
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zarys historyczny  
OSP  Kosorowice 

 
 Początki funkcjono-
wania Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kosorowicach sięgają 
XIX wieku. Świadczą o tym 
zdjęcia pamiątkowe będące w 
posiadaniu mieszkańców Ko-
sorowic. W roku 1852 wy-
buchł tu pożar, który spalił 
połowę wioski. Dekadę póź-
niej, bo 28 stycznia 1863 roku 
spaliła się druga połowa wsi. 
Po tym drugim pożarze przys-
tąpiono do budowy domów z 
kamienia krytych dachówką - 
wcześniejsze domy były bo-
wiem kryte słomą. W tym sa-
mym czasie wybudowano w 
Kosorowicach pierwszą remi-
zę strażacką - została ona roze-
brana dopiero w 2001 roku. W 
trzecim dziesięcioleciu ubie-
głego wieku, na podstawie 
przepisów z dnia 11 marca 
1934 roku, w Tarnowie Opol-
skim została utworzona Okrę-
gowa Straż Pożarna do której 
zostały dołączeni zostali także 
ochotnicy działający w Koso-
rowicach. Ten dzień przyjmu-
jemy za oficjalną datę utwo-
rzenia OSP w Kosorowicach. 
 W okresie międzywo-
jennym, początkach OSP Ko-
sorowice, sprzęt przeciwpoża-
rowy do gaszenia dowożony 
był furmankami. Jednostką 
kierowali wówczas Alfons 
Mika i Wojciech Hyla. Do-
piero w wiele lat po wojnie, na 
początku 1970 roku, ochotnicy 
z Kosorowic otrzymali przy-
czepę strażacką. Po jej pod-
czepieniu do ciągnika można 
było dojechać na ćwiczenia 
lub do pożaru. Pozyskano tak-
że motopompę PO-3 a później  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PO-5. Przełom lat 80 i 90 
przyniósł wzrost aktywności 
społecznej w całym kraju. 
Także w Kosorowicach w 
1991 roku powstał ”Społeczny 
Komitet Budowy Remizy”, 
który rozpoczął budowę nowe-
go budynku remizy strażackiej 
we wsi. Gmina Tarnów Opol-
ski, wspólnie z Fundacją Roz-
woju Śląska Opolskiego, do-
kończyła inwestycję. I tak 
powstał budynek wielofunk-
cyjny, którego część stanowi 
także remiza strażacka. Obiekt 
ten został przekazany OSP Ko-
sorowice w styczniu 2000 ro-
ku. Nowa strażnica spowodo-
wała szybki rozwój jednostki, 
w szczególności napływ no-
wych członków czynnych. 
 Jeszcze przed odda-
niem remizy do użytku, w 
marcu 1999 roku, OSP 
otrzymała z Niemiec samo-
chód Opel Blitz GLAM 8/9. W 
parę lat później dołączył do 
niego zestaw ratowniczy PSP 
R1 z Fundacji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy oraz 
sporo sprzętu ratowniczego za-
kupionego przy pomocy Urzę-
du Gminy w Tarnowie Op. 
 Społeczność lokalna 
w uznaniu zasług dla kosoro-
wickiej jednostki OSP ufun-
dowała sztandar, który został 
jej przekazany 12 maja 2008 
roku. Na początku 2007 roku 
rozpoczęto starania o zakup 
samochodu ratowniczo-pożar-
niczego z beczką na wodę. 
Pierwsza prośba o zabezpie-
czenie środków na zakup tego 
samochodu została wystoso-
wana do Rady Gminy w 
Tarnowie Op. 8. lutego 2007 
roku i została rozpatrzona Ne-
gatywnie. Dopiero jej pono-

wienie, w maju tego samego 
roku, przyniosło oczekiwany, 
pozytywny skutek. Dzięki po-
parciu wójta - pana Zygmunta 
Cichonia - Rada Gminy uch-
wałą z dnia 28 czerwca 2007 
roku przyznała OSP w Koso-
rowicach środki na zakup sa-
mochodu pożarniczego, przy 
zabezpieczeniu. I już w sier-
pniu samochód ratowniczo-
gaśniczy Magirus Deutz GBA 
2/24 został zakupiony w Tym-
barku.  
 W ciągu tych 75 lat 
członkowie jednostki brali 
udział w akcjach ratowniczo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gaśniczych na terenie Gminy  
Tarnów Opolski, a także po-
wiatu opolskiego. Aktywnie 
uczestniczyli również w 
zawodach sportowo-pożarni-
czych zarówno na szczeblu 
gminy, jak i powiatu, zajmując 
w nich wysokie miejsca. W 
celu poprawienia estetyki pla-
cu przed remizą, i samej Re-
mizy, w 2007 roku został ut-
wardzony plac przed budyn-
kiem, a w 2009 roku zostały 
zamontowane w strażnicy no- 

we bramy wjazdowe z napę-
dem elektrycznym. 
 
Od zakończenia II Wojny 
Światowej działaczami OSP 
Kosorowice byli: Jerzy Woc-
ław, Franciszek Kowol, Fran-
ciszek Zmuda, Marcin Kurek, 
Franciszek Soworka, Arnold 
Kowalczyk, Henryk Smol-
czyk, Piotr Dyga, Piotr Woj-
tala, Joachim Cichoń, Jerzy 
Fornol, Gerhard Sparwasser 
oraz długoletni skarbnik Josef 
Waletzko. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualny skład osobowy 
władz OSP jest następujący: 

ZARZĄD: 
Prezes – Krzysztof Halupczok 

Naczelnik – Adrian Joniec 
Z-ca naczelnika – Damian 

Łukaszczyk 
Sekretarz – Krzysztof Wojtala 

Skarbnik – Patryk Kowol 
Członek – Krzysztof Bawoł 
KOMISJA  REWIZYJNA: 

Przewodn. – Ludwik Zmuda 
Członek – Antoni Zyla 

Członek – Krzysztof Żyła 
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