
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie 

Colonnowska Nr 5/ 195 
Maj 2016 

ISNN 1426-3769 

 

Położona w Dolinie 
Małej Panwi gmina 

Kolonowskie posiada 
wiele atrybutów, 
zachęcających do 

odwiedzin. I to nie 
tylko o turystycznym 
charakterze. Można 

do nas w pół godziny 
dojechać z Opola samochodem lub 
pociągiem (stacje Staniszcze Małe, 

Fosowskie i Kolonowskie). Nasz samo-
rząd uporał się już z budową wodocią-
gów i kanalizacji, dysponuje zadbany-
mi placówkami oświatowymi, nowo-

czesną halą sportową, boiskami i 
placami zabaw, a lokalni przedsię-

biorcy należą do najbardziej innowa-
cyjnych na Opolszczyźnie. Wszystko to 

powoduje wzrost zainteresowania 
zamieszkaniem na naszym terenie.  

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, zadbaliśmy o takie 

zapisy w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego, które 
umożliwiają budowę nowych domów 

w każdej z naszych miejscowości. 
Terenami pod budownictwo mieszkal-
ne dysponują zarówno osoby fizyczne, 

jak i samorząd gminy, który  
w każdej chwili może sprzedać ponad 
20 działek. Cena za 1 metr kwadrato-

wy wynosi około 50 zł. 

 

Wszyscy, którzy są zainteresowani 
nabyciem nieruchomości, powinni po 
prostu zadzwonić do naszego urzędu 
pod numer: 77 4611 140. Zapraszam 
do odwiedzin, ale też do pozostania  

w gminie Kolonowskie na dłużej! 
 
 

BURMISTRZ NORBERT KOSTON    

Robert Piątek, gospodarz arboretum 
leśnego przy Leśniczówce Jaźwin  
w Staniszczach Wielkich, zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na Festi-
wal Irysów, który odbędzie się w 
dniach od 27 do 29 maja.  
 
 

W trakcie festiwalu będzie można nie 
tylko zwiedzić piękne arboretum, ale 
również podziwiać 500 odmian wspa-
niale kwitnących kwiatów. Wśród po-
chodzących z całego świata roślin po 
raz pierwszy zostaną zaprezentowane 
irysy, których ojczyzną jest Australia. 
Prowadzony przez leśniczego Piątka 

ogród został 
nagrodzony 
już m.in. 
w regional-
nym konkur-
sie „Opolskie 
Kwitnące”. 

Sto miejsc noclegowych i 249 kajaków dla 489 osób to oferta gminy Kolonowskie na sezon 2016. Zostanie 
ona zaprezentowana na targach turystycznych „W stronę słońca”, które odbędą się w Opolu od 20 do 22 maja. 

O tym, że sezon turystyczny już się zaczął, świadczy 
zarówno coraz większa liczba odwiedzających nasze 
okolice cyklistów, jak i wzrastający wprost proporcjonal-
nie do temperatury powietrza ruch na przystaniach 
kajakowych. 30 kwietnia odbył się V Gminny Spływ 
Kajakowy, w trakcie którego dokonano symbolicznego 
odkopania wiosła. Gospodarzem tegorocznej imprezy 
był Grzegorz Hajduk z DZIKIEJ CHATY, który zadbał o 
pomyślne wiatry dla wszystkich jej uczestników. Wiosło 
bez uszczerbku przetrwało zimę, co dobrze wróży 
wszystkim miłośnikom spływów Małą Panwią. 
 

Kilka tygodni wcześniej odbyło się w urzędzie gminy  
w Kolonowskiem spotkanie z udziałem wszystkich wła-
ścicieli wypożyczalni kajaków, w trakcie którego omó-
wiono kwestie związane z promocją lokalnego produktu 
turystycznego. Koszty organizacji stoiska na targach  

„W stronę słońca” pokrywa gmina Kolonowskie, a zwie-
dzający będą mieli możliwość przeprowadzenia bezpo-
średnich rozmów z właścicielami wypożyczalni kajaków, 
pensjonatów i restauracji.  
 

