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Udane występy zaliczyły nasze zespoły w trakcie finałowych przesłuchań XXII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, które odbyły się w dniach od 14 do 16 stycznia w Będzinie.
Wyróżnienie z Będzina przywiózł debiutujący na estradzie młodzieżowy kwartet Cantabo, utworzony pod koniec 2015 roku przez Annę i Pawła Leja, Artura Feliksa i Paulinę Bannert. Pochodzący
ze Staniszcz Małych zespół wykonał kolędy: „Radujmy się, weselmy się”, „Dlaczego dzisiaj wśród
nocy dnieje” oraz w języku ukraińskim „Radujtiesa wsi ludije”.
Bardzo ciekawy pod względem aranżacyjnym zestaw utworów przygotował Chór Colnovica.
Prowadzony już od dziewięciu lat przez Iwonę Cierpich zespół rozpoczął swój występ od zaśpiewania a capella tradycyjnej kolędy „Bóg się rodzi”, po czym, w języku łacińskim, wykonał szesnastowieczną pieśń adwentową „Gaudete”, a na koniec zaprezentował brawurową interpretację
„Candelight” współczesnego brytyjskiego kompozytora, Johna Ruttera. Występ naszego reprezentacyjnego chóru wzbogaciła partia solowa Szymona Marzoka oraz ciekawy akompaniament
fortepianowy w wykonaniu Ryszarda
Ziai. Relację z Będzina można obejrzeć
na profilu youtube.com, utworzonym
na początku roku przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem.

W ostatnią niedzielę stycznia odbędzie się Gminny Przegląd Kolęd 2016.
Zgodnie z sięgającą ubiegłego wieku
tradycją, okres świąteczny w naszej
gminie kończy wspólne kolędowanie.
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści i zespoły, zgłoszone głównie przez
placówki oświatowe z terenu miasta i
gminy Kolonowskie. Jak co roku przegląd zostanie przeprowadzony w
trzech kategoriach wiekowych: dla
uczniów klas I - III, dla uczniów klas IV VI oraz dla uczniów gimnazjum.
Tegoroczna edycja przeglądu odbędzie się 31 stycznia w kościele pod
wezwaniem św. Floriana w Spóroku
o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Kolonowskiego ogłasza
konsultacje w sprawie projektu
Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi.
W związku z ciągle występującym
problemem porzucanych i bezdomnych zwierząt domowych, został przygotowany nowy projekt programu,
który określa m.in. zasady postępowania wobec pozbawionych opieki
czworonogów. Projekt Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku został zamieszczony
w internetowym Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Kolonowskie 18
stycznia, a wszelkie uwagi, dotyczące
jego zapisów, należy przesyłać drogą
elektroniczną na adres:
umig@kolonowskie.pl do 10 lutego.
Program reguluje sprawy z zakresu
odławiania bezdomnych zwierząt i
zapewnienia im miejsca w schronisku
dla zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji
albo kastracji zwierząt w schroniskach
dla zwierząt, poszukiwania właścicieli
dla bezdomnych zwierząt, wskazanie
gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Zgodnie z zapisami programu,
odłowione zwierzęta zostaną przewiezione i umieszczone w schronisku dla
zwierząt, prowadzonym przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt z siedzibą
w Chorzowie. Będą one mogły
być wydane właścicielowi pod warunkiem pokrycia poniesionych przez
Gminę kosztów, związanych
z odłowieniem, opieką weterynaryjną,
przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku.

