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Planowane inwestycje w 2010 roku w gminie
Kolonowskie
W budżecie gminy Kolonowskie na rok
2010 zaplanowano liczne inwestycje.
Za 350 tyś. zł przeprowadzona będzie
termomodernizacja budynku urzędu.
550 tys. zł to koszt nowego samochodu
strażackiego dla OSP Staniszcze Wielkie. 250 tys. zł kosztować będzie budowa placów zabaw, z czego 122 916
pozyskano ze środków zewnętrznych.
100 tys. zł z budżetu gminy zostanie
przekazane na remont drogi wojewódzkiej 463. Ok. 40 tys. z budżetu gmina
przeznaczy na zakończenie remontu w
przedszkolu w Kolonowskiem, a 100
tys. przeznaczone będzie na dokończenie remontu chodników na ul. 1 Maja i
placu w centrum Kolonowskiego. Gmina będzie modernizowała budynek
straży pożarnej w Kolonowskiem, budynku szkoły w Fosowskiem oraz wymieni stolarkę okienną w PSP Staniszcze Małe. Realizacja tych trzech zadań

uzależniona jest jednak od pozyskania środków, o które gmina będzie się ubiegać. Do inwestycji na
rok 2010 zapisano również realizację w PSP w Kolonowskie projektu
pod nazwą „Opolska eSzkoła szkołą
ku przy-szłości”. Na realizację tego
projektu przeznaczono 500 tys. Zł, z
czego 420 tys. zł pochodzi ze środków zewnętrznych. Projekt polega
na wyposażeniu szkoły w sprzęt
informatyczny, jak również stworzeniu platformy informacyjnej ułatwiającej naukę dzieciom. Spółka
ZGKiM stara się natomiasto dotację
w wysokości 4 mln zł na skanalizowanie miejscowości Spórok. Całkowity koszt tego zadania to ok 6,5
mln zł. Kontynuowana będzie również budowa kanalizacji w ramach
projektu realizowanego od 2009.
oraz projektów turystycznych.

Komunikat
Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie z dnia 15.01.2010r.
Trudne warunki atmosferyczne oraz duże ilości zlodowaciałego śniegu zalegającego w koronach drzew stwarzają zagrożenie życia dla osób korzystających z
dróg leśnych. Proszę o maksymalne ograniczenie korzystania z terenów leśnych

Nr wydania 128
Przekształcenie Zakładu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2009
roku radni przyjęli uchwałę o przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kolonowskiej w
spółkę pod firmą Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Przekształcenie zakładu budżetowego
ZGKiM w spółkę pozwoli na zaoszczędzenie ok. 2 milionów złotych przy realizacji kanalizacji na terenie gminy.
- Zmiana ta nie będzie miała żadnego
wpływu na mieszkańców. Wszystko
pozostanie tak jak do tej pory - uspokaja
Norbert Koston, burmistrz Kolonowskiego.

Cele Zarządu Gminnego OSP
12 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Zarząd ustalił
dwa priorytety na najbliższe lata w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Są to:
zakup samochodu strażackiego dla OSP
Staniszcze Wielkie oraz dobudowa pełnowymiarowego boksu strażackiego i
częściowa przebudowa budynku OSP
Kolonowskie.

Zapraszamy na nową stronę internetową
Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie
aktualności z terenu gminy Kolonowskie, informacje ogólne o
przyrodzie gminy, turystyce, gospodarce, projektach unijnych czy
miastach partnerskich. Znajduje
się tam również galeria zdjęć z
imprez, oraz kalendarz z informacjami co dzieje się na terenie
gminy. Są tam również dane teleadresowe restauracji i lokali z
terenu gminy.
Przez krótki okres czasu pod adresem www.kolonowskie.pl/pl, będzie jeszcze aktywna wcześniejsza
wersja strony.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie ma nową stronę internetową,
która jest dostępna od 11 stycznia, pod adresem:
www.kolonowskie.pl
Na razie strona jest w polskiej
wersji językowej, jednak z czasem wszystkie teksty będzie można przeczytać również w języku
angielskim i niemieckim.
- Planujemy regularnie uaktualniać teksty, tak by strona stała się
źródłem informacji na temat naszej gminy — mówi Norbert Koston, Burmistrz Kolonowskiego.
Na nowej stronie można znaleźć
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Gmina Kolonowskie na Regiontour 2010
materiałów promocyjnych znalazły się przede wszystkim wydawnictwa projektowe - foldery dotyczące samego projektu,
atrakcji turystycznych oraz możliwości zakwaterowania na
naszym terenie. Podczas targów doszło także do spotkania z
naszymi czeskimi partnerami - przedstawicielami Regionu
Hranicko - oraz innymi polskimi regionami, obecnymi w
Brnie. Mamy nadzieję, że prezentacja na Regiontour przyniesie gminie wymierne korzyści w postaci zwiększonej liczby
turystów, odwiedzających nasze tereny.

