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* Ferie w GBP  * Ferie w GBP * Ferie w GBP * Ferie w GBP  * Ferie w GBP * Ferie w GBP * Ferie w GBP *

Jak co roku GBP zor-
ganizowa³a zajêcia dla naj-
m³odszych czytelników. Nie 
oby³o siê bez turniejów sza-
chowych, warcabowych, kon-
kursów plastycznych, mo¿li-
woœci skorzystania z gier plan-
szowych itp. Gminny Turniej 
Szachowy, który zgromadzi³ 
zwyciêzców rozgrywek filial-
nych rozegrano w Tarnowie 
Op. Najlepsi w nagrodê otrzy- 

mali puchary, statuetki i dyp-
lomy.  Zosta³ przeprowadzony 
Gminny Konkurs Plastyczny 
dla dzieci ze szkó³ podsta-
wowych pt.: „Chcê byæ zdro-
wy” oraz dla m³odzie¿y gim-
nazjalnej pt.: „Moja niezale¿-
noœæ”. W tym roku dla ade-
ptów sztuki s³owa przygo-
towano warsztaty poetyckie, 
podczas których uczestnicy 
analizowali krótkie formy po- 

etyckie, a nastêpnie próbowali 
stworzyæ wiersze na wybrany 
temat. Rozstrzygniêto konkurs 
na wiersz o tematyce zimowej 
adresowany dla uczniów klas 
IV-VI.  

Ciekawym pomys³em 
okaza³ siê quiz wiedzy  
o Harrym Potterze oraz kurs 
robótek rêcznych w filii  
w Raszowej. 

W Nakle, na podsta- 

wie gier edukacyjnych, odby³ 
siê konkurs pt.: „Dlaczego ko-
ty maj¹ w¹sy” i „Co krokodyl 
jada na obiad” oraz „Zimowy 
Festiwal Piosenki”. 
 

Serdeczne podziêko-
wania za pomoc w przeprowa-
dzeniu turniejów i konkursów 
kierujemy do pañ: Teresy 
Miozgi, Ireny Zielonki i pana 
Wernera Czecha. 

*Ferie, ferie i po feriach... * Ferie, ferie i po feriach... * Ferie, ferie i po feriach... * Ferie, ferie i po feriach...*

Tegoroczne ferie mi-
nê³y niezwykle szybko.  
W GOK-u codziennie odby-
wa³y siê zajêcia zorganizo-
wane dla dzieci ze szkó³ pod-
stawowych. Uczestnicy zajmo-
wali siê ró¿nymi formami 
twórczoœci artystycznej: malo-
wano, lepiono, wycinano, ok-
lejano... Nie oby³o siê równie¿ 
bez wycieczek do lasu i zabaw  

na œwie¿ym powietrzu. Nieco 
starsi mogli korzystaæ ze sto-
³ów do tenisa sto³owego i bi-
larda.  Wzorem lat ubieg³ych 
wszyscy chêtni z ca³ej gminny  
mieli okazjê wyjechaæ do 
aquaparku w Tarnowskich Gó-
rach i kina na film „Asterix na 
Olimpiadzie”. 

Tradycyjnie, jak co 
roku, na zajêcia zaprosi³y 

równie¿ filie. I tak w Raszo-
wej, oprócz gry w tenisa sto-
³owego i bilarda, dzieci mia³y 
mo¿liwoœæ uczêszczania na 
kurs gotowania pod okiem pa-
ni Doroty Janiszewskiej. Nie 
oby³o siê tak¿e bez zajêæ ta-
necznych, rytmicznych i inte-
gracyjnych. - pi¿ama party. 

GOK dziêkujê Panu 
Zygmuntowi Cichoniowi za 

dofinansowanie ferii, a dzie-
ciom i m³odzie¿y ¿yczy dob-
rych wyników w nauce oraz 
zaprasza na zajêcia. 

 
 
S³owa podziêkowania 

kierujemy równie¿ do Marka  
i £ukasza Mientus za pomoc  
w przeprowadzeniu turniejów 
w Raszowej. 

Tenis sto³owy 
GOK Tarnów Op. 
Kategoria kl.IV-VI 
I m-ce Rafa³ Michalski 
II m-ce Jacek Adamek 
III m-ce Patryk Prusik 
Kategoria Gimnazjum 
I m-ce Marcin Mrowiec 
II m-ce Jacek B³achut 
III m-ce Pawe³ Michalski 
Filia Raszowa 

Kat. gr. m³. dziewcz¹t 
I m-ce Joanna Konieczna 
II m-ce Justyna Walecko 
III m-ce Agnieszka Wodniok 
Kat. gr. st. dziewcz¹t 
I m-ce Sabina Walecko 
II m-ce Joanna Machura 
III m-ce Mariola Janiszewska 
Kat. gr. m³. ch³opców 
I m-ce Krzysztof Bul 
II m-ce Mateusz Mientus 

III m-ce Tomek Król 
Kat. gr. st. ch³opców 
I m-ce £ukasz Mientus 
II m-ce Patryk Czech 
III m-ce £ukasz Kaczmarczyk 
Filia K¹ty Op. 
I m-ce Adrian Tkocz 
II m-ce Krzysztof Jaszkowic 
III m-ce Mateusz Stach  
Bilard: 
GOK Tarnów Op. 

I m-ce Maruisz Mrowiec 
II m-ce Tobiasz Lis 
III Artur Andrzejewski 
Filia K¹ty Op. 
I m-ce Mateusz Kowol 
II m-ce Franek Gajda 
III m-ce Adrian Tkocz 
Filia Raszowa 
I m-ce Sabina Walecko 
II m-ce Mariola Janiszewska 
III m-ce Monika Jaksy 


