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Warunki podłączenia do kanalizacji
Roboty związane z budową kanalizacji w gminie Kolonowskie rozpoczęły
się z dniem 1 lipca 2009 roku. Wykonują je dwie firmy. Firma WPBK
Opole odpowiedzialna jest za budowę
kanalizacji w Staniszczach Małych i
Staniszczach Wielkich, a firma INSBUD Opole odpowiada za budowę
kanalizacji na terenach miejskich gminy Kolonowskie. Obie firmy, zgodnie
z umowami i projektami, wykonują
podejścia do granicy posesji, punktu
wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
Do chwili obecnej wykonano sieć
kanalizacyjną na ul. Słonecznej w
Kolonowskiem, rozpoczęto natomiast
prace na ulicy Haraszowskiej w Kolonowskiem i Polnej w Fosowskiem, jak
również na ulicach Szkolnej i Strażackiej w Staniszczach Małych. Zgodnie
z harmonogramem robót inwestycyjnych na rok 2009 na terenach miejskich skanalizowaniu podlegają ulice:
Słoneczna (już gotowa), Pluderska,
Haraszowska i Polna. Na terenach
wiejskich roboty będą w dalszym ciągu prowadzone w Staniszczach Małych. Prace w Staniszczach Wielkich
rozpoczną się w przyszłym roku.
Przyłączanie się do sieci kanalizacyjnej będzie następowało sukcesywnie
w 2010 roku. Wcześniej nie będzie
takiej możliwości, gdyż nie ma połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjną. Do obowiązków osób przyłączających się do kanalizacji należy:

- wykonanie przyłącza z rur PCV o
średnicy 160 mm SN4 poprzez studzienkę
przyłączeniową
typu
WAVIN o średnicy 315 mm PCV
usytuowaną w granicy działki;
- zlecenie wykonania operatu geodezyjnego;
- przed zasypaniem wykopów - zgłoszenie do odbioru wykonanego przyłącza w siedzibie Spółki oraz podpisanie umowy na zrzut ścieków.
Koszt przyłączenia się do sieci, robót
ziemnych, materiałów oraz pomiaru
powykonawczego ponosi indywidualnie każdy przyłączający się do kanalizacji. Przybliżony koszt potrzebnych materiałów to:
- studzienki - 700- 800 złotych brutto
- rury PCV 25-26 zł brutto/mb
Podane ceny są przybliżonymi cenami hurtowymi materiałów. Przed
przystąpieniem do wykonania przyłącza należy indywidualnie zgłosić się
do spółki KGK celem otrzymania
szczegółowych warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Odbudowa nawierzchni dróg
będzie następować sukcesywnie po
zakończeniu budowy kanalizacji na
konkretnym odcinku drogi. Ulice
przywrócone będą do stanu pierwotnego i oddane do użytkowania. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 30 września 2010r.
Wszyscy zainteresowani do 30 maja
2011 muszą być przyłączeni do sieci

Europejska Gmina - Europejskie Miasto - Europejski Samorząd!
24 czerwca we Wrocławiu miała
miejsce uroczysta gala, rozstrzygająca
przygotowany przez Gazetę Prawną
ranking "Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009". W rankingu
tym wyróżniane są samorządy, które
najaktywniej pozyskują
fundusze
europejskie. Uwzględnia się w nim
wszystkie programy unijne, których
beneficjentami są nie tylko samorządy i podległe im jednostki, ale także
przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje
społeczne z danej gminy. W tegoroczCOLONNOWSKA NR 124

