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 Reprezentacja PSP Nr 1 w Kolonow-
skiem w piłce ręcznej chłopców wzię-

ła udział w cyklu turniejów 
„Szczypiorniak na Orlikach”. 25 maja 
pojechała na eliminacje rejonowe do 

Kluczborka, gdzie zajęła II miejsce. 
Tam zakwalifikowała się do finału 

wojewódzkiego, który został rozegra-
ny  2 czerwca w Grodkowie.  

Rywalizacja młodych szczypiornistów 
była bardzo zacięta. – Najpierw zagra-
liśmy z gospodarzami imprezy, którzy 
pokonali nas 7:2, ale w kolejnym me-
czu wysoko wygraliśmy z PSP Nr 1 w 

Opolu, co pozwoliło nam powalczyć z 
„piątką” z Krapkowic o trzecie miejsce 

- mówi  Tomasz Kubik, opiekun ze-
społu. - Nasi chłopcy do przerwy prze-

grywali 4:5, ale w drugiej połowie się 
przebudzili i zwyciężyli 9:5! 

 

Niespodziewanie okazało się, że dwie 
najlepsze drużyny w województwie 

nie mogły pojechać na finał krajowy 
imprezy, który rozegrano tydzień póź-

niej w Katowicach. W ich miejsce 
wskoczyła PSP Nr 1 w Kolonowskiem. 
Tam nie udało się już wygrać żadnego 
spotkania, ale trener i tak pozytywnie 

ocenia występ swojej drużyny. -  Mimo 
braku wygranych na arenie krajowej, 

chłopcy zebrali bardzo dobre recenzje 
z racji tego, że nasz skład jest oparty 

na zawodnikach z klasy IV i V, a wspar-
cie z klasy szóstej to tylko trzy  

osoby - mówi Tomasz Kubik. 

25 lat współpracy z Gehrden i Leveste. Na zdjęciu od lewej: 
Rudolf Puzik, Norbert Koston, Bernhard Sacha, Józef Kotyś, 
Willi Pardey oraz Willy Häck. Więcej na stronie 2. 

24 czerwca zakończył się rok szkolny 2015/16. Działając 
na podstawie Uchwały nr VI/40/15 Rady Miejskiej w 
Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015, burmistrz Kolonow-
skiego przyznał wyróżniającym się uczniom stypendia za 
szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.  

Stypendia otrzymali: Kacper Smyk z PSP Nr 1 w Kolo-
nowskiem, Weronika Koston i Marcel Świerczok z PG w 
Kolonowskiem - 500,00 zł, Katarzyna Wacławczyk z PG 
w Kolonowskiem, Natalia Szymocha z PSP Nr 1 w Kolo-
nowskiem, Laura Słaboń i Wiktoria Ziaja z PSP Staniszcze 
Wielkie - Kolonowskie 3 - 300,00 zł (stypendia za osią-
gnięcia edukacyjne) oraz Miłosz Osadczuk i Mateusz 
Stryczek z PSP Staniszcze Małe - Spórok, Emilia Front z 
PG w Kolonowskiem - 200,00 zł, Daniel Koprek i Fabian 
Sowiak z PSP Nr 1 w Kolonowskiem, Michał Cierpich, 
Filip Koprek, Kacper Laski i Łukasz Smyk z PG w Kolonow-
skiem - 150,00 zł (stypendia sportowe). 
 

O tym, że warto się przykładać do nauki raz jeszcze 
przekonali się wszyscy uczniowie naszych szkół, którzy 
otrzymali wiele wspaniałych nagród. Warto pogratulo-
wać wszystkim, których średnia ocen wyniosła co naj-
mniej 4,75 i którzy zapracowali na świadectwa z biało- 
-czerwonym paskiem. Oto oni: 
 

