
Sprawozdanie  
 

 Rada Rodziców przy 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Kątach Op. na podstawie 
decyzji OR.5311.1.2013 wyda-
nej przez Wójta Gminy Tarnów 
Op. informuje, że w wyniku 
przeprowadzonej zbiórki pub-
licznej odbywającej się 5.01. 
2013r. zebrano środki pienięż-
ne w kwocie 1541,75 (jeden 
tysiąc pięćset czterdzieści je-
den złotych 75/100 gr.).  

Całkowity dochód zo-
stanie przeznaczony na potrze-
by edukacyjne i wycieczki na-
szych uczniów upowszechnia-
jące kulturę i sztukę. 

Dziękujemy rodzicom 
i nauczycielom PSP w Kątach 
Op. oraz wszystkim darczyń-
com za zaangażowanie i 
wsparcie podczas zorganizo-
wanej zbiórki. 
W imieniu całej Rady Rodzi-
ców PSP w Kątach Opolskich 
Przewodnicząca Maria Hładun 

Konkurs „Kwiat Tarniny” 
pod patronatem Wójta 
Gminy Tarnów Opolski 

 
„Wiosna to pora na-

dziei i kwiatów. Dlatego porę tę 
wybrano, by spośród licznych 
młodych talentów gminy wy-
różnić tych, którzy są naszą 
nadzieją. Ideą Konkursu 
„Kwiat Tarniny” jest uhono-
rowanie wybitnych młodych 
ludzi. Ich talenty, wspierane 
ciężką pracą, godne są sza-
cunku, promocji i wsparcia.” 
(z preambuły Regulaminu) 

Zachęcamy młodych 
ludzi i ich opiekunów do 
składania aplikacji. Termin 
naboru wniosków upływa 30 
kwietnia br. Tekst regulaminu i 
formularz wniosku oraz innych 
dokumentów znajduje się na 
stronach internetowych
Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Urzędu Gminy w Tar-
nowie Opolskim. 

Szkolne uroczystości 
Tradycyjnie w stycz-

niu i lutym w PSP w Tarnowie 
Opolskim odbywa się dużo 
imprez szkolnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W styczniu z okazji 

Dnia Babci i Dnia Dziadka 
uczniowie klas młodszych za-
prosili do szkoły dziadków i 
babcie. Ze względu na dużą 
liczbę gości w tym roku 
spotkanie odbyło się w Hali 
Sportowej. Uczniowie klas I-
III popisali się przed zgro-
madzoną widownią swoimi 
talentami aktorskimi, wokal-
nymi, muzycznymi oraz tane-
cznymi. Liczne brawa świad-
czyły o tym, że występy się 
udały, a seniorzy z radością i 
dumą spoglądali na swoje 
wnuczęta. Goście byli zachwy-

ceni nie tylko występami, ale 
również  miejscem, w którym 
uroczystość się odbyła. Wielu z 
nich po raz pierwszy było na 
hali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              W lutym, jak co roku, 
z okazji urodzin naszego pat-
rona Mikołaja Kopernika, od-
był się szkolny rambit. Turniej 
sprawdzał zarówno wiedzę 
uczniów jak i sprawność fizy-
czną.  Uczniowie chętnie brali 
udział w konkurencjach, rywa-
lizując z rówieśnikami. Turniej 
przebiegał w miłej i sportowej 
atmosferze. 

W ramach realizowa-
nego w szkole programu re-
gionalnego uczniowie klasy 1a 
wraz ze swoją wychowaw-
czynią zaprosili do szkoły ro-
dziców, dziadków oraz miesz-

kańców Tarnowa Opolskiego i 
okolic na przedstawienie moc-
no związane z tradycjami Śląs-
ka - Wodzenie Niedźwiedzia. 

