
W niedzielę 20 września podczas uroczystej Mszy św.  połączonej 
z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania Ziemia Raszkowska 
została oddana pod opiekę Św. Jana Pawła II. Uroczystości przewodni-
czył Biskup Kaliski Edward Janiak.

Święty Jan Paweł II patronem Ziemi Raszkowskiej

Na początku Mszy św. Burmistrz Gminy i 
Miasta Raszków Jacek Bartczak wskazał, że 
pierwsze źródła pisane o miejscowościach 
Ziemi Raszkowskiej sięgają XIII w., a najstar-
szy zachowany dokument lokacyjny Raszko-
wa ma już 571 lat.
- W bogatej historii Ziemi Raszkowskiej jej 
mieszkańcy zawsze udowadniali wielkie 
przywiązanie do religii katolickiej. My tak-
że pragniemy pielęgnować wiarę naszych 
przodków i pomocy w tym upatrujemy w 

opiece największego z Polaków Świętego 
Jana Pawła II – mówił Jacek Bartczak - Jed-
nym z najważniejszych wydarzeń w Raszko-
wie było oddanie miasta w 1935 r. przez ów-
czesnego burmistrza Stanisława Zielińskiego 
w opiekę Najświętszego Serca Jezusowego. 
- Nasze pokolenie miało ogromne szczęście 
żyć w czasach, gdy na Stolicy Apostolskiej 
zasiadał papież Jan Paweł II. Ojciec Świę-
ty przybliżał nas do Boga wskazując drogę, 
jaką powinniśmy podążać, aby zasłużyć na 

miejsce w Domu Ojca. Czynił to poprzez prze-
pojone mądrością encykliki, ale przede wszyst-
kim pokazując swoim życiem rzeczy na pozór 
łatwe, ale jakże w rzeczywistości trudne do 
naśladowania. Uczył nas miłości do bliźniego 
i wynikającej z niej wrażliwości na potrzeby 
innych, prawdziwego współczucia i umiejęt-
ności przebaczania. Ojciec Święty troszczył się 
także o doczesne sprawy tego świata. Wywodził 
się z naszego narodu. Losy ojczyzny i Polaków 
były mu bardzo bliskie. Wierzymy mocno, że 
pod opieką Najświętszego Serca Jezusa i Święte-
go Jana Pawła II jest ratunek, spokój i szczęście 
dla naszej Ziemi Raszkowskiej, naszej Ojczyzny 
– podkreślał burmistrz. Ostatnia część wypo-
wiedzi nawiązywała do przemówienia burmi-
strza Stanisława Zielińskiego  z 1935 r. 
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów ustanawiający Święte-
go Jana Pawła II patronem Ziemi Raszkow-
skiej odczytał ks. kanonik Grzegorz Kamzol, 
proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Raszkowie. Po Mszy św. wszyscy 
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udali się do parku, gdzie biskup kaliski poświęcił obelisk z 
wizerunkiem Świętego Jana Pawła II, którego kopie otrzy-
mali kapłani z kościołów i kaplic znajdujących się na terenie 
gminy Raszków.
W uroczystości uczestniczyli: kapłani z ks. infułatem Tadeuszem 
Szmytem, a także Posłowie na Sejm RP: Jan Dziedziczak i Prze-
mysław Kryszto; ak, starosta ostrowski Paweł Rajski i wicesta-
rosta Tomasz Ławniczak, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego 
Beata Klimek, zastępca burmistrza Odolanowa Krystyna Wier-
telak, zastępca burmistrza Nowych Skalmierzyc Michał Ciup-

ka oraz radne powiatowe Maria 
Tomaszewska i Katarzyna Spiżak. 
Bardzo licznie przybyli radni Rady 
Gminy i Miasta Raszków z prze-
wodniczącym Andrzejem Matybą, 
sołtysi, przedstawiciele: Kół Go-
spodyń Wiejskich, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, organizacji po-
zarządowych i rolniczych działa-
jących na terenie naszej gminy i 
współpracujących z gminą, szkół 
oraz licznie zgromadzeni wierni. 
Obchody uświetnili: Chór Rasz-
kowskiego Towarzystwa Śpiewu, 
Orkiestra Dęta z Ołoboku oraz Ze-
spół Muzyki Dawnej „E< ascinato”. 
Inspiracją dla księdza proboszcza 
Grzegorza Kamzola powierzenia 
Gminy i Miasta Raszków Święte-
mu Janowi Pawłowi II była me-
lodia „Barki”, która codziennie 
rozbrzmiewa o godz. 21.37 z ku-
rantów, umieszczonych na rasz-
kowskim ratuszu. Pomysł został 

przedyskutowany z proboszczami i środowiskiem 
katolickim naszej gminy. Na wniosek burmistrza, 
Rada Gminy i Miasta Raszków przyjęła stanowisko, 
dzięki któremu można było wystąpić do Biskupa 
Kaliskiego Edwarda Janiaka o wszczęcie procedury 
nadania patrona Ziemi Raszkowskiej. 
- Pomyślałem, że tak doniosłe wydarzenie należy upa-
miętnić pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II w rasz-
kowskim parku, a kopie przekazać do 8 kościołów w 
naszej gminie - powiedział burmistrz Jacek Bartczak. 

Kopia przekazana do 8 kościołów na Ziemi 
Raszkowskiej
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Inwestycje w gminie Raszków
Pogoda sprzyjała realizacji planowanych inwestycji. Wykonano kolejne 
nakładki asfaltowe i chodniki oraz skanalizowano kolejny odcinek 
w Pogrzybowie.

Latem kontynuowano prace związane z prze-
budową drogi na Osiedlu Robotniczym w 
Radłowie, zrealizowano II etap remontu drogi 
w Przybysławicach - koło Spółdzielni Produk-
cyjnej oraz ukończona została droga w Jaskół-
kach. Raszków doczekał się nowych nakładek 
asfaltowych na ulicach: Żwirowej, Kwiatowej i 
Owocowej. Położono nową nakładkę asfalto-
wą na ul. Koźmńskiej. Obecnie trwają inten-
sywne prace związanie z budową elektroener-
getycznych linii kablowych niskiego napięcia i 
budową oświetlenia drogowego w Raszkowie 

na Rynku oraz przy ul. Kościelnej. Znikną 
napowietrzne okablowania energetyczne, za-
stąpią je podziemne przyłącza. Stare,  mało 
atrakcyjne lampy zostaną zamienione na 
stylowe, dopasowane do otoczenia Rynku 
latarnie. Zlikwidowana zostanie również 
szpecąca stacja transformatorowa z ulicy 
Kościelnej, którą zastąpi mniejsza, bardziej 
efektowna rozdzielnia energii elektrycznej 
obok starej remizy. W Pogrzybowie roz-
budowano sieć kanalizacji sanitarnej. W 
ten sposób zrealizowano IV już etap prac 
w tej miejscowości. Trwa rozbudowa sieci 
wodociągowej w miejscowościach: Radłów 
-  przy ul. Lamkowej oraz Raszków -  przy 
ul. Słonecznej. Zaplanowane są również w 
tym roku prace przy rozbudowie wodociągu 
w Rąbczynie.

