
Sobotnie kursy językowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W okresie jesienno-
zimowym ubiegłego roku 
Koło DFK Kosorowice zor-
ganizowało w budynku wielo-
funkcyjnym zajęcia kursów 
sobotnich języka niemieckiego 
dla dzieci. W zajęciach tych, 
które prowadziła Pani Alek-
sandra Sowada brało udział 17 
dzieci. Spotkania takie budują 
w dzieciach pozytywną moty-
wację do nauki języka. Na 
kursie nie było ocen. Dzieci 
robiły wiele rzeczy wspólnie – 
majsterkowały, piekły ciasta, 
malowały, wycinały, koloro-
wały, śpiewały i dużo rozma-
wiały. Wszystko to odbywało 
się w formie zabawy. A przede 
wszystkim dzieci poznawały 
się lepiej i zaprzyjaźniły ze 
sobą. Uczyły się też tolerancji 
dla siebie i innych. 
 Wszystkie były bar-
dzo zadowolone z kursu i już 
interesują się od kiedy ruszy 
następny semestr. „Sobotni 
Kurs” finansowany jest przez 
Związek Niemieckich Stowa-
rzyszeń Społeczno-Kultural-
nych w Polsce (Vdg). 

Przewodnicząca Koła 
Teresa Halupczok 

Im się chciało chcieć…  
a chcieć to połowa móc 

 
 cenną i rzadką w dzi-
siejszych czasach inicjaty-

wą wystąpili rodzice uczniów 
klasy czwartej z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Nakle. 
Widząc, w jakim stanie znaj-
duje się sala, w której uczą się 
ich dzieci i znając problemy 
finansowe szkoły, zdecydo-
wali się we własnym zakresie 
przeprowadzić remont pomie-
szczenia. Wszyscy rodzice 
wpłacili pewną kwotę na za-
kup potrzebnych materiałów. 
Dodatkowe środki przyznane 
zostały także z budżetu gminy. 

Roboty ruszyły w 
październiku. Rodzice praco-
wali pełną parą, poświęcając 
popołudniami swój wolny 
czas. Usunęli stare powłoki 
malarskie, oczyścili sufit, 
położyli gładź tynkową, poma-

lowali ściany i podłogę, 
wymienili listwy przypodło-
gowe oraz gniazdka i przełą-
czniki elektryczne. Panie za-
dbały nawet o osłonki do 
doniczek dopasowane kolorem 
do koloru ścian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca zakończona 

została w połowie listopada. 
Czwartoklasiści od 15 listo-
pada uczą się w czystej, 
pięknie wykończonej klasie. 
Śnieżnobiały sufit świetnie 
odbija światło, ciepły, poma-
rańczowy kolor ścian dodaje 
energii dzieciom i nauczy-
cielom. 

Wartość pracy włożo-
nej przez rodziców sprowadza 
się nie tylko do wartości wło-
żonych przez nich pracy i 
materiałów. To także, a może 
przede wszystkim, doskonała 
lekcja wychowania obywatel-
skiego dla ich dzieci. Żadne, 
nawet najbogatsze państwo nie 
jest w stanie zaspokoić wszy-
stkich potrzeb swoich oby-
wateli. Dlatego zamiast narze-
kać można wspólnie poświęcić 
trochę czasu i zrobić coś dla 
siebie i dla innych.  

Odnowiona sala bę-
dzie służyć nie tylko przez 
najbliższe trzy lata obecnym 
czwartoklasistom ale także 
kolejnym rocznikom uczniów. 

 
Joanna Lachowicz, 

wychowawca kl. czwartej  
z PSP  w Nakle 
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Policzyliśmy się 
 
 Według stanu na 31 
grudnia 2011 roku w naszej 
gminie zameldowanych było 
9863 mieszkańców. W posz-
czególnych sołectwach: 

Tarnów Op. 3662 
Nakło  1469 
Przywory 1133 
Kosorowice 991 
Kąty Op. 930 
Raszowa 805 
Miedziana 639 
Walidrogi 207 