PG Kolonowskie -  Martyna Kaliciak, Marlena Respon-

dek, Natalia Niedziela i Jessica Sander (klasa Ia), Daniela 
Kampa, Dawid Spałek, Marcelina Czupała, Olivier Mróz, 
Kinga Burda i Marta Konieczko (kl. Ib), Marcel Świerczok, 
Filip Koprek, Mateusz Koźlik, Cezary Romańczuk (kl. IIa), 
Katarzyna Wacławczyk, Paulina Pieter, Kacper Laski, Piotr 
Glegoła i  Michał Szulc (kl. IIb), Weronika Koston, Stefani 
Koprek, Tymoteusz Trzasko, Julia Smadzich i Mateusz 
Witek (kl. IIIa), Emilia Front i Karolina Czupała (kl. IIIb); 
 

PSP Nr 1 w Kolonowskiem - Jakub Piaskowski, Ramona 
Lorek, Martin Kampa, Magdalena Laski, Martyna Prze-
woźnik, Daniel Koprek i Magdalena Leszczyk (kl. IV), 
Klaudia Gołębicka, Martyna Maniera, Laura Walus i 
Wiktoria Wójcik (kl. V), Alan Kampa, Kacper Smyk, Nata-
lia Szymocha, Małgorzata Kruk i Karolina Zielonka (kl. VI); 
 

PSP Staniszcze Małe - Spórok - Rafał Świerzy, Miłosz 
Osadczuk, Anna Koj i Amelia Kurczyk (kl. IV), Wiktoria 
Kaczmarczyk, Adrian Kotyś i Anna Macioł (kl. V), Karolina 
Golec i Paulina Nadolna (kl. VI); 
 

PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 - Anna Spałek, 
Isabell Dyllong, Michał Pilarski, Eliza Puzik i Malwina 
Kapica (kl. IV), Kamila Polok, Oliwia Geisler i Laura Ziaja 
(kl. V) oraz Wiktoria Ziaja i Laura Słaboń (kl. VI). 
 

Na zdjęciu: uroczystość zakończenia roku szkolnego  
w PSP Nr 1 w Kolonowskiem. 

Wiele emocji towarzyszyło inaugurującej Kultural-
ne Lato 2016 imprezie, którą był III Międzygminny 
Turniej Piłki Nożnej, rozegrany 25 czerwca w Kolo-
nowskiem. Wzięło w nim udział  dziewięć drużyn -  
- pięć w grupie starszej i cztery w młodszej. 
W rywalizacji najmłodszych (klasy I - III) zwycięży-
ła ekipa FC Kolonowskie I, która wyprzedziła FC 
Kolonowskie II, FC Fosowskie i ZSG Kielcza. Z kolei 
wśród drużyn starszych (kl. IV - VI) sukces odniosła 
reprezentacja PSP Staniszcze Małe - Spórok, która 
w decydującym meczu pokonała silniejszy fizycznie  
ZSG Kielcza 2:1. Kolejne miejsca zajęli: FC Kolonow-
skie I, FC Fosowskie i FC Kolonowskie II.  
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne 
nagrody, a zwycięzcy zawodów zabrali do domów 
repliki koszulek piłkarskiej reprezentacji Polski. 
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17 maja burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, przyjął delegację z Leveste koło Hanoweru. 
Willy Häck, Bernhard Sacha i Willi Pardey postanowili odwiedzić naszą gminę z okazji 25-lecia na-
wiązania kontaktów partnerskich. W spotkaniu uczestniczyli również Rudolf Puzik oraz Józef Kotyś. 

Początki partnerstwa opisano już w 1993 roku,  
w periodyku „Staniszczanka”. Czytamy w nim: 
„Helene Häck (z domu Skorupa) z Myśliny zaraz 
po wojnie wyjechała do Niemiec. W połowie lat 
osiemdziesiątych Rudolf Puzik z Kolonowskiego, 
w czasie odwiedzin u rodziny żony, zaprzyjaźnił 
się z synem Heleny, Willim. Grywali w piłkę na 
boisku miejscowego klubu TV Jahn Leveste. Po 
jakimś czasie oldboye z Niemiec powzięli zamiar 
przyjazdu do Polski.” 
 