Koordynacją wspólnej prezentacji na targach zajmuje 
się Anna Szaton z Biblioteki i Centrum Kultury, która 
zajmuje się sprawami z zakresu promocji. - Jeszcze osiem 
lat temu  mieliśmy jedną wypożyczalnię, dysponującą 
zaledwie trzydziestoma kajakami. Rok później wzięliśmy 
udział w targach turystycznych w Brnie, a od 2010 roku 
systematycznie pokazujemy się m.in. na targach  
„W stronę słońca”. W międzyczasie staliśmy się prawdzi-
wym zagłębiem kajakowym. W czasie letnich weeken-
dów z uroków Małej Panwi korzysta więcej osób, niż 
mieszka w liczącej około sześciu tysięcy mieszkańców 
gminie Kolonowskie - mówi Anna Szaton. 
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W dniu wspomnienia Świętego Floriana, który przypada 4 maja, strażacy na całym świecie obchodzą swoje święto. 
Przy okazji odbywających się  również w naszej gminie uroczystości, warto się pochylić nad ofiarnością członków OSP.  

Na naszym terenie funkcjonuje pięć Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które zrzeszają 263 członków zwyczajnych, 31 
wspierających i 19 honorowych. Do udziału w akcjach 
ratowniczych uprawnionych jest 113 druhów. W gminie 
Kolonowskie działają trzy młodzieżowe drużyny,  
a OSP Kolonowskie i Staniszcze Wielkie znajdują się  
w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. 
 

Działające w naszych miejscowościach straże pożarne 
dysponują następującymi pojazdami do prowadzenia 
działań ratowniczych: OSP Kolonowskie - GBA-Rt 
2,5/16/250 Mercedes Benz Atego 1429 AF, rok produkcji 
2011 oraz GBM 2,5/8 Star 244, rok 1985, OSP Staniszcze 
Wielkie - GBA-Rt 2,5/16/250 Mercedes Benz Atego 1239 
AF, rok 2010 oraz GLM 8 Daimler Benz LF 409, rok 1979, 
OSP Staniszcze Małe - GBA-Rt 0,8/16 Magirus D11HA, 170, 
rok 1972, OSP Fosowskie - GLM 8 Daimler LF 400, rok 
1975, OSP Spórok - GBA 2,5/16 Star 244, rok 1989. Straża-
cy posiadają niezbędny sprzęt do prowadzenia działań 
ratowniczo – gaśniczych.  
 

W ramach KSRG jednostka OSP Kolonowskie specjalizuje 
się w zakresie ratownictwa technicznego oraz działań 
poszukiwawczo-ratowniczych, a Staniszcze Wielkie  
w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego 
oraz wodnego. Ponadto OSP Staniszcze Wielkie wchodzi  
w skład VII Kompanii Gaśniczej Woje-
wódzkiego Odwodu Operacyjnego. 
 

W latach 2011 - 2016 nasi strażacy 
brali udział w zdarzeniach na terenie 
gminy i poza jej granicami. Wyjeżdżali 
do akcji 381 razy, w tym: OSP Stanisz-
cze Wielkie - 144 razy, OSP Kolonow-
skie - 138 razy, OSP Staniszcze Małe - 
77 razy, OSP Spórok - 12 razy, OSP 
Fosowskie - 10 razy.  

19 maja 2012 odbyła się uroczystość 105-lecia istnienia 
OSP Kolonowskie, połączona z poświęceniem nowego 
samochodu oraz oddaniem do użytku rozbudowanej 
remizy. 26 maja 2012 uroczystość 85-lecia świętowała OSP 
Staniszcze Wielkie. Jednostkę 15 lutego 2014 wizytował 
premier RP, Donald Tusk. W 2015 roku przypadały obcho-
dy 90-lecia OSP Staniszcze Małe. Jednak ze względu na 
planowany zakup samochodu gaśniczego dla tej jednostki, 
uroczystości odbędą się w późniejszym terminie.  
 

