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NOWY WÓZ NA 105-LECIE  
W sobotę, 19 maja, odbyła się w Kolonowskiem 
uroczystość poświęcenia nowego wozu stra-
żackiego, który  został w ubiegłym roku zaku-
piony przez gminę Kolonowskie dla miejsco-
wej jednostki OSP. Samochód gaśniczy marki 
Mercedes Benz Atego został poświęcony przez 
księdza Piotra 
Bekierza, a za-
raz potem od-
dano do użytku 
zmodernizowa-
ne pomieszcze-
nia remizy stra-
żackiej.  
 

W uroczysto-
ściach, oprócz 
strażaków z 
Kolonowskiego, 
wzięły udział 
delegacje jed-
nostek OSP z  
Fosowskiego, Staniszcz Wielkich i Staniszcz 
Małych, ze Spóroka oraz delegacja z zaprzyjaź-
nionego Beilrode. Uroczystego przecięcia 
wstęgi do wyremontowanej remizy dokonali 
burmistrz Norbert Koston, starosta Józef Swa-
czyna, komendant powiatowy straży, Stefan 

Szłapa oraz Honorowy Prezes OSP Kolo-
nowskie - Jerzy Świerc . 
 

Jednostka OSP w Kolonowskie ma już 105 lat, 
a pierwsze wzmianki o jej działalności pocho-
dzą z  1901 roku. . Jej pierwszym prezesem 
został Otto Hering, a  komendantem - Karol 

Faj. Strażacy od 
1909 roku mo-
gli gasić pożary 
za pomocą si-
kawki ręcznej 
do zaprzęgu 
konnego. Dzi-
siejsi liderzy 
OSP - Janusz 
Motal i Norbert 
Smieskol - wraz 
ze swoimi kole-
gami dysponują 
pojazdem na 
miarę XXI wie-

ku. Nowy mercedes  ma zbiornik o pojemności 
2,5 tysiąca litrów i jest wyposażony we wszyst-
kie niezbędne w trakcie akcji ratunkowych 
urządzenia. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze 
służył strażakom i wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy. 

Cena za psa 
 

 

Redakcja „NTO” wyraziła  

współczucie właścicielce 

pieska, który najpierw  

bez opieki biegał po uli-

cach, a potem został zła-

pany przez hycla i od-

stawiony na sześć dni do 

schroniska dla zwierząt. 

Cała ta przyjemność 

kosztowała mieszkankę 

Kolonowskiego prawie 

1600 złotych, czyli tyle, 

za ile można sobie po-

kryć koszt pobytu w nie-

jednym kurorcie. Abstra-

hując od tego, czy 1600 

złotych to dużo, czy ma-

ło, warto się zastanowić 

nad tym, co by się stało, 

gdyby czworonóg zaata-

kował idące do szkoły 

dziecko lub przygodnego 

rowerzystę i na ile można 

by wtedy oszacować po-

tencjalne szkody? Jedno 

jest pewne - jeśli nie 

chcemy mieć kłopotów,  

to nie powinniśmy wy-

puszczać piesków na uli-

cę. Szkoda pieniędzy! 

- 14 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Kolonow-
skiem. Które sprawy zdominowały dyskusję ? 
- Tematem numer jeden były problemy mieszkańców, którzy 
po zmianie rozkładu jazdy PKP nie mają możliwości dojazdu do 
pracy w Opolu na godzinę szóstą i powrotu po dwudziestej 
drugiej. Burmistrz Kolonowskiego otrzymał petycję z podpisa-
mi osób, które uważają, że należy porozumieć się z firmą trans-
portową w sprawie uruchomienia linii autobusowej do Opola. 
- Jakie ustalenia zostały poczynione? 
- Norbert Koston zdążył już się spotkać z szefostwem firmy 
LUZ i otrzymał propozycję umowy wiązanej – jeśli zgodzimy 
się na powierzenie jej przewozu dzieci do szkół i przekażemy w 
użytkowanie naszego gimbusa, to wtedy zostaną otwarte połą-
czenia autobusowe do Opola… 
- I co na to radni? 
- Myślimy, że należy rozważyć tę propozycję, m.in. dlatego, że 
nowe przepisy obligują samorządy gmin do regulacji spraw 

związanych ze zbiorową komunikacją 
samochodową. Warto też przypomnieć, 
że nasz autobus jest już dosyć wysłużony 
i niedługo należałoby go zastąpić bardziej 
nowoczesnym pojazdem, oczywiście za 