Sale wiejskie pięknieją 

W gminie Raszków tradycyjnie w okresie 
letnim trwały intensywne prace remontowe 
w salach wiejskich. Niektóre udało sie za-
kończyć inne  - trwają nadal. Remontowane 
były i są między innymi obiekty w Grudzielcu 
Nowym, Korytach, Korytnicy i w Skrzebowej. 
Trwa budowa sali w Jankowie Zaleśnym.

W Grudzielcu Nowym przebudowane zostało 
zaplecze kuchenne oraz ubikacje. W planie jest 
także wymiana instalacji elektrycznej i C.O. 
Powstały nowe posadzki i odnowiono ściany. 
Koszt prac to około 100 tys. zł. W Korytach 
zrealizowano II etap remontu. Wymieniono 
okna, przebudowano pomieszczenia WC, 
zaplecza kuchennego i sali, a także instalację 
elektryczną i C.O. Koszt robót wyniósł rów-
nież 100 tys. zł. W Korytnicy trwa  rozbudowa 
remizy strażackiej, utwardzono również plac 
przed budynkiem. Rozpoczęły się także prace 

Cieszymy się, że zainteresowanie tego typu 
wypoczynkiem jest coraz większe wśród 
mieszkańców gminy.

Nowe oświetlenie w gminie

Jak co roku gmina przeznaczyła również środ-
ki na bezpieczeństwo na drogach. Ważnym 
elementem tej strategii jest rozbudowa oświe-
tlenia ulicznego.
Wykonano już dokumentację na budowę 
nowego oświetlenia w Rąbczynie (osiedle 
obok tartaku) oraz w Jankowie Zaleśnym 
(od sali wiejskiej w kierunku rzeki Kuroch). 
Wkrótce rozpoczną się prace związane z 
budową tego oświetlenia. Gmina przekazała 
też środki spółce Oświetlenie Uliczne i Dro-
gowe, w ramach których do końca listopada 
zamontowane zostaną dodatkowe lampy w 
miejscowościach: Sulisław, Moszczanka, Li-
gota (7 opraw), Bugaj, Korytnica, Józefów, 
Koryta, Raszków i Radłów. Ponadto w Ra-
dłowie przy ulicy Tęczowej wykonana będzie  
linia napowietrzna o długości 550 m, stanie 

krycie, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja 
oraz prace z branży elektrycznej i sanitarnej. 
W roku 2016 do wykonania pozostaną: bra-
kująca stolarka okienna i drzwiowa,  instalacja 
centralnego ogrzewania, kotłownia, instalacja 
oświetlenia, sala i kuchnia. Na te prace gmina 
wyda prawie 1 milion 200 tys. złotych. Całko-
wity koszt sali to 2 mln zł. W okresie letnim 
wymieniono również pokrycie dachu na bu-
dynku remizy OSP w Sulisławiu.

W zdrowym ciele – zdrowy duch

Jak grzyby po deszczu powstają w gminie 
Raszków zewnętrzne siłownie – Fit – Parki, 
mobilizując młodszych i starszych mieszkań-
ców gminy do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
W naszej gminie jest już 9 siłowni zewnętrz-
nych, na których miło i zdrowo można spę-
dzić czas. Korzysta z nich zarówno młodzież 
jak i dorośli, którzy na zainstalowanych ele-
mentach ćwiczą, spędzając często aktywnie 
czas z przyjaciółmi. Latem nowe Fit – Parki 
powstały w Przybysławicach i Skrzebowej. 

tam również 6 nowych lamp. W trakcie 
opracowania jest dokumentacja na wykona-
nie nowego oświetlenia ulicznego przy ul. 
Środkowej w Raszkowie, w Przybysławicach 
oraz na osiedlu Owocowym w Radłowie.

Zakupy ziemi

W tym roku gmina zakupiła tereny inwesty-
cyjne w miejscowości Rąbczyn. Zakupiono 
również teren po byłej Ermie Solarbud oraz 
przeznaczone na rekreacje ziemie przy „Ką-
pielce”. Poniesione na ten cel wydatki to 3,5 
mln zł. Wkrótce planowane są dalsze zakupy 
ziemi w miejscowości Pogrzybów.

przy realizacji kolejnego etapu budowy świe-
tlicy wiejskiej w Jankowie Zaleśnym. Pierwszy 
etap prac obejmował budowę stanu surowego 
tj. roboty ziemne, fundamenty, budowę ścian. 
Obecnie trwa drugi, przewidziany na 2 lata, 
etap. W roku 2015 zostaną wykonane roboty 
branży budowlanej: dach – konstrukcja i po-

Sala w Jankowie Zaleśnym w trakcie budowy

Fit-Park w Przybysławicach

Fit-Park w Skrzebowej
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„Kąpielka” 
- strzał 
w dziesiątkę!
Całe lato dużym powodzeniem cie-
szyła się „Kąpielka”, miejsce wspa-
niałego wypoczynku i rekreacji, jak 
się okazało, nie tylko dla mieszkań-
ców gminy Raszków. 

Dużym powodzeniem 
wśród dzieci i młodzieży 
cieszy się Pumptrack – 
specjalnie wypro(lowa-
ny tor rowerowy. Atrak-
cja powstała w bardzo 
krótkim czasie przy 
Szkole Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera 
w Raszkowie.

Aby uniknąć niepotrzebnych 
wypadków, trzeba  przestrze-
gać udostępnionego przy torze 
szczegółowego regulaminu. 
Jazda na Pumptracku wymu-
sza wykorzystanie balansu cia-
ła - pracy rąk i  nóg, by rower 
mógł się rozpędzić. Pumptrack 
pozwala nam też dzięki odpo-
wiednim ustawieniom ciała 
„oszukać” grawitację. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą 
aktywnie spędzać wolny czas na 
ten rowerowy plac zabaw.

Remontowy 
ruch na drogach 
powiatowych
Jak co roku w gminie realizowany 
jest program powiatowo – gminne-
go współ(nansowania zadań drogo-
wych na drogach powiatowych.

 Nowe nawierzchnie pojawiły się już m.in. w 
Bieganinie (500 m),  Jaskółkach (1100 m) oraz 
w Moszczance (400 m ). Przeprowadzony re-
mont drogi w Bieganinie w pobliżu szkoły, 
zwłaszcza nowy chodnik poprawi znacznie 
bezpieczeństwo uczących się w tamtejszej 
szkole dzieci. Współpraca z powiatem zaowo-
cuje również powstaniem nowych chodników 
z odwodnieniem  w Raszkowie (370 m) oraz w 
Moszczance (150 m).
- Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy i Mia-
sta Raszków, to główny cel, który przyświeca 
wszystkim remontowym inwestycjom na dro-
gach – powiedział burmistrz Jacek Bartczak – 
dlatego cieszą nas prace, które możemy reali-
zować z gminnego budżetu, ale jeszcze bardziej 
te, które współrealizujemy z powiatem. Gmina  
pokrywa 50% kosztów związanych z remonta-
mi na drogach należących do powiatu. Mamy 
nadzieję, że współpraca nadal będzie układała 
się tak, jak w latach poprzednich.

