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Kiermasz bo¿onarodzeniowy 
 

 PSP w K¹tach Op. 
29.11.2008 r. odby³ siê 

kiermasz œwi¹teczny. Nauczy-
ciele, uczniowie, Rada Rodzi-
ców oraz oddzia³ przedszkolny 
aktywnie w³¹czyli siê w przy-
gotowania. Ka¿da klasa otrzy-
ma³a zadanie do wykonania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwszaki wykona³y ozdoby 
na patyczkach. Prace plasty-
czne drugoklasistów: Panie 
Zimy, Miko³aje i choinki sta³y 
siê dekoracj¹ szkolnego kory-
tarza. Trzecioklasiœci przygo-
towali odlewy gipsowe œwie-
czników w kszta³cie anio³-
kowych szopek. Ró¿norodne 
stroiki z modrzewiem, na 
brzozie z gwiazd¹ betlejemsk¹ 
wykonali pi¹toklasiœci. Klasa  

czwarta przygotowa³a papie-
rowe anio³ki, a szósta Miko-
³aje z pi³eczek pingpongo-
wych. Dzieci wykona³y tak¿e 
mnóstwo kartek œwi¹tecznych. 
Hitem kiermaszu okaza³a siê 
loteria fantowa. Przez kilka 
tygodni uczniowie przynosili 
do szko³y fanty w postaci: 
maskotek, zabawek, przybo-
rów biurowych. Podczas kier-
maszu przeprowadzona zosta³a 
licytacja m.in. podœwietlanej 
szopki i zestawu pióra z d³u-
gopisem. Dyrektor i nauczy-
ciele szczególnie dziêkuj¹ ro-
dzicom uczniów z K¹tów Op., 
Miedzianej i Przywór. Wnieœli 
oni du¿y wk³ad w organizacjê 
kiermaszu. Mamy upiek³y 
pyszne ciasta, pierniki i kruche 
ciasteczka, które by³y sprze-
dawane podczas kiermaszu. 
Rodzice wykonali równie¿ 
ró¿norodne stroiki, choinki, 
rêcznie malowane kartki. Ma-
my nadziejê, ¿e w przysz³ym 
roku kiermasz bo¿onarodze-
niowy bêdzie równie udany. 
 
D. Piñkowska, A. Kaczkowska 

W 

Œwi¹teczny jarmark 
 

 dniu 7.12.2008r. OSP 
Tarnów Op. DFK 

Tarnów Op., Publiczna Szko³a 
Podstawowa w Tarnowie Op. i 
Publiczne Gimnazjum w Tar-
nowie Op. wspólnymi si³ami 
zorganizowa³y jarmark œwi¹-
teczny. Na odœwiêtnie udeko-
rowanym placu obok OSP 
swoje kramy rozstawili wszys-
cy organizatorzy imprezy. W 
centralnym miejscu stan¹³ na- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miot w którym swoje wokalne 
i muzyczne umiejêtnoœci za-
prezentowali uczniowie oby-
dwu szkó³ jak równie¿ orkies-
tra dêta przygotowana przez 
pana Teodora Glensk. Specy-
ficzn¹ atmosferê tworzy³y 
rozpalone na œrodku placu 
koksiaki i pochodnie. Mimo 
pochmurnej pogody przed-
œwi¹teczna atmosfera trwa³a  

do godzin wieczornych. Nie 
zabrak³o równie¿ œw. Miko-
³aja, który nie przyjecha³ sa-
niami, ale mimo to obdaro-
wywa³ wszystkich prezentami 
a w szczególnoœci naszych ma-
³ych obywateli. Na straganach 
nie zabrak³o œwi¹tecznych 
ozdób i stroików, ciast i kawy. 
Rozgrzaæ siê mo¿na by³o 
ciep³ym winem lub piwem. 
Wielkim powodzeniem cieszy-
³y siê jab³ka z grilla i banany 
w czekoladzie A dla tych co 
zg³odnieli serwowano  kie³bas-
ki, krupnioki i zymloki. Mo¿na 
by³o zakupiæ rêcznie zdobione 
w trakcie imprezy bombki 
choinkowe. 
             Organizatorzy sk³adaj¹ 
serdeczne podziêkowania Panu 
Józefowi Matei za ufundowa-
nie s³odkich prezentów, Pa-
niom Gizeli Sziroky i Ma³go-
rzacie Tatina oraz Panu 
Teodorowi Glensk za przygo-
towanie wspania³ych wystê-
pów no i oczywiœcie wszyst-
kim m³odym artystom. Mamy 
nadziejê, ¿e ta impreza wej-
dzie na sta³e do tarnowskiego 
kalendarza. Do zobaczenia za 
rok :)  

