
Wydatki na oświatę
Gmina Raszków jest jedną z niewielu gmin w Polsce, która nie
zamyka szkół. Władze gminy uważają, że inwestycja w dzieci i
młodzież jest jednym z najważniejszych zadań samorządu.

Każdego roku gmina wydaje ok. 16 mln
zł na oświatę. W roku bieżącym dokoń-
czono budowę hali widowiskowo - spor-
towej przy szkole podstawowej i gimna-
zjum w Pogrzybowie za kwotę 1,5 mln zł
(łącznie wydano 8 mln zł). Wybudowa-
no również kolejną dużą inwestycję - bo-
isko wielofunkcyjne przy szkole podsta-
wowej w Radłowie. Od września będzie

tu można korzystać z boiska ze sztuczną
nawierzchnią do gry w piłkę ręczną,
nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa.
Teren zostanie oświetlony i ogrodzony.
Koszt robót to prawie 600 tys. zł. Dokoń-
czono również w tym roku termomoder-
nizację szkoły podstawowej w Ligocie,
poniesione na ten cel wydatki to ok. 70
tys. zł.

Modernizacja oświetlenia
Gmina i Miasto Raszków wykonała w bieżącym roku kolejne ciągi
oświetlenia ulicznego. Całkowity koszt tych inwestycji przekroczył
300 tys. zł.

Prace poprzedziło wykonanie czasochłon-
nych i kosztownych projektów. Nowe cią-
gi lamp powstały w miejscowościach:
Jaskółki (2 szeregi lamp), Głogowa, Ra-
dłów (ul. Wojska Polskiego), Raszków (ul.

Piaskowa), Pogrzybów. Powstały również
pojedyncze punkty świetlne w Korytach,
Moszczance i Korytnicy. Niektóre z tych
lamp zostały wykonane w technologii hy-
brydowej (panele słoneczne, wiatr).

Inwestycje drogowe
W tym roku z gminnego budżetu wydano ok. 1,7 mln zł. na budowę
i rozbudowę dróg gminnych i powiatowych. Łącznie gmina Rasz-
ków z pieniędzmi powiatowymi na drogi w naszej gminie przezna-
czyła prawie 2,2 mln zł.

Wybudowano nowe drogi gminne w Ra-
dłowie, Bieganinie, Drogosławiu (w tym
roku będzie jeszcze II etap prac), Niemo-
jewcu (również w tym roku będzie II etap
prac), w Raszkowie (ul. Leśna), w Grudziel-
cu i Sulisławiu. Ponadto gmina wsparła
powiat w budowie drogi Raszków - Mosz-
czanka - Szczurawice. W ciągu kilku lat
wybudowano drogę o długości 5 km, któ-
ra jest najbliższym połączeniem z Raszko-
wa do drogi krajowej nr 11. Pozostał jesz-
cze odcinek 1,8 km, który leży na terenie

Gminy Ostrów i nasza gmina nie może sfi-
nansować jego przebudowy. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłości powiat, a może Gmina
Ostrów wybuduje pozostałą część drogi.
W tym roku zostanie wykonany jeszcze je-
den odcinek drogi powiatowej w miejsco-
wości Bieganin, a także chodnik w Korytni-
cy, na które to inwestycje Gmina Raszków
dołożyła Powiatowi Ostrowskiemu połowę
pieniędzy. Powiat wykonał również posze-
rzenie drogi w miejscowości Ligota w kie-
runku szkoły.

 Boisko w Radłowie
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Nowe siłownie zewnętrzne
Mieszkańcy Ligoty, Radłowa i Szczurawic mogą już korzystać z no-
wych siłowni zewnętrznych typu Fit Park. Każda z tych siłowni wypo-
sażona jest w 10 urządzeń do kształtowania sylwetki i poprawy
kondycji fizycznej.

Z urządzeń mogą korzystać dzieci, mło-
dzież, osoby dorosłe, starsze i niepełno-
sprawne. Ćwiczenia wykonywane na tych
przyrządach poprawiają wydolność ukła-
du sercowo – naczyniowego, kondycję ru-
chową oraz pomagają w uprawianiu innych
sportów. Koszt realizacji tego przedsięwzię-
cia wyniósł prawie 90 tys. zł. Projekt został
dofinansowany w ramach PROW na lata
2007 - 2013 w ramach działania „Wdraża-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Mniejsze
siłownie zamontowano w Grudzielcu, Gło-
gowie i Korytnicy.

Absolutorium dla Burmistrza

Sale wiejskie pięknieją
W tym roku kontynuowane są kolejne prace związane z remontami
wiejskich świetlic. Równocześnie powstaje nowy obiekt na tere-
nie Jankowa Zaleśnego. Dotychczasowa znajdująca się tam sala
wraz z remizą strażacką i zapleczem kuchennym została zburzona.
Stan techniczny budynku nie nadawał się już do remontu.

W ramach tegorocznych robót w Jankowie
Zaleśnym zostanie wykonany I etap – stan
surowy otwarty - polegający na wykonaniu
robót ziemnych, fundamentów, ścian oraz in-
stalacji sanitarnej wewnętrznej. Realizacja te-
go etapu pochłonie z gminnego budżetu pra-
wie 400 tys. zł. Na całość wydatków związa-
nych z budową przewidziano prawie 3 mln zł.
Zakończyły się prace związane z termomo-
dernizacją budynku świetlicy wiejskiej  Mosz-
czanka - Skrzebowa. To już kolejny etap prac

zane są z remontem i przebudową pokry-
cia dachowego oraz modernizacją wnę-
trza świetlicy. W ramach tych robót zapla-
nowano demontaż boazerii, malowanie
ścian, montaż sufitu oraz wykonanie in-
stalacji elektrycznej. Na zaplanowane w
tym roku prace przeznaczono około 140
tys. zł.
Rozpoczęły się także prace przy przebudo-
wie sali w Jaskółkach. W ramach robót za-
planowano rozbiórkę posadzki, malowanie

W czwartek 26 czerwca 2014 roku radni Rady Gminy i Miasta
Raszków jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium za 2013 rok Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków
Jackowi Bartczakowi.

Oznacza to, że publiczne pieniądze
w Gminie i Mieście Raszków wydawa-
ne były w sposób prawidłowy. Bur-
mistrz przedstawił Radzie sprawozda-
nie z realizacji ubiegłorocznego budże-
tu. Pozytywną opinię w sprawie realiza-
cji budżetu wydała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, żadnych za-
strzeżeń też nie miała Ko-
misja Rewizyjna Rady
Gminy i Miasta Raszków,
która wnioskowała za
udzieleniem absolutorium
Burmistrzowi.
Radni uzyskali obszerne
sprawozdanie z wykona-
nia ubiegłorocznego bu-
dżetu, gdzie stwierdzono, że
na planowane dochody budże-
towe w kwocie 32.991.118,86 zł wyko-
nanie wyniosło 33.707.952,08 zł co sta-
nowi 102,17 %. Na plan wydatków bu-
dżetowych w kwocie 35.670.802,86 zł
wykonanie wyniosło 33.498.224,77 zł,
co stanowi 93,91 %. Na inwestycje za-
planowano kwotę 5.909.106 zł, a wy-
konanie wyniosło 5.805.857,40 zł, co
stanowi 17,33 % ogółu poniesionych
wydatków publicznych, w przeliczeniu
na 1 mieszkańca średnio 488 zł. Nale-
ży podkreślić, że Gmina i Miasto Rasz-
ków ma jedno z najniższych zadłużeń
w regionie, co stwarza możliwość apli-
kowania o kolejne pieniądze unijne na
inwestycje.

Warto zwrócić uwagę, że w minionym roku
najwięcej środków inwestycyjnych prze-
znaczono na realizację zadań własnych
w kategorii spraw związanych z infrastruk-
turą techniczną i infrastrukturą społeczną,
a więc na inwestycje, które z pewnością
mają znaczący wpływ na rozwój Gminy

i Miasta Raszków oraz na
podniesienie jakości poziomu
życia mieszkańców.
Szczegółowy wykaz wyko-
nanych inwestycji i zakupów
inwestycyjnych znajduje się
w BIP-ie na stronie www.
raszkow.pl .

