
GODNE UWAGI 

11 lipca kolejny raz ob-

radowała Rada Miejska w 

Kolonowskiem, podejmu-

jąc kilka istotnych 

uchwał, m.in. w sprawie 

zmiany budżetu gminy i 

odnośnie opłat za przed-

szkola, które nawet po 

podwyżce będą należeć do 

najniższych na Opolsz-

czyźnie. Martwi patowa 

sytuacja w negocjacjach 

w sprawie nieruchomości  

kolejowych i perspekty-

wa  coraz mniejszych na-

kładów na drogi powia-

towe. Warto poczytać o 

wydatkach Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej. Niestety, 

społeczeństwo naszego 

regionu się starzeje i w 

przyszłości trzeba będzie 

jeszcze więcej robić dla  

wymagających opieki. Na 

ostatniej stronie zostały 

zamieszczone porady, jak 

zadbać o bezpieczeństwo 

rowerzystów. Nie należy 

ich lekceważyć! 
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TITANIC NA TORACH 
Przysłowiowe bicie głową o mur przypominają 
zmagania Burmistrza Kolonowskiego z zarząd-
cami nieruchomości kolejowych. Jeszcze na 
kwietniowej sesji Norbert Koston tryskał opty-
mizmem, relacjonując radnym przebieg spotka-
nia z przedstawicielem dyrekcji PKP S.A., który 
obiecał, że PKP przekażą Gminie Kolonowskie 
nieodpłatnie budynek dworca kolejowego w 
Kolonowskiem, ulicę Piastowską w Fosowskiem 
oraz starą sieć wodociągową na osiedlu kolejo-
wym. Od spotkania minęły już jednak ponad 
trzy miesiące, a kolej nie chce na piśmie po-
twierdzić tych ustaleń. 
Jaka jest kondycja kolejowych nieruchomości, 
każdy widzi – rozpadające się budynki stacyjne 
we wszystkich miejscowościach gminy, a w 
Fosowskiem – podziurawiona sieć wodociągo-
wa, bliska katastrofy budowlanej wieża ciśnień, 
czy też wołająca o pomstę do nieba nawierzch-
nia ulicy Piastowskiej. O nieodpłatnym przeka-
zaniu gminie ulic Piastowskiej i Dworcowej w 
Kolonowskiem mówi się już od czterech lat, ale 
kolej nie dba o ich techniczny stan, ani myśli 
także o ich pozbyciu się.  
Jedyne ustalenie, które zostało w pełni zrealizo-
wane, to rozbiórka budynku po byłym kinie w 
Fosowskiem, co nastąpiło trzy lata temu. Za-
rządcy nieruchomości PKP wysoko cenią sobie 
wartość poszczególnych obiektów – za nadają-
cy się do remontu kapitalnego budynek stacyj-
ny w Kolonowskiem życzą sobie 80 tysięcy zł.  
1 marca br. odbyła się w Wojewódzkim Inspek-
toracie Nadzoru Budowlanego w Opolu rozpra-
wa administracyjna w sprawie złego stanu 
technicznego budynku dworca kolejowego w 
Kolonowskiem z udziałem przedstawiciela PKP, 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Bur-
mistrza Kolonowskiego. Konserwator zabytków 
nie zgadza się na rozbiórkę budynku stacyjne-

go, a PKP zobowiązano do remontu dachu i 
rynien spustowych.  
W styczniu br. burmistrz Norbert Koston wziął 
udział w spotkaniu z prezesem PKP Linie Kole-
jowe S.A., poświęconemu sprawie perspektyw 
funkcjonowania infrastruktury kolejowej na 
Opolszczyźnie. Prezes Zbigniew Szafrański 
uważa, że zły stan torów w Polsce jest spowo-
dowany zbyt niskimi nakładami budżetu pań-
stwa na linie kolejowe. Tymczasem kolej nie 
jest w stanie skonsumować wszystkich środków 
pomocowych Unii Europejskiej, ze względu na 
poślizgi w przygotowaniu dokumentacji, choć-
by na linii Opole Główne – Kędzierzyn-Koźle. 
W polskim kolejnictwie działa szereg spółek, 
zatrudniających wielu z siebie zadowolonych 
prezesów i dyrektorów, nad którymi odpowie-
dzialną pieczę powinni sprawować rządzący 
Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Czy ktoś może 
przerwać kolejowy łańcuch niemożności?! 

