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NORBERT KOSTON
PO RAZ CZWARTY
Tegoroczne wybory samorządowe miały
w gminie Kolonowskie emocjonujący i wyrównany przebieg. Burmistrzem po raz
czwarty z rzędu został Norbert Koston.
Swoich przedstawicieli do rady miejskiej wprowadziły trzy komitety wyborcze: Nasza Gmina
Kolonowskie - 8, Mniejszość Niemiecka - 6
oraz Porozumienie i Dialog - 1. Największe
emocje towarzyszyły jednak wyborom burmistrza, których rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero
w drugiej turze, 30 listopada.
Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów
najwięcej głosów zebrał Norbert Koston, na
którego głosowało 915 osób, drugi wynik osiągnął, z 672 głosami, Joachim Leja, a trzeci - Maria Bednorz, którą poparło 324 wyborców. Ponieważ żadnemu z kandydatów nie udało się
uzyskać więcej niż 50% głosów, zarządzono
dogrywkę, w której wzięli udział Norbert Koston i Joachim Leja. Obydwaj w drugiej turze
uzyskali większe poparcie, niż w pierwszej: na
Norberta Kostona zagłosowało 1042 mieszkańców gminy (55,37% głosów), a na Joachima
Leję - 840 (44,63%). Burmistrzem został po raz
czwarty Norbert Koston, który już wcześniej
wygrywał wybory w 2005, 2006 i 2010 roku.
W poszczególnych okręgach wyborczych poparcie dla kandydatów na burmistrza rozkładało się w następujący sposób: Okręg nr 1, Kolonowskie/szkoła podstawowa, N. Koston - 258

głosów, J. Leja - 182, Okręg nr 2, Kolonowskie/
Świetlica OSP, N. Koston - 166, J. Leja - 220,
Okręg nr 3, Fosowskie - N. Koston - 130, J. Leja
- 133, Okręg nr 4, Spórok, N. Koston - 102, J.
Leja - 29, Okręg nr 5, Staniszcze Małe, N. Koston - 215, J. Leja - 113, Okręg nr 6, Staniszcze
Wielkie, N. Koston - 171, J. Leja - 163. Warto
podkreślić wysoką frekwencję tegorocznych
wyborów samorządowych. Wzięło w nich
w pierwszej turze udział 1912 na 5046 uprawnionych do głosowania osób (37,9%), a w drugiej - 1882 (37,3%).
Norbert Koston urodził się w 1964 roku, jest
absolwentem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolonowskiem, Technikum Elektrycznego w Opolu i
Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
W latach 1989 - 1998 pracował w PBH Odra-1
w Opolu, w firmach Druckfarbenfabrik we
Frankfurcie nad Menem i Stabilus GmbH w Koblencji oraz w Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem.
W 1998 roku został powołany na stanowisko
wiceburmistrza Kolonowskiego, a od 2005 roku
pełni funkcję burmistrza w naszej gminie.

ROZPOCZĘCIE NOWEJ KADENCJI GMINNYCH WŁADZ
1 i 8 grudnia odbyły się dwa posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem, w trakcie której ukonstytuowały się władze gminy na kadencję 2014 - 2018.
1 grudnia wybrano przewodniczącego rady.
Został nim Rafał Kupke, którego zastępcą jest
Mariusz Czupała. Z kolei 8 grudnia zaprzysiężono na nową kadencję burmistrza Kolonowskiego, Norberta Kostona. Tego samego dnia powołano cztery komisje problemowe, których przewodniczącymi zostali: Krystyna Bajsarowicz - Spałek (Komisja Gospodarcza i Rolnictwa),
Katarzyna Gotwald (Komisja Oświaty i Spraw
Społecznych), Mariusz Czupała (Komisja Budżetu i Finansów) oraz Helena Krasucka
(Komisja Rewizyjna). Na kolejną sesję, która
odbędzie się 29 grudnia, zaplanowano m.in.
uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok.
Pełne składy komisji zamieszczamy na stronie 3.