Z każdym rokiem coraz wię-
cej inwestujemy w infrastruktu-

rę społeczną, tworzymy prze-
strzeń, która służy naszym miesz-

kańcom – dbamy o szkoły, świetlice wiej-
skie, odnawiamy i budujemy miejsca słu-
żące rekreacji i wypoczynkowi mieszkań-
ców – w ubiegłym roku powstały dwa
nowe zbiorniki wodne – „Kąpielka” i „Ża-
ba” wraz z terenem rekreacyjnym oraz
górką saneczkową dla najmłodszych.
Nie zapominamy o drogach i oświetle-
niu ulicznym, które co roku sukcesyw-
nie remontujemy i modernizujemy, bu-
dujemy też chodniki, aby zwiększyć bez-
pieczeństwo i komfort jazdy. Realizacja
tylu przedsięwzięć jest możliwa tylko
dzięki zgodnej współpracy radnych, soł-
tysów, rad sołeckich i burmistrza - po-
wiedział Burmistrz Jacek Bartczak.

związanych z modernizacją tego budynku.
Do tej pory wykonano szereg robót remon-
towych w środku – teraz przyszedł czas na
elewację zewnętrzną. Koszt realizacji termo-
modernizacji budynku to kwota prawie 70
tys. zł. Cała inwestycja realizowana już w
poprzednich latach to 700 tys. zł.
Trwa również przebudowa świetlicy wiej-
skiej w Grudzielcu Nowym. Prace zwią-

ścian, naprawę dachu, remont instalacji sa-
nitarnych i elektrycznych. Koszt realizacji
tego przedsięwzięcia wynosi 195 tys. zł. Na
remont tego budynku wydano już od po-
czątku prac ponad 217 tys. zł.
Termomodernizacji doczekała się również
świetlica w Korytnicy. Koszt prac tylko w
tym roku to 19.729 zł. Na cały remont obiek-
tu wydano już łącznie 128.225 zł.

Siłownia w Radłowie

Siłownia w Szczurawicach

Sala w Grudzielcu Nowym

Świetlica w Moszczance-Skrzebowej

Sala w Jaskółkach
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570. rocznica
nadania praw
miejskich
dla Raszkowa
Zachowany akt lokacyjny wystawiono 8
stycznia 1444 r. Tę datę uznano za początek
istnienia miasta.

W tym roku przypada 570.
rocznica nadania praw
miejskich dla Raszkowa.
Organizowane w ostat-
nim czasie na terenie ca-
łej gminy wszystkie wyda-
rzenia społeczne i spor-
towe, często o zasięgu
ogólnopolskim (podczas
transmisji Mistrzostw Pol-
ski w Tenisie Stołowym
przez ogólnopolskie me-
dia)  przypominają miesz-
kańcom o tym doniosłym wydarzeniu. Dokładnie w dniu
jubileuszu 8 stycznia b.r. została uroczyście otwarta hala
widowiskowo – sportowa w naszym mieście. W ten sym-
boliczny sposób obiekt ten stał się pomnikiem, upamięt-
niającym tę ważną dla mieszkańców ziemi raszkowskiej
rocznicę.

Gmina Raszków
w „Kronice
Wielkopolski”
Raszków i okolice zostały przybliżone czytel-
nikom prestiżowego wydawnictwa wydanego
przez Wojewódzką  Bibliotekę Publiczną i
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu .

Na okładce pierwszego, tegorocznego numeru tej książki
znalazły się fotografie pięknych miejsc z raszkowskiej gmi-
ny. Wewnątrz numeru szeroko opisano charakterystykę
regionu i zarys historyczny. Nie zabrakło opisów gospo-
darki i infrastruktury gminy oraz miejsc, które warto u nas
odwiedzić. Przybliżono działalność organizacji kulturalnych
i sportowych, wspominając obecne i wcześniejsze osią-
gnięcia zawodników gminy Raszków. Serdecznie zapra-
szamy do lektury.

Złote, Szmaragdowe,
Diamentowe i Żelazne Gody
Tego rodzaju jubileusze zawsze budzą najlepsze wspomnienia i wzruszają do łez nie tylko
samych jubilatów, ale także ich bliskich i znajomych. 15 maja 2014 roku na zaproszenie Burmi-
strza Gminy i Miasta Jacka Bartczaka, pary małżeńskie, które ponad pół wieku temu złączyły
swój los, świętowały swój Jubileusz na spotkaniu w Restauracji „Raszkowianka” w Raszkowie.

Burmistrz Jacek Bartczak dziękował dostojnym Jubilatom
za przykład życia pełnego poświęceń mówiąc: „Nie da się
cofnąć zegara, który właśnie wybił kolejną rocznicę Wa-
szego ślubu. Dziś możemy tylko razem powspominać jak
przychodziły na świat Wasze dzieci, jak dorastały. Tylko
Wy wiecie, ile trudu włożyliście w budowanie Waszych ro-
dzin, ile nocy nie przespaliście i ile łez szczęścia spłynęło
Wam z oczu. Stanowicie wzór dla młodszych pokoleń, że
można razem iść przez życie i za to Wam dziękujemy”.
Dostojni małżonkowie pytani o receptę na to jak wspólnie
przeżyć ponad pół wieku uśmiechali się mówiąc, że naj-
ważniejsze to wytrwałość i umiejętność wybaczania.
Wzruszającym momentem spotkania była dekoracja małżon-
ków, którzy obchodzili Złote Gody Medalami „Za Długie Po-
życie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP. Deko-

Mucha, Barbara i Stanisław Pabich,
Mirosława i Aleksander Paszek, Anna
i Sylwester Sobczak, Józefa i Henryk
Sójka, Maria i Czesław Stasiak, Maria
i Jan Zimni, Zdzisława i Józef Zybała.
Na uroczystość zostały zaproszone rów-
nież pary małżeńskie obchodzące Jubi-
leusz  55 – lecia pożycia małżeńskiego:
Marianna i Zdzisław Bania, Anna i Kazi-
mierz Chałupniczak, Anna i Stanisław
Frąszczak, Krystyna i Mieczysław Garn-
carek, Helena i Marian Grzesiak, Józefa
i Marian Horyza, Maria i Władysław Jan-
kowscy, Genowefa i Jan Kluczyk, Wła-
dysława i Eugeniusz Mazur, Gertruda
i Edward Tomczykowie, Teresa i Cze-

sław Uciechowscy, Janina i Władysław Wawrzyniakowie, Ma-
ria i Zenon Warczygłowa.
Wśród zaproszonych nie zabrakło par świętujących 60 lat
pożycia małżeńskiego. Do tej grupy zaliczyli się w tym roku:
Petronela i Stanisław Dalach, Irena i Józef Jakubek, Maria
i Czesław Mikołajewscy, Teresa i Stanisław Rożek, Sewe-
ryna i Józef Śniegoccy.
Jubileusz 65-lecia wspólnego pożycia w małżeństwie ob-
chodzili: Helena i Józef Chenczke oraz Janina i Władysław
Jaworscy.
Wszystkim biesiadującym towarzyszył dobry humor.

racji dokonał Burmistrz Jacek Bartczak, a gratulacje i kwiaty
wręczyli Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Andrzej Maty-
ba oraz Kierownik USC Katarzyna Spiżak. Przy dźwiękach
melodii z dawnych lat zagranych przez Zdzisława Nowickie-
go wróciły wspomnienia weselnej uczty, którą w tym dniu
świętowaliśmy wraz z jubileuszem zawarcia małżeństwa.
50 lecie małżeństwa obchodziły pary: Kazimiera i Kazimierz
Frąszczak, Kazimiera i Jan Górka, Barbara i Adam Kluczyk,
Kazimiera i Stanisław Klupś, Maria i Marian Kulas, Krysty-
na i Zygmunt Kurzajowie, Halina i Stanisław Ławniczak,
Janina i Stanisław Mądrzakowie, Kazimiera i Władysław

Zapraszamy po Kartę Dużej Rodziny
16 czerwca weszła w życie uchwała i rozporządzenie w sprawie rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych, które wprowadziły w życie KARTĘ DUŻEJ RODZINY. Beneficjentami
tego programu są rodziny wielodzietne, które wychowują co najmniej troje dzieci.

Wysokość osiąganych dochodów nie sta-
nowi w tym przypadku kryterium kwalifiku-
jącego do udziału w programie. Celem za-
proponowanego rozwiązania jest docenie-
nie roli rodzin wielodzietnych oraz umożli-
wienie im wspólnego i aktywnego spędza-
nia wolnego czasu.
Karta Dużej Rodziny to dokument upraw-
niający do korzystania z wielu ulg, zniżek
i rabatów. Zapewnia ona dostęp do szero-
kiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyj-
nej i transportowej. Jako przykład wymie-
nić można: bezpłatny wstęp do parków

narodowych, ulgi na zakup biletów kolejo-
wych, rabaty przy wstępie do muzeów i ga-
lerii. Aktualna lista przysługujących zniżek
znajduje się na następujących stronach in-
ternetowych: www.mpips.gov.pl, www.ro-
dzina.gov.pl, www.empatia.mpips.gov.pl.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodzi-
ny dostępne są na w/w stronach interneto-
wych oraz w Biurze Dowodów Osobistych
Urzędu Gminy i Miasta Raszków – siedzi-
ba - Przybysławice 42. Biuro czynne jest
od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 16.00. Zapraszamy!
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Taaaakie ryby!

