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 Z tablic ogłoszeń niczym 

liście z drzew powoli spada-

ją wyborcze plakaty, a za 

chwilę Wszystkich Świętych 

i zmiana czasu na zimowy. 

W październiku do Kolonow-

skiego dotarł nowy wóz 

strażacki, a w Staniszczach 

Wielkich ekipa remontowa 

wzięła się za otoczenie 

przystanku autobusowego.   

Dzieci przyniosły nauczy-

cielom kwiatki  z okazji ich 

święta, a emeryci rozpoczęli 

sezon halowy na kręgielni i 

potańcówce. 

Jesień sprzyja podsumowa-

niom  -  właśnie Gmina Ko-

lonowskie, jako jedna z 

pierwszych w województwie 

całkowicie uporała się z 

budową kanalizacji, ale o tej 

inwestycji napiszemy więcej 

za miesiąc. 
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PO WYBORACH BEZ ZMIAN 
Tegoroczne wybory parlamentarne po raz 
pierwszy od wielu lat nie przyniosły większych 
zmian w Sejmie i Senacie RP. Również w woje-
wództwie opol-
skim zwyciężyła 
dotychczas najpo-
pularniejsza spo-
śród wszystkich 
partii politycznych 
Platforma Obywa-
telska (sześciu 
posłów i trzech 
senatorów), wy-
przedzając Prawo 
i Sprawiedliwość 
(trzech posłów) 
oraz Ruch Paliko-
ta, Mniejszość 
Niemiecką i Sojusz Lewicy Demokratycznej (po 
jednym pośle). Porażkę w naszym wojewódz-
twie poniosło Polskie Stronnictwo Ludowe, 
które straciło miejsce w parlamencie, dotych-
czas zajmowane przez Stanisława Rakoczego. 
W wyborach, które odbyły się 9 października, 
aktywnie uczestniczyło dwóch mieszkańców 
naszej gminy – kandydatem z ramienia Mniej-
szości Niemieckiej do Senatu był Józef Kotyś, a 
w wyborach do Sejmu wziął udział Tomasz 
Hurek z listy Polskiej Partii Pracy. Pierwszy z 
nich uzyskał 19 968 głosów, co mu dało drugie, 
nie premiowane mandatem, miejsce za Alek-
sandrem Świeykowskim (PO, 29 098) w okrę-

gu wyborczym nr 53, obejmującym powiaty 
głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowic-
ki, oleski i strzelecki. Za nimi uplasowali się 

m.in.: Robert Wę-
grzyn (13 822) i 
Wiesław Fąfara 
(11 482). Do parla-
mentu nie dostał się 
również Tomasz 
Hurek, na którego w 
całym województwie 
zagłosowało 110 
osób.  
W wyborach wzięło 
udział 1618 miesz-
kańców Gminy Ko-
lonowskie, co stano-
wi 31,28% wszyst-

kich uprawnionych do głosowania. Najwięcej 
głosów do Sejmu uzyskała Mniejszość Niemiec-
ka (557 głosów - 37,41% poparcia), minimalnie 
wyprzedzając Platformę Obywatelską (527 
głosów - 35,39%). Kolejne miejsca zajęły listy 
PiS (184 głosy - 12,36%), Ruchu Palikota (77 - 
5,17%), SLD (57 - 3,83%) i PSL (41 - 2,75%). 
Polska Partia Pracy z Tomaszem Hurkiem uzy-
skała poparcie 20 osób (1,34%). Największe 
poparcie w wyborach do Senatu uzyskał z kolei 
Józef Kotyś, który zebrał 1043 głosy, co ozna-
cza, że głosowało na niego 69,49% mieszkań-
ców Gminy 
Ko l o now -

 

 

Dokończenie na Stronie 2. 
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W środę, 23 listopada, o godz. 
18.00 w remizie OSP w Kolonow-
skiem odbędzie się zebranie, na 
które zapraszają Burmistrz Kolo-
nowskiego, Norbert Koston wraz 
z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Kolonowskiem, Francisz-
kiem Klimasem. 
W trakcie zebrania, na które za-
proszono również radnych gmin-
nych oraz przedstawicieli władz 
powiatu i województwa, zostaną 
przedstawione aktualne informa-
cje, związane m.in. z planowanymi 
w budżecie na 2012 rok inwesty-
cjami. 
- To spotkanie jest okazją dla 
mieszkańców Kolonowskiego, aby 
się wypowiedzieć w ważnych 
sprawach, dotyczących ich miej-
scowości - uważa przewodniczący 
Rady Miejskiej, Franciszek Klimas. 