POTRZEBNE
EKSPONATY
8 grudnia dokonano odbioru
technicznego budynku gospodarczego przy zabytkowej chacie w Kolonowskiem, wybudowanego w ramach projektu pt.
„Lokalne muzea pod wspólnym
dachem”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007- 2013.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem inwentaryzacji zebranych w zabytkowej chacie
eksponatów oraz tych, które
docelowo znajdą się w nowym
obiekcie. Będą to głównie maszyny i urządzenia rolnicze.
Na przyszły rok zaplanowano
otwarcie ekspozycji, zarówno
po polskiej stronie, jak i u naszych partnerów w czeskim
Bĕlotinie, gdzie również powstaje budynek wystawienniczy. W ramach projektu zaplanowano działania promocyjne,
mające na celu uatrakcyjnienie
oferty turystycznej obu gmin.
W związku z planowanym uruchomieniem nowej ekspozycji,
zwracamy się z prośbą do
wszystkich, którzy posiadają
zabytkowe maszyny i narzędzia
rolnicze i chcieliby je przekazać
do lokalnego muzeum, o kontakt z p. Gerardem Mańczyk, tel.
506 483 544.
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ŻYCZENIA Z CZECH
Do Kolonowskiego przyjechała z życzeniami świątecznymi delegacja z partnerskiej gminy Bělotin.

Okres przedświąteczny to - jak co roku okazja do podtrzymania świetnie układającej się współpracy transgranicznej. 12
grudnia gminę Kolonowskie odwiedziła
delegacja z partnerskiej gminy Bělotin, w
czteroosobowym składzie. Tradycyjnie już
z wizytą u burmistrza Norberta Kostona
oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr
1 w Kolonowskiem zjawili się: Eduard
Kavala, starosta, dyrektorzy miejscowej
szkoły i przedszkola oraz przedstawiciel
stowarzyszenia emerytów. Poza wymianą
serdeczności i życzeń bożonarodzeniowych wizyta stanowiła również doskonałą
okazję do zwiedzenia nowo powstałej stodoły, która została sfinansowana z polskoczeskiego projektu pn. „Lokalne muzea pod
wspólnym dachem”, a którego partnerem
jest właśnie gmina Bělotin.

RZECZPOSPOLITA: KOLONOWSKIE WYSOKO
Tylko dwie gminy z województwa opolskiego znalazły się w pierwszej setce najlepszych
w Polsce gmin miejskich i miejsko-wiejskich prestiżowego rankingu „Rzeczpospolitej”.
Są nimi sklasyfikowane odpowiednio na 77. i 78. miejscu Dobrodzień i Kolonowskie.
Ranking „Rzeczpospolitej” poddaje ocenie to, w jaki sposób gminy dbają o swój rozwój i standard życia mieszkańców, ale bada również kondycję finansów publicznych. Wśród kryteriów
oceny znajdują się m.in.: dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki
unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010–2013, wartość środków unijnych
(w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2011–2013 wpłynęły na rachunek budżetu gminy, indywidualny wskaźnik zadłużenia, dynamika wzrostu wydatków na administrację od 2009 r., dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2010–2013, relacja nakładów
inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2010–2013, dynamika wzrostu wydatków
ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 2010–2012, transport i łączność oraz ochrona środowiska. Kapituła rankingu „Rzeczpospolitej”, której przewodniczył
Jerzy Buzek, wysoko oceniła także innowacyjność kolonowskiego samorządu. W tej kategorii
nasza gmina została sklasyfikowana na 41. miejscu w kraju.

HALLOWEEN, WRÓŻBY i SCRAPBOOKING

W ostatnim czasie tematyka zajęć prowadzonych w naszych gminnych świetlicach była
ściśle związana z datami w kalendarzu. Zaczęło się od Halloween. 28 października pierwsze
„halloweenowe” zajęcia odbyły się w Staniszczach Małych. Dzieci wykonywały nietoperze
z papierowych rolek, duszki z chusteczek i
wyklejały dynie z kolorowej bibuły. Po części
plastycznej zajęć był także czas na zabawę –
uczestnicy bawili się w „mumię”. Warsztaty o
tej samej tematyce miały także miejsce 30
października w świetlicy w Kolonowskiem. Tu z kolei dzieci wykonywały kolorowe pająki
z papieru i bibuły, a zajęcia zakończyła gra w kalambury. Organizator zapewnił uczestnikom również słodki poczęstunek w postaci babeczek i soczków.
Po Halloween przyszła kolej na andrzejki. W ostatnim tygodniu listopada andrzejkowe
warsztaty plastyczne odbyły się w świetlicy w Staniszczach Małych oraz w Kolonowskiem. Poza pracami plastycznymi, które polegały na wykonaniu papierowych wróżek
oraz czarodziejskich różdżek, prowadzące przygotowały dla dzieci zabawy tematyczne
oraz wróżby. W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia w świetlicy
w Staniszczach Wielkich zorganizowano pierwsze warsztaty scrapbookingowe. Uczestnicy wykonywali kartki świąteczne za pomocą specjalnego sprzętu oraz materiałów. Zajęcia
te cieszyły się zainteresowaniem nie tylko ze strony dzieci, ale także dorosłych.

