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DOBRA GMINA
Do dzisiejszego numeru
„ C olonnowskiej”
załączamy ankietę, dotyczącą
oceny pracy urzędu miasta
i gminy. Na prośbę burmistrza Norberta Kostona
pytamy Mieszkańców o to,
czy są zadowoleni ze sposobu
załatwiania
ich
spraw. W związku ze zgłaszanymi
postulatami,
konsultowana jest propozycja
zmiany
godzin
otwarcia urzędu. W poniedziałki byłby on czynny
od 8.00 do 17.00, a w piątki
- od 7.00 do 14.00. Zmiany
zostaną wprowadzone w
życie, jeśli większość odpowiedzi będzie „ na tak”.
Ankiety nie musimy podpisywać, co powinno zachęcić
wszystkich
do
szczerych wypowiedzi na
temat pracy urzędników.
Można ją przesłać pocztą
lub wrzucić do specjalnej
skrzynki, która wkrótce
zostanie zawieszona przy
wejściu do urzędu miasta i
gminy.

Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

KOMISARZ NA SESJI RADY MIEJSKIEJ
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem, która odbyła się 11 lutego, gościł komisarz policji w Zawadzkiem, Marian Buczek. Poinformował on radnych o
stanie bezpieczeństwa i porządku w 2012
roku na obszarze swojego działania.
Komisariat Policji w Zawadzkiem obsługuje swoim zasięgiem gminy Jemielnica, Zawadzkie i Kolonowskie. Mimo że przysługuje mu 30 etatów, realnie zatrudnia 23
osoby. Nie przeszkadza to jednak mundurowym właściwie wypełniać swoje obowiązki. Liczba wykroczeń na terenie działania komisariatu w ubiegłym roku była
mniejsza niż w 2011. W efekcie tego
wszczęto 302 postępowania, 149 z nich
miało charakter kryminalny, a 11 - gospodarczy. Policjanci z Zawadzkiego wystawili
ogółem 260 mandatów, a w efekcie ich
działań do sądu skierowano 23 sprawy. W
2012 roku 29 razy wyjeżdżali do zdarzeń
drogowych, z których dwa miały charakter
wypadków.
Marian Buczek ocenił Kolonowskie jako
gminę spokojną. Jednocześnie zwrócił
uwagę na to, że w ubiegłym roku zatrzymano tutaj dwie osoby, trudniące się rozprowadzaniem narkotyków. Dotąd nie było
u nas zgłoszeń o występowaniu tego typu

używek na terenie szkół. Z tym zagrożeniem należy się jednak ciągle liczyć, ponieważ narkotykami z roku na rok interesują
się coraz młodsze osoby.
Korzystając z obecności komisarza, radny
Grzegorz Hurek zwrócił uwagę na potrzebę patrolowania remiz strażackich, a sołtys
Edward Kunysz poprosił o wzmożenie patroli ul. Cmentarnej i ul. Granica w Staniszczach Małych, z chwilą zamknięcia dla ruchu modernizowanej ul. Opolskiej.
W trakcie sesji radni dokonali drobnej korekty uchwały, nadającej statut Bibliotece i
Centrum Kultury w Kolonowskiem. Nowa
jednostka organizacyjna gminy zostanie
najprawdopodobniej powołana 1 kwietnia,
obejmując swoim działaniem m.in. gminną
bibliotekę i świetlice wiejskie. Będzie ona
zarządzać także urządzeniami sportowymi
i halą sportową.
Rada Miejska w Kolonowskiem podjęła
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
oraz zaciągnięcia kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radni przyjęli też korektę budżetu gminy na 2013 rok i program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kolonowskie.
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CZIPOWANIE
PSÓW
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ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW

Burmistrz Kolonowskiego 27 stycznia 50. rocznicę ślubu obchodzili 17
zarządza w dniach od 25 do
27 lutego br. dobrowolne i
bezpłatne czipowanie psów.
Właściciele czworonogów,
którzy tego dokonają, zostaną
zwolnieni z wynoszącej 60 zł
opłaty za posiadanie psa.
Harmonogram czipowania
psów:
25 lutego (PONIEDZIAŁEK):
10.00 – 14.00 Kolonowskie –
parking przy urzędzie gminy,
14.00 – 17.00 Fosowskie – ul.
Piastowska,
26 lutego (WTOREK):
10.00 – 13.00 Staniszcze Małe
– przystanek PKS przy ul. Ks.
Gajdy,
14.00 – 17.00 Staniszcze Wielkie – Plac Targowy,
27 lutego (ŚRODA):
10.00 – 14.00 Spórok – Centrum Aktywności Wiejskiej.

