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Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

13 stycznia, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, spotkali się wójtowie i burmistrzowie miast papieskich,
czyli miast, które św. Jan Paweł II odwiedził podczas swojego pontyfikatu. Na zaproszenie Fundacji "Dzieło Nowego
Tysiąclecia" w spotkaniu uczestniczył również wiceburmistrz Kolonowskiego, Konrad Wacławczyk, oraz mgr Monika Kocot, naczelna pielęgniarka Caritas Diecezji Opolskiej. Ich obecność podyktowana była tematem przewodnim spotkania, którym w tym roku były opieka nad osobami starszymi. W panelu dyskusyjnym, którego główną
myślą była integracja opieki ludzi starszych w Polsce, prelegenci przybliżyli słuchaczom wzrastającą potrzebę troski o
ludzi chorych, niepełnosprawnych i seniorów w miejscu ich zamieszkania. Pokazali ponadto, jak - dzięki bardzo
dobrej współpracy z Caritas Diecezji Opolskiej oraz z kołami Caritas działającymi przy parafiach - na terenie gminy
Kolonowskie oraz w innych gminach Diecezji Opolskiej rozwiązana jest opieka nad ludźmi starszymi. I chodzi tu nie
tylko o opiekę medyczną, ale również o wartość dodaną, którą jest obecność i stałe zainteresowanie, jakie opiekunki skutecznie okazują swoim podopiecznym, zwłaszcza tym mieszkającym samotnie.
Omówiona na przykładzie gminy Kolonowskie współpraca opolskich samorządów z Caritas Diecezji Opolskiej,
została zarekomendowana jako wzór do naśladowania w całym kraju.

Rada Miejska w Kolonowskiem przyjęła na swoim posiedzeniu 15 lutego
uchwałę w sprawie utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego
„Jedź z nami”. Powoływany z inicjatywy starosty strzeleckiego, Józefa Swaczyny, związek ma ułatwić lepszą
organizację lokalnego transportu zbiorowego oraz pełnienie roli organizatora publicznego transportu zbiorowego
w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym.
Związek będzie wykonywać przekazane mu zadania swoich członków
w zakresie powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich, a jego statut
przewiduje m.in. wspólne ustalanie
polityki taryfowej i ulg,
w komunikacji autobusowej na terenie
powiatu strzeleckiego.
Ponadto, w trakcie czternastej sesji
kadencji 2014 - 2018, radni przyjęli
uchwały w sprawach: programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kolonowskie, określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Kolonowskie w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wyrazili
sprzeciw wobec działań Prezydenta
Opola, mających na celu powiększenie
Opola kosztem sąsiednich gmin.

13 marca w hali sportowej w Kolonowskiem odbędzie się wystawa, w trakcie
której zostaną zaprezentowane wspaniałe dekoracje i potrawy wielkanocne
z całego województwa opolskiego. Ta tradycyjnie organizowana na dwa tygodnie przed Wielkanocą i firmowana przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
impreza, skupia na sobie zainteresowanie wielu zwiedzających. Warto zobaczyć!

