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Colonnowska 
Drogi wszystkich kategorii to temat interesujący większość miesz-
kańców. I choć często często kontrowersyjny, daje też powody do 
zadowolenia. 
- W 2022 roku na modernizację dróg gminnych przeznaczono 
w budżecie aż 2,8 mln zł - mówi Burmistrz Kolonowskiego, Nor-
bert Koston. - W tej chwili 70% wszystkich dróg gminnych jest 
wyremontowanych. 
Największą i najbardziej oczekiwaną inwestycją drogową na tere-
nie gminy był niewątpliwie remont ul. Sienkiewicza w Stanisz-
czach Wielkich, który rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku. 
- Drogę oddano do użytku 28 kwietnia - kontynuuje burmistrz. 
- W ramach przedsięwzięcia 661 metrów ulicy zyskało nową, as-
faltową nawierzchnię oraz odwodnienie. Ze względu na specyficz-
ne ukształtowanie terenu, przy Sienkiewicza musiała powstać 
przepompownia wody deszczowej. Koszt całej inwestycji wyniósł 
1,068 mln złotych. 
W ramach poprawy jakości dróg podpisana została umowa na 
kolejny odcinek ul. Dzierżonia w Fosowskiem. Koszt wynikający 
z umowy to 1,14 mln. zł. Inwestycja ta została dofinansowana ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie to 
wyniosło 694 612,67 zł a wkład własny gminy 463 085,11 zł. 

- W 2022 roku zaplanowaliśmy także wspólne przedsięwzięcia 
z powiatem strzeleckim - mówi Norbert Koston, Burmistrz Kolo-
nowskiego. - Na ten cel przeznaczyliśmy 470 tysięcy złotych 
w formie dotacji. 
Podpisana została umowa na kontynuację budowy chodnika 
w Staniszczach Wielkich przy ul. 1 Maja, a w lipcu zakończyło się 
wykonanie pierwszego etapu zadania związanego z budową 
i przebudową chodnika wzdłuż ul. Haraszowskie w Kolonow-
skiem, rozpoczęto także opracowywanie dokumentacji na chod-
nik przy ul. A. Bożka w Fosowskiem, na odcinku ud ulicy woje-
wódzkiej do torów kolejowych. 
- Trwa sporządzanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiato-
wej - ul. Kościuszki w Kolonowskiem, na odcinku od DW 463 do 
ul. Żeromskiego - kontynuuje Burmistrz Kolonowskiego. - Trwa 
również opracowywanie dokumentacji na przebudowę ul. Dwor-
cowej w Staniszczach Wielkich oraz modernizację ul. Krzywej 
w Kolonowskiem i Polnej w Fosowskiem. Dokumentacje na ul. 
Klonową i Bukową w Kolonowskiem oraz ul. Guznera w Spóroku 
są już gotowe. 3 drogi gminne czekają na uregulowanie stanu 
prawa własności, a 14 wymaga opracowania dokumentacji. 
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i z tym związane naprawy 
ubytków, koszenie i zamiatanie w budżecie gminy Kolonowskie 
na 2022 rok zapewniono środki w wysokości 200 000 zł. 
Jeszcze w sierpniu gmina planuje złożenie trzech wniosków 
o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Jeśli uda się to dofinansowanie uzyskać, w 2023 roku przebudo-
wane zostaną: ul. Guznera w Spóroku, łącznik ul. Pluderskiej 
i Słonecznej w Kolonowskiem oraz ul. Klonowa—również w Kolo-
nowskiem. 
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Organy prowadzące publiczne i niepubliczne 
placówki oświatowe dla dzieci i młodzieży, 
w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego, 
mogą występować do Ministra Edukacji i Nauki 
o dofinansowanie w wysokości 80% 1-, 2– i 3-
dniowych wycieczek we wskazanych przez 
ministerstwo kierunkach. 

W ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj 
Polskę” Gmina Kolonowskie otrzymała w 2022 
roku dotację celową w wysokości 63 047,60 zł 
na organizację wycieczek przez szkoły podsta-
wowe. Wkład własny wynosi 19 450,40 zł, cał-
kowity koszt zadania 82 498,00 zł, a maksymal-
ny termin realizacji to 24 czerwca 2022 r. 

Nazwa szkoły Opis wycieczki 
Kwota dofinanso-
wania wycieczki 

Wkład własny 
Całkowity 

koszt 

PSP Staniszcze Małe-Spórok 
Świdnica-Srebrna Góra-
Walim (2 dni) 

10 000,00 zł 2 500,00 zł 12 500,00 zł 

PSP Staniszcze Małe-Spórok Wieliczka-Kraków (2 dni) 10 000,00 zł 2 500,00 zł 12 500,00 zł 

PSP Staniszcze Wielkie - 
- Kolonowskie 3 

Bierkowice-Opole 
(1 dzień) 

3 552,00 zł 888,00 zł 4 440,00 zł 

PSP Staniszcze Wielkie - 
- Kolonowskie 3 

Wieliczka-Kraków-
Wadowice (2 dni) 

10 000,00 zł 6 186,00 zł 16 186,00 zł 

PSP Nr 1 w Kolonowskiem 
Złoty Stok-Paczków-Nysa 
(1 dzień) 

4 529,60 zł 1 132,40 zł 5 662,00 zł 

PSP Nr 1 w Kolonowskiem Wrocław (2 dni) 9 988,00 zł 2 498,00 zł 12 486,00 zł 

PSP Nr 1 w Kolonowskiem 
Złoty Stok-Paczków-Nysa 
(1 dzień) 

4 990,00 zł 1 248,00 zł 6 238,00 zł 

PSP Nr 1 w Kolonowskiem 
Kraków-Pieskowa Skała-
Ogrodzieniec (2 dni) 

9 988,00 zł 2 498,00 zł 12 486,00 zł 

Aż 15 najmłodszych z terenu gminy Kolonow-
skie zostało wyróżnionych w kolejnym konkur-
sie, przeprowadzonym przez Związek Międzyg-
minny "Czysty Region". Tym razem mowa 
o indywidualnym konkursie plastycznym pn. 
„Bioróżnorodność - jesteśmy jej częścią" dla 
przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz IV-VI. 
Konkurs dotyczył pracy plastycznej, wykona-
nej dowolną trwałą techniką w formie płaskiej 
(rysunkowej, malarskiej, kolażu), zainspirowanej 
hasłem konkursowym. Prace należało wykonać 
w formacie od A4 do A3 z wykorzystaniem ma-

teriałów naturalnych lub surowców wtórnych, 
a konkurs trwał do 20 czerwca. 
Jak stwierdzili organizatorzy „wszyscy uczestni-
cy wykazali się pomysłowością, wrażliwością 
artystyczną i świadomością ekologiczną”. 
Pula nagród w każdej grupie wiekowej wynosi-
ła 1600 zł. Nagrodę stanowiły bony upominko-
we o wartości 200 zł (nagroda główna) i 100 zł 
(wyróżnienie) do wykorzystania w wielu pla-
cówkach handlowych.  
Zdjęcie konkursowych prac zamieszczone jest 
we wkładce (zdj. 12). 

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. minął 
termin zgłoszenia źródła ogrzewania do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Deklaracje nadal jednak można składać: 
1) w formie elektronicznej, wykorzystując do 
tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl; 
2) w formie papierowej - wypełniony dokument 
należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty 
albo złożyć osobiście w UMiG Kolonowskie. 
Za niezłożenie deklaracji grozi grzywna. Przypo-
minamy, że brak deklaracji skutkować będzie 
nieotrzymaniem dotacji do zakupu węgla. 