Ochotnicze Straże Pożarne z naszego terenu nie posiadają 
własnych zespołów kulturalnych, angażują się za to  
w uroczystości kościelne, takie jak Boże Ciało, warta przy 
Bożym Grobie, czy uroczystość Św. Marcina. Są czynnymi 
uczestnikami życia społecznego swoich rodzinnych miej-
scowości, często uczestnicząc i służąc pomocą w organizo-
wanych tam przedsięwzięciach kulturalnych.  
 

Nasi strażacy starają się nieść pomoc w różnych okolicz-
nościach. Przykładem jest postawa druha Adriana Smyka-
ły, który 12 listopada 2013 uratował życie osobie po zasłab-
nięciu w lesie. Z kolei 4 marca br. druh Arkadiusz Mikołaj-
czyk udzielił  pierwszej pomocy poszkodowanym w wy-
padku samochodowym w Jemielnicy. Te dwa przypadki 
pokazują, że strażakiem jest się zawsze, a nie tylko w mo-
mencie wyjazdu do akcji gaśniczej. 

 6 ofert wpłynęło na rozbudowę 
Przedszkola Publicznego Nr 1  
w Kolonowskiem. Najkorzystniejszą 
złożyła firma DASK ze Spóroka, 
która wykona zlecenie za niespełna 
369 tys. zł. Roboty budowlane  
już zostały rozpoczęte. 
 

 19 kwietnia burmistrz Norbert 
Koston spotkał się z nadleśniczym 
Grzegorzem Furmańskim. Gmina 
podpisze z Nadleśnictwem Zawadz-
kie umowę dzierżawy drogi na 
Siber i będzie ponosić jej bieżące 
koszty utrzymania.  
 

 20 kwietnia odbyły się w Stanisz-
czach Małych konsultacje  
w sprawie umieszczenia progów 
ograniczających prędkość na Dwor-
cowej w Staniszczach Małych. 
Wzięło w nich udział 51 osób.  
47 mieszkańców wypowiedziało się 
za budową progów.    

 

 21 kwietnia odbyło się w Kale-
tach spotkanie grupy zakupowej 
energii elektrycznej. Grupa, w któ-
rej uczestniczy 15 samorządów, 
przygotowuje wspólne postępowa-
nie przetargowe.   

  

 Gmina przygotowuje się do 
opracowania dokumentacji dla 
projektów drogowych: Staniszcze 
Małe - ul. Kani, Dworcowa, 1 Maja i 
Prusa, Fosowskie - ul. Polna 
(dojazd do PKP i do drogi powiato-
wej) oraz Staniszcze Wielkie - ul. 
Długa. W trakcie przeglądu dróg 
transportu rolnego w Spóroku 
zakwestionowano jej pokrycie 
emulsją na całej powierzchni. Ter-
min naprawy - do końca maja br. 

29 kwietnia Anna Golec i Karina Mrozek, 
w imieniu LGD „Kraina Dinozaurów” 
podpisały w Urzędzie Marszałkowskim 
w Opolu umowę o warunkach i sposobie 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020, dzięki czemu wkrótce, 
m.in. na obszarze gminy Kolonowskie, 
zostaną uruchomione środki finansowe 

Unii Europejskiej na projekty poprawiające konkurencyjność obszarów wiejskich. 
Główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju to: 
1. Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska  poprzez 
rozwijanie  infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,  rozwój rynków zbytu i 
promocję produktów i usług lokalnych, rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę 
stanu środowiska naturalnego. 
2. Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru LSR poprzez: 
wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukację społeczności 
lokalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i  promocję obszaru objętego LSR. 
Więcej informacji na temat środków, o które będzie można aplikować, można 
znaleźć na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl oraz pozyskać  
w biurze stowarzyszenia, które od kilku miesięcy znajduje się w Ozimku, przy  
ul. Słowackiego 18. 
Pierwsze nabory zostały zaplanowane na drugą połowę 2016 roku. 
4 czerwca LGD Kraina Dinozaurów organizuje spływ kajakowy, w trakcie którego 
zamierza m.in. promować działania zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Koło PZW w Kolonowskiem zaprasza dzieci i młodzież do udziału 
w tradycyjnych zawodach wędkarskich, które odbędą się 1 czerwca 
w Kolonowskiem. Chętni do udziału w imprezie powinni się pojawić 
nad zalewem na rzece Brzyniczka o godz. 13:00 w celu zapisania się 
do rywalizacji, której start zaplanowano na 15:00. Organizatorzy 
zawodów, które są w Kolo-
nowskiem organizowane 
już od 28 lat, spodziewają 
się przybycia około 200 
uczestników. Dla wszyst-
kich młodych adeptów 
wędkarstwa przygotowa-
no atrakcyjne nagrody! 