PUMPTRACK - atrakcja dla rowerzystów

Rozbudowany w tym roku parking często nie 
mieścił przyjeżdżających samochodów. Upał za-
chęcał do kąpieli słonecznych i w wodzie. Pod 
czujnym okiem ratownika, całe rodziny bez-
piecznie spędzały czas na obiekcie. Dodatkowo 
dla uatrakcyjnienia pobytu powstały na terenie 
kompleksu i w bliskim sąsiedztwie: plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna oraz tor rowerowy. Każdy 

znalazł coś dla siebie. Mamy nadzieję, że obiekt 
sprzyjał integracji rodzin, które razem bawiły się 
na „Kąpielce”. To kolejna udana inwestycja w gmi-
nie Raszków. Burmistrz podkreślił, że najbardziej 
cieszy się ze studni głębinowej, która od września 
dostarcza świeżą wodę do zbiornika. Dokupione 
tereny wokół kompleksu w przyszłości uatrakcyjnią 
jeszcze bardziej to miejsce.
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Powitaliśmy lato z Sylwią Grzeszczak
Zespół ABBA SHOW dla fanów muzyki lat siedemdziesiątych oraz Sylwia 
Grzeszczak uwielbiana przez tysiące fanów w każdym wieku, to gwiazdy 
„Powitania Lata” w Raszkowie. W niedzielę 21 czerwca mieszkańcy naszej 
gminy oraz liczni goście wypełnili boisko sportowe w Raszkowie. 

Najpierw dla publiczności wystąpiły wszyst-
kie zespoły działające przy raszkowskim 
ośrodku kultury: PULS, DUET soliści 
TREMY oraz laureaci MIKROFONIKU. W 
układach tanecznych zaprezentowały się 
grupy ze  Szkoły Podstawowej w  Raszko-
wie i Radłowie oraz dzieci z  raszkowskie-
go przedszkola ,,SMERFY”. Scena gościła 
również drużynę żużlowców OSTROVIA 
MDM KOMPUTERY DREIER ŻKS, która 
w tym dniu, parę godzin wcześniej wygra-
ła trudny mecz ligowy z Lokomotivem Do-
ugavpils na ostrowskim stadionie. Zawod-
nicy chętnie rozdawali autografy i poświę-
cali czas licznie zgromadzonym fanom z 
gminy Raszków. Kulminacyjnym punktem 

imprezy był koncert Sylwii Grzeszczak. 
Cała publiczność śpiewała i  tańczyła pod 
sceną. Po koncercie gwiazda muzyki pop 
chętnie pozowała do zdjęć, rozdając auto-
grafy do późnych godzin wieczornych. To 
kolejna wspaniała artystka, która gościła 
na raszkowskiej imprezie plenerowej. „Po-
witanie Lata” tradycyjnie zakończył pokaz 
sztucznych ogni oraz zabawa taneczna 
z zespołem PARADISE.
Gorące podziękowania składamy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji 
kolejnej imprezy plenerowej w  naszej gmi-
nie. Wszystkim uczestnikom „Powitania 
Lata” w  Raszkowie dziękujemy za wspólną 
zabawę. 
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Przedstawiciele Ziemi Raszkowskiej w Sejmie

Wędkarskie zawody sołtysów 
z naszej gminy

Lipcowa akcja oddawania krwi 
w Raszkowie
Podsumowano lipcową akcję oddawania krwi, która już po raz drugi w tym 
roku odbyła się na raszkowskim rynku. Tym razem można było również 
zgłosić się do bazy dawców szpiku kostnego. 

Akcję zorganizowano dla 10-letniego Wiktora 
Marciniaka, który choruje na ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. Dokumenty przyszli wypełnić 
m.in. sąsiedzi, nauczyciele i znajomi rodziców 
chłopca, który większość czasu spędza obec-
nie w szpitalu. Głównym organizatorem tego 
przedsięwzięcia był Edmund Banachowicz 
– szef Miejsko - Gminnego Klubu Dobrowol-
nych Honorowych Dawców Krwi. W sumie na 
apel raszkowskiego klubu odpowiedziało bli-
sko 90 osób i w tym dniu zebrano 34 litry krwi. 

Jak zwykle dopisali członkowie Moto Ranczo z 
Przybysławic i okolic. 
– Obecnie w raszkowskim banku krwi znaj-
duje się 200 l tego życiodajnego płynu – mówi 
Edmund Banachowicz z raszkowskiego klubu. 
– Dzięki tak o;arnej postawie mieszkańców 
Gminy i Miasta Raszków z każdą akcją jest go 
coraz więcej – dodaje.
W tym roku Miejsko – Gminny Klub Dobro-
wolnych Honorowych Dawców Krwi obchodzi 
15-lecie swojej działalności. 

W sierpniu burmistrz Jacek Bartczak zaprosił 23 sołtysów oraz Prze-
wodniczącego Rady Osiedla na zorganizowane nad Zalewem na 
zbiorniku „Żaba” zawody wędkarskie o Puchar najlepszego wędkarza 
wśród sołtysów. 

Wystartowali zarówno panowie jak i panie, 
wszyscy chcieli spróbować swoich węd-
karskich umiejętności. Podczas zawodów 
okazało się, że sport ten nie jest zarezerwo-
wany tylko dla mężczyzn. Zwyciężczynią w 
tej rywalizacji została Pani Wiesława Lis - 
sołtys wsi Bieganin, która złowiła karpia 
o wadze 7,75 kg. Za zwycięstwo otrzymała 

okazały puchar, który wręczył jej burmistrz 
Jacek Bartczak. Drugie miejsce zajął Hen-
ryk Marszałek - sołtys wsi Rąbczyn - 0,74 
kg, a trzecia była Agnieszka Ruda - sołtys 
wsi Pogrzybów - 0,31 kg. Choć zdobycze 
znacznie różniły się wagą – wszyscy równie 
dobrze się bawili.
Zwyciężczyni - gratulujemy!!!

4 sierpnia 2015 r.  radni gminni oraz 36. członków Związku Emerytów i 
Rencistów z Raszkowa uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, zorganizo-
wanej dzięki uprzejmości Posła na Sejm R.P. Przemysława Kryszto)aka.

dowała się makieta kompleksu 
budynków sejmowych, tablica 
upamiętniająca posłów II Rze-
czypospolitej, którzy zginęli w 
czasie II wojny światowej, tablica 
upamiętniająca parlamentarzy-
stów, którzy zginęli w katastro;e 
lotniczej pod Smoleńskiem oraz 
gablota z laskami marszałkow-
skimi. Grupa mogła na żywo 
obserwować wystąpienia posłów 
podczas obrad. Przed budyn-
kiem wycieczka zatrzymała się 
przed pomnikiem bohaterów 
Powstania Warszawskiego, gdzie 
burmistrz Jacek Bartczak w cie-
kawy sposób przybliżył uczestni-
kom genezę i przebieg powstania 
z 1944 roku.