pieniądze z naszych podatków. Tak więc uważamy, że należy 
kontynuować rozmowy z firmą LUZ po to, aby przed pierw-
szym września Rada Miejska mogła podjąć właściwą decyzję. 
Rozwiązanie, które nam zaproponowano, bez problemów funk-
cjonuje już w niektórych gminach, m.in. w Dobrzeniu Wielkim. 
- W programie sesji znalazła się również uchwała korygująca 
program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 
latach 2009 – 2032. Czy w tym programie dokonano jakiś zna-
czących zmian? 
- Już od lat ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska pomagamy tym, którzy chcą się pozbyć azbestu ze swojego 
otoczenia. Uchwała, którą przyjęliśmy, daje dalej taką możli-
wość, a zainteresowani dotacją powinni się po prostu zgłosić do 
urzędu gminy. Oczywiście środki na usuwanie azbestu nie są 
zbyt wielkie, ale pozwalają na stopniowe rozwiązanie problemu. 
Radni zaakceptowali propozycję udzielenia dotacji na wymianę 
 

Dokończenie na Stronie 2. 
 

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY 
Rozmowa z Franciszkiem Klimasem, przewodniczącym Rady Miejskiej 
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WYWÓZ ODPADÓW 
PONADGABARYTOWYCH 

 

 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie 
organizuje  wywóz odpadów wielko-
gabarytowych dla klientów, posiada-
jących aktualną umowę na wywóz 
nieczystości stałych z naszą Spółką. 
 

Terminy wywozu:  
 

Kolonowskie i Fosowskie: 12.06.2012 
Staniszcze Wielkie: 13.06.2012 
Staniszcze Małe: 14.06.2012 
Spórok: 15.06.2012 
 

Chętnych do skorzystania z naszej 
oferty prosimy o wcześniejsze zgło-
szenie osobiste lub telefoniczne pod 
numerem: 77 461 16 55. 
 

Odpłatność zależnie od objętości 
odpadów wynosi: od 10,50 do 26,50 zł 
za 1 sztukę. 
 

Cennik wywozu niektórych od-
padów wielkogabarytowych: 
 

KOMPUTER - 10,50 zł, TELEWIZOR 
- 10,50 zł, LODÓWKA - 10,50 zł, 
MATERAC - 10,50 zł, FOTEL - 16,00 
zł, OKNO - 10,50 zł, MEBLE PLASTI-
KOWE - 10,50 zł, WYKŁADZINA - 
16,00 zł, DYWAN - 16,00 zł, ZLEWO-
ZMYWAK - 10,50 zł, PIEC 21,00 zł, 
WERSALKA 26,50 zł, SZAFA 26,50 zł 
 

Dla Klientów pozostałych firm, wy-
wożących odpady, cena za wywóz 
jest wyższa o 50%.  

9 kwietnia 92. rocznicę swoich urodzin obchodził 
Pan Józef Kruk z Kolonowskiego. Szacowny Jubilat 
wychował troje dzieci i doczekał się dziewięciorga 

wnucząt oraz jede-
naściorga prawnu-
ków. Przepracował 
siedem lat w Fa-
bryce Tektury w 
Kolonowskiem 
oraz dwadzieścia 
siedem lat w Hucie 
„Małapanew” w 
Ozimku. Jak twier-
dzą dzieci, Józef 
Kruk przez całe 
życie podchodził 
bardzo spokojnie i 

z rozwagą do wszystkich rodzinnych problemów. 
Obecnie znajduje się pod bardzo dobrą opieką 
swojej córki, Łucji Badura.  
 

Pięćdziesiątą rocznicę ślubu obchodzili 21 kwietnia 
mieszkający w Spóroku Państwo Anna i Józef 

Majer. Obydwoje są osobami pogodnymi i cieszą 
się ze wspólnie przeżytych lat. Większość swojego 
życia 
spędzili 
na pracy 
we wła-
snym 
gospo-
darstwie 
rolnym. 
Józef 
Majer 
praco-
wał też w Cementowni Strzelce Opolskie, ale jego 
największą pasją są konie. Złoci Jubilaci wspólnie 
wychowali pięcioro dzieci i doczekali się czworga 
wnuków.  
 

Najserdeczniejsze życzenia Jubilatom składają 
burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston oraz 
pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kolonowskiem, jak również - Redak-
cja „Colonnowskiej”. STO LAT! 