W dniach od 10 do 12 maja 1991 roku w Kolo-
nowskiem gościło 19 członków Turnverein Jahn 
Leveste, a głównym punktem programu był mecz, 
w którym Unia Kolonowskie pokonała gości  
z Niemiec 2:0. W spotkaniu zagrał m.in. pocho-
dzący z Kolonowskiego były reprezentant Polski, 
Józef Adamiec. Trzynaście miesięcy później old-
boye z Kolonowskiego zabrali do położonej  
w gminie Gehrden partnerskiej miejscowości 
ówczesnego burmistrza, Józefa Kotysia, co zao-
wocowało wieloma wspólnymi inicjatywami. 
 

Kiedy w Kolonowskiem spłonął budynek szkoły, 
w którym odbywały się zajęcia praktyczno- 
-techniczne, w Niemczech zorganizowano zbiórkę 
materiałów budowlanych. Przewieziono je do 
kraju w 1994 roku. Jednak na transport zostało 
nałożone cło. Wówczas w Leveste zorganizowano 
zbiórkę publiczną na jego pokrycie.  
 

W 1999 roku do Polski po raz pierwszy przyje-
chała oficjalna delegacja gminy Gehrden, na czele 
z jej burmistrzem, Heinrichem Berkefeldem, a 
pokłosiem dobrej współpracy są dwa samochody 

strażackie, które jeszcze dzisiaj służą jednostkom 
OSP w naszej gminie. W ostatnich latach kontakty 
nieco się rozluźniły, ale, chociaż oldboye już się 
tak często nie 
odwiedzają, na 
stronie inter-
netowej gminy 
Gehrden ciągle 
można znaleźć 
link prowadzą-
cy na www.ko- 
lonowskie.pl. 
 
 

Pionierzy part-
nerstwa: Willy 
Häck, Rolf-Pe-
ter Hübner, 
Franz Kuhnert 
oraz Rudolf 
Puzik, Ryszard 
Ozimek i Euge-
niusz Spałek,  
choć przeszli 
na piłkarską 
emeryturę, to 
ciągle są ak-
tywni w swoich 
lokalnych spo-
łecznościach.  
 

Czy ktoś  mógł-
by od nich 
przejąć pałecz-
kę współpracy? 

 

Wyniki referendum europejskiego  
w Wielkiej Brytanii są interpretowane  
w różny sposób. Dla jednych wyrażony 
przede wszystkim przez mieszkańców 
Anglii i Walii brak zaufania dla integracji 
europejskiej stanowi powód, aby przyło-
żyć biurokracji w Brukseli, a inni wskazu-
ją palcem na polityków, którzy, obrzuca-
jąc błotem lazurową flagę ze złotymi 
gwiazdami, próbują odwrócić uwagę 
wyborców od swojej własnej niekompe-
tencji. Jedno jest pewne: Europa znala-
zła się na dziejowym zakręcie! 
 

Prawdziwy kociokwik zapanował  
w Warszawie. Rozpoczynając pracę  
w charakterze premiera RP, Beata 
Szydło pozdejmowała europejskie flagi, 
a jej minister spraw zagranicznych  
wszem i wobec obwieścił, że najważniej-
szym sojusznikiem Polski w Unii Europej-
skiej będzie Wielka Brytania. Za dwa 
lata może się jednak okazać, że poddani 
królowej Elżbiety II, znudzeni polską 
konkurencją na swoim rynku pracy, 
znajdą się w innej rzeczywistości geopo-
litycznej. I choć nie chcą się na to zgodzić  
Szkoci i Irlandczycy, to może się okazać , 
że dalsze deptanie  europejskich warto-
ści nie wyjdzie nam na dobre. 

 

Tymczasem najaktywniejsze rządy już 
rozpisują scenariusze dla Europy.  
Na początek dojdzie nie tylko do skreśle-
nia z listy oficjalnych języków tego, 
którym posługiwał się William Szekspir, 
ale trzeba będzie wyprowadzić z londyń-
skiego City obracające bilionami euro 
europejskie  centrum finansowe. 
 