nej edycji rankingu gmina Kolonowskie zajęła pierwsze miejsce w województwie opolskim. Z powiatu strzeleckiego wyróżniono również Leśnica
i Strzelce Opolskie.
Natomiast w rankingu „Europejski
Samorząd” gmina Kolonowskie zajęła 14. miejsce wśród gmin miejskich i
miejsko-wiejskich. Ranking ten również związany jest z wykorzystaniem
dotacji ze wszystkich programów
unijnych, a ogłasza go dziennik
„Rzeczpospolita”.
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kanalizacyjnej. Jeśli ktoś chciałby przesunąć w granicach do 2 metrów miejsce
przyłączenia, powinien zgłosić się w siedzibie Spółki w celu omówienia sprawy.
Mieszkańcy, którzy nie są ujęci, mają
zamiar lub rozpoczęli budowę domu po
2007 roku (wtedy to zatwierdzono projekt kanalizacji) powinni zgłosić się do
spółki celem ustalenia miejsca podłączenia. Można również rozmawiać z kierownikiem budowy na danym odcinku. Pomarańczową farbą geodeci wcześniej
zaznaczą miejsce do przyłączenia. Kanalizacja robiona jest dla mieszkańców i
wszystkie ich sugestie będą w ramach
możliwości rozstrzygane pozytywnie.
Jeśli chodzi o koszty, które należy pokryć
indywidualnie poradą jest, by mieszkańcy na danej ulicy grupowo zakupili materiały, wykonali pomiary geodezyjne czy
wynajęli małą koparkę. Wtedy koszty się
zmniejszą. Hurtowo zawsze jest taniej,
niż indywidualnie.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Nadzór nad realizacją obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa
(wójt, burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
Przy przyłączeniu można również skorzystać z firm wodno-instalacyjnych
działających na terenie gminy Kolonowskie.
Koparka – Krzysztof Bartoszek Żędowice tel. 077 4616703; 501518813
Zakład Instalacji Sanitarnych Student
Joachim Kolonowskie tel.501766177
Zakład Instalacyjny Walenty Szydłowski
Kolonowskie tel.694386292
Zakład Instalacyjny Wojciech Radek
Kolonowskie ul.1 Maja tel.507198634
Geodeta Piotr Musioł Staniszcze Małe
tel. 607590237
Janusz Jagiełło
Prezes KGK Sp. Z o.o.
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Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
W niedzielę, 28 czerwca wszystkie jednostki ochotniczej Straży Pożarnej z
gminy Kolonowskie spotkały się na
boisku sportowym w Staniszczach
Wielkich na tradycyjnych zawodach
sportowo - pożarniczych o puchar Burmistrza Kolonowskiego. W zmaganiach
uczestniczyło pięć drużyn seniorów i
trzy drużyny młodzieżowe. Zgodnie z
regulaminem do zadań strażaków nale-

żał start w sztafecie w sztafecie i rozwinięciu bojowym.
A o to wyniki drużyn seniorów: 1. miejsce OSP Kolonowskie, 2. miejsce OSP
Staniszcze Wielkie, 3. miejsce OSP
Spórok, 4. miejsce OSP Staniszcze Małe, 5. miejsce OSP Fosowskie. Wyniki
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
1. miejsce MDP Kolonowskie, 2. miejsce MDP Staniszcze Wielkie, 3. miejsce
MDP Kolonowskie.

Kolejna wizyta w Czechach
24 lipca miała miejsce trzecia
impreza kulturalna realizowana wspólnie z Czechami przez
gminę Kolonowskie i Zawadzkie, w ramach projektu
unijnego "Promocja walorów
turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi".
Tym razem to polskie zespoły
gościły na rynku w Hranicach,
tworząc oprawę muzyczną
Hranickiego "Lata Kulturalnego 2009”. Jako pierwsi zaprezentowali się Janusz i Dominika Żyłka, wykonując utwory związane ze Śląskiem i
Opolszczyzną. Stowarzyszenie Muzyczne "Colonnovska", występujące jako drugie,
zagrało klasyki muzyki rozrywkowej i poważnej. Podczas wizyty spotkali się również koordynatorzy projektu z Polski i z Czech. Omówili kolejne działania projektowe. Następna wizyta, tym razem Czechów u nas, planowana jest na wrzesień.

Zawody paintballa w Kolonowskiem

Czternastu facetów w moro, maskach,
uzbrojonych w markery (karabinki na
kulki), biega po łące, głośno krzycząc...
Scena jak z filmu? Nie, turniej paintballa zorganizowany 12 lipca na poletku w Kolonowskiem przez Biedroneczki, gminną drużynę paintballa. Bardzo
dobrze spisali się organizatorzy: Tomasz Krasucki wraz z drużyną i to z
kilku powodów. Po pierwsze - fantastyczna sceneria. Tworzyło ją kilkanaście „baz” zbudowanych z gałęzi, desek, palet, folii i siatek maskujących,
malowniczo rozmieszczonych wzdłuż
brzegu Małej Panwi, w sąsiedztwie
starego mostu kolejowego. Po drugie –
bezpieczeństwo. Myliłby się ten, który
COLONNOWSKA NR 124