STO LAT DLA JUBILATÓW 

WIOSENNY RAJD ROWEROWY 
Termin: NIEDZIELA,10 CZERWCA, GODZ. 14.00  

Start: PARKING URZĘDU MIASTA I GMINY 
Zapisy do 3 czerwca przyjmują:  

ANNA MRÓZ, tel. 77 461 13 46  

KATARZYNA MUC, tel. 77 461 10 63  
Koszt udziału: 2 zł (ubezpieczenie) 

Na RAJD zaprasza: Zarząd Gminny TSKN  

pokrycia dachowego klasztoru w Kolonow-
skiem w kwocie około 10 tysięcy złotych. 
- Jest Pan radnym już od 1994 roku, a od 
dwóch kadencji przewodniczy Pan Radzie 
Miejskiej w Kolonowskiem. Jak Pan postrzega 
rozwój naszej wspólnoty samorządowej? 
- Z roku na rok jest coraz lepiej! Należymy do 
najaktywniejszych gmin na Opolszczyźnie, co 
pokazują nie tylko przeróżne rankingi, ale 
przede wszystkim to, co każdy może zoba-
czyć na własne oczy: uporządkowana oświa-
ta, gotowa kanalizacja, a nawet poprawiający 
się stan dróg gminnych… Chciałbym też po-
wiedzieć, że swój wkład w rozwój gminy ma-
ją wszyscy burmistrzowie – panowie Józef 
Kotyś, śp. Józef Pietruszka i Norbert Koston. 
Każdy z nich angażował się w sprawy miesz-
kańców i przyczynił się do profesjonalnego 
funkcjonowania urzędu gminy. Bardzo do-
brze  wygląda również współpraca wewnątrz 

rady miejskiej. Radni z Kolo-
nowskiego, mimo że zostali 
wybrani z dwóch konkuren-
cyjnych ugrupowań, starają 

się obiektywnie rozwiązywać nasze wspólne 
problemy i nie ma u nas politykierstwa, które 
musimy oglądać w telewizji. 
- Ale nie zapomina Pan o tym, że jest Pan 
radnym z Fosowskiego? 
- Absolutnie! Wprowadziłem w mojej miej-
scowości zwyczaj corocznych zebrań miesz-
kańców, z udziałem władz gminy, powiatu i 
województwa, ale najważniejsze jest to, że 
nikt już nie mówi o tym, że Fosowskie jest 
marginalizowane. Największy problem stano-
wią w dalszym ciągu sprawy własnościowe na 
styku z koleją, które uniemożliwiają nam 
choćby naprawę ulicy Piastowskiej. Sądzę 
jednak, że jesteśmy blisko pozytywnego zała-
twienia tej kwestii. Próbuję też przekonać 
burmistrza do zakupienia kolejowej nieru-
chomości przy ulicy Piastowskiej i zaadopto-
wanie jej na remizę straży pożarnej. To chyba 
najlepsze rozwiązanie dla naszej OSP! 

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY 
Dokończenie ze Strony 1. 

W STRONĘ 
TURYSTYKI 

Już po raz trzeci Gmina Kolo-
nowskie zaprezentowała swoją 
ofertę na spędzenie wolnego 
czasu  podczas Targów Turysty-
ki „W stronę słońca”, które  od-
były się w Opolu w dniach od 18 
do 20 maja. Nasza prezentacja 
cieszyła się  dużym zaintereso-
waniem zwiedzających, co na 
pewno zaowocuje ruchem na  
ścieżkach rowerowych  i na spły-
wie kajakowym. Koszt organiza-
cji stoiska został pokryty w ra-
mach realizowanego przez Gmi-
nę Kolonowskie projektu pod 
nazwą: "Na rowerze do przeszło-
ści przez Region Hranicko i Doli-
nę Małej Panwi".  
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W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Kolonowskie, 
obecnie we wszystkich miejscowościach gmi-
ny, Burmistrz Kolonowskiego, zgodnie z obo-
wiązującym prawem przypomina o obowiąz-
ku przyłączenia nieruchomości do sieci kana-
lizacji sanitarnej, szczególnie mieszkańców 
ulic: Kościuszki, 1 Maja, Polnej, Dzierżonia, 
Cmentarnej, Pluderskiej, Haraszowskie, No-
wej, Opolskiej i Dworcowej w mieście Kolo-
nowskie oraz 1 Maja, Długiej, Dworcowej, 
Kościelnej, Leśnej, Placu Targowego, Sobie-
skiego i Żeromskiego we wsi Staniszcze Wiel-
kie, a także 1 Maja, Krzywej, Fr. Myśliwca, 
Polnej, Strażackiej, Szkolnej, Zielonej i Ks. 
Gajdy we wsi Staniszcze Małe i ul. Dworco-
wej, Guznera i B. Chrobrego we wsi Spórok. 
 

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nakłada 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 
2008 z późn. zm.). Zwolnienie z tego obo-
wiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy 
nieruchomość została wcześniej wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków. 
 

