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Colonnowska

Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

Już prawie sto pięćdziesiąt rodzin zadeklarowało chęć przyłączenia
się do sieci gazowej i złożyło w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie
stosowne deklaracje. Z takiego obrotu sprawy bardzo cieszy się burmistrz, Norbert Koston.
- Wiele gmin wielkości Kolonowskiego w ogóle nie ma gazu – mówi.
– U nas najwięksi odbiorcy, o ile już nie są do sieci podłączeni, np.
„Siedlisko” w Staniszczach Wielkich, to podłączenie takie deklarują,
Są to m.in. ośrodek zdrowia w Kolonowskiem, budynek dawnego GSu, parafia czy Stacja Opieki „Caritas”.
Dzięki temu, że w Kolonowskiem tak znaczący odbiorcy podłączą się
do sieci, pojawiła się szansa, że z dostępu do gazu będą mogli także
skorzystać mieszkańcy Fosowskiego.
Prezes firmy „Anco” [ta spółka odpowiada za gazyfikację Kolonowskiego—red.] będzie wnioskował do rady nadzorczej o akceptację
takiego rozwiązania – kontynuuje Norbert Koston. – Myślę, że
wszystko jest na dobrej drodze i wkrótce zapadną odpowiednie decyzje.
Wśród osób, które wnioskują bądź wnioskowały o podłączenie do
sieci gazowej są także mieszkańcy Haraszowskiego. Na razie jednak
nie wiadomo, kiedy pojawi się możliwość doprowadzenia gazu do tej
części Kolonowskiego.

Mateusz Buhl

Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, analizuje deklaracje mieszkańców

A oto kilka statystycznych informacji, dotyczących zainteresowania
przyłączeniem do sieci gazowej w poszczególnych miejscowościach:
Staniszcze Wielkie—69 deklaracji, Staniszcze Małe—40 deklaracji,
Spórok 2 deklaracje (mieszkańcy mogą sami zgłaszać się do spółki),
Fosowskie—22 deklaracje, Kolonowskie—11 deklaracji (19 punktów
już podłączono). Za doprowadzenie gazu na terenie gminy odpowiadają dwie spółki: „Anco” (Kolonowskie i Fosowskie) oraz Polska
Spółka Gazowa (pozostałe miejscowości).

Wyjątkowo wcześnie, bo już 19 czerwca, odbyło się zakończenie
roku szkolnego. W gminie Kolonowskie z rozpoczęcia wakacji może
się już cieszyć 345. uczniów szkół podstawowych, 30. ostatnich już
absolwentów gimnazjum oraz 200. przedszkolaków. Rok szkolny
zakończyły łącznie 23 klasy szkół podstawowych, 2 klasy gimnazjum
oraz 8 oddziałów przedszkolnych. Dla 28 uczniów szkół podstawowych zakończył się ten etap edukacji, podobnie jak dla 30 byłych już
gimnazjalistów oraz 56 przedszkolaków.
Jak co roku na zakończenie roku szkolnego burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, przyznał najzdolniejszym uczniom stypendia za
szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej, stypendium za osiągnięcia edukacyjne może być
przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0
i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz spełnił co
najmniej jeden z warunków: został laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, został
laureatem bądź finalistą wojewódzkich konkursów, uzyskał co najmniej 85% maksymalnej ilości punktów z egzaminu ósmoklasisty
bądź egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum lub uzyskał co najmniej
70% punktów możliwych do zdobycia na etapie gminnym wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który—poza wymaganymi ocenami z wychowania fizycznego, zachowania i z przedmiotów—musi
spełnić co najmniej jeden z warunków: zająć miejsce I - V w dyscyplinach indywidualnych na zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, brać aktywny udział
w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w dyscyplinach zespołowych i wraz z drużyną
zająć miejsce I – III. W tym roku stypendia burmistrza otrzymało 32
uczniów, w tym 4 za osiągnięcia edukacyjne i 28—za sportowe.
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Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty
Region” uchwaliło nowy Regulamin utrzymania
czystości i porządku. Wcześniej planowane zmiany konsultowane były z mieszkańcami gmin
członkowskich i część z nich została przyjęta na
etapie prac specjalnie powołanego zespołu.
Nowy regulamin od 1 lipca wprowadza znaczące
zmiany dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Najważniejszą z nich - i jednocześnie najtrudniejszą operacyjnie—jest ujednolicenie systemu
segregacji odpadów. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne
(firmy, instytucje), od 1 lipca zostaną objęte
selektywną zbiórką papieru i bioodpadów. Ze
względów ekonomicznych i technicznych nie
będzie już możliwości zbierania odpadów w
pojemnikach o pojemności 60 l, a w przypadku
niektórych frakcji również 660 l. Zmiany wymagają od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązkowego złożenia nowych deklaracji,
o czym zostaną indywidualnie poinformowani
przez Związek.
„Rewolucja odpadowa” obejmie też nieruchomości zamieszkałe. Od lipca bioodpady (odpady
z surowych warzyw i owoców, liście, kwiaty,
gałązki) odbierane będą przez cały rok. Nowością będzie wprowadzona od 1 października
obowiązkowa selektywna zbiórka popiołu w
szarym metalowym lub plastikowym pojemniku
zakupionym przez właściciela nieruchomości.
Pojemnik musi być dostosowany do Polskiej
Normy: PN EN 840 1:2013 05. Wszystkie inne
pojemniki nieposiadające kołnierzy/chwytaków
nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być skutecznie opróżniane lub mogą zostać uszkodzone
podczas odbioru – nie z winy firmy świadczącej
usługę. Aby popiół spod nieruchomości został
odebrany, należy wypełnić odpowiednie zgłoszenie (druki będą dostępne w biurze i na stronie
www.czystyregion.pl, jak również w urzędzie), a
pojemnik oznaczyć otrzymaną naklejką.