uznałby turniej za niebezpieczny. Wszyscy zawodnicy wyposażeni byli w specjalne maski, które chroniły twarz przed
ewentualnym uderzeniem kulką z farbą.
Widzowie natomiast strzeżeni
byli
przez specjalną siatkę, umieszczoną
daleko poza zasięgiem markerów. Po
trzecie — zainteresowanie. Zawody już
po raz kolejny przyciągnęły ponad stu
zawodników z 10 drużyn (w grze bierze
udział siedmiu graczy, pozostali to rezerwowi, którzy jeśli akurat nie grają,
sędziują inne mecze). Niektóre z drużyn
musiały pokonać spory kawałek drogi
do Kolonowskiego. W turnieju wzięły
udział nie tylko drużyny z Opolszczyzny, ale również ze Śląska i Dolnego
Śląska. Po czwarte – pasja. Można się
śmiać, że paintball to sposób rozładowania agresji czy próba demonstracji męskości. A jednak to wspaniałe, że ma się
coś, czemu można się oddać z takim
zaangażowaniem, że nie spędza się wolnego czasu przed telewizorem czy w
barze, coś, co dostarcza emocji w codziennej monotonii. I tylko łza się w
oku kręci, że nasze Biedroneczki musiały się zadowolić drugim miejscem.
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45 lat PZW Kolonowskie
27 czerwca jubileusz 45-lecia istnienia
obchodził Polski Związek Wędkarski
koło Kolonowskie. Z tej okazji w kościele parafialnym w Kolonowskiem
odbyła się msza św. w intencji członków koła i ich rodzin. Następnie wszyscy spotkali się w sali Centrum Sportowo-Kulturalnego w Kolonowskiem.

Jarmark LGD
4 lipca w Wołczynie odbył się I Jarmark Lokalnych Grup Działania z
województwa opolskiego. Organizatorem było LGD ,,Dolina Stobrawy'' i
Urząd Gminy w Wołczynie. Patronat
honorowy objął Marszałek Województwa Opolskiego. Celem jarmarku było
zaprezentowanie działalności 12 Lokalnych Grup Działania z województwa opolskiego. Podczas imprezy odbywały się wystawy i pokazy różnego
rodzaju rzemiosła. Odbył się również
konkurs na najciekawszą prezentację
LGD. Pierwsze miejsce zajęła grupa z
terenu
naszej
gminy,
czyli
LGD ,,Kraina Dinozaurów'', którą reprezentowały: prezes – Anna Golec i
wolontariuszki: Anna Badura, Martyna Hajduk, Katarzyna Marzok i Weronika Golec

Droga do Ozimka otwarta
Zakończono remont odcinka drogi
pomiędzy Kolonowskiem a zjazdem
na Mnichus w związku z realizacją
zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany-Zawadzkie wraz
z remontem nawierzchni jezdni”.

Festyn rodzinny
17 czerwca całe rodziny miały okazję
uczestniczyć w festynie środowiskowym zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Kolonowskiem.
Na najmłodszych czekały dmuchane
zjeżdżalnie i pałace oraz paczkiniespodzianki, rodzice natomiast mieli
okazję napić się kawy i skosztować
pysznego ciasta. Imprezę połączono z
zakończeniem roku szkolnego.

DFK promuje zdrowie
Realizacja projektu: „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna” organizowanego przez DFK Kolonowskie
idzie pełną parą. Zrealizowano już dwa
wyjazdy do Parku Wodnego, a na kolejny w sierpniu nie ma już miejsc.
Natomiast szkolenie nordic walking
(chodzenie z kijkami) rozpoczęły już 2
grupy po 10 osób. Trzecia się kompletuje. Jeżeli w naszej gminie nie będzie
chętnych do dwóch pozostałych grup,
to wspomogą nas sąsiednie gminy.
str.2

Sławek Szmal trenował z uczniami z Kolonowskiego
8 czerwca 2009 na pewno na długo
pozostanie w pamięci uczniów szkoły
w Kolonowskiem. Właśnie tego dnia
odwiedził ich nie kto inny, tylko Sławomir Szmal, bramkarz reprezentacji
Polski w piłce ręcznej. Srebrny medalista mistrzostw świata i pewny punkt
polskiej kadry to po prostu Sławek:
uśmiechnięty, pogodny i – przede
wszystkim – niezwykle skromny.
Mimo różnicy wieku pomiędzy nim a
uczniami, podczas spotkania jakikolwiek dystans był kompletnie niewyczuwalny.

Nie pytania jednak stanowiły najważniejszą część wizyty – wszyscy
czekali na moment, kiedy Sławek,
razem z bramkarką ze szkolnej drużyny szczypiornistów, stanęli w
bramce. Drugim, także niezwykle
ważnym punktem programu, było
rozdawanie autografów. Nikt nie
odszedł z pustymi rękami – nasz
najlepszy bramkarz z anielską wręcz
cierpliwością podpisywał kartki,
zdjęcia, a nawet... ręce. Wizytę
uczniowie zawdzięczają Państwu
Ewie i Grzegorzowi Hajduk.

