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Wsparcia rzeczowego 
udzielili: 

 
- B-Krang, Opole 

- Ciesielstwo-Dekarstwo -  
Kurek Ryszard 

- DFK, Raszowa 
- Fryzjerstwo "Prestige" - 

Kandora Klaudia 
- Kwiaciarnia "100-krotka", 

Raszowa 
- MDJ Centrum Odzieżowe 

Mazur, Raszowa 
- „Neon-Jan-System” 

 Raszowa 
- P.H.U. "Martyna", Izbicko  

- Radio Opole 
- ROLNIK sp. z o.o., Daniec 

- Sklep "Mini Market"- 
Niesłony Justyna, Raszowa 

- Sklep "Jola", Raszowa 
- Sklep "KiK"- Kaliciak, 

Tarnów Opolski 
- Sklep Wielobranżowy 

"M&A", Tarnów Opolski 
- Trak Drew - Ewa Fila, 

Raszowa 
- "TOMI - MARKT", Tarnów 

Opolski 
- "TUPPERWARE" - 

Weinnhold Irena, Raszowa 
 

Patronat medialny: 
Nowa Trybuna Opolska 

 
Imprezę finansowo  
i rzeczowo ws parli: 

 
- Zakłady Wapiennicze 

LHOIST S.A.,  
Tarnów Opolski 

- Przedsiębiorstwo LABTAR, 
Tarnów Opolski 

- Bank Spółdzielczy Oddział 
Tarnów Opolski 

- Spółdzieln ia Pracy 
Surowców Mineralnych Opole 

- Przedsiębiorstwo  
Handlowo Usługowe 

 „Wesoły Borsuk”  
Tarnów Opolski 

- Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „WANDA”, Nakło  

- P.P.H.U."Pasternok",  
Piotr Pasternok, Raszowa 

- Usługi Budowlane –
Malarstwo - Jan Mróz 

Raszowa 
- Kwiaciarnia "Machnik", 

Nowa Schodnia 
- Kwiaciarnia "Storczyk", 

Tarnów Opolski 
- "Bar Raszowianka", 

Raszowa 
               So łtys Wsi Raszowa 
składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji Gminnego 
Święta Plonów. 
 

Gminne Ś więto Plonów 
 

 Tegoroczne miesiące 
wakacyjne nie rozp ieszczały  
nas pod względem pogody. 
Roln icy mieli za sobą trudne 
żniwa. Jednak ostatni miesiąc 
kalendarzowego lata wynagro-
dził wszystkie letnie dokucz-
liwości. 
 10-11 września aura 
także sprzyjała organizatorom 
i uczestnikom Gminnych Do-
żynek, które w tym roku miały  
miejsce w Raszowej. W sobotę 
przedstawiciele siedmiu wsi 
należących do naszej gminy 
stanęli do rywalizacji w Tur-
nieju So łectw. Choć konku-
rencje miały rozrywkowy cha-
rakter, rywalizacja była zacię-
ta, a atmosfera – jak podczas 
zawodów sportowych o naj-
wyższej randze. Tak zawod-
nikom jak i kibicom towa-
rzyszy ły ogromne emocje i –  
przyznajmy uczciwie – duże 
poczucie humoru. 
 Oto konkurencje i 
efekty rywalizacji: 

Sztafeta farmerska:  
I m-ce Tarnów Opolski,  

II m-ce Nakło,  
III m-ce Walidrogi 
Przeciąganie liny:  

I m-ce Tarnów Opolski,  
II m-ce Kosorowice,  
III m-ce Przywory  

Ubieran ie munduru:  
I m-ce Tarnów Opolski,  

II m-ce Miedziana,  
III m-ce Raszowa 
Piłowanie drewna:  

I m-ce Tarnów Opolski,  
II m-ce Przywory,  
III m-ce Raszowa 

Wyścig w taczkach:  
I m-ce Tarnów Opolski,  

II m-ce Raszowa,  
III m-ce Walidrogi 

 Przewidziano też kil-
ka zadań dla ochotników spoś-
ród publiczności. Mistrzem w 
rąbaniu drewna okazał się  
Krzysztof Mateja, najlepszy 
we wbijaniu gwoździ został 
Roman Kochanek. Wszyscy 
zwycięzcy otrzymali puchary i 
upominki z rąk Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza. Wieczo-
rem bawiono się z zespołem 
Oxygen. 
 Główne uroczystości 
odbyły się w wyzłoconą słoń-
cem niedzielę – 11 września. 
Ulicami Raszowej przeszedł 
korowód, na czele którego 
jechała Orkiestra Dęta Zakła-

dów Wapienniczych Lhoist, 
pod batutą Grzegorza Cypar-
skiego. Władze gminne, koro-
ny żniwne z poszczególnych 
sołectw, instalacje okolicznoś-
ciowe na wozach – to tra-
dycyjne elementy dożynko-
wego pochodu. Pieszo, konno, 
na dwóch i czterech kołach – 
jak kto sobie wymyślił –  
uczestnicy udali się na plac, 
gdzie miały miejsce dalsze 
uroczystości. 
 Najbardziej wzrusza-
jącym momentem każdych do-
żynek jest przekazan ie symbo-
licznego bochna chleba z pier-
wszego wypieku. Starostowie : 
Bernadetta i Waldemar Nie-
świecowie ofiarowali go gos-
podarzowi gminy Wójtowi  
Krzysztofowi Mutzowi – jak 
każe tradycja – przykazu jąc, 
by dzielił go sprawiedliwie 
tak, aby nikomu go nie za-
brakło. Słowa uznania i po-
dziękowania skierowano do 
rolników. Dostrzeżony został 
także wysiłek organizatorów 
tej pięknej uroczystości. 
Otrzymała ona wymiar euro-
pejski, gdyż gościem honoro-
wym Gminnych Dożynek w 
Tarnowie Op. by ł burmistrz 
Bad Blankenburga w Turyngii 
– Frank Perskie. 
 Podczas, gdy na sce-
nie odbywały się uroczystości, 
złożona z sołtysów i przedsta-
wicieli poszczególnych wsi 
komisja oceniała korony do-
żynkowe i prezentacje. W 
pierwszym konkursie przy-
dzielono równorzędne nagro-
dy, zaś najbardziej oryginalne 
zdaniem jurorów instalacje 
otrzymały nagrody różnej wy-
sokości  („Smerfy” z Tarnowa 
Op., „Sami swoi” z Kosoro-
wic, „Roln ik na motorze” z 
Raszowej oraz „DHL” z Na-
kła. Spośród indywidualnych 
kostiumów komisja doceniła: 
„Lajkonika” i „Maskotki Euro  
2012” (Raszowa) oraz „Ekolo-
giczne oczyszczan ie wsi” (Na-
kło). Przyznano też wiele wy-
różnień. 
 Po części o ficjalnej w 
programie artystycznym kon-
cert dali muzycy z Lhoist, 
zaprezentowali się uczniowie 
tutejszej szko ły. Wystąpił 
zespół WAL-NAK, duet Die 
Silinger oraz Andrea Rischka. 
Zabawa dożynkowa i pokaz 
sztucznych ogni zakończyły  
tegoroczne Gminne Dożynki. 