Dziękujemy za dar krwi

Minął rok funkcjonowania
gminnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi

Młodzi członkowie Raszkowskie-
go Towarzystwa Wędkarskiego
mogą poszczycić się rekordowy-
mi połowami.

Szymon Gmurowski wspólnie z Miłoszem
Tomczykiem złapali karpie z których każdy ważył

około 10 kg. Oczywiście po sesji fotograficznej
okazy wróciły do raszkowskiego zalewu.
Natomiast do zbiornika ,,Żaba” regularnie
wpuszczane są przez  Jerzego Wypyskie-
go z Jankowa Zaleśnego kolorowe karpie.
Te ryby nie są przeznaczone do połowu,
można je podziwiać przy dobrej pogodzie.

60 osób oddało krew podczas czerwcowej akcji zorganizowanej
przez Miejsko – Gminny Klub Dobrowolnych Honorowych Dawców
Krwi w Raszkowie.

Z uwagi na bardzo duże
zainteresowanie akcja
trwała dłużej niż plano-
wano. W sumie w ciągu
pięciu godzin zebrano
27 litrów krwi. Tym ra-
zem krew zbierano dla
Mikołaja – mieszkańca
naszej gminy.
Organizatorzy akcji na
czele z Edmundem Ba-
nachowiczem dziękują
wszystkim mieszkań-
com Gminy i Miasta
Raszków, którzy zdecy-
dowali się wziąć w niej
udział i oddali swoją
krew, aby pomóc in-
nym jak również oso-
bom i firmom za wspar-
cie realizacji tego
przedsięwzięcia. W raszkowskim banku
krwi znajduje się już ponad 170 litrów.
Honorowy Patronat nad akcją objął Bur-

mistrz Gminy i Miasta Raszków. Kolejna
akcja zbiórki krwi planowana jest 28 wrze-
śnia 2014 roku w Raszkowie.

Effascinato koncertuje
Zespół Muzyki Dawnej Effascinato działający przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Raszkowie koncertuje cały rok odwiedzając orga-
nizowane w całej Polsce festiwale kultury słowiańskiej i celtyckiej.

Na początku maja br. zespół wziął udział w
V Średniowiecznym Targu Gródeckim w
Poznaniu. Młodzież wystąpiła dwukrotnie
prezentując utwory instrumentalne oraz

nowy repertuar wokalno – instrumentalny.
W czerwcu podziwiać ich mogła publicz-
ność X. Festiwalu Kultury Słowiańskiej i
Cysterskiej w Lądzie nad Wartą.

1 lipca 2014 r. minął rok funkcjonowania gminnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzony ustawą z dnia
1 lipca 2011 r. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach dokonała modyfikacji reguł gospodarki odpa-
dami komunalnymi, polegającej m.in. na rezygnacji z wymogu
zawierania umów przez właściciela nieruchomości na odbiór
odpadów komunalnych i przejęciu tych obowiązków przez gminy.

W 2012 r. Rada Gminy i Miasta
Raszków podjęła stosowne uchwa-
ły regulujące system gospodarki
odpadami komunalnymi tj. regula-
min utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy, uchwałę doty-
czącą stawki opłat, częstotliwości
odbioru i wzoru deklaracji. W czerw-
cu 2013 r. w drodze przetargu do-
konano wyboru podmiotu odbiera-
jącego odpady komunalne od wła-
ścicieli nieruchomości. Ponadto
we wrześniu 2013 r. Rada Gminy
i Miasta Raszków uchwaliła od 1
stycznia 2014 r. nowe stawki opłat,
które dla gospodarstw domowych
1 i 2 osobowych są niższe. Ponad-
to mieszkańcy mogą bezpłatnie
pozbyć się ze swoich gospodarstw

domowych przeterminowanych
bądź już niepotrzebnych leków.
Apteki, przychodnia oraz budynek
urzędu zostały wyposażone w po-
jemniki przeznaczone do tego ro-
dzaju odpadów. Gminnym syste-
mem gospodarki odpadami komu-
nalnymi objęto nieruchomości za-
mieszkałe, znajdujące się na terenie
Gminy i Miasta Raszków, aktualnie
95% gospodarstw domowych pro-
wadzi selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych. Podsumowując w na-
szej gminie system działa bardzo
sprawnie, a opłaty dla rodzin wielo-
dzietnych są jedne z najniższych
w regionie. Dziękujemy mieszkań-
com za współpracę przy wdrażaniu
ustawy.
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Lato w Raszkowie
powitane!
Gmina Raszków to miejsca, gdzie energia i moc mają szczególną
siłę. To właśnie tu mieszkają wspaniali ludzie, którzy kochają polską
kulturę, muzykę, piosenki – to krzyczał ze sceny Andrzej Krzywy lider
zespołu De MONO - główna gwiazda tegorocznego „Powitania Lata”.

W niedzielę 29 czerwca na boisku w Rasz-
kowie znów było tłoczno. Prognozy się nie
sprawdziły i pogoda była wymarzona, tak
samo jak zespoły występujące na scenie.

czas”. Tradycyjnie zaprezentowały się też
lokalne zespoły działające przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie:
DUET, PULS oraz soliści TREMY. W ukła-
dzie z szarfami wystąpiły dzieci z oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Raszkowie oraz najmłodsi z Przedszko-
la „Smerfy”. Dojechała również duża część
laureatów naszego „Mikrofoniku”: Marta
Popiel, Agnieszka Piątkowska, Marysia Kup-

czyk, Julia Wojtczak, Ania Jagodzińska i Do-
rota Kaczmarek. Niewątpliwą atrakcją dla
wszystkich sympatyków ostrowskiego
żużla była wizyta sportowców MDM Kom-
putery ŻKS Ostrovia bezpośrednio po wy-
granych zawodach. Burmistrz Jacek Bart-
czak wręczył żużlowcom czapeczki z her-

bem Raszkowa oraz puchar dla najlepsze-
go zawodnika w meczu derbowym. Na bo-
isku nie zabrakło atrakcji dla dzieci: były
dmuchane zamki, karuzela, place zabaw
oraz stoiska handlowe i gastronomiczne. W
tym roku po raz pierwszy Telewizja Kablo-
wa PRO ART „na żywo” relacjonowała atrak-
cje raszkowskiego „Powitania Lata” zapra-
szając wszystkich swoich odbiorców do
naszego miasta. Na zakończenie imprezy
organizatorzy zaplanowali zabawę ta-
neczną z zespołem FENIX oraz pokaz pi-
rotechniczny firmy MIZET.

Na początek dla fa-
nów muzyki disco
polo wystąpił ze-
spół Bayer Full z li-
derem Sławomirem
Świerzyńskim. Na-
stępnie na scenie
pojawili się muzycy
zespołu De MONO,
którzy zagrali swo-
je nowe i starsze
przeboje. Fani pod
sceną – bez wzglę-
du na wiek - śpie-
wali razem z An-
drzejem Krzywym -
„Kochać inaczej”,
„Jak statki na nie-
bie” czy „Póki na to
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Nowe tereny rekreacyjne w Pogrzyb
Tegoroczny Dzień Dziecka na długo
zostanie w pamięci mieszkańców Gminy
i Miasta Raszków oraz zaproszonych
gości. Dopisała pogoda i na otwarcie
„Żaby”, „Rybakówki” i ”Kąpielki” przyszły
prawdziwe tłumy.

