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Kolędowali po polsku i niemiecku

Świąteczny nastrój sprzyjał wszystkim
obecnym w niedzielę 18 stycznia w
kościele parafialnym w Staniszczach
Wielkich. Odbył się tam czternasty
Gminny Konkurs Kolęd. W tym roku
był on jednak inny niż tradycyjnie. Po
raz pierwszy uczniowie śpiewali kolędy zarówno w języku polskim, jak i w
niemieckim.
Jury oceniało nie tylko walory wokalne i czystość brzmienia wykonywanych kolęd, lecz także przygotowanie
językowe uczestników.
Wszyscy zgodnie przyznają, że poziom reprezentowany przez dzieci i
młodzież z Kolonowskiego z roku na
rok jest coraz wyższy. Uczestnicy są
coraz lepiej przygotowani, a aranżacje
i akompaniament o wiele bogatsze.
Uczestnicy podzieleni byli na trzy
kategorie wiekowe: soliści/duety
młodsze, soliści/duety starsze oraz
uczniowie gimnazjum.

Jury miało nie lada problem z wyborem najlepszych. Martina Koston i
Sonia Szydłowska zajęły pierwsze
miejsce w kategorii duet lub solista w
grupie młodszej szkół podstawowych.
Drugie miejsce zajęły Kinga Wacławczyk i Zuzanna Smieszkoł, a trzecie Katarzyna Wacławczyk.
W grupie starszej pierwsze miejsce
zajęła Magdalena Swoboda, drugie:
Magdalena Szaton i Klaudia Czaja, a
trzecie: Nikola Muszkiet i Artur Feliks.
W grupie gimnazjalnej najlepiej śpiewała Judyta Poloczek, drugie miejsce
przypadło natomiast Monice Gajdzie i
Joannie Czaja.
Poza konkursem odbył się przegląd
chórów z każdej ze szkół w gminie
Kolonowskie. W tym przypadku poziom był również bardzo wysoki. I tu
ukłon w stronę konsulatu RFN. Dzięki
środkom przez nią przekazanym, każda ze szkół biorących udział w przeglądzie otrzymała program multimedialny do nauki języka niemieckiego.
Na zakończenie wystąpił gminny chór
Colnovica.
Dzięki finansowemu wsparciu konsulatu RFN uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe. Dodatkowo
każdy uczestnik otrzymał breloczekmaskotkę oraz tabliczkę czekolady.
Organizatorem konkursu był Urząd
Miasta i Gminy Kolonowskie.

Przekaż 1 proc. podatku na organizację
Na terenie gminy Kolonowskie działają trzy organizacje pożytku publicznego, na które
można odliczać 1 proc. podatku w deklaracjach PIT za 2008 rok. Są to:
LZS Staniszcze Wielkie, numer KRS 0000106693
OSP Kolonowskie, numer KRS 0000038707
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Kolonowskiem, numer KRS 0000055501
Klub Sportowy „Unia” Kolonowskie, numer KRS 0000094435
Caritas Diecezji Opolskiej, numer KRS 0000290982
TSKN na Śląsku Opolskim, numer KRS 0000017757

Biblioteka znowu bogatsza
Po raz kolejny Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem zrealizowała
projekt operacyjny „Promocja czytelnictwa”. W ramach projektu ze środków finansowych Biblioteki Narodowej zakupiono dla placówek w Kolonowskiem i Staniszczach
Małych 253 egzemplarze nowości wydawniczych za łączną kwotę 6.000 PLN.