- W związku z tym, że zaczęły się wakacje,
ostrzegam przed wzmożoną aktywnością
domokrążców i naciągaczy—mówi Edward
Kunysz, sołtys Staniszcz Małych.—Przed
wyjazdem na wakacje starajcie się nie zostawiać starszych ludzi samych w domu, bo to
jest największe niebezpieczeństwo. Nie zawierajcie żadnych umów przez telefon. Nie
wpuszczajcie obcych na posesję, zachowując
mir własnego obejścia. W razie wątpliwości
dzwońcie do mnie o każdej porze dnia i nocy
lub na numer 112. W Staniszczach Małych do
domu wchodzi tylko: osoba spisująca liczniki
wody i elektryczne (znana osobiście, ew. po
okazaniu dokumentów), pani listonosz i kurier
(gdy coś było zamawiane).

Zmian doczekała się także zbiórka odpadów w
systemie akcyjnym, organizowana przez Związek
dla nieruchomości zamieszkałych. Od 1 lipca
podczas zbiórek nie będzie odbierany już zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), jedynie
odpady wielkogabarytowe i opony o średnicy do
56 cm. Wszystko po to, by ukrócić licznie zgłaszane przez mieszkańców nielegalne „rozkradanie” i
rozbieranie sprzętów AGD i RTV. Od teraz odbiór
zużytego sprzętu zgłaszać można telefonicznie
pod numer (+48) 32 338 38 88 do firmy Enviropol. Pamiętajmy, że ZSEiE możemy także dostarczyć na MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych) lub oddać w
sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt tego
samego rodzaju na zasadzie sztuka za sztukę. W
regulaminie doprecyzowano także definicję odpadów wielkogabarytowych, odbieranych podczas zbiórek akcyjnych. Są to przede wszystkim
stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy,
dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów,
rowery, ramy okienne bez szkła. Co ważne, nie
zalicza się do nich zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów
budowlanych (gruzu, odpadów z ceramiki itp.)
oraz odpadów zielonych (np. choinek, tuj) – te
należy dostarczać do MPSZOK.
Wdrażane regulacje wprowadzają także nowy
system segregacji w domkach letniskowych.
Właściciele tych posesji, którzy zadeklarowali
selektywne zbieranie odpadów, będą zobowiązani do oddzielnego zbierania papieru w niebieskich workach oraz do kompostowania bioodpadów. Odpady z tych posesji odbierane będą w
sezonie od 1 kwietnia do 31 października.
Więcej informacji na temat nowego systemu
gospodarki odpadami znajdą Państwo na stronie
www.czystyregion.pl oraz w Biurze Informacji i
Obsługi Mieszkańców, tel. 77 446 11 93 lub 97.
Niebawem ruszy też kampania informacyjnoedukacyjna Związku, w ramach której mieszkańcy otrzymają ulotki, ponadto publikowane będą
informacje prasowe, plakaty i spoty radiowe.
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16 maja br. 60. rocznicę ślubu br. obchodzili
państwo Zofia i Józef Arndt z Fosowskiego. Małżeństwo doczekało się czworga dzieci, jedenaściorga wnucząt i tyluż prawnucząt. Zarówno
pani Zofia, jak i pan Józef pracowali na kolei. Pan
Józef od 60 lat jest członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Fosowskiem. Diamentowe małżeństwo jest w dobrej kondycji, emanuje od nich
pogoda ducha.
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22 maja 94. urodziny obchodziła Anna Pasieka
ze Staniszcz Małych. Jubilatka jest aktywna, lubi
czytać, chętnie wspomina dawne czasy. Pani
Anna doczekała się dwóch córek, jednego wnuka
i jednego prawnuka.