Najpierw otwarto zbiornik wodny położony najbliżej ulicy
Ostrowskiej - ,,Żaba” im. prof. dr hab. Leszka Bergera. Ta-
blicę pamiątkową odsłoniła żona prof. dr hab. Leszka Ber-
gera - pani Halina Berger wraz z córką Katarzyną i wnuczką
Zuzią. Były również osoby związane z pracą badawczą
profesora: Krzysztof Kolenda i Paweł Dolata. Burmistrz Ja-
cek Bartczak przedstawił genezę powstania zbiornika. Syl-
wetkę prof. Bergera przedstawił Paweł Dolata. Swoim wspo-
mnieniem o ojcu - wielkim badaczu i wspaniałym człowie-
ku podzieliła się córka - Katarzyna Golimowska.
Następnie wszyscy udali się pod ,,Rybakówkę”. Ten budy-
nek swoją nazwę otrzymał na cześć pana Jana Wawrzynia-
ka - członka Zarządu Raszkowskiego Towarzystwa Węd-
karskiego popularnie zwanego Rybakiem, który wychował
kilka pokoleń wędkarzy i dba o czystość na terenie zbiorni-
ków wodnych. Burmistrz Jacek Bartczak oficjalnym aktem
przekazał „Rybakówkę” w użytkowanie Raszkowskiemu
Towarzystwu Wędkarskiemu. Budynek został  poświęco-
ny przez księdza kanonika Grzegorza Kamzola.
Kolejnym miejscem otwieranym w tym dniu był nowy kom-
pleks rekreacyjny - zbiornik wodny ,,Kąpielka” (nazwa na-
wiązuje do oczka wodnego z XIX w., w którym kąpali się
mieszkańcy ziemi raszkowskiej) z nowoczesnym placem
zabaw i boiskiem do siatkówki. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Raszków Andrzej Matyba, przedstawiciele firmy, która wy-
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bowie oficjalnie otwarte
konała zbiornik, członek Zarządu Raszkowskiego To-
warzystwa Wędkarskiego - Ireneusz Mądry oraz bur-
mistrz Jacek Bartczak. Poświęcenia zbiornika dokonał
ksiądz kanonik Grzegorz Ignor.
Cały kompleks rekreacyjny (trzy zbiorniki wodne wraz
z zapleczem rekreacyjnym, socjalnym i parkingiem)
zajmuje areał około 7 ha.
Oficjalnym otwarciom towarzyszył festyn z okazji Dnia
Dziecka przygotowany przez Raszkowskie Towarzy-
stwo Wędkarskie. Specjalnie z tej okazji na nowym
zbiorniku odbyły się pokazy modeli pływających zdal-
nie sterowanych, dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jan-
kowa Zaleśnego przedstawiły krótkie scenki z dialoga-
mi ,,gwary polskiej”, odbył się również pokaz karate
shotokan i zumby. Wystąpiły także solistki z Miejsko -
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie. Dużo rado-
ści sprawiła zgromadzonym wizyta członków klubu
MOTO RANCZO z Przybysławic. Nie brakowało słody-
czy i lodów dla najmłodszych.
Wcześniej dla dzieci odbyły się także Zawody Węd-
karskie, a podczas Festynu wręczono puchary, meda-
le i nagrody zwycięzcom.
W miesiącu czerwcu - w soboty i niedziele nad bez-
pieczną kąpielą czuwał ratownik, a w miesiącach wa-
kacyjnych - codziennie - w lipcu w godz. 10-19,  w
sierpniu w godz. 10-18. Zapracowani mogą korzystać
z darmowego Wi-Fi  na plaży, a zatroskani rodzice
mogą obserwować swoje pociechy poprzez zainsta-
lowaną na obiekcie kamerę internetową, za pośrednic-
twem strony www.raszkow.pl. Bezpłatny jest dostęp
do przebieralni i toalet.
Powodzenie inwestycji przerosło nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Ci, którzy z pewnych wzglądów nie mogą wyje-
chać na wakacje - mają warunki do wypoczynku w za-
sięgu ręki - mówi z radością burmistrz Jacek Bartczak
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Bliskie spotkania z folklorem Przegląd Chórów w Raszkowie

Widowisko przy ruinach

Gminny festiwal trzech kultur
16 czerwca br. mieszkańcy gminy i zaproszeni goście wzięli udział
w Gminnym Festiwalu 3 Kultur – imprezie będącej podsumowaniem
realizowanego przez Gminę i Miasto Raszków projektu w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych
projektów, objętego PROW 2007-2013, który miał na celu zapoznanie
z szeroko pojętą kulturą, dawną historią i teraźniejszością trzech
narodowości – Polskiej, Żydowskiej i Niemieckiej, które zamieszkiwa-
ły teren naszej gminy do 1939 roku.

Celem tego przedsięwzięcia było rozwija-
nie aktywności mieszkańców gminy po-
przez organizowanie i promowanie działal-
ności kulturalnej, realizowanie przedsię-
wzięć mających na celu wzrost świadomo-
ści na temat narodowościowych korzeni
lokalnej społeczności i wkładu trzech kul-
tur w ukształtowanie przeszłości i teraźniej-
szości naszej gminy. W ramach programu
odbyły się warsztaty, które sprzyjały kształ-
towaniu postawy tolerancji i otwartości na
innych. Przygotowano wystawę prac arty-
stycznych, makiet, albumów, kalendarzy,
śladów splatających się trzech kultur w po-
staci dokumentacji o wartości naukowej
sporządzonych przez uczestników warsz-

tatów. Powstały profesjonalne banery, mi-
niatury zabytków, kalendarze o tematyce
trzech kultur zaprojektowane w czasie
warsztatów, a także filmy.
Realizację projektu uwieńczył koncert brzmią-
cy różnorodnymi utworami reprezentujący-
mi muzykę polską, żydowską i niemiecką.
Uczestnicy w pełnej szacunku postawie wy-
słuchali trzech hymnów narodowych.
Podczas festiwalu można było spróbować
wielu smakowitych dań typowych dla kuch-
ni polskiej, żydowskiej i niemieckiej.
Uczestnicy programu zbliżyli się do swo-
ich przodków w sposób wszechstronny,
oryginalny i ciekawy, tak by nie zapomina-
jąc o korzeniach patrzeć w przyszłość.

W niedzielę 13 lipca odbyły się IV Swojskie Spotkania z Folklorem.
Największym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje gości z za-
granicy: Zespołu Tańca Ludowego „Miorita” z Kiszyniowa (Mołdawia),
Zespołu Folklorystycznego z Laki i Maricy (Bułgaria) oraz Zespołu
Folklorystycznego z regionu Jelgava (Łotwa), które pokazały ciekawe
programy obrazujące kulturę ludową swoich państw.

Gospodarzem imprezy był Zespół Tańca
Ludowego „Swojacy”, oprócz niego Wiel-
kopolskę południową reprezentowały ze-
społy śpiewacze „Ciświczanie” i ”Dąbro-
wianki” (pow. jarociński) oraz zespoły tań-
ca ludowego „Żegocinianie” (pow. ple-
szewski)  oraz  „Głogowianie”. Wystąpiła
również dziecięca kapela dudziarska
z Moszczanki.
Podczas imprezy obejrzeć można było wy-
stawę sprzętu pożarniczego oraz rzemio-
sła ludowego w ramach targów sztuki lu-
dowej. Zainteresowani sztuką współczesną
mogli odwiedzić galerię obrazów Stanisła-
wa Brajera. 

W sobotę 31 maja przy ruinach kaplicy loretańskiej w Skrzebowej odbyło
się widowisko plenerowe zatytułowane „Do Twej dążym kaplicy”. Spek-
takl opowiadał o cudach, które miały miejsce w dawnych czasach za
przyczyną Matki Boskiej Loretańskiej ze skrzebowskiego obrazu, spisa-
nych w XVIII - wiecznej „Księdze łask i cudów parafii skrzebowskiej”
znajdującej się obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

 Reżyserem i autorem scenariusza widowi-
ska była Urszula Mróz, w spektaklu udział
wzięło prawie dwudziestu aktorów amato-
rów - mieszkańców gminy Raszków. W wy-
darzeniu uczestniczyło też Towarzystwo
Śpiewu w Raszkowie pod dyrekcją Jerze-
go Wojtaszka. Widowisko obejrzało około

W niedzielę 11 maja br. w raszkowskiej hali sportowo – widowisko-
wej odbył się XXVII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski. Jego
celem jest integrowanie działających zespołów chóralnych oraz
prezentacja ich osiągnięć.

300 osób. Stowarzyszenie Rozwoju
i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebo-
wa, które było organizatorem widowiska,
zachęca do odwiedzania zabytkowych ruin
kaplicy oraz innych obiektów dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego na terenie
Skrzebowej i Moszczanki.

Wszystkie zespoły spotkały się na Rynku
w Raszkowie, gdzie powitał ich Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak.
W kilku słowach przybliżył gościom historię
oraz specyfikę naszego miasta i gminy. Na-
stępnie chórzyści przemaszerowali ulicami
miasta do hali sportowo – widowiskowej. W
przeglądzie wzięły udział następujące zespo-
ły: Chór Żeński „Echo” z Pleszewa, Towa-
rzystwo Śpiewacze „Cichy Kącik” z Ostrowa
Wielkopolskiego, Chór „Jutrzenka” z Kępna,
Chór Męski „Harmonia” z Pleszewa, Chór
Konkatedralny z Ostrowa Wielkopolskiego,
Koło Śpiewacze „Harmonia” ze Zdun, Chór

Mieszany „Cecylia” z Sulmierzyc, Chór im.
Kazimierza Tomasza Barwickiego z Jaroci-
na, Koło Śpiewackie Lutnia z Pleszewa, To-
warzystwo Śpiewacze z Odolanowa, Chór
Klubu Seniorów Chóru Męskiego „Echo”
z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Towarzy-
stwo Śpiewu z Raszkowa. Każdy z dwuna-
stu chórów zaprezentował się w trzech utwo-
rach. Wiele z nich porywało licznie zgroma-
dzoną publiczność do wspólnego śpiewu.
Jubileusz 115 – lecia istnienia Towarzystwa
Śpiewu w Raszkowie stał się okazją do zło-
żenia życzeń i przyjęcia gratulacji od zgro-
madzonych uczestników przeglądu.
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Święto Kaczki w Bugaju

Przepyszne prezentacje KGW!

