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Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

Już we wrześniu zostanie w Spóroku na nowo uruchomiony oddział przedszkolny. W związku z tym, że zlikwidowano obowiązek szkolny dla sześciolatków, gmina stanęła przed koniecznością zabezpieczenia miejsc w placówkach oświatowych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Aktualnie trwają procedury przetargowe, w efekcie których
zostaną wyłonieni wykonawcy rozbudowy przedszkola w Kolonowskiem oraz adaptacji pomieszczeń budynku po
byłej szkole w Spóroku na potrzeby oddziału przedszkolnego, co pozwoli zabezpieczyć opiekę dla dodatkowych 50
dzieci. Gmina zabezpieczyła niezbędne środki finansowe i, jak zapewnia burmistrz, Norbert Koston, do 1 września
wszystkie obiekty zostaną oddane do użytku. Oddział przedszkolny w Spóroku będzie zajmować zachodnią część
budynku tamtejszej świetlicy wiejskiej, a wejście do prowadzonej w ramach PSP Staniszcze Małe - Spórok placówki
zostanie ulokowane od strony ulicy Guznera. Dzięki podjętej przez władze gminy decyzji inwestycyjnej, wszystkie
dzieci ze Staniszcz Małych i Spóroka będą miały we wrześniu zabezpieczone miejsca w placówkach oświatowych.

Ulewny deszcz utrudnił przeprowadzenie pierwszej wiosennej imprezy, którą 9
kwietnia zorganizował Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. Na
metę XV Rajdu „Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi” nie dojechali m.in. uczniowie
szkół z gminy Kolonowskie. W kalendarzu znajduje się jednak wiele ciekawych propozycji w zakresie turystyki pieszej i rowerowej. Już 7 maja odbędzie XXXV Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec 2016”. Ponadto O/Z PTTK „Huta Andrzej” w
najbliższym czasie zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w kolejnych imprezach:
VII Rajd Rododendrona – I etap: Zamek Kąty – Fosowskie (21 maja), Rajd Młodzieży
Szkolnej „Igliczna – Maria Śnieżna 2016” (4 czerwca), III Rajd Rowerowy „Śladami
Petera Schrata” wokół Staniszcz Małych (11 czerwca), V Regaty Kajakowe „Staw Hutniczy” w Zawadzkiem (18 czerwca) oraz VII Rajd Rododendrona – II etap: Świerkle –
Siber (2 lipca). W czasie wakacji kierowana przez Alfreda Feliksa organizacja planuje
wycieczki turystyki
kwalifikowanej
w
Tatry i w okolice
Jesenika, wyprawę
na Litwę oraz szkolenie do Cieszyna.
Kontakt z O/Z PTTK:
pttkzawadzkie@op.pl,
tel.: 48 77 456 1309.
Na zdjęciu:
zlot
„Śladami Dawnego
Hutnictwa 2015”.

