
Polsko-holenderska 
majówka strażacka 

�

Vgi qtqe| p�òo clÁy m�ò
z pewnością długo będą 
wspominać strażacy z OSP 
Tarnów Opolski (mała 
miejscowość koło Opola) oraz 
strażacy z Nordwijkerhout 
(miasteczko w Holandii).  
Dzięki członkowi honorowemu 
tarnowskiej OSP, Fredowi 
Droogowi, strażacy tych jed-
nostek od lat utrzymują 
kontakty i prowadzą wymianę. �

J qngpf gtue{òqej qvpk-
cy (8osób) przyjechali do 
Polski 3 maja w godzinach 
popołudniowych. Nie mogli 
więc uczestniczyć w uroczystej 
Mszy Świętej z okazji Dnia 
Strażaka, która odbyła się w 
tym dniu o godzinie 11 w 
kościele pod wezwaniem Świę-
tego Marcina w Tarnowie 
Opolskim.  Mogli  natomiast 
być obecni na wieczornym 
spotkaniu, mającym na celu 
celebrację strażackiego święta, 
międzypokoleniową wymianę 
doświadczeń oraz wspomina-
nie minionych dziejów tej nie-
wielkiej, ale prężnie działającej 
OSP. Goście z Holandii rów-
nież opowiadali o swoich prze-
życiach, metodach działania, 
trudnych akcjach i systemie 
pożarnictwa w swoim kraju. 
Dzielili się też osobistymi 
doświadczeniami.  Ale był to 
także czas relaksu, integracji i 
dobrej zabawy w miłym 
towarzystwie, wśród prawdzi-
wych przyjaciół. �

Y òmqnglp{o òf pkwòi qu-
podarze zaplanowali wyjazd na 
spływ kajakowy po Małej Pan-
wi. Jednak paskudna pogoda 

pokrzyżowała te plany. Rano 
zatem pojechano w gości do 
Jednostek Ratowniczo – Gaśni-
czych nr 1 i 2 w Opolu, gdzie 
zawodowi strażacy przyjęli ich 
bardzo mile. Była to bardzo 
pouczająca lekcja nie tylko dla 
opolskich ochotników, ale tak-
że dla ich zagranicznych kole-
gów. Kiedy już wiedza o 
profesjonalnych działaniach 
PSP została wchłonięta, grupa 
udała się do kręgielni. Holen-
drzy wcale nie są lepsi niż 
Polacy! Mnóstwo śmiechu i 
wspaniała rywalizacja wprawi-
ła wszystkich w dobre humory. 
Wieczorem zorganizowane zo-
stało ognisko na terenie leś-
niczówki w gminie Tarnów 
Opolski. W otoczeniu cudow-
nej zieleni, wśród śpiewu 
ptaków i świeżego powietrza, 
goście otrzymali zadanie roz-
palenia ogniska. W Holandii 
nieczęsto się to robi, więc 
możliwość patrzenia w „bez-
pieczny ogień” i pieczenia 
kiełbasek przyniosła tamtej-
szym strażakom wiele radości. 
Wspólne granie w siatkówkę, 
śpiewy, tańce i rozmowy to coś 
co polecamy każdemu  - nie 
tylko strażakowi - w ramach 
odpoczynku. �

P cuv�r pgi qòf pkc, gru-
pa 25 osób wyjechała do Kra-
kowa, a następnie do Oświę-
cimia, by usłyszeć co nieco o 
polskiej historii. Zagraniczni 
goście byli wstrząśnięci tym, 
co zobaczyli w Auschwitz. 
Kraków wywołał u nich zach-
wyt i wszyscy deklarowali, że 
chcą odwiedzić to miasto 
ponownie. To również był 
nadzwyczaj przyjemnie spę-
dzony dzień.�

Y {o kcpcò| gòuvtc�cmc-
mi z innego kraju jest bardzo 
ciekawym doświadczeniem. 
Wszystkim jednostkom życzy-
my takiej możliwości. To nie 
musi być Holandia, ale  każdy 
inny kraj. Chodzi o to, żeby 
poznawać się nawzajem, inte-
grować, a również uczyć. Prze-
cież jako strażacy wykonujemy 

taką samą pracę, różnią się 
jednak niektóre metody, sys-
tem pożarnictwa, niektóre 
sprzęty. Taka wymiana jest 
również świetną zabawą. Ta 
tarnowsko - nordwijkerhoucka 
sprawiła, że tegoroczna stra-
żacka majówka  jest miłym 
wspomnieniem, o którym chce 
się opowiadać…  

Katarzyna Zyła�
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Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej 
 
 Informujemy, że na podstawie zezwolenia Decyzja Wójta 
Gminy Tarnów Opolski z dnia 20.05.2013r. została zorganizowana 
zbiórka publiczna podczas Festynu Rodzinnego w Przedszkolu 
Publicznym w Przyworach dnia 2.06.2013r. 
 Sprzedano wszystkie cegiełki wartościowe w następu-
jących nominałach: 
- ilość 150 cegiełek o wartości 3zł numeracja 1-150, 
- ilość 50 cegiełek o wartości 2zł numeracja 1-50, 
- ilość 50 cegiełek o wartości 5zł numeracja 1-50, 
- ilość 50 cegiełek o wartości 1zł numeracja 1-50. 
 Dochód ze sprzedaży cegiełek wyniósł 850zł i zostanie 
przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie 
przedszkola. 

Rada Rodziców 
Przedszkole Publiczne w Przyworach 


