roku będziemy
prowadzić ostatnie większe
inwestycje przy udziale
środków
europejskich,
przewidzianych na lata
2007 – 2013, ale z drugiej –
z powodu osiągnięcia maksymalnego pułapu dopuszczalnego zadłużenia – w
wielu obszarach nastąpią
kolosalne cięcia wydatków.
W tej sytuacji dopiero co
uchwalony budżet ostro

ni koalicji rządzącej zgłosili
szereg wątpliwości do propozycji zarządu województwa.

Ograniczenie

wydatków
ma spowodować m.in.
zwolnienia pracowników w
podległych
marszałkowi
instytucjach kultury, zarząd
dróg wojewódzkich zaprzestał odśnieżania chodników
i nie będzie takiej kasy, jak
w latach poprzednich, na
wspieranie rozlicznych inicjatyw społecznych oraz na
ochronę zabytków. Na wo-

mat modernizacji pałacu w
Mosznej. SLD nalega, aby
zrezygnować z tej inwestycji, a zaoszczędzone pieniądze rozdać potrzebującym.
Z kolei radni Mniejszości
Niemieckiej chcieliby zobaczyć profesjonalną koncepcję stworzenia w Mosznej
pierwszoligowego produktu turystycznego, do którego podatnicy nie będą musieli w przyszłości dopłacać.

JÓZEF KOTYŚ

