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Kolejny krok do kanalizacji — umowa podpisana

Janusz Jagiełło, prezes spółki KGK,
podpisał 26 lutego w Opolu umowę na
dofinansowanie projektu budowy III i
IV etapu kanalizacji sanitarnej w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego.

Całkowity koszt budowy dalszej części
kanalizacji wyniesie prawie 17
milionów złotych.
Ponad 9 milionów z tej sumy
pochodzić będzie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego w ramach działania 4.1
„Infrastruktura wodno-ściekowa i
gospodarka odpadami”.
Projekt o dofinansowanie, złożony
przez spółkę Kanalizacji Gminy
Kolonowskie (100 proc. udziałów
należy do UMiG Kolonowskie), zajął
pierwsze miejsce w konkursie.
Projekt ten przyczyni się do
skanalizowania dalszych rejonów
Gminy.
Poprzedni etap kanalizacji został
oddany do użytku trzy lata temu.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2008
Tradycyjnie, już mieszkańcy powiatu
strzeleckiego wybierali Najlepszy
Produkt Powiatu 2008. Do konkursu
zgłosiło się siedem firm w dwóch
kategoriach: przetwórstwo rolnospożywcze i działalność produkcyjna.
Dwie z nich pochodzą z gminy
Kolonowskie.
Wyniki konkursu ogłoszono 14 lutego
w ramach Gali Lauri 2009. Najlepszym
Produktem Powiatu 2008 w kategorii
przetwórstwo rolno-spożywcze został
ser domowy smażony firmy "FANAGRI” z Kadłuba.
Zwycięzcą w kategorii działalność
produkcyjna została firma „ARMASZ” ze Strzelec Opolskich
producent poręczy ze stali nierdzewnej.
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Sprostowanie
W Strzelcu Opolskim nr 10(506)
ukazała się błędna informacja
dotycząca cen wywozu nieczystości
stałych na terenie gminy Kolonowskie. Podana w artykule górna
stawka będzie miała zastosowanie
wyłącznie w prz ypad ku tych
właścicieli nieruchomości, którzy nie
mają podpisanych umów na wywóz
takich nieczystości. Obecnie jest ich
na naszym terenie ok. 20.
Uchwalenie tak wysokich stawek ma
na celu zmobilizowanie mieszkańców
gminy do podpisania umowy z firmą
świadczącą usługi tego typu.
Jednocześnie informujemy, że w
najbliższym czasie rozpocznie się
kontrola wywozu nieczystości stałych
w celu wyeliminowania praktyk
niezgodnych z Regulaminem Utrzymania Porządku i Czystości w
Gminie.

Szkolenie dla firm

Wymienić należy również osiągnięcia
przedsiębiorstw działających na terenie
gminy Kolonowskie. Altana ogrodowa
firmy „JAŚKO” ze Staniszcz Wielkich
zdobyła I wyróżnienie w kategorii
działalność produkcyjna.
II wyróżnienie w tej kategorii uzyskała
firma ELTETE POLSKA SP. Z O. O. z
Kolonowskiego producent systemowych ścianek szklane, kabin
sanitarnych, przebieralni, szafek i ścian
przesuwnych.
W czasie tegorocznej gali uhonorowano również najlepszych uczniów
powiatu.
Zwycięzcom jak i wyróżnionym
gratulujemy.
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20 lutego w restauracji MARKUS w
Kolonowskiem odbyło się szkolenie z
zakresu
możliwości
pozyskania
środków unijnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub na
rozwój firmy.
Szkolenie poprowadził Rafał Klimek z
Opolskiego
Centrum
Rozwoju
Gospodarki. Na spotkaniu był również
obecny przedstawiciel Strzeleckiego
Urzędu Skarbowego.