https://ceeb.gov.pl/
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Od kilkunastu lat w Spóroku kultywowana jest tradycja zdobienia 
i ustawiania drzewka majowego,  tzw. Maibaum. O tradycję tę, 
związaną z odradzaniem się przyrody do życia, dba DFK Spórok, 
Rada Sołecka oraz lokalna jednostka OSP. Tegoroczny Maibaum 
został ustawiony przy Centrum Aktywności Wiejskiej ostatniego 
dnia kwietnia (zdj. 1). 
Przy niemal pełnej sali odbył się koncert wsparcia dla ogarniętej 
wojną Ukrainy pt. „Piosenki dla Ukrainy”. 15 maja na scenie 
w Kolonowskiem wystąpili członkowie „Studia pod Florianem”, 
Chóru Dziecięcego „Kamerton”, Międzyszkolnego Studia Wokal-
nego „Piccolino” oraz „Staniszczańskiej Fabryki Nutek”. Publiczno-
ści zaprezentowali się także wykonawcy z Ukrainy, którzy goszczą 
na na terenie naszej gminy, a gwiazdą wieczoru była skrzypaczka 
Oliwia Turek (zdj. 2).  
14 maja, w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”, Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” umożliwiła chętnym nocne 
zwiedzanie zabytkowych obiektów, zlokalizowanych na swoim 
terenie. W Kolonowskiem można było zobaczyć eksponaty, zgro-
madzone w dawnym budynku dyrekcji huty, a o historiach z nimi 
związanych opowiadał niezastąpiony Gerard Mańczyk, społeczny 
opiekun ekspozycji i obiektu  (zdj. 3).  
19 maja w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem, dzięki 
inicjatywie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, odbyły się 
warsztaty pn. „Chemia nie tylko dla zielonych”. Najmłodsi pod 
okiem instruktora uczyli się, jak sprzątać nie szkodząc środowisku 
oraz jak dbać o swoje ciało zgodnie z naturą. Uczestnicy warszta-
tów stworzyli ekologiczne środki czystości oraz ekokosmetyki, 
które mogli potem przetestować w swoich domach  (zdj. 4). 
20 maja, w ramach akcji „Zaczytane Opolskie”, organizowanej od 
kilku lat przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, w bi-
bliotece w Kolonowskiem odbyło się spotkanie z Olgą Rudnicką, 
autorką powieści kryminalnych (zdj. 5). 
Dzięki Wydawnictwu „Insignis” z Krakowa goszczące na terenie 
gminy Kolonowskie rodziny z Ukrainy otrzymały bezpłatnie książki 
pt. „Co wybierasz” w swoim ojczystym języku (zdj. 6). 
27 maja w sali przy OSP w Kolonowskiem odbyło się spotkanie pn. 
„Funkcjonowanie pamięci o Colonnach na Opolszczyźnie. Dzie-
dzictwo Rodu Colonnów. Spotkanie ze  świadkami czasu”, przygo-
towane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Archiwum 
Historii Mówionej, we współpracy z BiCeK Kolonowskie oraz Gmi-
ną Kolonowskie. W spotkaniu udział wzięli m.in. ks. Wolfgang 
Globisch, dr Daniel Macioł, Gerard Mańczyk oraz Burmistrz Kolo-
nowskiego, Norbert Koston (zdj. 7). 
Klasa VIII a z PSP Nr 1 w Kolonowskiem zwyciężyła etap międzyg-
minny konkursu na ekomakietę „Bioróżnorodność wokół nas”, 
zorganizowanym przez Związek Międzygminny „Czysty Re-
gion” (zdj. 8). 
Tegoroczny Dzień Dziecka na terenie gminy Kolonowskie obfito-
wał w atrakcje dla najmłodszych. Dzięki inicjatywie Publicznej 
Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 pierwsze-
go czerwca świętowano na boisku w Staniszczach Wielkich (zdj. 
9). Biblioteka i Centrum Kultury zaprosiła do zabawy na przystań 
„Amazonka” 2 czerwca, a już następnego dnia o atrakcje na boi-
sku w Kolonowskiem zadbali członkowie KS UNIA Kolonowskie. 
4 czerwca, podczas jubileuszowego, 20. Wojewódzkiego Festiwa-
lu Zespołów Tanecznych „FANTAN” 2022, Zespół Taneczny 
„Figielek” z choreografią „Na Plaży” zajął I miejsce w kategorii 
Show Dance (zdj. 10). Młodsza grupa - ”Mini Figielek" -  uplaso-
wała się na IV miejscu z układem tanecznym "ZOOTOPIA", w kate-
gorii Inne formy tańca. 