Festyn Pod Szumiącymi Dębami
W dniach 18 i 19 lipca odbył się w Spóroku tradycyjny festyn nad Ptasim
Stawkiem. W tym roku okazja do świętowania była wyjątkowa, ponieważ
zbiegła się z 10-leciem działalności
Odnowy Wsi w tej miejscowości. W
trakcie festynu każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. W sobotę plany organizatorów pokrzyżowała pogoda, dlatego
przewidziane na ten dzień zmagania
sołectw musiały się, niestety, odbyć w
nieco skromniejszym wymiarze.

Inaczej było w niedzielę - przy wspaniałej pogodzie goście mogli podziwiać występy Strażackiej Orkiestry
Dętej, Janusza Żyłki z córką Dominiką oraz znanego zespołu Die Brenz
Band z Niemiec. Bardzo miłym akcentem było również wręczenie podziękowań przez Zarząd Powiatu
Strzeleckiego oraz Burmistrza Kolonowskiego dla mieszkańców najbardziej zaangażowanych w poprawę
wizerunku swojej miejscowości.

Kolejna Noc Świętojańska
za nami
W dniach 20-21 czerwca nad Małą Panwią
w Staniszczach Małych odbyła się tradycyjna Noc Świętojańska. Organizatorzy jak co
roku zapewnili wszystkim uczestnikom
dużo dobrej zabawy. Pamiętali oczywiście
o obrzędach związanych z tą jedyną w roku
nocą. Do najbardziej charakterystycznych
należało puszczanie wianków na rzece.
Goście mogli wysłuchać również występów
artystycznych. Przed licznie zgromadzoną
publicznością wystąpiły zespoły regionalne
„Pogranicze” i „Wasiloczki”, a w niedzielne popołudnie również Janusz i Dominika
Żyłka. Chętni mogli sprawdzić swoje talenty wokalne w sobotnim konkursie karaoke.
Na festynie nie zabrakło również innych
atrakcji takich jak konkursy dla dzieci, mini
wesołe miasteczko czy paintball.

Lato kwiatów w Otmuchowie

Zaproszenie na kurs TaeKwon-Do
We wrześniu br. rusza w Hali Sportowej w Kolonowskiem kurs TaeKwon-Do
(Tae - stopa, noga, Kwon – pięść, Do - droga, sposób) prowadzony przez doświadczonych instruktorów Opolskiego Klubu TaeKwon-Do. Zapisy i informacje u Tomasza Krasuckiego pod numerem tel.: 604 522 417 lub w UMiG Kolonowskie pod numerem tel.: 077 461 11 40 w.21.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
przypomina o konieczności składania wniosków o:
1. świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2009r.
do 31.10.2010 r. Wnioski można składać w tut. ośrodku w pok. nr 8a. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4, w przypadku, gdy:
- osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
2009/2010 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2009r.,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada,
- osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30
listopada 2009r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres, tj. od
01.10.2009r. do 30.09.2010 r. Wnioski można składać w tut. ośrodku w pok.
nr 8a. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 4 i ust. 5, w przypadku, gdy:
- osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia
2009r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 październik,
- osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1
września do dnia 31 października 2009r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik nastąpi do dnia 30 listopada.
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W niedzielę, 5 lipca, Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie zorganizowała dla mieszkańców gminy Kolonowskie wyjazd do Otmuchowa na XXXVII LATO KWIATÓW.
Wyjazd dofinansował UMiG Kolonowskie.

Najlepsi młodzi dziennikarze
z gminy
Lot balonem, rejs po Wiśle i wywiad z Hejnalistą - to tylko niektóre atrakcje, które
mogła przeżyć dwójka uczniów z gminy
Kolonowskie w warsztatach dziennikarskich zorganizowanych w Krakowie. Dzięki projektowi Związku Centralnego Dzieła
Kolpinga w Polsce; „W dobrym kierunku program równych szans dla najmłodszych”
odbył się sześciodniowy wyjazd do podkrakowskiej Luborzycy. Była to nagroda dla
tych, którzy wytrwale uczęszczali na zajęcia dziennikarskie do świetlicy „U Kolpinga” w Staniszczach Wielkich. Projekt ten
zorganizowano w sumie w dwunastu świetlicach w całej Polsce. Celem wyjazdu było
poszerzenie umiejętności w dziennikarstwie
i fotografii.
Klaudyna Musiała
str.3

