Colonnowska

Nr 2 / 224
2/2020
ISNN 1426-3769

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego, które odbyło się 29 czerwca br. w formie hybrydowej (zdalnej i stacjonarnej), radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi— Norbertowi
Kostonowi—wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Te dwa coroczne głosowania są szczególnie istotne, ponieważ stanowią ocenę pracy włodarza każdej gminy.
Gwoli przypomnienia: wotum zaufania udzielane jest burmistrzowi po zapoznaniu się przez Radnych z Raportem o stanie
gminy za poprzedni rok kalendarzowy. Dokument ten zawiera
podstawowe dane o gminie, jej demografii, jednostkach pomocniczych i organizacyjnych oraz najważniejszych działaniach, podejmowanych przez władze we wskazanym okresie. Jeśli radni
uznają, że dane i informacje zawarte w raporcie są wiarygodne
i satysfakcjonujące, udzielają burmistrzowi wotum zaufania,
głosując za przyjęciem uchwały.
Nieco inaczej rzecz ma się z absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za poprzedni rok. Jego udzielenie jest bezpośrednio
uzależnione od realizacji zadań budżetowych i oznacza stwierdzenie, że zarządzanie środkami publicznymi jest właściwe. Żeby
je otrzymać, pozytywną opinię musi wydać Komisja Rewizyjna
i Regionalna Izba Obrachunkowa.
Podczas czerwcowej sesji radni uznali działania Burmistrza Kolonowskiego, Norberta Kostona, w 2020 w zakresie realizacji zadań gminnych i wykonania budżetu za prawidłowe, a włodarza
nagrodzono brawami.

Pandemia koronawirusa, mimo negatywnego wpływu na wiele
dziedzin życia, nie spowodowała większych szkód w obszarze
gminnych inwestycji. Dzięki podjętym wcześniej decyzjom oraz
środkom, udało się rozpocząć (a niektóre także kończyć) wiele
zadań z zakresu dróg i remontów.
W przeciągu dwóch wakacyjnych miesięcy podpisano 4 umowy
na łącznie 5 gminnych dróg. Firma OLS Sp. z o.o. realizuje prze-

Toalety w szkole w Kolonowskiem

Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie
budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Spóroku (tzw. droga „za stodołami”), ulicy Myślinieckiej
w Fosowskiem, ulicy Prusa w Staniszczach Małych oraz—
najbardziej chyba wyczekiwanej—ulicy Nowej w Kolonowskiem.
Firma VIANCO z Zawadzkiego zajmie się przebudową i modernizacją ulicy Siewnej w Staniszczach Wielkich.
Nowej siedziby, po wielu latach starań, doczekali się strażacy
z Fosowskiego. Inwestycja cieszy druhów i mieszkańców dzielnicy tym bardziej, że w tym roku jednostka obchodzi 75-lecie swojego istnienia. W nowym budynku znajdzie się miejsce nie tylko
dla wozu strażackiego, ale także zaplecze gospodarcze. O nową
strażnicę walczono od lat, ponieważ dotychczasowa siedziba
jednostki była w fatalnym stanie technicznym. Jednocześnie jej
usytuowanie sprawiało, że do wielu akcji ochotnicy z Fosowskiego po prostu nie mogli dojechać na czas z powodu utrudnionego
wyjazdu z garażu. Uroczyste otwarcie nowego budynku, połączone z obchodami jubileuszu jednostki, planowane jest na przyszły
rok.