JÓZEF KOTYŚ 

Czerwiec i lipiec w gminie Kolonowskie przebiegają pod znakiem 
intensywnej modernizacji dróg. Już zdążono ułożyć dywanik asfalto-
wy na ulicach Sienkiewicza w Staniszczach Wielkich oraz w rejonie  
ulic Odrodzenia i 1 Maja w Staniszczach Małych, a do końca lipca 
zostaną zakończone prace na tak zwanym osiedlu poetów w Kolo-
nowskiem i ul. Jana Pawła II w Fosowskiem. Umowa na realizację 
tego ostatniego zadania została podpisana 10 czerwca. Koszt prze-
budowy ul. Jana Pawła II wynosi 87.184,53 zł.  
 

Równolegle do prac budowlanych trwa przygotowywanie projek-
tów technicznych następnych odcinków dróg - na modernizację ul. 
Szkolnej i Strażackiej w Staniszczach Małych oraz Długiej w Stanisz-
czach Wielkich. Te zadania zostaną najprawdopodobniej zrealizowa-
ne w 2017 roku. Łącznie na wszystkie inwestycje drogowe gmina 
wyda w bieżącym roku ponad 1,3 miliona zł.  

3 czerwca dokonano ostatecznego odbioru dróg transportu rolnego 
w Spóroku, tj. drogi na „Ptasi Stawek” i przedłużenia ul. Guznera. 
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji zadania, które 
zostało objęte pięcioletnią gwarancją.  
 

Tego samego dnia spotkałem się z prezesem PKS w Strzelcach Opol-
skich w sprawie przedłużenia umowy na dowożenie dzieci do szkół do 
końca bieżącego roku. Po 1 stycznia 2017 komunikację autobusową 
zorganizuje Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami”. 
 

6 czerwca odbyło się posiedzenie Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” w Kędzierzynie-Koźlu, w trakcie którego zatwierdzono  spra-
wozdanie finansowe za 2015 rok i udzielono władzom związku abso-
lutorium za realizację zadań w ub. roku. Ponadto podjęto szereg 
uchwał, m.in. w sprawie podtrzymania dotychczasowych stawek 
wywozu śmieci oraz ustalenia regulaminu czystości i porządku. 
 

NORBERT KOSTON 

22 maja swoją 91. rocznicę urodzin obchodziła Anna Pasieka, 
mieszkanka Staniszcz Małych. Jubilatka jest osobą pogodną, lubi 
czytać książki i oglądać telewizję. Samotnie wychowała dwie córki, 
ponieważ wcześnie straciła męża. 
 

90. rocznicę urodzin obchodziła 1 czerwca Małgorzata Rentchen  
z Kolonowskiego. Pani Małgorzata zajmowała się gospodarstwem 
rolnym oraz wychowaniem czworga dzieci. Doczekała się 13 wnu-
ków oraz 8 prawnuków. 
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 13 czerwca został przeprowadzony 
konkurs na stanowisko dyrektora PSP 

Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3,  
w wyniku którego na kolejną kadencję 
została wybrana Dorota Robak-Detko. 

Konkurs musiał się odbyć ze względu 
na stanowisko Kuratorium Oświaty  

w Opolu. 
 

 

 Burmistrz Kolonowskiego rozstrzy-
gnął przetarg na zakup wozu strażac-
kiego dla OSP Staniszcze Małe. Cena 

używanego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 4x4 wynosi 

458 tys. zł. Na zakup wozu gmina 
weźmie kredyt z WFOŚiGW w Opolu,  

z możliwością umorzenia 20% jego 
wartości.      

 

 

Około 300 osób  wzięło udział  
w zorganizowanym 29 czerwca na 

Przystani „Amazonka” pikniku rolni-
czym. Organizatorem imprezy był 

Związek Śląskich Rolników, który uzy-
skał promocyjne wsparcie od BiCeK.   

