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Zakończyła się modernizacja 9 dróg gminnych (odnoga ul. Opol-
skiej, ul. Fabryczna, ul. Brzozowa i ul. Topolowa w Kolonowskiem, 
ul. Korfantego i Leśna w Staniszczach Małych, odnoga ul. Chrobre-
go w Spóroku oraz ul. Rzeczna i Arki Bożka w Fosowskiem). Koszt 
tych inwestycji to prawie 750 tys. zł. 
5 lipca zostały podpisane umowy na realizację dwóch kolejnych 
inwestycji drogowych w Kolonowskiem. Za przebudowę ul. Dłu-
giej i Bzów odpowiedzialne będzie przedsiębiorstwo LARIX Sp. 
z o.o., natomiast modernizacją ul Chabrów zajmie się firma Góra 
Sp. z o.o. 

Trwa nabór do projektu dot. zwiększania kom-
petencji cyfrowych. Projekt skierowany jest do 
osób powyżej 25 roku — mieszkańców gminy 
Kolonowskie. 7 proponowanych modułów 
szkoleniowych umożliwi zdobycie lub pogłę-
bienie wiedzy z zakresu m.in. bezpieczeństwa 
w sieci, obsługi ePUAP czy obecności w me-
diach społecznościowych. 
Najważniejszym aspektem projektu jest jed-
nak fakt, że laptopy zakupione w jego ra-
mach, po zakończeniu szkoleń, zostaną prze-
kazane szkołom z terenu naszej gminy. 
Jeśli chcesz nie tylko poprawić swoje cyfrowe 
kompetencje, ale też wspomóc gminne pla-
cówki oświatowe—zapisz się na szkolenie! 
Czekamy pod numerem 797 033 619. 

Obie inwestycje mają charakter kompleksowy, a drogi zostaną  
przebudowane I pokryte nową nawierzchnią z masy bitumicznej. 
W ich ramach wprowadzone zostaną również elementy popra-
wiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniach ul. Długiej z ul. Colon-
ny i ul. Tulipanową w postaci wyniesionych skrzyżowań. 
Koszt realizacji inwestycji to ok 1,134 mln zł w przypadku ul Dłu-
giej, ok 232 tys. zł – ul Bzów i ok. 166 tys. zł ul Chabrów. Prace 
powinny zakończyć się w październiku. 
8 lipca 2021 r Burmistrz Kolonowskiego podpisał umowę na dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji 
pn. Przebudowa ulicy Długiej w Kolonowskiem. Wysokość dofi-
nansowania wyniesie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji.  
W planach są jeszcze 3 drogi: dwie gminne za ok. 700 tys. zł oraz 
jedna droga transportu rolnego za kwotę ok. 250 tys. zł. 

UWAGA! Osoby, które w ubiegłym roku 
deklarowały chęć uczestnictwa w projekcie, 
RÓWNIEŻ MUSZĄ SIĘ ZAPISAĆ! 
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W trakcie planowanej na 2020 rok 
kompleksowej wymiany oświetle-
nia na lampy LED-owe, planowane 
było podświetlenie 2 kościołów na 
terenie naszej gminie. Koszty reali-
zacji tego przedsięwzięcia przekro-
czyły jednak oczekiwania i możli-
wości finansowe gminy. Ostatecz-
nie podświetlono kościół w Stanisz-
czach Wielkich (jako zabytek wpisa-
ny do rejestru). Na decyzję oświe-
tlenie kościoła w Staniszczach Ma-
łych należy jeszcze poczekać. 
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Od 1 lipca do 30 listopada można składać 
wnioski o świadczenie z rządowego programu 
Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przy-
znawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje 
się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie  
elektronicznie – za pomocą portalu Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości 
elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świad-
czenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe. 
W ramach programu „Dobry Start” rodzice 
i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednora-
zowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup 
podręczników i artykułów szkolnych. 
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listo-
pada wyłącznie online, poprzez serwisy ban-
kowości elektronicznej tych banków, które 
udostępniły taką możliwość, na portalu PUE 
ZUS i portalu Emp@tia oraz w trakcie dyżurów 
pracowników ZUS w siedzibach innych instytu-
cji. Więcej informacji na www.zus.pl 