Państwo Elżbieta i Hubert Czok ze
Staniszcz
Wielkich.
Jubilaci
cieszą się
dobrym
zdrowiem,
wspólnie
wychowali
dwie córki i
doczekali się trojga wnuków. Pan Hubert
przez 40 lat pracował m.in. w Nasycalni
Drewna w Kolonowskiem. Pani Elżbieta
początkowo była kasjerką na PKP, a
następnie zajęła się gospodarstwem rolnym, które jeszcze dzisiaj prowadzi z
mężem.
Złote Gody obchodzili 2 lutego Państwo
Hildegard i Norbert Kolloch ze Staniszcz
Małych. Pani Hildegard pracowała w handlu, natomiast Pan Norbert początkowo
był
zatrudniony
w
firmie
"Elektromontaż" w Opolu, a potem w Hucie "Andrzej" w Zawadzkiem. Wspólnie
wychowali troje dzieci i doczekali się
5 wnuków. Jubilaci lubią pracę w ogrodzie
i pomagają w wychowywaniu wnuków.
Pan Kolloch jest zapalonym rowerzystą.
Na swoim jednośladzie dojechał już m. in.
do Holandii, Austrii, Niemiec i Czech, i ciągle planuje nowe podróże.

MŁODZIEŻOWE SUKCESY
14 i 15 lutego, w sali widowisko- skiego (na zdjęciu) dali się wywo-sportowej w Kolonowskiem, przedzić tylko swoim rówieśnikom z Opola.

odbyły się półfinały wojewódzkie
w mini piłce ręcznej dziewcząt i
chłopców.
Wśród
dziewcząt
pierwsze miejsce zajęła reprezentacja PSP Nr 1 w Kolonowskiem, a
wśród chłopców reprezentanci
szkoły podstawowej z Kolonow-

Ogromny sukces
odnieśli uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem: Martina Koston, Weronika Spałek, Magdalena Szaton i
Benedykt
Pańczyk, którzy zakwalifikowali się
do finału Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego, organizowanego przez
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Całej
czwórce życzymy powodzenia w
finale, który odbędzie się w Warszawie!

lutego 2013
roku 95. rocznicę
urodzin obchodziła
Pani
Anastazja
Spałek z Kolonowskiego. Pani Anastazja wychowała
dwóch synów, doczekała się 6 wnuków, 11 prawnuków oraz jednego
praprawnuka. Jubilatka jest jeszcze bardzo samodzielna. Lubi chodzić do kościoła
i sama robi zakupy.
Również 17 lutego 50. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Jadwiga i Gerard Krupa ze Staniszcz Wielkich. Jubilaci wychowali jednego syna i
jedną córkę, doczekali
się
d w ó c h
wnuczek i
jednego
wnuka.
Pani Jawiga była wieloletnim pracownikiem firmy „Packprofil” w Kolonowskiem,
natomiast Pan Gerard większośc pracy
zawodowej poświęcił Hucie ”Andrzej” w
Zawadzkiem. Małżonkowie prowadzili
również gospodarstwo rolne.
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PROJEKT „DOBRA GMINA”
„Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału
jednostek samorządu terytorialnego” to
projekt zrealizowany w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, który miał na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznej struktury czterech urzędów gmin: Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek i Zębowice. Liderem projektu
była Gmina Kolonowskie, a objął on 152
pracowników zainteresowanych urzędów,
którzy w okresie od 1 września 2010 r. do
30 listopada 2012 r. wzięli udział w następujących działaniach:
Podniesienie jakości prawa w JST:
- 64 jednodniowe szkolenia specjalistyczne
w zakresie kontroli zarządczej, księgowości i finansów, zamówień publicznych i
inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa, oświaty, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej oraz zarządzania kryzysowego;
- w ramach ww. szkoleń przeprowadzona
została weryfikacja dokumentacji z zakresu księgowości i finansów, oświaty i kadr
oraz zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej.
Do przygotowania i przeprowadzania
szkoleń dla Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem zakupiono laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny i urządzenie wielofunkcyjne.
Poprawa zarządzania w JST:
- przeprowadzenie analizy oraz sporządzenie dokumentacji kontroli zarządczej dla
czterech urzędów gminy;
- audyt organizacyjno-motywacyjny oraz