! ! ! OKO LIC E
Możliwość podłączenia
do gazociągu w Kolonowskiem
16 lipca w Kolonowskiem oddano do
użytku kolejny odcinek gazociągu, łączący Urząd Miasta i Gminy z firmą
Izostal. Istnieje możliwość podłączenia
się do sieci gazowej w pobliżu następujących ulic: Zakładowa, Kościuszki,
Szkolna, 1 Maja, Collony, Tulipanowa,
Topolowa, Ks. Czerwionki, Krzywa,
Leśna i Opolska w Kolonowskiem. Odbiorcy, którzy skorzystają z możliwości
podłączenia do 31 grudnia br., objęci
zostaną specjalną promocją. Szczegóły i
warunki promocji można uzyskać bezpośrednio u Pana Sebastiana Wallacha
pod nr telefonu 0 661 992 015 lub w
biurze spółki Anco pod nr telefonu 062
505 00 85.

URZĘDU !!!

Pożegnali przedszkolankę
20 czerwca, podczas zakończenia roku
szkolnego w Publicznym Przedszkolu w
Staniszczach Wielkich, tegoroczne
przedszkolaki wraz z absolwentami żegnali po 23 latach pracy odchodzącą na
emeryturę dyrektorkę przedszkola, Gizelę Brolik z Kolonowskiego. Absolwenci
wręczyli pani Gizeli album ze zdjęciami
wszystkich przedszkolaków, których
wychowanką była przez wszystkie lata
swojej pracy w Staniszczach Wielkich.
W albumie można było znaleźć nie tylko
zdjęcia uczniów zrobione przed laty, gdy
uczęszczali do przedszkola. Były w nich
również aktualne zdjęcia absolwentów
wszystkich roczników, począwszy od
tych urodzonych w roku 1981.

Zaproszenie OCRG

Zakończyli akcję letnią

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
organizuje spotkanie informacyjne dotyczące podziałania 1.3.2 „Inwestycje w
innowacje w przedsiębiorstwach” dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także dla grup i zrzeszeń
przedsiębiorstw. Spotkanie odbędzie się
8 września 2009 roku. Nabór wniosków
do poddziałania 1.3.2 jest zaplanowany
na dni 17-30.11.2009. Szczegóły na
stronie www.kolonowskie.pl.

30 lipca w świetlicy wiejskiej w Staniszczach Małych dyskoteką zakończyła się
tradycyjna, wakacyjna akcja letnia organizowana wspólnie dla dzieci z gminy
Kolonowskie przez stowarzyszenia: Odnowa Wsi Spórok, Odnowa Wsi Staniszcze Małe i Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga Staniszcze Wielkie. Tegoroczne
miesięczne wakacje pod tytułem
„Wakacje w krainie sztuki” zorganizowano z funduszy własnych stowarzyszeń
i dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Do tegorocznych wakacyjnych atrakcji zaliczały się zajęcia plastyczne, taneczne,
teatralne i filmowe, rozgrywki sportowe,
wycieczki do parku wodnego czy kina i
trzydniowy biwak z filmem w gospodarstwie agroturystycznym „Stary Młyn” w
Krasiejowie.

Stypendia dla uczniów
Do dnia 15 września danego roku szkolnego można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych, wniosek składa się do dnia
15 października danego roku szkolnego.

ZGKiM: 077 46 11 044,
pogotowie wodociągowe – 06003857
Pomoc Społeczna: 077 46 11 075
Gimnazjum: 077 46 11 053
Szkoły podstawowe
077 46 11 126 Kolonowskie Nr 1
077 46 11 158 Fosowskie
077 46 11 064 Staniszcze Małe
Przedszkola
077 46 11 455 Kolonowskie
077 46 11 058 Fosowskie
077 46 11 260 Staniszcze Wielkie
077 46 11 064 Staniszcze Małe
Policja
077 46 16 477 Komisariat w Zawadzkiem (czynny całą dobę)
077 46 11 007 Posterunek Policji
(w każdy poniedziałek od 12.0015.00, piątek od 17.30–20.00)
Straż pożarna
077 404 99 00 (Strzelce Opolskie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU

W DOŻYNKACH GMINNYCH,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ

W STANISZCZACH MAŁYCH
W NIEDZIELĘ 6 WRZEŚNIA 2009
W PROGRAMIE LICZNE ATRAKCJE
SZCZEGÓŁY NA WWW.KOLONOWSKIE.PL

COLONNOWSKA NR 124

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

LIPIEC-SIERPIEŃ 2009

Służba zdrowia
077 46 51 999 Pogotowie Ratunkowe
(Ozimek)
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
sekretariacie UMiG Kolonowskie (pok. 9)
lub wyślij maila: umig@kolonowskie.pl,
dorotarich@neostrada.pl
lub zadzwoń: 077 4611 140
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