MIKROFONIK
2014
Ponad stu solistów zapre-
zentowało się w maju na
scenie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Rasz-
kowie, podczas trwające-
go dwa dni Konkursu
Piosenki Południowej
Wielkopolski MIKROFO-
NIK 2014.

Kilkanaście godzin przesłuchań,
przez które musieli przebrnąć
uczestnicy, dostarczyło zgroma-
dzonym wielu różnorodnych do-
znań muzycznych.
Na początek zaprezentowali się
soliści w kategorii wiekowej 6-9
oraz 10-12. Na scenie stanęło 65
wykonawców. Jury w składzie
Eryk Szolc i Adam Michalak z ze-
społu The Sunday Singers z Kali-
sza przyznało następujące nagro-
dy i wyróżnienia: w kategorii 6-9
lat 1 miejsce zajęła Marta Popiel  -
Publiczne Przedszkole im. Sindba-
da w Ostrowie Wlkp., wyróżnienie
otrzymała Małgorzata Szczęsna
M-GOK Raszków. Następnie12
solistów zaprezentowało się  w ka-
tegorii wiekowej 17-20. Tutaj 1
miejsce zajęła Paulina Kordelas, 2
miejsce przypadło Raszkowiance
– Ani Jagodzińskiej. W kategorii
„zespoły” 1 miejsce zajął zespół
”Effascinato plus”. Gratulujemy!!!
Organizatorzy dziękują młodzieży
z Gimnazjum w Raszkowie za po-
moc w organizacji tego przedsię-
wzięcia.

Najlepsi
w regionie
W drugiej połowie lipca
br. w Brzezinach koło
Kalisza odbyła się Biesia-
da Folkloru Ziemi Kaliskiej
2014 - Regionalny Prze-
gląd Zespołów Folklory-
stycznych Południowej
Wielkopolski.

Podczas imprezy zobaczyć moż-
na było barwne występy prawie 60
zespołów tanecznych, folklory-
stycznych, śpiewaczych, kapel lu-
dowych, solistów instrumentali-
stów i śpiewaków z regionu. Wy-
stępujących na scenie oceniało
profesjonalne jury w składzie: prof.
dr hab. Bogusław Linette - etnomu-
zykolog i etnograf z Poznania, prof.
dr hab. Piotr Dahlig - muzykolog
i etnograf z Warszawy, Małgorzata
Orlewicz - etnolog i muzealnik
z Warszawy oraz Sławomir Pawliń-
ski - choreograf i folklorysta z Po-
znania. Naszą gminę reprezento-
wały zespoły tańca ludowego, któ-
re na co dzień działają przy Miej-
sko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Raszkowie. I miejsce w katego-
rii zespoły dziecięce zajęła grupa
dziecięca Zespołu Tańca Ludowe-
go „Swojacy”, drugie miejsce w ka-
tegorii zespoły taneczne przypadło
Zespołowi Tańca Ludowego „Gło-
gowianie”.

Już po raz szósty, w niedzielne popołudnie, tym razem 4 maja br. na placu przy raszkowskim ośrodku
kultury zaprezentowały się koła gospodyń wiejskich z terenu Gminy i Miasta Raszków. Mimo chłodu nie
zabrakło tłumu zwiedzających barwne stoiska uczestników. W tym roku Prezentacje KGW odbyły się pod
hasłem: ”Zdrowa kuchnia na szpinaku, czosnku, cebuli oraz boczniaku”.

Panie z 15 kół gospodyń wiejskich działa-
jących w miejscowościach: Bieganin, Dro-
gosław - Józefów, Głogowa, Grudzielec
Nowy, Grudzielec, Janków Zaleśny, Jaskół-
ki, Korytnica, Ligota, Moszczanka - Skrze-
bowa, Niemojewiec, Pogrzybów, Przyby-
sławice, Rąbczyn i Szczurawice przygoto-
wały prawdziwą ucztę kulinarną dla sma-
koszy zdrowej żywności i nie tylko. Jury po
długich obradach zdecydowało przyznać
wszystkim organizacjom równorzędne
miejsca i nagrody. Imprezę ubarwiły wystę-
py zespołów tańca ludowego: „Swojacy”
i „Głogowianie” oraz zespołu tańca towa-
rzyskiego DUET.

Imprezą towarzyszącą gminnym prezenta-
cjom były już III Międzygminne Prezentacje
Krasomówcze „Gawędziarstwo wielkopol-
skie” zorganizowane przez Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Raszkowie przy
współpracy ze Szkołą Podstawową z Jan-
kowa Zaleśnego. Swoje umiejętności za-
prezentowali młodzi miłośnicy naszej re-
gionalnej gwary - uczniowie ze Szkół Pod-
stawowych w Jankowie Zaleśnym, Sklamie-
rzycach oraz Raszkowie, a także reprezen-
tanci sołectwa Sulisław. 

Kaczka w pomarańczach, z jabł-
kami, z żurawiną – to główny
bohater czerwcowej niedzieli
w Pałacu Podonowskich w Buga-
ju. Każdy kto chciał mógł w tym
dniu spróbować dań przyrządzo-
nych z mięsa kaczego.

Głównym organizatorem tej imprezy był Krajowy
Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Go-
spodarcza, przy współudziale Gminy i Miasta
Raszków, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Gru-
py Producentów Rolnych GAYOR. Celem tego
przedsięwzięcia była popularyzacja potraw przy-
rządzanych właśnie z kaczki. Imprezę rozpoczęła
degustacja i ocena dań przyrządzanych przez
koła gospodyń wiejskich. Do konkursu na naj-
lepszą potrawę z kaczki stanęło 10 kół z terenu
Gminy i Miasta Raszków reprezentujących so-
łectwo: Bugaj, Grudzielec Nowy, Drogosław –
Józefów, Głogowa, Jaskółki, Korytnica, Ligota,
Moszczanka - Skrzebowa, Niemojewiec i Przy-
bysławice. W skład Kapituły oceniającej potra-
wy weszli: Przewodniczący Komisji Piotr Walkow-
ski Poseł na Sejm RP Prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej, Irena Frąszczak Za – ca Dyrektora OR
KRUS w Poznaniu, Prezes Stowarzyszenia Ko-

biet Wiejskich GOSPODYNI, Andrzej Bo-
browski Dyrektor OT ARR w Poznaniu, Grze-
gorz Majchrzak Wiceprezes Krajowego
Związku Grup Producentów Rolnych Izba
Gospodarcza, Jacek Bartczak Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków oraz Witold Wróbel
Członek Polskiej Akademii Smaku. Wszy-
scy członkowie komisji podziwiali nie tylko
smak potraw, ale także różnorodność za-
proponowanych dań i sposób ich podania.
Trudno było wyłonić jednego zwycięzcę
w tym konkursie, dlatego Kapituła przyznała
równorzędne pierwsze miejsca wszystkim ko-
łom. Następnie na scenie członkowie kapi-
tuły wręczyli przedstawicielkom kół nagrody.

Kolejną atrakcją tego Święta były prezentacje
kulinarne, które prowadził na żywo na scenie
Andrzej Sztajer przekonując - jak szybko, prosto
i smacznie można przyrządzić dania z kaczki.
W przerwach między pokazami kulinarnymi pre-
zentowały się zespoły tańca ludowego „Głogo-
wianie” i „Swojacy” oraz zespół tańca towarzy-
skiego DUET. Dzieci przyciągały zamki dmucha-
ne i kolorowe zjeżdżalnie. Gwiazdą imprezy był
Paweł Kukiz, który rozśpiewał i roztańczył pu-
bliczność w Bugaju swoimi przebojami „Miasto
budzi się” czy „A ty całuj mnie”.
Należy zaznaczyć, że tylko w dwóch miastach
w Polsce zorganizowano tak wielką imprezę
poświęconą promocji kaczego mięsa. Oprócz
Bugaju taka impreza odbyła się na początku
sierpnia w Lidzbarku Warmińskim. 
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Konkurs wiedzy
o Ziemi Raszkowskiej

Wymiana polsko - niemiecka

Raszkowski bieg uliczny

Puchar Nadziei Olimpijskich

Festyn Rodzinny w Niemojewcu

W czwartek 29 maja br. odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej o Ziemi
Raszkowskiej, który objęty został patronatem honorowym przez Jacka
Bartczaka - Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. W świetlicy wiejskiej
w Moszczance pojawiło się 19 uczniów ze szkół podstawowych w Bie-
ganinie, Ligocie, Radłowie i Raszkowie, którzy odpowiadali na pytania
dotyczące historii naszej małej Ojczyzny. Celami, które przyświecały
idei organizacji pierwszej edycji tego konkursu było kształtowanie
świadomości historycznej, poszerzenie zainteresowania przeszłością
naszego regionu oraz promowanie uzdolnionych uczniów.

