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Czesi znów do nas zawitali

Nr wydania 125
Dożynki gminne
w Staniszczach Małych
Po dziesięcioletniej przerwie do gminy
Kolonowskie powróciły dożynki gminne. Odbyły się w niedzielę, 6 września,
w Staniszczach Małych.

Od 6 do 8 września na terenie gminy Kolonowskie gościła grupa z czeskich
Hranic. Wizyta ta była kolejnym etapem realizowanego wspólnie z regionem
Hranicko projektu w ramach POWT 2007-2013 pod nazwą: ”Promocja walorów
turystycznych Doliny Małej Panwi i Regionu Hranicko”.
Na gości z Czech czekał spływ kajakowy oraz rozgrywki paintballa. Zwiedzili
również krasiejowski Dinopark oraz mieszczące się w Lublińcu muzeum Edyty
Stein, która część swojego życia spędziła w Hranicach. Czesi wzięli również
udział w dożynkach - w ten sposób mogli się zapoznać z naszymi tradycjami.

Drogi po kanalizacji

I N F O R MA C J A
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO
w dniu 4 października 2009r. o godz. 16.00
w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej
w Staniszczach Małych
odbędą się konsultacje z mieszkańcami
w sprawie ul. Dworcowej
Szczegóły na www.kolonowskie.pl
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14 sierpnia Gmina Kolonowskie
otrzymała kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na
remonty 5. dróg gminnych (w Kolonowskiem: ul. Myśliniecka i ul. Konopnickiej, ul. Bzów oraz w Staniszczach Małych: ul. Prusa i ul. Eichendorffa). Ze względu na krótki okres
przewidziany do realizacji zadania,
zostały ogłoszone dwa przetargi z
podziałem na zadania w obu miejscowościach. W dniu 7 września został
rozstrzygnięty przetarg na remont
dróg w Kolonowskiem (cena brutto:
218.584,31 zł) a 10 września na remont dróg w Staniszczach Małych
(cena brutto: 261.960,32 zł). W dniu
16 września podpisana zostały umowa z wykonawcą - P.U.H. "DOMAX"
z Boronowa. Termin zakończenia
prac to 15 października 2009
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Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w
kościele parafialnym. Następnie goście
uformowali korowód dożynkowy,
w którym przeszli do namiotu biesiadnego obok Centrum Aktywności Wiejskiej
w Staniszczach Wielkich. Tam na
wszystkich czekały liczne występy,
m.in. orkiestry dętej, Figielka, Piotra
Szefera i Śląskiego Tria czy zespołu „Na
chwila”. Największym zainteresowaniem cieszył się kabaret grupy teatralnej
„AKT” ze Staniszcz Małych.

Na dożynkach nie zabrakło również koron żniwnych, barwnych pojazdów i
tradycyjnego bochenka chleba, który
Burmistrzowi wręczyli starostowie dożynek.
O przywrócenie tradycji gminnych dożynek zabiegali sołtysi poszczególnych wsi
i wszyscy mieszkańcy.
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Kajakarze dopłynęli do Fosowskiego
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach indywidualnych uhonorowani
zostali medalami oraz pamiątkowymi
dyplomami.

Po raz trzynasty, przy moście w Fosowskiem zakończył się w niedzielę (13
września) trzydniowy Ogólnopolski
Spływ Kajakowy "Mała Panew 2009".
11 września spływ rozpoczął się w
Krupskim Młynie, a jego trasa przebiegała przez Żędowice i Zawadzkie, aż do
Fosowskiego. Zawodnicy rywalizowali
w kategoriach: indywidualnych (k-1
męskie i żeńskie; k-2 męskie i żeńskie
oraz k-2 mix) oraz w kategorii drużynowej. Nagrodę główną w kategorii drużynowej stanowił kajak, a zdobywcy
pierwszych 3. miejsc otrzymali puchary.

Nagrody wręczali: Norbert Koston,
Burmistrz Kolonowskiego oraz Janusz Szampera, Zastępca Burmistrza
Zawadzkiego.
Spływ zorganizował Gliwicki Klub
Kajakowy "Wiking".

