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W 2016 r została przeprowadzona ankieta, mająca na celu zbada-
nie bieżących oczekiwań mieszkańców. W ramach ankiety miesz-
kańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii w następujących 
obszarach: 1. Obsługa petenta w urzędzie; 2. Jakość spraw zała-
twianych w urzędzie; 3. Jakość usług komunalnych; 
4. Stan dróg; 5. Oferta spędzania wolnego czasu; 6. Jakość eduka-
cji; 7. Stan bazy edukacyjnej; 8. Ocena Gminy Kolonowskie jako 
miejsca życia; 9. Źródła czerpania informacji nt. gminy 
Wynikająca z ankiety ocena, jak również uwagi i wnioski miesz-
kańców, które mogły być zgłaszane w ramach pytań otwartych, 
zostały uwzględnione przy ustalaniu priorytetów działań w kolej-
nych latach. W sumie zostało wypełnionych 390 ankiet. Ankieto-
wani mieli możliwość oceny danego obszaru w pięciostopniowej 
skali. Ponadto ankietowani mieli możliwość podzielenia się swoi-
mi sugestiami, co w poszczególnych dziedzinach wymagało by 
zmiany. 
Do niniejszego wydania biuletynu Colonnowska została dołączo-
na kolejna ankieta. Zachęcamy do jej wypełnienia i podzielenia 
się swoimi opiniami nt. działalności naszego samorządu. 
Wypełnioną ankietę należy wrzucić do skrzynki, znajdującej się 
przy drzwiach wejściowych do urzędu. 

Ul. Prusa w Staniszczach Małych 

Chodnik przy ul. Szkolnej  w Kolonowskiem 

Koniec roku to zwykle czas podsumowań. W gminie Kolonowskie 
jednak o  takie podsumowania jest niezwykle trudno: bo choć 
wiele inwestycji zostało zakończonych, to wiele nadal trwa— 
— a jeszcze więcej dopiero się rozpoczyna 
Po wielu latach oczekiwania zakończyła się przebudowa ul. No-
wej w Kolonowskiem. Jak twierdzą sami mieszkańcy—warto było 
czekać! Nowa ma teraz nie tylko nową nawierzchnię, ale także 
system odwodnienia, który raz na zawsze rozwiąże problem 
z wodami opadowymi, gromadzącymi się w tym miejscu. 
Przebudowy doczekała się także ul. Prusa w Staniszczach Małych. 
Dzięki tej inwestycji na drodze gminnej pojawiła się nowa na-
wierzchnia z kostki betonowej. 
Także piesi mają powody do radości—w Staniszczach Wielkich 
zakończył się I etap przebudowy chodnika przy ul. 1 Maja. 
W kosztach tej powiatowej inwestycji partycypowała gmina. 
Poprawi się również bezpieczeństwo pieszych, a szczególnie 
uczniów, w Kolonowskiem—a to dzięki kończącej się już budowie 
chodnika przy ul. Szkolnej.  
Na boisku UNII Kolonowskie pojawiło się nowe oświetlenie, po-
dobnie jak na ul. Krzywej w Kolonowskiem oraz ul. Chrobrego 
w Spóroku. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku nowe 
nawierzchnie i chodniki zyskają gminne ulice m. in. w Fosow-
skiem i Spóroku, przebudowana zostanie część sportowa w Miej-
skim Centrum Sportowo-Kulturalnym, a w okolicach szkoły 
w Kolonowskiem pojawi się street workout park. 

Święta Bożego Narodzenia 
to wyjątkowy okres w roku. 
Niech płynąca z nich radość 

doda nam siły i otuchy, 
potrzebnej w przeżywaniu 

trudnego czasu niepewności 
i lęku, a nadchodzący Nowy Rok  

pozwoli na powrót 
do normalności, 

realizację wszystkich planów 
oraz spełnienie marzeń! 

