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Festyn rodzinny w Raszowej 
 

nia 12 czerwca 2011 r. 
świętowaliśmy na boisku 

Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Stowarzyszenia „Pro 
Liberis Silesiae” w Raszowej 
festyn rodzinny. Spotkanie 
było zorganizowane we wspó-
łpracy z Radą Rodziców, 
Zarządem DFK Gminy Tar-
nów Opolski, DFK Raszowa 
oraz Radą Sołecką. W pier-
wszej części festynu odbył się 
przegląd chórów i zespołów 
tanecznych z terenu gminy. 

Kolejną część stanowiły 
występy artystyczne dzieci 
przed-szkolnych i szkolnych z 
Raszowej. Dzieci wcieliły się 
w myszki w sztuce „Frede-
rick” czy w smerfy w dramie 
ekologicznej, śpiewały, a także 
grały na instrumentach, pre-
zentując w ten sposób swoje 

umiejętności zdobyte podczas 
dodatkowych zajęć muzycz-
nych prowadzonych na terenie 
szkoły przez Ognisko Muzycz-
ne „Preludium” z Opola. 
Część artystyczną zamykał 
występ mażoretek z Raciborza, 
które z niezwykłym wdzię-
kiem prezentowały harmonię 
ruchów, gestów i koordynację 
całego zespołu. W czasie 
festynu nie zabrakło atrakcji 
zachęcających do zabaw ru-
chowych dla dzieci np. zjeż-
dżalni, trampoliny, ściany 
wspinaczkowej.  

Część gastronomiczna 
została jak zwykle doskonale 
przygotowana przez rodziców 
dzieci uczęszczających do 
Zespołu. Można było skoszto-
wać znakomitych domowych 
wypieków, napić się kawy, 
zjeść lody, zapiekankę, kieł-
baskę itd.  
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Od przedszkola 
do… śpiewania 

 
ozśpiewane przedszkole 
to Przedszkole Publiczne 

z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tarnowie Opolskim. W tym 
roku nie zabrakło naszym 
maluchom emocji na scenie.  
1 czerwca pracownicy przed-
szkola zorganizowali już VI 
edycję konkursu piosenki „Od 
przedszkola do Tarnowa Opol-
skiego”. 
Jury w składzie: 
- przewodnicząca -   Katarzyna 
Wybraniec–Pieniążek – 
kierownik artystyczny Chóru 
Chłopięcego Filharmonii
Opolskiej 
- Bernard Friedla – Sekretarz 
Gminy Tarnów Opolski  
- Gabriela Jośko – Dyrektor 
Biura Obsługi Oświaty Samo-
rządowej w Tarnowie Op. 
- Przedstawiciel Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tarnowie 
Opolskim – Monika Hulbój 
 
W kategorii I (urodzeni w roku 
2005 – 5 latki )przyznało: 
III miejsce   
Aleksandra Rainert z Oddziału 
Przedszkolnego przy PSP w Nakle 
II miejsce 
Wiktoria Kukula z Przedszkola 
Publicznego w Przyworach 
I miejsce  
Julia Pietruszka z Przedszkola 
Publicznego z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Tarnowie Op. 
 
W kategorii II (urodzeni w roku 
2004 -6 latki) przyznało: 
Wyróżnienie 
Wiktora Cefal z Oddziału 
Przedszkolnego przy PSP w Nakle 
III miejsce 
Patrycja Zając z Oddziału 
Przedszkolnego w Kątach Op. 
II miejsce 
Amelia Petruk z Przedszkola 
Publicznego z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Tarnowie Op. 
I miejsce  
Sara Grabowska z Przedszkola 
Publicznego w Przyworach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Dodatkową atrakcyjną na-
grodą były nagrody pozaregula-
minowe przyznane przez  
Filharmonię Opolską im. J. Elsne-
ra, którą otrzymali: 
w kategorii I (urodzeni w roku 
2005 – 5 latki) Julia Pietruszka z 
Przedszkola Publicznego z Od-
działami Integracyjnymi w Tar-
nowie Op. i Aleksandra Rainert z 
Oddziału Przedszkolnego przy 
PSP w Nakle; 
w kategorii II (urodzeni w roku 
2004 - 6 latki) Amelia Petruk z 
Przedszkola Publicznego z Od-
działami Integracyjnymi w Tar-
nowie Opolskim i Sara Grabo-
wska z Przedszkola Publicznego 
w Przyworach. 

Dzieci te 26 czerwca  
wystąpiły na scenie Filharmonii 
Opolskiej podczas Koncertu za-
mykającego cykl koncertów dla 
dzieci. 

 
Sponsorami tegorocznego 
konkursu byli: 
- Urząd Gminy Tarnów 
Opolski 
- GOK Tarnów Opolski 
- Przedsiębiorstwo LABTAR 
Sp. z o.o. 
- EKO Przywory 
- DAM – TRANS Przywory 
- ALPOL GIPS Sp. z o.o. 
- Sklep MEATROL  
- Bank Spółdzielczy w Krap-
kowicach odział w Tarnowie 
Opolskim 
- PHU WESOŁY BORSUK 
- Zakład Usług Remontowo 
Budowlanych MALIK z Przy-
wór 
- Zakład Przemysłu Cukier-
niczego MIESZKO z Raci-
borza 
- Sklep TOMI MARKT Tar-
nów Opolski 
- De HEUS PRODUCENT 
PASZ DLA ZWIERZĄT 
 
Dyrekcja oraz pracownicy 
przedszkola serdecznie dzię-
kują wspaniałym sponsorom, 
dzięki którym nasz konkurs 
jest tak kolorowy, bogaty i 
słodki. 
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Organizatorzy kierują ser-
deczne podziękowania do rodzi-
ców, nauczycieli i partnerów pro-
jektu, którzy pomagali przy 
zorganizowaniu festynu oraz 
sponsorów: 

· Banku Spółdzielczego w Tarno-
wie Opolskim; 

· Banku Zachodniego WBK w 
Tarnowie Opolskim; 

· pani Ewy Terlikowskiej 
„Walidrogi”; 

· pani Ireny Weinhold „Tupper-
ware”; 

· Punktu Aptecznego „Multi 
Farm” w Nakle; 

· oraz Rady Sołeckiej.  
 

Już teraz zapraszamy na 
kolejny festyn za rok! 

Fest festyn! 
 

 słoneczne niedzielne 
popołudnie 5 czerwca 

odbył się w Miedzianej 
pierwszy Festyn Rodzinny. 
Przyszło i bawiło się na nim 
bardzo dużo mieszkańców i 
przyjezdnych. Swoją obecnoś-
cią zaszczycił nas pan wójt 
Krzysztof Mutz, oraz nasz 
ksiądz proboszcz, Józef Kacz-
marczyk.  Organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji, a dzie-
ci i młodzież - program arty-

styczny.  Były konkursy z na-
grodami, przejażdżki wozem 
strażackim. OSP Kosorowice 
zrobiło pokaz gaszenia pożaru, 
a Straż Pożarna z Wrzosek 
pokaz pierwszej pomocy i 
ratownictwa drogowego. Przez 
całą imprezę można było kupić 
sobie ciasto domowego wypie-
ku, był grill, wata cukrowa 
oraz kiermasz.  Na końcu od-
był się mecz piłkarski: ojcowie 
kontra synowie. Za rok planu-
jemy powtórzyć tego typu 
imprezę. 
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