
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Mali artyœci” ze 
œwietlicy w K¹tach Opolskich 
przygotowali przed œwiêtami 
Bo¿ego Narodzenia na zajê-
ciach plastyczno – artystycz-
nych symboliczne sianko z op-
³atkiem i „Dzieci¹tkiem”. 

9.12.2007r. dzieci po 
mszy œw. na placu koœcielnym 
rozprowadza³y przygotowane  

 
 
przez siebie prace. Mieszkañcy  
K¹tów Op. i Kosorowic okaza-
li im wielkie serca i nagrodzili 
ich pracê hojnym wsparciem 
finansowym. Celem by³o po-
zyskanie œrodków na materia³y 
do zajêæ, dziêki którym dzieci 
mog¹ rozwijaæ swoje pasje  
i zainteresowania.  

 

Opiekun zajêæ Joanna 
Migoñ i pracownik placówki 
Barbara Tkocz wraz z pod-
opiecznymi gor¹co i serdecz-
nie dziêkuj¹ wszystkim dar-
czyñcom i osobom, które 
wspiera³y inicjatywê. 

 

Szczególne podziêko-
wania pragniemy z³o¿yæ ks. 
Gerardowi Sobocie i  ks. Piot-
rowi Janoszce,  za umo¿liwie-
nie przeprowadzenia akcji  
w koœciele, i wsparcie naszego 
dzia³ania  dobrym s³owem.   
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 Miko³ajkowy kiermasz w Raszowej

    Sk³adam serdeczne 
podziêkowania ofiarodawcom 
i wszystkim, którzy pomagali 
przy organizacji kiermaszu. 
Szczególnie Dziêkujê: 
- osobom, które zorganizowa-

³y i obs³ugiwa³y nag³oœ-
nienie, 

- Radzie Rodziców przy PSP, 
- Joannie Mientus – przewod-

nicz¹cej Rady  za przygo-
towanie kiermaszu 

- Ko³u DFK i jej szefowej 
Barbarze Mientus za wspól-
ne przygotowanie imprezy 

- oraz wszystkim, którzy 
przybyli na nasz kiermasz    

 
Dyrektor PSP Raszowa 

Krystyna Mielnik 
       

 
 
 
 
 
 
 
      Magiczny klimat 
œwi¹t poczuli mieszkañcy  
w Raszowej. Zrobi³o siê 
piêknie przed œwiêtami 
Bo¿ego Narodzenia. W nie-
dzielne popo³udnie 9 grudnia 
2007 roku w œwietlicy  Gmin-
nego Oœrodka Kultury ca³e ro-
dziny bawi³y siê na kiermaszu 
bo¿onarodzeniowym, zorgani-
zowanym przez Radê Ro-
dziców, nauczycieli i uczniów 
Publicznej Szko³y Podstawo-
wej w Raszowej we wspó³-
pracy z ko³em DFK Raszowa. 
Œwi¹teczne specja³y przygo-
towa³y panie z Rady Ro-
dziców, oferuj¹c domowe cias-
ta i kawê. Mo¿na by³o kupiæ 
pierniki kartki i stroiki œwi¹-
teczne, ozdoby choinkowe  
i wiele innych drobiazgów 
wykonanych przez podopiecz-
nych. Du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³a siê równie¿ lo-
teria fantowa. 
 Na œwi¹tecznym jar-
marku pojawi³y siê „anio³ki”,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

które proponowa³y op³atki,  
a wychowankowie z naszej 
placówki umilili ten dzieñ piê-
knym wykonaniem kolêd w jê-
zyku polskim i niemieckim 
oraz wierszykami o Bo¿ym 
Narodzeniu. Wyst¹pi³ równie¿ 
zespó³ taneczny Fuks. A na 
zakoñczenie imprezy panie  
z Mniejszoœci Niemieckiej 
przygotowa³y mi³¹ niespo-
dziankê, spotkanie z Miko³a-
jem. Dzieci przywita³y goœcia 
weso³ymi piosenkami, nie za-
pomniano te¿ o ¿yczeniach dla 
solenizanta w dniu jego imie-
nin. PóŸniej ju¿ tylko by³y pre-
zenty i wielka radoœæ.   
 Imprezê wsparli: 
- Lhoist Opolwap S.A w 

Tarnowie Op. 
- Zygfryd Feliks z Raszowej 
- PPHP Pasternok  z Katów 

Opolskich 
- So³tys Wsi Raszowa – 

Joachim Strózyk 
- Rajmund Kalla 
- Anna Mientus 
- Henryk Mazur – Bar Heinz 
- Arnold Mientus – Ciesiel-

stwo 
- Jan Mróz – Malarstwo 

„Mróz“ 
- Sklep Spo¿ywczo-Przemys-

³owy „JOLA” –  

Alfred Urbañczyk 
- ZPU – Piotr Wo³czyk 
- PPHU „Kurek” 
- Kompleksowe Us³ugi Budo-

wlane – Jan Pytel 
- Zak³ad Instalatorstwa Sani-

tarnego i CO – Edmund 
Kampa 

a tak¿e Rodzicom i uczniom 
PSP w Raszowej. 