COLONNOWSKA NR 118

STYCZEŃ 2009

Nr wydania 118
Nie zapomnij wymienić
dowodu osobistego!!!
Od 1 stycznia 2009 zmieniły się przepisy dotyczące dowodów osobistych.
Wcześniej każda osoba, która zmieniła
swoje dane osobowe lub adres zamieszkania powinna do dwóch tygodni złożyć
wniosek o wydanie nowego dowodu
osobistego.
1 stycznia zmieniły się przepisy. Jeśli
teraz ktoś tego nie zrobi, po trzech miesiącach od tego zdarzenia dowód osobisty jest unieważniany z urzędu.
Należy pamiętać, że dokument tożsamości należy wymienić między innymi
zmieniając nazwisko czy adres zamieszkania.
Jednostki organizacyjne, takie jak urząd
stanu cywilnego, mają obowiązek przekazywania informacji o zmianach w
osobowych do referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Za nowy dokument trzeba zapłacić 30
złotych. Po złożeniu wniosku i dołączeniu zdjęć, po niespełna miesiącu otrzymuje się nowy dowód.
Osoba, której dowód osobisty utracił
ważność, może mieć problemy między
innymi z otrzymaniem kredytu.

Będzie nowa droga!
16 stycznia podpisano umowę na przebudowę części ul. Dworcowej w Staniszczach Małych. Zadanie wykonywać będzie Firma: K+D Budownictwo z Krapkowic. Roboty zakończone mają być 30
kwietnia 2009 roku.
Koszt inwestycji to 89 795,29 zł.

Wigilie dla samotnych
W grudniu w każdej miejscowości w
gminie Kolonowskie były organizowane
wigilie dla samotnych. Przykładowo
Caritas ze Staniszcz Wielkich zorganizował 18 grudnia wigilię dla 80 osób w
restauracji państwa Jaguś. Zaproszeń
wysłano sto. Dla tych, którzy nie mogli
uczestniczyć i dla rodzin wielodzietnych
panie z Caritasu przygotowały paczki.
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Wyjazd do wrocławskiej telewizji
29 grudnia Stowarzyszenie Rodziny
Kolpinga zorganizowało wyjazd do
wrocławskiej siedziby Telewizji Polskiej. Wywarła ona na uczestnikach
wyprawy ogromne wrażenie - niczym
specjalnym z zewnątrz się nie wyróżniała, a dopiero jej wnętrze ukrywało
prawdziwe „skarby”: sekrety mediów. Przewodnik na wstępie obiecał
magiczną i niezapomnianą podróż.
Na początku zwiedzający zapoznali
się z historią telewizji, a potem zaczęło się „prawdziwe” zwiedzanie. Wycieczka rozpoczęła się w małym studio, gdzie nagrywane są wiadomości i
pogoda. Z powodu dużej ilości lamp i
reflektorów tam umieszczonych było
w nim bardzo gorąco.

Następnym etapem zwiedzania była
wizyta w reżyserce, gdzie kieruje się
pracami w studiu.
Później można było zobaczyć magazyn, w którym przygotowuje się i przechowuje scenografie do różnych programów. Ostatnim punktem we wrocławskiej telewizji była wizyta w największym studio nagraniowym w Polsce. Ma ono 800 metrów kwadratowych.
Po wizycie w telewizji na uczestników
wycieczki czekało jeszcze zwiedzanie
szopek bożonarodzeniowych we wrocławskich kościołach. W drodze powrotnej zaś zatrzymano się w OpoluSzczepanowicach, by pooglądać tamtejszą żywą szopkę.
Jakub Sawczuk

