
Dzień Chłopak a  
w PSP w Kątach Op. 

 
W ostatni dzień wrze-

śnia bardzo uroczyście obcho-
dziliśmy w naszej szkole 
Dzień Chłopaka. W końcu nie 
tylko dziewczynki i kobiety 
zasługują na celebrację swo-
jego święta 8 marca, ale także 
chłopcy powinni być 30 
września wyjątkowo traktowa-
ni. Głównym punktem obcho-
dów była akademia przygoto-
wana wspólnymi siłami przez 
dziewczynki z klasy czwartej i 
panią Anię Kaczkowską. Bu-
kiet życzeń ułożony z pięk-
nych i ciepłych słów sprawił 
wszystkim wielką przyjem-
ność. Uczniowie mogli wyka-
zać się wiedzą i umiejętnoś-
ciami nie tylko z dziedzin  
typowo męskich. Można było - 
między innymi - p rzekonać się 

czy chłopcy potrafią przyszy-
wać guziki, czy znają się na 
sprzęcie kuchennym i markach 
samochodów. Wszystkie Kon-
kursy rozbawiły do łez zgro-
madzonych.  

Zwieńczeniem akade-
mii było ogłoszenie wyników 
konkursu przeprowadzonego 
dzień wcześniej. Uczennice 
wybierały, ich zdaniem, najfaj-
niejszego chłopaka w szko le. 
W kategorii klas IV-VI to 
zaszczytne miano Mistera 
Szkoły uzyskał Marcel Mrohs. 
W kategorii uczniów klas I-III 
bezsprzeczn ie zwyciężył i 
uzyskał miano Misterka Szko-
ły Łukasz Nowak. Nagrodą dla 
obu zwycięzców była możli-
wość pozowania do zdjęć na 
królewskim t ronie, w kró lews-
kim płaszczu, koronie i z ber-
łem w ręku. 

 Anna Kaczkowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                3 października br. w 
filii Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Miedzianej miało miej-
sce bardzo ważne wyda-
rzen ie. 19 dzieci wraz z ro-
dzicami, gośćmi i panią Sołtys 
zgromadziło się, aby uczest-
niczyć w uroczystym otwarciu  
nowej sali świetlicowej dla 
dzieci. W remoncie i urzą-
dzaniu uczestniczyło wielu  
mieszkańców naszej miejsco-
wości (za co im bardzo  
dziękujemy), a efekt końcowy 
pozytywnie zaskoczył nawet  
pomysłodawców. Już w ubieg-
łym roku odbywały się zajęcia, 
jednak najmłodsi nie mieli 
swojego miejsca. Teraz sala 
jest w pełni przystosowana do 
potrzeb dzieci: są nowe, kolo-
rowe meble, mnóstwo zaba-
wek, kącik malucha, miejsce 
do gier i zajęć plastycznych, 
duża przestrzeń do zabawy i 
miejsce do wypoczynku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Jednocześnie infor-
mujemy - to jeszcze nie ko-
niec! Mamy jeszcze sporo pla-
nów i pomysłów, co zrobić, 
aby było lepiej, piękn iej, cie-
kawiej... Dlatego trzymajcie 
kciuki! 

W ramach zajęć pro-
wadzone będą gry i zabawy, 
zajęcia p lastyczne i muzyczne, 
biblioterapia, zajęcia teatralne 
i taneczno-rytmiczne. Świe-
tlica jest czynna trzy razy w 
tygodniu.  
 

Zajęcia świetlicowe: 
- poniedziałek 15:00-18:00 
- wtorek         15:00-17:00 
- piątek          14:30-16:30 

Zajęcia artystyczne (plastyka, 
muzyka, teatr - od I kl. SP) - 

wtorek 17:00-18:00 
Zajęcia taneczno-rytmiczne - 

poniedziałek 17:00-18:00 
Gorąco zapraszamy wszystkie 

dzieci! 