 

Na zdjęciu: Podchody dla dzieci w Staniszczach Wielkich 

Nowy sołtys w Staniszczach Małych 
W Staniszczach Małych odbyło się 3 lipca zebranie wiejskie, na 
którym nowym sołtysem wybrano Edwarda Kunysza. Wspierać go 
będzie rada sołecka w składzie: Henryk Klyszcz, Andrzej Kolloch, 
Anna Mróz, Alina Banasik, Arkadiusz Patoła, Marian Koj i An-
drzej Leja. Nowy sołtys chciałby przede  wszystkim zjednoczyć 
wszystkie siły społeczne, które działają na rzecz wsi. Dostrzega 
też potrzebę lepszego oznakowania dróg i podjęcia działań, za-
chęcających przedsiębiorców do zainwestowania w lokal gastro-
nomiczny z prawdziwego zdarzenia. Członkowie rady sołeckiej, 
wspólnie ze staniskimi radnymi, będą raz w miesiącu pełnić dy-
żury, aby lepiej wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców. 



Świadczą pomoc potrzebującym 
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popłynęli 

25 czerwca odbył się kolejny 
spływ kajakowy, zorganizowany 
przez Związek Gmin "Dolna Mała 
Panew". Tegoroczny spływ różnił 
się jednak od poprzednich - i to z 
dwóch powodów. Po pierwsze 
trasa była dłuższa niż zwykle, po 
drugie - deszcz padał tylko prze-
lotnie! 
W spływie wzięło udział  130 osób 
z gmin Chrząstowice, Dobrodzień, 
Dobrzeń Wielki, Kolonowskie, 
Łubniany, Ozimek, Turawa i Zę-
bowice. Kajakarze ruszyli w drogę 
ze Świerkli w Zawadzkiem. W 
Kolonowskiem otrzymali posiłek, 
na który złożyła się swojska gro-
chówka i pieczone przy ognisku 
kiełbaski. 

Najwytrwalsi samorządowcy kon-

tynuowali spływ aż do Staniszcz 

Małych. Tam  wzięli udział  

w miejscowych obchodach Nocy 

Świętojańskiej.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kolonowskiem, jako jednostka organizacyjna 
gminy, wykonuje zadania z zakresu pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego oraz pomocy socjalnej dla 
uczniów. Misją ośrodka jest zapobieganie trud-
nym sytuacjom życiowym mieszkańców gminy 
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspoko-
jenia niezbędnych potrzeb, umożliwiających 
życie w godnych warunkach  oraz podejmowa-
nie działań zmierzających do ich usamodziel-
nienia i integracji ze środowiskiem. 
Działania ośrodka obejmują: 
- analizę i ocenę zjawisk, rodzących zapotrze-
bowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 
- pracę socjalną, mająca na celu udzielenie po-
mocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub 
odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społe-
czeństwie, 
- realizację zadań, wynikających z ustaw o po-
mocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 
wynikających z rządowych programów pomocy 
społecznej, mających na celu ochronę poziomu 
życia osób, rodzin i grup społecznych. 
- realizację zadań w zakresie pomocy  socjalnej 
dla uczniów (stypendia), 
- prowadzenie świetlic środowiskowych z ele-
mentami socjoterapii, 
- współpracę z Gminną Komisją ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
- organizację prac społecznie-użytecznych. 
W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wy-
płacił zasiłki celowe, m.in. na zakup opału, 
odzieży, żywności, remonty mieszkań i na wy-
datki związane z wydarzeniami losowymi na  
kwotę 36.099,- zł. Pokrył również odpłatność 
za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 
osób, co kosztowało 186.090,- zł. Za usługi 
opiekuńcze dla 28 samotnych, chorych i niepeł-
nosprawnych mieszkańców gminy zapłacono 
229.163,- zł, a za realizację programu „Posiłek 
dla potrzebujących” - 129.001,- zł. Ponadto 49 