Pozostanie na zawsze w pamięci
Dnia 18 stycznia 2009r. zmarł w wieku 80 lat
ks. radca Ksawery Bałka
Ks. radca Ksawery Bałka urodził się 28 października 1928 r. w Romanach (woj. nowogródzkie). Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI
1956 r. w Opolu. Był wikariuszem w OpoluGosławicach (1956-1961) oraz w ZabrzuRokitnicy (1961-1962). W 1962 r. został mianowany duszpasterzem parafii Pisarzowice,
skąd od 1971 r. dodatkowo posługiwał w Dobrej. W latach 1972-1993 był proboszczem
parafii Zielina-Kujawy. W 1993 r. przeszedł na
emeryturę, ale pozostał nadal zaangażowanym
duszpastersko w Spóroku (parafia Krasiejów), gdzie zamieszkał w charakterze
rezydenta. Przez biskupa opolskiego został odznaczony tytułem dziekana honorowego (1984) i radcy duchownego (1996).
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„Biedroneczki”, drużyna paintballa z
Kolonowskiego istnieje dopiero od ośmiu
miesięcy, jednak zdążyła już odnieść
pierwsze sukcesy.
„Biedroneczki” zdobyły I miejsce w IV
Edycji Pucharu „Leśnika”, który odbył
się w grudniu w Raszówce koło Legnicy.
Drużyna składa się z piętnastu osób w
wieku od 18 do 30 lat. Zawodnicy pochodzą z Kolonowskiego, Zawadzkiego,
Krasiejowa, Ozimka i Tarnowa Opolskiego. Grę ćwiczą od maja do października
w okolicach ul. Długiej w Kolonowskiem
oraz na „Sibrze”.
Podczas rozgrywek często rekonstruują
wydarzenia historyczne, ostatnio był to
Dzień „D”. Poza spotkaniami na terenie
Kolonowskiego, starają się przynajmniej
raz w miesiącu wyjeżdżać na sparingi do
Kędzierzyna-Koźla, Opola czy Mikołowa. Zapraszają także inne drużyny do
siebie.
W tym roku zamierzają również zorganizować w Kolonowskiem przynajmniej
jedną edycję Dolnośląskiego Turnieju
Paintballa.

Dziewczyny z Kolonowskiego
potrafią grać w piłkę

Młodzi aktorzy
1 grudnia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu miał miejsce
Festiwal Małych Form Teatralnych w
Języku Niemieckim. Przedstawienia
odbywały się równocześnie na dwóch
scenach. Artyści podzieleni byli na
dwie grupy: szkoły podstawowe oraz
gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Program imprezy był bardzo napięty,
dlatego przedstawienia miały ograniczenia czasowe. Na przygotowanie
scenografii, przedstawienie i posprzątanie każdy miał zaledwie 30 minut.
Każda grupa przygotowała dodatkowo plakat teatralny, reklamujący
występ, który powieszono we foyer
teatru. Gminę Kolonowskie reprezentowali młodzi aktorzy ze szkoły podstawowej z Kolonowskiego pod opieką Krystyny Rokity.

Nasza drużyna Paintballa

Na scenie pojawili się jako ostatni.
Jako jedni z nielicznych zaprezentowali repertuar niezwiązany z bajkami. W
myśl słów „ostatni będą pierwszymi”,
spośród szesnastu spektakli to właśnie
oni zdobyli pierwsze miejsce!
Zwycięska, proekologiczna i autorska
sztuka dzieci pod tytułem: „Mission
Mars” została specjalnie zaadaptowana
na potrzeby konkursu - skrócona, ale
równocześnie bardzo zdynamizowana.
Dodatkową trudnością dla młodych
aktorów był fakt, iż zaledwie tydzień
wcześniej występowali z zupełnie innym przedstawieniem na II Przeglądzie
Teatrzyków Niemieckojęzycznych w
Kolonowskiem.
Wszystkim młodym aktorom gratulujemy!!!
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13 stycznia odbyły się zawody sportowe
w piłce ręcznej dziewcząt na hali sportowej w Zawadzkiem. Dziewczyny z
trzech miejscowości: Strzelec Opolskich,
Kolonowskiego oraz Zawadzkiego zebrały się na hali, by walczyć o awans do
turnieju wojewódzkiego.
Uczestniczki turnieju wylewały z siebie ,,siódme poty”, by jak najlepiej zaprezentować się przed widownią, ale również popisać się umiejętnościami przed
swoimi trenerami. Pierwsze miejsce i
kwalifikację się do dalszych rozgrywek
otrzymały dziewczęta z Kolonowskiego,
drugie miejsce zajęły zawodniczki z Zawadzkiego, zaś trzecie - Strzelce Opolskie. Dziewczyny z Kolonowskiego były
bardzo zadowolone. Pierwszy raz występowały przed tak liczną publicznością.
Marzena Szymocha
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Jasełka tradycją naszego przedszkola

„Święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi” - fakt ten zainspirował przedszkolaków z Kolonowskiego do kultywowania tradycji
jasełkowej w przedszkolu, małej rodzinie jaką tworzą pracownicy, dzieci
i ich rodzice.
Co roku „Jasełka” mają inną oprawę i
inny scenariusz. Przygotowanie i
zaprezentowanie przedstawienia jasełkowego to domena grupy najstarszej. Każde dziecko bierze czynny
udział w przedstawieniu, każde ma
do odegrania jakąś rolę.

