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Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

7 listopada w

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem wziął udział w bezpłatnym projekcie pod nazwą:
4.465 imprez o charakterze turystyczno„Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, realizowanym ze środków unijnych przez
-krajoznawczym, w których wzięło udział
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. Jego ce160.461 osób - takim bilansem 50-lecia
lem było wdrożenie Wspólnej Metody Oceny CAF 2013. Metoda ta jest narzędziem kompleksomoże się pochwalić Oddział Zakładowy
wego zarządzania jakością i skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów
PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem.
doskonalenia oraz wprowadzeniu wymaganych usprawnień zarządczych.
W trakcie uroczystości, które odbyły się 7
Podczas odbywających się od sierpnia 2015 r. warsztatów zespół urzędników wraz z ekspertem listopada, prezesowi Alfredowi Feliksowi oraz
dokonał oceny działalności urzędu, wytypował obszary wymagające działań naprawczych i opra- jego współpracownikom, za wspaniałą pracę
cował harmonogram tych działań na okres od stycznia do grudnia 2016 r. W tym czasie zostaną
z młodzieżą, dziękowali przedstawiciele Zaprzeprowadzone dokładne badania oczekiwań mieszkańców, aktualizacja strategii gminy i kontrorządu Głównego PTTK w Warszawie, władz
la aktualności danych publikowanych na stronie internetowej gminy i BIP. Jednym z efektów prowojewódzkich, powiatowych i gminnych,
jektu mają być nowe zapisy w strategii rozwoju gminy, z których powinna wynikać choćby kolejplacówek oświatowych oraz Nadleśnictwa
ność realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, m.in. w zakresie budowy dróg.
Zawadzkie. Swój udział w części artystycznej
Burmistrzowi Norbertowi Kostonowi zależy na tym, aby do planowania włączyli się mieszkańcy.
gali miały także dwie grupy artystyczne
Mogą to zrobić do końca listopada poprzez wypełnienie ankiet, dostępnych na stronie internetoz gminy Kolonowskie: gimnazjalny zespół
wej gminy. Postulaty można też zgłaszać na zebraniach wiejskich i osiedlowych. Takie zebrania
CANTO oraz duet Kotyś Device. Wcześniej
odbyły się już w Fosowskiem, Kolonowskiem i Spóroku. Zostaną przeprowadzone również w StaAlfred Feliks został uhonorowany odznaką
niszczach Małych 25 listopada o godz. 18:00 i w Staniszczach Wielkich 26 listopada o godz. 18:00.
„Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.

Koło TSKN na Śląsku Opolskim w Staniszczach Małych gościło 7 listopada misia Haribo.
Do udziału we wspólnej zabawie zaproszono
dzieci z przedszkola oraz z klas I – III miejscowej szkoły. Łącznie przybyło 129 osób .
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Staniszczańskie koło DFK zorganizowało 10
listopada, przy współpracy z miejscową jednostką OSP, uroczystość św. Marcina, w której
uczestniczył prawdziwy rycerz na koniu, ze
wspólną biesiadą. Jej uczestnicy poczęstowali
się tradycyjnymi rogalikami, a o muzyczną
oprawę zadbała orkiestra dęta ze Świbia.
Kolejną imprezę zaplanowano na sobotę,
5 grudnia. W godzinach popołudniowych
odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy,
w trakcie którego wystąpią Simona i Denis.

Pochodząca z Częstochowy grupa Koloroton oraz znany z występu w programie Must Be The
Music zespół Great Line z Kalet wystąpili 14 listopada w koncercie kończącym II Rockową
Jesień w Kolonowskiem. Imprezę, której inicjatorem jest Kamil Wójcik, zorganizował BiCeK.

