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Informacje o zagrożeniach i aktualnościach gminnych dostaniesz SMS-em!
Chcesz na bieżąco śledzić wszystkie
gminne wydarzenia? Wiedzieć kiedy
odbędzie się następna sesja Rady Miejskiej? Kiedy i gdzie będzie kolejny festyn? A może potrzebujesz przypomnienia, w jakim terminie trzeba zapłacić
podatki? Jeśli tak, zapisz się do systemu
SMS-owego Powiadamiania Mieszkańców Gminy Kolonowskie.
Jedyny koszt, jaki trzeba ponieść, to
wysłanie jednorazowego SMS-a rejestrującego. Kosztuje tyle, ile przesłanie
zwykłej wiadomości. Potem wszystkie
gminne informacje na bieżąco będziesz
dostawać na swoją komórkę za pomocą
krótkich wiadomości tekstowych. A to
jest już zupełnie bezpłatne.
System działa od 27 lipca. Co trzeba
zrobić? Na numer + 48 664 070 799
należy wysłać SMS-a o następującej
treści:
zapisz (numer grupy).
Aby wypisać się z wybranej grupy, należy wysłać SMS-a o treści:
wypisz (numer grupy).
Szczegóły w ramce.
- Już teraz zgłaszają się pierwsi chętni.
Liczymy jednak, że zainteresowanie
będzie rosło - mówi Anna Szaton z
urzędu gminy. - Największą popularnością cieszy się do tej pory kategoria:
"wszystkie informacje".
Na system SMS-owego powiadamiania
mieszkańców decyduje się coraz więcej
opolskich gmin. Dlaczego?
Jak tłumaczy Norbert Koston, Burmistrz Kolonowskiego, system ten nie
tylko służy do informowania mieszkańców o bieżących wydarzeniach urzędowych, czy kulturalnych. - Jest to również sposób komunikacji w sytuacjach
zagrożenia, takich jak tegoroczna powódź - mówi.
Dzięki niemu mieszkańcy będą na bieżąco informowani o ostrzeżeniach meteorologicznych i hydrologicznych. Informacje w błyskawicznym tempie dotrą
do wszystkich użytkowników systemu.
Dzięki powiadamianiu SMS-owemu
można na przykład w szybkim tempie
zorganizować ewakuację mieszkańców.
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W polu (numer grupy)
należy wybrać jedną z poniższych grup
tematycznych:
01 - wszystkie informacje
02 - informacje o sesjach Rady Miejskiej
03 - ostrzeżenia hydro– i meteorologiczne
04 - wydarzenia kulturalne, imprezy
05 - terminy płacenia podatków
Przykładowy SMS:
zapisz 01
lub
wypisz 01
Ważne! Zapisanie się do grupy 01
powoduje, że nie trzeba zapisywać się
do pozostałych grup oddzielnie.
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- Przecież telefon komórkowy obecnie ma prawie każdy, jest to więc
idealny sposób do komunikacji dodaje Burmistrz.
Mimo funkcjonowania systemu SMS
-owego Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie nie rezygnuje natomiast z
innych form ostrzegania mieszkańców.
- Tak jak do tej pory, nadal będziemy
tradycyjnie informować o takich
zagrożeniach jak np. powódź - tłumaczy Burmistrz. Niemniej jednak
życzylibyśmy sobie, aby korzystających z powiadamiania SMS-owego
było jak najwięcej.
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Nowe place zabaw w gminie Kolonowskie
Od lipca dla najmłodszych
mieszkańców gminy dostępne są cztery nowe place zabaw w Spóroku, Staniszczach Wielkich, Staniszczach
Małych i w Kolonowskiem/
Fosowskiem.
Ich budowa współfinansowana była z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013".

Wyjazd do Czech
W ubiegłą sobotę (4 września) Zespoły Taneczne
„Figiel”,
„Figielek”
i
„Rooster” – zespół rockowy z Zawadzkiego – reprezentowały Dolinę Małej
Panwi na „Dniu z Regionem Hranicko”. Impreza
ta współfinansowana była z
projektu, którego beneficjentami są gminy Kolonowskie i Zawadzkie.