Również rodzice aktywnie uczestniczą
w przygotowaniach. Młodym aktorom
szyją wspaniałe stroje. „Jasełka” cieszą
się dużą popularnością szczególnie
wśród młodszych dzieci. A na przedstawienie zapraszani są nie tylko rodzice, ale również rodzeństwo i dziadkowie.
Wszyscy widzowie, którzy mają okazję
oglądać przedszkolne przedstawienie
poddają się nastrojowi chwili. Blask
gwiazdy betlejemskiej w przyćmionej
sali i melodie kolęd wywołują wspomnienia z dzieciństwa oraz skłaniają do
refleksji. Po przedstawieniu są brawa i
gratulacje.
Okres świąteczny jest dla wszystkich
okazją do refleksji nad przemijającym
czasem. Jest to czas wspomnień, wzruszeń, czas pojednania z bliskimi, czynienia dobra innym.
W przedszkolu dzieci nie tylko uczą się
brać, ale przede wszystkim dawać innym radość i miłość. Bo „miłość się
mnoży, kiedy się ją dzieli”.

Najzdolniejsi dziennikarze pojechali do Krakowa
Piątka najzdolniejszych uczniów z
gminy Kolonowskie, uczęszczająca na
warsztaty dziennikarskie, organizowane przez Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w Staniszczach Wielkich, wzięła
udział w Ogólnopolskim Festiwalu
Reporterskim w Krakowie. Gminę
Kolonowskie reprezentowali: Dominika Hreczuch, Klaudyna Musiała, Jakub Sawczuk, Dominik Spałek i Marzena Szymocha. Młodzi reporterzy za
swój dorobek dziennikarski zgarnęli
aż trzy z dziewięciu nagród. Drugie
miejsce zdobył Jakub Sawczuk z Kolonowskiego, czwarte zajęła Klaudyna Musiała z Fosowskiego, a Dominik
Spałek ze Staniszcz Wielkich

otrzymał wyróżnienie.
Oprócz festiwalu podsumowującego
pierwszą część warsztatów dziennikarskich, młodzi reporterzy mieli
możliwość zapoznać się z pracą w
prawdziwych redakcjach. Podczas
dwudniowej wycieczki zwiedzali
krakowski oddział telewizji publicznej (TVP), Radio Kraków i redakcję
gazety Polska The Times Gazeta Krakowska. Największą atrakcją okazała
się wizyta w krakowskiej siedzibie
radia RMF FM pod Kopcem Kościuszki, gdzie chętni mogli wypróbować swoje umiejętności w wygłaszaniu wiadomości czy redagowaniu
notatek radiowych. Dominik Spałek

Rosną nowi mistrzowie
6 grudnia w hali sportowej w Kolonowskiem odbył się II Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej Halowej Juniorów.
Organizatorem
był
LKS
„Zieloni” Spórok. O zwycięstwo walczyły cztery drużyny.
Godne podziwu jest zaangażowanie i
poświęcenie młodych piłkarzy, którzy
chętnie kultywują wieloletnią tradycję
Ludowych Klubów Sportowych.
Mecze sędziowali: Michał Wolnik,
Stefan Mróz oraz Konrad Anderwald.
Wśród gości honorowych znaleźli się
m. in. p. Władysław Trzaska (honoroCOLONNOWSKA NR 118