6 października 60. rocznicę ślubu obchodzili 
P a ń s t w o 
Erna i Wik-
tor Spałek 
ze Staniszcz 
W i e l k i c h . 
Pani Spałek 
przez 35 lat 
pracowała w 
GS Kolo-
n o w s k i e , 
n a t om i a s t 
Pan Spałek przez 28 lat pracował w Hu-
cie „Małapanew” w Ozimku, a także  na 
kolei. Małżonkowie są bardzo szczęśliwi, 
iż doczekali tak pięknego jubileuszu, ja-
kim są Diamentowe Gody. Wspólnie wy-
chowali dwie córki, doczekali się sześcior-
ga wnuków i ośmiorga prawnuków. Z 
życzeniami do Jubilatów udali się Bur-
mistrz Kolonowskiego, Norbert Koston 
oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Irena Ochmann. 

7 października 50. rocznicę ślubu obchodzili 
Państwo Marta i Ryszard Bielucha ze Spó-
roka. Pan Bielucha przez 36 lat pracował 
w Hucie „Małapanew” w Ozimku, nato-
miast Pani Bielucha pracowała jako sprzą-
taczka w szkole. Jubilaci są zgodnym, 
kochającym się małżeństwem i cieszą się 
dobrym zdrowiem. Wspólnie wychowali 
trzy córki, doczekali się również siedmior-
ga wnuków i jednego prawnuka. Lubią 
wypoczywać czynnie – w dalszym ciągu 
chętnie pracują w polu i w ogrodzie. Z 

życzeniami 
do Złotych 
J u b i l a t ó w 
udał się Bur-
mistrz Kolo-
nowskiego, 
N o r b e r t 
Koston wraz 
z pracowni-
kiem socjal-
nym OPS.  

NASI SZANOWNI JUBILACI 
Zaproszenie 

na zebranie 

skie. Za nim uplasowali się: Aleksander Świeykowski (172 głosy - 
11,46%), Marek Czaja (99 - 6,60%), Jarosław Chołodecki (68 - 
4,53%), Wiesław Fąfara (54 - 3,60%), Robert Węgrzyn (38  - 
2,53%) i Józef Małek (27 - 1,80%). 
W poszczególnych lokalach wyborczych rozkład głosów wyglądał 
następująco: 
Kolonowskie - szkoła: Sejm: 1. MN - 119 głosów, 2. PO - 110, PiS - 
31; Senat: 1. Kotyś - 219 głosów, 2. Świeykowski - 41, 3. Czaja - 16,  
Kolonowskie - OSP: Sejm: 1. PO - 140 głosów, 2. MN - 107, PiS - 
38; Senat: 1. Kotyś - 226 głosów, Świeykowski - 35, Chołodecki i 
Czaja - po 19, 
Fosowskie: Sejm: 1. PO - 90 głosów, 2. MN - 53, 3. PiS - 37; Se-
nat: 1. Kotyś - 133, 2. Świeykowski - 39, 3. Fąfara - 18, 
Spórok: Sejm: 1. MN - 57 głosów, 2. PO - 34, 3. PiS - 11; Senat: 1. 
Kotyś – 90 głosów, 2. Świeykowski - 10, 3. Chołodecki - 5, 
Staniszcze Małe: Sejm: 1. MN - 121 głosów, 2. PO  - 79, 3. PiS  - 
49; Senat: 1. Kotyś - 200 głosów, 2. Czaja - 35, 3. Świeykowski - 
18, 

