Nr 2 / 217
Kwiecień 2019
ISNN 1426-3769

Colonnowska

Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

Bartłomiej Mikłuszka—z dyplomem i statuetką.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Mateusz Buhl

Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego,
które niosą odrodzenie duchowe,
napełnią wszystkich wiarą, nadzieją i pokojem.
Radości z przeżywania świąt wielkanocnych
i dystansu od stresu dnia codziennego
życzą wszystkim mieszkańcom gminy Kolonowskie
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Kupke

Burmistrz
Kolonowskiego
Norbert Koston

Radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

18 marca przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty Region” spotkali się z mieszkańcami gminy Kolonowskie, aby skonsultować planowane zmiany w „Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Związku”. Mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach nie wnieśli uwag do nowego regulaminu, a tematykę spotkań zdominowały sprawy bieżące, dotyczące m.in. wymiany pojemników oraz ich ilości i odpowiedniej segregacji odpadów nietypowych.

Przedszkole Publiczne w Staniszczach Wielkich od wielu lat prowadzi zbiórkę elektrośmieci. Tegoroczna akcja była jednak wyjątkowa: dzięki promocji w mediach społecznościowych ilość zebranych
odpadów przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów! Zebrano łącznie 1270 kg elektrośmieci, co przy cenie 25 groszy za
kilogram daje kwotę prawie 320 złotych!
Przedszkole za zebrane odpady, które odbiera od nich wyspecjalizowana firma z Opola, nie otrzymuje jednak gotówki. Może natomiast wybrać dla swoich podopiecznych np. artykuły papiernicze,
wartością odpowiadające wysokości zebranych środków.
- W tym roku firma wysłała do nas swoje największe auto, a i tak
nie wszystko zmieściło się za jednym razem —mówi przedstawicielka organizatorów.—Z całego serca dziękujemy tym, którzy
zaangażowali się w naszą akcję. Tym bardziej że zebrane w ten
sposób środki tak naprawdę spożytkują dzieci.
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Krystyna Bajsarowicz-Spałek

Edward Kunysz

Rafał Koj
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Valeska Machnik

Józef Kruk

Hildegarda Mocny

Zalegające przy drogach, na łąkach i w lasach śmieci nie świadczą o nas dobrze… Pamiętali o tym radni
z Naszej Gminy Kolonowskie, dzięki którym 23 marca najbliższy nam „świat” wypiękniał. To właśnie z
ich inicjatywy 70 osób zebrało się w różnych miejscowościach gminy i—poświęcając swój wolny czas i
dobre chęci—porządkowało okolicę.
W akcji wzięli udział radni, przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Kolonowskie, myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim „Daniel”, druhowie z OSP oraz wielu ludzi dobrej woli.
Posprzątano okolice Spóroka, Staniszcz Wielkich, teren wzdłuż Bziniczki w Kolonowskiem oraz tzw.
Sibra, tereny wzdłuż duktów leśnych—w stronę Osieka (od przysiółka Kasztal) i Jaźwina (do Wyrek).
Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek: kiełbaski z grilla oraz słodycze (najmłodsi
sprzątający). Radni obiecują, że wielkie sprzątanie będą organizować cyklicznie. Liczą na zaangażowanie mieszkańców oraz—przede wszystkim—szacunek dla przyrody.

Silna grupa porządkująca świat. Zdjęcie: Nasza Gmina Kolonowskie

Od lewej stoją: Dawid Bonk, Piotr Glegoła, Łukasz Krupa,
Cezary Romańczuk i Łukasz Krzywoń

10 kwietnia miało miejsce posiedzenie komisji konkursowej, mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora PSP
Staniszcze Małe - Spórok im. św.
Jacka. Od 1 września nowym dyrektorem tej placówki będzie
Rafał Pocześniok.
Nadleśnictwo Zawadzkie kolejny raz bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja
Roku. W tegorocznej edycji zgłoszono modernizację siedziby nadleśnictwa, w kategorii: obiekty
użyteczności publicznej. Szczegóły
na stronie
www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl

Zakończyła się ankieta dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy
Kolonowskie. W sumie w ankiecie wzięło
udział 76 osób, które podzieliły się swoimi
uwagami dotyczącymi odśnieżania. W
większości dotyczyły one zbyt późnego
wyjazdu pługów oraz śliskości na drogach
i chodnikach. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę
utrzymania zimowego, mieszkańcy ocenili je jako dostateczne (27 osób) i dobre
(26 osób). 17 osób stwierdziło, że było
ono niedostateczne, a 6 osób, że bardzo
dobre. Jeżeli chodzi o zmiany w sposobie
zimowego utrzymania dróg, to większość
ankietowanych (41 osób) opowiedziała
się za zastosowaniem mieszkanki soli z
piaskiem do likwidacji śliskości jezdni na
wszystkich drogach w gminie. 23 osoby
chcą zwiększenia ilości przejazdów pługów oraz wcześniejszego rozpoczęcia
akcji odśnieżania. 9 osób opowiedziało się
za zwiększeniem ilości piasku, a 18 osób
za utrzymaniem wszystkich dróg powiatowych. 15 ankietowanych chce przejęcia
utrzymania chodników przy drodze
wojewódzkiej i drogach powiatowych.
Większość ankietowanych (44 osoby)
opowiedziała się również za zwiększeniem ilości środków przeznaczonych na
utrzymanie zimowe. Przedstawione w
ankiecie uwagi zostaną omówione na
najbliższym spotkaniu z prezesem spółki
KGK Sp. z o.o.
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Tłumy dzieciaków i ich opiekunów przez dwa dni okupowały salę
widowiskowo-sportową przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
w Kolonowskiem. A wszystko to dzięki współpracy SuperDmuchańców i Biblioteki i Centrum Kultury, która dała efekt w postaci
wielkiej weekendowej imprezy, zorganizowanej w dniach 16-17
marca (zdj. 3).
Prawie setka prac wpłynęła na konkurs na kartkę wielkanocną, od
lat organizowany wspólnie przez gminę Kolonowskie i Bibliotekę i
Centrum Kultury. Pieczołowicie wykonanym i dogłębnie przemyślanym pracom z uwagą przyjrzała się komisja konkursowa, składająca się z pracowników urzędu, BiCeK-u, a nawet przedstawiciela
policji. Rysunki, malunki i kolaże oceniono pod względem pomysłowości, samodzielności wykonania i adekwatności do wieku autorów. Wyróżniono łącznie 8 młodych artystów. Wszyscy nagrodzeni odebrali upominki ufundowane przez BiCeK (zdjęcie na
pierwszej stronie).
W niedzielę, 7 kwietnia, w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem odbyło się spotkanie poświęcone współpracy partnerskiej
parafii Kolonowskie z parafią Hochdahl w Niemczech (zdj. 1). Historię tej współpracy przedstawił ks. Wolfgang Globisch, który w
larach 1974-2003 pełnił posługę proboszcza parafii Kolonowskie.
Pamiątką tej współpracy do dzisiaj jest znajdujący się obecnie w
naszym pawilonie wystawienniczym Mercedes Hanomag z 1974 r.
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Również 7 kwietnia sześć niezastąpionych pań ze Spóroka, członkiń Związku Śląskich Kobiet Wiejskich, uczestniczyło w XXI Wystawie Stołów Wielkanocnych, która odbyła się w Cisku (zdj. 2). Irena
Koik, Janina Urbańczyk, Teresa Wyrwoł, Róża Grobarek, Maria Bok
oraz Maria Scholtz zaserwowały zwiedzającym wielkanocne przysmaki, wśród których zabraknąć nie mogło babeczek chrzanowych,
rolady ze szpinakiem oraz rolady serowej.
28 utalentowanych przedszkolaków z terenu całej gminy wzięło
udział w Przedszkolnym Przeglądzie Talentów pn. „Tutaj wszystko
się zaczyna”, który odbył się 11 kwietnia w sali widowiskowej przy
OSP w Kolonowskiem, przy udziale organizacyjnym Biblioteki i
Centrum Kultury w Kolonowskiem (zdj. 4). Śpiew, taniec, recytacja,
ale także eksperymenty chemiczne i sztuczki magiczne, a nawet
gra na skrzypcach zawładnęły sceną i… uczuciami widzów.
Występy przed publicznością to dla przedszkolaków doskonała
okazja do przełamywania barier—choć tremy po młodych artystach wcale nie było widać.
Wielkie ukłony należą się pani dyrektor Marii Lejkowskiej, wychowawczyniom z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolonowskiem
(pomysłodawczyniom i koordynatorkom przedsięwzięcia) oraz
wszystkim przedszkolankom i rodzicom, którzy włożyli moc pracy
(i serca) w przygotowanie najmłodszych do występów.
Od potencjału i talentu maluchów aż serce rośnie!
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