Zajęcia sportowe, wyjazd do JuraParku w Krasiejowie, spotkania z biologiem, czy sokolnikiem oraz wizyta w
ekozagrodzie Jabłoniowy Sad w
Szczedrzyku - to tylko część atrakcji,
które czekały na uczestników tegorocznej akcji wakacyjnej. Wzięło w
niej udział ponad sto dzieci z powiatu
strzeleckiego. Zorganizowane wakacje rozpoczęły się w ostatnim tygodniu czerwca, a zakończyły z końcem
sierpnia. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich, Odnowa Wsi
Staniszcze Małe i Odnowa Wsi Spórok.
Akcję wakacyjną dofinansował powiat strzelecki, a jeden wyjazd Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Łosiowie.

Można zapisywać się
na kursy języków obcych

W ramach „Dnia z Regionem Hranicko”,
równolegle do wstępów na scenie, odbywał się również turniej petanque. Wzięło
w nim udział 20 drużyn. Nasza, składająca się z panów: Franciszka Klimasa,

Konrada Wacławczyka i Ryszarda Joszko, zdobyła 9. miejsce. To nie lada wyczyn, tym bardziej, że panowie zagrali
bez treningów i, nie ukrywajmy, bez
większego doświadczenia w tej dziedzinie sportu.
Prawdziwą furorę zrobiły dzieci i młodzież z „Figla” i „Figielka”. Mimo niesprzyjającej pogody (było zimno i padał
deszcz) występy rozgrzały publiczność,
niespodziewającą się chyba aż tak profesjonalnego występu. Imprezę zakończył występ zespołu „Rooster”, który na
chwilę przegonił chmury znad Valsovic

Stanice kajakowe są gotowe
Dobra wiadomość dla wszystkich
miłośników spływów kajakowych.
Stanica kajakowa i dwie przystanie
przeładunkowe przy rzece Mała Panew na terenie gminy Kolonowskie
zostały oficjalnie oddane do użytku. Mogą z nich korzystać wszyscy i to
nieodpłatnie - podkreśla Norbert Koston, Burmistrz Kolonowskiego. Wieczorem stanice dodatkowo są
oświetlone.
Ich budowa miała zakończyć się już
wcześniej, jednak z powodu powo-

Zakończyli wakacyjną
akcję dla dzieci

dzi ten termin się przesunął.
- Jednak teraz wszystko jest już gotowe
i mam nadzieję, że posłuży amatorom
wodnego sportu - dodaje Burmistrz. Mała Panew cieszy się bowiem coraz
większą popularnością.
Stanice wybudowano w ramach projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum
Turystycznego Dolina Małej Panwi”,
które dofinansowuje Unia Europejska.
Powstaną również w Zawadzkiem i
Ozimku.
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Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w
Kolonowskiem stara się o fundusze
unijne na kontynuację kursów językowych dla dorosłych. Będzie można
wybrać między językiem niemieckim,
a językiem angielskim.
Osoby, które uczęszczały na zajęcia
w ubiegłym roku również mogą się
zapisać. Jest jednak jeden warunek:
trzeba zapisać się na wyższy poziom.
Zapisy prowadzone są w sekretariacie
UMiG Kolonowskie, u p. Anny Obst.

Początek roku szkolnego
1 września dzieci i młodzież z terenu
Gminy Kolonowskie rozpoczęły kolejny rok szkolny. Będzie on trochę nietypowy, ponieważ do klas pierwszych
przyjętych zostało najmniej uczniów od
kilkunastu lat. W PSP Nr 1 w Kolonowskiem naukę rozpoczęło 12. dzieci,
W Staniszczach Małych - 9., natomiast
w PSP Staniszcze WielkieKolonowskie 3 - 11 pierwszaków.
W sumie w całej gminie rok szkolny
rozpoczęło 401 uczniów, z czego 152
w gimnazjum, a 249 w szkołach podstawowych .
Najbardziej internacjonalny charakter
ma Publiczna Szkoła Podstawowa Nr
1. w Kolonowskiem. W tym roku
szkolnym do grona żaków dołączyło
bowiem dwoje Niemców i jeden
Czech.
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OSP w Spóroku ma nową strażnicę

