
Jubileusz OSP Kosorowice 
 

Fala jubileuszy jed-
nostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej nadal przetacza się 
po naszej gminie. W tym roku 
jako pierwsi, bo już 13 czerw-
ca, swoje święto obchodzili 
ochotnicy z OSP w Kosoro-
wicach. Wraz z przełożonymi 
i druhami z zaprzyjaźnionych 
jednostek  świętowali oni 75-
lecie istnienia swojej OSP.  

Oczywiście obchody 
zapoczątkowano w południe 
mszą dziękczynną w kościele 
parafialnym, ze szczególną 
czcią zwracając się do świę-
tego Floriana – patrona straża-
ków. Po mszy uroczyście prze-
maszerowano pod budynek 
młodej jeszcze remizy strażac-
kiej. To właśnie na placu przed 
nią dopełniła się oficjalna 
część obchodów jubileuszu. 
Przyznano medale i odznacze-
nia, wygłoszono mowy gratu-
lacyjne i przybliżono historię 
jednostki. Wśród przemawia-
jących i zaproszonych gości 
nie zabrakło Wiceprezes Za-
rządu Głównego Związku OSP 
RP – druhny Teresy Tiszbie-
rek; starosty opolskiego i jed-
nocześnie prezesa Zarządu 
Gminnego OSP w Tarnowie 
Op. Krzysztofa Wysdaka, 
Wójta Zygmunta Cichonia, 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Opolu Pawła Kielara oraz 
Komendanta Gminy Ludwika 
Janickiego.  W uroczystości 
uczestniczyli również delegaci 
z OSP w Tarnowie Op., 
Przyworach, Raszowej i Ka-
mieniu Śląskim. Po części ofi-
cjalnej gości zaproszono na 
rocznicowy, uroczysty obiad  i 
ciasto. 

Jak przyznają druho-
wie kosorowickiego OSP - 
Patryk Kowal i Mariusz Gro-
bosz – działalność w ochotni-
czej straży to na równi przy-
jemność, sposób na zabicie 
nudy i spełnienie dziecięcych 
marzeń, jak i obowiązki. Nie-
mal co tydzień ochotnicy zbie-
rają się w remizie, by zadbać o 
sprzęt i porządek w budynku. 
Do ich zadań należy także 
przygotowanie Dnia Strażaka, 
który już tradycyjnie łączą z 
Dniem Dziecka i szykują na 
ten dzień pokazy strażackie ze 
szczególnym uwzględnieniem 
publiczności dziecięcej, szcze-

rze zainteresowanej fachem 
strażaka. Do obowiązków do-
brego ochotnika należy także 
ciągłe podnoszenie kwalifi-
kacji – stąd liczne uczestnic-
two w kursach kwalifikacyj-
nych, a także konkursach na 
szczeblach gminy i powiatu, 
co wzmaga ducha rywalizacji i 
chęci podnoszenia umiejętnoś-
ci. Kosorowicka jednostka 
może się poszczycić sporą 
grupą żeńską w swoich szere-
gach. Większość dziewcząt 
działa w jednostce od 5 lat – 
jak same przyznają zaangażo-
wały się przypadkiem, gdy 
okazało się, że są spore braki 
w składzie zespołu na zawo-
dach strażackich. Tylko nie-
które, jak Zuzanna Blaut, Mo-
gą się poszczycić 10-letnim 
stażem w OSP. Jednak przy-
padkowe ochotniczki dziś już 
inaczej patrzą na swoją dzia-
łalność w jednostce. Kinga 
Gebauer przyznaje, że zawsze 
podobały jej się treningi stra-
żackie, a odkąd sama jest w 
jednostce coraz poważniej my-
śli o zostaniu w przyszłości za-
wodowym strażakiem. Na Ra-
zie, wraz z koleżankami, pla-
nują zrobić odpowiednie kur-
sy, by móc wreszcie uczest-
niczyć w akcjach strażackich. 
 Jak mówią druhowie 
z OSP, w gorącym okresie, 
szczególnie na wiosnę, odno-
towują zdecydowanie więcej 
wezwań na interwencję zarów-
no na terenie gminy, jak po-
wiatu. Oprócz Kosorowic wy-
jeżdżają do m.in. Miedzianej, 
Tarnowa Op., Kątów Op. i 
Opola Groszowice. 

Z entuzjazmu mło-
dzieży cieszy się p. Josef 
Waletzko – długoletni (lata 
1957-2001) skarbnik OSP, od-
znaczony złotym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa. Jak 
zauważa, wraz z nowym sa-
mochodem i nowym sprzętem 
przybyło obowiązków. Dlate-
go tym bardziej cieszy go, że 
następcy jego pokolenia są na 
wysokim poziomie: i obowią-
zkowi i zdyscyplinowani. Jak 
wspomina, za jego czasów 
strażactwo było pewnego ro-
dzaju tradycją rodzinną: ojciec 
był strażakiem, to i syn po-
winien. Dlatego też kosoro-
wicka OSP nigdy nie narze-
kała na brak członków, mimo 
faktu, że przez wiele lat do 

akcji jeździło się tam tylko ze 
zwykłą sikawką strażacką – i 
to także podczas dwóch naj-
większych pożarów w Kosoro-
wicach, jakie pamięta, a które 
wybuchły: w 1957 u Blauta, i 
w zaledwie dwa lata później, 
w 1959 roku u Nagla. Era aut 
strażackich była jeszcze wów-
czas odległa. 

Uroczystość związana 
z obchodami 75-lecia jed-
nostki, odświętne mundury, 
wypolerowane samochody, 
powiewający sztandar – to 
wszystko świadczy o tym, że 
lata świetności OSP Kosoro-
wice na pewno jeszcze nie mi-
nęły, a spory krąg młodzieży, 
który gromadzi ona w swoich 
szeregach, zdaje się gwaran-
tować jej ciągły rozwój. Nie 
byłby on jednak możliwy bez 
przychylności sponsorów. Dla-
tego też jednostka OSP Koso-
rowice, z Prezesem Krzy-
sztofem Halupczokiem na cze-
le, pragnie złożyć podzięko-
wania następującym osobom i 
firmom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Antoni Żyła – Malkan 
Kosorowice 

- Piotr Żur – Pomiar Przywory 
- Rudolf Malik – Z.U.R.B 

Przywory 
- Stanisław Cebula – Usługi 

Budowlane Kosorowice 
- Jan Domagała – LUZ Opole 
- Krzysztof Mutz – Domy Pod 

Klucz – Kosorowice 
- Damian Żur – Pomiar 

Kosorowice 
- Radosław Denisz – Pub 
„Victoria” Kosorowice 
- Jerzy Schnaider – Bar 
„Kabul” Kosorowice 

- Adrian Szcześniok – 
Transport Kosorowice 

- Norbert Skuła – Transport 
Kosorowice 

- Piotr Walecko – Zakład 
Stolarski Kosorowice 

- Jan Gebauer – Zakład 
Stolarski Tarnów Op. 

- Stefan Marek – Agencja 
Reklamowa STM 
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