W KOLONOWSKIEM ZAKOŃCZYŁ
SIĘ KURS SAMOOBRONY KOBIET
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KOLONOWSKIE ODWIEDZIŁ ŚW. MIKOŁAJ
6 grudnia Biblioteka i Centrum Kultury zorganizowała przedstawienie dla najmłodszych pt.: „Gdzie jest Mikołaj?”. W tym samym dniu LZS Zieloni Spórok zorganizował
tradycyjny mikołajkowy turniej piłki nożnej, w którym wzięło udział sześć drużyn.
Zwyciężyła w nim drużyna Odry Opole, która w finale pokonała ekipę ze Spóroka.

SKŁADY KOMISJI
Komisja Gospodarcza i Rolnictwa:
Krystyna Bajsarowicz - Spałek,
(przewodnicząca), Joanna Smykała
(zastępca przewodniczącej), Krzysztof Czupała, Franciszek Klimas, Józef
Klysek, Anna Mróz, Janusz Steinert,
Janina Urbańczyk, Cecylia Widera,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznyc h :
K a ta rzyn a
G otwa l d
(przewodnicząca), Janina Urbańczyk
(zastępca), Krystyna Bajsarowicz - Spałek, Mariusz Czupała, Jolanta
Kłopotowska, Helena Krasucka, Beata Smieszkoł,
Komisja Budżetu i Finansów: Mariusz Czupała (przewodniczący), Katarzyna Gotwald (zastępca), Krzysztof Czupała, Franciszek Klimas, Anna
Mróz, Joanna Smykała, Cecylia Widera,
Komisja Rewizyjna: Helena Krasucka (przewodnicząca), Janusz Steinert
(zastępca), Anna Mróz, Beata Smieszkoł, Cecylia Widera.

PO REMONCIE
24 listopada zakończono remont
budynków komunalnych przy ulicy
1 Maja w Kolonowskiem. Prace te
były związane z przeprowadzeniem
termomodernizacji obydwu obiektów, co ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery
oraz ograniczenie niskiej emisji. Działania te wpłyną też na zmniejszenie
kosztów użytkowania budynków .
Remont wykonano za 375 tys. zł. Na
90% tej kwoty uzyskano preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu,
oprocentowaną na 2,5%, z możliwością umorzenia 20% jej wartości.

PRZETARG
Zarząd Kanalizacji Gminy Kolonowskie
ogłasza, iż 11 grudnia 2014 roku zostanie
przeprowadzony nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem
będzie zbycie lokali stanowiących własność Spółki położonych w miejscowości
Kolonowskie: ul. Kolejowa 6/1 o powierzchni lokalowej 99,24m2 za cenę
wywoławczą 94 000,00zł oraz ul. Kolejowa 6/5 o powierzchni lokalowej 38,18m2
za cenę 53 000,00zł.
Warunkiem udziału w przetargu będzie
wpłacenie wadium w wysokości 10%
ceny wywołania, które powinno zostać
uiszczone do dnia 10 grudnia 2014 roku
na rachunek Spółki nr 31890910162001000727330001 oraz pisemnej
oferty z zaproponowana ceną nabycia, z
dopiskiem na kopercie o treści : „Przetarg
na zakup lokalu” do dnia 11 grudnia
2014r. do godz. 10.00. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, o jego wynikach poinformuje uczestników przetargu
w drodze pisemnej. Przetarg zostanie
przeprowadzony w oparciu o postanowienie Zarządzenia Nr 5/2014 z dnia
18.11.2014r. które jest do wglądu w
siedzibie Spółki. Przeprowadzający przetarg dopuszcza możliwość jego odwołania
bez podania przyczyn tego odwołania.
Otwarcie kopert nastąpi w obecności
oferentów.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