Wycieczkę powitał po-
chodzący z gminy Rasz-
ków poseł Przemysław 
Kryszto;ak, który w kil-
ku zdaniach przybliżył 
działalność Sejmu i zasa-
dy pracy posłów. Każdy 
z uczestników otrzymał 
wspaniałą pamiątkę - 
imienne podziękowanie 
za wizytę. Następnie pod 
okiem pani przewodnik  
zwiedzili gmach Sej-
mu odwiedzając  galerię 
Sali Posiedzeń Sejmu, 
hall główny, gdzie znaj-
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Z partnerską wizytą we Francji

Wizyta delegacji Gminy i Miasta Raszków w Palacie
Od 14 do 17 czerwca br. delegacja z Gminy i Miasta Raszków gościła w 
Palacie. Gminę Raszków reprezentowali przedstawiciele lokalnego samo-
rządu, młodzież z Zespołu Tańca Towarzyskiego DUET, który działa przy 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie oraz drużyna piłkarska 
juniorów z LKS RASZKOWIANKA.

Po raz pierwszy w nowej kadencji odbyło się 
oficjalne spotkanie władz Raszkowa i Palaty. 
Obaj burmistrzowie Jacek Bartczak i Michaele 
Berchicci oraz obecni radni zapewnili o chęci 
rozwoju dalszej współpracy między gminami. 

nych spotkań integrujących młodzież polską i 
włoską.
Oprócz tego przedstawiciele samorządu Gminy i 
Miasta Raszków uczestniczyli w o1 cjalnym spotka-
niu z Burmistrzem Miasta Rotello Michele Perrotta. 
Po spotkaniu mieszkańcy Rotello bardzo ciepło i 
serdecznie przyjęli raszkowską delegację. W trak-
cie tego pobytu wiele emocji dostarczyły rozgrywki 
piłkarskie. Młodzi piłkarze rozegrali trzy spotkania 
– w Palacie, w Rotello i w Termoli. Wszystkie mecze 
zakończyły sie wygraną Polaków. Włochom bardzo 
podobały się wstępy zespołu DUET, który zachwy-
cił różnorodnością repertuaru.

Pod koniec lipca grupa przedstawicieli gminnych władz z burmistrzem Jac-
kiem Bartczakiem oraz członkowie Towarzystwa Śpiewu i Związku Emerytów i 
Rencistów z Raszkowa gościła w partnerskim mieście Dougres we Francji.

Głównym celem wizyty było zacieśnienie 
istniejących już więzi oraz prezentowanie 
kultury polskiej na ziemi francuskiej. Ani-
matorem pobytu grupy w Dourges był pre-
zes stowarzyszenia polonijnego -  Edmond 
Oszczak. Delegacja jak zwykle została bar-

skiej) uświetnił swoim śpiewem chór z Raszkowa. 
Poświęcenia ołtarza dokonał ks. Leszek Wojcie-
chowski – proboszcz w asyście pani Mer Dour-
ges - Jeanne Marie Dubois, burmistrza Raszkowa 
- Jacka Bartczaka oraz przedstawicielki Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z War-
szawy -  Krystyny Sałańskiej. 
Przedstawiciele władz z radością wymieniali 
efekty dotychczasowego partnerstwa i zapewniali 
o kontynuacji działań. Nasze miasto partnerskie 
raszkowska delegacja opuściła po trzydniowym 
pobycie, urzeczona niezwykłą gościnnością go-
spodarzy i wspaniałą organizacją wizyty. 

Wszyscy wzięli również udział w niedzielnej 
Mszy Świętej w Kościele w Palacie. W trakcie 
tego wyjazdu uzgodniono kierunki dalszej 
współpracy między partnerskimi gminami 
Raszkowem i Palatą. Nie obyło się bez wspól-

dzo ciepło przyjęta przez  polskich i francu-
skich przyjaciół oraz władze miasta. 
- Wszyscy zadbali abyśmy czuli się dobrze, zwie-
dziliśmy najbliższe okolice, w tym miasto woje-
wódzkie – Lille – wspominają uczestnicy wyjaz-
du.

Ważnym wydarzeniem w cza-
sie pobytu było uczestnictwo 
w niedzielnej Mszy Świętej w 
polskim Kościele p.w. św. Sta-
nisława w Dourges, podczas 
której został poświęcony bocz-
ny ołtarz ufundowany przez 
mieszkańców Ziemi Raszkow-
skiej, którzy przeznaczyli na 
ten cel prywatne środki.
Uroczystość, która przyciągnę-
ła wielu mieszkańców miasta 
(Francuzów i Polonii francu-
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Biesiada dożynkowa w Bieganinie Święto Plonów w Głogowej

Dożynki Wiejskie w Grudzielcu

Rada Sołecka z sołtysem wsi Wiesławą Lis, Kołem Gospodyń Wiejskich 
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Bieganinie zorganizowały w niedzielę 23 
sierpnia br. Dożynki Wiejskie. Jak zwykle uroczystość rozpoczęła się dzięk-
czynną Mszą św. w kościele w Skrzebowej. Tradycyjny obrzęd dożynkowy 
zorganizowano na placu przy OSP Bieganin.

Niezwykle malowniczo i kolorowo wyglądały Dożynki Wiejskie w Głogo-
wej. Na placu koło sali wiejskiej najpierw odbyła się tradycyjna Msza Święta 
w podziękowaniu za zebrane plony, a później rozpoczęła się część obrzędowa. 
Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Zespół Tańca Ludowego 
„Głogowianie”, który zadbał również o oprawę artystyczną tego święta.

Pogoda dopisała i przyszło wie-
lu mieszkańców Bieganina oraz 
okolicznych wiosek. Gospoda-
rzami tegorocznych dożynek 
byli: Joanna Rostalska i  Seba-
stian Kłopocki, których pięknym 
korowodem wprowadziła mło-
dzież z  Bieganina. Uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem 
Roty, następnie tancerze z  Bie-
ganina przekazali gospodarzom 
dożynek i  Burmistrzowi Gminy 
i  Miasta Raszków tradycyjny 
chleb wypieczony z mąki z tego-
rocznych zbóż. Nie zabrakło również tradycyj-
nych przyśpiewek.
Dużą porcję rozrywki dostarczył uczestnikom 
występ kabaretu „Malina” z Pleszewa. Dla dożyn-
kowej publiczności wystąpił także Zespół DUET 
z raszkowskiego MGOK-u. Miłym akcentem 
było uhonorowanie najbardziej aktywnych or-
ganizatorów tego przedsięwzięcia. Specjalne po-
dziękowania Wiesława Lis wręczyła: Teresie Kło-

W niedzielę 15 sierpnia br. odbyły się Dożynki Wiejskie w Grudzielcu. 
Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: sołtys Krzysztof Zdunek 
z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Hanną Jaś 
oraz radna gminna Sylwia Ciężka – Matuszczak.