wdrożenie systemu rozwoju kompetencji
kadr, opartego na badaniu luk kompetencyjnych w urzędach gmin;
- 52 dwudniowe szkolenia stacjonarne, a w
tym: 3 szkolenia dla kadry zarządzającej,
rozwijające umiejętności menedżerskie; 49
szkoleń komputerowych z obsługi komputera, MS Word i MS Excel na trzech poziomach zaawansowania; 3 dwudniowe szkolenia wyjazdowe dotyczące rozwoju umiejętności osobistych urzędników;
- przeprowadzenie 278 godzin konsultacji
indywidualnych;
- zakup programów komputerowych do
zintegrowanego zarządzania JST wraz z
wdrożeniem i kursem obsługi dla uczestników projektu – razem 36 programów, tj.
po 9 na każdy z czterech urzędów;
- zakup 12 zestawów komputerowych z
oprogramowaniem MS Office;
- audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach.
Wdrożenie zasad przejrzystości JST:
- audyt stron Biuletynu Informacji Publicznej urzędów wraz z konsultacjami w ramach kompetencji i obowiązków pracowników JST w zakresie funkcjonowania BIP;
- przeprowadzenie trzech dwudniowych
szkoleń, dotyczących komunikacji z otoczeniem oraz odpowiedniego PR urzędów.
Dzięki projektowi usprawniono procedury załatwiania spraw w urzędach. Projekt
kosztował 734 357 zł, z czego 660 709 zł
pochodzi ze środków europejskich i dotacji
celowej z budżetu krajowego, a 73 648 zł
to wkład własny czterech urzędów gmin.

W SKRÓCIE
 Lokalna Grupa Działania
„Kraina Dinozaurów” zaprasza
do wypełniania ankiety, oceniającej dotychczasową działalność LGD. Ankietę można
znaleźć w Internecie, pod adresem: www.kolonowskie.pl.
 Związek Międzygminny
"Czysty Region" prosi o
wstrzymanie się ze składaniem deklaracji w dotychczasowej formie. Z powodu
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, trzeba będzie przygotować nowe wzory deklaracji dla Mieszkańców.
 Stowarzyszenie "Ziemia
Strzelecka" ogłasza konkurs
"LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ".
Kandydatury w kategoriach
działalność społeczna, gospodarcza, wychowawcza, kulturalna i sportowa można przesyłać do 25 marca na adres
stowarzyszenia (ul. Wałowa 5,
47-100 Strzelce Opolskie).
 Oddział Zakładowy PTTK
"Huta Andrzej" w Zawadzkiem organizuje 2 marca Rajd
Kijkowy "Zamek Kąty 2013"
oraz 16 marca wycieczkę w
okolice Zlatych Hor w Górach
Opawskich. Regulaminy obydwu imprez można pobrać ze
strony www.kolonowskie.pl.

Pokoleniowa zmiana warty w DFK Kolonowskie
W trakcie zebrania sprawozdawczego koła TSKN
na Śląsku Opolskim w Kolonowskiem, które odbyło
się 17 lutego, z funkcji
przewodniczącego zrezygnował
kierujący
nim
przez ostatnie 10 lat Manfred Ullmann. Niespodziewana rezygnacja wywołała
konsternację wśród zebranych, którzy starali się
przekonać
ustępującego
szefa do pozostania na stanowisku co
najmniej do końca mijającej w 2015
roku kadencji.
Tłumaczący się względami zdrowotnymi Ullmann pozostał nieugięty, dodając jednak, że nie zamierza całkowi-

cie rezygnować z aktywności na rzecz
DFK. Z satysfakcją zwrócił uwagę na
to, że w ostatnim czasie do koła udało
się przyciągnąć kilka młodych osób i
to właśnie w ich ręce chciałby przekazać kierowanie organizacją.

Nową przewodniczącą została wybrana 31-letnia Dorota Jędrzejewska, która zapowiedziała wzmocnienie działań, zapoczątkowanych przez bardzo
aktywną w ostatnim czasie Helenę
Piaskowską.
„Będziemy prowadzić i kursy pierwszej pomocy, i projekt pod nazwą
„Gimnastyka dla leniwych”, ale przede
wszystkim chciałabym w Kolonowskiem zrobić więcej na rzecz dzieci i
młodzieży. Już w tym roku na wzór
Staniszcz Małych zamierzamy zorganizować zajęcia w ramach szkółki sobotniej i mam nadzieję, że za sprawą naszej działalności w DFK pojawi się
wiele nowych twarzy” – powiedziała,
dziękując zebranym za wybór, Dorota
Jędrzejewska.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

47—110 Kolonowskie

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

UMiG: 77 4611 140

23
stycznia
swoją 80. rocznicę
urodzin
obchodził, związany przez wiele lat z parafią
w
Kolonowskiem, ksiądz
prałat Wolfgang
Globisch.
Z tej okazji odbyły się dwie
uroczyste msze
święte - pierwsza miała miejsce właśnie w Kolonowskiem, a druga odbyła się 31 stycznia w
kościele pod wezwaniem św. Sebastiana w
Opolu. W trakcie uroczystości, którym
przewodniczył biskup Andrzej Czaja, padło wiele ciepłych słów na temat Jubilata,
który przez wiele lat należał do najaktywniejszych duchownych diecezji. W ciepłych słowach wypowiedział się o nim
również jego kolega kursowy, biskup Jan
Bagiński: „Wolfgang był pobożny i bardzo
akuratny, z łatwością zdawał wszystkie
egzaminy i nigdy nie tracił opanowania w
trudnych sytuacjach. Był kulturalny,
uprzejmy, a jako współlokator w czasach
studenckich - zawsze spokojny.” Z kolei