Zygmunt Bawo³ 

W 

Muzeum wiejskie w Raszowej

ie od dziœ wiadomo, ¿e 
Raszowa nale¿y do wio-

sek szczególnie kultywuj¹cych 
swoj¹ historiê. Konsekwencj¹ 
dotychczasowych dzia³añ po-
dejmowanych w tym zakresie 
na terenie miejscowoœci jest 
stworzenie Muzeum Wiejskie-
go. Zbiory zgromadzono w 
sali na wyremontowanym pod-
daszu tamtejszej szko³y. 
Wœród licznych eksponatów, 
które od kilku ju¿ lat w rêce 
pani Barbary Mientus z biblio-
teki publicznej przekazywali 
mieszkañcy Raszowej, znajdu-
j¹ siê m.in. zabytkowa koñ-
cówka sikawki, niegdyœ s³u¿¹-
cej tutejszej OSP, autentyczny 
starodawny œl¹ski kredens, 
wype³niony sztuæcami i naczy-
niami sprzed lat, kunsztownie 
zdobione ³o¿e i ³awka szkolna 
oraz plan lekcji z 1957 roku. 
Ca³oœci dope³niaj¹ porozk³a- 

dane na rega³ach i pod³odze 
przedmioty codziennego u¿yt-
ku – stare naczynia, specjalne 
urz¹dzenie do robienia mas³a, 
kunsztownie nieraz zdobiona 
porcelana, zegary – oraz wi-
sz¹ce na œcianach obrazy  
i zdjêcia. 
Uroczyste otwarcie Muzeum  
Wiejskiego w Raszowej nas-
t¹pi³o 30 paŸdziernika. Byli na 
nim obecni znamienici goœcie 
z wioski i ca³ej gminy. Odt¹d 
muzeum jest ju¿ otwarte dla 
wszystkich zwiedzaj¹cych. Je-
sieni¹, gdy przyroda sk³ania do 
refleksji nad przemijaniem, 
odwiedziny w miejscu, w któ-
rym czas zdaje siê cofaæ o parê 
dekad, mog¹ staæ siê okazj¹ do 
nieco sentymentalnych wspo-
mnieñ. Warto siê wybraæ i 
przez chwilê znów siê poczuæ 
jak dziecko buszuj¹ce po bab-
cinym pokoju. 

N 

Szkolenie… 
 

nia 17.11.2008 r. w bu-
dynku Ochotniczej Stra¿y 

Po¿arnej w Tarnowie Opol-
skim odby³o siê bezp³atne 
szkolenie dla przedsiêbiorców 
zainteresowanych pozyskiwa-
niem œrodków unijnych w Ra-
mach programu RPO i PROW. 
Informacji na ten temat udzie-
la³a firma CTC Polska Sp.  
z o.o. Zainteresowani otrzyma-
li indywidualne wskazówki  
i materia³y o jakie dotacje mo-
g¹ siê ubiegaæ i o dokumen-
tach jakie nale¿y sk³adaæ. 
Przedsiêbiorcy, którzy nie byli 
na szkoleniu, a pragn¹ siê 
czegoœ dowiedzieæ na tematy 
poruszane podczas niego mog¹ 
uzyskaæ informacje pod 
numerem 077 402 15 70 lub 
pod adresem e-mail: 

kuzniewska@ctc.polska.pl 

D 
Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Tarno-
wie Opolskim informuje, ¿e: 
- w dniu 02.01.2009r. zak³ad 
bêdzie nieczynny.  
W przypadku awarii : telefon 
pogotowia wodoci¹gowego 
0506 675 682, pogotowie 
kanalizacyjne 077 4645139. 
- postanowieniem z dnia 13 
paŸdziernika 2008r. Rada 
Gminy ograniczy³a  z dniem  
1 stycznia 2009r. przyjmo-
wanie odpadów na Gminne 
Wysypisko Œmieci w Kosoro-
wicach wy³¹cznie do gruzu, 
ziemi i osadów z oczyszczal-
ni.  

Kierownik ZGKiM  
Norbert Hentschel  

 
 

DFK w Tarnowie Opolskim 
organizuje kurs jêzyka niemie-
ckiego dla œrednio zaawanso-

wanych. 
Cena kursu: 30 z³ (32 godz.) 

Data rozpoczêcia kursu: 
po³owa stycznia 2009 

Zapisy pod numerem telefonu: 
500 743 540 

Zdrowych i weso³ych œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia oraz 
wszystkiego dobrego w 

Nowym Roku ¿ycz¹ 
pracownicy i podopieczni 

Gminnego Oœrodka Kultury 