 

 

 Nasze drużyny piłkarskie zakończy-
ły sezon. W ostatnim swoim meczu KS 

Unia Kolonowskie pokonała LZS 
Chrząstowice 2:1, kończąc rozgrywki 

w I grupie Klasy Okręgowej na 6. miej-
scu z dorobkiem 49 punktów.  Z kolei 

LZS Staniszcze Wielkie zajął 7. miejsce 
w grupie VI  Klasy B z dorobkiem 26 

punktów.   
   

  

 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Sta-
niszcze Małe zaprasza na turniej  

gry w kręgle, który odbędzie się 12 
lipca w Kręgielni „Pod Lasem” w Fo-

sowskiem. Zapisy do 10 lipca pod 
telefonem: 603 855 650.  

„Prałat Wolfgang Globisch stanowi symbol polsko- 
-niemieckiego pojednania i jest niezmordowany w działa-
niach na rzecz ożywienia języka niemieckiego w liturgii  
i górnośląskim dniu powszednim” – rozpoczyna swój 
artykuł, zatytułowany „Sługa Boży delikatnego tonu”, 
Klaudia Kandzia. Czytamy w nim dalej: „Prałat Globisch jest 
postacią znaną w regionie. Można go dzisiaj spotkać albo 
w Bibliotece Caritasu im. Eichendorffa w Opolu, którą 
założył jeszcze jako duszpasterz mniejszości niemieckiej, 
albo w charakterze gościa na uroczystościach, organizowa-
nych przez Niemców w Polsce.” 
 

Autorka tekstu zwraca uwagę na spokojny, ale jednocze-
śnie zdecydowany sposób działania wyświęconego  
17 czerwca 1956 roku w opolskiej katedrze kapłana i 
wspomina jego zaangażowanie w polsko-niemieckie po-
jednanie. Za przykład daje organizację pionierskiego rajdu 
rowerowego dla niemieckiej organizacji „Aktion Sühnen-
zeichen” ze Zgorzelca do Oświęcimia już w 1965 roku.  
 

Początki posługi kapłańskiej były trudne, ale Wolfgang 
Globisch nie chciał wyjechać do Niemiec, chociaż próbo-
wała go do tego namówić matka, która, podobnie jak on, 
musiała się po wojnie od podstaw uczyć polskiego. Dla 
wielu osób brak znajomości języka stanowił wtedy barierę 
w przeżywaniu liturgii. I może to stanowiło motywację dla 
kapłana, aby zaangażować się w organizację dwujęzycz-
nych mszy i nabożeństw na Górnym Śląsku na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
 

Zamiłowanie do czytania Globisch przejął od swojej mat-
ki. – „Moją pierwszą książką, którą pamiętam, była pięknie 
ilustrowana biblia szkolna” – wspomina. Radość z obcowa-
nia z literaturą postanowił przekazać dalej, angażując się  
w utworzenie do dzisiaj funkcjonującej sieci 78 filii bibliote-
ki Caritasu, obsługującej około 150 miejscowości w Diecezji 
Opolskiej. Prałat Globisch jest również inicjatorem Semina-
rium Śląskiego, organizowanego co roku w Kamieniu 
Śląskim. – „To, że oddałem się w moim życiu służbie lu-

dziom i sprawie pojednania - co w zasadzie stanowi pod-
stawowy obowiązek duchownego - wynika z faktu, że sam 
otrzymałem wiele pomocy od innych” – mówi. 
 

Jego zaangażowanie zostało docenione przez władze 
Niemiec. W 2010 roku prałat Wolfgang Globisch otrzymał  
odznaczenie Bundesverdienstkreuz, czyli Krzyż za Zasługi 
dla Republiki Federalnej.   JOZEF KOTYŚ 
 

P.S. Wolfgang Globisch jest również osobą zasłużoną dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego. To z jego inicjatywy 
doszło do powołania Caritas Diecezji Opolskiej, z własną 
siecią stacji opieki. Dwie pierwsze powstały w Dobrzeniu 
Wielkim i w Kolonowskiem, gdzie prałat również doprowa-
dził do budowy warsztatu samochodowego oraz zorgani-
zował fundację, która przez wiele lat wspomagała rolników  
z okolicznych miejscowości. Kiedy w 1990 roku odbyły się 
pierwsze demokratyczne wybory samorządowe, wielu 
żałowało, że Globisch nosi sutannę. W przeciwnym razie 
na pewno zostałby burmistrzem Kolonowskiego. 