Dwa turnieje piłki ręcznej w Kolonowskiem
5 września w halach sportowych w
Zawadzkiem i Kolonowskiem odbył się
po raz czwarty Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn. W
Kolonowskiem rywalizowały ze sobą
drużyny: SUKCES Komprachcice,
KPR SZCZYPIORNO Kalisz oraz
GRUNWALD Poznań.
Najlepszą drużyną w hali w Kolonowskiem okazał się GRUNWALD Poznań. Ostatecznym zwycięzca całego

turnieju została drużyna ASPR Zawadzkie.
Z kolei w weekend 19 i 20 września w
halach sportowych w Pawonkowie,
Zawadzkiem i Kolonowskiem odbył
się II Międzynarodowy Turniej Piłki
Ręcznej
Juniorów
Młodszych
„SŁAWOMIR SZMAL ZAPRASZA”.
W turnieju tym wzięło udział 12 drużyn. Po dwudniowych zmaganiach
najlepszą okazała jak poprzednio - drużyna ASPR Zawadzkie.

Zajęcia komputerowe
w Staniszczach Małych
Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze
Małe realizuje zadanie publiczne:
"Edukacja — nasza szansą", finansowanego przez Marszałka Województwa
Opolskiego.
W ramach projektu odbywają się spotkania szkoleniowo-informacyjne dla
mieszkańców gminy. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 września w Wiejskim
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w
Staniszczach Małych. Spotkanie poświęcono tematyce udzielania pierwszej
pomocy medycznej przy różnego rodzaju wypadkach i obejmowało zarówno
część teoretyczną, jak i praktyczną. Prelegentami były osoby specjalnie przeszkolone w tym zakresie, zatrudnione w
służbach ratowniczych.
W pomieszczeniach świetlicy odbywają
się także szkolenia z obsługi komputera
i programów biurowych. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki i czwartki w
godz. 18.00-20.00.

Robót kanalizacyjnych
ciąg dalszy
Prace związane z budową kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Kolonowskie idą pełną parą. Na terenach wiejskich
zrealizowano
dotychczas
710,00 mb z planowanych 9745,5 mb co
stanowi 7,28% inwestycji, a na terenach
miejskich 1595,17 mb z planowanych
8 213,5 mb co stanowi 19,42% inwestycji. Taki postęp prac można uznać za
bardzo dobry.

Konkurs na najlepszego dzielnicowego powiatu strzeleckiego
Mieszkańcy powiatu strzeleckiego będą
mogli wybrać „Najlepszego dzielnicowego powiatu strzeleckiego”. Konkurs
przeprowadzony zostanie w dniach od 1
do 31 października. W ubiegłych latach
najlepsi dzielnicowi wyłaniani byli w
oparciu o ocenę ich umiejętności i wiedzy fachowej. Tym razem o wyborze
najlepszych zadecydują sami mieszkańcy. Udział w konkursie może wziąć każdy zameldowany na terenie naszego powiatu - wystarczy wypełnić kupon i
wrzucić do urny, która znajdować się
będzie m.in. w UMiG Kolonowskie.
Tytuł „Najlepszego dzielnicowego powiatu strzeleckiego” otrzyma ten z nich,
który uzyska największą liczbę głosów.
Praca dzielnicowego w największym
stopniu urzeczywistnia służebną rolę
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policji wobec społeczeństwa. Zdobycie nadzorem obejmuję miejscowość Kolozaufania mieszkańców nie jest rzeczą nowskie. Staram się sumiennie wywiązyłatwą, a buduje się je poprzez codzienną wać ze swoich obowiązków służbowych.
pracę i codzienne kontakty. Związane są
one najczęściej z sytuacją, gdy stajemy
Młodszy aspirant
się ofiarą przestępstwa i nie wiemy co
Witold Galeja: dalej zrobić, nie wiemy jak skutecznie
Osiem lat jestem
chronić swoje mienie, gdy czujemy się
dzielnicowym, a
zagrożeni.
dziewięć i pół
roku służę w PoliDzielnicowi gminy Kolonowskie:
cji.
Obejmuję
swoim nadzorem
Aspirant Prze- miejscowości: - Staniszcze Małe, Staniszmysław
Ma- cze Wielkie i Spórok. Staram się być
riasz: - Od sze- obiektywny podczas wypełniania swoich
ściu lat jestem obowiązków służbowych wobec mieszdzielnicowym, a kańców podległych mi miejscowości.
prawie dziesięć Więcej informacji nt. konkursu znajlat służę w Poli- dziesz na stronie internetowej:
cji. Swoim
www.kolonowskie.pl
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego MG1 dla części miasta i gminy KOLONOWSKIE obejmującego działkę Nr
856 w STANISZCZACH MAŁYCH przy ulicy Odrodzenia.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr. XXI/159/08 z dnia 24 października 2008 roku
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 5 października 2009 r. do 28 października 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
Kolonowskiem przy ulicy Ks. Czerwionki 39 w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz na tablicy ogłoszeń na zewnątrz budynku Urzędu, także w dni wolne od pracy i święta
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 26 października 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie o godzinie 12.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany
planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kolonowskiego z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu – oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2009 r.
Burmistrz Kolonowskiego