8 czerwca, w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem, odbyło 
się spotkanie z prof. Grzegorzem Januszem, Kierownikiem Katedry 
Systemów Politycznych i Praw Człowieka na Uniwersytecie Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Dotyczyło ono m.in. prawidłowego 
funkcjonowania oświaty w świetle dyskryminujących przepisów 
w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszo-
ściowego (zdj. 11). 
21 czerwca Związek Międzygminny „Czysty Region” rozstrzygnął 
indywidualny konkurs plastyczny „Bioróżnorodność—jesteśmy jej 
częścią” (zdj. 12). Więcej na ten temat na stronie 2. 
W środowe popołudnie i wieczór 22 czerwca 120 osób ze Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów „Klub Seniora” w Zawadzkiem, 
którego członkami są także mieszkańcy gminy Kolonowskie, wzięło 
udział w spotkaniu integracyjnym na Przystani „Amazonka”. Czas 
umiliły im swoim występem wokalistki ze „Studia Pod Florianem”, 
a w trakcie imprezy podsumowano konkurs pt. „Co robiliśmy 
w czasie pandemii” (zdj. 13). 
7 lipca gościliśmy w Kolonowskiem dziennikarzy „Nowej Trybuny 
Opolskiej” oraz Radia Opole (zdj. 14). Wszystko to z okazji urodzi-
nowej trasy objazdowej „70 gmina na 70. urodziny NTO i Radia 
Opole”. Na stoisku, zlokalizowanym przy remizie OSP w Kolonow-
skiem, można było wziąć udział w konkursach, porozmawiać 
z dziennikarzami i otrzymać bezpłatny numer gazety. Dla miesz-
kańców przedstawiciele mediów zorganizowali grę terenową, 
a nagrodę za udział w niej można było odebrać na mobilnym stoi-
sku. Podczas pobytu na terenie gminy Kolonowskie dziennikarze 
rozmawiali z ciekawymi ludźmi: między innymi Joachimem Grusz-
ką, Gerardem Manczykiem, Alfredem Mańczykiem czy Mieczysła-
wem Dzierżko. O technice zdobienia wielkanocnych kroszonek 
opowiadała Bożena Dzierżko a o gwarze w literaturze (i nie tylko 
o tym) - Jerzy Kaufmann. 
29 lipca, w sali widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem widzowie 
mogli zobaczyć efekty dwutygodniowych półkolonii teatralnych 
pn. „Historie znad Małej Panwi”, prowadzonych przez aktorki 
z Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki—ależ Gustawie! (zdj. 
15). Przedstawienie związane było z twórczością Georga Haupt-
stocka, przetworzoną przez niczym nieskrępowaną, dziecięcą wy-
obraźnię. Podzieleni na dwie grupy najmłodsi w liczbie prawie 30 
sami stworzyli scenografię i uczestniczyli w pisaniu scenariusza. 
O oprawę muzyczną przedsięwzięcia zadbał Jerzy Kaufmann. 
Wakacje wielkimi krokami zbliżają się do końca—powoli kończy 
się także coroczna akcja Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonow-
skiem pn. „Kulturalne Lato 2022!”. Po przerwie spowodowanej 
pandemią, która dość mocno ograniczyła możliwości organizowa-
nie tego typu imprez, tegoroczne artystyczne wakacje cieszyły się 
ogromną popularnością. W 34 działaniach zadeklarowało udział 
prawie 150 najmłodszych. 
Biblioteka i  Centrum Kultury w Kolonowskiem jak zwykle przygo-
towała bogaty program wycieczek i warsztatów. W tym roku na 
wycieczkę można było pojechać między innymi do Aquadromu 
w Rudzie Śląskiej, Sztolni „Królowa Luiza” w Zabrzu, Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Uroczysko” w Dylakach, Funzeum w Gliwicach 
czy Muzeum Wsi Opolskiej i kina w Opolu. Dla aktywnych przygo-
towano rajd rowerowy, warsztaty taneczne, podchody i runma-
geddon, turniej gry w kręgle, grę miejską i turniej piłki nożnej oraz 
warsztaty cyrkowe. W ofercie „Kulturalnego Lata 2022!” znalazły 
się również warsztaty ceramiczne, szydełkowe, kuchnia moleku-
larna oraz eko-mydła, nauka gry na bębnach, decoupage i makra-
ma. W tegorocznych zajęciach uczestniczyli także najmłodsi 
z ogarniętej wojną Ukrainy, przebywający na terenie naszej gminy. 
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 Zakończył swoją działalność magazyn 
pomocowy, zlokalizowany w salce przy 
kościele w Kolonowskiem. Wszystkim, 