Druhowie przed budynkiem remizy OSP w Fosowskiem

Podczas wakacyjnej przerwy gruntownie zmodernizowano toalety w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolonowskiem.
Ruszyły także z kopyta prace związane z budową chodnika
wzdłuż ul. 1 Maja w Staniszczach Wielkich. Trakt pieszy to inwestycja powiatowa, jednak gmina Kolonowskie partycypuje
w kosztach jej realizacji.
Duże zmiany szykują się także w zakresie oświetlenia na terenie
gminy Kolonowskie. Już w najbliższym czasie nowych lamp doczeka się ul. Chrobrego w Spóroku oraz ul. Krzywa w Kolonowskiem. Piłkarzy i kibiców ucieszy zapewne fakt, iż—w ramach
zadania—na boisku UNII Kolonowskie zostanie zainstalowane
nowe, ledowe oświetlenie. Dzięki temu treningi i mecze będą
nie tylko lepiej doświetlone, ale też bardziej ekologiczne i ekonomiczniejsze. Pierwsze efekty wizualne nowej inwestycji powinny być widoczne najpóźniej w listopadzie.
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Drodzy Rolnicy!
Od 1 września do 31 listopada br. stoi
przed nami bardzo ważne zadanie – realizacja Powszechnego Spisu Rolnego, który
odbywa się raz na 10 lat. Dane zebrane
w spisie są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak
i lokalnej, czyli na terenie naszej gminy.
Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej
rolników,
a także prowadzonej produkcji rolnej.
W Spisie muszą zostać spisane wszystkie
gospodarstwa rolne. Można zrealizować
ten obowiązek trzema metodami, tj. poprzez samospis internetowy, wywiad telefoniczny i wywiad z rachmistrzem terenowym. Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu
informacji do formularza ankiety spisowej
dostępnej na stronie internetowej GUS.
Dane zebrane od rolników w ramach PSR

Serce na nakrętki

będą objęte tajemnicą statystyczną (art. 10
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej), a za ich ujawnienie grozi
kara pozbawienia wolności.
Bardzo Was proszę o zrozumienie potrzeby
udziału w Powszechnym Spisie Rolnym,
zaangażowanie się, udzielenie rzetelnych,
dokładnych informacji, które będą wiarygodnym materiałem informacyjnym niezbędnym do efektywnego zarządzania gospodarką rolną.
Obowiązek przeprowadzenia Powszechnego spisu Rolnego reguluje Ustawa
z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym
spisie rolnym w 2020 roku (Dz.U
z 10 września 2019 r. poz. 1728 oraz na
stronie internetowej: spisrolny.gov.pl można uzyskać więcej informacji nt. przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
w 2020 roku.
Z poważaniem,
Burmistrz Kolonowskiego
Norbert Koston

Świetna wiadomość dla wszystkich tych,
którzy kibicowali gminie w wyścigu po
środki na remont Miejskiego Centrum Kulturalno-Sportowego, zlokalizowanego przy
boisku UNII Kolonowskie.
22 lipca podpisano także umowę na dotację
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
przebudowę części świetlicowej budynku
MCKS w Kolonowskiem. Na tę wiadomość
czekali szczególnie ci, którzy na co dzień korzystają z budynku, położonego przy boisku
UNII Kolonowskie. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie dach, odnowiona
elewacja oraz schody przed wejściem i taras.
Projekt przewiduje także roboty budowlane
w pomieszczeniach świetlicowych, przebudo-

wę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, a jedno z pomieszczeń zostanie
wyłożone płytami dźwiękochłonnymi.
W odnowionych pomieszczeniach MCKS-u
planowane są m.in. warsztaty tradycji lokalnych oraz próby zespołów muzycznych.

23 czerwca w centrum Kolonowskiego pojawiło się wielkie, metalowe serce. Oznacza
ono, że ogólnopolska akcja zbierania nakrętek zagościła także w naszej gminie.
Dzięki inicjatywie Agnieszki Wrzodak—
pracownicy urzędu miejskiego—mieszkańcy
będą mogli wspomóc leczenie i rehabilitację
osób, które tego wymagają. Dotychczas nakrętki przekazywano dla Pawełka z Kadłuba,
teraz pomogą Oliwce ze Strzelec Opolskich.

Od prawie dwóch miesięcy przeterminowanych lekarstw nie trzeba już zanosić do
ośrodka zdrowia. Stosowny pojemnik został
umieszczony w holu, przy wejściu do Urzędu
Miasta i Gminy Kolonowskie. Dzięki temu
rozwiązaniu zniknie problem z nadmiarem
leków niezdatnych do użytku—poziom zapełnienia będzie na bieżąco nadzorował
jeden z pracowników gminy, a lekarstwa
odbierane przez uprawnioną firmę.