Nową strażnicę, sztandar i wóz bojowy otrzymała 31 lipca jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Spóroku.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą w miejscowym kościele, po
której wszyscy udali się pod budynek
nowej strażnicy, która mieści się przy
centrum aktywności wiejskiej w Spóroku.
Tam, podczas uroczystego apelu, strażacy ze Spóroka otrzymali sztandar, a
nowa strażnica została oddana do
użytku.
Budowa strażnicy w Spóroku rozpoczęła się jesienią 2008 roku. Wcześniej siedziba OSP mieściła się w niewykończonym budynku.
31 lipca strażacy ze Spóroka otrzymali
również kluczyki do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz GLM 8, który dotychczas
pełnił swoją służbę w OSP Staniszcze
Małe.

- Mam nadzieję, że
nowa siedziba będzie dobrze i przez
długie lata służyła
tutejszym strażakom - mówi Norbert Koston, Burmistrz Kolonowskiego.
Uroczystości przekazania strażnicy
były również okazją
do zorganizowania
dwudniowego festynu pod hasłem „Bez strażaka ani
rusz”. Dla gości przygotowano
m.in. zabawę taneczną, zabawy dla
dzieci oraz umożliwiono zwiedzanie nowej siedziby OSP.
Festyn dofinansowany był z Unii
Europejskiej za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Kraina
Dinozaurów, Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie oraz lokalnych
przedsiębiorców.

COLONNOWSKA NR 131
102

W niedzielę, 1 sierpnia, na terenie gminy
Kolonowskie gościła grupa młodzieży z
leżących na terenie północnych Niemiec:
Drochtersen, Stade, Buxtehude, Hemmoor,
Hannover, Buchholz oraz Bremervörde.
Goście przybyli do nas za sprawą pochodzącego ze Staniszcz Wielkich, a mieszkającego obecnie w Niemczech, ks. Markusa
Grabowskiego.
Wizyta w Staniszczach oraz spływ kajakowy Małą Panwią to jeden z elementów
trwającej tydzień podróży po Dolnym i
Górnym Śląsku.

Grunt na medal 2010

Gminy wyruszyły na kajaki
Spływ kajakowy dla swoich członków już po raz
piąty zorganizował Związek Gmin "Dolina Mała
Panew".
Mimo wyjątkowo niesprzyjającej aury, na starcie stawili się prawie wszyscy,
którzy zadeklarowali swoje
przybycie.
Gminę Kolonowskie godnie reprezentowali: Maria
Bednorz, Regina Klyszcz, Katarzyna
Muc, Waldemar Muc, Piotr Leja i
Adam Koj.
- Wody było więcej z góry niż z dołu
- stwierdziło kilka załóg kajakarskich.
Jednak, mimo tego, humor nikogo nie
opuszczał.

Młodzież z Niemiec wsiadła
na kajaki

29 lipca w Gminie Kolonowskie miał miejsce audyt terenu inwestycyjnego, zakwalifikowanego do II etapu konkursu „Grunt na
medal” 2010. Jest to teren o powierzchni
3,63 ha, znajdujący się w Kolonowskiem
przy ul Lipowej. W skład komisji, dokonującej oględzin terenu, wchodzili przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
Z terenu województwa opolskiego do II
etapu konkursu zakwalifikowanych zostało
w sumie 6 terenów inwestycyjnych, a w
całym kraju o miano najlepszego rywalizuje ich w sumie 88. Ostateczne wyniki konkursu poznamy na przełomie września i
października.

Znów odwiedzili Otmuchów

Organizatorów zastanawiał tylko
fakt, czy szybsze niż zwykle przybycie do mety spowodowane było
deszczem, czy może czekającym na
mecie na uczestników poczęstunkiem.

