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Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

17 marca Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
rozdysponował ostatnią partię żywności dla osób o bardzo niskich dochodach, pochodzącą z Podprogramu
2015 Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE
(Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym).
Programem PO PŻ w Gminie Kolonowskie objętych jest aktualnie 308
osób. Od stycznia do marca wydano
produkty żywnościowe 307 osobom.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolonowskiem pełni
rolę lokalnej organizacji partnerskiej,
której zadaniem jest kwalifikowanie
osób do uzyskania pomocy, dystrybucja żywności oraz rozliczanie programu, prowadzenie ewidencji beneficjentów oraz sprawozdawczość wobec Banku Żywności w Opolu. Realizacją zadania zajmują się pracownicy
MGOPS oraz wolontariusze, którzy
pomagają m.in. przy rozładunku żywności oraz wydawaniu paczek żywnościowych. Paczki żywnościowe, które
trafiły do mieszkańców naszej gminy,
zawierają artykuły skrobiowe, owocowo-warzywne, mleczne, mięsne.
Łącznie rozdysponowano 17,5 tony
żywności, czyli około 13 kg na osobę.
W związku z kolejnymi dostawami,
których należy oczekiwać
w drugiej połowie roku, MGOPS
w Kolonowskiem poszukuje organizacji pozarządowej, gotowej pomagać w dystrybucji żywności.

Anna Piątkowska została laureatką konkursu na Perłę Roku.
Po ubiegłorocznym triumfie Reginy Koloch i zwycięstwie Barbary
Musioł w 2013 roku, wydaje się, że mieszkanki Staniszcz Małych
mają patent na sukces w plebiscycie „Strzelca Opolskiego”.
Anna Piątkowska (na zdjęciu z lewej,
wraz z Karolem Cebulą - fotografia z archiwum „Strzelca Opolskiego”) jest aktywną działaczką zespołu parafialnego
Caritas, Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców oraz
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Staniszcze
Małe, które zgłosiło ją do konkursu.
Nagrodę za wieloletnią działalność społeczną odebrała w czasie gali, zorganizowanej 12 marca w Strzelcach Opolskich.

