
 Shihana Tadeusz 
Chodaczek, wiceprezes ds. 
szkolenia Stowarzyszenia 
„KOU BU KAI” wraz z klu-
bowymi kolegami prowadzi 
(od jesieni ubieg³ego roku)  
w filii GOK Raszowa zajêcia  
z adeptami japoñskich sztuk 
walki. Niedawno 12-osobowa 
reprezentacja Stowarzyszenia 
Azjatyckich Sztuk i Sportów 
Walki „KOU BU KAI” uczest-
niczy³a w sympozjum 
B.F.A.K. w Monachium. Tam, 
na wniosek prezydenta organi-
zacji Siegfrieda Lory (10 dan) 
nadano dwóm Polakom stop-
nie mistrzowskie. Wiceprezes 
T. Chodaczek otrzyma³ 7 dan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjazd umo¿liwi³ 
opolanom spotkanie z repre-
zentantami z innych krajów. 
W efekcie otrzymali oni zapro-
szenia do uczestnictwa w za-
wodach we W³oszech, Austrii 
i na Wêgrzech. O tym, czy 
bêd¹ mogli skorzystaæ z tych 
zaproszeñ zadecyduj¹... spon-
sorzy. Mo¿liwoœci finansowe 
klubu s¹ skromne i wyjazd na 
sympozjum ka¿dy z uczest-
ników zafundowa³ sobie sam. 
Czy bêdzie ich staæ na dalsze? 
Oka¿e siê. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W gminie Tarnów 
Opolski rozwa¿ane s¹ mo¿li-
woœci zorganizowania szkole-
nia samoobrony dla pañ w ra-
mach programu „Bezpieczna 
kobieta”. Je¿eli przedsiêwziê-
cie dojdzie do skutku zajêcia 
poprowadz¹ prawdopodobnie 
szkoleniowcy z Raszowej. Na 
razie zapraszaj¹ do Raszowej 
w œrody od 18 do 20. 
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Sporty
walki

Tak NiedŸwiedzia wodz¹... 
 

 Raszowa bardzo jest 
dumna z kultywowania „nie-
dŸwiedziowych” tradycji  
w pradawnych formach. 
Wiernoœæ obyczajowi przeja-
wia zw³aszcza w – rzadko 
wspó³czeœnie praktykowanym 
– wykonaniu dla „NiedŸ-
wiedzia” kostiumu ze s³omia-
nej plecionki. Okrêcone po-
wrós³em „NiedŸwiedzie” –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stary i m³ody wraz z towa-
rzysz¹cym orszakiem (w su-
mie 19 osób) wêdrowa³y od 
domu do domu w Raszowej  
i Utracie przez ca³¹ sobotê  
3 lutego br. Jak zazwyczaj 
zebraniem grupy i innymi 
ustaleniami dotycz¹cymi „Nie-
dŸwiedziowego Œwiêta” zaj¹³ 
siê so³tys Joachim Stró¿yk 
wspomagany przez Radê So-
³eck¹. W przebierañców wcie-
lili siê najczêœciej m³odzi 
mieszkañcy wsi. Poza trady-
cyjnymi postaciami w koro-
wodzie nie brak³o muzy-
kantów z tradycyjn¹ „gajg¹”, 
akordeonem, tr¹bk¹ i bêbnem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyganki wyprasza³y u gospo-
dyñ – a te nie wzbrania³y siê – 
zwyczajowe datki: jajka i pie-
ni¹dze. Po zakoñczeniu obrzê-
du i posileniu siê sma¿onk¹  
z ofiarowanych jaj, niedŸwied-
nicy zaprosili mieszkañców 
obu wsi na zabawê. Wraz  
z zespo³em „Bravo” bawiono 
siê do 300 nad ranem. Godnie 
po¿egnano zimê wraz z jej 
smutkami i k³opotami. 

Tak niedŸwiedzia wodz¹...

                            
 
 
 
                             Po usilnych 
staraniach od paŸdziernika 
2007 przy Gimnazjum w Tar-
nowie Opolskim powsta³a 
szkó³ka gry w skata. Zajêcia 
odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek 
po lekcjach. Na pierwsze 
wyk³ady zg³osi³o siê 14 ch³op-
ców (rocznik 1991 i m³odsi). 
Po przebrniêciu  przez trudy 
teorii pozosta³o oœmiu ch³op-
ców, z czego szeœciu od lutego 
jest ju¿ cz³onkami PZSkat  
w kategorii juniorów. Zarz¹d 
LZS zg³osi³  trzeci¹ dru¿ynê 
z³o¿on¹ z juniorów do rozgry-
wek w lidze okrêgowej , gdzie 
m³odzie¿ zdobywa szlify gry 
w skata sportowego. W tym 
miejscu nale¿y dodaæ, ¿e skat 
jest gr¹ sportow¹ , trzeci¹ pod 
wzglêdem wp³ywu na rozwój 
szarych komórek po szachach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i bryd¿u. Ponadto gra w skata 
jest œwietn¹ szko³¹ demokracji, 
a udzia³ w turniejach kszta³tuje 
charakter i osobowoœæ. Skat 
powsta³ w 1818 roku w Alten-
burgu. Polski Zwi¹zek Skata 
nale¿y do Miêdzynarodowej 
Federacji Skata ISPA Word, 
która aktualnie zrzesza 22 kra-
je. 