Zgodnie z  tradycją chleb oraz wieniec 
dożynkowy zostały poświęcone podczas 
Mszy Świętej w  kościele w  Grudzielcu. 
Po nabożeństwie zgromadzeni uczestnicy 
udali się na boisko sportowe przy szkole, 
gdzie rozpoczęły się obrzędy dożynkowe. 
Imprezę rozpoczął występ zespołu „Ży-
chlinioki”, który wprowadził niosących 
chleb, tegorocznych starostów dożynek: 
Lilianę Witkowską i Roberta Zdunka. Sta-
rostwie przekazali chleb dożynkowy Bur-

mistrzowi Gminy i  Miasta Raszków Jackowi 
Bartczakowi, który podziękował za organiza-
cję tegorocznego święta plonów, wspominając 
o  trudnej pracy rolnika, której efekty uzależ-
nione są od pogody.
- Organizowane dożynki nie tylko kultywują 
polską tradycję, ale także jednoczą i  integrują 
lokalną społeczność – powiedział burmistrz 
Jacek Bartczak
Wiele radości sprawiły wszystkim tradycyj-
ne przyśpiewki, które wykonali młodzi arty-

ści najpierw dla starostów, później dla gości 
i  mieszkańców wsi Grudzielec. Choć imprezę 

przerwała ulewa, szybko udało się organizato-
rom zapanować nad jej skutkami i przywrócić 

pockiej, Lucynie i  Andrzejowi Bystry, Zbignie-
wowi Rejkowi, Andrzejowi Dzióbka z  Piekarni 
Tosca ze  Skalmierzyc, Karolinie i  Dariuszowi 
Reszel oraz Kabaretowi „Malina”. Tradycyjna za-
bawa dożynkowa trwała do późnych godzin wie-
czornych. Dochód z imprezy z inicjatywy sołtysa 
wsi Bieganin zostanie przeznaczony na zakup 
torby medycznej dla OSP Bieganin. Serdecznie 
dziękujemy sponsorom biesiady.
 

W pierwszej kolejności 
wykonali obrzęd obtań-
czenia wieńca zgodnie 
z wielkopolską tradycją. 
Były także przyśpiewki 
dla gości i mieszkańców, 
którzy bardzo licznie 
przybyli na imprezę. 
Gospodarzami dożynek 
w  tym roku byli: Beata 
Grabska i  Zdzisław Ha-
łas.
Po części obrzędowej 
„Głogowianie” w  no-
wych strojach rozpo-
częli prezentację tańców 
mieszczan cieszyńskich. 
Niestety ich występy 
przerwała gwałtow-
na ulewa. Przerwa nie 
trwała jednak długo – 
pogodne ponownie niebo pozwoliło na dalszą 
zabawę. Dla uczestników dożynek organizato-
rzy przygotowali wiele atrakcji. Zabawa dożyn-

kowa trwała do późnych godzin wieczornych. 
Składamy serdeczne podziękowania sponso-
rom Święta Plonów.
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Zabawa dożynkowa 
w Jankowie Zaleśnym

dożynkowe świętowanie. Zabawa taneczna 
trwała do późnych godzin wieczornych. Dzię-

kujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania imprezy. 

W sierpniową sobotę dopisała pogoda, uczestnicy i dobry humor. Wszystko 
to na zabawie dożynkowej w Jankowie Zaleśnym zorganizowanej przez: 
sołtysa, radę sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich oraz lokalną OSP.

Uroczystość odbyła się na przyszkol-
nym boisku. Tuż po godzinie 19- tej, 
na prośbę organizatorów, zaproszony 
ksiądz miejscowej parafii Jacek Piekiel-

ny odmówił modlitwę za mieszkańców 
wioski, dziękując za tegoroczne zbio-
ry. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się również: Burmistrz Gminy i Miasta 

Raszków Jacek Bartczak, Przewodniczą-
cy Rady Gminy i Miasta Raszków An-
drzej Matyba, poseł na Sejm R.P. Prze-
mysław Krysztofiak oraz radna powiato-
wa Maria Tomaszewska. Podtrzymując 
tradycję, zgromadzonym uczestnikom, 
rozdano symboliczne chlebki.   
Dzięki pozyskanym sponsorom, na ba-
wiących się gości i mieszkańców Janko-

wa Zaleśnego czekało wiele darmowych 
atrakcji. Dzieci mogły do woli korzystać ze 
zjeżdżalni na dmuchanym zamku, często-
wać się smacznymi lodami lub przejechać 
prawdziwą dorożką a także serwowano sta-
ropolskie jadło. Dożynkowa zabawa trwała 
do późnych godzin. Organizatorzy dziękują 
wszystkim sponsorom, za pomoc w zorga-
nizowaniu zabawy.



X INFORMACJE Goniec Raszkowski

Dożynki Gminne Sulisław - Raszków 2015
Dożynki Gminne to jedna z największych imprez organizowanych w naszej, 
głównie rolniczej gminie. To prawdziwe staropolskie Święto Plonów – wier-
nie zachowujące tradycje i zwyczaje ludowe. W tym roku rekordowa ilość 
osób przyjęła zaproszenie na dożynki i spędziła to niedzielne popołudnie 
30 sierpnia na boisku sportowym w Raszkowie. 

Już o  godz. 9-tej korowód barwnych bryczek 
ruszył z  raszkowskiego Rynku do Sulisławia, 
które to sołectwo było gospodarzem tegorocz-
nych dożynek. Tam witali gości mieszkańcy 
wioski, a  członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich przygotowały poczęstunek w  świetlicy 
wiejskiej. Czas gościom umilały występy: Ka-
peli „Furmany” i Zespołu Śpiewaczego „Łąko-
cianki”. Trasę korowodu zdobiły estetycznie i 
pomysłowo udekorowane domostwa. Przed 

a  oni Burmistrzowi Gminy i  Miasta Raszków 
Jackowi Bartczakowi. W  korowodzie szli go-
ście oraz poczty sztandarowe, następnie dele-
gacje z wieńcami dożynkowymi reprezentujące 
każdą wioskę w gminie oraz miasto Raszków. 
Kolorowy korowód dostojnie wkroczył na plac 
dożynkowy przy dźwiękach poloneza i  rozpo-
częła się polowa Msza św. dziękczynna, którą 
odprawił proboszcz para=i w Jankowie Zaleśnym 
– ksiądz Jacek Piekielny. Podczas Mszy św. wystą-

budowane są chodniki. Gmina wspiera =nansowo ze-
społy ludowe: „Swojacy” i „Głogowianie”, koła gospodyń 
wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Wyremontowano 
wiele świetlic wiejskich. Trwa budowa nowej sali wiejskiej 
w Jankowie Zaleśnym. Dzięki takim działaniom na wio-
skach zacierają się różnice pomiędzy miastem i wsią.  
W dożynkach uczestniczyły delegacje z  partnerskiego 
miasta Dourges we Francji z  Merem Jeanne Marie Du-
bois oraz z  miasta partnerskiego Palata we Włoszech – 
z zastępcą burmistrza Vincenzo Pasciullo. W Dożynkach 
wzięła także udział Krystyna Sałańska - przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Po 

godziną 13-tą korowód wjechał na plac do-
żynkowy na boisku sportowym w  Raszkowie 
i  rozpoczęto formułowanie korowodu. Na 
czele szła para z  Zespołu Tańca Ludowego 
„Swojacy” z  przepięknym bochnem chleba 
upieczonym z  tegorocznych zbóż. Tancerze 
przekazali chleb starostom dożynek – Rena-
cie Turbańskiej i  Czesławowi Dudzińskiemu, 