BURMISTRZ   KOLONOWSKIEGO   o g ł a s z a   
PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY  
 

na sprzedaż  LOKALU MIESZKALNEGO NR 3, zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ul. OPOLSKIEJ 
42 w KOLONOWSKIEM, położonego na działce Nr 23 z karty mapy 1 o powierzchni 0,5591 ha obrębu 
Kolonowskie, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00057125/4.   
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na 
terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jest uzbrojona w wodociąg, energię elektryczną oraz 
kanalizację sanitarną. W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, przechodnia kuchnia, WC, spiżarka i przed-
pokój o łącznej powierzchni użytkowej 53,50 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,40 m2  i  
komórka gospodarcza o powierzchni 6,0 m2. 
 

Cena wywoławcza lokalu wynosi   41.700 ,- zł , w tym - prawo użytkowania wieczystego w udziale 
757/10000 działki gruntu  Nr 23 o wartości 8.175,60 zł. 
 

Wadium ustalono w wysokości  6.000,- zł.  
 

Opisana wyżej  nieruchomość jest bez obciążeń. 
 

Przetarg odbędzie się  22 lipca 2016 o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wyżej podane wadium na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie - Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 / Bank Spółdzielczy w 
Zawadzkiem O/Kolonowskie -  najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 roku.  
 

Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom, a osobie, która wygra przetarg - zaliczone na  
poczet  ceny nieruchomości lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy notarialnej.  
 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie  Miasta i Gminy w Kolonowskiem, pokój nr 6, tel. 
774611120 wewnętrzny 24. 
 
 

Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston - Kolonowskie, 2016.06.17. 

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

Nakład: 1200 egzemplarzy. Adres  redakcji:  
ul. Ks. Czerwionki 39, 47 - 110 Kolonowskie.  

Telefon: 77 4611 140, wewnętrzny 51. 
E-Mail: kultura@kolonowskie.pl. 

 

Numer 6/196 opracował JÓZEF KOTYŚ. 
Numer 7/197 ukaże się we wrześniu 2016. 

26 czerwca odbyła się w Kolonowskiem uroczysta msza św. z okazji jubileuszu 60-lecia posługi kapłańskiej  
ks. Wolfganga Globischa. Z tej okazji w tygodniku „Wochenblatt” ukazał się obszerny tekst, poświęcony działalności 
kapłana, który przez wiele lat związany był z Rzymskokatolicką Parafią pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi.  



NA ZDJĘCIACH PO PRAWEJ: 
biegi „O Puchar Stoczka” w Sta-
niszczach Małych, przedstawie-
nie „Jaś i Małgosia” w Kolonow-
skiem, ostatni mecz KS Unia  
w sezonie 2015/16, Koncert dla 
Michała, zakończenie sezonu 
artystycznego Zespołu Figielek, 
ostatnia próba zespołu REPLAY  
w Staniszczach Wielkich, „Sta-
niszcze Małe Artystycznie”, 
turniej piłkarski na rozpoczęcie 
lata w Kolonowskiem, egzamin 
na kartę pływacką dla uczestni-
ków kursu w Dobrodzieniu, Noc 
Bibliotek w Kolonowskiem i III 
Rajd Rowerowy „Śladami 
Petera Schrata”. Więcej zdjęć 
na profilu BiCeK na Facebooku! 

 

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: 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: 77 4049 900, 
 

Pogotowie Ratunkowe: 999, 
112, 
 

NZOZ „Medyk”: 77 4611 160, 
 

Stacja Caritas: 77 4620 215, 
 

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