Podpisanie umowy
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Już wkrótce jednostka OSP Staniszcze Wielkie
odbierze nowy (choć używany), lekki samochód pożarniczy. Będzie on przystosowany do
ciągnięcia przyczepki z łodzią ratowniczą
i wyposażony tak, aby móc realizować zadania
związane z ratownictwem wodnym i wysokościowym. Problem transportu łodzi pozostawał nierozwiązany od dłuższego czasu,
a wyposażenie do ratownictwa wodnego i
wysokościowego, pozostające na stanie jednostki, spoczywało bezczynnie w garażu. Dzięki decyzji radnych, środkom pochodzącym z
budżetu gminy oraz zasobom własnym OSP,
udało się problem ten skutecznie rozwiązać.
Druhowie dziękują za szczodrość wszystkim
darczyńcom – dzięki środkom od nich otrzymanym, udało się dokupić dodatkowe wyposażenie samochodu.

Nowe skrzydło szkoły w Staniszczach Małych

Nowe-używane
Nowe-używane auto
auto strażackie
strażackie

Na ukończeniu są prace, związane z montażem linii światłowodowej w Kolonowskiem.
Już wkrótce dostępność Internetu o dużej
prędkości znacząco się poprawi. Do tej pory
budowa linii światłowodowych była zastrzeżona dla tzw. „białych plam” na mapie, czyli
miejscowości, w których nie było dostępu do
Internetu o prędkości do 2 MB/s. Mieszkańcy
miasta Kolonowskie musieli więc zadowolić
się istniejącą infrastrukturą. Dzięki zmianie
definicji „białych plam” oraz staraniom władz
gminy, Grupa Multiplay, dotychczas obsługująca Staniszcze Wielkie, Małe i Spórok, może
obecnie szukać potencjalnych klientów także
na terenie Kolonowskiego.

Montaż światłowodu

Do tej pory standard mieszkań komunalnych,
przeznaczonych do sprzedaży przez gminę
Kolonowskie, pozostawiał wiele do życzenia.
Potencjalni nabywcy musieli dysponować
wystarczająco zasobnym portfelem, aby—
poza kosztami nabycia lokalu—móc przeprowadzić w nim gruntowny remont. Jedna
z uchwał Rady Miejskiej uwzględniała więc
dość wysokie bonifikaty, by zachęcić potencjalnych kupców.
Od pewnego jednak czasu gminne lokale remontowane są przez spółkę KGK, a ich standard po remoncie jest o wiele wyższy niż dotychczas. W trakcie sesji Rady Miejskiej Kolonowskiego, która odbyła się 29 czerwca, radni
podjęli więc decyzję o zniesieniu bonifikat
obowiązujących przy zakupie mieszkań gminnych, przyjmując w tym celu stosowną
uchwałę.