rodzinom wypłacano zasiłki okresowe, a 18 
osobom – zasiłki stałe, za ogółem 115.610,- zł. 
Łącznie realizacja zadań z zakresu pomocy 
społecznej kosztowała gminę w ubiegłym roku 
503.353,- zł. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kolonowskiem wypłacił 23 uczniom stypendia 
socjalne (16.753,- zł), przekazał świadczenia 
poszkodowanym przez powódź (60.916,- zł) i 
wypłacał świadczenia rodzinne i alimentacyjne 
(814.900,- zł). Zorganizował również  prace 
społeczno-użyteczne dla 14 osób, skierowanych 
do gminy z Powiatowego Urzędu Pracy w 
Strzelcach Opolskich, w efekcie czego przepra-
cowano trzy tysiące godzin przy pracach po-
rządkowych i usługach opiekuńczych.  Środki 
na realizację tych zadań zabezpieczył głównie 
budżet państwa.    
Ośrodek realizuje również imprezy okoliczno-
ściowe i kulturalne. – Jego pracownicy odwie-
dzili 17 jubilatów, którzy ukończyli co najmniej 
90 lat, 16 złotych i dwie diamentowe pary mał-
żeńskie. W 2010 roku dofinansowano organiza-
cję wigilii dla samotnych mieszkańców, Dzień 
Seniora oraz przygotowano paczki dla chorych 
i niepełnosprawnych osób. Łącznie kosztowało 
to 8.476,- zł 
Od 2008 roku realizowany jest przy wsparciu 
środków Unii Europejskiej projekt „Aktywna 
integracja szansą dla ciebie”. W jego ramach  
można było skorzystać  z usług doradztwa 
zawodowego, doradztwa psychologicznego oraz 
z następujących kursów i szkoleń  zawodo-
wych: florystyka i bukieciarstwo, opieka nad 
dziećmi i niepełnosprawnymi, murarstwo i 
betoniarstwo, gastronomia, pielęgnacja terenów 
zielonych, prawo jazdy.  
W roku bieżącym osoby zakwalifikowane do 
udziału w projekcie będą korzystać z następu-
jących szkoleń: dozorca obiektu i mienia, kurs 
decoupage, ręczna obróbka biżuterii, bukieciar-
stwo i dekoracja pomieszczeń, kreowanie wize-
runku  własnego, zasady wizażu i stylizacji  
oraz etykieta na co dzień i w miejscu pracy.  

JUŻ PO SPISIE 
30 czerwca 
zakończył się 
Narodowy Spis 
Powszechny 
Ludności i 
Mieszkań. Na 

terenie Gminy Kolonowskie dane 
zbierało pięcioro rachmistrzów, 
którzy odwiedzili łącznie 1042 
mieszkania i budynki. W dniach 
od 1 do 11 lipca przeprowadzono 
spis kontrolny, w ramach którego 
pod wybranymi losowo adresami 
sprawdzono prawidłowość zebra-
nych w spisie powszechnym da-
nych. 

DAWNO TEMU W LESIE 
 

W Dobrodzieńskim Ośrodka Kultury odbyło się 
spotkanie autorskie, w trakcie któ-
rego została zaprezentowana książ-
ka Józefa Tyrola, pt.: „Dawno temu 
w lesie. Między Małą Panwią, Li-
swartą i Stobrawą”. To bogate w 
materiały faktograficzne i pięknie 
ilustrowane wydawnictwo koncen-
truje się głównie na obszarze dzia-
łania historycznego Nadleśnictwa 
Kośmidry. Jednak uważny czytelnik 
znajdzie informacje dotyczące Ko-
lonowskiego, choćby o tym, jak 110 
lat temu książęca kasa z Kolonow-
skiego domagała się od Nadleśnictwa w Kośmi-
drach Wschód spłaty 60 marek za drewno. 

 
Józef Tyrol opisuje życie codzienne mieszkań-
ców śródleśnych osad od czasów średniowiecza, 

bazując na kronikach, urzędowych 
i leśnych dokumentach i korzysta-
jąc z opracowań historycznych, 
artykułów prasowych.  Interesujące 
są opisy pracy w lesie, ilustrowane 
rycinami, obrazującymi m.in. na-
rzędzia, którymi posługiwali się  
siągorze, węglorze i smolorze. 
Licząca 344 strony książka zawiera 
opisy scenek rodzajowych i historii 
kryminalnych sprzed  lat, charakte-
rystyki właścicieli ziemskich, kapła-
nów i leśników. Można ją nabyć w 

urzędach gmin na terenie powiatów oleskiego, 
lublinieckiego oraz tarnogórskiego.  