Szczegółowa prezentacja na temat
szkolenia jest dostępna na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Kolonowskie: www.kolonowskie.pl
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Góry zimą, coś pięknego

Zjazdy na nartach, sankach, czy
snowboardzie lub po prostu spacer po
zaśnieżonej okolicy – każda z 43. osób
z gminy Kolonowskie znalazła na
Czarnej Górze coś dla siebie.
Jednodniowy wyjazd w góry (14
lutego) zorganizowała Grupa Odnowy
Wsi w Staniszczach Wielkich.
- Dużo osób w naszym gronie to
zapaleni
narciarze
i
tak
z
niezobowiązującej propozycji, zrodził
się plan wyjazdu – wspomina Joanna
Kałuża, zastępca lidera Grupy Odnowy
Wsi.

W świetlicy serduszkowo...

Początkowo chęć uczestnictwa w
wyjeździe
zadeklarowało
więcej
chętnych. Pojechać miał pełen
autobus.
- Niestety mamy sezon grypowy i
kilka osób musiało zrezygnować z
wyjazdu – tłumaczy p. Joanna.
Wyjazd tego typu to na razie
jednorazowa
akcja.
Choć,
jak
zapowiadają organizatorzy, nie jest
wykluczone ponowne zorganizowanie
podobnego wyjazdy.
Odnowa postawiła sobie za cel
umilenie czasu wolnego mieszkańcom
nie tylko Staniszcz, ale całej gminy. W
przyszłości postara się zorganizować
jeszcze kilka wyjazdów, przykładowo
do teatru czy operetki.
- Zobaczymy co będzie dalej, czas
pokaże – mówi p. Joanna.
Już wcześniej staniszczańska Odnowa
zorganizowała wyjazd do operetki.
Grupa powstała niedawno i liczy 13.
członków. Nie jest zarejestrowana i nie
może ubiegać się o dofinansowania z
projektów.
- Jeśli jednak ktoś byłby chętny działać
w naszym gronie - serdecznie
zapraszamy – zachęca p. Joanna.

Dzień Babci i Dziadka w Staniszczach Małych
19 lutego w klasie I Szkoły
Podstawowej w Staniszczach Małych
odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Dzieci recytowały
wiersze, śpiewały piosenki, składały
życzenia i wręczały własnoręcznie
wykonane upominki: laurki,
ozdobne wazoniki, cukierkowe kwiatuszki oraz ćmy z ziarenek i plasteliny.
Zaproszeni goście nie kryli wzruszenia
i byli dumni ze swoich wnucząt. W
imieniu wszystkich babć i dziadków
wspaniałe podziękowania złożył pan
Karol Staś, który również ufundował
słodką niespodziankę

Ogłoszenie o pracy
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina
Dinozauró w” ogłasza nabór na
następujące wolne stanowiska pracy:
specjalista ds. sprawozdawczości i
finansów w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”;
kierownik biura LGD w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów”; specjalista ds. projektów
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dinozaurów”.
Szczegóły w załącznikach znajdujących
się na stronie Urzędu Miasta i Gminy
Kolonowskie: www.kolonowskie.pl

Opolskie Regionalne Targi
Pracy

dla każdego dziecka. Gromkie brawa
były nagrodą za twórczy wysiłek
uczniów.

Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. Wojewody Śl. Nr ŚR/I/66200/68/1/08)

WOJTALA TRUCKS sp.j.
Stacja demontażu pojazdów
42-772 Skrzydłowice
ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444

24 i 25 marca w Okrąglaku w Opolu
odbędą się Opolskie Regionalne Targi
Pracy. Zaprezentują się na niej
przedsiębiorstwa, agencje zatrudnienia
oraz inne instytucje działające na terenie
całej województwa opolskiego.
I mp r eza j es t sza nsą d la o só b
bezrobotnych, na znalezienie zatrudnienia lub zorientowania się w sytuacji
panującej obecnie na rynku pracy.

Zapraszamy
na II Przegląd Twórczości Ludowej
im. Zofii Czechowej

Kasacja pojazdów
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16 lutego na dyskotekę walentykową
zaprosiła świetlica socjoterapeutyczna
w Kolonowskiem. Frekwencja przerosła
oczekiwania organizatorów. Chwilami
na parkiecie brakowało miejsca. Czy to
zasługa profesjonalnego nagłośnienia i
oświetlenia, czy świetnej oprawy
artystycznej i kulinarnej - trudno
powiedzieć. Jeśli wieść o świetnej
zabawie się rozniesie, w przyszłym roku
podobne imprezy będą musiały być
organizowane w dużo większych
pomieszczeniach.

