
Strażacy na start! 
 

minne Zawody Sportowo 
– Pożarnicze 8 września 

br. zgromadziły  w Kosorowi-
cach 13 drużyn OSP. W szran-
ki stanęły 3 drużyny  najmłod-
szych adeptów pożarnictwa 
(zwanych harcerzami) - wśród 
nich jedna dziewczęca. Ich 
nieco starsi koledzy, czyli 2 
drużyny męskie i  1 żeńska, 
tworzyli reprezentacje mło-
dzieżowe. Swoją drużynę na 
zawodach mieli także „najbar-
dziej dorośli” druhowie. Gdy- 
 
 
 
 
 
 
 
 
by zsumować wiek oldbojów, 
to (mimo, iż mogą tu się zna-
leźć osoby, które przekroczyły 
36 rok życia) okazałoby się, że 
mają wspólnie prawie 400 lat! 
(Najstarszy z nich to od dawna 
działający w tarnowskiej stra-
ży, 67-letni dh Jan Buchta).  
Pozostałe 6 drużyn to zespoły 
wszystkich istniejących w 
gminie jednostek OSP, z tym, 
że w Kosorowicach i Raszo-
wej istnieją także drużyny pań. 

Walka w obu konku-
rencjach,  jakie składają się na 
zawody sportowo – pożarnicze  
była bardzo zacięta, a emocje 
wielkie. Poziom  wyrównany, 
a różnice czasowe i punktowe 
– niewielkie. Dla porządku do-
dajmy, że drużyny harcerskie 
mają niewielkie fory – w ćwi-
czeniach bojowych nie muszą 
montować tzw. linii ssawnej, 
zaś w sztafecie nie pokonują 
ściany, lecz przeskakują pło-

tek, nie obowiązuje ich także 
pokonanie równoważni. Pozo-
stałe drużyny  - bez względu 
na wiek i płeć – obowiązują 
takie same zasady.  

We wszystkich kate-
goriach  obowiązywała osobna 
punktacja, tak więc w osta-
tecznym rozrachunku, po zli-
czeniu wszystkich punktów, 
puchary zdobyli wszyscy 
uczestnicy.  

Najlepszymi wynika-
mi może się poszczycić  dru-
żyna  z OSP Tarnów Opolski, 
która uzyskała  w sumie 101 
punktów (60 sztafeta; 41 ćwi-
czenia bojowe), na drugim 
miejscu uplasowała się OSP 
Raszowa – 112 punktów (65 i 
47), miejsce trzecie ex aequo  
przypadło  Przyworom i Koso-
rowicom (po 115 pkt). Z tych 
dwóch drużyn pechowcem 
okazała się kosorowicka  OSP, 
która uzyskała  II  wynik za-
wodów (110), lecz otrzymała 
punkty karne, które zmieniły 
sytuację. 

Sędziego głównego 
zawodów powołał  - opieku-
jący się drużynami strażaków 
– ochotników z powiatu opol-
skiego – Komendant  Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
brygadier Paweł Kielar. Obo-
wiązki te powierzył  starszemu 
kapitanowi Piotrowi Panufni-
kowi. (na co dzień dowódcy 
JR-G nr 1 w Opolu).  

Zwycięzcom gratulu-
jemy. Wszystkim strażakom 
życzymy doskonałej formy i 
stałego podnoszenia spraw-
ności. A także tego, by ich 
umiejętności były potrzebne 
częściej do zapobiegania nie-
bezpieczeństwu, niż do walki i 
usuwania skutków nieszczęść i 
tragedii.                        Inf. wł. 
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W podziękowaniu  
za plony 

 
hoć co roku organizuje się 
Dożynki Gminne, a w bie-

żącym również mieliśmy zasz-
czyt być współgospodarzami 
powiatowego Święta Pierw-
szego Chleba, to przecież tra-
dycja dziękowania rolnikom, 
Bogu i Naturze w poszcze-
gólnych sołectwach jest pie-
czołowicie kultywowana. W 
jednych wsiach święto to ma 
jedynie charakter sakralny, w 
innych – także ludyczny.  

Najwcześniej, bo w 
ostatnią niedzielę sierpnia 
(26.) Sołeckie Dożynki zorga-
nizowały Walidrogi. Rano od-
była się uroczysta msza. W 
pięknie udekorowanym koś-
ciółku filialnym zjawili się 
mieszkańcy niosąc dary z pło-
dów ziemi oraz koronę żniw-
ną. Po południu świętowano 
na miejscowym boisku. Na-
pieczono kołacza, naparzono 
kawy i „weselono się pospo-
łu”. Dla dzieci przygotowano 
gry i zabawy sportowe z drob-
nymi nagrodami, zatańczył 
WAL-NAK, zaśpiewały Śląs-
kie Dziewczyny. Wieczorem 
do tańca zagrał zespół. Choć 
niezbyt hucznie, ale za to w 
miłej sąsiedzkiej atmosferze 
wesoło spędzono ostatnią wa-
kacyjną niedzielę. 