24 lutego w Kolonowskiem gościł marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła. Uczestnicy spotkania (na zdjęciu od lewej): Marek Matheja – prokurent firmy Izostal, Antoni Bator – prezes firmy KOLB, Roman Kolek – wicemarszałek województwa opolskiego, Norbert Koston – burmistrz Kolonowskiego, Józef
Kotyś – wiceprzewodniczący sejmiku województwa opolskiego, Andrzej Buła,
Marek Mazurek – prezes firmy Izostal. Relacja z wizyty marszałka na stronie 2.
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24 lutego marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, wspólnie z wicemarszałkiem Romanem Kolkiem, odwiedzili gminę Kolonowskie. W trakcie wizyty zapoznali się z planami rozwojowymi firmy Izostal, która jest jednym z trzech opolskich przedsiębiorstw, notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych, przyjrzeli się zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych w Kolonowskiem oraz dokonali wizytacji drogi wojewódzkiej nr 463.
Izostal S.A. to firma produkcyjna, której głów- ce prawie 500 pracowników, a wiosną br. swój
nym wyrobem są zaawansowane technologicznie nowy zakład, na 3-hektarowej działce, zacznie
zewnętrzne i wewnętrzne izolacje antykorozyjne budować Mercur-Trade (opakowania dla przemyrur stalowych, wykorzystywanych głównie do słu spożywczego).
budowy rurociągów gazowych i naftowych. Jej Z punktu widzenia aktywnych w Kolonowskiem
produkty mają ugruntowaną pozycję na polskim przedsiębiorców niezwykle ważna jest infrastrukrynku i są wykorzystywane w najważniejszych tura drogowa, w tym szczególnie parametry drogi
inwestycjach gazowniczych. W najbliższych latach wojewódzkiej nr 463, która umożliwia najszybszy
z zakładu w Kolonowskiem na place budowy w dostęp do autostrady A4. Droga ta jest również
całym kraju zostanie wysłanych od 100 tys. do ważna dla ruchu turystycznego. To właśnie z niej
150 tys. tirów z około 20-tonowym ładunkiem, a najchętniej korzystają m.in. mieszkańcy aglomebarierę w wysyłce wyrobów Izostalu stanowi, racji górnośląskiej, szukający odpoczynku nad
pogarszający się na odcinku do Zawadzkiego, Jeziorami Turawskimi i odwiedzający Jurapark w
stan techniczny drogi wojewódzkiej.
Krasiejowie.
O modernizację drogi nr 463 zabiegają nie tylko W rozmowie z burmistrzem Norbertem Kostoprzedsiębiorcy, ale również burmistrz Kolonow- nem marszałek Andrzej Buła zadeklarował chęć
skiego, Norbert Koston. Gmina partycypowała przyśpieszenia prac nad modernizacją drogi nr
finansowo w przygotowaniu części dokumentacji 463. Już wiosną br. w sejmiku odbędzie się debaW trakcie ostatniego posiedzenia Rady
projektowej, obejmującej część drogi w terenie ta drogowa, w wyniku której zostanie zweryfikoMiejskiej w Kolonowskiem omawiano
zabudowanym, na który już dwa lata temu uzy- wana lista priorytetów inwestycyjnych na droproblem odprowadzania wód opadoskano pozwolenie budowlane. W kiepskim stanie gach wojewódzkich.
wych z prywatnych posesji na ulice czy
znajduje się podbudowa i jezdnia w
do przydrożnych rowów. Problem wód
lesie oraz, znajdujące się już na terenie
opadowych, odprowadzanych na teren
gminy Zawadzkie, obiekty mostowe.
pasa drogowego, często wpływa na
Marszałek Andrzej Buła, po zapoznaniu
niszczenie dróg. Jest to wynik działań
się z przebiegiem procesu produkcyjnepodejmowanych nieświadomie przez
właścicieli przydrożnych nieruchomości, go w Izostalu, przyjrzał się funkcjonowaniu strefy rozwoju przemysłu w Koloktórzy borykają się z podtopieniami ich
nowskiem. W jej ramach działają m.in.
posesji w przypadku występujących
obfitych opadów deszczu. Z racji wyma- przedsiębiorstwa PERI i ELTETE (branża
gań społeczeństwa co do podwyższania budowlana), Kopgard (przemysł drzewjakości dróg problem bezpieczeństwa dla ny), KOLB (konstrukcje stalowe), Packich użytkowników często wiąże się
profil (przemysł papierniczy) oraz Paz nadmierną ilością wody na jezdni.
mas (przemysł spożywczy), zatrudniająW świetle obowiązujących przepisów
nia koordynacji działań w zakresie przygotowania
zabrania się dokonywania w pasie drogodokumentacji przebudowy drogi nr 463 na odcinwym czynności, które mogłyby powodo- 24 lutego odbyłem spotkanie z Piotrem Kuklą,
ku obejmującym, znajdujące się na terenie gminy
wać niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej dyrektorem Fundacji na rzecz Efektywnego WykoZawadzkie, zakręty, przepusty i most na rzece
urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości
rzystania Energii, który przekazał naszej gminie Mała Panew - od Malapartusa aż do ronda. Prooraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu.
ofertę na korzystanie z programu komputerowe- cedura w zakresie wydania oceny oddziaływania
Warto wspomnieć, że zapisy prawa
go, przeznaczonego do ewidencji zużycia energii na środowisko zostanie przeprowadzona przez
wodnego jednoznacznie wskazują na
elektrycznej, gazu, oleju opałowego i wody.
nasz urząd w porozumieniu z gminą Zawadzkie.
obowiązki właścicieli gruntów:
4 marca gościł w Kolonowskiem poseł Ryszard Przyjęto ustalenia co do zakresu inwestycji, które
„Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy
powinny przyspieszyć uzyskanie pozwolenia
nie stanowią inaczej, nie może: zmieniać Galla. Zainteresowałem go projektem zmiany na budowę.
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, pozwastanu wody na gruncie, a zwłaszcza
15 marca odbyło się posiedzenie Gminnego Zekierunku odpływu znajdującej się na jego lającym gminom na ustalanie własnych zasad
pielęgnacji terenów zielonych. Dzięki tej popraw- społu Reagowania Kryzysowego, poświęcone
gruncie wody opadowej, ani kierunku
ce byłoby możliwe np. zobowiązanie wszystkich zasadom przeprowadzania ewakuacji.
odpływu ze źródeł - ze szkodą dla grunNORBERT KOSTON
właścicieli nieruchomości do dwukrotnego koszetów sąsiednich; odprowadzać wód oraz
nia
terenów
zielonych,
a
w
przypadku
ścieków na grunty sąsiednie.”
niewykonania tego obowiązku, wykoW związku z powyższym, zgodnie z
14 marca swoje dziewięćdziesiąte pierwsze urodziny obchonanie zastępcze przez gminę.
rozporządzeniem ministra infrastruktury
dziła Józefa Kuziw z Kolonowskiego. Jubilatka, mimo proble10 marca odbyło się spotkanie mów zdrowotnych, jest osobą pogodną i uśmiechniętą.
„…dopuszcza się odprowadzanie wód
z przedstawicielami Zarządu Dróg Cieszy się z każdych odwiedzin rodziny, sąsiadów i znajoopadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbior- Wojewódzkich w Opolu, projektantem mych. Pani Józefa wychowała troje dzieci, doczekała się
ników retencyjnych.”
oraz Gminą Zawadzkie, w celu ustala- czworga wnuków i czworga prawnuków.
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 Do 31 marca trwa rekrutacja do

