
„Gwiazdorynka” 2012
„Gwiazdorynka” już na stałe
weszła do gminnego kalendarza
imprez i choć w niedzielę 9 grud-
nia temperatura spadła znacznie
poniżej zera to atmosfera na
raszkowskim Rynku była gorąca.

Wszystkich, którzy przybyli na raszkowski
Rynek powitał Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków Jacek Bartczak.
Dla najmłodszych przygotowano wiele
atrakcji. Przede wszystkim spotkanie z Mi-
kołajem, przejażdżki reniferem, zabawy i

konkursy z kabaretem BZIK
oraz występy działających na
terenie gminy zespołów wo-
kalnych i tanecznych - Fami-
lijny Blues, Duet i Puls. Śpie-
wali również laureaci konkur-
su „Mikrofonik”. Dla troszkę
starszych w świątecznym
koncercie wystąpił  Andrzej
Cierniewski. Na „Gwiazdoryn-
ce” mieliśmy przyjemność
gościć również Senator Ange-
likę Możdżanowską. Uczestni-
cy zimowego festynu często-

wali się słodyczami,
pyszną grochówką
oraz jajecznicą.
W trakcie trwania im-
prezy przekazano
s p e c j a l i s t y c z n y
sprzęt przeciwpoża-
rowy zakupiony ze
środków budżeto-
wych Gminy i Miasta
Raszków oraz środ-
ków z Nadleśnictwa

Taczanów. Dzięki temu jednostki OSP w
Grudzielcu Nowym i w Przybysławicach
wzbogaciły się o nowe pompy szlamowe,
OSP w Moszczance otrzymała pompę pły-
wająca „Niagara”, natomiast OSP Bieganin

otrzymała urządze-
nie do selektywnego
uruchamiania syren.
Sprzęt na ręce stra-
żaków przekazał
Burmistrz Gminy i
Miasta Jacek Bart-
czak oraz Zastępca
Nadleśniczego Nad-
leśnictwa Taczanów
Janusz Ruda. Trady-
cyjnie imprezę za-

kończył pokaz sztucz-
nych ogni.
Burmistrz Gminy i Mia-
sta Raszków dziękuje
za przyjęcie jego zapro-
szenia i liczną frekwen-
cję na imprezie. Szcze-
gólne podziękowania
dla sztabu organizacyj-
nego „ Gwiazdorynki”
i wszystkich, którzy
swoją pracą przyczynili
się do uświetnienia tej
zimowej imprezy.



II GRUDZIEŃ
2012 GONIEC RASZKOWSKIINFORMACJE

Najważniejsze inwestycje
w Gminie i Mieście Raszków zrealizowane w latach 2011 i 2012 - półmetek kadencji.

Ogólna KWOTA INWESTYCJI
w ostatnich latach 2011-2012 to

11,5 mln zł
z czego 1,7 mln zł zainwestowano w zakup gruntów,

głównie w miejscowościach: Pogrzybów, Raszków i Przybysławice.

Na koniec 2012 roku BUDŻET GMINY wyniósł

33,7 mln zł
Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosi 4,9 mln zł.

Obecna sytuacja finansowa gminy jest dobra, co umożliwia aplikację środków unijnych w
kolejnych latach. Gmina posiada kapitał w postaci ponad 100 ha gruntów o różnym charakterze

przeznaczenia (grunty rolne, tereny inwestycyjne, działki budowlane), których szacunkowa
wartość przewyższa zadłużenie.

DROGI
JANKÓW ZALEŚNY budowa chodnika -2011 r., przebudowa drogi (w kierunku remizy), przebudowa drogi Janków Zaleśny - Walentynów - 2012 r.
RĄBCZYN przebudowa drogi Rąbczyn - Lewkowiec - 2011 r.

JASKÓŁKI przebudowa drogi - tzw. Zapłocie - 2011 r. oraz Nowiny - 2012 r.
MOSZCZANKA droga w kierunku Szczurawic (droga powiatowa w połowie sfinansowana z budżetu gminy Raszków) - 2011 r.
GRUDZIELEC droga powiatowa i parking przy kościele w połowie sfinansowany z budżetu gminy Raszków - 2011 r.