9 maja swoją dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin obchodziła Anna 
Koik ze Spóroka. Jubilatka 19 lat była zatrudniona w strzeleckim 
„Agromecie”, a przez wiele lat prowadziła własne gospodarstwo 
rolne. Jest osobą pogodną i lubi czytać książki oraz słuchać radia. 
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 Do 27  maja można składać poda-
nia w ramach konkursu na stanowisko 

dyrektora PSP Staniszcze Wielkie - 
- Kolonowskie 3. Konkurs jest organi-
zowany w związku z upłynięciem pię-
cioletniej kadencji dotychczasowego 

dyrektora, Doroty Robak-Detko.  
 

 W urzędzie gminy dokonano 
otwarcia ofert na modernizację  

ul. Odrodzenia w Staniszczach  
Małych i ul. Sienkiewicza w Stanisz-

czach Wielkich oraz dróg osiedlowych  
w Kolonowskiem. Jeszcze w tym roku 

zostanie na nich wykonana  
nawierzchnia asfaltowa. 

 

 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Sta-
niszcze Małe organizuje 21 maja,  

w godz. od 9:00 do 14:00, tradycyjne 
biegi przełajowe O PUCHAR STOCZKA.  

Zapisy we wszystkich kategoriach 
(przedszkolaki, dzieci szkolne, gimna-

zjaliści, open oraz Nordic Walking), 
będą prowadzone w dniu zawodów. 

  

 LUX MED DIAGNOSTYKA zaprasza 
panie na bezpłatne 

badania mammograficz-
ne, które zostaną prze-

prowadzone 23 maja 
przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kolo-

nowskiem. 
    

 Koło DFK w Stanisz-
czach Małych organizuje 

25 czerwca wycieczkę 
autokarową do Drezna. 

Zapisy do 10 czerwca 
prowadzi Anna Mróz, 

tel. 509 087 802.    
 Biblioteka w Kolo-

nowskiem zaprasza 
dzieci i młodzież na Noc 

Bibliotek, która odbę-
dzie się 3 czerwca  

w godz. od 19:00 do 
22:30. W programie 
przewidziano wiele 

kulturalnych atrakcji!  

 „Kulturalne Lato 2016”  rozpocznie się w sobotę,  
25 czerwca od III Międzygminnego Turniej Piłki Nożnej  
w Kolonowskiem, a po jego rozegraniu przewidziano: 
 

27 VI - miniturniej strażacki w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w  Strzelcach Opolskich,  
28 VI - ognisko integracyjne w gospodarstwie GIPROL  
w Staniszczach Małych, 29 VI - gry terenowe w Spóroku,  
30 VI - turniej tenisa stołowego w Staniszczach Wielkich,  
1 VII - rajd rowerowy do Juraparku w Krasiejowie, 
 

4 VII - wyjazd na basen w Tarnowskich Górach,  
5 VII -  warsztaty komiksu w Kolonowskiem i karykatury  
w Staniszczach Małych,  6 VII - gry i zabawy, konkursy  
z nagrodami, dziecięcy pchli targ w Wakacyjnych Ogro-
dach Parafialnych w Kolonowskiem, 7 VII - ekologiczne 
warsztaty kulinarne z mistrzami kuchni i carvingu w Kolo-
nowskiem, 8 VII - Spotkanie z Magdaleną Zarębską, autor-
ką książek dla dzieci i młodzieży w Staniszczach Małych, 
 