Nasi juniorzy to: 
1. Grzegorz Szymañski 
2. Krzysztof Piechota 
3. Jakub Bartosiewicz   
4. Grzegorz Kalinowski 
5. Damian Cichoñ 
6. Mariusz Rychlikowski 
 
                    Zajêcia prowadz¹ 
Tadeusz Witkowski i Gra¿yna 
Hejnosz instruktorzy i sêdzi-
owie  PZSkat. 
                      Od nowego roku 
szkolnego zamierzamy utwo-
rzyæ kolejn¹ grupê nauki gry  
w skata, zapraszamy wszyst-
kich chêtnych. 

  
                 26 lutego br. odby³o 
siê pi¹te w tej kadencji 
posiedzenie Rady Gminy  
w Tarnowie Opolskim. Zgod-
nie z porz¹dkiem, po czyn-
noœciach regulaminowych  
i stwierdzeniu prawomocnoœci 
sesji Przewodnicz¹cy a nas-
têpnie Wójt Gminy poinfor-
mowali Radê o dzia³aniach po-
dejmowanych pomiêdzy posie-
dzeniami. Informacje te doty-
cz¹ podjêtych decyzji, spot-
kañ, przyjêtych i wys³anych 
pism itp. 
 Po wys³uchaniu spra-
wozdañ z dzia³alnoœci miêdzy-
sesyjnej przyst¹piono do pre-
zentacji stanowisk komisji sta-
³ych i osobistych opinii rad-
nych w sprawach objêtych po-
rz¹dkiem. Decyzje, maj¹ce  
w efekcie przyj¹æ postaæ uch-
wa³ Rady Gminy podejmo-
wano w sprawach, o których 
ni¿ej. 
 Uchwa³¹ nr V/29/07 
przyjêto zmiany w bud¿ecie 
gminy na rok 2007. Kolejn¹ 
uchwa³¹ nr V/27/07 zdecydo-
wano o zamiarze likwidacji 
Przedszkola Publicznego w 
Raszowej. Za-niepokojonym 
byæ mo¿e rodzicom dzieci do 
lat 7 wyjaœniamy: przedszkole 
Raszowej nie przestanie 
funkcjonowaæ i nie ulegnie 
fizycznej likwidacji. Decyzjê 
o przekszta³ceniu dwóch 
placówek oœwiatowych – czyli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szko³y i przedszkola w jedn¹  
czyli Publiczn¹ Szko³ê Pod-
stawow¹ z Oddzia³ami 
Przedszkolnymi w Raszowej 
(Uchwa³a nr V/28/07) – 
poprzedzi³y szerokie i d³ugo-
trwa³e konsultacje spo³eczne 
oraz podobne po³¹czenie pla-
cówek w K¹tach Opolskich  
i Nakle. Przy okazji infor-
mujemy, i¿ odst¹piono od po-
mys³u likwidacji filii szkó³ 
podstawowych w Kosorowi-
cach (filia PSP Tarnów Op.)  
i Przyworach (filia PSPzOP  
w K¹tach Op.) i oba projekty 
uchwa³ w tej sprawie nie 
zosta³y przyjête przez Radê 
Gminy. 
 W dalszym ci¹gu 
posiedzenia przyst¹piono do 
uchwalania statutów so³ectw 
(Uchwa³y nr V/30-37/07). 
Projekty zosta³y skonsultowa-
ne ze spo³ecznoœciami so³ec-
kimi podczas zebrañ. Wczeœ-
niej by³y wywieszone na 
tablicach og³oszeñ. Teksty sta-
tutów znajduj¹ siê u so³tysów, 
w Urzêdzie Gminy oraz na 
stronach internetowych: 

bip.tarnowopolski.pl. 
 Po zakoñczeniu g³o-
sowañ nad statutami prze-
wodnicz¹cy komisji sta³ych 
poinformowali Radê o aktu-
alnych pracach komisji i zg³o-
sili wnioski. Wolne g³osy i ko-
munikaty by³y ostatnim punk-
tem programu przed zamkniê-
ciem obrad. 

Sesja Rady Gminy

M³odzi adepci
œl¹skiego bryd¿a