 
Tego mieszkańcom 

Gminy Kolonowskie życzą: 
 

Przewodniczący Burmistrz 
 Rady Miejskiej          Kolonowskiego 

Rafał Kupke          Norbert Koston 
 

oraz radni i pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem 



 

str. 2 

Od 1 stycznia 2021 r. na mieszkańców i właści-
cieli tzw. nieruchomości niezamieszkałych 
(firm, instytucji) czekają ważne zmiany. Jest to 
związane z koniecznością dostosowania zasad 
gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie gmin członkowskich Związku Międzyg-
minnego „Czysty Region” do znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 
Po pierwsze: obowiązkowa segregacja odpa-
dów komunalnych obejmie wszystkich. Tylko 
66% Polaków deklaruje, że segreguje odpady. 
Ustawa narzuca obowiązkową segregację 
odpadów komunalnych, co zostało uwzględ-
nione w przyjętym regulaminie utrzymania 
czystości i porządku. Podstawowe frakcje od-
padów ilustruje grafika, zamieszczona pod 
artykułem. Pozostałe frakcje odpadów, podle-
gające obowiązkowej, selektywnej zbiórce 
zgodnie z ustawą i regulaminem, to: odpady 
wielkogabarytowe, przeterminowane leki, 
chemikalia i ich opakowania, baterie i akumu-
latory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, od-
pady budowlane i rozbiórkowe, opony, a tak-
że odpady powstałe w gospodarstwie domo-
wym w wyniku przyjmowania produktów lecz-
niczych w formie iniekcji i prowadzenia moni-
toringu poziomu substancji we krwi, w szcze-
gólności igieł i strzykawek. Odpady te należy 
przekazać do PSZOK (lub mPSZOK), ponadto 
odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą 
oddać podczas organizowanych zbiórek akcyj-
nych. 
Od nowego roku opony nie będą odbierane 
podczas zbiórek akcyjnych. Ze względu na 
obowiązujący limit (4 szt./mieszkańca/ rok) 
należy je dostarczać do mPSZOK lub PSZOK. 
Podczas zbiórki można wystawiać odpady 
wielkogabarytowe, czyli meble, materace, 
dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmia-
rów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wej-
ściowe, choinki bożonarodzeniowe. Odpady 
muszą być pozbawione elementów szklanych. 
Odpady wielkogabarytowe powinny zostać 
wystawione nie wcześniej, niż na dzień przed 
terminem organizacji zbiórki akcyjnej! 
W przypadku mPSZOK, od stycznia 2021 r. 
będzie można do nich dostarczyć odpady 
w postaci igieł i strzykawek powstających 
w naszych domach (np. po insulinie), a także 
popiół oraz, poza oponami z samochodów 
osobowych, opony jednośladów. Zwiększono 
także limit przyjęcia olejów i tłuszczy do 1 litra 
na mieszkańca na rok. 
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Zgodnie z ustawą, właściciel nieruchomości 
jednorodzinnej kompostujący bioodpady mo-
że ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Aby skorzystać ze zniżki musi spełnić następu-
jące warunki: kompostować bioodpady: 
w kompostowniku lub pryzmie zapewniając 
dostęp powietrza do wszystkich warstw kom-
postu i w sposób niepowodujący uciążliwości 
dla użytkowników nieruchomości sąsiednich, 
zapewniając odprowadzanie nadmiaru wilgo-
ci, łatwe nawilżanie materiału Musi także zło-
żyć nową deklarację na druku obowiązującym 
od 1 stycznia 2021 r. 
W przypadku skorzystania ze zwolnienia za 
kompostowanie, nieruchomość nie zostanie 
wyposażona w brązowy pojemnik do zbierania 
bioodpadów. 
 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nieruchomości 
niezamieszkałe (firmy i instytucje)* zostają 
wyłączone z systemu gospodarowania odpa-
dami realizowanego przez Związek Międzyg-
minny „Czysty Region”. 
Od tego dnia złożona deklaracja dla nierucho-
mości niezamieszkałych przestanie obowiązy-
wać z mocy prawa, a odpady komunalne 
z terenu tych nieruchomości nie będą odbie-
rane przez Wykonawcę wyłonionego w prze-
targu przez Związek. Pojemniki należące do 
operatora zostaną zabrane z nieruchomości 
do końca br. 
Wyłączenie właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych z jednolitego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi skutkuje obo-
wiązkiem zawarcia przez te podmioty indywi-
dualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzą-
cym działalność w zakresie odbierania i zago-
spodarowania odpadów komunalnych, wpisa-
nym do Rejestru Działalności Regulowanej 
prowadzonego przez Związek. 
Więcej informacji na www.czystyregion.pl. 
Od 1 stycznia 2021 r. opłata podstawowa wy-
niesie 25 zł/osoba (5. mieszkaniec—19,50 zł, 
6. mieszkaniec—13,50 zł). Zniżka za kompo-
stowanie wyniesie 1 zł/osoba, natomiast opła-
ta podwyższona (w przypadku niewypełnienia 
obowiązku selektywnej zbiórki odpadów) 
wyniesie 3-lrotność opłaty podstawowej, 
a wiec 75 złotych. 
 

*nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, takich jak 
gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszko-
la i szkoły podstawowe żłobki i kluby dziecięce. 



O środki na realizację dwóch nowych projek-
tów przedszkolnych skutecznie zawalczyła 
Gmina Kolonowskie. W ramach  Poddziałania 
9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, udało się 
pozyskać środki na działania pn. „Nowe możli-
wości dzieci w Przedszkolach Gminy Kolonow-
skie” oraz „Zwiększenie szans rozwojowych 
dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczy-
cieli przedszkoli gminy Kolonowskie”. Całkowi-
ta wartość pierwszego z projektów to  
371 767,15 zł, natomiast wartość drugiego—
455 308,10 zł. 
Oba zadania realizowane będą w okresie od 
02.08.2020 r. do 30.06.2022 r., a ich celem  
jest podniesienie jakości edukacji przedszkol-
nej w przedszkolach prowadzonych przez Gmi-
nę Kolonowskie poprzez realizację dodatko-
wych zajęć oraz doskonalenie umiejętności 
i kompetencji nauczycielek wychowania przed-
szkolnego. Dzięki pozyskanym środkom gmin-
ne przedszkola wzbogacą się o dodatkowe 
wyposażenie, a dzieci będą uczestniczyć 
w dodatkowych zajęciach stacjonarnych i wy-
jazdowych.  Grupa docelowa pierwszego pro-
jektu to dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola 
Publicznego Nr 1 w Kolonowskiem i Przedszko-
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Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”  
z siedzibą w Ozimku, obejmuje swym zasię-
giem siedem gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, 
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, 
Zębowice. Głównym wyróżnikiem jest współ-
praca trzech sektorów: publicznego, gospodar-
czego oraz społecznego. 
Głównymi celami są: wzrost konkurencyjności 
obszaru objętego LSR i ochrona środowiska 
oraz zwiększenie integracji i poczucia przyna-
leżności do obszaru objętego LSR. 
Środki finansowe w ramach LSR są  przezna-
czane na wsparcie rozwoju firm i wsparcie 
nowych działalności gospodarczych, budowę 
i modernizacje obiektów małej architektury, 
siłowni i placów zabaw, szlaków, ścieżek tema-
tycznych, jak również renowację i oznakowa-
nie obiektów sakralnych. Wspieramy również 
tzw. „miękkie projekty” - cykle spotkań 
i warsztatów dla mieszkańców, publikacje 
związane z zachowaniem i popularyzacją dzie-
dzictwa lokalnego i in. 
Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina Dino-
zaurów” prowadzi liczne inicjatywy aktywizu-
jące lokalną społeczność. 