Serdeczn ie dziękujemy
wszystkim darczyńcom: 
- Pani Sołtys Joannie Pietru-
szce 
- Panu Wójtowi Krzysztofowi 
Mutzowi 
- Pani Dyrektor GOK Ewie 
Loster 
- Państwu Katarzynie i 
Sebastianowi Kondzielom 
- Przedsiębiorstwu „Labtar” 
- Firmie malarsko-remontowej 
Kondziela 
- Pani Marii Jo lancie 
Płacheckiej 
- Rodzinie Sparwasser 
- Filipowi Skórze, Samancie 

Gabor i całej zaangażowanej 
młodzieży  
- Przedsiębiorstwu Bromma 
Granit  
- Firmie EKO - Przywory. 

Jeśli chcecie się po-
dzielić z naszymi dziećmi, to 
czekamy na literaturę dzie-
cięcą i młodzieżową, ksią-
żeczki d la dzieci, artykuły  
plastyczne (których nigdy za 
wiele), kolorowe poduszki, 
bajki na DVD, zabawki dla 
najmłodszych (nie pluszaki). 
Z góry bardzo serdecznie 
dziękujemy!           

                Anita Psiuk 

 

Powiatowe Zawody 
Sportowo– Pożarnicze… 

 
…odbyły się 1 paź-

dziernika w Kotorzu Małym. W  
zawodach udział wzięło 12 
drużyn męskich (w tym jed-
nostka z Tarnowa Opolskiego) 
oraz 9 drużyn kobiecych. Za-
wodnicy rywalizowali w stra-
żackiej sztafecie (7 razy 50 me-
trów z przeszkodami) oraz w 
ćwiczeniach bojowych. Wszyst-
kim drużynom bardzo zależało  
na zwycięstwie, więc można 
było podziwiać szybkość, spryt 
i wytrzymałość strażaków na-
szego powiatu. Zawodnicy z 
jednostki OSP Tarnów Op. 
przygotowywali się do tych za-
wodów od dłuższego czasu. 
Ćwiczyli na tarnowskim stadio-
nie, studiowali regulamin  i robi-
li wszystko, żeby na zawodach 
uzyskać jak najlepsze czasy i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pokazać się z jak najlepszej 
strony. 

Po pierwszej konku-
rencji jednostka z naszej gminy  
była na piątym miejscu (w 
sztafecie uzyskała czas 62,4 se-
kundy), ale po ćwiczen iach bo-
jowych ulokowała się na miejs-
cu czwartym, co jest dużym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sukcesem. Pierwsze miejsce w 
grupie C (mężczyźn i) zajęło  
OSP Dębie, drugie OSP Łub-
niany, a trzecie OSP Żelazna. 
W grupie A (kobiety) zwycię-
żyła OSP Żelazna. Żywimy 
wielką nadzieję, że na ko lej-
nych powiatowych zawodach, 
nasza gmina również wystawi 

kobiecą drużynę, która zajmie 
czołowe miejsce.  

Zawody sportowe za-
wsze są okazją do poprawy 
sprawności fizycznej, kondycji 
i szybkości, które są niezbędne 
w pracy strażaka. Ale są także 
okazją do dobrej zabawy i inte-
gracji, jak również ciekawym 
sposobem spędzenia czasu. Dla-
tego cieszymy się, że nasza 
gmina wystawiła swoją dru-
żynę i mamy nadzieję, że nasi 
strażacy będą osiągać coraz 
większe sukcesy. Gratulu jemy i 
życzymy powodzenia!  

Skład drużyny OSP 
TARNÓW OPOLSKI:  Paweł 
Kobiś, Andrzej Lebok, Mariusz 
Bawoł, Piotr Soworka, Michał 
Kozo łup, Dawid Woszek, 
Mateusz Kozołup, Waldemar 
Stanik, Adrian Cichos.  

Katarzyna Zyła 
Sekretarz OSP Tarnów Op. 
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