W SKRÓCIE
 W czasie jubileuszu 50-lecia
OZ PTTK w Zawadzkiem uhonorowano działające na rzecz rozwoju
turystyki osoby i instytucje. Wyroznienia otrzymali m.in.:
Odznaka Honorowa „Za Zasługi
dla Turystyki” Ministra Sportu i
Turystyki: Beata Jendrus,
Złota Honorowa Odznaka PTTK:
SKKT-PTTK PG Kolonowskie, Piotr
Jendrus oraz Agata Feliks,
Brązowa Honorowa Odznaka
PTTK: SKKT-PTTK Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3,
Dyplom ZG PTTK: SKKT-PTTK
Staniszcze Małe-Sporok,
Złota Odznaka „Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi” OZ/PTTK
w Zawadzkiem i Nadlesnictwa Zawadzkie: BiCeK w Kolonowskiem i
Jozef Kotys.
 12 listopada dokonano wyboru
nowej przewodniczącej Zarządu
Dzielnicy Fosowskie. Została nią
Sylwia Kurek, ktora zastąpiła na
tym stanowisku Beatę Pieter.
 W trakcie tego samego zebrania dyskutowano o priorytetach
inwestycyjnych w Fosowskiem.
Wypełniając przedłozone przez
burmistrza ankiety, mieszkancy
odniesli się do propozycji działan
inwestycyjnych na terenie dzielnicy
(ul. Jana Pawła II, Polna, remiza
OSP i inne).
 Laureaci konkursu plastycznego “Swiąteczne widoczki”, zorganizowanego przez urząd gminy i
BiCeK: Anna Macioł, PSP Staniszcze
Małe-Sporok, Samuel Grund, PSP
Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3,
Natalie Kampa, PSP Kolonowskie,
Alan Kałuzny oraz Mateusz Buhl,
obaj PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 i Jagoda Szarek, PG
Kolonowskie. Wszyscy otrzymali
nagrody o wartosci 60 zł.
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MIESZKAŃCY WYBRALI MĄDRYCH LUDZI
Rozmowa z Rafałem Kupke, przewodni- trzech komitetów wyborczych. Jak wygląda
czącym Rady Miejskiej w Kolonowskiem codzienna współpraca radnych, którzy dwana- 16 listopada
minął rok od
ostatnich wyborów samorządowych. Jak Pan
ocenia ten okres
w działalności
naszego samorządu?
- Może zacznę
od tej dobrej
strony. - Udało
się
zakończyć
inwestycję, związaną z wymianą
wodociągu, która była priorytetem poprzedniej
i tej kadencji. Pozyskaliśmy środki na wykonanie dróg transportu rolnego w Spóroku i Staniszczach Małych oraz z tzw. schetynówek, za
które modernizujemy ulice Pluderską i Zakładową w Kolonowskiem. Dzięki ciężkiej pracy pracowników urzędu miasta i gminy oraz mądrym
decyzjom radnych zostało przeprowadzonych i
prawidłowo rozliczonych wiele zadań. Mam
nadzieję, że widać to w każdej naszej miejscowości.
- A co się nie powiodło?
- Za nami kolejny rok, w takcie którego rodzice
mają problemy ze znalezieniem miejsca dla
swoich pociech w przedszkolach. Wiele dzieci
nie dostało się w ogóle do przedszkola, są też
takie, które muszą być dowożone do innych
miejscowości. Mając to na uwadze, podjęliśmy
działania, których celem jest rozbudowa przedszkola w Kolonowskiem o kolejny oddział.
- W składzie rady pracują przedstawiciele

ście miesięcy temu rywalizowali o głosy wyborców? Jak układa się współpraca z burmistrzem?
- Uważam, że współpraca przebiega prawidłowo. Mieszkańcy wybrali mądrych ludzi. Kolonowskie jest małą gminą i jeśli ktoś myśli, że
uprawiamy jakąś wielką politykę, to się myli.
Jesteśmy tutaj po to, aby coś wspólnie ustalić,
zrobić - a nie zachowywać się jak posłowie na
Wiejskiej. Współpraca z burmistrzem przebiega
prawidłowo. Cały czas się docieramy i wypracowujemy nowe pomysły.
- W wyniku wyborów parlamentarnych zmieniła się ekipa rządząca w Warszawie. Co pan
myśli o jej pomyśle likwidacji gimnazjów i propozycji powrotu sześciolatków do przedszkoli?
- Kolejną reformę szkolnictwa można przeprowadzić, ale pod warunkiem, że za reformą pójdą pieniądze. Jeśli są to gołe słowa i hasła wyborcze, niepoparte środkami finansowymi dla
samorządów, to mam nadzieję, że do tej reformy nie dojdzie.
- Wkrótce rozpoczniecie debatę na temat budżetu gminy na 2016 rok. Jakie zadania są najpilniejsze do realizacji i na jakie problemy do
rozwiązania chciałby pan zwrócić uwagę w
perspektywie wieloletniej?
- Najpilniejszym zadaniem jest rozbudowa
przedszkola w Kolonowskiem, która pozwoli
zabezpieczyć miejsce dla kolejnych 25 dzieci.
Ciągle powinniśmy poprawiać jakość infrastruktury drogowej i dbać o poprawę czystości i estetyki w naszych miejscowościach. Mam nadzieję, że dzięki porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym w Strzelcach Opolskich nasza
gminna spółka KGK właściwie zadba o letnie i
zimowe utrzymanie dróg i chodników.