15,141 miliona złotych po stronie dochodów i 16,265 miliona zł po stronie wydatków wynosi
tegoroczny budżet gminy Kolonowskie. Uchwałę w tej sprawie 29 grudnia 2015 roku przyjęła
rada miejska.
Na wydatki bieżące zaplanowano 14.323.876,- zł, a na wydatki majątkowe, czyli inwestycje - 1.940.700,- zł. Deficyt budżetu w wysokości 426.255,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 426.255,- zł. Na pokrycie nieprzewidzianych wydatków zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 320.000,- zł. Radni
ustalili też limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.846.255,- zł
oraz dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
98.000,- zł, które przeznaczono na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.000,- zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,- zł.
O tym, na co zostaną wydane pieniądze z tegorocznego budżetu gminy, piszemy na stronie 2.
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Burmistrz Kolonowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2016 rok. W odpowiedzi wpłynęła jedna oferta, złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu, która
spełniła warunki konkursowe.
W związku z tym zadanie pod
nazwą: „Opieka domowa nad
osobami przewlekle i obłożnie
chorymi, niepełnosprawnymi,
samotnymi i starszymi oraz
opieka paliatywna, rehabilitacja lecznicza osób chorych i
niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci
i młodzieży szkolnej, wypożyczanie sprzętu medycznego dla
chorych w domu, prowadzenie
profilaktyki i promocji zdrowia,
poradnictwa medycznego oraz
świadczenie czynności medycznych”, tak jak w poprzednich
latach, realizować będzie za
117 tys. zł Stacja Opieki Caritas
w Kolonowskiem.

3 stycznia w Sali OSP w Kolonowskiem odbył się koncert
noworoczny, w którym wystąpili: złożony z muzyków Filharmonii Opolskiej Kwartet Angelus oraz pochodzący z Kielczy
student wokalistyki, Artur Garbas. Kolejna galowa impreza
odbędzie się na początku marca, a wezmą w niej udział: grupa teatralna Ars Fictis oraz inni
artyści z naszej gminy, którzy
zaśpiewają m.in. o relacjach
damsko-męskich.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22.140 zł (opłaty
związane z usuwaniem padłych zwierząt, składki
do Izby Rolniczej, opinie na temat drzew przeznaczonych do wycinki, konserwacja rowów na działkach gminnych, utrzymanie dróg gminnych transportu rolnego),
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 250.000,- zł
(dopłata do zaopatrzenia mieszkańców w wodę)
HANDEL 10.000,- zł (bieżące utrzymanie targowiska w Kolonowskiem),
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.371.000,- zł:
Drogi powiatowe 85.000,- zł (25.000,- zł dotacji
dla Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie
dróg oraz 60.000,- zł na budowę chodników),
Drogi gminne 1.286.000,- (w tym: 1.136 000,- zł
na przebudowę ul. Mickiewicza, Słowackiego,
Krasińskiego, Kraszewskiego, Prusa i Konopnickiej
w Kolonowskiem oraz ul. Jana Pawła II w Fosowskiem),
TURYSTYKA 25.000 zł (bieżące utrzymanie stanic
kajakowych, tzn. sprzątanie, drobne naprawy i
ubezpieczenie),
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 365.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami / wykup gruntów pod drogi gminne 255.000,- zł oraz
utrzymanie budynków komunalnych 110.000,- zł),
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 67.226 zł (Gminna
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna i plany
zagospodarowania przestrzennego),
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA 2.725.110 zł
(zadania zlecone z UW w Opolu 39.692 zł, Rada
Miejska 64.400 zł, promocja gminy 35.800 zł, dopłata do spółki Kanalizacja Gminy Kolonowskie
120.000 zł, składki na związki i stowarzyszenia
gmin 32.300 zł oraz urząd gminy 2.432.918 zł - w tym: zagospodarowanie terenu przy urzędzie
