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Wójt zaprzysiê¿ony
 17.11.2007r. ju¿ na 
zawsze zapisze siê w historii 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej  
w Kosorowicach. W tym dniu 
o godz. 15 odby³o siê uro-
czyste przekazanie i poœwiê-
cenie nowego samochodu ra-
towniczo-gaœniczego. Wœród 
zaproszonych goœci byli Wójt 
Gminy Zygmunt Cichoñ, 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Rudolf Urban, radni, Dziekan 
Dekanatu  Kamieñ Œl¹ski 
Józef Kaczmarczyk, Komen-
dant Gminnego OSP dh. Lud-
wik Janicki, sponsorzy, cz³on-
kowie Zarz¹du Gminnego 
OSP i delegacje z jednostek 
OSP. 
 Uroczystoœæ rozpo-
czê³a siê od meldunku dh. 
Adriana Joñca i przegl¹dów 
oddzia³ów. Nastêpnie Prezes 
OSP Kosorowice Krzysztof 
Halupczok przedstawi³ krótk¹ 
historiê jednostki i przebieg 
starañ o nowy samochód. Ks. 
Dziekan poœwiêci³ samochód 
po¿arniczy a Wójt Gminy 
wraz z Przewodnicz¹cym RG 
przekazali kluczyki i dowód 
rejestracyjny auta. Toastem  
i przeciêciem wstêgi przez 
ojca chrzestnego Jana Doma-
ga³ê zakoñczy³a siê oficjalna 
czêœæ imprezy. 
 Przybyli goœcie mieli 
okazjê dok³adnie obejrzeæ no-
wy nabytek i uczciæ to wy-
darzenie na specjalnie przygo-
towanym przyjêciu. 
 Starania o zakup sa-
mochodu ratowniczo-po¿arni-
czego z beczk¹ na wodê roz-
poczê³y siê na pocz¹tku br. 
Dziêki poparciu Wójta Gminy 
Rada Gminy uchwa³¹ z dnia 
28.06 br. przyzna³a œrodki na 
zakup auta w wysokoœci  
45 tys. z³ przy zabezpieczeniu 
œrodków w³asnych w wyso-
koœci 15 tys.z³. Samochód 
„Magirus-Deutz” zosta³ zaku-
piony 2.08 br. w firmie 
„Profis” z Tymbarku. 

... I by³a w dziejach taka noc jedyna,
Przedziwna noc - 

noc chwa³y, cudów, zjawów,
Gdy twardy ¿³ób Bo¿ego przyj¹³ Syna,

Gdy zmieni³ Bóg
porz¹dek Swoich praw.

Tej nocy czar i dzisiaj jeszcze dzia³a,
Na ca³y œwiat, na ludzi wszystkich ras,

Gdy z wszystkich ust
rozbrzmiewa Bogu chwa³a,
Jak w tamt¹ noc, tak dziœ,
i tak po wszystek czas!

Z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Wszystkim Mieszkañcom
 Gminy Tarnów Opolski

najlepsze ¿yczenia zdrowia,
 dostatku i wiele radoœci,

rodzinnego ciep³a
przy wigilijnym stole

oraz pomyœlnoœci
w Nowym Roku 2008

¿yczy
Wójt Gminy Zygmunt Cichoñ

wraz z Rad¹ Gminy