Staniszcze Wiel-
kie: Sejm: 1. MN 
- 100 głosów, 2. 
PO  - 84, 3. PiS 
- 18; Senat: 1. 
Kotyś - 174, 2. 
Świeykowski - 29, 3. Czaja - 18. 
Spośród wybranych na Opolszczyźnie posłów największe popar-
cie w Gminie Kolonowskie uzyskał Ryszard Galla, MN - 142 głosy, 
wyprzedzając Leszka Korzeniowskiego, PO - 115 głosów i Sławo-
mira Kłosowskiego, PiS - 51 głosów. Nieco słabsze poparcie uzy-
skali: Tadeusz Jarmuziewicz, PO - 48 głosów; Jerzy Żyżyński, PiS 
- 31; Adam Kępiński, Ruch Palikota - 28; Janina Okrągły, PO - 24, 
Tomasz Garbowski, SLD - 20; Brygida Kolenda-Łabuś, PO - 18; 
Andrzej Buła, PO - 14; Patryk Jaki, PiS - 11 oraz Rajmund Miller, 
PO - 8. Spośród kandydatów do Sejmu, którzy nie uzyskali man-
datu poselskiego, najwięcej głosów uzyskał Józef Swaczyna, MN  - 
297 głosów.  

PO WYBORACH BEZ ZMIAN 
Dokończenie ze Strony 1. 

Foto: ubiegłoroczny przegląd teatralny 

W niedzielę, 20 listopada, w sali 
remizy OSP w Kolonowskiem odbę-
dzie się kolejny Przegląd Teatrzyków 
Niemieckojęzycznych „Kinder und 
Jugend spielen Theater”, w którym 
wezmą udział zespoły szkolne z 
Gminy Kolonowskie, jak również z 
sąsiednich gmin. Rozpoczęcie impre-
zy jest planowane na godzinę 14.00, 

a przed uroczystym zakończeniem przeglą-

du, około 16.30, odbędzie się występ ze-
społu JÓZEF KOTYŚ & DARIA, w trakcie 
którego zostaną zaprezentowane piosenki 
z płyty „Zapomniane marzenia”. 
Na imprezę zaprasza wiceburmistrz Kolo-
nowskiego, Konrad Wacławczyk, który liczy 
nie tylko na zainteresowanie dzieci, na-
uczycieli i rodziców młodych artystów 
teatralnych, ale także wszystkich mieszkań-
ców Kolonowskiego i całej gminy. 

TEATRZYKI I KONCERT 



NIE TYLKO O PODATKACH 
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 Jednostka OSP Kolonowskie 
wzbogaciła się 14 października 

o nowy samochód gaśniczo-
ratowniczy Mercedes Atego 
1429. Samochód o wartości 
670 tys. zł został zakupiony 

przy dofinansowaniu Zarządu 
Głównego Związku OSP (150 
tys. zł) i  KSRG (75 tys. zł). 

445 tys. zł wyasygnowała 
Gmina Kolonowskie, zaciąga-

jąc na ten cel pożyczkę z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu   

 Członkowie Polskiego 
Związku Emerytów i Renci-

stów wraz z  Klubem Seniora 
i mieszkańcami Gminy Kolo-
nowskie 11  października na 
Kręgielni „Pod Lasem” roze-

grali Turniej u Puchar Burmi-
strza, w którym zwyciężyli 
Hildegarda Kozubek, przed 
Krystyną Koziołek, i Teresą 

Dreja (kobiety) oraz Franci-
szek Klimas przed Zdzisławem 

Plakiem i Józefem Kuligiem 
(mężczyźni). Najstarszym za-
wodnikiem turnieju był Ber-

nard Tomala.     
 Izba Przyrodniczo-Leśna i 
Leśne Arboretum przy leśni-

czówce Jaźwin w Staniszczach 
Wielkich  zakwalifikowały się 

do ogólnopolskiego finału 
konkursu  na najlepszy pro-

dukt turystyczny w 2011 roku.   
 Jak poinformował burmistrz 
Norbert Koston, firma G-Net z 

Knurowa zamierza w 2012 
roku przystąpić na terenie 

Spóroka, Staniszcz Małych i 
Wielkich do realizacji projektu 

„Zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu poprzez budowę 

infrastruktury szerokopasmo-
wego Internetu”. W efekcie 

tego projektu firma udostępni 
najnowocześniejsze usługi  tele-

foniczne, szerokopasmowy In-
ternet, a nawet - kablową tele-

wizję!         