LIGOTA przebudowa drogi przy ul. Piaskowej - 2012 r.
BIEGANIN przebudowa drogi - tzw. Podlasie - 2012 r.

KORYTNICA przebudowa drogi w kierunku sali - 2012 r.
SZCZURAWICE przebudowa drogi - tzw. droga Kółkowa -  2012 r.
NIEMOJEWIEC przebudowa drogi - 2012 r.

RADŁÓW przebudowa drogi na Osiedlu Robotniczym - 2012 r.
RASZKÓW przebudowa ulic Żwirowej, Kwiatowej i Owocowej, naprawa drogi na ulicy Pleszewskiej

oraz na skrzyżowaniu ulic Jarocińskiej z Koźmińską - 2012 r.

BUGAJ utwardzenie drogi - 2012 r.

CHODNIKI
RASZKÓW ul. Ostrowska - do Pogrzybowa (współfinansowanie z powiatem) - 2011 r., parking przy banku, chodnik przy ul. Polnej - 2012 r.

POGRZYBÓW chodnik przy kościele - 2012 r.

PRZYBYSŁAWICE chodnik przy cmentarzu - 2012 r.

LIGOTA parking przy szkole - 2012 r.

KORYTNICA parking przy świetlicy - 2012 r.

SULISŁAW parking przy świetlicy - 2012 r.

KORYTA chodnik przy kościele - 2012 r.

OŚWIATA
Gmina Raszków nie likwiduje małych szkół wiejskich, uważając je za jeden z najważniejszych elementów życia społecznego.

Wydatki na oświatę poniesione przez gminę Raszków w latach 2011 i 2012 to około 30 mln. złotych. Na kwotę tą złożyły się między innymi remonty
prowadzone w placówkach na terenie całej gminy.

JASKÓŁKI przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej na blok żywieniowy dla oddziału przedszkola - 2011 r.

RADŁÓW termomodernizacja Szkoły Podstawowej, docieplenie ścian budynku, nowa elewacja - 2011/ 2012 r.

RASZKÓW przebudowa przedszkola - remont dachu - 2011 r., budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z
siedzibą w Pogrzybowie 2011/2012 r., remont Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza - 2012 r.

KORYTA budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół im. Orła Białego - 2011 r., termomodernizacja szkoły, ocieplenie
ścian budynku, nowa elewacja, remont dachu - 2012 r.

BIEGANIN budowa boiska przy szkole - 2012 r.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, ŚWIETLICE WIEJSKIE
RASZKÓW budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno - wypoczynkowej: alejki, ławki, słupy oświetleniowe, projektory, fontanna -

2011 r.

RASZKÓW rewitalizacja starego parku przy ul. Krotoszyńskiej - 2011 r.

PRZYBYSŁAWICE rewitalizacja parku - II etap, miejsca wypoczynku i rekreacji: oświetlenie, alejki, odbudowa stawu - 2011 r.

SULISŁAW przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy - 2011 i 2012 r.

MOSZCZANKA - SKRZEBOWA - przebudowa i rozbudowa świetlicy - remont pomieszczeń, podjazd dla niepełnosprawnych, instalacja oświetlenia i centralnego
ogrzewania, kotłownia, instalacja wodno - kanalizacyjna - 2011 i 2012 r.

DROGOSŁAW - JÓZEFÓW rozbudowa sali wiejskiej, m.in.: dobudowa kuchni, remont dachu - 2011 i 2012 r.

SZCZURAWICE remont dachu w świetlicy - 2011 r.

KORYTA rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - rondo - 2011 r.

JASKÓŁKI rozbudowa świetlicy wiejskiej - dobudowanie kotłowni - 2012 r.

KORYTNICA przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnej i elektrycznej w świetlicy - 2012 r.