Numery wewnętrzne:
Sekretariat: 22, Faks: 31
Rada Miejska: 27
Księgowość: 32, 35
Podatki – 33, Kasa – 34
Dowody osobiste, sport i
działalność gosp.: 36
Budownictwo: 28, 38
Kadry – 25, USC: 26
Rolnictwo, środowisko,
mienie komunalne: 24
Drogi, gosp. komunalna: 30
Ochrona ppoż. i OC: 29
Spółka „KGK”: 77 4611 044
Wodociągi: 600 937 308
Pomoc Społ.: 77 4611 075
Gimnazjum: 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
Policja Komisariat w
Zawadzkiem: 77 46 16 477
Kolonowskie posterunek : 77
46 11 007 (poniedz. 12.00 15.00, piątek 17.30 - 20.00)
Straż Pożarna Strzelce Op.:
77 4049 900
Pogotowie Ratunkowe: 999
Kolonowskie - Ośrodek
Zdrowia: 77 4611 160
Stacja Caritas: 77 4620 215
Poczta Kolonowskie: 77 4622
490 i poczta Fosowskie: 77
4622 495

Colonnowska
KONTAKT
Jeśli chcesz, żeby Twoja
informacja
dotarła
do
REDAKCJI, wyślij maila na
adres:
www.kotys@wp.pl
lub umig@kolonowskie.pl

biskup Andrzej Czaja zwrócił uwagę na
dokonania, wykraczające daleko poza
zwyczajną działalność duszpasterską i
zachęcił Jubilata to przelania na papier
bogatej autobiografii, której fragmenty
opublikowano
już
w
periodyku
„Heimatkirche”.
Ks. Wolfgang Globisch urodził się w 1933
roku w Opolu, gdzie 17 czerwca 1956 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od końca
lat 50. był zaangażowany w dialog polskoniemiecki. Między innymi dzięki niemu do
Polski przyjeżdżali młodzi obywatele
NRD, którzy uczestniczyli w „Akcji Znaków
Pokuty”. Był zastępcą dyrektora Caritas
Diecezji Opolskiej, dyrektorem Centralnej
Biblioteki Polsko-Niemieckiej Caritas im.
Eichendorffa oraz duszpasterzem mniejszości narodowych. W 2003 r. pożegnał
się z parafią w Kolonowskiem, a od 2010 r.
przebywa na emeryturze.
W 2011 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi
za działalność socjalną i charytatywną.
Ks. Wolfgang Globisch jest inicjatorem
założenia „Caritas Diecezji Opolskiej”, którego owocem jest choćby funkcjonująca
do dziś wzorcowo w Kolonowskiem stacja
opieki. Na początku lat dziewięćdziesiątych doprowadził do powstania w Kolonowskiem Fundacji Rolniczej.

PAZURKIEM: ODPOWIEDŹ KOSTUSIA
Powiązana z Platformą
Obywatelską dziennikarka
"Nowej Trybuny Opolskiej",
a prywatnie małżonka pełnomocnika wojewody opolskiego, wytoczyła armaty
przeciwko wicemarszałkowi Tomaszowi Kostusiowi,
oskarżając go o znęcanie się
nad urzędnikami. Abstrahując od zasadności zarzutów, obserwatorzy tego
wydarzenia zastanawiają
się nad tym, czy mamy do
czynienia z niezależnym
dziennikarstwem, czy z
wewnętrzną wojenką w

ramach lokalnych struktur
rządzącej PO.
Mnie osobiście bardziej od
tego, co się teraz stanie z
wicemarszałkiem
województwa, intryguje jego
odpowiedź na moją interpelację w sprawie komunikacji zastępczej na planowanej do modernizacji linii
kolejowej Opole Główne –
Fosowskie. Jeśli PKP Polskie Linie Kolejowe zdążą z
przygotowaniem inwestycji, to od 1 kwietnia do końca 2013 roku zostanie
wstrzymany ruch pocią-

gów, które zostaną zastąpione autobusami. Jak się
okazuje, pasażerów mają
obsługiwać jeszcze dzisiaj
niezdefiniowani przewoźnicy komercyjni, a znajdujący
się w opracowaniu rozkład
jazdy autobusów zakłada,
że przejazd z Zawadzkiego
do Opola na liczącej 42 kilometry trasie przekroczy
godzinę i 15 minut. Miejmy
nadzieję, że na tych niedogodnościach się skończy.

JÓZEF KOTYŚ