pił Chór Towarzystwa Śpiewu z  Raszkowa pod 
dyrekcją Jerzego Wojtaszka oraz sygnaliści. 
Po Mszy św. burmistrz Jacek Bartczak przed-
stawił sylwetki tegorocznych starostów do-
żynkowych. Następnie powitał bardzo licznie 
przybyłych mieszkańców naszej gminy i gości.
- Praca rolnika jest wciąż podstawą ludzkiej 
egzystencji - mówił w swoim wystąpieniu bur-

mistrz Jacek Bartczak - Zdajemy sobie z  tego 
sprawę i  staramy się doceniać Waszą ciężką 
pracę i pomagać w tym, na co mamy jakikol-
wiek wpływ. Dobra współpraca między lokal-
nym samorządem, a poszczególnymi sołectwa-
mi owocuje nowymi inwestycjami. Na terenie 
naszych wiosek wybudowaliśmy kilkadziesiąt 
kilometrów dróg asfaltowych, na wielu wsiach 



wystąpieniu burmistrza rozpoczęło się widowisko 
dożynkowe z  udziałem zespołu „GŁOGOWIA-
NIE” i „SWOJACY”. Po części obrzędowej na sce-
nie wystąpił Andrzej Cierniewski. Jego piosenki 
porwały do tańca wielu uczestników raszkowskich 
imprezy. Dożynki to także doskonała okazja, aby 
uhonorować najlepszych rolników za ich trud i po-
święcenie w ciężkiej pracy na roli oraz działalność 
na rzecz rozwoju lokalnego środowiska. Wyróż-

nionych gospodarzy wytypowały Rady Sołeckie 
poszczególnych wsi. W tym roku Odznaki Hono-
rowe ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA z rąk mi-
nister Andżeliki Możdżanowskiej oraz burmistrza 
Jacka Bartczaka otrzymały następujące osoby: Bu-
dziak Witold z Radłowa, Cicharzewski Rafał z Li-
goty, Chudy Mariusz z Koryt, Dobisiak Grzegorz 
z Raszkowa, Domagała Hieronim z Przybysławic, 
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Dryjański Robert z  Bugaju, Jankowski Józef 
z  Grudzielca, Królak Antoni ze  Skrzebowej, 
Kulas Ireneusz z Korytnicy, Kałowski Kszysztof 
z Pogrzybowa, Kaczocha Waldemar z Głogowej, 
Mądrzak Henryk z Sulisławia, Przybecki Andrzej 
z  Grudzielca Nowego, Połomski Mieczysław 
z Drogosławia, Rostalski Kazimierz z Bieganina, 
Smoliński Roman z  Jelitowa, Sygulski Zbigniew 
z  Niemojewca, Wiewiór Tadeusz z  Józefowa. 
Oprócz tego gratulacje i podzękowanie za pracę 
na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa otrzymali: 
Zaradny Sławomir z Jankowa Zaleśnego, Molka 

lejny koncert w naszym mieście. Zawsze jest 
bardzo ciepło przyjmowany przez publiczność, 
która i  tym razem śpiewała pod sceną: „A Ty 
całuj mnie” czy „O Hela”. W  trakcie dożynek 
można było podziwiać sprzęt paralotniarski 
i  pokazy paralotniarzy ze  Stowarzyszenia Mi-
chałków Paralotnie oraz skorzystać z  oferty 
przelotu helikopterem. 
Na placu stanęły bogate stoiska kół gospodyń 
wiejskich z  Grudzielca, Grudzielca Nowego, 
Jankowa Zaleśnego, Jaskółek Jelitowa, Koryt, 

Leszek z  Głogowej, Sójka Krzysztof z  Głogo-
wej, Pietrzak Michał z  Grudzielca Nowego, 
ROLSERWIS z Kalisza, Kulas Zbigniew z Jan-
kowa Zaleśnego, Pinkowski Andrzej z  Jaskó-
łek, Mikołajczyk Dariusz z Korytnicy, Borkow-

ski Paweł z  Moszczanki, 
Przygoda Karol z  Przy-
bysławic, Gawron Paweł 
z  Przybysławic, Skoczy-
las Jan z  Przybysławic, 
Walczak Zenon z  Ra-
dłowa, Grzęda Jarosław 
z  Radłowa, Kierzkowski 
Kazimierz z  Radłowa, 
Wiertelak Mariusz z  Su-
lisławia, Wojciechowski 
Dawid ze  Skrzebowej i 
Zaradny Sławomir z Jan-
kowa Zaleśnego. Gminne 

Marcin z  Moszczanki, Połomski Tomasz z  Wa-
lentynowa, Biegański Adam z Jaskółek, Liberski 
Krystian ze Szczurawic, Morawiec Artur z Rąb-
czyna i Dryjański Robert z Bugaju. 
Kolejnym punktem programu był występ gru-
py SOLEO, która swoimi przebojami: ”Słodka, 
słodka jesteś” przekonała do tańca nawet tych 
najbardziej nieprzekonanych. Wieczorem na 
scenie wystąpił Paweł Kukiz. To już jego ko-

Korytnicy, Ligoty, Niemojewca, Pogrzybowa, 
Rąbczyna, Sulisławia oraz Szczurawic. Mo-
gliśmy także oglądać wystawy eksponatów 
prezentowane przez: Koło Łowieckie nr 43 
Ponowa Biadki, Koło Łowieckie nr 10 Zalesie 
Ostrów Wielkopolski, oraz Koło Łowieckie nr 
9 Dzik z Ostrowa Wielkopolskiego. Wiele zain-
teresowania wzbudziła wystawa maszyn rolni-
czych. Swoje maszyny zaprezentowali: Poczta 

Dożynki, Msza św. i obrzęd dożynkowy były na 
żywo transmitowane w telewizji kablowej Pro-
Art oraz na portalu www.wlkp24.info. Zgodnie 
z tradycją zabawa dożynkowa trwała do późnych 
godzin nocnych. Burmistrz Jacek Bartczak składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją 
pracą przyczynili się do uświetnienia Dożynek 
Gminnych, a w szczególności mieszkańcom Suli-
sławia, których to wioska była gospodarzem.
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Dożynki w Korytnicy
W Korytnicy nawet pogoda dopisała uczestnikom tradycyjnej biesiady do-
żynkowej, która odbyła się w dniu 9 sierpnia 2015 roku. Była Msza Święta, 
dożynkowe obrzędy i… dobra zabawa.

Estrada Folkloru 2015  i dożynki 
w Moszczance - Skrzebowej
W niedzielę, 9 sierpnia, odbyło się w Moszczance i Skrzebowej  Święto 
Plonów połączone z V Swojskimi Spotkaniami z Folklorem. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele para'alnym w Skrzebowej, gdzie 
starostowie dożynek: Waldemar Pawłowski i Dominika Zmyślona wraz z 
sołtysami, „Swojakami” i mieszkańcami podziękowali Bogu za tegoroczne 
plony. Ks. prob. Rafał Kryś poświęcił tradycyjny wieniec dożynkowy oraz 
chleb, którym zostali poczęstowani uczestnicy nabożeństwa.