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
1. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, obejmującej działki Nr 1685 i 1686/1 z karty mapy 3, obrębu Kolonowskie, o powierzchni ogólnej 0,0720 ha, położonej przy ul.
Bzów w Kolonowskiem, zapisanej w księgach wieczystych o numerach 31568 i OP1S/00055571/1. Nieruchomość jest uzbrojona w wodociąg, energię elektryczną, kanalizację
sanitarną i jest przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego
z wbudowanym lub towarzyszącym lokalem usługowym oraz przeznaczonym na nieuciążliwą dla środowiska i otoczenia działalność gospodarczą. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.150 zł + 23% VAT 6.934,50 zł = 37.084,50 zł (brutto). Wadium ustalono w wysokości 6.000 zł. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia jej
zabudowy na cele określone w planie zagospodarowania przestrzennego w terminie 1 roku i zakończenia w terminie 3 lat od zawarcia umowy notarialnej.
2. Na oddanie w dzierżawę na okres 11 lat niezabudowanej nieruchomości obejmującej działki Nr 286/1 i 286/2 z karty mapy 3, obrębu Staniszcze Małe o ogólnej powierzchni
0,4520 ha, położonej przy ulicy Granica w Staniszczach Małych, zapisanej w księdze wieczystej o numerze 10135. Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania
przestrzennego: część jako tereny zabudowy mieszkaniowej pensjonatowej, druga część jako tereny rolne. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 2.500 zł + 23%
VAT 575zł = 3.075 zł (brutto). Wadium ustalono w wysokości 500 zł.
Opisane wyżej nieruchomości są bez obciążeń.
Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą
wyżej podane wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskiem, nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Kolonowskie, najpóźniej
do dnia 14 grudnia 2015 roku. Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom, a osobie, która wygra przetarg, zaliczone na poczet ceny albo czynszu dzierżawnego
lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Bliższe informacje na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kolonowskiem, pokój nr 6, tel. 77 461 11 20, wewn. 24.

Burmistrz Kolonowskiego, mgr inż. Norbert Koston
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PRZEDSTAWIENIE, JARMARK I KONCERTY

 Do końca listopada można
wrzucac do brązowych pojemnikow
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem przygoto- Wystąpi w nim Męski Zespół Chorałowy Akademii Mu- zamiennie bioodpady lub popioł. Od
wała ciekawą ofertę na okres świąteczno-noworoczny.
zycznej w Bydgoszczy, pod dyrekcją Mariusza Kończala, a 1 grudnia do 30 kwietnia wysypujemy do nich wyłącznie popioł!
29 listopada o godz. 15:00 rozpocznie się Jarmark Bożona- na organach zagra Paweł Pawłowicz. W repertuarze zerodzeniowy w Kolonowskiem. Wystąpią w nim: Kabaret
Wiejski EWG, Suskie Skowronki, dzieci ze szkoły i przedszkola w Kolonowskiem oraz powołana niedawno do
życia w Staniszczach Wielkich grupa hiphopowa. Impreza
odbędzie się w rejonie sali widowiskowej przy OSP i zabytkowej chaty na ul. Leśnej.
6 grudnia o godz. 11:30 w sali widowiskowej przy OSP w
Kolonowskiem odbędzie się przedstawienie „Gerda i Kaj”,
połączone z wizytą Świętego Mikołaja. Inscenizację na
podstawie baśni Jana Christiana Andersena wykonają
aktorzy Fundacji - ależ Gustawie! z Łodzi.
6 grudnia o godz. 17:00 w kościele parafialnym w Staniszczach Wielkich rozpocznie się pierwszy koncert w ramach
„Staniszczańskich Wieczorów Muzyki Adwentowej”.

społu znajdują się wielogłosowe opracowania pieśni z
czasu od późnego średniowiecza do współczesności.
Drugi koncert festiwalu, nad którym honorowy patronat
objął m.in. Biskup Opolski Andrzej Czaja, odbędzie się 13
grudnia, również o 17:00. Wystąpią w nim, grający na
organach, Tomasz Niestrój oraz sopranistka, Anna Jankowiak, którzy wykonają utwory Jana Sebastiana Bacha,
Felixa Mendelssohna-Bartholdego, Antonina Dvořáka i
wielu innych kompozytorów.
3 stycznia zostanie w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem zorganizowany koncert noworoczny, w którym
wystąpią: złożony z muzyków Filharmonii Opolskiej Kwartet Angelus, z którym zaśpiewa Artur Garbas. Więcej o
tym koncercie w następnym wydaniu „Colonnowskiej”.