Pierwszaki zaprezen-
towały ten bardzo znany na 
opolskich wsiach obyczaj. W 
tradycji Śląska Opolskiego 
„niedźwiedź” symbolizuje 

wszelkie nieszczęścia i zło, 
które spotyka ludzi. Po przed-
stawieniu zaproszeni goście 
oraz uczniowie udali się na 
poczęstunek tradycyjnym śląs-
kim kołaczem po czym - jak 
nakazuje tradycja związana z  
ostatkami - odbyły się wspólne 
gry i zabawy.   Inf. Ewa Budziarek 

Dawać siebie innym 
 

Już po raz czwarty 
Parafialny Zespół Caritas w 
Kosorowicach wraz z miejs-
cowym proboszczem, ks. Piot-
rem Janoszką, zorganizował  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkanie z okazji Światowego 
Dnia Chorego. O godzinie 9.00 
rano 11. lutego w koś-ciele św. 
Jana Nepomucena w intencji 
chorych odprawiona została 
msza św., podczas której 
udzielono zebranym
„błogosławieństwa lurdzkie-
go”. Po mszy zaproszono 
wszystkich na spotkanie do 

filii GOKu. Tu goście zostali 
podjęci śniadaniem, na które – 
oprócz wielobarwnych i sma-
cznych kanapek i ciepłych 
napojów – złożyły się także  
ciasta, słodycze i owoce. Za-
nim jednak przystąpiono do  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konsumpcji Ksiądz Proboszcz  
powitał  wszystkich w ciep-
łych słowach, życząc wiele 
zdrowia i czerpania  radości z 
każdego przeżytego dnia. Od-
dając siebie i najbliższych pod 
opiekę Matki Bożej zebrani 
odśpiewali pieśń „Serdeczna 
Matko” i podziękowawszy 
Opatrzności za możliwość 

spotkania przy zastawionym 
stole ochoczo zabrali się do 
konsumpcji. By uatrakcyjnić 
biesiadę, panie z Caritasu 
przygotowały  program słow-
no muzyczny. Były wiersze, 
piosenki i skecze – i te liry-
czne, poważne, i te wesołe. 
Panu Bogu na chwałę, ludziom 
na uciechę. Zainicjowano 
wspólne śpiewanie piosenek -  
ludowych i popularnych  - kie-
rujących myśli ku latom 
młodości. 

Uczestnicy spotkania 
mogli na chwilę zapomnieć o 
trapiących ich problemach i 
niedomaganiach. Dawali wy-
raz swojej radości, ciesząc się 
ze spotkania, rozmów z ró-
wieśnikami, niewinnej, a jakże 
pożądanej, rozrywki. 

Parafialna Caritas co 
roku stara się zaprosić do 
wspólnego świętowania gościa 
specjalnego. W poprzednich 
latach gośćmi Kosorowickiej 
placówki użyczającymi swej 
uwagi i opowiadającymi o 
szerokim świecie byli np. 

Siostra Joanna dzieląca się 
wspomnieniami ze swej pracy 
w Rzymie czy Ojciec Dawid – 
misjonarz z Kazachstanu. W 
bieżącym roku  spotkanie za-
szczycił Wójt Gminy Krzy-
sztof Mutz, który wypowie-
dział wiele serdeczności, do-
brych życzeń i słów pociechy. 

Starsze schorowane 
osoby doceniają wszelkie ży-
czliwe gesty, cieszą się z tych 
spotkań i obecności na nich 
przedstawicieli władz oraz 
osób  „ze Świata”. Mogą w ten 
sposób – choć na chwilę -
pokonać własne ograniczenia, 
zapomnieć o cierpieniu, po-
czuć się ważnymi i „zaopie-
kowanymi”. Teresa Halupczok 

Do wszystkich, którzy 
na co dzień zmagają się z 
cierpieniem, kierujemy słowa 
otuchy i życzenia wielu sił w 
walce z niedomaganiami. 
Prosimy dla nich o uzdro-
wienie, a jeśli Opatrzność 
zrządzi inaczej, o wytrwałość, 
czułą opiekę i spokój w sercu. 
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