oraz przebudowa sali konferencyjnej 107.000 zł),
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
1.260 zł (biuro wyborcze) i OBRONA NARODOWA
800 zł,
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 207.391 zł (6.000,- zł na
komendy powiatowe policji, 196.500,- zł na
Ochotnicze Straże Pożarne oraz 4.891,- zł na OC),
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 80.000 zł
(obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek gminy),
RÓŻNE ROZLICZENIA 320.000 zł (80.000,- zł na
nieprzewidziane wydatki, 40.000,- zł na zarządzanie kryzysowe oraz po 100.000,- na wydatki związane z utrzymaniem szkół i inwestycje),
OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.601.491 zł:
Szkoły podstawowe 3.287.632 zł,
Oddziały przedszkolne w szkołach 373.350 zł,
Przedszkola 1.205.181 zł,
Gimnazjum 1.261.529 zł,
Dowożenie uczniów do szkół 174.600 zł,
Opieka specjalna w szkołach i przedszkolach
208.000zł,
Pozostała działalność 62.161 zł (odpis na zakłado-
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wy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów),
Dokształcanie nauczycieli 29.038 zł,
OCHRONA ZDROWIA 215.130 zł (117.000,- zł na
świadczenie usług pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych - Caritas, 6.000,- zł na zwalczanie narkomanii, 92.000,- zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 35.000,- zł dotacji dla BiCeK na
organizację wypoczynku dla dzieci w czasie ferii
zimowych i letnich wakacji),
POMOC SPOŁECZNA 2.218.610 zł:
Rodziny zastępcze 17.000 zł,
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 15.000 zł,
Wspieranie rodziny 39.500 zł,
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe 839.460 zł,
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające świadczenia 7.000 zł,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 421.000 zł,
Dodatki mieszkaniowe 27.000 zł,
Zasiłki stałe 40.000 zł,
Ośrodki pomocy społecznej 359.900,- zł (koszty
administracyjne),
Usługi opiekuńcze 305.150 zł (koszty utrzymania
opiekunek),
Pozostała działalność 147.600 zł (Dzień Seniora,
wigilie dla samotnych, jubileusze oraz Program
„Posiłek” 103.000,- zł),
Żłobki 45.000 zł (klub dziecięcy w Kolonowskiem),
EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
59.168 zł (54.168,- zł na świetlice szkolne oraz
5.000,- zł na pomoc materialną dla uczniów),
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
680.750 zł (324.000,- zł na dopłatę do ścieków
komunalnych, przydomowych oczyszczalni oraz
ubezpieczenie, 20.000,- zł na oczyszczanie miasta i
wsi, 55.000,- zł na utrzymanie zieleni, 6.000,- zł na
dofinasowanie ekologicznego ogrzewania budynków, 240.000,- zł na oświetlenie ulic oraz 35.750, zł na pozostałą działalność, w tym: koszty decyzji
środowiskowych, wyłapywanie bezpańskich psów,
grób Powstańców Śl. i inne),
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 713.900 zł:
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 127.800
zł (koszty utrzymania obiektów bez płac),
Pozostałe instytucje kultury 410.000 zł (dotacja
na działalność kulturalną prowadzoną przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem - w tym
płace administracji i obsługi świetlic),
Biblioteki 120.000 zł,
Ochrona zabytków 10.000 zł (wydatki związane z
bieżącym utrzymaniem byłego biura huty w Kolonowskiem),
Pozostała działalność 46.100 zł (działalność w
ramach funduszy sołeckich oraz funduszu dzielnicy, imprezy gminne i stypendia za wyniki w nauce),
KULTURA FIZYCZNA 285.600 zł (131.600,- zł na
działalność prowadzoną przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz 154.000,- zł na utrzymanie
obiektów sportowych).
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Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem
zaplanowała wiele atrakcji dla dzieci w trakcie
tegorocznych ferii zimowych. Poniżej przedstawiamy ich harmonogram.

 Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy
Społecznej w Kolonowskiem informuje o możliwości uzyskania pomocy
żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 , współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą mogą być objęte osoby i
rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie
przekracza 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla
osoby samotnie gospodarującej oraz
771 zł dla osoby w rodzinie. Zainteresowani powinni się skontaktować z
OPS osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 77 4611075.

7:20. Powrót do Kolonowskiego około 16:00,
8 lutego - wyjazd na lodowisko do Gliwic. Godziny odjazdu
autokaru: Spórok 9:10, Staniszcze Małe 9:15, Staniszcze
Wielkie 9:20, Fosowskie 9:25, Kolonowskie 9:30. Powrót
do Kolonowskiego około 14:00,
9 lutego o godz. 16:00 - bal przebierańców w Świetlicy
Wiejskiej w Staniszczach Małych,
10 lutego o godz. 10:00 - turniej gry w kręgle w „Kręgielni
„Pod Lasem” w Fosowskiem,
11 lutego o godz. 10:00 - warsztaty z wytwarzania biżuterii
w Bibliotece w Kolonowskiem,
12 lutego o godz. 11:00 - Przedstawienie teatralne
„Brzydkie Kaczątko”, połączone z warsztatami teatralnymi
w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem
Miejsca odjazdów autokarów: Kolonowskie parking przy
Urzędzie Miasta i Gminy, Fosowskie szkoła podstawowa,
Staniszcze Wielkie Plac Targowy, Staniszcze Małe szkoła
 Biblioteka i Centrum Kultury przejępodstawowa, Spórok przystanek przy Centrum Aktywno- ła 1 stycznia nadzór nad halą sportości Wiejskiej. Tel. kontaktowy: 77 4611 140, wewn. 50, 51. wą w Kolonowskiem. Do końca sezoOrganizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i nu 2015/16 obowiązują następujące
godzin poszczególnych działań w przypadku wystąpienia
stawki dla wynajmujących halę :
okoliczności od niego niezależnych! Działania są finansoboisko główne - 50 zł za 1 godzinę,
wane ze środków „Gminnego programu profilaktyki i
prysznic – 10 zł za 1 grupę,
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw- siłownia - 5 zł indywidualnie i 20 zł za
1 godzinę zajęć grupowych.
działania narkomanii i przemocy w rodzinie
Z opłat za wynajęcie hali jest zwolniodla gminy Kolonowskie” oraz z budżetu BiCeK.
na młodzież szkolna.
Uwaga! W przypadku rezygnacji dziecka z wyjazdu, prosimy o wcześniejszą informację! Nieobecność bez podania  Członkowie koła Związku Emerytów
1 lutego - wyjazd do Gliwic na gry typu „Open The Door”. ważnej przyczyny skutkować będzie wykreśleniem z list w Kolonowskiem zapraszają małych i
Godziny odjazdu autokaru: Spórok 9:10, Staniszcze Małe uczestników pozostałych działań i w kolejnych imprezach!
dużych mieszkańców na spotkania
9:15, Staniszcze Wielkie 9:20, Fosowskie 9:25, Koloprzy grach planszowych. Cykl zajęć
nowskie 9:30. Powrót do Kolonowskiego około 15:00,
zakończy się w kwietniu turniejem o
2 lutego o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Stamistrzostwo w szachach i scrabblach.
niszczach Małych - zajęcia z zakresu pierwszej pomocy
Spotkania odbywają się w każdy piąprzedmedycznej (złamania i zwichnięcia),
tek o godz. 17:00 w świetlicy DFK przy
boisku w Kolonowskiem.
3 lutego o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Spóroku - warsztaty zdrowej żywności,
 Działająca przy BiCeK sekcja skata
4 lutego o godz. 10:00 w sali widowiskowej przy OSP
zaprasza młodzież zainteresowaną
w Kolonowskiem - turniej gier i zabaw,
nauką tej tradycyjnej gry w karty na
5 lutego - wyjazd do Centrum Technologii Audiowizuspotkanie informacyjne, które odbęalnych we Wrocławiu (studio filmowe). Godziny oddzie się 1 lutego w świetlicy DFK przy
jazdu autokaru: Kolonowskie 7:00, Fosowskie 7:05,
boisku w Kolonowskiem o godz.
Staniszcze Wielkie 7:10, Staniszcze Małe 7:15, Spórok
14:30. Płeć piękna mile widziana!

2 grudnia 2015 90. Rocznicę urodzin obchodziła Anna Świerczyńska ze Staniszcz Wielkich.
Pani Anna pracowała na kolei, wychowała
troje dzieci i ma czworo wnuków, troje prawnucząt i jednego praprawnuka.
92 lata ukończył 7 stycznia Józef Sośnicki ze
Staniszcz Małych. Jubilat był wieloletnim pracownikiem PKP i hodowcą pszczół. Wraz z
żoną wychował troje dzieci. Doczekał się 6
wnuków i 5 prawnuków.
50. rocznicę ślubu obchodzili 8 stycznia Maria i
Norbert Ziaja z Kolonowskiego.
Pan Norbert pracował w Nasycalni Drewna w
Kolonowskiem, a Pani Maria - na kolei. Wychowali czworo dzieci i doczekali się dziesięciorga wnucząt i jednego prawnuka.

Gmina Kolonowskie zamierza ponownie w roku bieżącym przystąpić do konkursu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie
prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest wyniesie około 15% kosztów usuwania azbestu
(przy założeniu uzyskania niskiej ceny usuwania azbestu). Ponadto właściciel nieruchomości pokrywa całkowity
koszt nowego pokrycia dachowego. Pozostałe 85 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków dla osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w terminie do 29 lutego 2016r.
Z osobami, które złożą deklaracje zostaną zawarte odpowiednie porozumienia.
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem - pokój
nr 6 i 9, tel. 77/4611140, wewn. 24 lub 48.
Kwestionariusz wniosku o dotację można pobrać ze strony internetowej Gminy Kolonowskie oraz w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

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,
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.

