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Dla dzieci z Raszowej 
 
 Zarz¹d DFK w Ra-
szowej w dniu 10.06.2007r. 
zorganizowa³ na placu za 
stra¿¹ „Kinderfest” – Festyn 
Dzieciêcy z okazji Dnia 
Dziecka. Du¿¹ pomoc w prze-
prowadzeniu zabaw sporto-
wych okaza³a m³odzie¿. Dzieci 
mia³y mo¿liwoœæ startu  
w 15 konkurencjach (przesz-
kody i zadania). O miejscu,  
a tym samym otrzymaniu 
nagrody i dyplomu, decydo-
wa³a suma wszystkich uzys-
kanych punktów. 
 Uczestnicy byli po-
dzieleni na grupy: 

- dzieci przedszkolne 
- klasy I – III 

- klasy IV – VI. 
O mi³¹ atmosferê i dobr¹ roz-
rywkê zadba³ pan Joachim 
Filla. W programie mogliœmy 
obejrzeæ wystêpy zespo³ów 
Mini – Fuks i Wal – Nak oraz 
pokaz sztuki walki (karate). 
Dla pokrzepienia oferowano 
zapiekanki i kie³baski z ro¿na. 
Szczêœciu dano szansê kupuj¹c 
losy w loterii fantowej. 
£akomczuchy dodatkowo mia-
³y mo¿liwoœæ zafundowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobie lodów czy gofrów, nie 
brak³o te¿ kawy i ciasta. 
Impreza zakoñczy³a siê zaba-
w¹ taneczn¹, na której przy-
grywa³ zespó³ „Rivers”. 
 Wszystkim, którzy 
pomogli w przygotowaniu  
i przeprowadzeniu imprezy 
organizatorzy sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania. 

Imprezê wsparli: 
Konsulat Generalny Republiki 

Niemiec – Wicekonsulat  
w Opolu 

Urz¹d Gminy Tarnów Op. 
Gminny Zarz¹d TSKN  

w Tarnowie Op. 
Zarz¹d DFK Raszowa 

Bar „Heinz” – Raszowa 
Sklep Wielobran¿owy JOLA – 

Raszowa 
Wytwórnia Hamburgerów – 

Ewa Terlikowska 
Zak³ad Wêdliniarski  - 
Kazimiera Krasowska 
Zak³ady Przetwórcze 

„ROLNIK” 
Malarstwo Jan Mróz – 

Raszowa 
Panie: Maria ¯muda, Edyta 
Feliks, Dorota Janiszewska, 

Barbara Mientus,  
Dorota Mientus 

Bawimy siê rodzinnie 
 
 Kosorowicka Rada 
So³ecka wspólnie ze stra-
¿akami postanowi³a zapewniæ 
najm³odszym mieszkañcom 
wsi mo¿liwoœæ atrakcyjnego 
spêdzenia niedzielnego popo-
³udnia 10 czerwca br. O 14.30 
milusiñscy wraz z rodzicami 
zjawili siê na placu „fes-
tynowym”, by wzi¹æ udzia³  
w imprezie. Oprawê arty-
styczn¹ zapewnili sami  
g³ówni adresaci uroczystoœci – 
uczniowie szko³y filialnej 
przygotowali s³owno – muzy-
czny program artystyczny (jak 
zwykle rewelacyjni byli fle-
ciœci) a formacja Ha³as zapre-
zentowa³a swój repertuar ta-
neczny. Wystêp „Rudego” – 
doskonale u³o¿onego i wspa-
niale prezentuj¹cego siê psa 
policyjnego poch³ania³ ca³a 
uwagê nie tyko dzieci. Przy 
okazji pokazu opiekun –  
a w³aœciwie partner – „funk-
cjonariusza na czterech ³a- 
pach” pouczy³ dzieci o tym, 
jak nale¿y siê zachowaæ  
w obecnoœci psów i w jaki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sposób zminimalizowaæ ewen-
tualne skutki ataku psa 
zachowuj¹cego siê agresyw-
nie. Mi³oœnicy „szalej¹cych 
maszyn” z zapartym tchem 
obejrzeli pokaz umiejêtnoœci 
¿u¿lowca Tomasza Schmidta a 
póŸniej – w wyobraŸni poko-
nuj¹c najs³awniejsze na œwieci 
tory – skorzystali z mo¿liwoœci 
przeja¿d¿ki. Na festynie nie 
zabrak³o konkurencji sporto-
wych dla dzieci i m³odzie¿y 
obu p³ci w ró¿nych grupach 
wiekowych. By³y biegi w wor-
kach, ubieranie na czas mun-
durów stra¿ackich, strza³y na 
bramkê... Niestety czêœæ przy-
gotowanych konkurencji mu-
siano zamieniæ na... bieg pod 
dach, bo w sprawê wmiesza³y 
siê burza z ulew¹. Jednak 
ka¿de uczestnicz¹ce w zawo-
dach dziecko otrzyma³o jakiœ 
upominek, a dla wszystkich 
nie-pe³noletnich serwowano 
pyszne grilowane kie³baski  
i napoje. 
 Dobry przyk³ad naj-
m³odszym dali doroœli, którzy 
rozegrali mecz pi³ki no¿nej 
Rada So³ecka kontra Reszta  
Wsi. So³eccy radni potwier- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dzili swoj¹ formê wygrywaj¹c 
z reprezentacj¹ spo³ecznoœci 
3:1! 
 I choæ pogoda trochê 
popsu³a program, nic nie by³o 
w stanie popsuæ wspania³ych 
humorów uczestników Festynu 
Rodzinnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprezê wsparli: 
Krzysztof Mutz – Firma 

Remontowo – Budowlana 
Kosorowice 

Jacek Suchanek   
Wykoñczenie Wnêtrz 

Przywory 
Krystyna Soworka – Sklep 
Spo¿ywczy – Kosorowice 
Edyta Schneider -  Sklep 

Spo¿ywczy – Kosorowice 
Piotr Mutz – Sklep KAMIL  

Kosorowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Rados³aw Denisz – Pub  
Victoria – Kosorowice 
-Kazimiera Krasowska 
 Zak³ad Wêdliniarski 

Walidrogi 
-Zdzis³aw Kaliciak   

Sklep KIK 
-Renata Gus – Sklep 

Motoryzacyjny – Tarnów Op. 
-Zygmunt Dziemba – Firma  

Automobil – Tarnów Op. 
-Dariusz Roczek – Materia³y 
Budowlane EKO – Przywory 

-Rudolf Rygo³ – Sklep Tommi 
Markt – Tarnów Op. 

-Andrzej Cichoñ – Sklep ARO  
Tarnów Op. 

-Damian ¯ur – DAMTRANS  
Przywory 

-Antoni Zy³a – Firma 
MALKAN - Kosorowice 

  