 27 pazdziernika burmistrz Kolo-

nowskiego złozył wniosek na dofinansowanie modernizacji drog na
osiedlu w Kolonowskiem do Narodowego Programu Przebudowy
Drog Lokalnych na rok 2016. Zakres
planowanych prac obejmuje ul. Kraszewskiego, Krasinskiego, Konopnickiej, Słowackiego, Mickiewicza i
Prusa. Wartosc kosztorysowa całego
zadania wynosi 985 tys. zł.
 29 pazdziernika wpłynęło do
Urzędu Miasta i Gminy pismo z LGD
Kraina Dinozaurow, z prosbą o rozwiązanie umowy najmu na pomieszczenia w Centrum Aktywnosci Wiejskiej w Sporoku. Na razie nie wiadomo, dokąd zostaną przeniesione
biura LGD.

 4 listopada burmistrz Norbert
Koston negocjował w WFOSiGW
w Opolu warunki pozyczki na termomodernizację budynku OSP Staniszcze Wielkie. Jej wartosc ma wyniesc 255 tys. zł, przy korzystnym,
dwuprocentowym oprocentowaniu
w skali roku.

 Na 23 listopada zaplanowano
sesję Rady Miejskiej w Kolonowskiem, w programie ktorej znalazły
się sprawy związane ze stawkami
podatkow i opłat lokalnych na 2016
rok. Radni podejmują rowniez kwestię taryf za zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie sciekow.

WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
Pozytywne myślenie i uśmiech na twarzy
to recepta na wspólne życie Państwa Brygidy i Ernesta Kurczyk z Kolonowskiego,
którzy w dniu 16 października 2015 r. obchodzili 50. rocznicę ślubu. Jubilaci wychowali dwie córki i syna, doczekali się dwojga
wnucząt. Pani Brygida pracowała w Nasycalni Drewna w Kolonowskiem oraz w Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem, której pracownikiem był również pan Ernest.
30 października swoją 50. rocznicę ślubu
obchodzili Państwo Halina i Jan Oleksiejuk
ze Staniszcz Wielkich. Jubilaci wychowali
trzy córki i doczekali się pięciorga wnucząt.
Oboje zawodowo pracowali w stoczni w
Koźlu.
6 listopada Złote Gody obchodzili Państwo
Anna i Franciszek Machnik z Kolonowskiego. Jubilaci wychowali jednego syna. Swoje
zawodowe życie pan Franciszek poświęcił
Hucie "Andrzej" w Zawadzkiem, a pani
Anna - Fabryce Tektury w Kolonowskiem.