O drogach, kanalizacji i gminnych finansach 
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  Prezes Janusz Jagiełło otrzy-
mał 27 czerwca absolutorium  
od Rady Nadzorczej   spółki 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie, 
która przyjęła jego sprawozda-

nie finansowe za 2010 rok, 
chwaląc Jagiełłę za prowadzenie 

inwestycji. 
 Burmistrz Kolonowskiego 

podpisał 30 czerwca  umowę 
na realizację przebudowy i mo-
dernizacji szatni LZS Staniszcze 
Wielkie. Wartość zadania wyno-
si 303 tys. zł, a dofinansowanie  

unijne z PROW - 187 tys. zł. 
 Nie było chętnych w naszej 
gminie na objęcie funkcji ław-

nika  sądu rejonowego. Ter-
min zgłoszeń już minął. 

 Do urzędu wpłynęły protoko-
ły z przeprowadzonej przez 

RZGW we Wrocławiu kontroli 
w zakresie realizacji decyzji, 

dotyczących utrzymania rowów 
melioracyjnych. W sumie proto-

kołów było 28. W kontroli z 
ramienia Urzędu wzięła udział 

Regina Klyszcz   
 2 lipca Stowarzyszenie Odno-

wy Wsi ze Staniszcz Wielkich 
zorganizowało dla mieszkańców 

gminy wyjazd na „Lato Kwia-
tów” do Otmuchowa.  

 Sołectwo Spórok po raz ko-
lejny przystąpiło do konkursu 

na najpiękniejszą wieś opolską. 
30 czerwca  przyjechała do nas 

komisja z Opola, aby ocenić 
projekt pod nazwą „Żródełko 

zgody i miłości”. 
 Na stronie internetowej 

www.kolonowskie.pl zamiesz-
czono zaproszenie na  szkolenia 

obsługi aplikacji komputero-
wych w ramach drugiej edycji 

Opolskiej Akademii ICT. Warto 
się zainteresować!        

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Kolonowskiem, 
która odbyła się 11 lipca,  rozpoczęła się od dys-
kusji na temat stanu dróg powiatowych. W 
bieżącym roku Starostwo Powiatowe w Strzel-
cach Opolskich zaplanowało na terenie naszej 
gminy  budowę chodnika w Kolonowskiem przy 
ul. 1 Maja za 61 tys. zł (drugie tyle do inwestycji 
dokłada Gmina Kolonowskie), przebudowę kon-
strukcji jezdni na drodze łączącej Staniszcze 
Małe z Myśliną (rejon skrzyżowania z ul. Opol-
ską - 70 tys. zł), przebudowę chodnika na ul. 
Dworcowej w Fosowskiem (27 tys. zł, z czego 
połowę pokrywa Gmina Kolonowskie). Ponadto 
12 tys. zł zaplanowano na przygotowanie doku-
mentacyjne naprawy mostu przy ul. Arki Bożka 
w Fosowskiem. Relacjonując te zadania radny 
powiatowy, Janusz Żyłka, zwrócił uwagę na 
fatalny stan finansów na utrzymanie dróg po-
wiatowych w Polsce, co jeszcze pogorszy ich 
stan techniczny w całym kraju. 
W trakcie dyskusji pojawiły się głosy, aby moc-
niej się zaangażować w dofinansowanie budowy 
chodników przy drogach powiatowych, m.in. w 
Fosowskiem. Burmistrz Norbert Koston zwrócił 
jednak uwagę na to, że w momencie, kiedy 
budżet gminy jest obciążony milionowymi kre-
dytami, zaciągniętymi na budowę kanalizacji, 
nie powinno się bez umiaru dokładać pieniędzy 
powiatowi na realizację jego zadań własnych. 
Zwłaszcza, że samorząd lokalny odpowiada za 
stan dróg gminnych, które jeszcze pozostawiają 
wiele do życzenia. Sołtys Spóroka, Janina 
Urbańczyk, zwróciła uwagę na to, że nie powin-
no się w jednej miejscowości poprawiać chodni-
ków po obu stronach ulicy naraz, podczas gdy 
w jej wiosce nie ma ich prawie wcale. 
Na konto gminy wpłynęło 142 tys. zł z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako refunda-
cja poniesionych w ubiegłym roku wydatków na 
budowę placów zabaw. Dokonując analizy pla-

