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Jednostka Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej z Koso-
rowic dot¹d nie posiada³a 
swojego sztandaru. Jego uzys-
kanie wcale nie jest proste. 
Sztandaru bowiem nie mo¿na 
sobie kupiæ ani za¿yczyæ. To 
spo³ecznoœæ lokalna – w uzna-
niu dla swojej jednostki OSP 
mo¿e j¹ uhonorowaæ w tak 
spektakularny sposób. Zanim 
wiêc – 12 maja br. – nast¹pi³o 
uroczyste przekazanie sztanda-
ru, zawi¹zano spo³eczny komi-
tet, na czele którego stan¹³ 
Wójt Gminy Zygmunt Cichoñ. 
Komitet gromadzi³ œrodki. 
Gdy je ju¿ zgromadzono, 
sztandar zosta³ wyhaftowany. 
 Uroczystoœæ rozpo-
czê³a siê msz¹ œwiêt¹ w koso-
rowickim koœciele. Podczas 
nabo¿eñstwa sztandar poœwiê-
cono. PóŸniej jednostka, wraz 
z zaproszonymi goœæmi, prze-
maszerowa³a pod remizê, 
gdzie nast¹pi³ podnios³y akt 
przekazania. Kosorowiccy 
druhowie – wraz z Prezesem 
OSP dh Krzysztofem 
Halupczokiem i Naczelnikiem 
– dh Adrianem Joñcem – 
zostali w ten sposób uhono-
rowani, obdarzeni zaufaniem  
i uznaniem. Splendoru tej – 
wa¿nej dla stra¿aków z Koso-
rowic – chwili dodali przybyli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
goœcie: Sekr. Zarz¹du Woje-
wódzkiego OSP dh Wies³aw 
Penk, Wiceprezes Zarz¹du 
Powiatowego OSP dh Krzysz-
tof Wysdak, Komendant 
Miejski Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej st.kpt. Pawe³ Kielar, 
opiekun jednostki z ramienia 
Komendy Miejskiej Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Opolu 
st.kpt. Stanis³aw Hoffman oraz 
Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Zygmunt Cichoñ i Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Rudolf 
Urban. W uroczystoœci wziêli 
tak¿e udzia³ stra¿acy z ca³ej 
gminy, cz³onkowie Zarz¹du 
Gminnego OSP z Komen-
dantem Gminnym dh Ludwi-
kiem Janickim oraz zarz¹dy  
i poczty sztandarowe wszyst-
kich jednostek OSP dzia³aj¹-
cych na terenie gminy. 
 W dalszej czêœci uro-
czystoœci nast¹pi³o wrêczenie 
odznaczeñ i medali. PóŸniej 
wyg³oszono okolicznoœciowe 
przemówienia i gratulacje. Po 
odprowadzeniu sztandaru i 
z³o¿eniu meldunku o 
zakoñczeniu uroczystoœci 
druhowie z OSP Kosorowice 
wraz z towarzysz¹cymi im 
goœæmi zasiedli przy sto³ach, 
by – ju¿ w luŸniejszej 
atmosferze – œwiêtowaæ dalej. 

Lista fundatorów sztandaru na str.7

Pocz¹tki funkcjono-
wania Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Kosorowicach siêgaj¹ 
XIX wieku. Œwiadcz¹ o tym 
zdjêcia pami¹tkowe bêd¹ce  
w posiadaniu mieszkañców 
Kosorowic. W roku 1852 
wybuch³ tu po¿ar, który spali³ 
po³owê wioski. 28.01.1863 
spali³a siê druga po³owa wsi. 
Po po¿arze w 1863r. 
przyst¹piono do budowy do-
mów z kamienia krytych 
dachówk¹ (stare domy by³y 
kryte s³om¹). W tym czasie 
wybudowano w Kosorowicach 
pierwsz¹ remizê stra¿ack¹, 
która zosta³a rozebrana w 2001 
roku. Na podstawie przepisów 
z dnia 11.03.1934 w Tarnowie 
zosta³a utworzona Okrêgowa 
Stra¿ Po¿arna. Kosorowice 
zosta³y do³¹czone do niej  
w dniu 24.10.1934. Jest to 
oficjalna data utworzenia OSP 
w Kosorowicach. 

W tym czasie do 
gaszenia sprzêt przeciw-
po¿arowy dowo¿ony by³ 
furmankami. Na pocz¹tku 
1970 roku OSP otrzyma³a 
przyczepê stra¿ack¹. Po jej 
podczepieniu do ci¹gnika 
mo¿na by³o dojechaæ na 
æwiczenia lub do po¿aru. 
Pozyskano tak¿e motopompê 
PO-3 a póŸniej PO-5. 
22.03.1999 roku dostaliœmy z 
Niemiec samochód po¿arniczy 
Opel-Blitz z autopomp¹. S³u¿y 
on do dziœ. 

W 1991 roku powsta³ 
„Spo³eczny Komitet Budowy 
Remizy”, który rozpocz¹³ 
budowê. Gmina wspólnie  
z Fundacj¹ Rozwoju Œl¹ska 
Opolskiego dokoñczy³a inwes-
tycjê. Powsta³ budynek wielo-
funkcyjny, w którym znalaz³a 
swoje miejsce tak¿e remiza 
stra¿acka. Obiekt ten zosta³ 
nam przekazany w styczniu 
2000r. 

 K.Halupczok 

Zarys historyczny
OSP Kosorowice

„Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”: 
- Adrian Joniec 
- Gerhard Sparwasser 
- Krzysztof Halupczok 
 

„Odznaka Stra¿ak Wzorowy”: 
- Damian £ukaszczyk 
- Mariusz Sparwasser 
 

„Z³ota Odznaka M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej”: 
- Szymon Dyga 

 

„Odznaka za Wys³ugê Lat”: 
- 5 lat Adam Ma³ek 
- 15 lat Krzysztof Mutz 
- 20 lat Helmut Sparwasser 
- 30 lat Antoni Zy³a 

- 60 lat Josef Waletzko 

ODZNACZENI