Autorką pytań była Aneta Franc, obok której
w komisji konkursowej zasiadała także Ur-
szula Mróz. Uczestników konkursu obowią-
zywała znajomość wiedzy historycznej
o Ziemi Raszkowskiej w oparciu o fragmenty
książki: „Raszków na przestrzeni wieków”
pod red. Jacka Bartczaka i Gerarda Kuchar-
skiego. Konkurs miał formę pisemną -
uczniowie rozwiązywali test, składający się
z pytań otwartych i zamkniętych. Zwycięż-
czynią została Julia Michalak ze Szkoły Pod-
stawowej w Radłowie, która zdobyła 23
punkty na 24 możliwe. Na drugim miejscu
uplasowała się Marta Jankowska ze Szkoły

Podstawowej w Ligocie (22 punkty). Trze-
cie miejsce zajęły ex equo Zuzanna Ławni-
czak ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego
Fiedlera w Raszkowie oraz Martyna Mróz
ze Szkoły Podstawowej w Radłowie (21
punktów). Wszystkie laureatki otrzymały
w nagrodę albumy „Dawny powiat odola-
nowski na starych pocztówkach”, ufundo-
wane i wręczone przez Burmistrza Jacka
Bartczaka. Każdy z uczestników otrzymał
także książeczkę „Tajemne ruiny. Opowieść
prawdziwa”, ufundowaną przez organizato-
ra konkursu - Stowarzyszenie Rozwoju
i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.

Uczniowie z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie już po raz
siódmy mieli możliwość uczestniczenia w międzynarodowym spotka-
niu. W dniach 5-12 maja 2014 r. szkoła gościła młodzież i opiekunów
z partnerskiej placówki z niemieckiej miejscowości Schwarza (połu-
dniowa Turyngia).

Podczas tygodniowego pobytu młodzież
odwiedziła między innymi Westernland
w Choczu, Park Linowy w Ostrowie Wiel-
kopolskim oraz Aquapark w Kaliszu. Nie
zabrakło też czasu na zakupy oraz wieczor-
ny bowling.
„Nasza szkoła jako jedyna w gminie już
od wielu lat organizuje spotkania między-
narodowe - mówił Damian Juszczak Dy-
rektor Gimnazjum w Raszkowie– zawsze
w przygotowania angażują się rodzice
oraz nauczyciele, co mnie niezmiernie cie-
szy”.

W czasie wymiany zorganizowane zostały
w szkole lekcje pokazowe, dzień sportu
oraz pokaz talentów raszkowskiego gim-
nazjum, podczas którego zaprezentowały
się zespoły „Duet” i „Effascinato” oraz ze-
spół tańca ludowego „Swojacy”. Kolejne
spotkanie organizowane będzie już za rok,
tym razem w Niemczech. Organizacją wy-
miany uczniowskiej zajmuje się nauczyciel-
ka języka niemieckiego – Justyna Lisiak.
Środki na ten cel zostały pozyskane od
Gminy i Miasta Raszków oraz Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży.

Mimo niezbyt korzystnej aury odbył się w Niemojewcu Festyn Rodzin-
ny. W niedzielę, 22 czerwca mieszkańcy Niemojewca oraz zaproszeni
goście: Jacek Bartczak Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, Andrzej
Matyba Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków oraz Maria
Tomaszewska radna powiatowa spotkali się na „małym rynku”, by
wspólnie spędzić to niedzielne popołudnie.

Głównymi organizatorami tego przedsię-
wzięcia była Rada Sołecka wsi Niemoje-
wiec na czele z Sołtysem – Ewą Dudzińską,
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Niemojewcu oraz miejscowa Ochotni-
cza Straż Pożarna. Zgromadzone dzieci
porwał do zabawy Klaun Dyzio, który przy-

Już po raz drugi odbył się w Raszkowie Otwarty Bieg Uliczny pod
Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta w Raszkowie na dystansie
8000 metrów. Organizatorami biegu byli: KS „MARATON” z Ostrowa
Wielkopolskiego oraz Urząd Gminy i Miasta w Raszkowie. Trasa
biegu wiodła ulicami Raszkowa oraz drogami sołectw Moszczanka,
Skrzebowa i Głogowa.

Ogółem w biegu  wystartowało 156 uczest-
ników, między innymi z Ostrowa Wielko-
polskiego, Kalisza, Konina, Krotoszyna,
Nowego Tomyśla, Grabowa nad Prosną,
Odolanowa i oczywiście terenu gminy
i miasta Raszków. W kategorii kobiet  naj-
lepsza Raszkowianka – Paulina Dudzińska
- UKS ARKADY Raszków  zajęła 2 miej-
sce.Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale, a zwycięzcy biegu otrzymali

z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Jacka Bart-
czaka pamiątkowe puchary. Szczególne
słowa podziękowania należą się strażakom
z OSP Przybysławice, Raszków, Głogowa,
Moszczanka i Janków Zaleśny oraz funk-
cjonariuszom policji z KPP w Ostrowie Wiel-
kopolskim jak również Komisariatu Policji
w Raszkowie za wzorowe zabezpieczenie
trasy. Za opiekę medyczną organizatorzy
dziękują NZOZ ,,ZDRÓWKO” z Raszkowa.
 

W dniach 28 i 29 czerwca 2014 roku Gmina i Miasto Raszków była gospo-
darzem Pucharu Nadziei Olimpijskich w kolarstwie szosowym w kategorii
Żak, Żaczka, Młodzik i Młodziczka. Pogoda jak zwykle dopisała kolarzom.
Na trasie kibicowali im mieszkańcy Raszkowa i okolic.

W pierwszym dniu odbyła się jazda indy-
widualna na czas, natomiast drugi to zma-
gania ze startu wspólnego. Ogółem w wy-
ścigach startowało około 60 kolarek i kola-
rzy. 2 miejsce ze startu wspólnego w kate-
gorii młodziczka wywalczyła Wiktoria Po-
lak - MLUKS BURGHARDT Raszków.
Puchary zwycięzcom wyścigów na rasz-
kowskim Rynku wręczyli wspólnie: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bart-
czak, Prezes WZKOL Lucjusz Wasielewski,
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta An-

drzej Matyba, Włodzimierz Jędrzejak Prze-
wodniczący Rady Miejsko - Gminnej Ludo-
we Zespoły Sportowe oraz Jan Soczylas.
Słowa podziękowania za trud włożony
w organizację wyścigów należą się Sekcji
Ruchu Drogowego KP Policji w Ostrowie
Wielkopolskim, funkcjonariuszom Komisa-
riatu Policji w Raszkowie, strażakom z OSP
Przybysławice, Rąbczyn, Raszków, Głogo-
wa, Moszczanka i Janków Zaleśny, którzy
czuwali nad bezpieczeństwem na trasach
wyścigu.

gotował wiele ciekawych konkursów dla
dużych i małych uczestników festynu. Każ-
dy mógł także skosztować prawdziwej żoł-
nierskiej grochówki z kuchni polowej. Pod
wieczór mieszkańcy Niemojewca zgodnie
ze starą słowiańską tradycją rzucali wianki
do wody.
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EUROFOOT
Już po raz trzeci piłkarze z LKS
„Raszkowianka” wzięli udział w Mię-
dzynarodowym Turnieju Piłkarskim
EUROFOOT U19, który odbył się
w pierwszych dniach czerwca 2014
roku w naszym mieście partnerskim
w Dourges. To duże wyróżnienie
i prawdziwy sprawdzian umiejętno-
ści sportowych, gdyż nasza druży-
na miała okazję rywalizować z dru-
żynami ligowymi z Pragi (Czechy),
Rotterdamu (Holandia), Dourges
(Francja) i Bukaresztu (Rumunia).
W tym roku zajęliśmy 9. miejsce.

