
Jak zabawa, to na… 80-lecie 
stra¿y w Przyworach! 

 
Na 28 czerwca 2008 

roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 
w Przyworach wyznaczy³a 
dzieñ uroczystych obchodów 
swego 80-lecia istnienia. 

Z okazji zbli¿aj¹cego 
siê œwiêta stra¿acy ju¿ wczeœ-
niej przeprowadzili generalny 
remont swojej remizy – prace 
przygotowawcze wykonali sa-
mi, a reszt¹ zajê³a siê wynajêta 
firma. Obchody chlubnego 
wydarzenia w pogodn¹ sobotê 
zapocz¹tkowano przedpo³ud-
niow¹ msz¹ œwiêt¹ w miej-
scowym koœciele, na której 
stawi³y siê wszystkie podod-
dzia³y OSP. Czêœci sakralnej 
dope³ni³o poœwiêcenie przez 
ksiêdza Dziekana Józefa Kacz-
marzyka nowej figury œw. 
Floriana - patrona stra¿aków, 
ufundowanej przez Radê So-
³eck¹ oraz œwie¿o wyremon-
towanej stra¿nicy. Nastêpnie 
przed remiz¹ odby³a siê czêœæ 
oficjalna uroczystoœci. Zdano 
raport, przy dŸwiêkach hymnu 
podniesiono flagê na maszt,  
a  po krótkim przypomnieniu 
historii jednostki, nast¹pi³a de-
koracja stra¿aków. Za zas³ugi 
dla po¿arnictwa przyznano: 
Z³oty medal – Wernerowi 
Wrzeciono; Srebrny medal – 
Piotrowi Kozubowi, Edwardo-
wi Drzymale, Henrykowi Ber-
kemanowi, Marcinowi Gabo-
rowi, Markowi Janickiemu, 
Waldemarowi Jaroszowi i 
Marcinowi Kotuli; Br¹zowy 
medal – Damianowi Jelito. 
Po dekoracji przyszed³ czas na 
¿yczenia. Odczytano te nades-
³ane poczt¹, a osobiœcie wyra-
zy uznania przyworskim stra-
¿akom z³o¿yli zaproszeni goœ-
cie: Wójt Gminy Zygmunt 
Cichoñ, Wicestarosta Powiatu 
Krzysztof Wysdak, Radny 
Gminy Grzegorz Cebula oraz 
So³tys Lidia Urban. 

Po wzruszaj¹cych 
chwilach towarzysz¹cych po-
dziêkowaniom, dekoracjom  
i ¿yczeniom, przyszed³ czas na 
czêœæ rozrywkow¹. Najwiêk-
sz¹ atrakcj¹ dla najm³odszych 
by³ pokaz profesjonalnego 
sprzêtu po¿arniczego. W Przy-
worach pojawi³ siê bowiem 
wóz bojowy BRONTO z nie-
wiarygodnie d³ugim, bo a¿ 40 
metrowym podnoœnikiem! 

Z góry robiono na 
nim zdjêcia ca³ej miejscowoœci 
– ostatnio takie wydarzenie 
mia³o miejsce 30 lat temu.  
Dzieci, jako potencjalni przy-
szli ochotnicy, mog³y te¿ 
zaprezentowaæ swoje umiejêt-
noœci w zawodach zwi¹zanych 
z po¿arnictwem m.in. w zwija-
niu wê¿a stra¿ackiego. Og³o-
szono tak¿e zwyciêzców kon-
kursu plastycznego „Jak 
chcesz, ¿eby wygl¹da³ budy-
nek naszej stra¿y?”. Spoœród 
11 prac na szczególne wyró¿-
nienie zas³u¿yli: Kamil Deja  
(1 m-ce), Paulina Gajda  
i Natalia Miœ (2 m-ce) i Adam 
Poloczek (3 m-ce). Wszyscy 
m³odzi artyœci otrzymali na-
grody. 

W tym czasie o roz-
rywkê dla nieco starszych 
uczestników festynu zadba³ 
zespó³ SANTEX, pojawi³a siê 
te¿ niezwyk³a grupa kabare-
towa „Przyworskie prymusy”, 
w ramach której zaprezen-
towali siê cz³onkowie… miej-
scowej Rady So³eckiej! O mu-
zyczn¹ oprawê w dalszej 
czêœci imprezy zadba³ zespó³ 
„Bee Fays”. Przy rytmicznych 
dŸwiêkach jakoœ milej by³o 
spêdzaæ czas w 3 rozstawio-
nych namiotach, w których  
o coœ smacznego do przek¹-
szenia i co nieco do wypicia 
zadbali sami stra¿acy. Istnymi 
tanecznymi fajerwerkami za-
koñczono ca³¹ imprezê – pl¹-
sami w parze i solo - przy 
muzyce zespo³u „Brylant”. 
Naprawdê trudno by³o wróciæ 
nastêpnego dnia do mono-
tonnej rzeczywistoœci – bo nie-
stety nastêpna tak wielka 
rocznica dopiero za 10 lat… 

Zarz¹d OSP w Przy-
worach pragnie podziêkowaæ 
firmom i osobom prywatnym, 
które w jakikolwiek sposób 
wspar³y jednostkê podczas 
remontu remizy i organizacji 
obchodów jubileuszu:  
- Urzêdowi Gminy w Tarno-
wie Opolskim 
- Firmie „MALIK” za wyko-
nanie remontu remizy 
- Firmie „BRAMY DYGA” za 
zakup nowego masztu 
flagowego 
- Spó³dzielni Pracy i Surow-
ców Mineralnych 
- Bankowi Spó³dzielczemu w 
Krapkowicach – filia w Przy-
worach 

- Firmie „PIOMAR” 
- Pañstwu Bernadette i Rudol-
fowi KREUZ 
- Firmie „BART STROM” 
- Firmie „EKO” 
- Firmie „SPINEL” 
- Firmie „OPOL SPAW” 
- Firmie „FEL DOM” 
- Firmie „AUTO KALA” 
- Sklep Spo¿ywczy – Koryt-
kiewicz Maria 
- Us³ugi Transportowe – Duda 
Henryk 
- Us³ugi Transportowe – Okos 
Reinhold 
- Firmie „ROZ TECH” 
- Firmie „PMR” Przywory 
- Punkt Apteczny 
- Pañstwu Marciniak 

- Firmie „STOL WID” 
- Sklepowi „ZOFIA” 
- Firmie „SUCHANEK” 
- Us³ugi Remontowe „SU-
CHANEK” 
- Pani Aleksandrze Poloczek 
- Sklepowi K&K KALICIAK 
– za ufundowanie nagród 
rzeczowych 

Szczególne podziêko-
wania stra¿acy kieruj¹ do 
mieszkañców wsi Przywory, 
którzy za poœrednictwem Rady 
So³eckiej, ufundowali figurê 
œw. Floriana i wszystkim tym, 
którzy ofiarowali swój cenny 
czas i w jakikolwiek sposób 
pomogli w organizacji tego 
wyj¹tkowego œwiêta. 
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