Wielokrotnie na łamach biuletynu
„Colonnowska” był poruszany temat pozostawionych bez opieki psów.
Sytuacja ta jednak nadal ma miejsce.
20 kwietnia na ul. Guznera w Spóroku zostało
pogryzione dziecko, jadące na rowerze
do szkoły. Dziecko to zostało zaatakowane
przez psa już drugi raz w ciągu tygodnia!
Pogryzienie było na tyle poważne, iż wraz
z rodzicami musiało pojechać na pogotowie.
Nie jest to pierwsze takie wydarzenie
w Spóroku, gdzie rodzice, ze względu
na strach przed psami, boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci na drodze.
I tu rodzi się pytanie: czy naprawdę musiało
dojść do tego wypadku? Wyobraźmy sobie
sytuację, kiedy dziecko, uciekające przed
psem, wpada pod samochód...
Co się jeszcze musi wydarzyć, zanim wszyscy
zrozumieją, że posesje należy zabezpieczać
w taki sposób, aby psy nie mogły ich
samowolnie opuścić?!
Miejmy nadzieję, że ukarany mandatem
karnym właściciel pozostawionego w Spóroku bez opieki psa, w przyszłości lepiej zadba
o swojego czworonoga. Jednak żadna, nawet
najwyższa kara finansowa, nie zrekompensuje krzywdy dziecka. Oby takie sytuacje
więcej się w naszej gminie nie powtarzały!
KONRAD WACŁAWCZYK
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Z inicjatywy pracowników Zespołu
Szkół Specjalnych w Zawadzkiem powstała Fundacja „MAŁY KROK”. Zajmuje się wspieraniem edukacji, terapii,
rehabilitacji oraz opieką i wychowaniem
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie fundacja realizuje swój pierwszy projekt pt. „Aktywnie dziś i jutro”, na
który otrzymała dotację od Zarządu
Powiatu Strzeleckiego. Jednym z jego
działań jest organizacja biegu „MAŁE
KROKI”, skierowanego do najmłodszych
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.
Bieg ten odbędzie się w Zawadzkiem
w czerwcu 2016. Wezmą w nim udział
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym dzieci niepełnosprawne, z
podziałem na kategorie wiekowe: 3-5
lat, 6-7 lat, 8-10 lat, 11-14 lat. Ze względu na ograniczenia organizacyjne, określono limit uczestników biegu na 200
osób. Bieg jest bezpłatny. Dodatkową
kategorią będzie bieg wózków - zarówno dziecięcych, jak i inwalidzkich - bez
ograniczeń wiekowych. Na mecie każdy
zawodnik może liczyć na pamiątkowy
medal, a zwycięzcy - na nagrody. Imprezie będą towarzyszyć jeszcze inne atrakcje: występ muzyczny oraz zabawy
animatorskie dla dzieci.
Termin zgłaszania zawodników upływa
31 maja. Nr telefonu: 602 610 030 .
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Biblioteka w Kolonowskiem, wraz z filią w Staniszczach Małych oraz punktami bibliotecznymi
w Staniszczach Wielkich i w Spóroku, zapraszają do zapoznania się z nowościami wydawniczymi.
Wśród zakupionych książek coś dla siebie mogą znaleźć zarówno dzieci, jak i dorośli czytelnicy.
W ofercie bibliotek znalazł się trzeci tom fantastycznej opowieści o irysach, autorstwa Roberta Piątka
oraz ponad dwieście nowych tytułów, a w tym: „Opowieści o zwierzętach”, „Maja poznaje świat”,
„Pięć sposobów na upadek”, „Sherlock Holmes”, „Tulipanowy wirus”, „Pasażer 23”, „Klątwa czarownicy”, „Talizman z zaświatów”, „Głos pożądania”, „Królowie przeklęci” i wiele, wiele innych. Kto szuka
dobrego kryminału, romansu, powieści historycznej, powinien bezzwłocznie wybrać się do biblioteki!

20 kwietnia odbyły się gminne eliminacje XXII Konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte
vor”. Do rejonowego etapu imprezy, który zostanie przeprowadzony 19 maja w Strzelcach Opolskich, zostali zakwalifikowani następujący uczniowie szkół podstawowych: Paulina Pałek (PSP Nr 1 w Kolonowskiem) - I miejsce, Madalena Springer (PSP Staniszcze
Małe - Spórok) - II miejsce, Karolina Zielonka i
Martyna Maniera - ex aequo III miejsce, Magdalena Laski (wszystkie PSP Nr 1 w Kolonowskiem) - IV miejsce oraz Wiktoria Kaczmarczyk (PSP Staniszcze Małe - Spórok) - V miejsce.
Do eliminacji rejonowych zostali również zakwalifikowani: Stefani Koprek oraz Filip Koprek z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem.

22 marca uczestniczyłem w zgromadzeniu Związku „Czysty region”,
który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie naszej gminy. Do
międzygminnej organizacji została włączona spółka komunalna
miasta Kędzierzyn-Koźle. Związek przymierza się do budowy instalacji do przetwarzania odpadów. W tym celu jego członkowie będą
musieli poręczyć spłatę części zaciągniętej na ten cel pożyczki, co w
naszym przypadku wyniesie około 40 tys. złotych rocznie. Planuje się
złożenie wniosku o dofinansowanie budowy Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdej gminie. Kolonowski PSZOK
zostanie zlokalizowany na końcu ul. Zakładowej, przy firmie ELTETE.
31 marca odbyło się spotkanie, poświęcone organizacji nowego roku
szkolnego w placówkach oświatowych gminy Kolonowskie. W związku z tym, że do pierwszej klasy szkoły podstawowej zapisało się zaledwie pięcioro dzieci, od września planowana jest edukacja tylko
w jednej pierwszej klasie, której zajęcia będą się odbywać w PSP
Nr 1 w Kolonowskiem.
Od 1 kwietnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem przyjmuje wnioski na zasiłek z Programu 500+. Realizacja
zadania wiąże się z dużym nakładem pracy w zakresie weryfikacji
podań pod kątem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania wsparcia. Mimo tego, nie zanotowane żadnych problemów przy
obsłudze wniosków. Wnioski o wsparcie finansowe w ramach Programu 500+ będą sukcesywnie realizowane.