47—110 Kolonowskie

Internet: www.kolonowskie.pl
E-mail: umig@kolonowskie.pl

SPIS TELEFONÓW

XII FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

UMiG: 77 4611 140

6 grudnia bieżącego roku będzie się kojarzyć młodzieży nie tylko z prezentami
świętego Mikołaja, ale i z rywalizacją o puchary i dobrą zabawą w PG Kolonowskie.
W ten właśnie dzień
obdarzeni
muzycznym
talentem
przedstawiciele szkół z
gmin Kolonowskie,
Zawadzkie
oraz z Kadłuba zgromadzili się w naszym gimnazjum, aby wziąć udział w
XII Festiwalu Piosenki Turystycznej. Imprezę
uświetnili swą obecnością m. in. Burmistrz
Miasta i Gminy Kolonowskie Norbert Koston,
dyrektor BiCeK, Józef Kotyś oraz dyrektor
GOSiT w Zawadzkiem, Mateusz Ochlust. Nie
zabrakło też przedstawicieli Nadleśnictwa w
Zawadzkiem oraz członków Odziału PTTK w
Zawadzkiem, współorganizatora festiwalu.
Każda z przybyłych grup zaprezentowała po
dwie piosenki: pierwszą w wykonaniu całego
zespołu i drugą, śpiewaną przez solistę lub
duet. W przerwie uczestnicy imprezy mogli
podziwiać wystawę fotografii i prac związanych z turystyką oraz rockowy zespół Dark
Eternity. Trzech występujących w nim charyzmatycznych młodych mężczyzn to mieszkańcy naszej gminy.
W końcu nadszedł oczekiwany przez wszystkich moment. Jury w składzie: Cecylia Cieślik,
Joachim Gruszka i Stanisław Kiełek ogłosiło
werdykt. Wśród solistów pierwsze miejsca
przypadły: Kamili Cytackiej i Kamilowi Kopyrze z PSP w Żędowicach, Dawidowi Poradzie
(ZSS Kadłub) oraz Szymonowi Marzokowi (PG
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Kolonowskie). Wśród zespołów najlepsi okazali się: zespół PSP Staniszcze Wielkie- Kolonowskie 3, zespół z ZSS Zawadzkie oraz
zespół Canto z PG Kolonowskie.
Drugie miejsca zajęły: Klaudia Zaręba
(PSP Zawadzkie), Natalia Masoń i Maria
Pałek (duet z
ZSS Zawadzkie) oraz Julia
Beier i Julia
Zaręba (duet
z PG Zawadzkie). Wśród
zespołów II
miejsca przypadły:
PSP
Zawadzkie, ZSS Kadłub i PG w Kielczy.
Na trzecie miejsca wśród solistów i duetów
zasłużyli: Marlena Respondek (PSP Staniszcze
Wielkie-Kolonowskie 3) oraz Paulina Loch i
Robert Plaszczyk (PG w Kielczy). Wśród zespołów na III miejscu uplasowali się uczniowie z PSP Staniszcze Małe–Spórok oraz PG
Żędowice. Wyróżnienia przyznano solistce z
PSP Staniszcze Małe–Spórok, Martynie Kalycie
oraz zespołowi Melizmat z PG Zawadzkie. Nagrodę publiczności Grand Prix wyśpiewał Szymon Marzok. Dwa wielkie misie – nagroda
Rady Rodziców przy PG w Kolonowskiem –
powędrowały do uczniów z ZSS Kadłub oraz
ZSS Zawadzkie, a nagrodą dyrektora PG Kolonowskie uhonorowany został Dawid Porada.
Festiwal Piosenki Turystycznej to impreza,
która w naturalny sposób łączy pokolenia, o
czym przekonaliśmy się, słuchając gościnnego
występu, grającego na saksofonie, Joachima
Gruszki w towarzystwie dwóch klarnecistek z
PG w Kolonowskiem: Wiktorii Laski i Kingi
Wacławczyk.

B. JENDRUŚ i A. KOTARSKA

PAZURKIEM: CORAZ WIĘCEJ PUSTOSTANÓW
W bezpośrednim sąsiedztwie
mojego domu znajduje się
jedenaście
nieruchomości,
z których aż pięć można określić mianem pustostanów. Ich
właściciele albo wyjechali do
Niemiec, albo umarli, pozostawiając dorobek swojego życia
krewnym. Ci pojawiają się od
czasu do czasu tylko po to, aby
wykosić trawę w ogrodzie
albo na chwilę otworzyć okna.
W ostatnim czasie lokalna
prasa przytoczyła dane Głównego Urzędu Statystycznego,

z których wynika, że na
Opolszczyźnie spada liczba
budowanych mieszkań. Przyczyn jest kilka: pogłębiony
przez wyjazdy zagraniczne niż
demograficzny, brak wsparcia
ze strony państwa dla młodych rodzin oraz trudny dostęp do kredytów. Zdaniem
profesora Romualda Jończego,
na skuteczną walkę z depopulacją największe szanse ma
w naszym regionie miasto
Opole wraz otaczającymi je
gminami, do których chętnie

wyprowadzają się mieszkańcy
blokowisk.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Niemczech, gdzie w
ciągu siedmiu ostatnich lat
systematycznie ubywało wolnych mieszkań. Jest ich obecnie 653 tysiące, czyli o 35 tysięcy mniej niż rok temu. Najtrudniej o znalezienie dachu
nad głową jest w Monachium,
Hamburgu, Münster, Darmstadt i we Frankfurcie nad
Menem, a najłatwiej w Chemnitz.
J. KOTYŚ