Relacja z widowiska „Nie wierzyć kobiecie?”

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
O przyjęcie na rok szkolny 2016/2017
mogą ubiegać się dzieci w wieku
od 3 do 6 lat. Szczegółowe
informacje w tej sprawie są dostępne
w placówkach oświatowych i
na stronie internetowej gminy.

 13 osób wzięło udział w konsultacjach w sprawie przebiegu chodnika
na ul. Jana Pawła II w Fosowskie.
W efekcie konsultacji 11 mieszkańców opowiedziało się za budową
ciągu pieszego
w dotychczasowym miejscu.

 W dzisiejszym wydaniu
„Colonnowskiej” zamieściliśmy kartki
świąteczne autorstwa laureatów
konkursu plastycznego, ogłoszonego
urząd gminy i Bibliotekę i Centrum
Kultury. Są nimi: Laura Czupała
(PSP Nr 1 w Kolonowskiem) - strona 1, Dawid Dreja ( PSP Nr 1
w Kolonowskiem) - strona 2 i Nicole
Fiedler (PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3) - strona 3.

Na przełomie lutego i marca odbyły się zebrania w jednostkach straży pożarnej. We wszystkich miejscowościach, za wyjątkiem Fosowskiego, dokonano wyboru władz na następną kadencję. 22 kwietnia zostanie wybrany nowy zarząd gminny OSP w Kolonowskiem.
OSP Fosowskie, 27 lutego 2016. - Na spotkaniu poru- sprawy związane z organizacją ruchu w rejonie straż- samochód oraz dobudować jeden boks. W trakcie
szono sprawy, związane z budową nowej strażnicy, nicy. Strażacy ze Staniszcz Małych wnioskowali o zebrania zgłoszono uwagi pod adresem zarządu
która powstanie na placu przy ul. Piastowskiej. W tej bardziej sprawiedliwy podziału środków, zaoszczę- miejsko-gminnego OSP. Nowe władze jednostki:
sprawie burmistrz Kolonowskiego rozpoczął już dzia- dzonych w trakcie roku budżetowego. Nowe władze Andrzej Czok - prezes, Waldemar Wacławczyk - załanie i, po przeprowadzeniu zmian w planie zagospo- jednostki: Krzysztof Grobarek - prezes, Konrad Wrze- stępca prezesa, Grzegorz Hurek - naczelnik, Adrian
darowania przestrzennego, na przełomie 2016 i 2017 śniowski - zastępca prezesa, Andrzej Kolloch - naczel- Smykała - zastępca naczelnika, Anna Świerc - sekreroku, zamierza zlecić wykonanie projektu techniczne- nik, Damian Blaut - zastępca naczelnika, Piotr Pion- tarz, Janusz Machnik - skarbnik, Jan Spałek - gospogo obiektu. Strażacy z Fosowskiego wyrazili swoje tek - skarbnik, Grzegorz Hasikowski - sekretarz, Wal- darz, Paweł Wojtas - członek ds. młodzieży.
niezadowolenie z powodu ich nieobecności w ćwi- demar Nicze - gospodarz, Andrzej Piegza i Józef Go- OSP Spórok, 12 marca. – W trakcie zebrania omóczeniach organizowanych w firmie Packprofil, wnieśli moluch - członkowie.
wiono bieżące sprawy jednostki, w tym – kwestię
również uwagi do organizacji kursu pomocy medycz- OSP Staniszcze Wielkie, 6 marca. – Tradycyjnie szkoleń strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna
nej. W zebraniu wzięło udział 15 spośród 24 człon- w zebraniu tej jednostki wzięło udział najwięcej, bo aż w Spóroku liczy 56 członków, a obecnych na zebraniu
ków jednostki.
52 strażaków (na 101 członków). Mimo tego, że w było 17 osób. Nowy zarząd OSP Spórok tworzą:
