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Jednostka OSP Staniszcze Wielkie wzięła udział 30 czerwca w zlocie pojazdów pożarniczych w Główczycach. Przyjechała tam Pegeotem SKLw 499 18 z łodzią 
płaskodenną i z sikawką konną z 1910 roku. Szczególne zainteresowanie wśród uczestników zlotu wzbudziła zabytkowa sikawka konna. 
 

30 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie miało miejsce przekazanie sprzętu  zakupionego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, o łącznej wartości 28 466,06 zł.  Zgodnie z założeniami projektowymi na potrzeby OSP Staniszcze Małe zakupio-
no: dwie podpory teleskopowe PT-1200z MikoRescueTech R, osiem latarek PELI 3315 oraz deskę ortopedyczną pediatryczną. OSP Staniszcze Wielkie wzbogaciło się 
o dwie butle zapasowe i defibrylator Philips Heartstart FRX z kluczem pediatrycznym. OSP Spórok otrzymało: agregat prądotwórczy FOGO FH 8000 R, sześć latarek 
Mactronic M-FIRE AG i maszt oświetleniowy EPISTAR200 (4x50W) LED 20000lm. OSP Fosowskie otrzymało osiem latarek PELI 3315, natomiast OSP Kolonowskie 
defibrylator Philips Heartstart FRX z kluczem pediatrycznym oraz parawan GT-020 (160x160).  
 

W dwóch nietypowych akcjach wzięli udział strażacy z OSP Kolonowskie. 5 lipca zostali wezwani do firmy Izostal w celu usunięcia znajdującego się w skrzynce  
z głównym zaworem gazu gniazda os, a pięć dni później na jednej z posesji przy ul. Myślinieckiej złapali stanowiącą zagrożenie dla mieszkańców żmiję zygzakowatą. 
 

Jednostki OSP z Kolonowskiego, Staniszcz Wielkich i Staniszcz Małych wzięły udział 7 sierpnia w akcji gaśniczej na terenie gospodarstwa w Łagiewnikach (gmina 
Pawonków). Do zdarzenia skierowano siły i środki z czterech 
powiatów (strzeleckiego, oleskiego, lublinieckiego i często-
chowskiego). Pożar objął składowane we wschodniej części 
gospodarstwa baloty słomy, z których - wspomagany przez 
silny wiatr - ogień przeniósł się na przykrytą zużytymi oponami 
pryzmę kiszonki. 
 

24 sierpnia ruszyły prace przy budowie nowego boksu strażac-
kiego w Staniszczach Wielkich.  
 

22 września o godz. 14:00 na boisku LZS Staniszcze Wielkie 
odbędą się zawody strażackie o Puchar Burmistrza Kolonow-
skiego. Zostaną one rozegrane w kategorii MDP i seniorów, 
tradycyjnie w dwóch konkurencjach: w sztafecie i rozwinięciu 
bojowym. Ich zwycięzcy otrzymają zaproszenie na towarzyskie 
zawody w sporcie pożarniczym, które zostaną rozegrane 29 
września w Strzelcach Opolskich.  Na zdjęciu: przekazanie sprzę-
tu dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.  
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Zrealizowany przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi 
Spórok projekt  „EKO – przystanek”, w ramach które-
go wybudowano przy Ptasim Stawku ekologiczną 
toaletę wraz z zapleczem oraz ścieżką zdrowia z ele-
mentami drzewoterapii, zwyciężył w tegorocznej 
edycji konkursu Piękna Wieś Opolska.  Nagrodę  
w wysokości 10.000,- zł odebrała z rąk marszałka 
Andrzeja Buły liczna delegacja mieszkańców wioski  
w trakcie dożynek wojewódzkich, które odbyły się  
2 września w Paczkowie.                  Foto:  Krzysztof Puzik 