Piosenki duetu Dominika i Janusz Żyłka do ostatniego miejsca zapełniły 14
lutego salę OSP w Kolonowskiem. Dzięki koncertowi, który zorganizowała Biblioteka i Centrum Kultury, poruszona została ludzka solidarność, a finansowe wsparcie otrzymał ciężko chory 20-letni mieszkaniec Kolonowskiego. Tylko za sprawą
rozprowadzonych wejściówek uzyskano kwotę 1.250 zł. Do końca sierpnia prowadzona jest zbiórka publiczna, można też przekazać choremu 1% podatku na
KRS 0000273196, cel szczegółowy: Michał Sawczuk. Zarówno wykonawcy, jak i
prowadzący imprezę Konrad Wacławczyk oraz odpowiedzialni za nagłośnienie
Kamil Koj i Sebastian Wacławczyk, nie pobrali wynagrodzenia za udany koncert.
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Po pozytywnej weryfikacji Raportu Jakości Zastosowania CAF
możemy poinformować, iż Urząd
Miasta i Gminy Kolonowskie
otrzymał Certyfikat Skutecznego
Użytkownika CAF. W 2015 r.
Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem wziął udział w bezpłatnym
projekcie PO KL 5.2.2 pod nazwą:
„Systemowe wsparcie procesów
zarządzania w JST”, realizowanym
przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.
Celem projektu było wdrożenie
w urzędzie Wspólnej Metody
Oceny CAF 2013. Metoda ta jest
narzędziem kompleksowego zarządzania jakością i skupia się na
przeprowadzeniu samooceny,
identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzeniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Redakcja "Strzelca Opolskiego”
ogłosiła kolejną edycję konkursu
na Perłę Roku. Bierze w nim
udział Anna Piątkowska ze Staniszcz Małych.
Pani Anna
należy do licznych organizacji, w tym: Caritas parafii Staniszcze Małe,
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców oraz Stowarzyszenia Odnowy Wsi. Jest
w nich bardzo aktywna. Jako członek parafialnego koła Caritas
współorganizuje wigilię dla samotnych, dokonuje podziału darów wśród potrzebujących. Należy też do ścisłego grona organizatorów licznych spotkań towarzyskich, wyjazdów, turniejów
w związku emerytów. Równocześnie znajduje czas na wpieranie
działalności Stowarzyszenia Odnowy Wsi Staniszcze Małe poprzez pomoc w organizacji dorocznych biegów przełajowych o
Puchar Stoczka, festynu świętojańskiego czy babskiego combra.
Aby zagłosować na Annę Piątkowską, należy do 10 marca, wysłać na numer 72601 SMS o treści
so.perla7, podając swoje imię,
nazwisko i miejscowość. Koszt
SMS-a wynosi 2,46 zł.
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Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich przygotowuje mapę zagrożeń bezpieczeństwa,
na której mają zostać zidentyfikowane wszystkie miejsca, gdzie występuje największe zagrożenie
przestępczością i wypadkami drogowymi.
W 2015 roku odnotowano 6.593 interwencje nie. Mapy powinny uwzględniać m.in. najbardziej
policyjne, 4.946 miało miejsce na terenie miej- niebezpieczne odcinki dróg oraz osobiste odczuskim i 1.647 na wsi. Przedmiotem troski jest prze- cia mieszkańców w zakresie poczucia bezpieczeńciętny czas reakcji na zdarzenia, od którego czę- stwa. Tworząc diagnozę zagrożeń powinno się
sto zależy skuteczność interwencji. W 2015 roku również uwzględnić uwagi przekazywane przez
odnotowano 1.210 przestępstw (320 na terenie społeczeństwo w trakcie debat społecznych i
obejmującego gminy Kolonowskie, Zawadzkie i bezpośrednich rozmów z dzielnicowymi.
Jemielnica Komisariatu w Zawadzkiem), w tym Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opol781 o charakterze kryminalnym (Komisariat Za- skich, przystępując do pracy nad mapą zagrożeń
wadzkie: 177) i 186 o charakterze gospodarczym bezpieczeństwa na swoim terenie, zaprasza
(Komisariat Zawadzkie: 86). W statystykach poli- wszystkich mieszkańców do jej współtworzenia.
cyjnych odnotowano 69 przestępstw, związanych Wszelkie uwagi, dotyczące niebezpiecznych
z nieprzestrzeganiem ustawy o przeciwdziałaniu miejsc w gminie Kolonowskie, należy dowolną
narkomanii. 7 z nich miało miejsce w naszej czę- drogą (bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą
ści powiatu.
elektroniczną) zgłaszać do Komisariatu w ZaŁagodniejszą formą naruszenia prawa są wykro- wadzkiem lub do dzielnicowego.
czenia, których liczba w 2015 roku
wyniosła 16.011. Na terenie Komisariatu Zawadzkie odnotowano 937
zdarzeń, polegających na naruszeniu
porządku i spokoju publicznego, przeciw obyczajności publicznej oraz urządzeniom użytku publicznego oraz
przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tym samym
czasie w powiecie odnotowano 35
wypadków drogowych, w których
zginęło 10 osób.
W celu poprawy bezpieczeństwa
tworzone są mapy, które mają identyfikować zagrożenia przestępczością, w
tym m.in. gospodarczą, narkotykową i Dzielnicowi: st. aspirant Witold Galeja - rejon: Staniszcze Małe, Staniszzorganizowaną, zagrożenia wykrocze- cze Wielkie i Spórok (z lewej, nr tel. komórkowego: 571 322 208 ) oraz
niami szczególnie uciążliwymi społecz- aspirant Dominik Puszczewicz - rejon: Kolonowskie (tel.: 571 322 207).
podziału tych środków, oparty o koszty funkcjonowania poszczególnych sekcji. Po dodatkowym
spotkaniu, które odbyło się 19 stycznia, został
wypracowany w tej sprawie kompromis.
21 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu w strzeleckim urzędzie pracy. Dowiedziałem się, że
w tym roku będzie prowadzona aktywna polityka
w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych z wykorzystaniem wielu instrumentów finansowych.
Będą organizowane m.in. różne kursy dla bezrobotnych, w tym językowe.
28 stycznia odbyłem spotkanie z dyrektorami
naszych placówek oświatowych. Głównym tematem były działania, jakie należy podjąć w związku
ze zmienionymi przepisami w zakresie wieku
szkolnego oraz organizacja naborów do przedszkoli i szkół podstawowych. NORBERT KOSTON