OSP Kolonowskie, 28 lutego. – Jednostka liczy 78 Staniszczach Wielkich dopiero co zmodernizowano Janusz Wacławczyk - prezes, Ryszard Czupała - zaczłonków, a obecne na zebraniu były 34 osoby. Omó- obiekt remizy, członkowie tamtejszej OSP ciągle stępca prezesa, Łukasz Sprancel - naczelnik, Rafał Koj wiono sprawę organizacji ćwiczeń oraz zawodów starają się wzmocnić zabezpieczenie przeciwpożaro- - sekretarz, Zbigniew Kokot - skarbnik, Marcin Palus sportowo-pożarniczych, zwracając uwagę na potrze- we swojej miejscowości. Chcieliby m.in. zakupić lekki - gospodarz.
bę uczestnictwa w nich wszystkich jednostek z
terenu gminy. Strażacy pytali m.in.
o szansę na dofinansowanie prawa jazdy dla
kierowców wozów gaśniczych z budżetu gminy. W skład nowego zarządu jednostki weszli:
Norbert Smieskol - prezes, Franciszek Ibrom - naczelnik i zastępca prezesa, Patryk Motal - zastępca naczelnika, Grzegorz Wójcik - wiceprezes ds. finansowych, Halina Pasieka - sekretarz oraz Edward Konieczko, Damian
Bonk, Janusz Motal i Dariusz Grabowski - członkowie.
OSP Staniszcze Małe, 28 lutego. - Jednostka
liczy 38 członków, a obecne na zebraniu były
24 osoby. W trakcie dyskusji poruszono temat
zakupu nowego samochodu gaśniczego oraz
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- Jeszcze nigdzie nie zostaliśmy tak dobrze przyjęci jak w Kolonowskiem - powiedziała w trakcie uroczystości zakończenia
XVIII Wystawy Stołów Wielkanocnych szefowa Związku Śląskich Kobiet Wiejskich, Maria Żmija-Glombik.
Tłumy zwiedzających przybyły do hali sportowej w Kolonowskiem,
aby - na dwa tygodnie przed Wielkanocą - podziwiać dekoracje świąteczne oraz dokonać degustacji smakołyków, przygotowanych przez gospodynie domowe, które przyjechały do nas z całego województwa
opolskiego oraz z powiatu raciborskiego (województwo
śląskie).
O organizację osiemnastej edycji wystawy już w
ubiegłym roku wspólnie zabiegali Krystyna Deja z koła Związku Śląskich
Kobiet Wiejskich w Spóroku oraz dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury,
Józef Kotyś, którzy 13 marca pełnili honory gospodarzy imprezy.
Wzorowo ze swojej roli wywiązała się Anna Szaton, odpowiedzialna ze
strony BiCeK za sprawy organizacyjne. O świąteczny wystrój hali sportowej zadbały prowadzące zajęcia plastyczne w świetlicach: Edyta Gerlich,
Regina Koloch, Barbara Ziaja, Maria Korzonek i Dorota Chromiec.
Do sukcesu wystawy przyczyniły się placówki oświatowe z gminy Kolonowskie, które przygotowały bardzo ciekawy program artystyczny,
uzupełniony solowymi występami Jerzego Kaufmanna i Aleksandry
Ludwig. Warto również podkreślić wkład Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Dinozaurów”, współfundatora upominków dla wystawców
oraz dla czterech laureatek Gminnego Konkursu Zdobienia Jaj Wielkanocnych, którymi zostały: Waltrauda Szulc, Klaudia Gołębicka, Maja Pośpiech-Giza oraz Laura Walus.
O przebiegu XVIII Wystawy Stołów Wielkanocnych w Kolonowskiem szeroko informowały opolskie media: TVP Opole,
Radio DOXA, NTO i Strzelec Opolski, a bogatą dokumentację fotograficzną imprezy zamieścił na Facebooku BiCeK.