21 marca 2009 o godzinie 14.00,
zapraszamy do Remizy Strażackiej i Izby Regionalnej
w Kolonowskiem
na II Przegląd Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej.
W programie między innymi: rozstrzygnięcie konkursu pod
tytułem, „Babski Pantofel”, „Złoty Kołocz Opolszczyzny”,
konkurs kroszonkarski, oraz konkurs na najciekawszą
prezentację Gaika i towarzyszących mu życzeń wiosennych.
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Maluchy z Kolonowskiego
pamiętały o dziadkach
18 lutego w Przedszkolu Publicznym
nr 1 w Kolonowskiem odbyło się
niezwykle gorące spotkanie przedszkolaków z babciami i dziadkami.

Pamas wyróżniony przez
Izbę Gospodarczą „Śląsk”
Izba Gospodarcza „Śląsk” tradycyjnie
przyznawała nagrody dla najprężniej
działających firm członkowskich.
Doceniła firmę „Pamas” Piotr Matyszok
i Synowie działającą na terenie gminy
Kolo no wskie, któ ra otrzymała
wyróżnienie w kategorii produkt.

Wodzenie niedźwiedzia

Dzieci przygotowały dla nich
specjalny program. Każda z grup
zaprezentowała przedstawienie, po
obejrzeniu którego niejednej babci
(i dziadkowi zresztą też) łezka kręciła
się w oku. Dzieci recytowały wiersze,
śpiewały piosenki, a na koniec
wręczyły swoim ukochanym babciom
i dziadkom kwiaty.
Z kolei 11 lutego przedszkolaki z najstarszej grupy zaprezentowały
program artystyczny z okazji Dnia
Seniora. Wszyscy zaproszeni goście
byli niezmiernie wzruszeni.

Zgodnie z tradycją, uczniowie
Publicznego
Gimnazjum
w
Kolonowskiem wodzili niedźwiedzia.
Nie zapomnieli również przyprowadzić
misia do UMiG.

W Kolonowskiem uczą się
języków obcych
W
pierwszym
tygodniu
marca
rozpoczęły się kursy języka niemieckiego
i
angielskiego,
organizowane przez Stowarzyszenie Rodziny
Kolpinga w Kolonowskiem w ramach
projektu: „Jesteśmy Europejczykami".
Uczestnicy podzieleni są na trzy grupy
szkoleniowe: język niemiecki poziom
średnio zaawansowany i konwersacje
dla zaawansowanych, jak również język
angielski, konwersacje dla zaawansowanych. Dla każdego przewidzianych
jest 96 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się dwa razy w
tygodniu
w
świetlicy
socjoterapeutycznej w Kolonowskiem Projekt
realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie
9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich”.

Ogłoszenie
Caritas Parafialny Kolonowskie
odsprzeda lokal magazynu odzieżowego
przy ul. Leśnej szczegółowe informacje
pod nr tel. 077 461 15 58.

Wyniki badań wody
10 lutego Laboratorium Zakładu Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT przeprowadziło badania wody z ujęcia
w Kolonowskiem. Poniżej szczegółowe wyniki badań.

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr
61 z roku 2007 poz. 417
jkt/100ml-liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml
Objaśnienia odnośników:
1.z.3) Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.
3.z.2) Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów i azotynów w mg/l,
ponadto stężenie azotynów w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0.10 mg/l
4.z.3) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
6 i 8.z.3) Oznaczana w temperaturze 25°C
6.z.3) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
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Kolb postawi nową halę

Kronika policyjna — luty

Spółka KOLB, zajmująca się produkcją
i montażem konstrukcji stalowych, w
drugim kwartale tego roku rozpocznie
budowę nowej hali produkcyjnej, która
stanie obok obecnego zakładu. Obecnie
firma jest na etapie planowania. Jak na
razie nie wiadomo, o ile wzrośnie moc
produkcyjna zakładu oraz jaki będzie
definitywny koszt budowy. W firmie
KOLB obecnie zatrudnionych jest 65
osób. Planowana inwestycja przyczyni
się do powstania nowych miejsc pracy.
Firma uruchomiła również nową stronę
internetową: www.kolb.pl

