I N F O R M A C J E

Mikołaj
w Rajkowach
Dnia 4 grudnia dzieci z Przedszkola w Rajkowach wyjechały do
wioski świętego Mikołaja w Owidzu. „Mikołajki, mikołajki same
miłe niespodzianki”, a było ich niemało. Na warsztatach z elfami
przedszkolaki wykonały kartki świąteczne i listy do Mikołaja, ozdabiały
też pierniczki, bez których nie byłoby świąt. To one gwarantują
szczęście w domu. Były tańce, konkursy i zabawy. Największą
niespodzianką było spotkanie z Mikołajem, który poświęcił czas
każdemu dziecku. Radości było co niemiara!

Konkurs recytatorski
Uczniowie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach odnieśli sukces na IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Prozy. Informujemy, że w kategorii klas IV–VI Karol
Świtała z kl. VI zajął I miejsce, a Amelia Kulpińska została
wyróżniona. W kategorii klas VII–VIII Zuzanna Tomaszewska
z kl. VIII zajęła II miejsce. Uczniowie pięknie przedstawili
fragmenty „Latarnika”, „Opowieści wigilijnej” oraz „Bóg
nigdy nie mruga”. Zachwycili jury odpowiednią grą aktorską
i modulacją głosu. Gratulujemy pani Anicie Pruszyńskiej,
która przygotowała uczniów do wystąpienia. Bardzo się
cieszymy, że nasze dzieci godnie reprezentują szkołę.
Życzymy dalszych sukcesów.

„Wesoła Stonoga”
promuje Zdrowie
W 2019 roku Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”
po raz trzeci realizuje projekt promujący zdrowy styl
życia pn. „Wesołą Stonoga promuje zdrowie”, który
jest koordynowany przez Małgorzatę Puchalską. Dzieci,
wyjeżdżają do Starogardu Gdańskiego, na basen do
Hotelu REN, gdzie pod okiem terapeuty Kornelii Rąbały
i wolontariuszy wszyscy doskonalą pływackie umiejętności. Uczestnicy mogą również zrelaksować się
w jacuzzi. Dzieci, które nie mogą korzystać z kąpieli
w basenie, uczestniczą w zajęciach na kręgielni,
gdzie bardzo aktywnie spędzają czas. Stowarzyszenie

Zapasy

„Wesoła Stonoga” w ramach projektu organizuje
także na terenie SOSW w Pelplinie ciekawe warsztaty
kulinarne promujące zdrowe odżywianie, prowadzone
przez Małgorzatę Badzimierowską-Stępień.
Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało
— w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Tczewskiego — dotację w
wysokości 3.875 zł. Całkowity koszt realizacji projektu
wyniesie 5.351 zł.
Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”

Od piątku 29 listopada do niedzieli 1 grudnia uczennica klasy I A LOG z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, Patrycja Strzelczyk, uczestniczyła
w Międzynarodowym Turnieju w Zapasach Kobiet
„HEROS LADY OPEN” w Boguszowie-Gorcach. W
zawodach uczestniczyły zawodniczki z 16 krajów, a
nasza uczennica w finale stanęła na drugim stopniu
podium, zdobywając kolejny z rzędu srebrny medal.
Po tak emocjonujących i wyczerpujących zawodach
Patrycja spotkała się z Moniką Michalik (brązowa
medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio) oraz z Iwoną
Markowską (medalistką Mistrzostw Europy i Mistrzostw
Świata).
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