wy prezes WZ LKS w Opolu), Józef
Kaliciak (wieloletni działacz Podokręgu Strzelce Op.) oraz Norbert
Koston (burmistrz Kolonowskiego).
I miejsce zdobyła drużyna Unii Kolonowskie, wygrywając wszystkie mecze. Medale za zasługi dla LKS otrzymali: Monika Anderwald, Józef Kaliciak oraz Norbert Koston. Puchary
oraz medale wręczał
Władysław
Trzaska.
Miłym akcentem był wybór najsympatyczniejszego zawodnika z poszczególnych drużyn.
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Kolejna świetlica
dla młodzieży
Od listopada zeszłego roku czynna jest
świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii w szkole podstawowej w Kolonowskiem, obok Biblioteki Miejskiej.
Czynna jest w poniedziałki w godzinach:
15.00-18.00, we wtorki w godzinach: 16.00
-18.00 oraz w czwartki od 15.00 do 17.00.
W niedalekiej przyszłości będzie ją można
odwiedzać codziennie.
Oferta świetlicy skierowana jest dla dzieci i
młodzieży w wieku od 7 do 16 lat z gminy
Kolonowskie. Wyposażona jest między
innymi w stanowiska komputerowe. Ze
świetlicowych komputerów można również
korzystać codziennie w godzinach pracy
biblioteki (od poniedziałku do czwartku w
godzinach: 12.00-18.00 oraz w piątek od
12.00-16.00).
Zajęcia świetlicowe prowadzą Dorota Leja
i Aleksandra Morawiec. Pomagają odrobić
zadania domowe, organizują zajęcia plastyczne czy teatralne. Przykładowo w grudniu młodzież przy współpracy z gminnym
odziałem Caritas przygotowywała stroiki
świąteczne dla osób samotnych z Kolonowskiego.
Drugi rok działa taka sama świetlica przy
szkole podstawowej w Fosowskiem. Czynna jest w poniedziałki, wtorki i środy w
godzinach 15.00-17.00. Prowadzą ją Sylwia
Niwergol i Elżbieta Lempa. Świetlica dysponuje nie tylko różnorodnymi grami, ale
również bogato wyposażonym zapleczem
kuchennym. Podczas zajęć istnieje więc
możliwość gotowania i pieczenia, oczywiście pod czujnym okiem opiekunek.
Wszystkich chętnych zapraszamy do częstych odwiedzin obu świetlic. To ciekawy
sposób na uniknięcie nudy w długie, zimowe wieczory.