19 października kolejne posiedzenie odbyła Rada 
Miejska w Kolonowskiem. Choć najwięcej uwagi 
w jej trakcie poświęcono stanowi dróg, to naj-
ważniejsze ustalenia dotyczyły zmian budżetu 
gminy oraz nowych stawek podatków od nieru-
chomości, które będą obowiązywać w 2012 ro-
ku.  
Na wstępie wysłuchano informacji o pracach 
Rady Powiatu Strzeleckiego, którą złożył radny 
powiatowy, Janusz Żyłka. Przybliżył on sytuację 
w jednostkach oświatowych, które prezentują 
najwyższy poziom nauczania w województwie 
opolskim. Jednakże zlokalizowane głównie w 
Strzelcach Opolskich i Zawadzkiem szkolnictwo 
średnie i zawodowe czekają zmiany, związane z 
malejącą liczbą uczniów. – „Byłoby dobrze, 
gdyby rodzice, wysyłając dzieci do szkoły, wzięli 
pod uwagę choćby to, że strzelecka oświata 
może się pochwalić najlepszymi w wojewódz-
twie wynikami egzaminów gimnazjalnych i ma-
turalnych” – stwierdził Żyłka.  
Pojawienie się radnego powiatowego wywołało 
szereg uwag i wniosków, dotyczących stanu 
dróg powiatowych. Odpowiadając na nie Janusz 
Żyłka poinformował, że Starostwo Powiatowe 
przygotowuje naprawę najgorszego odcinka 
drogi Staniszcze Małe – Spórok (przy zjeździe 
do Staniszcz) i dokumentację budowy chodnika, 
prowadzącego od Urzędu Miasta i Gminy w 
górę ul. Czerwionki. Nie potrafił jednak odpo-
wiedzieć na pytanie radnego Rafała Kupke, któ-
ry chciał wiedzieć, kiedy będzie możliwa konty-
nuacja budowy chodnika w Kolonowskiem przy 
ul. 1 Maja.  
W dyskusji wypowiedział się również Burmistrz 
Kolonowskiego, Norbert Koston, który zwrócił 
uwagę na to, że w budżecie na 2012 rok należy 
w pierwszym rzędzie zabezpieczyć finanse na 
naprawę dróg gminnych, uszkodzonych m.in. w 
wyniku budowy kanalizacji i dokończenie już 
rozpoczętych lub zaplanowanych projektów. 
Później dopiero będzie można się zastanowić 
nad wsparciem powiatu w realizacji jego usta-
wowych obowiązków. Trudno zatem przewi-

dzieć, czy gmina w przyszłości dołoży pieniądze 
na budowę chodników przy drogach powiato-
wych, zwłaszcza że wzięła na siebie zobowiąza-
nie dofinansowania dokumentacji na moderni-
zację chodnika przy drodze wojewódzkiej w 
Kolonowskiem – na odcinku od mostu na Brzy-
niczce do ul. Pluderskiej. 
Przy jednym głosie przeciwnym Rada Miejska 
przyjęła stawki podatku od nieruchomości, któ-
re będą obowiązywały w 2012 roku. Minimalnie 
wzrosły one w porównaniu do tegorocznych i 
będą wynosić: za budynki mieszkalne – 0,65 zł 
za 1 metr kwadratowy (obecnie: 0,63 zł); za 
budynki związane z działalnością gospodarczą – 
19,97 zł (obecnie: 19,20 zł); za pozostałe budyn-
ki – 4,48 zł (obecnie: 4,31 zł), za grunty zwią-
zane z działalnością gospodarczą 0,84 zł za 1 
metr kwadratowy (obecnie: 0,80 zł); za pozo-
stałe grunty – 0,29 zł (obecnie: 0,27 zł). W 
porównaniu do tegorocznych stawek wyraźnie 
zmniejszono stawkę podatku od budowli, służą-
cych odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków – 
będzie on wynosił 0,1% ich wartości (obecnie 
2%), co pomoże utrzymać w ryzach cenę 
oczyszczania ścieków komunalnych. 