którzy zaangażowali się w jego organiza-
cję i prowadzenie bardzo dziękujemy! 

 W Ogólnopolskim Konkursie Matema-
tycznym Matematix 2022 uczeń Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze 
Małe-Spórok, Szymon Muc, uzyskał 

1. miejsce w województwie opolskim 
i 3. miejsce w Polsce!   

 Jedną z trzech głównych nagród  
na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury 

Ludowej "Jawor u źródeł kultury" otrzy-
mała  twórczyni ludowa Małgorzata 

Mateja ze Staniszcz Małych, malująca 
porcelanę w tradycyjny opolski wzór.  

Gorąco zachęcamy użytkowników 
mediów społecznościowych do polubie-

nia profilu Kanalizacji Gminy Kolonow-
skie Sp. z o.o. na FB 

(@kgk.kolonowskie). Na fanpejdżu 
zamieszanych jest wiele istotnych infor-

macji, komunikatów i ciekawostek. 

 Gminny fanpejdż na FB polubiło już 
1,5 tys. osób. Dziękujemy, że jesteście 

z nami!  

 Od 1 lipca zmieniły się zasady wstępu 
do Juraparku w Krasiejowie dla miesz-

kańców gminy Kolonowskie. Tzw. 
„niebieskie” karty wstępu straciły waż-

ność. Można natomiast skorzystać 
z 50% rabatu na bilety. Do zniżki tej 

uprawniać będzie Karta Mieszkańca 
LGD. Wniosek o jej wydanie można 

znaleźć na stronie 
www.krainadinozaurow.pl. 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju 
Spórok, w ramach konkursu „Działaj 

Lokalnie”, organizowanego przez LGD 
„Kraina Dinozaurów”. Otrzymało grant 
na działanie pn.  „Poznajmy się bliżej!”. 
W jego ramach zorganizowane zostały 

trzy spotkania, mające na celu m.in. 
integrację mieszkańców sołectwa. 

 Do Opolskiego Centrum Leczenia 
i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Avi” trafił 

niedawno młody bocian ze złamanym 
skrzydłem, znaleziony przez mieszkań-

ców Spóroka.  Dziękujemy za ludzką 
reakcję i zgłoszenie zdarzenia do urzędu.         