11 VII - wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej  
i Ekologicznej w  Mikołowie, 12 VII - warsztaty z wytwarza-
nia biżuterii w Kolonowskiem, 13 VII - Wakacyjne Ogrody 
Parafialne – gry i zabawy, konkursy z nagrodami, Święto 
Pupila, 14 VII - warsztaty z przędzenia i dziewiarstwa  
w Kolonowskiem, 15 VII - warsztaty z wikliny papierowej  
w Kolonowskiem,   
 

18 VII - warsztaty słomkarskie w Kolonowskiem,  
19 VII -  wycieczka do Mosznej, zwiedzanie Szkoły Magii i 
Czarodziejstwa, wizyta w Fabryce Robotów, 20 VII - warsz-
taty „lalki-motanki” w Staniszczach Wielkich, 21 VII - gry 
terenowe w Staniszczach Małych, 22 VII - turniej ekologicz-
no-sportowy w Spóroku,  
 

25 VII - warsztaty zumby w Staniszczach Wielkich,  
26 VII - wyjazd do kina w Kędzierzynie-Koźlu, 27 VII - warsz-
taty pieczenia chleba w Kolonowskiem, 28 VII - warsztaty 
snycerskie w Staniszczach Wielkich, 29 VII - spotkanie  
z dogoterapeutą w Staniszczach Małych,  
 

1 VIII - wyjazd na basen do Rudy Śl., 2 VIII - warsztaty przy-
rodnicze z Indianami na Przystani Granica , 3 VIII - turniej 
gry w kręgle w Kolonowskiem, 4 VIII - warsztaty kowalskie 
w Kolonowskiem, 5 VIII - warsztaty cyrkowe  w Kolonow-
skiem i Staniszczach Wielkich,  

8 VIII - warsztaty bębniarskie (bębny afrykańskie) w Kolo-
nowskiem, 9 VIII - warsztaty wikliniarskie w Staniszczach 
Wielkich, 10 VIII - papier czerpany - warsztaty papiernicze 
w Kolonowskiem, 11 VIII - wycieczka do Rud Raciborskich 
(kolejka wąskotorowa, park linowy, żywa lekcja historii),  
12 VIII - warsztaty tkackie w Kolonowskiem, 
 

 15 VIII - warsztaty Bumper Ball (gra w piłkę w dmucha-
nych kulach) na Przystani Amazonka, 16 VIII - wyjazd do 
kina w Opolu, 17 VIII - warsztaty aerografii (malowanie 
motocykli) w Staniszczach Małych, 18 VIII - gry terenowe  
w Staniszczach Wielkich, 19 VIII - turniej ekologiczno- 
-sportowy w Staniszczach Małych,  
 

22 VIII - rajd rowerowy do Kolejki, 23 VIII - turniej ekologicz-
no-sportowy w Spóroku, 24 VIII - Akcja - Redakcja „Strzelec 
Opolski” w Kolonowskiem, 25 VIII - warsztaty drukowania 
na tkaninach w Kolonowskiem, 26 VIII - warsztaty z wytwa-
rzania ozdób do włosów w Staniszczach Wielkich, 
  

29 VIII - warsztaty szybowcowe w Staniszczach Małych,   
30 VIII - Efektowne 
Ekologiczne Ekspery-
menty Naukowe  
w Kolonowskiem,  
31 VIII - ognisko na 
Przystani Amazonka. 
 

Uwaga : 
 

Organizatorzy nie 
przyjmują zapisów 
drogą telefoniczną! 
Szczegółowe infor-
macje na temat akcji 
wakacyjnej zamiesz-
czono na stronie 
internetowej gminy 
Kolonowskie. Można 
je również uzyskać 
we wszystkich pla-
cówkach oświato-
wych oraz w Bibliote-
ce i Centrum Kultury  
w Kolonowskiem. 

51 działań przewidziała Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem w ramach tegorocznej akcji 
wakacyjnej dla dzieci i młodzieży. Nabory uczestników zostaną przeprowadzone 7 czerwca o godz. 
16:00. - Jednocześnie w Bibliotece w Kolonowskiem oraz we wszystkich świetlicach wiejskich. 