Colonnowska
Biuletyn „COLONNOWSKA”
redaguje Biblioteka i Centrum
Kultury w Kolonowskiem.
Nakład: 1200 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

47 - 110 Kolonowskie

Internet: www.kolonowskie.pl
E-mail: umig@kolonowskie.pl

21 kwietnia 2000 roku nastąpiła inauguracja strony internetowej gminy Kolonowskie. Pod adresem:
www.kolonowskie.pl ukazał się serwis informacyjny, zamieszczono też historię wszystkich miejscowości wraz z opisem
walorów przyrodniczo-krajoznawczych i przedstawiono działalność organizacji pozarządowych. Internetowa strona
naszej gminy powstawała w czasach, kiedy nie znano portali społecznościowych, takich jak: Facebook, Nasza Klasa,
Youtube, czy Twitter. Po szesnastu latach, bez obecności w sieci, trudno sobie wyobrazić działalność szanującego się przedsiębiorstwa i
organizacji społecznej, a wiele osób rozpoczyna pracę przy komputerze od przeglądu informacji na Facebooku.
Mieszkańcy czerpią informacje o tym, co się dzieje w najbliższej okolicy, z portali oświatowych. Wszystkie nasze szkoły prowadzą na bieżąco
strony internetowe, z których uczniowie i ich rodzice mogą pobrać
plany zajęć, dowiadują się o wywiadówkach i imprezach szkolnych.
Informacje są w większości przygotowywane przez nauczycieli, ale o ważnych wydarzeniach piszą także sami uczniowie,
donosząc o swoich sukcesach w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, czy też
zamieszczając fotorelacje z uroczystości szkolnych,
rajdów i wycieczek.
Nową jakość do Internetu wniosło pojawienie się
portali społecznościowych. Popularny Facebook nie
tylko wypiera z rynku donoszącą na sąsiadów klachulę, ale stanowi potężne narzędzie promocyjne.
Przykładem niech będzie choćby dystrybucja wejściówek na ostatni koncert noworoczny w Kolonowskiem. Zamieszczony
na facebookowym profilu BiCeK komunikat, połączony z funkcjonującym w gminie systemem powiadamiania SMS, spowodował, że 120 wejściówek rozprowadzono w 48 godzin!
Wiele organizacji społecznych rezygnuje z pracochłonnego przygotowywania własnych serwisów internetowych i
preferuje zamieszczanie informacji na Facebooku. Ostatnio OSP Staniszcze Małe poinformowało tą drogą o przebiegu zbiórki szkła, z której dochód ma zasilić zakup nowego
samochodu strażackiego, Unia Kolonowskie zamieściła
relację z zorganizowanego 16 stycznia Turnieju Firm i złożyła
życzenia urodzinowe jednemu z zawodników, a OSP Staniszcze Wielkie
poinformowało o akcji gaszenia pożaru na ul. Piastowskiej w Fosowskiem.
Warto zwrócić uwagę na kilka bardzo pieczołowicie prowadzonych klasycznych stron internetowych. Należy do nich m.in. domena wsi Staniszcze
Wielkie, która zawiera podstrony dokumentujące działania wszystkich
lokalnych organizacji oraz systematycznie publikowane ogłoszenia z parafii
pod wezwaniem Karola Boromeusza. Często aktualizowane są również
strony OSP Kolonowskie, parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca
Maryi w Kolonowskiem oraz Klubu Sportowego Unia. Nieco rzadziej nowymi wiadomościami są uzupełniane prowadzone przez lokalne stowarzyszenia odnowy wsi strony miejscowości Staniszcze Małe i Spórok. Z Nowym Rokiem Biblioteka i
Centrum Kultury założyła profil na portalu Youtube, gdzie zamieszczane będą filmy, dokumentujące najważniejsze wydarzenia kulturalne, a dzięki wyszukiwarce Google można na bieżąco dowiadywać się, co w kolonowskiej trawie piszczy!