LUTY
WRZESIEŃ
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Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie zorganizowała dla mieszkańców gminy Kolonowskie, po raz kolejny już, wyjazd do Otmuchowa na XXXVIII Lato Kwiatów .
Uczestnicy ponieśli koszt w wysokości 10
złotych.
Wyjazd dofinansowany był z Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem.
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! ! ! OKO LIC E
Kronika Policyjna
Zawadczańscy policjanci zatrzymali 26
lipca dwóch mieszkańców województwa
śląskiego, którzy z nieczynnego szlaku
kolejowego Fosowskie – Spórok skradli
16 metrów szyn. Kradzieży o wartości
350 złotych dokonali na szkodę PKP w
Opolu.
Policjanci z Komisariatu Policji w Zawadzkiem szukają osób, które 7 lipca w
Kolonowskiem, grożąc 30-letniemu mężczyźnie, usiłowały zmusić go do wydania
pieniędzy. Celu nie osiągnęły z uwagi na
brak pieniędzy u pokrzywdzonego.
19 lipca w Spóroku kierujący samochodem osobowym 30-letni mieszkaniec
powiatu opolskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i potrącił 19-letnią
rowerzystkę. Doznała ona obrażeń ciała.
3 sierpnia policjanci z Zawadzkiego zatrzymali w Kolonowskiem 33-latka, który
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości
- 3 promile.

Działania: „Bezpieczna
droga do szkoły”
We wrześniu policjanci prewencji i ruchu
drogowego będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w drodze do i ze szkoły.
„Bezpieczna droga do szkoły” ukierunkowana jest szczególnie na pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekraczają progi szkoły oraz na ich rodziców,
nauczycieli, a także kierowców.
Strzeleccy policjanci będą prowadzili
kontrole w rejonach szkół podstawowych
i przedszkoli w zakresie:
- właściwego oznakowania przejść dla
pieszych,
- respektowania zasad i przepisów ruchu
drogowego przez kierowców i pieszych
użytkowników dróg publicznych
(szczególnie przez uczniów szkół podstawowych).
Prowadzone będą również spotkania profilaktyczne z pierwszoklasistami i uczniami klas młodszych, które koncentrować
się będą głównie na uczeniu i utrwalaniu
u dzieci zasad bezpiecznego poruszania
się po drogach publicznych.
Na spotkaniach tych omawiane będą
m.in. tematy związane z:
- podstawowymi przepisami i zasadami
ruchu drogowego, niezbędnymi do prawidłowego korzystania z dróg publicznych
przez osoby piesze niepełnoletnie,
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- rodzajami zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z ruchem kołowym i pieszym, w tym sposobami unikania wypadków przez dzieci,
- uwarunkowaniami zagrożeń z jakimi
spotkać się mogą osoby nieletnie w
miejscach publicznych (ulice, place
zabaw itp.)

Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego 2010
Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich zaprasza wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu: "Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2010".
Przedsiębiorcy mogą zgłaszać produkty
w trzech kategoriach:
- przetwórstwo rolno-spożywcze,
- działalność produkcyjna,
- działalność usługowa.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2010 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100
Strzelce Op., z dopiskiem "Najlepszy
Produkt Powiatu Strzeleckiego 2010"
lub elektronicznie na adres e-mail:
pp@powiatstrzelecki.pl lub też osobiście złożyć w sekretariacie starostwa
(II piętro).

Zapraszamy na
Kurs TaeKwon-Do
prowadzony przez
doświadczonych instruktorów
Opolskiego Klubu
TaeKwon-Do
Hala Sportowa
w Kolonowskiem
Poniedziałek – godz. 17:00
Czwartek – godz. 17:00
Koszt – 60 zł miesięcznie
Pierwszy trening GRATIS!
ZAPRASZAMY
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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 11 158 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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Powszechny spis rolny
Od 1 września do 30 października na terenie gminy Kolonowskie oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej
przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2010. To
pierwszy spis od momentu przystąpienia Polski do UE.
Po raz pierwszy zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne!
Spis umożliwi:
> zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie,
> opisanie sytuacji społecznej i gospodarczej polskiego
rolnictwa,
> opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od
ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.,
> wykonanie zobowiązań międzynarodowych (Komisja
Europejska, ONZ).
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