5 sierpnia została podpisana umowa na prze-
budowę budynku Miejskiego Centrum Kultu-
ralno-Sportowego w Kolonowskiem. Inwesty-
cję o wartości 2 698 390, 20 zł zrealizuje firma 
Usługi Budowlano-Remontowe „DASK” Da-
riusz Stryczek ze Spóroka. Na zadanie to Gmi-
na Kolonowskie otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 319 tys. z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz 1,8 mln zł z Programu 
Inwestycji Strategicznych. Ten ostatni ma na 
celu zwiększenie skali inwestycji publicznych 
poprzez ich bezzwrotne dofinansowanie. Pro-
gram realizowany jest za pośrednictwem BGK. 
W ramach przebudowy planowany jest mię-
dzy innymi remont dachu, termomodernizacja 
obiektu a także roboty budowlane w pomiesz-
czeniach świetlicowych, remont instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Strop 
i ściany w sali zajęć muzycznych zostaną obu-
dowane płytami dźwiękochłonnymi. 
Klucze do obiektu już przekazano wykonawcy, 
a prace rozpoczęły się 8 sierpnia. Planowane 
zakończenie robót to luty 2023 r. 

25 600 zł otrzyma Gmina Kolonowskie jako 
nagrodę za zdobycie 1 miejsca w wojewódz-
twie opolskim, w rankingu dotyczącym aktyw-
ności gmin w zakresie liczby składanych wnio-
sków w Programie Czyste Powietrze. 
W rankingu brano pod uwagę ilość wniosków 
złożonych z pomocą pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w okresie od 1 kwietnia 2021 
r. do 31 marca 2022 r. 
Mieszkańcy Gminy Kolonowskie złożyli łącznie 
91 wniosków, co stanowi 5,98% wszystkich 
budynków jednorodzinnych, zlokalizowanych 
na terenie gminy.  

Prawie 3 mln złotych otrzymała gmina Kolo-
nowskie z Programu Inwestycji Strategicznych 
– Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Środki zostaną przeznaczone na uniezależnie-
nie źródeł ciepła w budynkach użyteczności 
publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu 
ziemnego z Rosji. W ramach zadania w budyn-
kach użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Kolonowskie zostanie zrealizowana rozbudo-
wa źródeł ogrzewania. Gmina planuje unieza-
leżnić się od rosyjskich dostaw poprzez mon-
taż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, co 
zmniejszy jednocześnie emisję zanieczyszczeń. 

Dzięki ogromnej hojności mieszkańców gminy 
Kolonowskie, prawie 50 powerbanków zostało 
przekazanych na potrzeby mieszkańców ogar-
niętej wojną Ukrainy. 
Dar o wartości ok. 5 tys. złotych w imieniu 
mieszkańców przekazał na ręce ks. dr. Arnolda 
Drechslera, Dyrektora Caritas Diecezji Opol-
skiej, Konrad Wacławczyk, zastępca burmi-
strza Kolonowskiego. 
Powerbanki, czyli przenośne magazyny, służą-
ce do ładowania m.in. telefonów komórko-
wych, zostaną wysłane z kolejnym transpor-
tem humanitarnym, organizowanym przez 
opolski Caritas. 
Urządzenia otrzymali mieszkańcy gminy—
beneficjenci jednego z realizowanych przez 
urząd projektów i dobrowolnie przekazali na 
ten szczytny cel.  
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W Gminie Kolonowskie działa 5 jednostek terenowych OSP, w tym 
dwie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:  

• OSP Kolonowskie (KSRG); 

• OSP Staniszcze Wielkie (KSRG); 

• OSP Staniszcze Małe; 

• OSP Spórok; 