 W ciągu roku 81 osób 
wstąpiło w związek małżeń-
ski (jest to liczba mieszkań-
ców gminy; nie dotyczy osób 
zameldowanych w innych 

miejscowościach). 
 Od kilku lat obser-
wujemy wzrost urodzeń – w 
minionym roku na świat 
przyszło 98 dzieci (57 dzie-
wczynek, 41 chłopców). We-
dług miejsca zamieszkania: 37 
w Tarnowie Op., 15 w Kątach 
Op., 13 w Nakle, 11 w Przy-
worach, po 9 w Kosorowicach 
i Raszowej, 4 w Miedzianej. 
W Walidrogach nie zameldo-
wano żadnego noworodka. 
(Należy nadmienić, że istnieje 
grupa mieszkańców tej miej-
scowości, którzy posiadają tu 
domy, lecz nie są zameldo-
wani i „umykają” statystyce. 
Przypominamy, że nadal obo-
wiązuje w naszym kraju obo-

wiązek meldunkowy). 
 Pomiędzy 1 stycznia a 
31 grudnia 2011 roku poże-
gnaliśmy na zawsze 81 osób. 
Oto szczegóły: Tarnów Op. – 
29, Nakło – 15, Przywory – 
12, Raszowa – 9, Kosorowice 
– 8, Kąty Op. – 6, Miedziana i 
Walidrogi – po 1. 
 Nie brakuje nam se-
niorów. Kilkoro dożyło sędzi-
wego wieku. Wśród nich naj-
starsza jest pani Leokadia z 
Nakła urodzona 29 maja 1913 
roku, o kilka miesięcy młodsza 
jest pani Irena z Tarnowa Op. 
urodzona 10 września tego 
samego roku. Ponad rok mniej 
od obu pań liczy sobie pani 
Maria – także tarnowianka. 
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Strażacy – ochotnicy  

w 2011 roku 
 

chotnicze drużyny pożar-
nicze na terenie gminy 

Tarnów Opolski działają już 
ponad 70 lat. Obecnie funk-
cjonują tu cztery jednostki 
OSP: w Tarnowie Opolskim, 
Kosorowicach, Raszowej i 
Przyworach. Pierwsze dwie z 
wymienionych zostały włączo-
ne do Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego. To 
właśnie z racji tej przyna-
leżności uczestniczyły one w 
szkoleniach: współpracy z 
Lotniczym Pogotowiem Ra-
tunkowym oraz z zakresu 
ratownictwa na wodach i dzia-
łań przeciwpowodziowych. 

Wszystkie zespoły biorą udział 
w zawodach sportowo – po-
żarniczych oraz szkoleniach 
ratownictwa technicznego. 
 Główną racją istnie-
nia drużyn pożarniczych jest 
gaszenie ognia. W roku 2011 
strażacy z OSP w gminie 
Tarnów Opolski 65 razy 
wyjeżdżali do pożarów. Jed-
nak strażacy – ochotnicy (tak 
jak i straż zawodowa) inter-
weniują także w przypadku 
innych zagrożeń miejscowych 
wynikających z rozwoju cywi-
lizacyjnego lub praw natury. 
21 razy druhowie z OSP 
interweniowali w sytuacjach 
gdy zagrożone był zdrowie, 
życie lub mienie ludzkie albo 
środowisko. 

 Walka z pożarami i 
innymi zagrożeniami, działa-
nia ratownicze, szkolenia, 
uczestnictwo w zawodach – to 
ważne zadania. Jednak ochot-
nicze organizacje strażackie 
wiele wysiłku i czasu poświę-
cają na działalność społeczną i 
kulturalną. Wszystkie drużyny 
są organizatorami lub współ-
organizatorami corocznego 
Wodzenia Niedźwiedzia. Or-
ganizują lub współorganizują 
festyny sołeckie czy też współ-
uczestniczą w pracach przy 
organizacji Gminnego Festynu 
Letniego. Zabezpieczają jar-
marki, kiermasze, dożynki i 
inne tego typu imprezy. Sami 
organizują lub współorgani-
zują wydarzenia kulturalne i 

rekreacyjne (jarmarki, festyny, 
zabawy). Uczestniczą w uro-
czystościach parafialnych i 
obrzędach liturgicznych. Pro-
wadzą działalność edukacyjną 
organizując „Dni otwarte” 
oraz pokazy ratownictwa dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Inicjują i włączają się do 
różnorodnych akcji społecz-
nych (zbiórka surowców wtór-
nych, akcje sprzątania i po-
rządkowania, pomoc osobom 
starszym).  
 Bezinteresownie po-
święcają czas, siły i energię 
służąc społeczeństwu. Dzię-
kujemy im za to, pamiętajmy o 
tym nie tylko w Dniu 
Świętego Floriana. 
              Inf. A.Joniec, J.Czech 
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