Na początku kwietnia otrzymaliśmy ze Związ-
ku Międzygminnego "Czysty Region" informa-
cję o uzyskanym wskaźniku recyklingu 
(przygotowanie do ponownego użycia po-
szczególnych frakcji odpadów komunalnych) 
w wysokości 28%. Wymagany poziom wskaź-
nika w 2020 r. powinien wynosić 50%. Chcąc 
poznać przyczyny tego stanu rzeczy, przepro-
wadziliśmy wśród mieszkańców ankietę. Zapy-
taliśmy, co—ich zdaniem—może poprawić 
poziom recyclingu w naszej gminie oraz co 
utrudnia prawidłową segregację śmieci. 
W ankiecie wzięło udział 81 osób. Około 50% 
osób opowiedziało się za zakupem fotopułap-
ki, co miałoby rozwiązać problem z podrzuca-
nymi śmieciami na "dzikich" wysypiskach. 
Nieco mniej zasugerowało zintensyfikowanie 

działań w zakresie wymiany pieców węglo-
wych na ogrzewanie ekologiczne, gdyż część 
śmieci jest palona w piecach. Co trzecia osoba 
zasugerowała kontrolę gazów wydzielanych 
z kominów w piecach węglowych za pomocą 
dronów. Wielu ankieterów wskazywało rów-
nież na konieczność wzmożenia działań eduka-
cyjnych, trzymania się harmonogramów wy-
wozu śmieci przez firmę odbierającą śmieci. 
Na pytanie drugie 54% ankietowanych odpo-
wiedziało, że największy problem stanowi nie-
przestrzeganie harmonogramów wywozów 
przez firmę, ale aż 16% stwierdziło, że nie do 
końca wie jak to prawidłowo zrealizować. 12% 
odpowiedziało, że nie przykłada się specjalnie 
do segregacji śmieci, a 7 % ankietowanych 
w ogóle nie widzi potrzeby segregacji.  

file:///C:/Users/aleksandra.belkows01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/68WGWQYS/www.zus.pl


21 maja 2021 r. Gmina Kolonowskie podpisała 
porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu, którego celem jest realizacja progra-
mu na terenie gminy. 
W związku z realizacją porozumienia w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem  powstał 
punkt konsultacyjno-informacyjny, co dla 
mieszkańców oznacza, iż będą oni mogli na 
miejscy skorzystać z pomocy przy wypełnianiu 
wniosku o dofinansowanie oraz złożyć sam 
wniosek. Aby skorzystać z takiej pomocy nale-
ży umówić się na spotkanie, dzwoniąc pod 
numer tel. 77 461 11 40 lub wysyłając 
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e-mail na adres umig@kolonowskie.pl, z po-
daniem dogodnej dla siebie formy kontaktu. 

Do dofinansowania kwalifikują się wydatki 
poniesione do 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku. Istnieje także możliwość uzyskania 
podwyższonego poziomu dofinansowania 
oraz łączenia dofinansowania przedsięwzięcia 
z dofinansowaniem otrzymanym z Regional-
nego Programu Operacyjnego oraz dofinanso-
waniem gminnym 
Więcej o programie „Czyste Powietrze” moż-
na się dowiedzieć wchodząc na stronę 
www.czystepowietrze.gov.pl. 

  Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca 
budynku musi złożyć deklarację z infor-

macją o wszystkich zainstalowanych 
źródłach ciepła i spalania paliw w danej 

nieruchomości. Deklaracje można 
składać  w formie elektronicznej (sposób 
sugerowany) lub w formie papierowej – 

wypełniony dokument można wysłać 
listem albo złożyć osobiście we właści-

wym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z 
lokalizacją budynku). Wzór deklaracji 

można pobrać ze strony https://
www.gunb.gov.pl. 

 W dniach 12-15 lipca na terenie gminy 
zorganizowano mobilne stanowiska 

spisowe. Pracownicy UMiG Kolonowskie 
pomagali mieszkańcom gminnych miej-

scowości w wypełnieniu  ustawowego 
obowiązku, jakim jest udział w Narodo-

wym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021. Dzięki akcji spisało się aż 

161 osób! 
PRZYPOMINAMY: UDZIAŁ W SPISIE JEST 

OBOWIĄZKOWY! 

 Gmina Kolonowskie przygotowuje 
kolejny wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu na dofinansowa-

nie utylizacji azbestu z terenu naszej 
gminy.  Chęć usunięcia ze swoich posesji 
tego niebezpiecznego odpadu zadekla-

rowało 15 osób z terenu gminy. 

 Na początku drugiego kwartału gmina 
Kolonowskie otrzymała informację 
o sprzedaży na giełdzie towarowej 

tzw. „białych certyfikatów” 
z przedsięwzięcia „Modernizacja oświe-

tlenia ulicznego” przez Fundację  
Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania 

Energii z siedzibą w Katowicach, . W 
ramach przedsięwzięcia Urząd Regulacji 

Energetyki potwierdził uzyskanie 10,2 
toe oszczędności emisji CO2 rocznie. 