Początek roku to szczególny okres w pracy urzędu gminy. W tym czasie odbywa się wiele spotkań, istotnych z punktu widzenia realizacji zadań w całym roku budżetowym.
5 stycznia odbyłem spotkanie z wicedyrektorem
regionalnym firmy Tauron, w trakcie którego
została podpisana umowa na utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego. Koszt jednego takiego
punktu nie uległ zmianie i wynosi 7,05 zł. Ustaliliśmy, że Tauron prześle nam projekt umowy na
modernizację oświetlenia ulicznego na lampy
typu LED, finansowany z uzyskanych oszczędności. 5 lutego zakupiliśmy 7 żarówek typu LED,
dostosowanych do naszych opraw oświetlenia
miejskiego, w celu ich przetestowania. Żarówki
zostaną umieszczone na ulicy Szkolnej
w Kolonowskiem.
7 stycznia zorganizowałem spotkanie 1 lutego swoje 92. urodziny obchodziła Maria Kałuża z Kolonowskiego.
z udziałem przedstawicieli klubów Jubilatka przez całe swoje życie ciężko pracowała - w młodości jako
piłkarskich w zakresie podziału środ- pracownik fizyczny w lesie, później - jako dróżniczka. Wychowała
ków na dotacje do ich działalności. dwóch synów. Jest osobą niezwykle sprawną i samodzielną. Jej mieszPrzedstawiony został nowy algorytm kanie lśni czystością, a Pani Maria sama gotuje i sprząta.
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Na przełomie lutego i marca odbędą się w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem dwa interesujące przedstawienia, poświęcone głównie kobietom oraz relacjom damsko-męskim. Wstęp: za
okazaniem wejściówek, w które można się nieodpłatnie zaopatrzyć w Bibliotece i Centrum Kultury.
„Pokojówki” to jednoaktowa sztuka Jeana Geneta, koncentrująca się wokół problemu tożsamości człowieka oraz trudności, które stają na drodze do bycia sobą. Dwie siostry,
pokojówki Claire i Solange, pod nieobecność Pani, naśladują
układy, w których tkwią na co dzień. Claire wciela się
w postać chlebodawczyni, Solange przypada rola służącej.
Toczące się między bohaterkami dialogi wyrażają uczucia,
jakie budzi w nich Pani – nienawiść połączona z fascynacją.
Jednocześnie wychodzi na jaw rywalizacja między siostrami,
z których jedna kocha się w młodym mleczarzu, druga śle na
policję donosy obciążające pana domu. Dzwonek budzika,
oznajmiającego powrót Pani, przerywa kłótnię sióstr,
w czasie której Solange niemal posuwa się do rękoczynów…
Przedstawienie zaprezentuje działający przy Domu Kultury
w Ozimku Teatr Fieter. Prowadzony od 1991 roku przez
Roberta Konowalika zespół ma bogaty dorobek artystyczny,
a premiera kameralnej inscenizacji „Pokojówek” odbyła się
w październiku ub. roku podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Psychologii Procesu "Pop kreacje Energia" we Wrocławiu. Spektakl, który przygotowali Małgorzata Kałuzińska,
Anna Bereźnicka oraz Robert Konowalik, zostanie zaprezentowany w Kolonowskiem 27 lutego o godz. 19:00.
12 marca o godz. 19:00 odbędzie się
widowisko pod prowokacyjnym tytułem:
„Nie wierzyć kobiecie?”. Na inscenizację
złożą się występy wokalistów z terenu
gminy Kolonowskie oraz przedstawienia
teatralne w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej oraz grupy Ars Fictis. Ta ostatnia
zaprezentuje premierę jednoaktówki,
zatytułowanej „O królu, co chciał mieć
święty spokój”. Spektakl w karykaturalny
sposób ukazuje zależności, w których żyje
człowiek. Z kolei uczniowie PG w Kolonowskiem odegrają w przedstawieniu
„Ach,
Papa”
konflikt
pokoleń
we współczesnej niemieckiej rodzinie .