nu dochodów i wydatków Burmistrz Kolonow-
skiego zaproponował korektę budżetu gminy, 
m.in. zakresie zwiększenia o 21.680,- zł wydat-
ków na modernizację szatni LZS w Staniszczach 
Wielkich, realizację nowego zadania w postaci 
budowy parkingu koło urzędu gminy (42.420,- 
zł) oraz na zwiększenie pożyczki dla spółki 
Kanalizacja Gminy Kolonowskie o 144 tys. zł. Ta 
ostatnia propozycja zbulwersowała radnego 
Mariusza Czupałę. Burmistrz Norbert Koston 
zwrócił uwagę na to, że zwrot pożyczki od KGK 
nie będzie stanowił problemu, natomiast 
PROW, z którego gmina ma zagwarantowaną 
dotację na budowę kanalizacji w Spóroku, rozli-
cza inwestycje z wielomiesięcznym poślizgiem. 
Spółce KGK potrzebne są środki obrotowe na 
finansowanie budowy kanalizacji i bardziej się 
opłaca KGK udzielać wewnętrznego kredytu,  
niż płacić odsetki bankom. 
Po udzieleniu wyjaśnień przez burmistrza radni 
przyjęli korektę budżetu gminy na 2011 rok, 
który po stronie dochodów wynosi 15,086 mln 
zł, a po stronie wydatków - 18,958 mln zł. W 
celu pokrycia wydatków inwestycyjnych tego-
roczny budżet gminy jest obciążony kredytem 
w wysokości 3,054 mln zł. 
W trakcie sesji przyjęto uchwałę, zwiększającą o 
10 groszy wysokość opłat za zajęcia przedszkol-
ne. Od 1 września za każdą godzinę przebywa-
nia dzieci w przedszkolach ponad wynoszące 5 
godzin dziennie minimum programowe rodzice 
zapłacą 90 groszy. Ponadto nasza gmina zamie-
rza przystąpić do realizacji wartego  dwa i pół 
miliona zł, a mającego szanse na dofinansowa-
nie zewnętrzne projektu, w efekcie którego 
nastąpi modernizacja kotłowni i termomoderni-
zacja budynków szkół w Fosowskiem i Stanisz-
czach Małych, OSP i pawilonu sportowego na 
stadionie w Kolonowskiem i urzędu. Rada Miej-
ska wyraziła zgodę na realizację tego projektu. 

PRZEWODNICY GOTOWI DO AKCJI 
 

Rajdem rowerowym po terenie Gminy Kolonowskie zakończył się w nie-
dzielę, 11 lipca, kurs przewodników turystyki kolarskiej Doliną Małej Pan-
wi. Kurs przeprowadzony został w ramach projektu „Rozwój tras rowero-
wych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Kolonowskie”, 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w ramach Celu 
3. - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Humory dopisywa-
ły uczestnikom praktycznej części kursu, a i pogoda - po porannej burzy - 
była dla nich niezwykle łaskawa. 
Rajd był okazją do zwiedzenia bardziej i mniej znanych, atrakcyjnych tu-
rystycznie punktów Gminy Kolonowskie - od Arboretum przy Leśniczów-

ce "Jaźwin", poprzez Czarny Staw i Stoczek w Staniszczach Małych, kościół w Staniszczach Wielkich, po przydrożne krzyże i kaplicz-
ki. Największe zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudził jednak kościółek ewangelicki w Fosowskiem. Zazwyczaj jest on za-
mknięty i nieczęsto zdarza się okazja obejrzenia go od wewnątrz. Sporą atrakcję stanowiło też wejście na taras widokowy dostrzegal-
ni w Kolonowskiem, co dało możliwość spojrzenia z góry na nasze lasy i położone wśród nich jak wyspy ludzkie osady. 
Po zakończeniu rajdu jego uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia 
kursu i mogą z pełną odpowiedzialnością prowadzić rowerowe wy-
cieczki Doliną Małej Panwi. Miejmy nadzieję, że teraz zainteresowanie 
naszymi szlakami rowerowymi i przepiękną okolicą jeszcze wzrośnie!  