W tym roku zrealizowano również pro-
jekt ,,Opolskie ze smakiem – Kulinarna  
przygoda rowerowa’’ - promujący produkty 
lokalne i tradycyjne z obszaru LGD KD. Ponad-
to, w ramach operacji własnej,  zostało prze-
szkolonych 20 Przewodników Lokalnych, któ-
rzy w profesjonalny sposób potrafią  przekazać  
informacje i oprowadzić po najciekawszych  
miejscach  w woj. opolskim.  
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 
odgrywa ważną rolę na obszarach wiejskich - 
jej działalność przyczynia się do wzmocnienia 
kapitału społecznego, tworzenia miejsc pracy, 
rozwoju  infrastruktury oraz zachowania dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego tego 
obszaru.  
Szczegółowe informacje dotyczące zasad apli-

kowania o środki w ramach organizowanych 

naborów oraz działań LGD można znaleźć na 

stronie www.krainadinozaurów.pl lub uzyskać 

w biurze LGD w Ozimku przy ul. Słowackiego 

18, e-mail: krainadino@onet.eu, tel. 

77 4651213, 605 052 777  oraz na stronie in-

ternetowej  www.krainadinozaurow.pl. 

la Publicznego w Staniszczach Wielkich. Łącz-
nie uczestniczyć w nim będzie 121 dzieci oraz 
9 nauczycielek. Projekt drugi skierowany jest 
do dzieci w wieku 3-6 lat z Oddziału Przed-
szkolnego w PSP Staniszcze Wielkie-
Kolonowskie 3 i dwóch Oddziałów Przedszkol-
nych w PSP Staniszcze Małe-Spórok. Łącznie 
w działaniu uczestniczyć będzie 62 dzieci oraz 
8 nauczycielek. 
Dzięki staraniom gminy udało się także pozy-
skać dodatkowe środki z subwencji oświato-
wej. Można się o nie starać ze względu na 
zwiększoną ilość zadań, związanych z oświatą 
(np. większą w stosunku do prognozowanej 
ilość uczniów, ilość 6-latków oraz dzieci z nie-
pełnosprawnością). W tym roku Kolonowskie 
zawnioskowało o 155 tys. złotych, a otrzymało 
nieco ponad 60 tys. Mimo zwiększonej sub-
wencji, do utrzymania placówek oświatowych 
gmina nadal musi dopłacać. 
26,5 tys. złotych w ramach subwencji otrzyma-
ła gmina na program „Bon 500+ dla nauczycie-
li”. O środki te uczący muszą zawnioskować do 
dyrektora, a dyrektor do gminy. Pieniądze 
niewykorzystane przez nauczycieli placówki 
oświatowe będą mogły rozdysponować na 
zakup sprzętu informatycznego na własne 
potrzeby.

 W związku z pandemią ograniczono 
dostępność urzędu dla klientów—są 

oni proszeni o telefoniczne umawianie 
się na wizytę, na konkretną godzinę. 

Aby usprawnić obsługę, przy drzwiach 
wejściowych zainstalowano wideofon, 

a w holu—punkt obsługi. 

 Zakończył się Powszechny Spis Rolny 
2020.  Na terenie gminy Kolonowskie 

spisało się łącznie 208 gospodarstw,  
w tym 207 indywidualnych oraz jedna 

osoba prawna. Nadal największą popu-
larnością cieszy się spisywanie z pomo-

cą rachmistrza (61,64 %). Samospisu 
dokonało 24,52 % zobowiązanych,  
a telefonicznie spisało się 13,84 %  

wszystkich rolników z terenu gminy. 

 W  związku z działaniami Policji, mający-
mi na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, gmina Kolonowskie prze-

kazała Komendantowi Komisariatu 
Policji w Zawadzkiem, Jackowi Zalejskie-

mu, 100 odblaskowych kamizelek 
z logo gminy. Będą one rozprowadzane 

wśród mieszkańców podczas 
akcji prewencyjnych. 

 W związku z sytuacją pandemiczną 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kolonowskiem poszukuje 
wolontariuszy i opiekunek  osób star-

szych. Szczegóły pod numerami telefo-
nu: 77 461 10 75 lub 500 716 102. 