Kolonowskie sportem stoi!
13 grudnia na hali sportowej w Kolonowskiej odbył się turniej halowy o Puchar
Prezesa Unii Kolonowskie. W pierwszej
wersji współzawodniczyć miało 6 drużyn,
podzielonych na dwie grupy. Z powodu
wypadku nie dojechała jednak drużyna Tęczy Wielowieś. Organizatorzy musieli
zmienić rozgrywki na system „każdy z każdym”. Po wielu ciekawych i często zaskakujących akcjach, zwycięstwo przypadło
ostatecznie Zielonym Spórok. Drużyna
gospodarzy, Unia Kolonowskie, podzielona
na dwie grupy, zajęła drugie i czwarte miejsce. Pozostałe dwie drużyn: LZS Staniszcze
Wielkie oraz Naprzód Jemielnica zajęły w
końcowej klasyfikacji odpowiednio trzecie
i piąte miejsce.
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Zmiana opłat za wywóz nieczystości stałych
ZGKiM Kolonowskie informuje, że w związku ze wzrostem o 34 proc. opłat za składowanie oraz opłat za korzystanie ze środowiska z dniem 01.01.2009 ulega zmianie cena
wywozu nieczystości stałych.
Gospodarstwa indywidualne 110-120 l – miesięcznie: 28,00zł/m-c
Gospodarstwa indywidualne 110-120 l – 1 raz w miesiącu: 17,99zł/1szt
Zakłady, jednostki budżetowe, wywóz 1 raz w miesiącu — do 120 l: 18-13zł/1 szt
Wywóz kontenera 1100 l: 81,45zł/1 szt
Wywóz dodatkowego pojemnika. worka do 120 l: 14,46zł/1 szt.
Wyniesienie pojemnika z posesji: 4,00 zł/1 szt
Opłata dzierżawna za korzystanie z pojemnika do 120 l: 5,50zł/ m-c
Opłata dzierżawna za korzystanie z kontenera 1100 l: 26,47 zł/ m-c
Ceny zawierają podatek VAT.
Terminy wywozu nieczystości stałych (kubły) w roku 2009:
KOLONOWSKIE - strona wschodnia: 12.01.2009, 26.01.2009, 09.02.2009,
23.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 06.04.2009, 20.04.2009, 04.05.2009, 18.05.2009,
01.06.2009, 16.06.2009, 29.06.2009, 13.07.2009, 27.07.2009, 10.08.2009, 24.08.2009,
07.09.2009, 21.09.2009, 05.10.2009, 19.10.2009, 02.11.2009,
16.11.2009,
30.11.2009, 14.12.2009, 28.12.2009, 1.01.2010, 25.01.2010.
KOLONOWSKIE – strona zachodnia (za wyjątkiem ulic: Colonny, Chabrów, Różanej, Długiej, Topolowej, Krzywej, Ks. Czerwionki - od przejazdu kolejowego /centrum/
do mostu na rzece Mała Panew): 13.01.2009, 27.01.2009, 10.02.2009, 24.02.2009,
10.03.2009, 24.03.2009, 07.04.2009, 21.04.2009, 05.05.2009, 19.05.2009, 02.06.2009,
17.06.2009, 7.06.2009,30.06.2009, 14.07.2009, 28.07.2009, 11.08.2009, 25.08.2009,
08.09.2009, 22.09.2009, 06.10.2009, 20.10.2009, 03.11.2009, 17.11.2009, 01.12.2009,
15.12.2009, 29.12.2009, 12.01.2010,26.01.2010.
FOSOWSKIE - za wyjątkiem Centrum (ul. Dworcowa, A. Bożka, 15-lecia, Piastowska,
Rzeczna): 05.01.2009,14.01.2009, 28.01.2009, 11.02.2009, 25.02.2009, 11.03.2009,
25.03.2009, 08.04.2009, 22.04.2009, 06.05.2009, 20.05.2009, 03.06.2009, 18.06.2009,
01.07.2009, 15.07.2009, 29.07.2009, 12.08.2009, 26.08.2009, 09.09.2009, 23.09.2009,
07.10.2009, 21.10.2009, 04.11.2009, 18.11.2009, 02.12.2009, 16.12.2009, 30.12.2009,
13.01.2010.
STANISZCZE WIELKIE - wraz z ul. Sienkiewicza, A. Bożka (od strony Sienkiewicza
do mostu na rzece Mała Panew): 06.01.2009, 19.01.2009, 02.02.2009, 16.02.2009,
02.03.2009, 16.03.2009, 30.03.2009, 14.04.2009, 27.04.2009, 11.05.2009, 25.05.2009,
08.06.2009, 22.06.2009, 06.07.2009, 20.07.2009, 03.08.2009, 18.08.2009, 31.08.2009,
14.09.2009, 28.09.2009, 12.10.2009, 26.10.2009, 09.11.2009, 23.11.2009, 07.12.2009,
18.12.2009, 04.01.2010,18.01.2010.
STANISZCZE MAŁE: 07.01.2009, 20.01.2009, 03.02.2009, 17.02.2009, 03.03.2009,
17.03.2009, 31.03.2009, 15.04.2009, 28.04.2009, 12.05.2009, 26.05.2009, 09.06.2009,
23.06.2009, 07.07.2009, 21.07.2009, 04.08.2009, 19.08.2009, 01.09.2009, 15.09.2009,
29.09.2009, 13.10.2009, 27.10.2009, 10.11.2009, 24.11.2009, 08.12.2009, 21.12.2009,
05.01.2010,19.01.2010.
SPÓROK i KOLONOWSKIE - strona zachodnia (ulice: Colonny, Chabrów, Różana,
Długa, Topolowa, Krzywa, Ks. Czerwionki - od przejazdu kolejowego /centrum/ do mostu na rzece Mała Panew): 08.01.2009, 21.01.2009, 04.02.2009, 18.02.2009,
04.03.2009, 18.03.2009, 01.04.2009, 16.04.2009, 29.04.2009, 13.05.2009, 27.05.2009,
10.06.2009, 24.06.2009, 08.07.2009, 22.07.2009, 05.08.2009, 20.08.2009, 02.09.2009,
16.09.2009, 30.09.2009, 14.10.2009, 28.10.2009, 12.11.2009, 25.11.2009, 09.12.2009,
22.12.2009, 06.01.2010, 20.01.2010.
FOSOWSKIE - centrum (ul. Dworcowa, A. Bożka, 15-lecia, Piastowska, Rzeczna) +
GRANICA: 09.01.2009, 22.01.2009, 05.02.2009, 19.02.2009, 05.03.2009, 19.03.2009,
02.04.2009, 17.04.2009, 30.04.2009, 14.05.2009, 28.05.2009, 15.06.2009, 25.06.2009,
09.07.2009, 23.07.2009, 06.08.2009, 21.08.2009, 03.09.2009, 17.09.2009, 01.10.2009,
15.10.2009, 29.10.2009, 13.11.2009, 26.11.2009, 10.12.2009, 23.12.2009, 07.01.2010,
21.01.2010.
UWAGA: Termin inny niż podstawowy