 

Kiermasz adwentowy  
w Nakle 

 
 25 listopada 2007 r.  
w Nakle odby³ siê kiermasz 
œwi¹teczny. Zacz¹³ siê oko³o 
godziny 13 w naszej szkole.  
W klasie numer 4 wy³o¿ono 
kroniki szkolne i fotografie. 
Ka¿dy próbowa³ znaleŸæ 
swoich rodziców, bliskich, 
przyjació³. Potem w „pi¹tce” 
odbywa³y siê popisy uczniów  
i po ich wystêpach przeszliœmy 
do Domu Spotkañ. A tam na 
kiermaszowych straganach 
mo¿na by³o kupiæ wieñce 
adwentowe, stroiki i kartki 
œwi¹teczne oraz ozdoby cho-
inkowe. Nie zabrak³o smacz-
nego jedzonka i picia.  
Wszystko to by³o przeplatane 
bogatym programem artysty-
cznym przygotowanym przez 
m³odzie¿ klas V i VI („Kró-
lewna Œnie¿ka i siedem kras-
noludków”, taniec do muzyki 
techno). Goœcinnie dali pokaz 
karatecy z Tarnowa Op. oraz 
zespó³ taneczny Fuks z Raszo-
wej. Na koniec jarmarku odby-
³o siê losowanie nagród w lo-
terii fantowej. 

opr. gazetka szkolna 
„¯aczek” PSP Nak³o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny konkurs pt. „Godne 
Œwiêta-Wieczór Cudów” 

 
Poznanie przez dzieci 

w³asnego regionu oraz zwy-
czajów i obrzêdów zwi¹za-
nych z ró¿nymi œwiêtami ob.-
chodzonymi w kraju to wa¿ny 
cel edukacji regionalnej, która 
wprowadzona zosta³a do szkó³ 
w 1999 roku. W zwi¹zku z re-
alizacj¹ zadañ zaplanowanych 
na ten rok szkolny, zorgani-
zowaliœmy w naszej szkole po 
raz pierwszy Gminny konkurs 
pt. „Godne Œwiêta-Wieczór 
Cudów”. Do konkursu zapro-
siliœmy uczniów szkó³ z naszej 
gminy. Zaproszenie przyjê³y 
PSP z Raszowej oraz PSP  
z Nak³a. 

Pierwszy etap konku-
rsu odby³ siê 11.01.08 roku,  

oceniano na nim wykonane 
przez trzyosobowe zespo³y 
prezentacje multimedialne. 
Drugi etap mia³ miejsce w PSP 
w Tarnowie  Op. dnia 15.01br. 
Do rywalizacji przyst¹pi³o 
dziewiêæ  3-osobowych zespo-
³ów, które mia³y do wykonania 
trzy zadania: 
1. Przedstawienie prezentacji 

multimedialnej pt. „Bo¿e 
Narodzenie na Œl¹sku.” 

2. Zaprezentowanie kolêdy 
po œl¹sku. 

3. Wykonanie œwi¹tecznych 
ozdób. 

Wszyscy uczniowie 
wykazali siê du¿ymi umiejêt-
noœciami muzycznymi, plasty-
cznymi jak i informatycznymi. 

Zwyciêzcy otrzymali 
nagrody ksi¹¿kowe, a dla 
szko³y wywalczyli odtwarzacz 
DVD. 

Pierwsze miejsce za-
j¹³ zespó³ z Publicznej Szko³y 
Podstawowej z Raszowej w 
sk³adzie: Krzysztof Bul, Ma-
rek Glensk i Robert Cichoñ.  

Drugie miejsce przy-
pad³o uczniom z PSP w Tar-
nowie Opolskim: Martinowi 
Stanik, Kamili Wojtali i Ag- 

nieszce Moœ. 
3-cie miejsce  - PSP 

Raszowa w sk³adzie: Anna 
Ponza, Kamila Ponza i Justyna 
Gordzielik. 

Wszystkie zespo³y  
otrzyma³y pami¹tkowe dyplo-
my. 
Prace wykonane przez dzieci 
zostan¹ zaprezentowane na 
spotkaniach z rodzicami   
30.01 br. 

PSP Tarnów Opolski  
        

                                                                             