 27 stycznia nastąpiło uroczyste
otwarcie i poświęcenie nowo wyremontowanego obiektu OSP Staniszcze
Wielkie. Koszt modernizacji remizy
wyniósł 302 tys. zł.
 12 lutego zakończono modernizację oświetlenia w najstarszym skrzydle
szkoły podstawowej w Kolonowskiem
na oświetlenie z lamp LED. Koszt wymiany oświetlenia wyniósł 14 tys. zł.
 Terminy zebrań sprawozdawczowyborczych w jednostkach OSP:
27 lutego o godz. 15:00 - Fosowskie,
28 lutego o godz. 14:00 - Kolonowskie, 28 lutego o godz. 16:00 - Staniszcze Małe, 6 marca o godz. 14:00 - Staniszcze Wielkie, 13 marca o godz.
16:00 - Spórok
 14 lutego w Spóroku i 21 lutego
w Kolonowskiem odbyły się zebrania
sprawozdawcze w kołach mniejszości
niemieckiej. Zebrania w pozostałych
DFK: 28 lutego o godz. 16:00 - Staniszcze Wielkie, 6 marca o godz. 15:30 - Staniszcze Małe
 W związku ze zmianą ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych,
w przypadku, gdy kwota podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego nie
przekracza kwoty 100,- zł, podatek
jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty, tj. do 15
marca 2016 r. Od 1 stycznia każdy
podatnik podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości i od środków
transportowych posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na
który można uiszczać te należności.
 Stowarzyszenie OPPEN prowadzi
w urzędzie gminy nieodpłatne porady
prawne. Dyżury radców prawnych lub
adwokatów odbywają się w każdy
czwartek, w godz. od 7:00 do 11:00.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

Urząd Miasta i Gminy: 77 4611
140 - numery wewnętrzne:
sekretariat: 22, faks 31, biuro
rady miejskiej 27; księgowość
32 i 35; skarbnik 23; podatki
33; kasa 34; ewidencja ludności
36; działalność gospodarcza 37;
budownictwo 28 i 38; kadry 25;
USC 26; rolnictwo, środowisko i
mienie komunalne 24; drogi
i gospodarka komunalna 30;
ochrona ppoż. i OC 29,
Biblioteka i Centrum Kultury:
77 4611 140, wewn. 50, 51,
Spółka „KGK”: 77 4611 044 - wodociągi: 600 937 308,
Ośrodek Pomocy Społecznej:
77 4611 075,
Gimnazjum Kolonowskie:
77 4611 053,
Szkoły podstawowe:
Kolonowskie: 77 4611 126;
Fosowskie: 77 4611 158;
Staniszcze M.: 77 4611 064,
Przedszkola: Kolonowskie:
77 4611 455;
Fosowskie: 77 4611 058;
Staniszcze W.: 77 4611 260,
Komisariat policji
w Zawadzkiem: 77 46 16 477,
Dzielnicowi w Kolonowskiem:
77 46 11 007, 7746 16 477,
Straż Pożarna Strzelce Op.:
77 4049 900,
Pogotowie Ratunkowe: 999,
112,
Ośrodek Zdrowia - „Medyk”:
77 4611 160,
Stacja Caritas: 77 4620 215,
Poczta Kolonowskie: 77 4622
490, Fosowskie: 77 4622 490.
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W okresie od 1 stycznia 2016 do 29 lutego
2016 r. Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem przeprowadziła szereg działań,
dofinansowanych w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Kolonowskie. W ramach akcji pn.
„Kulturalne Ferie 2016” zorganizowano
łącznie 10 działań, z czego 5 finansowanych
było ze środków Programu. Wszystkie te z
nich, które miały określone miejsce realizacji
i ograniczoną ilość uczestników, zostały
zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Opolu.
Dzięki wsparciu z funduszu antyalkoholowego opłacono transport i wynagrodzenie
opiekunów oraz ubezpieczenie i bilety wstępu, a w przypadku imprez stacjonarnych: wynajem torów i poczęstunek w
trakcie turnieju gry w kręgle oraz opłacono wykonawców przedstawienia teatralnego pt. „Brzydkie kaczątko” (130 widzów!), wydrukowano plakaty i wejściówki. Uczestnicy wszystkich zajęć skorzystali z nich zupełnie za darmo. We wszystkich formach wypoczynku wzięło udział łącznie ponad 430 dzieci, przy czym część korzystała z więcej niż jednego typu
działań (wyjazdów i zajęć stacjonarnych). Młodzież z naszej gminy wzięła udział m.in. w balu przebierańców (60 osób),
zajęciach pierwszej pomocy (12 osób) oraz w trzech wycieczkach - dwukrotnie do Gliwic; na gry typu „Escape The Room” i
na lodowisko oraz do Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu (każdorazowo od 40 do 45 uczestników).