 Do 31 grudnia przedłużono głosowanie 
w ramach akcji „Pod biało-czerwoną”. 
Dzięki głosom mieszkańców w gminie 
Kolonowskie ma szansę stanąć maszt 

z polską flagą. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie 

www.gov.pl/web/bialoczerwona 

 W bezpośrednim sąsiedztwie urzędu 
powstaje nowa ulica —Piaskowa.  

Aby mogła nosić taką nazwę, na paździer-
nikowej sesji Rada Miejska musiała podjąć 

stosowną uchwałę. 

 Osoby, które przeszły zakażenie SARS-
CoV-2 i mają w swoich organizmach 
przeciwdziała, mogą oddać osocze, 
które pomaga w leczeniu chorych 

na COVID-19. Szczegóły dostępne są 
na stronach www Regionalnych Ośrod-
ków Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
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Pandemia nie odpuszcza, skutecznie komplikując właściwie 
wszystkie dziedziny życia. Szczególnie w tej kwestii ucierpiała 
kultura—w zasadzie pozbawiona możliwości bezpośredniego 
kontaktu z odbiorcą.  
W krótkich przerwach pomiędzy kolejnymi obostrzeniami oraz 
przy zachowaniu reżimu sanitarnego, Bibliotece i Centrum Kultury 
w Kolonowskiem udało się jednak przeprowadzić kilka bardzo 
interesujących działań. 
W cztery kolejne środy sierpnia i września, pod czujnym okiem 
Mistrzyni —Marii Korzonek, w świetlicy w Staniszczach Małych 
powstawała korona dożynkowa (zdj. 1). W trakcie międzypokole-
niowej współpracy udało się podtrzymać wielowiekową trady-
cją—choć chętnych do pracy i rolników jest coraz mniej... 
9 października, dzięki owocnej kooperacji Domu Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej oraz Biblioteki i Centrum Kultury, w sali widowi-
skowej w Kolonowskiem rozmawiano „Po kolei o kolei”. Dzięki 
wspomnieniom (i ogromnej wiedzy historycznej) Gerarda Mań-
czyka, Huberta Grobarka, Herberta Wacławczyka oraz Ernesta 
Ziai—z towarzyszeniem śląskich piosenek Jerzego Kaufmanna—
kolej w gminie Kolonowskie na chwilę odzyskała swoją dawną 
świetność (zdj. 2).  
Najpierw stacjonarnie, a później w formie zdalnej, ruszyła nowa 
sekcja BiCeK—”Blok (Blog) techniczny Agnieszki”. To propozycja 
dla tych, którym w ofercie kulturalnej brakowało zajęć manual-
nych.  Prowadzone przez Agnieszkę Ibrom-Morawiec warsztaty 
rozwijają kreatywność najmłodszych—to oni są nie tylko odbior-
cami, ale także pomysłodawcami kolejnych działań artystycznych. 
Na październikowej mapie kulturalnej Kolonowskiego nie mogło 
zabraknąć „Nocy Bibliotek”. Choć w okrojonej (z wiadomych 
względów) formie, jak zwykle przyciągnęła młodych czytelników. 
Tym razem gospodynią imprezy była Staro Flora, która przeczyta-
ła bajkę Jerzego Kaufmanna. Najmłodsi mogli także stworzyć  
własne teatrzyki, które następnie zabrali do domów (zdj. 3). 
Z inicjatywy Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem po-
wstaje cykl filmów o lokalnych twórcach—”Portrety z pasją”. 
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W ramach serii powstały już materiały dotyczące Joachima Grusz-
ki - muzyka, występującego m.in. z Violettą Villas i Anną German, 
Roberta Piątka – pisarza i hodowcy irysów, Marii Korzonek – 
wszechstronnie utalentowanej twórczyni ludowej, Marii Scholtz – 
specjalistce m.in. z dziedzinie frywolitek oraz Gerarda Mańczyka – 
lokalnego historyka i autora książek o Kolonowskiem. 
- Założeniem pierwszego „sezonu” było pokazanie po jednej oso-
bie z każdej miejscowości gminy—mówi Józef Kotyś, dyrektor 
BiCeK. - W ramach  „Portretów z pasją” chcemy przedstawiać 
i ocalić od zapomnienia wyjątkowe osoby, działające w obszarze 
kultury i dziedzictwa kulturowego gminy Kolonowskie, możliwie 
przy równoczesnym pokazaniu naszego środowiska lokalnego. 
W 2021 roku chcielibyśmy zrealizować kolejne pięć odcinków 
cyklu. Wszystkie portrety zostaną zamieszczone na prowadzonym 
przez BiCeK profilu na youtube.com. 
Tradycyjny plener fotograficzny, którego organizację uniemożliwi-
ła pandemia, został zastąpiony przez konkurs. Dzięki niemu na 
„Kanały hutnicze w Kolonowskiem” można było spojrzeć z nowej, 
bardziej artystycznej perspektywy (zdj. 4). 
Na rewelacyjny pomysł wpadły władze wsi Spórok. Z okazji uro-
czystości św. Marcina zamówiono rogaliki, z których następnie 
przygotowano paczki—dla każdego gospodarstwa po jednej. 
Z takimi upominkami w podróż po miejscowości udał się sołtys -  
Rafał Koj, w specjalnie przygotowanym na tę okazję niezwykłym 
pojeździe. Tradycji stało się zadość, a pandemia nie przeszkodziła 
w realizacji planów—choć nieco je zmodyfikowała (zdj. 5). 
Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałych nagrodach, które przy-
padły w udziale aż dwóm gminnym sołectwom! W odbywającym 
się od ponad 20. lat konkursie „Piękna Wieś Opolska” Spórok zajął 
zaszczytne, 2. miejsce w województwie w kategorii 
„Najpiękniejsza wieś” (zdj. 6), natomiast wyróżnienie w kategorii 
„Najlepszy projekt odnowy wsi” przypadło w udziale Staniszczom 
Małym za „Przystanek Odnowa Wsi”. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy, a społecznikom życzymy wiele energii i dalszych, 
równie wspaniałych pomysłów! 