Wspólne święto plonów 
Przybysławic i Pogrzybowa

Rano w kościele w Ligocie 
została odprawiona przez 
ks. proboszcza Wojciecha 
Pachciarza  uroczysta do-
żynkowa Msza św. w intencji 
rolników. Część obrzędowa 
odbyła się po południu, na 
placu przy świetlicy wiej-
skiej w Korytnicy. 
Uroczystości obrzędowe 
przygotował i przedstawił 
Zespół Tańca Ludowego 
„Głogowianie”, który na 
co dzień działa przy Miej-
sko – Gminnym Ośrodku 
Kultury w Raszkowie. Go-
ście biesiady mieli okazję 
zobaczyć ich także w tańcach narodowych ze 
swojego repertuaru. Zgodnie z dożynkową 
tradycją, wniesiono chleb wypieczony z mąki 
z tegorocznych zbóż oraz wieniec dożynkowy. 
Sołtys razem z przewodniczącą Koła Gospo-
dyń Wiejskich poczęstowali wszystkich uczest-
ników biesiady chlebem dożynkowym.
Każdy mógł posmakować przysmaków przy-
gotowanych przez członkinie KGW w Koryt-
nicy. Po części artystycznej rozpoczęła się za-
bawa dożynkowa z zespołem disco polo. Orga-
nizatorzy dożynek jak zawsze zapewnili liczne 
atrakcje dla osób w każdym wieku. Najmłodsi 
chętnie bawili się na dmuchanym zamku i 
zjeżdżalniach. Przy biesiadnych stołach zasie-
dli mieszkańcy Korytnicy oraz: Przemysław 

Kryszto9ak - Poseł na Sejm RP, Tomasz Ławni-
czak - Wicestarosta Ostrowski, Jacek Bartczak 
- Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, Andrzej 
Matyba - Przewodniczący Rady Gminy i Mia-
sta Raszków, radni Gminy i Miasta Raszków: 
Krystyna Dyczak, Wojciech Kulas i Jacek Bąk, 
radne powiatowe: Maria Tomaszewska i Kata-
rzyna Spiżak, ksiądz proboszcz Wojciech Pach-
ciarz, sołtysi wsi: Głogowa - Ryszard Tisch i 
Ligoty - Mariusz Kubiak oraz miejscowi przed-
siębiorcy.
Głównymi organizatorami tego przedsięwzię-
cia byli: Rada Sołecka na czele z sołtysem, Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Korytnicy. Kierujemy serdeczne 
podziękowania dla sponsorów dożynek.

Po południu na teren boisk 
sportowych na pograniczu obu 
miejscowości przybyły setki 
osób, by podziwiać prezentacje 
folklorystyczne z naszego regio-
nu oraz z zagranicy. W pierwszej 
części imprezy Zespół Tańca 
Ludowego „Swojacy” wykonał 
obrzęd dożynkowy, po którym 
odśpiewane zostały przyśpiewki 
dla gości i gospodarzy oraz roz-
dano wiązanki z tegorocznych 
zbóż. Podczas uroczystości głos 
zabrali: minister w Kancelarii 
Premiera - senator Andżelika 
Możdżanowska, wicestarosta 
ostrowski Tomasz Ławniczak 
oraz burmistrz Jacek Bartczak.
Po części dożynkowej rozpoczę-
ły się prezentacje w ramach V 
Swojskich Spotkań z Folklorem oraz Estrady 
Folkloru Ziemi Kaliskiej. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się występy gości z za-
granicy: Zespołu Tańca Ludowego „Gerdan” 
z Ochrydy (Macedonia) oraz Zespołu Tańca 
Ludowego „Polanie znad Dniepru” z Kijowa 
(Ukraina). Udział wzięli także: Zespół Tańca 
Ludowego „Snutki” z Potarzycy k. Jarocina i 
zespoły śpiewacze: Biadkowianki, Łagiewni-
czanie i Doruchowianie. Miłośnicy rzemiosła 
ludowego mogli podziwiać wyroby ze słomy i 
bibuły, ha=y, ozdoby z papieru, garnki i inne 
produkty  prezentowane w ramach targów 
sztuki ludowej. Zainteresowani mogli spróbo-
wać swoich sił podczas warsztatów twórczości 
ludowej. Do obejrzenia była także wystawa fo-

togra9i z archiwum Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu pt. „Przeszłość dla przyszłości. Kul-
tura tradycyjna Ziemi Kaliskiej”. Wiele atrakcji 
czekało na dzieci. W loterii fantowej wygrać 
można było ponad sto cennych nagród. 
Impreza odbyła się pod patronatem honoro-
wym Marka Woźniaka - Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Pawła Rajskiego - Staro-
sty Ostrowskiego oraz Jacka Bartczaka - Burmi-
strza Gminy i Miasta Raszków. Organizatorem 
było Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy 
Wsi Moszczanka i Skrzebowa we współpracy 
z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki, KGW i 
OSP z Moszczanki i Skrzebowej. Dziękujemy 
wszystkim, którzy udzielili nam 9nansowego 
wsparcia podczas organizacji przedsięwzięcia.

Mieszkańcy sąsiadujących z sobą wsi Przybysławice i Pogrzybów 
postanowili tym razem wspólnie obchodzić zakończenie żniw. Tym 
samym w sobotę, 22 sierpnia 2015 r. w miejscowym parku odbyła się 
pełna atrakcji biesiada dożynkowa. 

Zgodnie z tradycją najpierw odprawio-
na została Msza św. dziękczynna, pod-
czas której dziękowano za tegoroczne 
plony. Rozrywkowa część uroczystości 
odbyła się w parku. Wśród gości hono-
rowych byli: poseł Przemysław Krysz-
to9ak, radna powiatowa Maria Toma-
szewska, przewodniczący rady gminy 

Andrzej Matyba oraz  radna Eugenia Przy-
goda. Nieco później dotarli:  burmistrz Ja-
cek Bartczak oraz ksiądz wikariusz Mariusz 
Dąbrowski. – Takie imprezy jak ta pozwalają 
na lepszą integrację lokalnej społeczności, 
powodują, że ludzie zbliżają się do siebie, 
a na tym nam bardzo zależy – powiedziała 
radna powiatowa, która w dużej mierze po-

mogła przy organizacji dożynek. Przeprowa-
dzone zabawy i konkurencje zręcznościowe 

dostarczyły sporej dawki rozrywki zarówno 
młodszym jak i starszym biesiadnikom. Z 
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krótkim programem artystycznym wystąpiły 
uczennice szkoły w Jankowie Zaleśnym, któ-

re zaprezentowały zabawne monologi gwa-
rowe. Biesiadę zakończyła zabawa taneczna. 

Organizatorami imprezy były m.in.: rady so-
łeckie obu wsi, koła gospodyń wiejskich oraz 

strażacy OSP, którzy dziękują wszystkim 
sponsorom święta.