Anna Pasieka

Zofia i Józef Arndt

W dniu 19 maj swoje 90. urodziny obchodziła
Olga Żołnierczyk, mieszkanka Kolonowskiego.
Jest osobą niezwykle pogodną, cieszy się dobrym zdrowiem. Doczekała się czwórki dzieci,
czworga wnucząt i czworga prawnucząt. Przez
wiele lat pracowała w fabryce tektury, prowadziła ogródek, zajmowała się haftowaniem. Do dnia
dzisiejszego wielką przyjemność sprawia jej praca w ogródku, chętnie też ogląda telewizję.

W dniu 31 maja 90. Rocznicę urodzin obchodziła
Anna Danisz z Kolonowskiego. Wychowała troje
dzieci, doczekała się sześciorga wnuków i
ośmiorga prawnuków. Przepracowała 36 lat, w
tym 25 w Gminnej Spółdzielni w Kolonowskiem.
Pani Anna lubi czytać gazety, rozwiązywać krzyżówki, powspominać stare czasy. Jest osobą
niezwykle pogodną.

Anna Danisz z rodziną

Olga Żołnierczyk

Z życzeniami do jubilatów udali się pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolonowskiem.

W 2019 roku gmina Kolonowskie powinna
osiągnąć poziom 40% recyklingu odpadów. W
roku ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 30,5%.
Co to oznacza dla mieszkańców?
- Największym problemem nie jest w tej chwili samo zbieranie odpadów – mówi Norbert
Koston, burmistrz Kolonowskiego. – Zmniejszyła się ilość dzikich wysypisk, w zasadzie
wszyscy mieszkańcy, także przebywający w
gminie okazjonalnie, zaopatrzyli się w kubły.
Teraz musimy zadbać o to, żeby w workach
lub pojemnikach do segregacji znalazło się
wagowo więcej odpadów, niż w kubłach czarnych.

Związek Międzygminny „Czysty Region”, do
którego należy gmina Kolonowskie, jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników, z których
jest następnie rozliczany.
- Jeśli wszyscy się nie postaramy i odpady nie
będą segregowane jeszcze dokładniej, niż
dotychczas, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska może nałożyć na „Czysty Region”
kary – kontynuuje burmistrz. - A to dotknie
nas wszystkich, ponieważ wzrosną ceny wywozu nieczystości. Pamiętajmy więc: sortujmy
dokładniej i starajmy się, aby odpady segregowane były zawsze cięższe od zawartości
„czarnego” kubła!