Gminę i Miasto Raszków reprezentował Burmistrz Jacek
Bartczak, radny Rady Gminy i Miasta Jan Walkowiak, przed-
stawiciele klubów sportowych, jednostek OSP działających
na terenie Gminy i Miasta Raszków, sołtysi, Prezes Brac-
twa Kurkowego Ligota - Korytnica - Koryta oraz drużyna
piłkarska w klasie U19 z klubu LKS „Raszkowianka” z Wi-
ceprezesem Klubu Sławomirem Krawczykiem i Członkiem

Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym

Zarządu Klubu Tomaszem Matyjasikiem. Na boisku wszy-
scy piłkarze prezentowali bardzo wysoki poziom, zachwy-
cali swoimi umiejętnościami, determinacją walki i sporto-
wym zachowaniem. Zawodnicy z LKS „Raszkowianka” byli
jedynymi Polakami w tym turnieju. Na każdym meczu towa-
rzyszył im głośny doping kibiców z Raszkowa, zaprzyjaźnio-
nych mieszkańców Dourges i członków organizacji polonij-

nej. Na stadionie powiewały narodowe
flagi. Każdy kibic zaopatrzony był w bia-
ło - czerwony szalik. W podziękowaniu
za zaproszenie Burmistrz Jacek Bartczak
wręczył organizatorom turnieju pamiąt-
kowe puchary. Otrzymali je: nowa Pre-
zes Klubu Piłki Nożnej w Dourges: Pani
Lydie Ornet oraz Hugues Wartelle - koor-
dynator projektu. W trakcie pobytu w Do-
urges przedstawiciele OSP odwiedzili
państwową jednostkę straży pożarnej,
która swym zasięgiem obejmuje kilka
miasteczek. Wyposażenie w sprzęt stra-
ży nie odbiega od standardów jakie po-
siada powiatowa i ochotnicza straż po-
żarna na naszym terenie. Tradycją stały
się już spotkania z Polonią w Dourges,
które zawsze dostarczają wielu wzruszeń.
Koszty pobytu naszej delegacji – wyży-
wienia i zakwaterowania pokrywali w ca-
łości organizatorzy.

W dniach od 10 do 13 kwietnia br. Raszków był stolicą polskiego tenisa stołowego. Zjechali tu
najlepsi zawodnicy tej dyscypliny sportu w kraju, by walczyć o tytuł Mistrza Polski. Rywalizacja
o tytuły mistrzowskie toczyła się w turniejach gry pojedynczej, podwójnej oraz mieszanej.
Łącznie w 82. Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym
wystartowało 148 uczestników.

Ceremonia otwarcia Mi-
strzostw odbyła się w piątek 11
kwietnia br. Wzięli w niej udział
sędziowie, zaproszeni goście,
zawodnicy i trenerzy, wolonta-
riusze i kibice. Wszystkich po-
witał w Raszkowie Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków Jacek
Bartczak, a oficjalnego otwar-
cia Mistrzostw dokonał Prezes
Polskiego Związku Tenisa Sto-
łowego – Wojciech Waldow-
ski. Już w czwartek odbyły się
konkursy eliminacyjne. W pią-
tek do rywalizacji włączyli się
zawodnicy, którzy zostali zwol-
nieni z udziału w nich, dzięki
wysokim miejscom w ogólno-
polskim rankingu lub awanso-
wali z turniejów wojewódzkich.
Duże zainteresowanie wzbudził pojedynek Katarzyny
Grzybowskiej i Natalii Partyki. Sama Natalia Partyka tak w „Ga-
zecie Ostrowskiej” skomentowała organizację mistrzostw
w Raszkowie (cytat z „Gazety Ostrowskiej”): Do Raszkowa
przyjechałam i miałam dość mieszane uczucia, co do wy-
boru miejsca mistrzostw. Tym bardziej, ze długo szukałam
tej miejscowości na mapie (...) – wspomina Natalia Partyka
jedna z czołowych zawodniczek mistrzostw – Jednak kiedy
zobaczyłam obiekt w którym mieliśmy walczyć byłam w szo-
ku. Naprawdę sala zrobiła na mnie wrażenie. Później orga-
nizacja mistrzostw i zaangażowanie miejscowych w to, aby
wszystko było w jak najlepszym porządku robiły wrażenie”.
Najwięcej  emocji zawodnikom i trenerom i publiczności przy-
sporzyły rozgrywki finałowe. W niedzielę 13 kwietnia stanęli na-
przeciw siebie najlepsi, by walczyć o najwyższe trofea. Rozgryw-

ki te były emitowane na żywo w TVP SPORT. Ostatecznie Mi-
strzem Polski Seniorów w tenisie stołowym na sezon 2013/2014
został Daniel Górak a Mistrzynią Polski Seniorek Katarzyna Grzy-
bowska. Organizatorem 82. Indywidualnych Mistrzostw Polski
Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym był Polski Związek Te-
nisa Stołowego oraz Gmina i Miasto Raszków. Współorganiza-
torem Mistrzostw był Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego
oraz Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego Ochman, któ-
ry w tym roku obchodzi swoją 40. rocznicę istnienia.  W związku
z tym jubileuszem 14 września 2014 r. na hali w Raszkowie
zostaną rozegrane Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stoło-
wym. Już dziś zapraszamy miłośników tej dyscypliny.
24 maja na raszkowskiej hali znów walczyli tenisiści. Tym
razem rakiety skrzyżowali niepełnosprawni. W I Grand Prix
Polski Niepełnosprawnych w tenisie stołowym uczestni-
czyło ponad 160 osób.

Strażackie Święto
w Sulisławiu
W niedzielę - 1 czerwca br. w Sulisławiu
odbyło się poświęcenie i przekazanie
samochodu ratowniczego marki RE-
NAULT, który zakupiła Gmina i Miasto
Raszków, połączone z Miejsko-Gminnymi
Obchodami Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji stra-
żaków w kościele parafialnym w Jankowie Zaleśnym,
którą odprawił ksiądz proboszcz Jacek Piekielny. We
Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe jedno-
stek OSP z terenu Gminy i Miasta Raszków oraz pocz-
ty sztandarowe z OSP Daniszyn i Łąkociny. Następ-
nie wszystkie jednostki OSP przemaszerowały w ko-
lumnie na plac przed świetlicą wiejską w Sulisławiu,
gdzie odbyły się główne uroczystości związane
z przekazaniem samochodu oraz z Miejsko-Gminny-
mi Obchodami Dnia Strażaka. Oficjalnego otwarcia
uroczystości dokonał dh Andrzej Frąszczak Prezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Raszkowie, który powitał licznie przybyłych
gości. Samochód ratowniczy przekazali Naczelniko-
wi OSP Sulisław druhowi Piotrowi Karwikowi Burmistrz
Jacek Bartczak oraz Prezes druh Andrzej Frąszczak.
„Życzę, aby ten nowo zakupiony samochód spełniał
Wasze oczekiwania w niesieniu pomocy i ratowaniu
życia, zdrowia i mienia tym, którzy jej będą potrze-
bowali” – powiedział Burmistrz Jacek Bartczak pod-
czas przekazania kluczyków do samochodu.
Chrzestnymi samochodu byli: Bożena Janicka i Ze-
non Szatkowski. Druh Bolesław Milewski odczytał
komunikaty dotyczące wyróżnienia najaktywniejszych
druhów z OSP Sulisław oraz Gminy i Miasta Raszków.
Przyznano także Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Uroczystość zakończyła defilada pocztów sztanda-
rowych i pododdziałów, którą uświetniła Orkiestra
Dęta z OSP Ołobok.

Nowoczesna
strzelnica
otwarta!
Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
odbyły się w Raszkowie, na terenie strzel-
nicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
zawody strzeleckie. Oprócz sportowych
emocji miało też miejsce uroczyste po-
święcenie i otwarcie strzelnicy po urucho-
mieniu nowoczesnego systemu automa-
tycznego najazdu tarcz.

Wśród zaproszonych gości była m.in. Senator Andżelika
Możdżanowska, Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek
Bartczak, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków
Andrzej Matyba oraz Radna Powiatu Ostrowskiego Maria
Tomaszewska. Na strzelnicy zjawiło się wielu chętnych,
którzy mieli możliwość sprawdzenia się w różnych strzel-
niczych konkurencjach.
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Stroje dla KS Huragan
i piłkarzy z Grudzielca
W piątek 4 lipca br. w Jankowie Zaleśnym odbyło się spotkanie człon-
ków Klubu Sportowego Huragan z Jackiem Bartczakiem Burmistrzem
Gminy i Miasta Raszków oraz Kajetanem Błaszczykiem Wiceprzewod-
niczącym Rady Gminy i Miasta Raszków. To spotkanie było okazją do
przekazania nowych strojów sportowych zakupionych dla piłkarzy
grających w tym klubie.

Burmistrz przekazał komplet 15
strojów piłkarskich dla członków
klubu. Drugi podobny komplet
piłkarze z Jankowa Zaleśnego
otrzymali od byłego zawodnika
Klubu Huragan - Krzysztofa Ducz-
mala. Obydwa komplety zostały
poświęcone przez Księdza Pro-
boszcza Parafii w Jankowie Za-
leśnym Jacka Piekielnego. Nowo
wybrany Prezes Klubu Szymon
Wojtaszek obiecał, że zawodni-

cy będą sumiennie tre-
nować, by godnie re-
prezentować Gminę
i Miasto Raszków
w rozgrywkach spor-
towych.
Zakupiono również stro-
je piłkarskie dla zawod-
ników (seniorów i junio-
rów) z Grudzielca.