Przypominam, że uchylanie się właścicieli 
nieruchomości od nałożonego ustawą obo-
wiązku przyłączenia nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajduje 
żadnego prawnego uzasadnienia. W takim 
przypadku Gmina ma możliwości prawne: 
wydania decyzji nakazującej wykonanie obo-
wiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach) oraz sankcji 
grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej 
przyłączenie podlega egzekucji w trybie prze-
pisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954). 
 

Jednocześnie przypominam, że zadanie gminy 
wynikające z ww. ustawy realizowane jest w 
ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitar-
nej w Gminie Kolonowskie”, dofinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W przypadku niewyka-
zania, po zakończeniu inwestycji, efektu eko-
logicznego, polegającego na likwidacji istnie-
jących dotychczas szamb, przyznane środki 
mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym 
Gmina Kolonowskie wraz z Liderem 
(realizatorem) projektu – Spółką z o.o. Kana-
lizacja Gminy Kolonowskie jest zobligowana 
do wykazania się efektem ekologicznym oraz 
do szczegółowej kontroli i egzekwowania 
uzyskania efektu ekologicznego. 
 

Termin wywiązania się z obowiązku podłą-
czenia nieruchomości do sieci kanalizacji sa-
nitarnej określa się na dzień 31 maja 2012 
roku. W sytuacji niewywiązania się z powyż-
szego, wszczęte zostaną postępowania admi-
nistracyjne i wydawane decyzje nakazujące 
podłączenie się do kanalizacji sanitarnej. 
W związku z powyższym apeluję do wszyst-
kich o niezwłoczne przystąpienie do wykona-
nia obowiązku podłączenia nieruchomości do 
kanalizacji sanitarnej. W sprawach formalno-
prawnych, związanych z podłączeniem się do 
sieci kanalizacyjnej, należy zgłaszać się do 
siedziby Spółki Kanalizacja Gminy Kolonow-
skie w Kolonowskiem przy ul. Kolejowej 8, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 
14.00. 

 

Norbert Koston, Burmistrz Kolonowskiego 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  

40-lecie posługi kapłańskiej obchodzi w tym roku 
proboszcz parafii pod wezwaniem Ducha Święte-
go w Staniszczach Małych, 
ksiądz Stanisław Skolarus. 
Z tej okazji 1 maja odbyły 
się uroczystości  jubileu-
szowe, w których wzięli 
udział przedstawiciele 
całej społeczności lokalnej.  
Ksiądz Stanisław Skolarus 
przyjął święcenia kapłań-
skie 30 kwietnia 1972 roku 
w Katedrze Opolskiej, z 
rąk biskupa Franciszka 
Jopa. Przez pierwsze pięć 
lat swojej służby był wikarym w Prószkowie, a 
potem w Bytomiu. W okresie od 1980 do 1986 
roku prowadził parafię w Starym Lesie, po czym 

przybył do Staniszcz, gdzie posługę pełni 26 lat. 
W trakcie okolicznościowej mszy św. Padło wiele 

ciepłych słów pod adre-
sem jubilata, m.in. o tym, 
że nie powinniśmy nazy-
wać kapłanów sługami, ale 
przyjaciółmi Jezusa Chry-
stusa, którzy zostali powo-
łani do przyjaźni i służby 
w wymiarze ewangelicz-
nym. Z życzeniami do 
księdza Stanisława pośpie-
szyli przedstawiciele 
wszystkich lokalnych or-
ganizacji społecznych oraz 

jego przyjaciele i rodzina. Po południu wszyscy 
spotkali się w świetlicy wiejskiej na okraszonej 
występami artystycznymi biesiadzie. 