Certyfikaty, po odjęciu prowizji i kosztów, 
przyniosły gminie prawie 19 tys. zł 

przychodu netto.  

 17 czerwca wpłynęła od PKP Nierucho-
mości we Wrocławiu informacja o nieod-

płatnym przekazaniu działki przy stacji 
kolejowej w Staniszczach Małych.  

Na tej działce będzie można wytyczyć 
drogę gminą wzdłuż ul. Sosnowej .     

mailto:umig@kolonowskie.pl
http://www.czystepowietrze.gov.pl
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W ostatnim czasie burzliwą dyskusję wśród mieszkańców Kolo-
nowskiego wywołały doniesienia prasowe, związane z działalno-
ścią NZOZ „Medyk” w Kolonowskiem. Narodowy Fundusz Zdro-
wia miał nie przedłużyć kontraktu z placówką w związku z prze-
kroczeniem ilości udzielania teleporad w stosunku do wizyt nor-
malnych. W celu rozwiania wątpliwości i sprostowania niektó-
rych nieprawdziwych informacji, rozmawialiśmy z p. dr Urszulą 
Walter-Werra, współwłaścicielką placówki. Oto, czego udało nam 
się dowiedzieć. 
- W umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia są ujęte telepo-
rady. Przed pandemią NFZ nakazał wyznaczenie godzin, w któ-
rych będą udzielane porady telefoniczne – mówi dr Urszula Wal-
ter Werra. – Chodziło głównie o pacjentów chorujących przewle-
kle, którzy muszą mieć przeprowadzane badania, ale czują się 
dobrze 
i nie muszą się zgłaszać osobiście. W takiej sytuacji wystarczy 
kontakt telefoniczny. Takie były zalecenia NFZ. Fundusz nie okre-
ślił, ile procentowo ma być teleporad w stosunku do porad nor-
malnych i wizyt domowych. 
Pani doktor zwraca także uwagę na jedną z form opieki lekar-
skiej. 
- istnieje coś takiego, jak porada receptowa. W takiej sytuacji 
pacjent zgłasza się po przedłużenie zlecenia dla stale używanego 
leku – informuje dr Urszula Walter-Werra. – W tym przypadku, 
przed sytuacją, która miała miejsce, NFZ również nie określił do-
kładnie, jak porady tego typu należy nazywać, wykazywać czy 
rozliczać. 
Dr Urszula Walter-Werra podkreśla, że rozliczeń z NFZ dokonuje 
w imieniu NZOZ „Medyk” firma zewnętrzna, a każda porada, 
której udziela NZOZ „Medyk” (i każda inna placówka medyczna 
w Polsce) posiada określony kod. 
- Sporządzanie sprawozdań, które są bardzo szczegółowe i rozbu-
dowane, to gigantyczna praca i – przy normalnym funkcjonowa-
niu ośrodka – nie ma możliwości sporządzania tych dokumentów 
samodzielnie – mówi. 
- Po wybuchu pandemii teleporady stały się jedynym sposobem 
kontaktu z pacjentem i jego leczenia. Dla lekarza jest to bardzo 
niekomfortowa sytuacja – podkreśla dr Walter-Werra. – Proce-
dura nie przewidywała możliwości przyjmowania pacjentów w 
przychodni. Po poluzowaniu obostrzeń porad telefonicznych 
zaczęło być coraz mniej, ale pacjenci już zdążyli się do nich przy-
zwyczaić. Są pacjenci, którzy wolą pewne sprawy załatwiać na 
zasadzie teleporady. Jeśli jest to możliwe, my staramy się wycho-
dzić naprzeciw ich oczekiwaniom, ale nie wszystko da się załatwić 
teleporadą. Żaden rozsądny lekarz nie leczy dolegliwości bólo-
wych czy nietypowych objawów chorobowych przez telefon.  
Po wspomnianym poluzowaniu obostrzeń ośrodek zaczął przyj-
mować pacjentów stacjonarnie. 
- Czuję się dotknięta sposobem, w jaki zostałam potraktowana 
przez fundusz i media, które – bez sprawdzenia stanu faktyczne-
go – po prostu nas oczerniły - stwierdza dr Urszula Walter-Werra. 
– Nastąpiła zwykła pomyłka w sprawozdawczości – firma, która 
nas rozliczała - nie do końca z ich winy, ponieważ wytyczne nie 
były jasno określone przez NFZ - była przekonana, że robi to do-
brze, natomiast NFZ uznał taką interpretację za błędną. Te ponad 
90% teleporad, o których zrobiło się głośno, stanowiło błąd spra-
wozdawczy. Mimo faktu, iż proporcje porad telefonicznych 
w stosunku do wizyt stacjonarnych i domowych nie zostały przez 
fundusz określone. Co ciekawe – większość placówek z terenu 