W dniach 14-17 stycznia br. w Brnie odbyły się jedne z największych w Europie targi regionów - Regiontour 2010. Gmina Kolonowskie, w ramach projektu "Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi", miała
możliwość w nich uczestniczyć. Na stoisku Olomouckeho
Kraje, w części przeznaczonej dla parterów zagranicznych,
przedstawiciele gminy (p. Franciszek Klimas - Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Grzegorz Hajduk - radny oraz p. Anna
Szaton - koordynator projektu) promowali nasz region. Wśród

Gminne kolędowanie po raz piętnasty

W niedzielę, 10 stycznia po raz 15 mieszkańcy gminy Kolonowskie mogli spotkać się na wspólnym kolędowaniu. Tym razem
miejscem spotkania był kościół parafialny w Kolonowskiem, gdyż Każdego roku kolędy rozbrzmiewają w innym kościele na
terenie gminy. Kolędowanie rozpoczął chór Colnovica. Następnie wystąpili uczniowie ze szkół z terenu gminy Kolonowskie.
W sumie w przeglądzie wzięło udział 92 uczniów: 3 solistów, 5 duetów i 5 chórów szkolnych. Podobnie jak w roku ubiegłym
kolędowanie miało charakter dwujęzyczny. Każdy z solistów musiał przygotować kolędę w języku polskim i niemieckim, co
wszystkim udało się znakomicie. W tym roku po raz kolejny postanowiono zrezygnować z konkursowego charakteru imprezy
na rzecz przeglądu. Bardzo trudno bowiem oceniać wykonanie tak pięknych utworów jakimi są kolędy.
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Piosenki turystyczne rozbrzmiały w szkole

Zespoły i soliści ze szkół gminy Kolonowskie i Zawadzkie wystąpili 5 grudnia podczas VII Festiwalu Piosenki
Turystycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem. Tradycyjnie
nie zabrakło również uczniów zespołów szkół specjalnych i warsztatów

terapii zajęciowej. To oni
zebrali zresztą największe
oklaski. I to na ich twarzach
malowała się największa
radość z występu.
Występ-niespodzianka
Pod jednym jednak względem festiwal był nietypowy.
Dlaczego? Nikt nie spodziewał się, że na scenę wkroczy
Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś,
który ze swoją córką Darią zaprezentował napisaną specjalnie na tę
okazję piosenkę "Mała Panew".
Wicemarszałek był kiedyś frontmanem zespołu rockowego, jednak
chyba niewielu miało okazję usłyszeć go na żywo.

Turniej piłki nożnej w Kolonowskiem
5 grudnia w Kolonowskiem odbył
się III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów.
Tym razem do zmagań przystąpiło 6
drużyn, które rywalizowały ze sobą
w dwóch grupach. Po kilkugodzinnych zmaganiach ostatecznym zwycięzcą turnieju została POLONIA
Bytom, pokonując w meczu finałowym MKS Kluczbork.
Organizatorem imprezy był LKS
Zieloni Spórok.

Zmiana statutu OSP Spórok
10 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze z działalności jednostki OSP
Spórok za 2009 rok. W trakcie spotkania
podjęto dwie uchwały zarządu - zmianę
statutu OSP oraz powołano komitet fundacji sztandaru dla OSP Spórok, w skład którego weszli Burmistrz Kolonowskiego,
sołtys Spóroka oraz członkowie OSP.

18 grudnia do UMiG w Kolonowskiem
dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju. Jak
co roku przynieśli je harcerze z drużyny
działającej przy DPS Zawadzkie.

W trakcie wyborów ukonstytuowała
się także Komisja Rewizyjna w
składzie: Dariusz Hasterok, Monika
Grochla oraz Tomasz Majcherczyk.
Za priorytetowe zadanie uznano
zaktywizowanie okolicznej młodzieży do uprawiania piłki nożnej oraz
podjęcie starań o budowę nowej
płyty boiska w Spóroku.
Nowym władzom Klubu życzymy
wielu sukcesów w prowadzeniu
działalności sportowej na terenie
Gminy Kolonowskie.