Radnym SLD nie podoba się 
perspektywa wydania 70 mi-
lionów zł z budżetu woje-
wództwa na remont Zamku w 
Mosznej i budowę nowego 
Centrum Terapii Nerwic, któ-
re ma zostać przeniesione z 
zamku do nowego, spełniają-
cego wymogi sanitarne obiek-
tu. Ponieważ zadłużenie regio-
nu ma w związku z tą inwe-
stycją dobić do 235 milionów 
zł, a jednocześnie przewiduje 
się, że w 2013 roku będziemy 
zadłużeni na maksymalnie 
dozwolone 60 procent wyso-
kości rocznego budżetu, lewi-
ca wieszczy krach finansowy, 
za co miałaby ponosić odpo-
wiedzialność rządząca koalicja.  

Ostatnio sprawa Mosznej nie 
znika z łamów gazet. Marsza-
łek regionu broni koncepcji 
utworzenia ekskluzywnego 
hotelu w najpiękniejszym 
zamku na Opolszczyźnie, a 
SLD domaga się referendum i 
nadzwyczajnej sesji sejmiku. 
Dyskusji pewno by nie było, 
gdyby nie dali plamy urzędni-
cy. – Przedsięwzięcie, którego 
realizacja powinna się dzisiaj 
kończyć, ciągle jest w fazie 
papierkowych przygotowań. 
Na ukończeniu jest za to pro-
jekt trzech gmin, na który 
pierwotnie zarząd wojewódz-
twa nie chciał się zgodzić. -   
Centrum Turystyczne „Dolina 
Małej Panwi” może się po-

chwalić gotową infrastrukturą 
spływu kajakowego, poprawą 
jakości ścieżek rowerowych w  
gminie Kolonowskie i odno-
wionym mostem hutniczym w 
Ozimku. Do końca roku zosta-
ną również zrealizowane 
ostatnie zadania w gminie 
Zawadzkie - przebudowa kino-
teatru i zagospodarowanie 
Stawu Hutniczego. Widać, że 
jak ktoś chce,  to i potrafi! 
 

JK 

Więcej PAZURKÓW KOTYSIA 

na www.kotys.pl 

PAZURKIEM KOTYSIA: AWANTURA O MOSZNĄ 

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 Collonowskiej  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. 

 

ABC rowerowego bezpieczeństwa 

Wakacje sprzyjają aktywnej turystyce rowero-
wej. Młodzi użytkownicy pojazdów dwuślado-
wych często jednak zapominają o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa na drodze. 
Policjanci z Komisariatu w Zawadzkiem zachę-
cają do tego, aby przed wyjazdami na wyciecz-
ki sprawdzić stan techniczny pojazdów.  
Często zapominamy, wyjeżdżając choćby  do 
kolegi, że nieoświetlony wieczorem rower mo-
że być  przyczyną wielkiego nieszczęścia, a 
rowerzysta w momencie kolizji z samochodem 

jest z góry skazany na 
porażkę… 
 

OBOWIĄZKOWE WY-
POSAŻENIE ROWERU:  
 

♦ światło pozycyjne 
barwy białej lub żółtej 
selektywnej z przodu, 
♦ z tyłu - jedno świa-
tło odblaskowe barwy 
czerwonej o kształcie 
innym niż trójkąt 
oraz jedno światło 
pozycyjne barwy czer-
wonej, które może 
być migające, 
♦ co najmniej jeden 
skutecznie działający 
hamulec (nożny lub 

ręczny) 
♦ dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o 
nieprzeraźliwym dźwięku. 
 

Aby być lepiej widocznym na drodze, oprócz 
obowiązkowego oświetlenia roweru, warto 
dodatkowo zastosować naklejki odblaskowe.  
 

Na załączonym obrazku wskazane są najlepiej 
do tego nadające się miejsca. Pamiętaj:  
 

WIDOCZNY ZNACZY BEZPIECZNY !  