Samorządy od lat zwracają uwagę na kwestie związane
z gospodarką odpadami. Jeszcze trzydzieści lat temu najwięcej śmieci zalegało na obrzeżach miejscowości, później
nasze gospodarstwa domowe zostały wyposażone w kubły, których zawartość wywożono na wysypiska śmieci, a
obecnie to, co wyrzucamy, jest dostarczane na, stosujące
odzyskiwanie surowców wtórnych, składowiska. Odpady
stanowią cenny surowiec, wykorzystywany w energetyce i
przy produkcji dóbr, z których w drugim obiegu korzystają
konsumenci. Z kolei odpowiedzialne za sprawy ekologii
instytucje międzynarodowe mobilizują rządy poszczególnych państw do jeszcze skuteczniejszej walki o czyste środowisko i ochronę zasobów naszej planety.
W czasie, gdy coraz pewniej stąpamy po ścieżce recyclingu
makulatury, złomu, szkła, kruszyw, sprzętu elektronicznego
i tworzyw sztucznych, ciągle wstydliwym pozostaje temat

odpadów spożywczych. Według Organizacji Narodów
Zjednoczonych na świecie marnowana jest żywność pochodząca z 28% całkowitej powierzchni gruntów rolnych na
świecie, a jedna trzecia produktów przeznaczona do spożycia przez ludzi ulega utracie na różnych etapach procesu
produkcji. Znaczna ilość odpadów spożywczych wypacza
łańcuch wartości produktów spożywczych, sprawiając, że
roczne straty finansowe wynikłe z marnowania żywności
ocenia się na 750 miliardów dolarów. W tym samym czasie
zjawisko głodu doskwiera 800 milionom ludzi.
Zrzeszający przedstawicieli samorządów Europejski Komitet Regionów uważa, że niezbędna jest korekta wspólnej
polityki Unii Europejskiej w sprawie odpadów spożywczych.
Zanim jednak zostanie zaktualizowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, zwróćmy uwagę na to,
co się dzieje z okruchami z naszych, nie tylko wielkanocnych,
stołów.
JÓZEF KOTYŚ