Zaproszenie na wyjazd w góry
Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie zaprasza mieszkańców gminy Kolonowskie na
wyjazd do Zieleńca na narty w sobotę, 30 stycznia 2010 r.
Wyjazd będzie o godz. 5.30 spod przystanku PKS w Staniszczach Wielkich.
Koszt wyjazdu to około 30 zł od osoby (w zależności od ilość chętnych). Chętnych prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa u p. Joanny Kałuży pod numerem tel. 695 765 434
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Dzieci z Publicznego Przedszkola w Staniszczach Wielkich w listopadzie 2009 roku wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, organizowanym przez
firmę Kruger pod tytułem „Moja ulubiona
pora roku”.
Uczniowie przedszkola wykonali dwie prace zbiorowe: "Wiosna" i "Jesień". Połączyły w nich różne techniki plastyczne. Obie
prace zostały docenione i przedszkolaki
zdobyły nagrodę główną - gry planszowe,
podkładki śniadaniowe i naklejki.
Naszym młodym artystom życzymy dalszych sukcesów.

Płomień z Betlejem

Nowy zarząd LKS Zieloni Spórok
10 stycznia w Centrum Aktywności
Wiejskiej w Spóroku miało miejsce
Walne Zgromadzenie stowarzyszenia
Ludowy Klub Sportowy „Zieloni”. W
trakcie zebrania dokonano oceny pracy
zarządu oraz wybrano nowe władze
klubu. Po bardzo emocjonujących wyborach nowym Prezesem Stowarzyszenia został Dariusz Kokot, wiceprezesem - Piotr Gerlich, skarbnikiem - Monika Anderwald, sekretarzem - Michał
Deja, członkiem zarządu - Zygmunt
Misz, natomiast kierownikiem sekcji Bogdan Januszewski.

Nasze przedszkolaki potrafią
malować
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Nasze firmy walczą o tytuł
„Najlepszy Produkt Powiatu
Strzeleckiego”
Dwie firmy z terenu gminy Kolonowskie
walczą o tytuł „Najlepszy produkt powiatu
strzeleckiego 2009” w kategorii
„Działalność produkcyjna”.
Firma „Eltete” z Kolonowskiego do konkursu zgłosiła wyposażenie placów zabaw,
a firma „Jaśko” ze Staniszcz Wielkich altanę ogrodową.
Wyboru najlepszego produktu, jak co roku
dokonają mieszkańcy powiatu, którzy na
swojego faworyta mogli oddawać głosy do
20 stycznia.
W konkursie bierze udział w sumie sześć
firm z terenu powiatu strzeleckiego, które
rywalizują ze sobą w dwóch kategoriach:
„Działalność produkcyjna” i „Działalność
rolno-spożywcza".
Zwycięzcy konkursu będą promowani
przez Powiat Strzelecki.
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! ! ! OKO LIC E
Kronika policyjna
11 grudnia w Spóroku policjanci zatrzymali motorowerzystę, który kierował pod wpływem alkoholu – 0,61 mg/l.
Postępowanie w tej sprawie prowadzą
policjanci z Zawadzkiego. 22 grudnia
w Kolonowskiem doszło do zdarzenia
drogowego. Według wstępnych ustaleń
30-letni kierowca samochodu ciężarowego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka samochodem VW LT 42-latkowi, który z obrażeniami ciała został przewieziony do
szpitala. Sprawą zajmują się policjanci z
Zawadzkiego. W noc sylwestrową 17letnia mieszkanka Zawadzkiego spadła
z balkonu w Kolonowskiem na podłoże
betonowe. Z obrażeniami ciała została
przewieziona do szpitala w Opolu. Postępowanie w tej sprawie prowadzą
policjanci z Komisariatu Policji w Zawadzkiem.
Od 1 do 3 stycznia br. na terenie powiatu strzeleckiego policjanci przeprowadzili działania profilaktyczne
„Noworoczny Weekend”, w ramach
których, 3 stycznia w godzinach 14-22
przeprowadzono także akcję „Prędkość”
i „Pieszy”. Działania miały przede
wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierującym i pieszym poprzez
m.in. egzekwowanie od kierujących
stosowania się do przepisów ruchu drogowego, w szczególności do ograniczeń
prędkości. W działaniach uczestniczyło
ponad 60 policjantów; w ich trakcie na
terenie powiatu nie odnotowano żadnego wypadku drogowego, doszło natomiast do trzech kolizji drogowych.