Unia Kolonowskie ma nowe boisko
19 sierpnia odbył się odbiór techniczny boiska Unii Kolonowskie.
Zadanie: Remont boiska K.S.
UNIA Kolonowskie - etap II - remont płyty głównej wraz z systemem nawadniającym - kosztowało
ponad 190.000 zł. W ramach tej
inwestycji boisko sportowe zostało
na nowo wyprofilowane, zainstalowany został także automatyczny
system nawadniający.

Staniszcze Wielkie
wyróżnione
Staniszcze Wielkie zdobyły wyróżnienie w
tegorocznej edycji konkursu: „Piękna Wieś
Opolska”. Konkurs co roku organizowany
jest przez samorząd Województwa Opolskiego. W tym roku zgłosiło się do udziału
w nim 57 miejscowości z 37 gmin.
Miejscowości startowały w kategoriach:
„Najpiękniejsza wieś", „Najlepszy start w
odnowie wsi", „Najlepszy projekt odnowy
wsi" oraz „Najpiękniejsza zagroda wiejska".
Staniszcze Wielkie zgłosiły swój udział do
kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Oceniano
w niej piękno wizualne oraz piękno wspólnoty wiejskiej - zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i
pielęgnowaną tożsamością.

Jubilaci w naszej gminie
19 sierpnia Franciszka Puzik, mieszkanka
Kolonowskiego, obchodziła 95 rocznicę
urodzin. Pani Franciszka pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jest osobą pogodną,
uśmiechniętą i rozmowną. To rodowita
"Kolnowianka". Solenizantkę odwiedziły
pracownice Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej: Irena Ochmann i Krystyna Musiał.

Na zdjęciu: Henryk Chojnacki - właściciel firmy „Beata”, Norbert Koston - Burmistrz Kolonowskiego i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Krystian Makulik.