GŁOGOWA infrastruktura wokół sali - 2011 r., budowa pomieszczenia magazynowego - 2012 r.

NIEMOJEWIEC odnowienie przestrzeni publicznej stanowiącej infrastrukturę turystyczno - wypoczynkową - 2012 r.
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Ślubowanie pierwszych klas

WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH w miejscowościach:
WALENTYNÓW, JELITÓW, RĄBCZYN, NIEMOJEWIEC, GRUDZIELEC NOWY, DROGOSŁAW-JÓZEFÓW, KORYTNICA.

NOWE PUNKTY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Rozbudowa i modernizacja: GRUDZIELEC NOWY, JANKÓW ZALEŚNY -  2011 r.
Punkty świetlne: MOSZCZANKA - Pustkowie, MOSZCZANKA - Raszkówek, RADŁÓW - ul. Piaskowa, LIGOTA - przy kościele, JASKÓŁKI - tzw. Zapłocie oraz
pojedyńcze punkty świetlne w RADŁOWIE przy ul. Spacerowej i Wiśniowej i w NIEMOJEWCU  - przy świetlicy - 201 2 r.

KANALIZACJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA
POGRZYBÓW, PRZYBYSŁAWICE budowa kanalizaci sanitarnej - 2011 r.

RASZKÓW - DROGOSŁAW budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (za blokami) - 2011 r.

RADŁÓW rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego - 2011 r.

JASKÓŁKI rozbudowa sieci wodociągowej - 2011 r.

KORYTA rozbudowa sieci wodociągowej - 2011 r.

MOSZCZANKA budowa sieci wodociągowej w kierunku Bieganina i Cegielni - 2012 r.

ZAKUP SAMOCHODÓW DLA OSP
Z gminnego budżetu gminy zakupiono samochody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w KORYTNICY, PRZYBYSŁAWICACH, RADŁOWIE.

W roku 2012 nastąpiło zakończenie inwestycji przebudowy drogi powiatowej Ostrów - Radłów - Jaskółki - Przybysławice - Pogrzybów - Raszków - Głogowa
- Korytnica - Ligota - Koryta. Środki pochodziły z budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -
2013.
Za kwotę prawie 11,7 mln zł wykonano: 19,3 km nakładki asfaltowej, 10,6 km chodników, 33 skrzyżowania ( w tym jedno rondo), 10 znaków „przejście dla pieszych”
z zasilaniem solarnym.

Pierwszoklasiści ze Szkół Podstawowych w Gminie Raszków są
już pełnoprawnymi uczniami. W październiku podczas uroczy-
stych ślubowań 104 dzieci otrzymało szkolne legitymacje.

Ślubowanie klas pierwszych to symbolicz-
na chwila przyjęcia w poczet uczniów. W
zorganizowanej uroczystości pierwsza-
kom towarzyszyli rodzice i zaproszeni na
tę uroczystość goście.
Pierwszoklasiści przyrzekali, że wytrwają
w szkolnych obowiązkach, zobowiązali się
być pilnymi w nauce, wzorowymi w za-
chowaniu i godnie reprezentować dobre
imię szkoły. Pierwszakom życzymy jak naj-
lepszej oceny na pierwszym szkolnym
świadectwie.

BIEGANIN

RADŁÓW

LIGOTA KORYTA

RASZKÓW

JANKÓW ZALEŚNY

RASZKÓW
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20 lecie Bractwa Kurkowego
We wrześniu br. Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. ks. Kazimierza
Jagielskiego w Raszkowie Rok Założenia 1854 obchodziło 20.
rocznicę reaktywacji.