prachcic, Turawy, Dąbrowy, Prószkowa i Dobrzenia Wielkiego. Dobrze o tym wiedzą mieszkańcy zainteresowanych
gmin, którzy bronią swego, tak jak my wszyscy broniliśmy
opolskiego w 1998 roku.
W listopadzie ub. roku zwróciłem się do marszałka Andrzeja Buły z interpelacją, zawierającą pytanie o to, jaką
wartość dodaną przyniesie poszerzenie Opola kosztem
innych gmin w kontekście celów rozwojowych, zapisanych
w Strategii Województwa Opolskiego do 2020 roku.
W odpowiedzi otrzymałem kilkustronicowy referat, z którego wynika, że rozwój aglomeracji opolskiej jest tak samo
możliwy w wariancie poszerzenia miasta Opola, jak i przy
pozostawieniu wszystkich podopolskich gmin w dotychczasowym kształcie. Skoro nie przybędzie miejsc pracy i studentów na opolskich uczelniach, ani nagle nie wybuchnie bomba demograficzna, to po co ten cały zgiełk?!
JÓZEF KOTYŚ

Przyjęta w grudniu ub. roku przez sejmik województwa
opolskiego rezolucja w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej, nie jest jedynym głosem samorządów,
zaniepokojonych propozycjami wytyczania na nowo map
gmin, regionów i powiatów. W sprawie istniejącego podziału administracyjnego Polski stanowisko przyjął także
Konwent Przewodniczących Sejmików RP, w którego posiedzeniu uczestniczyłem, a który odbył się w połowie lutego
w Łodzi. Zdaniem zdecydowanej większości przedstawicieli
samorządów województw, za wyjątkiem przybyłego
z Rzeszowa przewodniczącego sejmiku województwa
podkarpackiego, każda zmiana na mapie administracyjnej
kraju spowoduje chaos instytucjonalny, będzie się wiązać
z ogromnymi kosztami finansowymi oraz społecznymi,
a także może wstrzymać napływ środków unijnych do
Polski. Przede wszystkim jednak podważa
zaufanie mieszkańców do instytucji samorządu terytorialnego.
Opinię publiczną na Opolszczyźnie mniej
bulwersuje pomysł powołania kosztem
naszego regionu województwa częstochowskiego, którego nie potwierdzają
wpływowi przedstawiciele rządzącego
w kraju PiS. Z łamów opolskiej prasy nie
schodzi za to temat powiększenia Opola, co
miałoby się odbyć kosztem sąsiadujących
z tym miastem gmin. Argumenty zwolenników propozycji prezydenta Arkadiusza
Wiśniewskiego miał wzmocnić goszczący
w stolicy naszego województwa prezydent Na zdjęciu: z inicjatywy wiceprzewodniczącego sejmiku województwa,
Rzeszowa, Adam Ferenc. Tak do końca mu Józefa Kotysia, odbyło się 1 lutego w Opolu spotkanie burmistrza Norberta
się to jednak nie udało, ponieważ rzeczywi- Kostona i prokurenta firmy Izostal, Marka Mathei, z marszałkiem wojestość wsi podkarpackiej daleko odbiega od wództwa, Andrzejem Bułą, poświęcone modernizacji drogi wojewódzkiej nr
tego, co można zobaczyć w okolicach Kom- 463 na odcinku Kolonowskie - Zawadzkie. Decyzja w tej sprawie już wiosną.

