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Zarząd DFK w Ra-
szowej w dniu 31.05.2009 
zorganizował „Kinderfest” – 
festyn dziecięcy z okazji „Dnia 
dziecka”, który przypadał za-
ledwie dzień po tym terminie. 
W ramach zapewnionych roz-
rywek dla najmłodszych dzieci 
mogły brać udział w kon-
kurencjach sprawnościowych, 
w których za pokonanie róż-
nych zadań zdobywały punkty. 
Ci, którzy nazbierali ich naj-
więcej otrzymali nagrody i 
dyplomy.  

O miłą atmosferę i mu-
zykę podczas popołudnia za-
dbali pan Marian Król i pan 
Rajmund Kalla. W programie 
można było obejrzeć występy 

miejscowych zespołów Fuks, 
Mini Fuks, występy dzieci 
przedszkolnych z Raszowej, 
występ chóru z Krośnicy a  
także występ romskiego zes- 
połu folklorystycznego „Złote  
dzieci”. Festyn zakończył się 
zabawą taneczną z zespołem 
„Trio”. 

Dla wszystkich zorganizo-
wano również loterię fantową, 
przygotowano także zapiekan-
ki i kiełbaski z rożna. Nie bra-
kowało też kawy i ciasta. 
Atrakcją dodatkową były prze-
jazdy radiowozem policyjnym 
i strażackim. 

 
Wszystkim, którzy pomo-

gli w przygotowaniu imprezy 
organizatorzy składają serde-
czne podziękowania.  

Podziękowania należą się 
też sponsorom i fundatorom 
nagród rzeczowych. Są nimi: 
Urząd Gminy Tarnów Opolski 
Konsulat Opole 
DFK Raszowa 
Sołtys wsi Raszowa 
Arnold Mientus -  cegielstwo – 
dekarstwo 

Ryszard Kurek -  cegielstwo – 
dekarstwo 
Jan Mróz – malarstwo 
Zygfryd Feliks – warsztat 
samochodowy 
Sklep spożywczo-
przemysłowy „Jola” 
Sklep odzieżowy - Mazur 
Zakład przetwórstwa „Rolnik” 
Klaudia Mientus – salon 
fryzjerski „Prestige” 
Robert i Julita Roszyk 
Chrząstowice 
Barbara Król 
Teresa Kalla 
Marta Lissy 
Małgorzata Kampa 
Ewelina Adamiec 
Maria Żmuda 
Irena Weinhold 
Lidia Kurda 
Teresa Mientus 
Stefania Bul 
Irena Janiszewska 
Teresa Kontny 
Barbara Mientus 
Edyta Glensk 
Wanda Konieczny 
Dorota Mientus 
Dorota Janiszewska 
Krystyna Bul 
  
  
   
   

 
 

Wzrastająca popularność 
tańca a także zainteresowanie 
młodzieży tą formą spędzania 
wolnego czasu zainspirowało 
GOK  do zorganizowania  
Międzywojewódzkiego Spot-
kania Tanecznego „TOP”. 
Imprezę wsparli: Samorząd 
Województwa Opolskiego  i 
Wójt Gminy Tarnów Opolski. 

13 czerwca do Tarnowa 
Opolskiego zjechało 364 tan-
cerzy (29 zespołów) . 
Jury w składzie: Zofia Dąbro-
wska – instruktor i choreograf 
tańca nowoczesnego z Gliwic 
– przewodnicząca; Grzegorz 
Caban –  Studio Tańca i Ruchu 
Impact – Częstochowa, instru-
ktor choreograf - trzykrotne 
mistrzostwo i dwukrotne vice 
mistrzostwo okręgu w sporto-
wym tańcu towarzyskim; To-
masz Skalski – choreograf i in-
struktor (hip–hop, break i 
street dance) Studio Tańca            
i Ruchu Impact – 
Częstochowa, oceniając: po-
czucie rytmu i technikę wyko-
nania, opracowanie choreogra-
ficzne, dobór muzyki i kostiu-

mów oraz ogólny wyraz arty-
styczny przyznało zespołom: 
w kat. wiekowej do lat 11 
I m-ce – Hałas Tarnów Op. 
II m-ce – Mikroelement – 
Tarnów Op. i  Mały Zygzak – 
Czerwionka – Leszczyny 
III m-ce  - Gama – Ozimek 
Wyróżnienie – Santex 2 – 
Przywory 
w kategorii 12-15 - freestyle 
I m-ce – DNA – Nysa 
II m-ce  -Element- Tarnów Op. 
Mega Szok – Jastrzębie Zdrój 
III m-ce – Gold Stars – Biała 
w kat. wiekowej 12-15 lat  -
inne formy tańca 
I m-ce - Alacarte  - Pyskowice 
II m-ce - Zygzak – Czerwion-
ka – Leszczyny 
III m-ce- Rytm – Czerwionka - 
Leszczyny 
Kategoria powyżej 15 lat 
I m-ce – Beta – Ozimek 
II m-ce – DNA – Nysa 
                Flame – Nysa 
III m-ce - Paradox – 
Pyskowice, 
Let’s Dance - Kozłów 
(pełny tekst protokołu i foto-
galeria na www.goktop.cba.pl) 
 
 

Biblioteczne zmagania 
sąsiadów 

 
Wsie Raszowa i Nak-

ło leżą o rzut kamieniem od 
siebie, nie dziwi więc, że obie 
miejscowości starają się po-
zostawać ze sobą w żywych 
relacjach. Dotyczy do także 
młodych mieszkańców sąsia-
dujących wsi.  W tym roku, 
jak już od kilku lat, spotkali 
się oni w dniach 15-16 
czerwca, by współzawodni-
czyć w zawodach między-
bibliotecznych Raszowej i Na-
kła w klasach 1-5. Eliminacje 
odbyły się osobno w filii GBP 
w Raszowej i Nakle, ale do 
dalszych zmagań młodzi czy-
telnicy przystąpili już wspól-
nie. Pasjonaci książek i bi-
bliotek mogli wykazać się w 
kilku kategoriach, zależnych 
od wieku uczestników. Osta-
tecznie z konkursów wyło-
niono laureatów w każdej ka-
tegorii wiekowej:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Konkurs dla klasy I - 
Zagadki kaczki-dziwaczki: 
Sklorz Julia 
 
II. Konkurs dla klasy II - 
Opowiadanie z ukrytymi 
tytułami książek: 
Hellbach Marcin 
 
III. Konkurs dla klasy III - 
Bałagan w księgozbiorze: 
Bartek Kasia, Mazur Nicole 
 
IV. Konkurs dla klasy IV - Na 
wakacjach - odkryj świat 
wiedzy: 
Cichoń Wiktoria 
 
V. Konkurs dla klasy V - 
Ortografia na wesoło: 
Czech Jessica  
  
Wszystkim laureatom gratu-
lujemy błyskotliwości i wie-
dzy – oby miłość do książek 
wzrastała w Was wraz z 
wiekiem. 
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