Janusz Żyłka oraz Józef Swaczyna otrzymali w gminie Kolonowskie największe poparcie
w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 25 października br.
W wyborach do sejmu zwyciężyła u nas lista Platformy Obywatelskiej, z której wystartował
Janusz Żyłka. Głos na nią oddało 611 osób, a aż 514 postawiło znak „x” przy nazwisku zamieszkałego w Kolonowskiem wicestarosty strzeleckiego. Drugie miejsce zajęła Mniejszość Niemiecka
(342 głosy), a trzecie Prawo i Sprawiedliwość (330), wyprzedzając listy Kukiza’15 (130 głosów),
Nowoczesnej Ryszarda Petru (73), KORWiN-a (54), Zjednoczonej Lewicy (38), Partii Razem (33),
PSL-u (19), JOW Bezpartyjnych (6) i „Szczęść Boże” Grzegorza Brauna (5).
Janusz Żyłka otrzymał w całym województwie opolskim 2984 głosy, czyli o prawie pięć i pół
tysiąca mniej niż Ryszard Wilczyński (8440 głosy), który jako ostatni z listy Platformy Obywatelskiej dostał się do sejmu.
Wybrani na nową kadencję posłowie uzyskali w gminie Kolonowskie następujące wsparcie:
Ryszard Galla (MN, 167 głosów), Patryk Jaki (PiS, 107), Sławomir Kłosowski (PiS, 79), Jerzy Żyżyński (PiS, 52), Witold Zembaczyński (Nowoczesna, 48), Antoni Duda (PiS, 43), Janusz Sanocki
(Kukiz’15, 41), Leszek Korzeniowski (PO, 31), Tomasz Kostuś (PO, 25), Paweł Grabowski
(Kukiz’15, 17) oraz Rajmund Miller (PO, 1).
Absolutnym zwycięzcą w wyborach do senatu na terenie gminy Kolonowskie został Józef Swaczyna (MN), na którego głos oddały 882 osoby. Starosta strzelecki wyprzedził m.in. Grzegorza
Peczkisa z PiS, który uzyskał 217 głosów oraz Aleksandra Świeykowskiego (PO, 173 głosy), Dariusza Urbasia (Kukiz’15, 194) i Beniamina Godylę (Nowoczesna, 139). W całym swoim okręgu wyborczym, obejmującym powiaty kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, oleski i głubczycki, Swaczyna
zebrał 21.241 głosów, co dało mu zaledwie trzecie miejsce. Senatorem z tego okręgu wybrany
został Grzegorz Peczkis (PiS, 25.508 głosów), który wyprzedził senatora poprzedniej kadencji,
Aleksandra Świeykowskiego (PO, 21.939).

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

SPIS TELEFONÓW

47 - 110 Kolonowskie

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

KINDER UND JUGEND SPIELEN THEATER

UMiG: 77 4611 140

PRZEGLĄD TEATRZYKÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH W KOLONOWSKIEM

Numery wewnętrzne:

19 listopada odbyła się w Kolonowskiem kolejna edycja przeglądu teatrzyków szkolnych, w trakcie którego niemieckojęzyczne inscenizacje wystawili uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy. W trakcie przeglądu
zaprezentowano dwie baśnie braci Grimm - „Der goldene Vogel” (PSP Staniszcze Małe - Spórok, opiekun: Krystyna
Rokita) i „Hänsel und Gretchen” (PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3, opiekun: Sylwia Kurek) oraz przedstawienie
„Das Examen” (PSP Nr 1 w Kolonowskiem, opiekun: Ryszard Ziaja). Poniżej przedstawiamy fotorelację z tej imprezy.
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PAZURKIEM: WSZYSTKIEMU WINNI POPRZEDNICY
W Polsce wszystkiemu winni bywają poprzednicy. Ileż to razy, przy okazji przejęcia władzy, dopiero co namaszczeni do sprawowania
zaszczytów wybrańcy narodu rozpoczynali swoją radosną twórczość od negacji tego, co dotąd
zrobiono?
Słuchając wystąpień polityków, którzy wygrali tegoroczne wybory parlamentarne, odnoszę wrażenie, że mieszkam w państwie zagrożonym agresją zewnętrzną, otoczonym przez nieprzychylnych sąsiadów, zrujnowanym pod
względem gospodarczym i kształcącym nieudaczników. Czy artykułujący te poglądy naprawdę tak uważają, czy też szykują sobie grunt pod
alibi, niezbędne w przyszłości, kiedy trzeba będzie się rozliczyć z przedwyborczych obietnic?
Obejmująca osiem lat temu rządy ekipa Donalda Tuska zapowiadała wzmocnienie samorządności oraz ograniczenie wpływu administra-

cji rządowej na to, co się dzieje w regionach. Tak
się jednak nie stało. Zamiast wyposażyć starostów i marszałków województw w większe kompetencje, PO razem z PSL zaczęły utrwalać tak
zwany autorytet władzy centralnej. A zamiast
przekazać samorządom większe środki na prowadzenie samodzielnej polityki regionalnej,
utrzymały przy życiu zbędne w formie i treści
kuratoria oświaty oraz rozrzuciła ochłapy na
budowę dróg w postaci „schetynówek”.
Platforma musiała przegrać, bo nie dotrzymała obietnic wyborczych. Prawdopodobnie
wszystkich nie będzie w stanie dotrzymać również Prawo i Sprawiedliwość. Chyba że uzna za
zasadne, aby za nie zapłacili inni. Na przykład
gminy za reformę oświaty. Winę ze ewentualne
niepowodzenia będzie można przecież i tak zrzucić na poprzedników.
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