Rada Miejska w Kolonowskiem przyjęła również 

uchwały, dotyczące nowych stawek podatku od 

środków transportowych, poręczenia dla KGK 

kredytu na budowę kanalizacji, wieloletniej pro-

gnozy finansowej i tegorocznego budżetu gmi-

ny, jak również uchwałę w sprawie powierzenia 

Spółce Kanalizacja Gminy Kolonowskie zarzą-

dzania gminnym zasobem mieszkaniowym. – 

Przypomnijmy, że Spółka KGK została pierwot-

nie powołana do przeprowadzenia budowy 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji, a po zakoń-

czeniu tej inwestycji przejmuje wszystkie zada-

nia likwidowanego Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej w Kolonowskiem. W 

efekcie tego od października nie trzeba już w 

naszej gminie oddzielnie płacić za wodę i za 

odprowadzenie ścieków. 

INWESTYCJE NA OPOLSKIEJ 
W trakcie sesji Rady Miejskiej, burmistrz Norbert Koston poin-
formował o postępach przy opracowaniu dokumentacji technicz-
nej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 463 w Kolonowskiem, na 
odcinku od mostu na Brzyniczce, do skrzyżowania z ul. Pluder-
ską. W ramach planowanej na przyszłe lata inwestycji droga wraz 
z chodnikami uzyska parametry porównywalne do tego, co w ub. 
Roku zrobiono w Fosowskiem. Projekt zakłada również gruntow-
ną przebudowę skrzyżowania z ul. Haraszowskie, które będzie 
znacznie bezpieczniejsze niż obecnie. Jedyną niewiadomą pozo-
staje termin realizacji zadania, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Opolu nie ma w tej chwili na nie pieniędzy. 
Na podobnym etapie przygotowań znajduje się przebudowa dro-
gi pod Zawadzkiem. – Projekt zakłada również budowę chodnika 

ze ścieżką rowerową - na odcinku od ronda poprzez most na 
Małej Panwi, aż do placu przy budynku na pograniczu z Gminą 
Kolonowskie. W jego ramach zostanie przebudowany mostek na 
Kanale Hutniczym i nastąpi złagodzenie przebiegu zakrętów. 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Józef 
Kotyś, poinformował o złożonej przez siebie interpelacji w spra-
wie terminu przebudowy lublinieckiego przejazdu kolejowego na 
ul. Opolskiej. Przejazd nie został zmodernizowany przy okazji 
ubiegłorocznej inwestycji w Fosowskiem, ze względu na brak 
uzgodnień z koleją. W odpowiedzi na interpelację Kotysia, Zarząd 
Województwa Opolskiego informuje, że dokumentacja przebudo-
wy przejazdu jest już zatwierdzona, a sam przejazd będzie wyko-
nany przy okazji modernizacji drogi wojewódzkiej, na odcinku od 
skrzyżowania z drogą w kierunku Mnichusa do Krasiejowa, co 
nastąpi za rok. Na tę inwestycję zostały już wcześniej zapewnione 
środki europejskie. 



Dwa tygodnie przed wyborami 
parlamentarnymi wydawało 
się, że Prawo i Sprawiedliwość 
dogoni Platformę Obywatelską. 
Miały w tym pomóc insynuacje 
Jarosława Kaczyńskiego pod 
adresem kanclerz RFN, Angeli 
Merkel. Metoda niemieckiego 
haka, już raz zastosowana w 
kampanii prezydenckiej w 
2005 roku, tym razem przy-
niosła efekt odwrotny do za-
mierzonego. Wszyscy już wie-
dzą, że Donald Tusk miał 
dziadka w Wehrmachcie, a 
prostackie obciążanie obecnie 
rządzących faktem dobrej 
współpracy z Niemcami, tylko 
spowodowało mobilizację 

przeciwników machania sza-
belką na arenie międzynarodo-
wej. 
Na Opolszczyźnie próbowano 
również używać niemieckiego 
straszaka. Jeden z kędzierzyń-
sko-kozielskich tygodników na 
dwa dni przed wyborami rzu-
cił na pierwszą stronę drama-
tyczny tytuł: „Wybór jest pro-
sty: Węgrzyn czy Niemiec”, a 
znany z patriotyzmu lokalnego 
i z altruizmu na pokaz wydaw-
ca „Strzelca Opolskiego”, przy-
jął bardziej wyrafinowaną tak-
tykę – prezentując kandyda-
tów do parlamentu ze swojego 
powiatu, najzwyczajniej w 
świecie nie zwrócił na niżej 

podpisanego uwagi.  