DLA PRZYJAŹNI I SŁUŻBY 
W SKRÓCIE  
 Koło DFK w Kolonowskiem, 
wspólnie z Caritasem i Urzędem 
Miasta i Gminy, zorganizowało 
szkolenie, poświęcone  zagadnie-
niom pierwszej pomocy. Pierwsze 
zajęcia poprowadziła Urszula No-
waińska, która zapoznała kursan-
tów z technikami masażu serca 
oraz udzieliła porad, dotyczących 
pomocy w przypadkach nagłej 
utraty przytomności. 17 czerwca 
odbędzie się kolejne spotkanie, 
poświęcone tematyce złamań, 
zwichnięć, krwawień i krwotoków. 
Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich zainteresowanych do udziału. 
 W kwietniu zakończono nabór  
do przedszkoli na rok szkolny 
2012/2013, w wyniku którego dzie-
sięcioro dzieci nie zostało przyję-
tych do przedszkoli w swoich 
miejscowościach. Są jeszcze dwa 
wolne miejsca w Fosowskiem. 
 30 kwietnia Burmistrz Kolo-
nowskiego złożył wniosek o dofi-
nansowanie dwóch projektów z 
programu „Cyfrowa Szkoła” dla 
szkół w Staniszczach Małych i w 
Fosowskiem. Dofinansowanie do 
projektu wynosi 80%, natomiast 
gmina powinna zabezpieczyć 
dwudziestoprocentowy wkład 
własny. W ramach tych projektów 
planuje się zakup laptopów dla 
uczniów i nauczycieli oraz dodat-
kowego sprzęt multimedialnego o 
wartości 100 tys. zł.   
 Gmina Kolonowskie zabiega w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Opolskiego o dotację na 
realizację projektu „Budowa wiaty 
targowej, toalety publicznej oraz 
miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych wraz z utwardze-
niem terenu w ramach przebudo-
wy targowiska miejskiego w Kolo-
nowskiem”. Zakres planowanych 
robót obejmuje m.in. budowę 
wiaty, doprowadzenie przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych, podłącze-
nie do gazociągu oraz oświetlenie 
terenu. Szacunkowa wartość in-
westycji przekracza 1,2 miliona zł, 
a wnioskowane dofinasowanie ma 
wynieść 733 tys. zł.  
 Poczta Polska S.A. reorganizuje 
sieć swoich placówek w Gminie 
Kolonowskie, w efekcie czego pla-
cówka w Kolonowskiem staje się 
filią Urzędu Pocztowego w Za-
wadzkiem, a w Fosowskiem ma 
powstać agencja pocztowa. 



PAZURKIEM: OPOLSKIE - A MOŻE INACZEJ? 

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 
Spółka „KGK”: 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  

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. 

 

WSZYSTKO DLA DZIECI 

Opolskie media odkrywają 
Amerykę w kwestii wyjazdów 
za chlebem. Pod dramatycz-
nym tytułem „Opolszczyzna? 
Ja tutaj nie zostaję” najwięk-
szy dziennik w regionie infor-
muje o tym, że młodzież nie 
chce budować przyszłości w 
swoich rodzinnych miejsco-
wościach. Dziennikarze dwo-
rują sobie nawet z marszałka 
województwa, wytykając mu 
brak efektów programu, który 
miał zachęcać do powrotów 
zza granicy. 
 

Przypomnę, że program 

„Opolskie – tutaj zostaję” jest 
moim pomysłem. Jego założe-
nia powstały na przełomie 
2005 i 2006 roku, kiedy jesz-
cze nikt nie słyszał o świato-
wym kryzysie finansowym, a 
w opolskich przedsiębior-
stwach zaczęło brakować rąk 
do pracy. Łatwo było wówczas 
kreować wizerunek eldorado 
o najwyższym poziomie życia 
w kraju. Kiedy jednak w 2009 
roku nasze firmy zaczęły na 
skutek kryzysu ograniczać 
zatrudnienie, program stanął 
na rozdrożu. Bo jak tu rekla-

mować nowe miejsca pracy, 
których nie ma? 
 

W pewnym momencie zapro-
ponowałem, żeby zmienić 
wizerunek programu i ukie-
runkować go na poważną 
rozmowę o problemach. Tak 
się jednak nie stało, co jednak 
nie jest winą sloganu 
„Opolskie – tutaj zostaję”, ale 
tych którzy postanowili go 
uczynić elementem nie do 
końca uzasadnionej propa-
gandy sukcesu. 
 

J. KOTYŚ 

„Wszystkie dzieci są nasze!” - z takiego założenia wychodzi wiele organizacji społecznych Gmi-
ny Kolonowskie. Nie czekając na Międzynarodowy Dzień Dziecka, Rodzina Kolpinga  z Kolo-
nowskiego,  Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Małe, koło DFK w Staniszczach Małych 
oraz OSP Fosowskie zorganizowali  w ostatnim czasie wiele  ciekawych zajęć. 
Od kwietnia  Rodzina  Kolpinga prowadzi  naukę pływania dla uczniów IV i V klas szkół pod-
stawowych z terenu całej gminy, na które uzyskano 15 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Z kolei koło TSKN prowadzi urozmaicone zajęcia świetlicowe dla najmłodszych mieszkań-
ców Staniszcz Małych i Spóroka w ramach szkółki sobotnio-niedzielnej. 18 maja Stowarzysze-
nie Odnowy Wsi Staniszcze Małe zorganizowało ponadgminne biegi przełajowe  o Puchar 
Stoczka, a 21 maja przedszkolaki z Fosowskiego przeszły prawdziwe szkolenie strażackie!  