W sobotę 1 września 
dożynkowe obchody rozpoczę-
to w Raszowej. Wieczorna za-
bawa wprawiła wszystkich w 
dobry humor.  Ale w niedzielę 
nie dane było raszowianom 
długo pospać, gdyż należało 
udać się do kościoła na 
uroczystości religijne. Panu 
Bogu podziękowano jak nale-
ży, a później wesoły korowód 
dożynkowy przeszedł ulicami. 
Na spotkanie przy biesiadnym 
stole Rada Sołecka zaprosiła 
wszystkich mieszkańców. Przy 
kawie, kołaczu i muzyce roz-
mawiano, śmiano się, dyskuto-
wano… po prostu cieszono z 
udanych żniw i spotkania w 
gronie przyjaciół i sąsiadów. 

W Miedzianej  Sołe-
ckie Dożynki miały jedynie 
wymiar sakralny. Tu uroczyste 
nabożeństwo odbyło się w 
niedzielę 2 września br.  

Drugą  wrześniową 
niedzielę – 9. na swoje sołec-
kie obchody wybrały wsie 
Tarnów Opolski i Kąty 

Opolskie. W obu miejscowoś-
ciach odbyła się uroczysta 
msza dożynkowa, z tym, że 
dla rolników kąteckich  Rada 
Sołecka zorganizowała  spot-
kanie przy podwieczorku. 

   W Kosorowicach 
uroczystości mają także przede 
wszystkim wymiar religijny, 
lecz związana z tym obrzędo-
wość jest bardzo bogata. Koro-
na dożynkowa oraz płody zie-
mi, które stają się darami 
ofiarnymi podczas nabożeń-
stwa  zostają przyniesione pod 
krzyż przydrożny. Stamtąd 
Starostowie Dożynek Sołec-
kich z niosącymi dary i orkie-
strą po odmówieniu modlitw 
udają się do kościoła. Dołą-
czają do nich mieszkańcy wsi i 
wszyscy razem pięknie ustro-
joną trasą przechodzą do swo-
jej świątyni. Tak też było i tym 
razem 23 września. 

 
 
 
 
 
 
 
 

W Nakle dożynki 
wiejskie odbyły się 23.09.br. 
Po zakończeniu popołudnio-
wego nabożeństwa w kościele 
parafialnym na ulicy Kościel-
nej uformował się korowód, na 
czele którego jechały korony 
żniwne rolników z Nakła oraz 
Grabowa. Humoru i kolorytu 
pochodowi dodali przebie-
rańcy. Towarzyszyli im miesz-
kańcy wsi, którzy licznie ze-
brali się wzdłuż przyozdo-
bionej trasy przemarszu. Dal-
sza część  uroczystości odbyła 
się na placu zabaw. Po przy-
witaniu wszystkich przybyłych 
gości swoje słowo do rolników 
skierował (oprócz gospodarzy 
w osobach ks. Proboszcza i  
 
 
 
 
 
 
Sołtysa) goszczący tu  Wójt 
Gminy Tarnów Opolski Krzy-
sztof Mutz.  Na imprezie każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Dzieci uczestniczyły w kon-
kursach sprawnościowych. 
Odbył się mecz piłki nożnej 
Kobiety vs. Mężczyźni o 
Puchar Sołtysa, który powę-

drował do drużyny żeńskiej. 
Wieczór umilały panie z Echa 
Krośnicy, a całość zakończyła 
się zabawą taneczną z zespo-
łem RUNWAY. Nakielskie 
dożynki zorganizowano z du-
żym rozmachem przy zaanga-
żowaniu wielu osób. Za na-
szym pośrednictwem sołtys 
Rafał Zmuda kieruje do nich 
poniższe słowa: 

Chciałbym podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom 
za liczne przybycie oraz wspól-
ną zabawę. Oprócz tego dzię-
kuję: 
- rodzicom maluchów uczest-

niczących w korowodzie i 
przebierańcom, k tórzy tak 

licznie go ubarwili 
- Radzie Sołeckiej za ogrom 
pracy i środków włożonych w 
przygotowanie imprezy; 
-  Lidii Niesłony i Małgo-
rzacie Cichoń za pomoc w 

przyozdobieniu placu zabaw; 
-  Janowi Dambonowi za po-
prowadzenie imprezy; 
- osobom, które bezintere-
sownie odpowiedziały na apel 
o pomoc: Barbarze Sonsali, 
Jolancie Slezionie, Andrze-
jowi Patole, Sylwii i Andrze-
jowi Stachnowskim. 
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