Przed wyborami rozpowszech-

niano pogląd, że wybierając 

senatorów w jednomandato-

wych okręgach, odstawimy do 

kąta partie polityczne i posta-

wimy na znane osoby. Tak się 

jednak nie stało. Gdyby na 

Opolszczyźnie ze znakiem PO 

do Senatu kandydował słoń w 

karafce, to też by wygrał!  

JÓZEF KOTYŚ 

www.kotys.pl 

PAZURKIEM KOTYSIA: SŁOŃ W KARAFCE 

WAŻNE TELEFONY 
 

UMiG: 77 4611 140 
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 
ZGKiM: 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  
(poniedziałek 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  
Poczta Kolonowskie: 77 4622 
490 i poczta Fosowskie: 77 
4622 495  

Ten numer Colonnowskiej  opracował  

i przygotował do druku Józef Kotyś 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 
ul. Ks Czerwionki 39        47—110 Kolonowskie 

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

Colonnowska 
           KONTAKT 

Jeśli chcesz, żeby Twoja 
informacja dotarła do 
REDAKCJI,  wyślij maila na 
adres: www.kotys@wp.pl 
lub umig@kolonowskie.pl 
lub zadzwoń: 77 4611 140. 

 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ 
 

Burmistrz Kolonowskiego o g ł a s za pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: 
 

   niezabudowanej działki gruntu Nr 1685 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w Kolonow-

skiem przy ul. Bzów, a przeznaczonej pod jednorodzinne budownictwo mieszkalne. Na działce 

dopuszcza się realizację budynku jednorodzinnego z wbudowanym lub towarzyszącym lokalem 

usługowym oraz przeznaczonym na nieuciążliwą dla środowiska i otoczenia działalność  gospo-

darczą. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, utwardzona droga. 

Cena wywoławcza działki z wynosi  22.800,00zł  
 

   lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się na parterze budynku przy ul. Kolejowej 6 w Ko-

lonowskiem - o  powierzchni  99,24 m2, składającego się z kuchni,  trzech  pokoi,  łazienki 

i przedpokoju, z przynależną piwnicą o powierzchni 7,72 m2, wraz z prawem własności 

1.332/10.000 części wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli po-

szczególnych lokali i z prawem własności 1.332/10.000 części działki Nr 929/4.     

Uzbrojenie : energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, droga utwardzona.  

Cena wywoławcza lokalu Nr 1 wraz z przynależnościami wynosi 127.281,00 zł. 
 

Przetarg odbędzie się 4 listopada 2011 roku, o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy          

w Kolonowskiem.  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne,  które wpłacą określone wadium  na 

konto Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej  do dnia  28 października 2011 roku. Bliższych infor-

macji  można uzyskać  w  Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 6a tel.: 077 4611120, wewn. 24. 

 
Burmistrz  Kolonowskiego o g ł a s z a rokowania po ustnych przetargach ograniczonych  

 

 na sprzedaż budynku o powierzchni użytkowej 159,88 m2, położonego w Staniszczach Wiel-

kich przy Placu  Targowym 14  wraz  z  budynkiem  gospodarczym i przynależną działką gruntu 

Nr 620 o powierzchni  0,0625 ha.  Cena  wywoławcza w rokowaniach wynosi 35.600,00 zł. 
 

Rokowania odbędą się  dnia  10 listopada 2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gmi-

ny w Kolonowskiem, a mogą w nich wziąć udział osoby, które do 3 listopada złożą w Urzę-

dzie stosowne zgłoszenie i wpłacą zaliczkę w wysokości 7 tys. zł. 
Bliższych  informacji  można uzyskać w  Urzędzie  Miasta i Gminy  w  Kolonowskiem, w poko-

ju nr 6a,  tel.: 77 4611120,  wewn. 24. 