Kurkowe Bractwa Strzeleckie w przeszłości były
organizacjami skupiającymi głównie rzemieślni-
ków, a ich celem była obrona murów miasta w
razie zagrożenia najazdem. W czasie zaborów
Bractwa Kurkowe prowadziły działalność pa-
triotyczną organizując turnieje strzeleckie z okazji
ważnych dla Polaków rocznic historycznych.
Bracia Kurkowi gromadzili także pamiątki naro-
dowe przypominające utraconą ojczyznę. W
końcu XIX wieku w wyniku działalności patrio-
tycznej, która była solą w oku zaborcy pruskie-
go, Bractwo Kurkowe w Raszkowie zostało roz-
wiązane. W wolnej Polsce w 1927 roku doszło
do wznowienia działalności Bractwa Kurkowe-
go, które na swoim sztandarze i insygniach kró-
lewskich umieściło datę 1854 jako rok powsta-
nia bractwa. Jednakże znany jest dokument,
świadczący o istnieniu organizacji strzeleckiej w
Raszkowie już w 1755 roku, a powołujący się
na jeszcze wcześniejszą genezę. Wybuch II woj-
ny światowej przerwał działalność Braci Kurko-
wych na ponad pół wieku. W czasach komuni-

stycznych bractwo nie mogło istnieć, ponieważ
uważano je za relikt szlachecko - burżuazyjnej
Polski.
Od 1992 roku Bractwo Kurkowe trwale zaczę-
ło wpisywać się po raz kolejny w historię mia-
sta Raszkowa. Dzięki inicjatywie Jacka Bart-
czaka należącego do Bractwa Kurkowego w
Ostrowie, Krzysztofa Niemiera  należącego do
Bractwa Kurkowego w Kórniku oraz Jana Ha-
raszkiewicza odrodziło się raszkowskie brac-
two. Za swojego patrona przyjęli ks. Kazimie-
rza Jagielskiego, wybitnego proboszcza rasz-
kowskiego z końca XIX wieku, kapłana spo-
łecznika, budowniczego raszkowskiej świąty-
ni, wybornego strzelca.  Dewizą organizacji sta-
ły się ważne w historii naszego narodu słowa:
Bóg, Honor, Ojczyzna.
Bracia Kurkowi z Raszkowa, a także z Korytni-
cy, Ligoty i Koryt należą do najbardziej aktyw-
nie działających organizacji społecznych na te-
renie ziemi raszkowskiej. Organizują turnieje
strzeleckie, którym towarzyszą uroczyste prze-

Spotkanie Opłatkowe - styczeń 2012 r.

Msza Św. polowa z okazji 20. lecia bractwa - wrzesień 2012 r.

mi ambasadorami ziemi raszkowskiej na strzel-
nicach rozsianych po całym kraju, na których
zdobywają najwyższe trofea.
Co roku w listopadzie organizowane są „Za-
duszki Brackie”, na których strzelcy spod „zna-
ku kura” wspominają wszystkich zmarłych bra-
ci kurkowych z bractwa raszkowskiego: pierw-
szego  prezesa bractwa Jana Haraszkiewicza,
prezesa Józefa Waligórę, brata Włodzimierza
Tabata, brata Janusza Liberskiego oraz braci z
okręgu ostrowskiego:  m. in. prezesa  Mieczy-
sława Krystkowiaka, Włodzimierza Rychwałskie-
go, Władysława Fischera, Stanisława Kaniew-
skiego, Zdzisława Roszaka.
Dzięki staraniom obecnego prezesa bractwa
Jana Błaszczyka, strzelmistrza  Ryszarda Ja-
nuszkiewicza oraz całego zarządu bractwo pręż-
nie rozwija swoją działalność, rozbudowując
obiekty na strzelnicy, a także zagospodarowu-
jąc przekazaną w użytkowanie od gminy zie-
mię. Z roku na rok w szeregi bractwa wstępują
nowi członkowie, którzy pragną zaangażować
się w działalność bracką, współorganizując na-
rodowe i religijne uroczystości na ziemi rasz-
kowskiej.

marsze ulicami miasta oraz salwy z brackich
armat. Raszkowskie Bractwo Kurkowe prowa-
dzi także działalność  charytatywną m. in. jako
pierwsza organizacja na terenie Gminy i Mia-
sta Raszków zorganizowała zbiórkę pieniędzy
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w
1995 roku. Strzelcy z Raszkowa są wspaniały-


