
Ferie Zimowe 
Filia GBP w Raszowej 

 
W czasie ferii biblio-

teka wyszła naprzeciw zainte-
resowaniom czytelników po-
przez dobrą książkę i róż-
norodne zajęcia. Były to gry 
dydaktyczne, edukacyjne. Nie 
zabrakło chętnych na konkur-
sach plastycznych. Odbył się 
konkurs na projekt okładki i 
rysunek „Moje marzenia”. Jak 
co roku duże było zaintere-
sowanie turniejem szacho-
wym. Grupa dzieci i młodzie-
ży wykonała figurki i ozdóbki 
z masy solnej a także różno-
rodne koszyczki, kwiatki wy-
konane z papieru i gazet. Mło-
dzież mogła pod okiem Marii 
Kampy poznać tajniki szycia 
ręcznego. Po raz kolejny 
podczas ferii zorganizowano 
konkurs o Unii Europejskiej, 
który przeprowadziły panie z 

Centrum Informacji Europejs-
kiej. Ponadto odbył się Kon-
kurs „Bezpiecznie na drogach” 
i konkurs edukacyjny ze 
znajomości znaków drogo-
wych. Był konkurs ortografi-
czny, quizy, zagadki i kon-
kursy czytelnicze. Dzieci Mia-
ły możliwość zapoznania się 
ze sztuką gotowania i piecze-
nia według książek A.A.Milne 
„Kubuś Puchatek zaprasza na 
ciasteczka”, „Kubuś Puchatek 
zaprasza na podwieczorek” i 
„Kubuś Puchatek zaprasza na 
piknik”. Wykonały smakowite 
wyroby: bezy, babkę cytryno-
wą, placki ziemniaczane. 

 
 Serdeczne podzięko-
wania należą się pani Sołtys, 
Marii Kampie, Mniejszości 
Niemieckiej, młodzieży i wo-
lontariuszom. Wszyscy służyli 
pomocą i radą w czasie 
trwania ferii zimowych 
 

Ferie 
 
                    Tegoroczne ferie 
przypadły w naszym regionie 
późno. Choć nocne mrozy 
oscylowały w okolicach minus 
kilkanaście stopni, to brako-
wało śniegu. Dlatego też z 
programu rozrywek planowa-
nych przez organizatorów 
zajęć w Gminnym Ośrodku 
Kultury i filiach „wypadły” 
typowo zimowe rozrywki. Nie 
znaczy to jednak, że zapisane 
na zajęcia dzieci skazane były 
na nudę. Chociaż z przykroś-
cią musimy przyznać, że nie 
dla wszystkich chętnych star-
czyło miejsca. We wszystkich 
sołectwach odbywały się za-
jęcia świetlicowe, można było 
pograć w gry stolikowe, bilard 
czy tenisa stołowego, a tam 
gdzie były do tego warunki i 
zainteresowanie rozegrano 
konkursy i turnieje.   
            Jak co roku chętni  z 
całej gminy mogli wyjechać  
do kina („Podróże Guliwera” i 
„Miś Yogi”), teatru lalek 
(„Śpiąca królewna”)  i – atrak-
cja na którą zawsze jest więcej 
chętnych niż miejsc - do 
aquaparku (w tym roku we 
Wrocławiu). Na zakończenie 
ferii odbył się też – tradycyjnie 
- bal przebierańców. Co 
zrozumiałe najbardziej zróż-
nicowaną ofertę miał dla 
swoich podopiecznych Ośro-
dek Kultury w swej siedzibie.  
Były więc warsztaty tanecz-
ne, fotograficzne i grafiki 
komputerowej.  W Walentyn-
ki uczestnicy zajęć przygoto-
wali  słodkie przyjęcie piekąc 
ciasteczka i dekorując  wspa-
niały walentynkowy tort.  Ro-
biono czary-mary, w wyniku 
których powstały piękne pos-
tacie zwierząt z siana  
(umiejętność jak znalazł przed 
Wielkanocą). Najmilej jednak 
zapamiętali uczestnicy zajęć  
„Dzień OSP w Tarnowie 
Opolskim”. Wizyta u straża-
ków dostarczyła dzieciakom 
moc atrakcji. Trzeba przyznać, 
że druhowie postarali się 
wspaniale  ugościć młodych 
przyjaciół.  Ciekawe opowieś-
ci i prezentacje ekwipunku, 
cierpliwość i życzliwość przy 
odpowiedziach na najdziwniej-
sze nawet pytania i  pyszny 
poczęstunek na koniec wizyty 
(niektórych trzeba było 

wyciągać z remizy prawie siłą) 
zrobiły wrażenie i na dzieciach 
i  na ich opiekunach.  
                Wszyscy  wizytujący 
- młodsi i starsi - oraz dyrekcja  
GOK-u bardzo, bardzo ser-
decznie dziękują panom; Ja-
nowi Czechowi i Patrykowi 
Kowalczykowi za zorganizo-
wanie zwiedzania, poczęstu-
nek, uśmiech i życzliwość 
podczas tych niezapomnianych 
odwiedzin.  Nie mniej gorące 
podziękowania należą się pani 
Lidii Urban za –  gościnne - 
przeprowadzenie zajęć cukier-
niczych (mniam, mniam) oraz 
Małgorzacie Cichoń, która 
przyjechała do Tarnowa  poka-
zać jakie cuda można wy-
czarować  z  garstki siana i 
nauczyła tej sztuki obecnych 
na zajęciach.  No i mnóstwo 
serdeczności skierowano do 
Pana Wójta Krzysztofa 
Mutza , który zadbał, by nie 
zabrakło środków na wszyst-
kie te atrakcje.  

8 Gmina Tarnow Opolski 1  11

Na półmetku sezonu tanecznego… 
 

…nasze zespoły prezentowały swoje umiejętności w kilku 
konkursach. Wszędzie nasi tancerze zdobywali laury: 

 
12 marca - Sosnowiec – Ogólnopolski Festiwal Taneczny 

"Róża 2011" 
- Santex – Wyróżnienie III stopnia 

- Fuks i Mikroelement – Wyróżnienie II stopnia 
19 marca - Tarnów Opolski – Estrada Regionalna do 

Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Ozimku 
- Santex i Fuks – kwalifikacje do promocji 

- Element i Mikroelement – kwalifikacje do finałów 
26 marca - Sosnowiec – Turniej Tańca Nowoczesnego 

"World Dance 2011" 
- Element – III miejsce w kat. disco-dance juniorzy 
- Fuks – IV miejsce w kat. inne formy tańca dzieci 

- Decadance – VII miejsce w kat. inne formy tańca juniorzy 
2 kwietnia - Nowa Ruda – Słupiec – Polsko-Czeskie 

Konfrontacje Taneczne "COMANIA 2011"  
Festiwal Tańca Freestyle 

- Decadance – I m-ce w kat. inne formy tańca juniorzy 
- Mikroelement – II m-ce w kat. Disco-Dance (do lat 11) 

- Santex – III m-ce w kat. inne formy tańca dzieci 