Młodzi strażacy
na zawodach
11 maja 2014 roku na boisku sportowym w Koryt-
nicy odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. Wzięło w nich udział 8 sekcji MDP w tym
2 sekcje dziewczęce i 6 sekcji chłopięcych,
reprezentujące następujące jednostki OSP:
Bieganin, Jaskółki, Szczurawice, Radłów, Koryt-
nica i Ligota.

Zawody zostały prze-
prowadzone zgodnie
z regulaminem Mło-
dzieżowych Drużyn Po-
żarniczych w dwóch
konkurencjach: biegu
sztafetowym i rozwinię-
ciu bojowym. Na pod-
stawie uzyskanych wy-
ników ustalono kolej-
ność miejsc poszcze-
gólnych sekcji. W gru-
pie dziewcząt: I miej-
sce zajęła OSP Bieganin, II miejsce - OSP Korytnica. W grupie
chłopców kolejno miejsca zajęli OSP: 1 -  Korytnica, 2 - Biega-
nin, 3 - Szczurawice, 4 - Jaskółki, 5 – Radłów, 6 -  Ligota.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz upo-
minki, które wręczali Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek
Bartczak, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków An-
drzej Matyba, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Kaje-
tan Błaszczyk oraz członkowie Prezydium Zarządu Oddziału M-
G ZOSP RP w Raszkowie.
Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminne-
go Związku OSP RP w Raszkowie przy współudziale OSP Koryt-
nica. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim st. bryg. An-
drzej Morta, a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Mirosław
Małecki. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała służba
medyczna w osobach: druhny Bernadetty Szablewskiej i druha
Radosława Obałka – ratowników medycznych z OSP Ligota.
Na koniec zawodów Burmistrz Jacek Bartczak podziękował
wszystkim zawodnikom za udział w zawodach, a także za bar-
dzo dobre przygotowanie do zawodów. Gratulował wszystkim
osiągniętych wyników. Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP
w Raszkowie dh Andrzej Frąszczak zachęcił zwycięskie drużyny
do jeszcze większej aktywności i właściwego reprezentowania
Gminy i Miasta Raszków na powiatowych zawodach sportowo –
pożarniczych w przyszłości.

Sukcesy kolarskie
Przyzwyczailiśmy się na przestrzeni lat do sukcesów kolarzy z Rasz-
kowa. Nieprzerwanie dobra passa trwa i w tym roku.

Kolejny wielki sukces odno-
tował Mikołaj Sójka (16 lat)
otrzymując powołanie do
reprezentacji Polski w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach
Europy w kolarstwie toro-
wym, które odbyły się w lip-
cu tego roku w Portugali.
To wielkie wyróżnienie gdyż
Polskę na tych mistrzo-
stwach reprezentowało tyl-
ko pięciu zawodników.
Również ostatnie miesiące
są bardzo udane dla dwóch
innych kolarzy z Raszkowa.
Kornel Sójka (24 lata) w za-
wodowym kolarstwie ściga się już drugi sezon
w poprzedni sezonie reprezentował grupę Las
Vegas Profesional Cycling Team (obecnie Me-
xller). Największym sukcesem Kornela było
zdobycie Mistrza Polski w roku 2010. Kornel
pokonał wtedy Michała Kwiatkowskiego, któ-
rego mogliśmy obserwować podczas tego rocz-
nego Tour de France. Tegoroczne sukcesy
Kornela: 4 miejsce w jeździe indywidualnej na
czas, 7 miejsce w klasyfikacji generalnej w wy-
ścigu Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour; 4
miejsce na ósmym etapie, 6 miejsce w klasyfi-
kacji generalnej międzynarodowego Wyścigu
Bałtyk - Karkonosze Tour; 4 miejsce w wyścigu
o Wielką Nagrodę Bełchatowa; 9 miejsce w
jeździe indywidualnej na czas w Mistrzostwach
Polski Zawonia; 2 miejsce w Międzynarodowym
Wyścigu o Puchar Prezydenta Olsztyna.
Tobiasz Pawlak (19 lat) - największe sukcesy z

2013 r to zdobycie tytułu vice-Mistrza Polski oraz
reprezentowanie Polski podczas Mistrzostw Euro-
py. W zeszłym sezonie po ukończeniu wieku junio-
ra Tobiasz podpisał kontrakt z zawodową grupą
Kolarską Mexller Profesional Cycyling Team. Od
tego sezonu ściga się w kategorii Młodzieżowiec
(U23). Dotychczasowe osiągnięcia Tobiasza w
sezonie 2014: 18 miejsce w Visegrad 4 Bicycle
Race - GP Polski Via Odra; 5 miejsce w Orlikach (
poniżej 23 lat ) w wyścigu o puchar Wójta Gminy
Chrząstowice; 10 miejsce na 6 etapie Międzynaro-
dowego Wyścigu Bałtyk - Karkonosze Tour; 2 miej-
sce w Orlikach w wyścigu o Wielką Nagrodę Beł-
chatowa; 8 miejsce w Pucharze Polski Orlików w
Turawie; 13 miejsce w jeździe indywidualnej na czas
w Mistrzostwach Polski Zawonia; 1 miejsce w Orli-
kach w międzynarodowym wyścigu o Puchar Pre-
zydenta Olsztyna; 2 miejsce na 2 etapie międzyna-
rodowego wyścigu Puchar Bałtyku.

Zawody Sikawek
Konnych
6 lipca 2014 roku na boisku sportowym w Raszko-
wie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sikawek
Konnych. W zawodach uczestniczyło 10 jednostek
OSP. W grupie żeńskiej startowało 5 sekcji z Suli-
sławia, Przybysławice, Wysocka Małego, Świeligo-
wa i Topoli Małej, a grupie męskiej 9 sekcji z Bisku-
pic Ołobocznych, Westrzy, Świeligowa, Świecy,
Zamościa, Topoli Małej, Przybysławic, Konradowa
i Sulisławia. Prawdziwą niespodzianką był start
przedszkolaków z OSP Świeligów.

Organizatorem tych niecodziennych zawodów byli: Starostwo Powia-
towe w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Ostrowie Wielkopolskim, Komenda Powiatowa PSP w Ostro-
wie Wielkopolskim, Urząd Gminy i Miasta Raszków, Zarząd Oddziału
Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Raszkowie, OSP w Raszkowie.
Najlepiej z naszej gminy zaprezentowała się drużyna z Świeligowa
zajmując 3 miejsce grupie żeńskiej i 2 miejsce w grupie męskiej

Samorządowcy strzelali
W niedzielę 4 maja br.
na Strzelnicy w Rasz-
kowie  odbyły się
Strzeleckie Zawody
Samorządowców
Gminy i Miasta Rasz-
ków.

Wzięło w nich udział 60 osób –
przedstawicieli poszczególnych
sołectw i organizacji działają-
cych na terenie naszej gminy.
Na zawody stawiły się drużyny z: Pogrzybowa, Sulisławia, Józe-
fowa, Jelitowa, Drogosławia, Korytnicy, Koryt, OSP Radłów, a ze
Skrzebowej, Jankowa Zaleśnego, Grudzielca Nowego oraz Wa-
lentynowa nawet po dwie. Były także zespoły składające się z sa-
morządowców, radnych i sołtysów.
Celem tego przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności strze-
leckich oraz integracja lokalnego środowiska. Uczestnicy strzelali
z karabinka małokalibrowego w pozycji stojącej z wolnej ręki. Kie-
rownikiem zawodów był Prezes KBS Raszków Jan Błaszczyk.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Poniżej wyni-
ki zawodów.
Indywidualnie: I Miejsce - Jacek Bartczak,  II Miejsce - Robert
Liberski, III Miejsce - Marek Krzak, IV Miejsce - Artur Stańczyk, V
Miejsce - Adam Reczek, VI Miejsce - Aleksander Sabura
Drużynowo: I Miejsce - Grudzielec Nowy, II Miejsce - Grudzielec
Nowy II, III miejsce – Korytnica, IV Miejsce - Samorząd Gminy
i Miasta Raszków, V Miejsce – Drogosław, VI Miejsce - OSP
Radłów.

Czasy startujących ekip były bardzo wyrównane. Zwycięzcy w po-
szczególnych grupach otrzymali Puchar Przechodni Starosty
Ostrowskiego. Drużyna z Topoli Małej otrzymała ten puchar już na
stałe, bo po raz trzeci zwyciężyli w tych zawodach. Pozostałe pu-
chary ufundowali m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków oraz
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska składa-
jąca się z funkcjonariuszy KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, któ-
rej przewodniczył st. bryg. Andrzej Morta – Komendant Powiatowy
PSP w Ostrowie Wielkopolskim.
Organizatorzy kierują podziękowania do strażaków, którzy w należy-
ty sposób przygotowali tor przeszkód oraz pracownikom Urzędu
Gminy i Miasta Raszków za logistyczne zabezpieczenie zawodów.
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