4 lutego policjanci z Komisariatu Policji
w Zawadzkiem ustalili, że 61-letnia
mieszkanka Kolonowskiego w swoim
mieszkaniu prowadziła od roku sprzedaż
alkoholu bez wymaganego zezwolenia i
znaków akcyzowych. Rozrabiała ze
spirytusu niewiadomego pochodzenia.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KP w Zawadzkiem.
9 lutego w Staniszczach Wielkich
policjanci
zatrzymali
dwóch
nietrzeźwych rowerzystów. Jeden z nich
prowadził rower mając 0,62 ‰, a drugi
0,34 ‰ w wydychanym powietrzu.
20 lutego w Kolonowskiem policjanci
zatrzymali 40-latka i 28-latka, którzy
kierowali rowerami mając odpowiednio
0,41 ‰ i 0,59 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
W dniach od 6 do 9 lutego złodzieje ze
szlaku kolejowego Fosowskie - Myślina
skradli przewody z napowietrznej sieci
trakcyjnej. Straty poniosło PKP w
Opolu. Sprawą zajmują się policjanci z
Zawadzkiego.
14 lutego późnym wieczorem w
Staniszczach Wielkich policjanci podjęli
pościg za pojazdem, który nie chciał
zatrzymać się do kontroli. Jak się
okazało kierującym był nietrzeźwy 33letni mężczyzna (1,12 ‰ alkoholu),
który w trakcie pościgu uderzył w
oznakowany radiowóz. Sprawa zajmują
się policjanci z Komisariatu Policji w
Zawadzkiem.
Policjanci z Zawadzkiego ustalili 19letniego mieszkańca Kolonowskiego,
który wystawił w internetowym serwisie
aukcyjnym nagrywarkę dvd, za którą
pobrał zaliczkę. Nie wywiązał się jednak
z umowy sprzedaży i nie zwrócił
pieniędzy.