XXXV Zlot „Śladami Dawnego Hutnictwa” na Regolowcu, 7 maja 2016 - pamiątkowe zdjęcie uczestników z gminy Kolonowskie.  



Colonnowska           
 

Biuletyn  „COLONNOWSKA” 
redaguje Biblioteka i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem. 
 

Nakład: 1600 egzemplarzy 
 

Adres  redakcji:  
 

ul. Ks. Czerwionki 39, 
47 - 110 Kolonowskie, pok. 15  
 

Telefon: 77 4611 140 wewn. 51 
 

E-Mail: kultura@kolonowskie.pl 
 

Numer opracował J. KOTYŚ 

 

Urząd Miasta i Gminy: 77 4611 
140 - numery wewnętrzne: 
sekretariat: 22, faks 31, biuro 
rady miejskiej 27; księgowość 
32 i 35; skarbnik 23; podatki 
33; kasa 34; ewidencja ludności 
36; działalność gospodarcza 37; 
budownictwo 28 i 38; kadry 25; 
USC 26; rolnictwo, środowisko i 
mienie komunalne 24; drogi  
i gospodarka komunalna 30; 
ochrona ppoż. i OC 29, 
 

Biblioteka i Centrum Kultury: 
77 4611 140, wewn. 50, 51, 
 

Spółka „KGK”: 77 4611 044 -  
- wodociągi: 600 937 308, 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej: 
77 4611 075, 
 

Gimnazjum Kolonowskie:  
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, 
 

Komisariat policji  
w Zawadzkiem: 77 46 16 477,  
Dzielnicowi w Kolonowskiem: 
77 46 11 007, 7746 16 477, 
 

Straż Pożarna Strzelce Op.:  
77 4049 900, 
 

Pogotowie Ratunkowe: 999, 
112, 
 

Ośrodek Zdrowia - „Medyk”: 
77 4611 160, 
 

Stacja Caritas: 77 4620 215, 
 

Poczta Kolonowskie: 77 4622 
490, Fosowskie: 77 4622 490. 

Kiedy na przełomie 2000 i 2001 roku 
zaproponowałem, aby w strategii 
rozwoju miasta i gminy Kolonowskie 
zwrócić uwagę na potrzebę rozwijania 
infrastruktury turystycznej, dostrzega-
jąc w tym szansę na tworzenie nowych 
miejsc pracy, wiele osób pukało się  
w czoło. - Przecież nie mamy ani nad-

morskich plaż, ani górskich szczytów - mówiono - a zanie-
czyszczona Mała Panew to rzeka o znikomym potencjale.  
 

Przejście od słów do czynów nie zabrało wiele czasu.  
Już w 2002 roku Kolonowskie pociągnęło za sobą gminy 
Chrząstowice, Dobrodzień, Jemielnica, Ozimek, Turawa  
i Zawadzkie, z którymi wytyczyło i oznakowało 370 kilome-
trów do dzisiaj chętnie odwiedzanych ścieżek rowerowych,  
rozpościerających się od wschodnich rogatek miasta  
Opole aż po granicę z województwem śląskim. Dla celów 
promocyjnych ukuto termin Dolina Małej Panwi, który  
w międzyczasie stał się rozpoznawalną marką w opolskiej 
turystyce. Stało się tak między innymi dlatego, że do  

działania udało się przekonać lokalnych przedsiębiorców.  
 

Ci, którzy zainwestowali w rozwój kajakowej floty, restau-
racji i pensjonatów, mają świadomość, że cały czas należy 
pracować nad konkurencyjnością własnego produktu. 
Jeszcze do niedawna szczytem marzeń wydawało się być 
posiadanie jednej z największych w regionie kręgielni. Jed-
nak życie w cieniu krasiejowskiego Juraparku z jednej strony 
daje niepowtarzalną szansę na promocję, a z drugiej -  
- wymaga ciągłego wzbogacania oferty. Z tego powodu 
zadomowiła się u nas ostatnio wioska indiańska, pojawiło 
poletko paintballowe, a wkrótce być może trzeba się będzie 
zastanowić nad utworzeniem parku linowego, czy też tras 
dla miłośników jazdy konnej. 
 