• OSP Fosowskie. 
W jednostkach OSP działają na terenie gminy 2 Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze (Staniszcze Wielkie i Staniszcze Małe). 
W ramach KSRG jednostka OSP Kolonowskie specjalizuje się 
w zakresie ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-
ratowniczych, a jednostka OSP Staniszcze Wielkie w zakresie ra-
townictwa wysokościowego, technicznego oraz wodnego. Od 
2020 r. w miejsce jednostki ze Staniszcz Wielkich w skład VII Kom-
panii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego została 
wyznaczona jednostka z Kolonowskiego. 
Jednostki OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP i na szczeblu gminy tworzą Zarząd Miejsko–Gminny. Aktu-
alnie w strukturach OSP działa 274 osób, w tym: członkowie zwy-
czajni - 204; członkowie mogący brać bezpośredni udział w akcjach 
ratowniczych - 111; członkowie wspierający - 41; członkowie ho-
norowi - 13; członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 16. 
Jednostki dysponują następującymi pojazdami do prowadzenia 
działań ratowniczych: 
OSP Kolonowskie 
GBA-Rt 2,5/16/250 Mercedes Benz Atego 1429 AF, rok prod. 
2011 ; GBM 2,5/8 Star 244, rok prod. 1985 
OSP Staniszcze Wielkie 
GBA-Rt 2,5/16/250 Mercedes Benz Atego 1329 AF, rok prod. 2010; 
SLKw Peugeot Partner, rok prod. 2007; SLRR Nissan Navara, rok 
prod. 2010/2020; łódź płaskodenna 

OSP Staniszcze Małe 
GBA-Rt IVECO Eurocargo 140E24 4x4, rok prod. 2006/2016; quad 
Bombardier Outlander (użytkowanie w formie użyczenia); SLRR 
Ford Transit rok prod. 2008 
OSP Fosowskie 
GLM 8 Daimler LF 400, rok prod. 1975 
OSP Spórok 
GBA 2,5/16 Star 244, rok prod. 1988. 

Wszystkie gminne jednostki posiadają niezbędny sprzęt do prowa-
dzenia działań ratowniczo–gaśniczych. 
W 2021 r. nasze jednostki wyjeżdżały do akcji w sumie 139 razy: 
28 razy do pożarów, a 110 razy do miejscowych zagrożeń. Odno-
towano również jeden fałszywy alarm.  
W 2021 r. nie realizowano w jednostkach OSP zadań inwestycyj-
nych, jedynie jednostka OSP Staniszcze Małe, w ramach środków 
własnych oraz środków funduszu sołeckiego, nabyła używany lekki 
samochód Ford Transit.  
W 2021 r. na sprawy związane z ochroną przeciwpożarową wyda-
no łącznie 256 214,64 zł, a w budżecie na rok 2022 na ten cel 
1 043 774,74 zł.   
3 sierpnia zarząd jednostki OSP w Kolonowskiem podpisał umowę 
z firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej na 
dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 
1 271 451,00 zł. Jednostce udało się na ten cel pozyskać środki 
z Komendy Głównej Straży Pożarnej w wysokości 545 tys. zł, nato-
miast w budżecie gminy zabezpieczono 600 tys. zł.  
Dla jednostki OSP Staniszcze Wielkie zakupiono zestaw do ratow-
nictwa technicznego: nożyce hydrauliczne i rozpieracz ramienio-
wy. Koszt zestawu to 100 tys. zł.  
Gmina Kolonowskie, w formie dotacji, przekazała również środki 
w wysokości 15 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo–
gaśniczego dla PSP w Strzelcach Opolskich. 
Ochotnicze Straże Pożarne to jednak nie tylko działalność ratowni-
cza. W piątek, 8 kwietnia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
Staniszcze Wielkie odbył się - po raz pierwszy na terenie gminy 
Kolonowskie - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szcze-
blu gminnym. Jednostkę ze Staniszcz Małych reprezentowała Ele-
na Grobarek, która zajęła 1 miejsce w w kategorii uczniów klas 
I-IV. Elena wygrała także w swojej kategorii wiekowej etap powia-
towy, który odbył się 25 kwietnia w Strzelcach Opolskich. Laureat-
ce serdecznie gratulujemy! 
26 czerwca, na boisku w Staniszczach Wielkich. odbyły się Gminne 
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wzięli w nich udział 
najmłodsi druhowie ze Staniszcz Małych oraz miejscowej jednost-
ki. Rywalizowali oni w dwu konkurencjach: biegu sztafetowym 
z przeszkodami oraz rozwinięciu bojowym. 