6 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu z firmami, zajmującymi się
spływami kajakowymi, którego tematem była wspólna promocja
walorów i produktów turystycznych na tegorocznych imprezach
wystawienniczych.
W trakcie spotkania z marszałkiem województwa, Andrzejem Bułą, które odbyło się 6 kwietnia, ustalono, że gminy nie muszą przystępować do tzw. obszarów funkcjonalnych, co daje nam możliwość
występowania o środki RPO bez konieczności płacenia składek, np.
w ramach Stowarzyszenia Gmin Subregionu KędzierzyńskoKozielskiego.
NORBERT KOSTON

8 kwietnia 96. urodziny obchodził Pan Józef Kruk z Kolonowskiego. Jubilat pracował początkowo w fabryce tektury, a później w Hucie „Małapanew”
w Ozimku. Wychował troje dzieci, doczekał się 9 wnuków i 12 prawnuków.
14 kwietnia Złote Gody obchodzili Państwo Irena i Gerard Potyka ze Staniszcz
Wielkich. Jubilaci wychowali czworo dzieci i doczekali się sześciorga wnuków.
Pani Irena tylko 10 lat pracowała zawodowo, a pozostały czas poświęciła na
prowadzenie domu. Z kolei Pan Gerard przez 40 lat pracował w Hucie
„Andrzej” w Zawadzkiem.
24 kwietnia swoją 90. rocznicę urodzin obchodził Pan Władysław Żołnierczyk
z Kolonowskiego. Jubilat, który przeżył zesłanie do Rosji i kołchoz na Ukrainie,
zamieszkał w Kolonowskiem w 1958 roku. Wspólnie z żoną wychował czworo
dzieci i doczekał się 4 wnuków i 3 prawnuków.
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 Pod koniec ubiegłego roku odbyły

Konrad Wacławczyk zastąpił Tomasza Krasuckiego na stanowisku prezesa gminnego zarządu OSP
w Kolonowskiem. W trakcie zebrania, które odbyło się 22 kwietnia, wybrano władze na nową,
pięcioletnią kadencję oraz określono najważniejsze zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W gminnym zjeździe OSP wzięli udział delegaci, wskazani
wcześniej na zebraniach, które odbyły się we wszystkich jednostkach strażackich w gminie. Dokonali oni wyboru zarządu
w następującym składzie: Konrad Wacławczyk (prezes), Tomasz Krasucki (zastępca prezesa), Grzegorz Hurek (komendant
miejsko-gminny), Dariusz Grabowski (zastępca komendanta),
Grzegorz Hasikowski (skarbnik), Halina Pasieka (sekretarz),
Patryk Motal (pełnomocnik ds. techniczno-szkoleniowych) oraz
Andrzej Kolloch, Jacek Stryczek, Łukasz Sprancel, Andrzej Czok,
Norbert Smieskol, Damian Blaut, Ryszard Czupała, Janusz Wacławczyk, Michał Tarara, Leszek Rejek (członkowie). W skład komisji rewizyjnej weszli: Franciszek Ibrom
(przewodniczący) oraz Marek Hoszwa i Rafał Koj. Uczestnicy zebrania dokonali również wyboru delegatów na zjazd
Oddziału Powiatowego OSP RP, którymi zostali Andrzej Sprancel i Krzysztof Grobarek. Z kolej w pracach zarządu powiatowego w Strzelcach Opolskich gminę Kolonowskie mają reprezentować Konrad Wacławczyk i Michał Tarara.

się spotkania z mieszkańcami na których mogli się wypowiedzieć ws. oczekiwanych i koniecznych ich zdaniem
inwestycji. Zgłoszone przez nich propozycje zostały podzielone na poszczególne cele strategiczne i grupy
zadań. Po przeanalizowaniu dokumentu przez komisje Rady Miejskiej,
11 kwietnia, na Sesji RM w Kolonowskiem została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie na lata
2016-2022. Dokument ten nie przewiduje rewolucyjnych zmian. Określono
w nim 6 kierunków rozwoju gminy:
Rozwój gospodarczy; Ochrona środowiska; Oświata; Infrastruktura i usługi;
Bezpieczeństwo publiczne.

 6 kwietnia gmina ponownie uzyskała certyfikat za skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do
spłaty zaległych zobowiązań, wydany przez Krajowy Rejestr Długów.

