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Piknik rodzinny                    
w Kosorowicach 

 
Na co dzieñ zwykli 

ludzie, koledzy, bracia, syno-
wie i ojcowie, pracuj¹ i bawi¹ 
siê razem z nami, przewa¿nie 
robi¹ wszystko to, co my. 
Ró¿ni ich od nas tylko jedno.  
Na ka¿de wezwanie i o ka¿dej 
porze s¹ gotowi do akcji, by w 
razie po¿aru stan¹æ i ratowaæ 
ludzkie ¿ycie i mienie. Nie 
oczekuj¹ orderów, nie oczeku-
j¹ specjalnego traktowania, 
wystarczy wdziêcznoœæ urato-
wanych osób. 

 W pierwszy majowy 
weekend Kosorowice œwiêto-
wa³y Dzieñ Stra¿aka. Obchody 
zapocz¹tkowa³ w dniu 03.05. 
2008r. piknik rodzinny zorga-
nizowany wspólnie przez OSP 
i Radê So³eck¹ Kosorowic. 
By³o trochê obaw o pogodê, 
ale na szczêœcie skoñczy³o siê 
na strachu. 

Imprezê otworzy³a 
mêsko-¿eñska dru¿yna OSP 
Kosorowice pozoruj¹c akcjê 
gaœnicz¹. P³omienie by³y 
prawdziwe, tak samo jak woda 
u¿yta do ich gaszenia. Du¿e 
wra¿enie zrobi³a na widzach 
¿eñska czêœæ stra¿y, która w 
niczym nie ustêpowa³a swoim 
kolegom po fachu. Po akcji 
dzieci mog³y obejrzeæ nowy 
wóz bojowy oraz skorzystaæ z 
przeja¿d¿ki po placu przy 
remizie. 

Organizatorzy impre-
zy stanêli na wysokoœci 
zadania. Dziêki ich zaanga¿o-
waniu i poœwiêceniu na dzieci 
oraz ich rodziców czeka³o 
wiele atrakcji. Wœród dzieci 
najwiêkszym powodzeniem 
cieszy³a siê œcianka do wspi-
naczki wysokogórskiej. Na 
placu ustawiona zosta³a kon-
strukcja o wysokoœci a¿ 7,5 m. 
Niejednemu z rodziców za-
piera³o dech w piersi, gdy 
musia³ patrzeæ na wspinaj¹ce 
siê tak wysoko pociechy. 
Oblê¿enie prze¿ywa³ te¿ 
kucyk oraz bryczka ci¹gniêta 
przez przepiêknego ogiera rasy 
œl¹skiej Rubina, dumê w³aœ-
cicieli Edyty i Jerzego Schnei-
der. Jeœli komuœ znudzi³y siê 
przeja¿d¿ki konne móg³ sko-
rzystaæ z jazdy quadem obs³u-
giwanym przez Mariusza 
Hylê. 

Doros³ym czas umi-
la³y wystêpy zespo³ów Ha³as  i 
Kosorowiczanki, a spragnieni 
mocniejszych wra¿eñ mogli 
spróbowaæ swych si³ na strze-
lnicy sportowej. Do wyboru 
by³y zwyk³e wiatrówki oraz 
profesjonalne karabinki i pis-
tolety u¿ywane przez zawodo-
wców. Nad bezpieczeñstwem 
osób æwicz¹cych celnoœæ oso-
biœcie czuwali w³aœciciele 
strzelnicy pañstwo Dorota i 
Andrzej Tylka. Hodowcy go³ê-
bi na szczêœcie nie odnotowali 
¿adnych strat. ;-) 

Jak to na ka¿dym festy-
nie, nie oby³o siê bez kon-
kursów dla dzieci i doros³ych. 

Oczywiœcie jako konfe-
ransjer brylowa³ niezast¹piony 
Pawe³ Kiszka. Dla uczestni-
ków konkursów organizatorzy 
przewidzieli nagrody rzeczo-
we. Nowoœci¹ by³ serwowany 
podczas pikniku, upieczony po 
raz pierwszy po ok. 20 latach, 
chleb z wieloka. Chleb piekli: 
Paulina Kowol, Krystyna For-
nol oraz Micha³ Wieczorek. 
Tradycja pieczenia chleba ju¿ 
w³aœciwie zanik³a i samo 
znalezienie pieca by³o du¿ym 
wyzwaniem. Trud siê op³aci³ i 
niejedna osoba przypomnia³a 
sobie dzieciñstwo próbuj¹c 
chleba ze smalcem. 
 Wieczorem stra¿acy 
zaprosili wszystkich chêtnych 
na zabawê. Do tañca przy-
grywa³ zespó³ Heaven. Zaba-
wa trwa³a jak zwykle do 
bia³ego rana. 

Œwiêto zakoñczone 
zosta³o w niedzielê o godz 
14:00 nieszporami ku czci Œw. 
Floriana. O godz, 15:00 pro-
boszcz Kosorowic ks. Piotr 
Janoszka odprawi³ mszê  œwiê-
t¹ w intencji wszystkich stra-
¿aków. Tradycyjnie przy ta-
kich okazjach organy zosta³y 
zast¹pione orkiestr¹ dêt¹. 

Tomasz Rega 
Organizatorzy festynu 

sk³adaj¹ szczególne podziêko-
wania wszystkim mieszkañ-
com, którzy poprzez w³asny 
udzia³ w przygotowaniach 
oraz u¿yczenie materia³ów, 
sprzêtu, koni wsparli nasz¹ 
imprezê. 

 Dziêkujemy tak¿e 
fundatorom nagród rzeczo-
wych: 
Sklep Edyta i Jerzy Schneider 

Sklep Krystyna Zoworka 

Henryk Borowczyk 
Pub Victoria Rados³aw Denisz 

Mariusz Hyla 
Us³ugi Budowlane 

Anna i Stanis³aw Cebula 
Us³ugi Budowlane 

Jacek Suchanek 
Malkan - Antoni ¯y³a 

Józef Woc³aw 
Strzelnica Sportowa 

Dorota i Andrzej Tylka 
Pawe³ Kiszka 

Energia Pro O/Opole 
Otto Praca w Holandii 

Nowa Trybuna Opolska 
Promedia wydawca NTO 

ZHU EKO Dariusz Roczek 
Metarol D. i E. Dziemba 

Tomi Markt - Rudolf Rygol 
Poczta Polska 

O/Tarnów Opolski 
Sklep Wielobran¿owy 

Mieczys³aw Jaszczyszyn 
Agencja Reklamowa STM 

Firma Janex 
Foto Damboñ – M.J. Dambon 

cd. ze str. 5 
pewno nie zostan¹ one zre-
alizowane lada dzieñ… Czy 
zostan¹ jednak w ogóle po-
wstan¹? Nawet na to pytanie 
trudno na dzieñ dzisiejszy 
odpowiedzieæ. Wiêc tymcza-
sem w³aœcicielom rowerów 
pozostaje korzystanie z leœ-
nych duktów podczas waka-
cyjnych wypraw – na zakupy 
do s¹siedniej miejscowoœci 
bezpieczniej nadal wybraæ siê 
samochodem. 