W Unii Europejskiej sektor turystyki obejmuje około 1,8 
miliona przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wypra-
cowując 5% PKB. Zatrudnienie w turystyce znajduje 5,2% 
osób aktywnych zawodowo, czyli około 9,7 miliona osób. 
Jeżeli uwzględni się jego bliskie powiązania z innymi sekto-
rami gospodarki, to liczby te są jeszcze wyższe - ponad 10% 
PKB i przynajmniej 12% łącznej liczby zatrudnionych,  
co odpowiada 13 milionom pracowników.  

JÓZEF KOTYŚ 

DZIKA CHATA - wypożyczalnia kajaków i gospodarstwo agroturystyczne,  
tel. 77 461 18 02 oraz 502 300 790. Organizacja spływów kajakowych, noclegi  
i wyżywienie. 96 kajaków i 33 miejsca noclegowe. 
 

F.H. „MARK” / GOŚCINIEC JAGUŚ - pensjonat i restauracja, tel. 662 263 550. 
32 miejsca w pokojach, wyżywienie na zamówienie, 3 sale do wynajęcia na 
imprezy okolicznościowe. 6 kajaków i rowery dla gości hotelowych. 
 

GIPROL - GOSPODARSTWO INNEGO WYMIARU, tel. 692 559 756. Agrotu-
rystyka i edukacja rolnicza, labirynt w kukurydzy. 
 

KRĘGIELNIA POD LASEM - kręgielnia i pensjonat, tel. 793 650 521. 6 torów  
w kręgielni, bar i wyżywienie po wcześniejszym zamówieniu, organizacja 
imprez okolicznościowych. 26 miejsc hotelowych i 20 kajaków do wynajęcia. 
 

LUNA - gospodarstwo agroturystyczne, tel. 77 461 14 10 oraz 730 775 058.  
3 miejsca noclegowe, możliwość jazdy konnej oraz przejażdżki bryczką. 
 

MAŁAPANEW TRAVEL – wypożyczalnia kajaków, tel. 600 857 604. Organiza-
cja spływów kajakowych, 14 kajaków do wynajęcia.  
 

MARKUS - hotel i restauracja, tel.: 502 579 625 oraz 511 150 758. Restauracja 
czynna od wtorku do niedzieli w godz. 12:00 – 22:00, bar i 26 miejsc hotelo-
wych, organizacja imprez okolicznościowych. 
 

PARTY KAJAKI - wypożyczalnia kajaków, tel. 77 461 12 83 oraz 692 544 312. 
Organizacja spływów kajakowych, własna przystań GRANICA z zapleczem 
gastronomicznym, w ofercie wioska indiańska. 31 kajaków. 
 

POD LASEM - gospodarstwo agroturystyczne, tel. 77 461 17 84 oraz 607 
141 820. 14 miejsc noclegowych, wyżywienie po wcześniejszym zamówieniu. 
 

SADYBA - gospodarstwo agroturystyczne, tel. 77 461 15 88, 739 489 132 
oraz 664 670 200. 5 miejsc noclegowych, wyżywienie na zamówienie. 
 

TALENT KAJAKI - wypożyczalnia kajaków, tel. 506 176 639. Organizacja spły-
wów kajakowych. 40 kajaków. 
 

TROPICANA - wypożyczalnia rowerów, tel. 506 176 639. 14 rowerów, rok 
produkcji 2014. Można je odebrać na przystaniach TROPICANA  w Zawadz-
kiem i AMAZONKA w Kolonowskiem lub pod wskazanym adresem. 
 

ZIAJA KAJAKI - wypożyczalnia kajaków, tel. 505 055 922. Organizacja spły-
wów kajakowych, własna przystań AMAZONKA z zapleczem gastronomicz-
nym, w ofercie poletko paintballowe. 42 kajaki. 