19 marca działalność zarządu gminnego w Kolonowskiem w 2015 podsumowali delegaci na zebranie gminne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
 Urząd miasta i gminy jest bliski
Niezależnie od tego, co się dzieje w kołach DFK, kierowa- systematyczna nauka języka niemieckiego jako ojczystego.
wyłonienia wykonawców inwestycji
ny przez Norberta Kostona zarząd gminny realizuje odręb- Zadawalająca jest również współpraca z parafiami,
oświatowych. Najniższa oferta na
ny plan pracy, zawierający ofertę dla wszystkich członków w których jest miejsce na niemieckojęzyczne msze i naborozbudowę budynku Publicznego
mniejszości niemieckiej i jej sympatyków w gminie Kolo- żeństwa. O tym, że działalność TSKN jest dobrze przyjmoPrzedszkola Nr 1 w Kolonowskiem
nowskie. W 2015 roku zorganizował m.in. pielgrzymki na wana w lokalnym środowisku, świadczą wpłaty 1% podatwynosi 368.979,20 zł. Podpisanie
Górę św. Anny oraz do Zlatych Hor, wyjazd na XX Piel- ku dochodowego od osób fizycznych. W 2015 roku koła
umowy nastąpi na początku maja, a
grzymkę Narodów, rajdy rowerowe do Kadłuba i do Kra- DFK uzyskały z tego tytułu łącznie 2.322 złotych i 60 groszy. termin zakończenia robót zaplanowasiejowa, wyjazdy do Nysy i Łambinowic, na V Festiwal W planie pracy zarządu gminnego na 2016 rok znalazły
no na 30 lipca br. W budżecie zabezKultury Mniejszości Niemieckiej do Wrocławia oraz na się następujące przedsięwzięcia: gminny turniej gry
pieczono również 100 tys. zł
Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia.
w kręgle dla kół DFK, dwa rajdy rowerowe, pielgrzymki na na zmianę użytkowania części świetliW czasie zebrania sprawozdawczego omówiono kondy- Górę św. Anny i do Zlatych Hor, wyjazd do teatru, opery cy na oddział przedszkolny w Spóroku.
cję TSKN w naszej gminie. Aktualnie do tego stowarzysze- lub operetki, kurs języka niemieckiego dla
nia należą 343 osoby - 99 w Kolonowskiem, 70 w Stanisz- zaawansowanych, stała współpraca ze
czach Wielkich, 96 w Staniszczach Małych i 78 w Spóroku. szkołami i przedszkolami oraz udział Burmistrz Kolonowskiego zwrócił się do wszystkich, poCzłonkowie DFK chwalą sobie współpracę ze wszystkimi w imprezach kulturalnych promujących chodzących z województwa opolskiego, posłów z apelem
placówkami oświatowymi, w których jest prowadzona kulturę niemiecką na terenie naszej gminy. o nieuchwalanie niekorzystnych dla samorządów zmian w
Ustawie o efektywności energetycznej.
Z początkiem lutego została podpisana umowa na pozyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza przedsiębiorców skanie Białych Certyfikatów, dzięki którym gmina mogłaby
do skorzystania z oferty niskooprocentowanych pożyczek. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy uzyskać znaczące oszczędności energii, m.in. przy okazji
należący do sektora MŚP, prowadzący działalność lub realizujący inwestycję na terenie województwa działań termomodernizacyjnych. Szacunkowa wartość
opolskiego.
sprzedanych na giełdzie towarowej certyfikatów mogłaby
Przeznaczenie pożyczki:
zmniejszyć nawet o 20% koszty inwestycyjne poniesione
- na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników;
w tym zakresie w ciągu ostatnich pięciu lat.
- na zakup nieruchomości wraz z remontem;
Niestety, przygotowywana przez obecny sejm nowelizacja
- na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę ustawy mocno ogranicza możliwości pozyskiwania świaokien i drzwi – termomodernizację;
dectw efektywności energetycznej i praktycznie eliminuje
- na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, możliwość zdobycia certyfikatów za przedsięwzięcia energazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
gooszczędne zrealizowane po 1 stycznia 2011. Ponadto,
- na modernizację źródeł ciepła, w tym z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej;
w artykule 58., zawiera zapis, mówiący o tym, że wchodzi
- na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;
w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Zatem
- na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej z dniem ogłoszenia nowelizacji stracą swoją moc prawną
skali w wyniku realizowanej inwestycji.
obecnie funkcjonujące przepisy, których ważność miała
Warunki finasowania:
upłynąć 31 grudnia br. Po opublikowaniu nowej ustawy
- niskie oprocentowanie od 2,5% w skali roku;
z proponowanym na chwilę obecną zapisem w art. 58,
- maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 1 milion złotych netto;
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie będzie zobligowa- maksymalny okres spłaty: od 60 do 120 miesięcy;
ny już do opublikowania w bieżącym roku ani jednego
- minimalny wkład własny wynosi 5% kosztu przedsięwzięcia netto.
przetargu na wydawanie białych certyfikatów. Z powodu
Kontakt:
skrócenia ważności aktualnie jeszcze funkcjonującej UstaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 wy o efektywności energetycznej, gmina Kolonowskie
Opole (www.wfosigw.opole.pl), tel. 77 45 45 891.
może stracić refundację kosztów na poziomie 200 tys. zł.
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Poczta Kolonowskie: 77 4622
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Z inicjatywy Marii Lejkowskiej, dyrektorki Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolonowskiem,
odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. 14 kwietnia salę OSP w Kolonowskiem zapełniły prawie w 100 procentach dzieci ze wszystkich prowadzonych przez gminę
placówek wychowawczych, a na scenie zaprezentowało się czternastu wykonawców, którzy
zaśpiewali po niemiecku i angielsku.
Otwarcia przeglądu dokonał Józef Kotyś, dyrektor współorganizatora imprezy, którym była
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, konferansjerki podjęły się Małgorzata Poloczek i
Marianna Czupała, zatrudnione na co dzień w PP Nr 1, a oceną wykonawców zajęło się jury
w składzie: Aneta Knopp (muzyk), Konrad Wacławczyk (specjalista od języka niemieckiego) oraz
Ewa Wiśniewska-Wróbel (język angielski). I choć cały przegląd miał charakter wspólnej zabawy,
jury po długich obradach przyznało nagrody dla najlepszych zespołów i solistów. Otrzymali je:
Sonia Dudarewicz oraz Duet Arlena und Karolina z PP Nr 1 w Kolonowskiem - I miejsca, Martyna
Ploch z Oddziału Przedszkolnego PSP Staniszcze Małe - Spórok oraz Zespół „Wesołe Przedszkolaki” z Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich - II miejsca, Paulina Leja z PP Nr 1
w Kolonowskiem oraz zespół mieszany z O/P PSP Staniszcze Małe - Spórok - III miejsce.
Impreza została dobrze przyjęta przez dzieci i na pewno zostanie w przyszłości powtórzona.