Do Granicy dojedziemy po asfalcie
26 sierpnia dokonano końcowego
odbioru technicznego zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury
komunikacyjnej łączacej
„Dinopark” z miejscowością Staniszcze Małe, zrealizowano w ramach projektu ”Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego
Dolina Małej Panwi”.
Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 760.537,18 zł z czego
498.608,18 zł zostało sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2015 .
Wykonawcą robót była wyłoniona w
przetargu firma „MEGA BRUK” z
Kłobucka, która inwestycję zakończyła miesiąc przed terminem
umownym.
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20 sierpnia 90 rocznicę urodzin obchodziła
natomiast Leonarda Dudarewicz, również
mieszkanka Kolonowskiego. Pani Leonarda
wycho wała
trójkę dzieci i
doczekała się
ośmiu wnuków i czternastu prawnuków. W Kolonowskiem
mieszka od
1945
roku.
Pracowała w lesie i prowadziła gospodarstwo rolne.
Solenizantkę odwiedziły pracownice Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Krystyna Musiał i Krystyna Mańczyk.
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! ! ! OKO LIC E
KRONIKA POLICYJNA
Wieczorem 8 sierpnia policjanci zostali
poinformowani o zdarzeniu drogowym
w Kolonowskiem. Według wstępnych
ustaleń kierujący motorowerem 54-latek
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
kierującej pojazdem osobowym. 9
sierpnia w Kolonowskiem policjanci
zatrzymali nietrzeźwego 32-latka, który
kierował rowerem. Miał 1,68 promila
alkoholu we krwi. 13 sierpnia, także w
Kolonowskiem, zatrzymali kolejnego
nietrzeźwego, 54-letniego kierującego.
Miał 3,23 promila. 18 sierpnia w Staniszczach Wielkich 54-latek kierował
rowerem, mając 2,31 promila. 20 sierpnia w Kolonowskiem zatrzymali kierującego samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Miał 2,43 promila.
29 sierpnia także w Kolonowskiem policjanci zatrzymali 40-latka, który kierował rowerem mając 1,95 promila. 24
sierpnia w rejonie Staniszcz Małych
skradziono telefon komórkowy, pozostawiony w namiocie. Właściciel wycenił straty na 400 złotych. Sprawę prowadzą policjanci z Zawadzkiego. 21
września br., około 18, policjanci z Komisariatu Policji w Zawadzkiem zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mieszkańców powiatu strzeleckiego. Mężczyźni skradli w Staniszczach Wielkich
stalową bramę wjazdową. Mienie o
wartości 500 złotych zostało w całości
odzyskane przez policjantów i oddane
właścicielce. Czyn, którego dokonali
mężczyźni, zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Strzeleckie Dni Kariery
Imprezę pod taka nazwą organizuje w
dniach 6-7 października Powiatowy
Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich.
W czasie dwóch dni wszyscy chętni
będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Osoby zainteresowane szczegółami
prosimy o bezpośredni kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach
Opolskich, poradnictwo zawodowe,
pokój numer 20, 21 – I piętro, tel. 077
462 18 11, 077 462 18 60.
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URZĘDU !!!

Tworzenie Regionalnego
Centrum Turystycznego
27 sierpnia podpisano z firmą
„DDtherm” z Rozmierki umowę na budowę infrastruktury
turystycznej na
terenie gminy Kolonowskie. W ramach
projektu: „Utworzenie Regionalnego
Centrum Turystycznego Dolina Małej
Panwi”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007-2013. Firma „DDtherm” została
wyłoniona w ramach przetargu.
Umowa zawarta z firmą obejmuje budowę trzech przystani kajakowych, wykonanie i montaż 10 deszczochronów przy
i s t n i e j ą c yc h s z l a k a c h p i e s z o - rowerowych, wykonanie i ustawienie
tablic z mapami oraz oczyszczenie koryta rzeki Mała Panew z przeszkód zagrażających bezpieczeństwu kajakarzy.
Zakończenie inwestycji przewidziane
jest na 30 kwietnia 2010 roku. Jej koszt
to 520.583,98 zł, z czego 341.294,86 zł
zostanie sfinansowane z pozyskanych
przez Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie środków Unii Europejskiej.

Kurs TaeKwon-Do
We wrześniu w hali sportowej w Kolonowskiem ruszył kurs TaeKwon-Do,
prowadzony przez doświadczonych instruktorów Opolskiego Klubu TaeKwonDo. Zajęcia odbywają się w poniedziałki
i w czwartki od godz. 17:00.
Pierwsze spotkanie odbyło się 10 września. Obecnie grupa składa się z 20 osób,
jednak można się dalej zapisywać u
p. Tomasza Krasuckiego pod numerem
tel.: 604 522 417 lub w UMiG Kolonowskie pod numerem tel.: 077 461 11 40
w.21.

Droga Ozimek — Grodziec
zamknięta
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad informuje, że w okresie od 18
września br. do 18 listopada br. zostaje
zamknięty odcinek drogi krajowej nr 46
na trasie Ozimek – Grodziec.
Objazd odbywać będzie się między innymi drogą wojewódzką nr 463 na odcinku Ozimek – Zawadzkie przez Kolonowskie. W związku z tym w ww. okresie należy się spodziewać zwiększonego
natężenia ruchu na wspomnianym odcinku. Zachowajmy szczególną ostrożność.
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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: 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 11 329 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)
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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