20 milionów dla Izostalu
Firma Izostal z Zawadzkiego, która w
zeszłym roku rozpoczęła budowę
innowacyjnego
Centrum
Izolacji
Antykorozyjnych rur stalowych w
Kolonowskiem, otrzymała na ten cel
ponad 20 milionów złotych dofinansowania.
Projekt pod tytułem: "Utworzenie
innowacyjnego
Centrum
Izolacji
Antykorozyjnych rur stalowych przez
Izostal” znalazł się na liście Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i
otrzymał dofinansowanie w wysokości
20.109.789,08 zł. Pieniądze pochodzą z
działania 4.4 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 86
milionów złotych. Obecnie Izostal
zajmuje się produkcją zewnętrznej
izolacji antykorozyjnej rur stalowych i
produkcją rur polietylenowych. Dzięki
inwestycji w Kolonowskiem poszerzy
asortyment. Zwiększy między innymi
zakres średnic rur, jakie mogą być
izolowane powłokami antykorozyjnymi
zewnętrznymi.
Wprowadzony zostanie także nowy
produkt, dotychczas oferowany w
ramach kooperacji z poddostawcami szeroka gama powłok antykorozyjnych
na wewnętrznej powierzchni rur. W
momencie zakończenia inwestycji w
Kolonowskiem, w swojej dotychczasowej siedzibie w Zawadzkiem,
Izostal zajmować się będzie jedynie
produkcją
rur
polietylenowych.
Pozostała
część
produkcyjna
przeniesiona
zostanie
do
nowo
wybudowanego zakładu. Na stronie
www.izostal.com.pl można śledzić
kolejne etapy realizacji budowy.
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Przekaż 1 proc. podatku
Na terenie gminy Kolonowskie działają
organizacje pożytku publicznego, na które
można odliczać 1 proc. podatku w
deklaracjach PIT za 2008 rok. Są to:
LZS Staniszcze Wielkie, KRS 0000106693
OSP Kolonowskie, KRS 0000038707
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w
Kolonowskiem, KRS 0000055501
Klub Sportowy „Unia” Kolonowskie, KRS
0000094435
Caritas Diecezji Opolskiej, KRS
0000290982
TSKN na Śląsku Opolskim, KRS
0000017757
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Numery telefonów
Numery
telefonów
Urząd Miasta i Gminy: 077 4611140
Numery
wewnętrzne:
Urząd
Miasta
i Gminy: 077 4611140
Sekretariat
– 22
Numery wewnętrzne:
Obsługa Rady
Sekretariat
– 22– 27
Księgowość
p.12
– 32, 35
Obsługa Rady
– 27
Podatki
–
33
Księgowość p.12 – 32, 35
Kasa – 34
Podatki
– 33
Dowody
Kasa
– 34osobiste, działalność gosp.
sport
– 36osobiste, działalność gosp.
Dowody
Urząd–Stanu
sport
36 Cywilnego – 26
Budownictwo,
inwestycje
– 28, 38
Urząd Stanu Cywilnego
– 26
Kadry – 25
Budownictwo,
inwestycje – 28, 38
Rolnictwo,
Kadry – 25 ochrona środowiska,
mienie
komunalne
24
Rolnictwo,
ochrona–środowiska,
Gospodarka
komunalna,
mienie
komunalne
– 24 drogi – 30
OC, ochronakomunalna,
p. pożarowadrogi
– 29 – 30
Gospodarka
Fax (ochrona
sekretariat)
– 31
OC,
p. pożarowa
– 29
mail: umig@kolonowskie.pl
FaxE-( sekretariat)
– 31
e- mail: www.kolonowskie.pl
umig@kolonowskie.pl
www.kolonowskie.pl
ZGKiM: 077 46 11 044,
pogotowie
wodociągowe
Pomoc
Społeczna:
077 46– 11 075
0600359857
ZGKiM:
077 46 11 044,
Pomoc Społeczna:
077 46–11 075
pogotowie
wodociągowe
Gimnazjum:
0600359857 077 46 11 053
Szkoły Podstawowe
077 46 11 126 Kolonowskie Nr 1
077 46 11 158 Fosowskie
077 46 11 064 Staniszcze Małe
077
46 11 053 Gimnazjum
Przedszkola
077 46 11 455 Kolonowskie
Przedszkola
077 46 11 058
455 Fosowskie
Kolonowskie
077 46 11 260
058 Staniszcze
Fosowskie Wielkie
077 46 11 329
260 Staniszcze Małe
Wielkie
077
46
11
064
Staniszcze
Małe
Policja
077
46 16 477 Komisariat w
Policja
Zawadzkiem
całą w
dobę)
077 46 16 477(czynny
Komisariat
077 46 11 007(czynny
Posterunek
Zawadzkiem
całą Policji
dobę)
(w każdy
od 12.00077
46 11poniedziałek
007 Posterunek
Policji
15.00,
piątek
od 17.30–20.00)
(w każdy
poniedziałek
od 12.0015.00,
piątek
od
17.30–20.00)
Straż Pożarna
077
404
99 00 (Strzelce Opolskie)
Straż
Pożarna
077
404
99 00 (Strzelce Opolskie)
Służba zdrowia
077 46 51
999 Pogotowie Ratunkowe
Służba
zdrowia
(Ozimek)
999,
112 Pogotowie Ratunkowe
077 46 11 160 NZOZ „Medyk”
(Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem)
077 4 622 490 Urząd Pocztowy
Kolonowskie
077 4 622 495 Urząd Pocztowy
Fosowskie
Jeśli chcesz, żeby Twoja informacja
dotarła do Colonnowskiej, zostaw ją w
9)
sekretariacie UMiG Kolonowskie (pok. 9),
lub
wyślij
maila:
umig@kolonowskie.pl,
wyślij
maila:
umig@kolonowskie.pl,
dorotarich@neostrada.pl
dorotarich@neostrada.pl
lub zadzwoń: 077 4611 140
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