organizacjom, zajmującym się opieką nad chorymi. 25
tysięcy złotych, które udało się po drodze zebrać, to bezpośredni efekt nie obliczonego na tani poklask przedsięwzięcia. Jednak pieniądze to wszystko. Robertowi Ćwiklińskiemu, który w bieżącym roku wybiera się na Wyspy Brytyjskie, udało się znaleźć pomysł na młodzieńczą przygodę,
przynoszącą zarazem pożytek potrzebującym. Jego postawa jest przykładem do naśladowania dla wszystkich, którzy
uważają, że okazywanie wrogości wobec innych jest najlepszą metodą budowania poczucia własnej wartości.
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O kibicach polskich klubów piłkarskich trudno powiedzieć
coś dobrego. Szczególnie ci najbardziej zatwardziali sympatycy jedynych słusznych barw klubowych, najczęściej kojarzą się z często wywoływanymi burdami, kończącymi się
nieraz uszczerbkiem na zdrowiu postronnych osób. Również na opolskim, oddalonym od ekstraklasy podwórku,
zdarzają się rzeczy naganne, czego przykładem jest ubiegłoroczne pobicie czarnoskórych piłkarzy LZS Piotrówka przez
kiboli czwartoligowej Odry Opole.
Tego, że można kibicować inaczej, dowodzi postawa
Roberta Ćwiklińskiego. Pochodzący z Kolonowskiego student wychowania fizycznego jest aktywnym kibicem Odry,
z reguły zasiadającym na trybunach razem z jej najgłośniejszymi fanami. Idąc za przykładem brata, odwiedził kiedyś
jedno z opolskich hospicjów i postanowił zrobić coś dobrego
dla osób, które naznaczyła śmierć. Już dwukrotnie na rowerze objechał Polskę, odwiedzając mniejsze i większe stadiony, wychodząc z uśmiechem na twarzy nawet ze spotkań z
wrogo nastawionymi do opolskiego klubu kibicami.
Na zdjęciu: Robert Ćwikliński opowiedział o swoich przygoOwocem „Kibicowskich wypraw” są datki, które przekazał dach w trakcie spotkania 10 kwietnia w Kolonowskiem.

