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Pierwsze wzmianki o ruchu strażackim pochodzą 
jeszcze z XIX wieku. W opracowaniu Piotra Smy-
kały i Edwarda Daliboga pt.: „Dzieje pożarnictwa 
na ziemi strzeleckiej 1863 - 2013” czytamy, że  
w 1891 roku z inicjatywy przewodniczących gmin 
Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe, Spórok Hra-
biowski oraz obwodu dworskiego Staniszcze Małe 
i Kolonia Baniok powstał Związek Sikawkowy, a  
13 lipca 1891 w Kolonowskiem spisano statut 
związku, który pół roku później został zatwierdzo-
ny przez władze powiatowe w Strzelcach Opol-
skich.  Jednak już w 1861 roku na Regolowcu ist-
niała 62-metrowa obserwacyjna wieża drewnia-
na, która wspomagała działalność służby przeciw-
pożarowej. 5 lutego 1900 r. Zarząd Gminy Kolo-
nowskie wydał przepisy ochrony przeciwpożaro-
wej, a w maju 1907 r. powołano Ochotniczą Straż 
Pożarną, na co miał wpływ pożar w odlewni Wil-
helma Wielscha w Fosowskiem w 1906 roku.  
 

Za oficjalną datę utworzenia OSP Staniszcze Ma-
łe przyjmuje się  22 września lub 22 listopada 
1925 r. Jej założycielem był kierownik miejscowej 
szkoły, Alois Schoppa. Wiosną 1927 r., po 25 la-

tach działalności Związku Sikawkowego, podjęto 
decyzję o założeniu struktur OSP w Staniszczach 
Wielkich. Z inicjatywą wystąpił sołtys, Franz Ma-
niera, a za najpewniejszą datę powołania jednost-
ki uznaje się 31 marca 1927 r. W 1931 r., w efek-
cie starań Antona Bocka, powołano do życia OSP 
Spórok, a w 1945 r. powstała Zakładowa Straż 
Pożarna przy Lokomotywowni Fosowskie. 
 

W tegorocznych obchodach jubileuszu OSP Kolo-
nowskie uczestniczyły m.in. delegacje  niemieckiej 
Freiwilige Feuerwehr Beilrode oraz czeskiej SDH 
Bělotín. Z kolei dla strażaków ze Staniszcz Małych 
najważniejszy był moment poświęcenia nowego 
wozu bojowego oraz quada. - Czekając na te za-
kupione w ub. roku pojazdy (na zdjęciu pod tek-
stem) warto było o dwa lata przesunąć uroczysto-
ści jubileuszowe w swojej jednostce. 
 

Stałym punktem programu strażackich obcho-
dów są dedykowane św. Florianowi msze św.,  
w trakcie których strażacy modlą o szczęśliwy 
powrót z akcji ratunkowych, ale też wspominają 
tych, którzy odeszli. W trakcie apeli wręczane są 
odznaczenia za pełną poświęcenia służbę. 

Trzy największe jednostki strażackie w naszej gminie obchodzą w tym roku swoje jubileusze. 6 maja 
110-lecie istnienia świętowała OSP Kolonowskie, 13 maja z okazji 90. urodzin spotkali się druhowie 
ze Staniszcz Małych, a 3 czerwca swoje święto będzie celebrować OSP w Staniszczach Wielkich. 
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