W piątek, 24 maja br.,
burmistrz Kolonowskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni ulicy Zielonej oraz
odnogi ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych”. Wartość zadania
to 117.555,05 zł brutto.
22,5 tys. zł otrzymała gmina
Kolonowskie w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych. Umowa w tym zakresie została podpisana w Opolskim Urzędzie
Wojewódzkim w piątek,
31 maja br. Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych to
nowy program rządowy, skierowany do osób niepełnosprawnych. Program wsparcia na
2019 r. składa się z trzech części:
Opieka, Dom i Asystencja.
31 maja w Strzelcach Opolskich odbyło się podsumowanie
IX edycji konkursu plastycznego,
organizowanego przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym roku konkurs,
który skierowany jest do
uczniów szkól podstawowych
odbywał się pod hasłem:
„Bezpiecznie na wsi: maszyna
pracuje, a dziecko obserwuje”.
W kategorii klas 0-III laureatami
konkursu zostali: Marcin Prause
z PSP Kolonowskie (II miejsce)
i Wanesa Poszała z PSP Kolonowskie (III miejsce).
Laureatów z gminy Kolonowskie
nagrodził między innymi burmistrz Kolonowskiego.
W piątek, 21 czerwca, miał
miejsce odbiór kolejnej inwestycji drogowej. Dotyczyła ona
modernizacji nawierzchni ul
Zielonej i odnogi ul. Ks. Gajdy
w Staniszczach Małych.
Wykonawcą prac jest firma
Vianco Sp. z o.o., a koszt robót
budowlanych to ok. 155 tys. zł.
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Eksplozję Kolorów. Uczestnikom w zabawie nie przeszkodziła ulewa, a o oprawę imprezy zadbali m.in. strażacy z OSP Kolonowskie i
OSP Staniszcze Wielkie (zdj. 4).
8 czerwca zakończyła się tegoroczna edycja nauki pływania. 15
czwartoklasistów z terenu gminy Kolonowskie zdobyło karty pływackie (zdj. 5).
W dniach 6-9 czerwca gmina Kolonowskie gościła na swoim terenie
międzynarodową wystawę psów Raduno 2019. W ostatnim dniu
imprezy BiCeK przygotował piknik rodzinny dla miłośników zwierząt, połączony z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Mój
przyjaciel zwierz” (zdj. 6).
W dniach 14-16 czerwca na terenie Kolonowskiego gościła śpiewająca grupa z Czech. W ramach zakończenia projektu pn. „Muzyka
też już nas łączy…”, odbyły się wspólne warsztaty wokalne oraz
międzynarodowy koncert chórów, ilustrujący efekty wspólnej, śpiewaczej pracy (zdj. 7). Podczas trzeciego dnia pobytu w Polsce goście z Czech odwiedzili m.in. Górę św. Anny.
15 czerwca na boisku LZS Staniszcze Wielkie odbyły się Zawody
sportowo-pożarnicze o puchar Burmistrza Kolonowskiego. Wzięły
w nich udział drużyny wystawione przez wszystkie gminne jednostki OSP. W rywalizacji najlepsi okazali się strażacy z OSP Staniszcze
Wielkie (zdj. 8).
16 czerwca, w trakcie Bilansu 2018/2019, sezon artystyczny podsumowała Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem. Na scenie
pojawili się artyści sekcji BiCeK-u oraz zaproszeni goście (zdj. 9).

18 maja, po raz ósmy, Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem zorganizowała Gminny Spływ Kajakowy. Niezawodni mieszkańcy w liczbie ponad 40 osób pokonali trasę z Fosowskiego do
Ozimka. Spływ zakończono tradycyjnie konkursem wiedzy nt. gminy Kolonowskie Małej Panwi i nie tylko. O organizację spływu oraz
poczęstunek dla kajakarzy zadbała tym razem firma „Jaśko Kajaki” i
„Przystań Natura 24” (zdj. 1).
Dzień później, 19 maja, na boisku szkolnym w Fosowskiem odbył
się „Rodzinny Piknik Ekologiczny”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich oraz Bibliotekę i
Centrum Kultury w Kolonowskiem, we współpracy z miejscową
szkołą podstawową. Uczestnicy podziwiali występy dzieci, korzystali z gier plenerowych oraz zdobywali wiedzę ekologiczną podczas
odwiedzania licznych stoisk edukacyjnych (zdj. 2).
1 czerwca, na zalewie Bziniczki w Kolonowskiem, po raz 31. odbyły
się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowane przez
miejscowy oddział Polskiego Związku Wędkarskiego. Jak co roku
wzięło w nich udział prawie 200 dzieci. Zacięta rywalizacja zakończyła się następującymi wynikami: I miejsce zdobyła Hanna Konieczko, II—Emanuel Konieczko, natomiast III—Przemysław Kciuk.
Zwycięzcom (i organizatorom) gratulujemy (zdj. 3)!
Następnego dnia Dzień Dziecka obchodzono na Przystani Kajakowej „Amazonka”, gdzie Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, poza tradycyjnymi już atrakcjami, przygotowała dla najmłodszych (i nie tylko) - po raz pierwszy na terenie gminy—
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