W związku z możliwością dostępu do radiowej sieci internetowej (miesięczny
koszt usługi to 49 zł), oferowaną przez operatora Orange, prosimy osoby zainteresowane o dokonywanie zapisów w UMiG Kolonowskie. Uruchomienie usługi
będzie możliwe jeszcze w roku bieżącym.
COLONNOWSKA NR 118

STYCZEŃ 2009

Numery telefonów
Urząd Miasta i Gminy: 077 4611140
Numery wewnętrzne:
Sekretariat – 22
Obsługa Rady – 27
Księgowość p.12 – 32, 35
Podatki – 33
Kasa – 34
Dowody osobiste, działalność gosp.
sport – 36
Urząd Stanu Cywilnego – 26
Budownictwo, inwestycje – 28, 38
Kadry – 25
Rolnictwo, ochrona środowiska,
mienie komunalne – 24
Gospodarka komunalna, drogi – 30
OC, ochrona p. pożarowa – 29
Fax ( sekretariat) – 31
E- mail: umig@kolonowskie.pl
www.kolonowskie.pl
ZGKiM: 46 11 044,
pogotowie wodociągowe – 0600359857
Pomoc Społeczna: 46 11 075
Gimnazjum: 46 11 053
Szkoły Podstawowe
46 11 126 Kolonowskie Nr 1
46 11 158 Fosowskie
46 11 064 Staniszcze Małe
Przedszkola
46 11 455 Kolonowskie
46 11 158 Fosowskie
46 11 260 Staniszcze Wielkie
46 11 064 Staniszcze Małe
Policja
46 16 477 Komisariat w Zawadzkiem
(czynny całą dobę)
46 11 007 Posterunek Policji
(w każdy poniedziałek od 12.0015.00,
piątek od 17.30–20.00)
Straż Pożarna
46 13 951 (Strzelce Opolskie)
Służba zdrowia
46 51 999 Pogotowie Ratunkowe
(Ozimek)
46 11 160 NZOZ „Medyk”
(Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem)
4 622 490 Urząd Pocztowy Kolonowskie
4 622 495 Urząd Pocztowy Fosowskie
Jeśli chcesz, żeby Twoja informacja
dotarła do Colonnowskiej, zostaw ją w
sekretariacie UMiG Kolonowskie (pok. 9)
lub wyślij maila: umig@kolonowskie.pl,
dorotarich@gazeta.pl
lub zadzwoń: 4611 140
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