powiatu strzeleckiego, z którymi NFZ nie chciał podpisać kontrak-
tu, była obsługiwana przez tę samą firmę. Po wyjaśnieniu sytuacji 
żadna z nich nie została kontraktu pozbawiona. 
Firma, która zajmuje się sprawozdawczością dla NFZ w imieniu 
NZOZ „Medyk” dokonała korekty statystyki. 
- Nagle okazało się, – kontynuuje pani doktor – że z 90% zrobiło 
się 40% teleporad. Czyli tyle, ile może być według nowych zale-
ceń NFZ – tych, których wcześniej nie było. Najbardziej boli mnie 
fakt, iż bez jakiejkolwiek weryfikacji i rzetelności – informacja 
o zbyt wysokiej liczbie porad telefonicznych poszła w świat – do-
daje doktor Walter-Werra. 
Pani doktor czuje się bardzo rozżalona całą sytuacją: 
- Uważam, że zostałyśmy oszkalowane. Pacjenci sami wiedzą 
najlepiej, że nie ma problemu z dostaniem się do lekarza. Z wizyt 
w ośrodku korzysta kilkadziesiąt osób dziennie, każdego dnia 
wystawiamy kilkadziesiąt recept – stwierdza. – Czy tak wygląda 
ograniczona działalność ośrodka? W mediach społecznościowych 
wylała się na nas fala hejtu. Oczywiście, czasami może wystąpić 
problem z dodzwonieniem się w związku z brakami kadrowymi 
[na dyżurze są dwie pielęgniarki, które – prócz obsługi rejestracji 
– wykonują także zabiegi pielęgniarskie – red.], ale przecież pa-
cjenci w jakiś sposób się do nas dostają. Należy także pamiętać, 
że jesteśmy tylko we dwie [lekarki – red.]. Najbardziej boli mnie 
to, że po wyjaśnieniu sytuacji nikt tego nagłośnił, nikt nie przy-
znał, że został popełniony błąd. 
Kontrakt NZOZ „Medyk” z NFZ wygasał z końcem czerwca. 
- Żadnej z placówek, które „popełniły błąd”, nowy kontrakt 

w ogóle nie został zaproponowany – mówi z żalem dr Walter-

Werra. – Zostaliśmy poinformowali, że nowego kontraktu po 

prostu nie będzie. Nikt niczego nie wyjaśniał, nie proponował 

rozmów. Po dokonaniu przez nas korekty okazało się, że spełnia-

my wszystkie wymagane przez NFZ kryteria do przedłużenia kon-

traktu. 

W całej tej sytuacji nikt nie pomyślał o pacjentach… 

- Podczas rozmowy z przedstawicielem NFZ zostałam poproszona 
o wskazanie placówki, która przejmie naszych pacjentów – 
stwierdza pani doktor. – Odpowiedziałam, że „Medyk” jest tylko 
zleceniobiorcą, a obowiązek zapewnienia opieki medycznej leży 
po stronie NFZ. Przekazałam także, że – jeśli ten obowiązek nie 
zostanie wypełniony – od 1 lipca 4,5 tysiąca pacjentów pozosta-
nie bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. A najbardziej ucierpią 
pacjenci, objęci opieką domową, ponieważ nikt do nich po prostu 
nie przyjedzie. 
Doktor Urszula Walter-Werra ma również żal do Narodowego 
Funduszu Zdrowia z jednego bardzo ważnego powodu. 
- NFZ w żaden sposób nie skontrolowało funkcjonowania naszej 
placówki, nie zweryfikowało informacji – mówi.  – Przez 22 lata 
fundusz nas nie kontrolował, czyli nikt nie miał do nas żadnych 
zastrzeżeń, nie było żadnych uchybień. W trakcie pandemii kon-
trolowano ośrodki telefonicznie, nas także. Pracownik funduszu 
bez problemu się do nas dodzwonił na numer stacjonarny, po-
twierdził, że lekarz i pielęgniarka są na miejscu. Moim zdaniem 
nasze dobre imię zostało zniszczone, i to z powodu niedoprecyzo-
wanych przepisów – stwierdza ze smutkiem pani doktor. - Funk-
cjonujemy od 22 lat i wciąż deklarują się do nas nowi pacjenci 
dorośli oraz wiele noworodków i dzieci. Nie jesteśmy idealni, bo 
takich po prostu nie ma, ale staramy się jak możemy, żeby zaspo-
koić potrzeby naszych pacjentów. 