Jedno z mieszkań po remoncie

W lipcu gmina Kolonowskie uzyskała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na zwiększenie subwencji
i uzyskaniu dodatkowych środków
w wysokości 75 tys. na wyposażenie
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kolonowskiem.
W sierpniu rozstrzygnięto nabór ofert
na zadanie pn. „Unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolonowskie w 2020 roku”.
Wygrała oferta firmy Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp. k.
z Bielska Białej. Dzięki zadaniu
z terenu gminy zniknie 13,71 ton płyt
azbestowych.
7 sierpnia złożono w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim 4 wnioski
na dofinansowanie zadań z Funduszu
Dróg Samorządowych na przebudowę
ulic: Długiej, Chabrów, Bzów
oraz Dzierżonia w Kolonowskiem.
13 sierpnia Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, otrzymał
uzgodnioną wstępnie z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków koncepcję
remontu dworca PKP w Kolonowskiem. Inwestycję realizować będzie
obecny właściciel budynku.
18 sierpnia Związek Międzygminny
„Czysty Region” poinformował
o zamiarze przedłużenia umowy na
odbiór nieczystości stałych
z terenu gminy do końca br.
Pod koniec sierpnia burmistrz
spotkał się z dyrektorami szkół
i przedszkoli w sprawie rozpoczęcia
roku szkolnego w szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją
epidemiczną.
Gmina Kolonowskie podjęła współpracę z Małopolskim Centrum Profilaktyki w Krakowie w celu przeprowadzenia badania: „Diagnoza lokalnych
zagrożeń społecznych”. To szczegółowy raport stworzony na podstawie
badania społecznego przeprowadzonego wśród mieszkańców, mający na
celu ukazanie, jakie problemy realnie
istnieją w naszej społeczności.
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pandemię—odbyła się w nieco innej od dotychczasowej formule, jednak cieszyła się niezmiennym powodzeniem.
W lipcowym spływie uczestniczyło ponad 40 osób, podzielonych na 9 drużyn. Spływ zakończył się na Granicy w Staniszczach Małych, a jego podsumowanie stanowił quiz muzyczny
i poczęstunek (zdj. nr 3).
W drugą sierpniową niedzielę na bulodromie w Kolonowskiem spotkali się miłośnicy „kulek”. Wzięli oni udział w IV
(tym razem Gminnym) Turnieju Petanque o Puchar Burmistrza Kolonowskiego „Lecimy w Kulki”. W zawodach udział
wzięło 9 trzyosobowych drużyn, w których składach przeważali seniorzy—choć w turnieju uczestniczyła także 7-latka.
Niemal trzygodzinne zmagania zakończyły się wygraną drużyny „Fosowskie II” przed zawodnikami „Fosowskie I”
i „Biedroneczkami”. Za organizację turnieju odpowiadała
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem (zdj. nr 4).
12 sierpnia przy szkole w Kolonowskiem miała miejsce kolejna, na stałe wpisana już w kalendarz letnich imprez kulturalnych, Akcja Wakacyjna Redakcja „Strzelca Opolskiego”. Podczas imprezy—poza dmuchańcami i oprawą muzyczną—dla
uczestników przygotowano liczne atrakcje. W swoim repertuarze zaprezentował się zespół ze Studia Pod Florianem
(zabrzmiała także piosenka premierowa!), przepięknymi kroszonkami pochwaliła się lokalna artystka—Bożena Konieczko
a Gerard Mańczyk opowiadał o historii. Uczestnikom imprezy
towarzyszył także kot Felek, który na co dzień „pilnuje” biblioteki (zdj. nr 5).
Atrakcje wakacyjne nie ograniczyły się wyłącznie do tych zorganizowanych przez BiCeK. Obchodzące w tym roku 20-lecie
istnienia Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok przygotowało pod koniec sierpnia festyn przy Ptasim Stawku, połączony z otwarciem nowej atrakcji—ścieżki zmysłów (zdj. nr 6).

Mimo wyjątkowo niesprzyjających „okoliczności przyrody”,
organizatorzy dbają, aby działalność kulturalna i sportowa
nie przestała istnieć—choćby w mocno okrojonej formie.
Wyjątkowy charakter miało tegoroczne „Kulturalne Lato
2020!” - ze względu na pandemię przemianowane na
„W sieci kulturalnego lata!”. Dostosowując się do obowiązujących wytycznych, pracownicy Biblioteki i Centrum Kultury
w Kolonowskiem—jeszcze przed rozpoczęciem wakacji—
zaopatrzyli
najmłodszych w artystyczny ekwipunek
(kolorowy piasek, suszone kwiaty, balony, sznurki, barwniki
spożywcze i wiele innych skarbów) tak, aby mogli oni brać
udział w zajęciach on-line. Śledząc na ekranie instrukcje,
uczestnicy wykonywali kompozycje florystyczne, przeprowadzali eksperymenty naukowe i tworzyli ukochane „gluty”. Już
w trakcie wakacji, kiedy odrobinę poluzowano restrykcje,
zorganizowano turniej piłki nożnej, petanque oraz spartakiadę na wesoło. Dla najmłodszych przygotowano również—we
współpracy z jednostką OSP Staniszcze Wielkie i Komendą
Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich—Festyn Bezpieczeństwa (zdj. nr 1).
18 lipca miał miejsce I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Kolonowskiego. Zakończył się on dość
nieoczekiwaną (szczególnie dla młodszych zawodników) wygraną przedstawicieli seniorów. 14 zawodników Krasiejowa,
Zawadzkiego, Kolonowskiego, a nawet Jelcza-Laskowic, rywalizowało ze sobą w dwu grupach - bez podziału ze względu na
wiek zawodników - w systemie każdy z każdym. Trzy pierwsze miejsca zajęli zawodnicy w wieku „40+”, a w turnieju
wzięła udział także jedna przedstawicielka płci pięknej, która
zwyciężyła w swojej kategorii (zdj. nr 2).
25 lipca odbył się Rodzinny Spływ Kajakowy. IX edycja gminnej imprezy w tym roku—również ze względu na panującą
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