Nowy drewniany dach
11 grudnia firma Usługi Budowlane
Wąs Józef zakończyła realizację zadania: „Wymiana pokrycia dachowego
wraz z remontem więźby dachowej w
drewnianym budynku zabytkowym w
Kolonowskiem”. Koszt całości remontu to 154 830 zł. Inwestorem było Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem, które pozyskało środki od
Konserwatora zabytków – 21 000 zł,
Urzędu Marszałkowskiego - 25 000 zł,
Starostwa Powiatowego - 10 000 zł.
Pozostałą część środków, tj. 100 000 zł,
przeznaczyła Gmina Kolonowskie.
Oprócz kosztu remontu stowarzyszenie
z własnych środków będzie musiało
pokryć koszty nadzoru budowlanego.
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URZĘDU !!!

Zgłoś się na szkolenie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” zaprasza
wszystkich chętnych na szkolenie:
„Możliwości pozyskiwania funduszy na
rozwój przedsiębiorstw”, które odbędzie
się 30 stycznia 2010 roku od godz. 9.00
w siedzibie biura Stowarzyszenia w Spóroku. Zgłoszenia zawierające dane adresowe i numer telefonu chętnych należy
przesyłać do 27 stycznia 2010 roku na
adres e-mail: krainadino@onet.eu
Szczegółowe informacje uzyskać można
pod numerami telefonu 077 461 12 28
lub 605 052 777.

Podłączenie do sieci
gazowej
Promocja dla odbiorców zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej
w miejscowości Kolonowskie.
Uprzejmie informujemy, iż w związku z
wybudowaną siecią gazu ziemnego w
miejscowości Kolonowskie istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej
spółki Anco w pobliżu następujących
ulic: Zakładowa, Kościuszki, Szkolna, 1
Maja, Collony, Tulipanowa, Topolowa,
Ks. Czerwionki, Krzywa, Leśna i Opolska.
Jednocześnie informujemy, że odbiorcy,
którzy skorzystają z możliwości podłączenia objęci zostaną, specjalną promocją.
Promocja obejmuje okres od 01 stycznia
2010 r. do wyczerpania środków na nią
przeznaczonych.
Szczegóły i warunki promocji można
uzyskać bezpośrednio u Pana Sebastiana
Wallacha pod numerem telefonu 661
992 015 lub w biurze spółki Anco pod
numerem telefonu 62/ 505 00 85.

Spotkania wigilijne
Okres przedświąteczny jest tradycyjnie
czasem spotkań adwentowych i wigilijnych. W okresie przedświątecznym
Burmistrz Kolonowskiego wraz z zastępcą wzięli udział w spotkaniach wigilijnych: firmy Mercur, DFK Staniszcze
Małe, Kolonowskie i Staniszcze Wielkie, Caritasu parafii Staniszcze Wielkie i
Kolonowskie, ZGKiM, zakładu PERI i
Nadleśnictwa Zawadzkie.
STYCZEŃ 2010

Numery telefonów
Urząd Miasta i Gminy: 77 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: 77 46 11 044,
pogotowie wodociągowe – 600359857
Pomoc Społeczna: 77 46 11 075
Gimnazjum: 77 46 11 053
Szkoły Podstawowe
77 46 11 126 Kolonowskie Nr 1
77 46 11 158 Fosowskie
77 46 11 064 Staniszcze Małe
Przedszkola
77 46 11 455 Kolonowskie
77 46 11 058 Fosowskie
77 46 11 260 Staniszcze Wielkie
77 46 11 064 Staniszcze Małe
Policja
77 46 16 477 Komisariat w Zawadzkiem (czynny całą dobę)
77 46 11 007 Posterunek Policji
(w każdy poniedziałek od 12.0015.00, piątek od 17.30–20.00)
Straż Pożarna
77 404 99 00 (Strzelce Opolskie)
Służba zdrowia
77 46 51 999 Pogotowie Ratunkowe
(Ozimek)
77 46 11 160 NZOZ „Medyk”
(Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem)
77 4 622 490 Urząd Pocztowy Kolonowskie
77 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@neostrada.pl
lub zadzwoń: 77 4611 140
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