W celu stworzenia sprawnego procesu badania oczekiwań mieszkańców oraz poprawy jakości działań 

realizowanych przez Gminę zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. 

Państwa oceny, uwagi i wnioski zostaną uwzględnione przy ustalaniu priorytetów działań w kolejnych latach 

 

Jak Pani/Pan ocenia:  

 

Jakość spraw załatwianych w urzędzie 

Bardzo dobrze  Dobrze  Przeciętnie  Źle  Bardzo źle  

Uwagi 

 

 

 

 

Jakość usług komunalnych 

Bardzo dobrze  Dobrze  Przeciętnie  Źle  Bardzo źle  

Uwagi 

 

 

 

 

Stan dróg  

Bardzo dobrze  Dobrze  Przeciętnie  Źle  Bardzo źle  

Uwagi 

 

 

 

 

Sposób oświetlenia Gminy 

Bardzo dobrze  Dobrze  Przeciętnie  Źle  Bardzo źle  

Uwagi 

 

 

 

 

Działania podejmowane na rzecz czystego powietrza 

Bardzo dobrze  Dobrze  Przeciętnie  Źle  Bardzo źle  

Uwagi 

 

 

 

 

Ofertę z zakresu kultury i sportu  

Bardzo dobrze  Dobrze  Przeciętnie  Źle  Bardzo źle  

Uwagi 

 

 

 

 

Stan bazy edukacyjnej i jakość edukacji 

Bardzo dobrze  Dobrze  Przeciętnie  Źle  Bardzo źle  

Uwagi 

 

 

 

 

Jak Pani/Pan ocenia Gminę Kolonowskie jako miejsce życia 

Bardzo dobrze  Dobrze  Przeciętnie  Źle  Bardzo źle  

Uwagi 

 

 

 

 

W której miejscowości Pani/Pan mieszka 

Kolonowskie 
 

Fosowskie 
 Staniszcze 

Wielkie 

 Staniszcze 

Małe 

 
Spórok  

 
Inna 

 

 