OSP Radłów zwycięzcą zawodów

Miejsko-Gminne Obchody
Dnia Strażaka w Korytnicy

Zawody rozegrane zostały w  dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 
x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie 
bojowe. Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Raszków Piotr Rokicki podzię-
kował strażakom za udział w zawodach.
- Dzięki takim przedsięwzięciom 
szkolicie swoje umiejętności – mówił 
zastępca burmistrza Piotr Rokicki – 
zdobywacie doświadczenie, by póź-

niej, w  tych trudnych akcjach, móc 
ze sobą współpracować.
Przedstawiamy wyniki zawodów:
Grupa „A” mężczyźni: I miejsce - OSP Ra-
dłów, II - OSP Jaskółki, III - OSP Ligota. 
Grupie „As” seniorów: I miejsce - 
OSP Moszczanka, II - OSP Przybysła-
wice, III – OSP Sulisław.
Grupa „Cs” seniorek kobiet startowała 
tylko jedna sekcja – OSP Ligota

Piękny prezent dostali na swoje święto strażacy z OSP Korytnica. Gmina Raszków ufundo-
wała miejscowej jednostce samochód ratowniczo - gaśniczy marki STAR-MAN.  

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w intencji strażaków w koście-
le para<alnym w Ligocie, po której 
został poświęcony nowy samochód. 
Następnie wszyscy udali się do Koryt-
nicy na plac przed salą wiejską.  
O<cjalnego otwarcia uroczysto-
ści dokonał dh Andrzej Frąszczak 
– Prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Raszko-
wie. Burmistrz Jacek Bartczak wraz 
z Komendantem Powiatowym PSP 
Andrzejem Mortą i Prezesem ZOM
-G Związku OSP RP w Raszkowie 
dh Andrzejem Frąszczakiem prze-
kazali samochód Prezesowi OSP 
Korytnica dh Marianowi Janiakowi. 
Burmistrz, przekazując samochód, 
wręczył tradycyjnie kluczyki wraz 
z dowodem rejestracyjnym, życząc 
jednocześnie jednostce OSP Koryt-
nica, aby ten nowo zakupiony samo-
chód spełniał swoją rolę w akcjach 
niesienia pomocy w ratowaniu życia, 
zdrowia i mienia tym, którzy jej będą 
potrzebowali.
Następnie dh Bolesław Milewski od-
czytał komunikaty dotyczące wyróż-
nienia najaktywniejszych druhów z 
OSP Korytnica oraz Gminy i Miasta 
Raszków. Odznakę Strażak Wzoro-
wy otrzymał druh: Miłosz Nabzdyk. 
Nadano także tytuły honorowe: ty-
tuł honorowy Strażak Roku 2014 
otrzymał dh Stanisław Maciak z OSP 
Moszczanka, tytuł honorowy Dzia-
łacz Roku 2014 otrzymał dh Marian 
Dostatny z OSP Przybysławice, tytuł 
honorowy Jednostka OSP Roku 2014 
– OSP Korytnica.

Najpopularniejszy 
Strażak Ochotnik 2015 
w Wielkopolsce

Strażacy ochotnicy to wolontariusze, którzy z potrzeby serca  pomagają innym. Nic 
też dziwnego, że zorganizowany na łamach gazety konkurs cieszył się dużą popu-
larnością. 3. miejsce w tegorocznym konkursie zdobył Maciej Rachwalski z OSP 
Bieganin otrzymując  2636 głosów. Miejsce 4. z 1544 głosami przypadło Maciejowi 
Przybyłowi z  OSP Raszków. Gratulujemy naszym dzielnym strażakom!

28 czerwca 2015 roku boisku sportowym w Raszkowie odbyły się Miejsko - Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze Grup Bojowych, czyli „A”, „As”, „C” i „Cs”. W zawodach wzięło udział 20 
sekcji w tym 1 sekcja kobiet. 

Niewątpliwie zawody przyczyniają się 
do integracji drużyn pożarniczych na 
terenie naszej gminy, a ćwiczenia uka-
zują dużą sprawność grup bojowych 
z terenu Gminy i Miasta Raszków. Or-
ganizatorami tego przedsięwzięcia byli: 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w  Raszkowie oraz 
jednostki OSP z Głogowej, Grudzielca 
Nowego i Jankowa Zaleśnego.

Od połowy lipca do połowy sierpnia 2015 r. trwał zorganizo-
wany przez Głos Wielkopolski plebiscyt na najpopularniej-
szego Strażaka Ochotnika Wielkopolski. Maciej Rachwalski i 
Maciej Przybył z naszej gminy zajęli w nim 3 i 4 miejsce. 

Dla członków OSP Korytnica wrę-
czono odznaki „Za wysługę lat”, którą 
otrzymali: dh Roman Foltyniewicz  
- 40 lat, dh Paweł Kubiak, Stanisław 
Pera i Ireneusz Kulas - 35 lat, dh Lu-
cjan Rychlik, Sylwester Maćkowiak, 
Marian Janiak i Lucjan Słomiany - 30 
lat, dh Janusz Dyczak i Piotr Janiak - 
25 lat. 
Członkom MDP nadano odzna-
ki. Złotą odznakę MDP otrzymali 
druhowie: Mateusz Janiak, Mikołaj 
Dyczak, Szymon Skorzybót, Miłosz 
Maćkowiak, Krystian Huk. Srebrną 
odznakę MDP otrzymali druho-
wie: Błażej Kawczyński, Norbert 
Kawczyński, Błażej Grzesiak, Ar-
tur Grzesiak, Mateusz Kawczyński. 
Brązową odznakę MDP otrzymali: 
Katarzyna Janiak, Klaudia Pera, 

Beata Kierzkowska, Patrycja Duda, 
Kornelia Wiatrak, Paulina Barań-
ska, Julianna Grzesiak, Woletta Ko-
busińska i Daria Huk.
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków 
wręczył wszystkim Prezesom OSP 
Listy Gratulacyjne z okazji Dnia Stra-
żaka.
Zarząd OSP w Korytnicy w dowód 
wdzięczności wręczył podziękowania: 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Rasz-
ków Jackowi Bartczakowi za otrzy-
many samochód oraz Komendanto-
wi Powiatowemu PSP W Ostrowie 
Wlkp. - st. bryg. Andrzejowi Morcie 
za dotychczasową współpracę.
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Nowy ,,wóz” strażacki w Moszczance
W czerwcową niedzielę w Moszczance odbyło się przekazanie nowo zaku-
pionego przez Gminę i Miasto Raszków ciągnika marki „RENAULT – ARES 
270 RZ”. Uroczystości te rozpoczęły się Mszą św. w intencji strażaków w 
kościele para&alnym w Skrzebowej.

Po Mszy św. wszyscy goście oraz członkowie 
jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowy-
mi z terenu Gminy i Miasta Raszków przema-
szerowali na plac przy świetlicy wiejskiej Mosz-
czanka-Skrzebowa. Tam rozpoczęła się dalsza 
część uroczystości związana z poświęceniem i 
przekazaniem ciągnika dla OSP Moszczanka.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał 
dh Zbigniew Kmiecik – Prezes Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Moszczance, który  przed-
stawił w skrócie historię działalności OSP 
Moszczanka. Proboszcz skrzebowskiej para4i 
- ksiądz  Rafał Kryś poświęcił wóz strażacki, po 
czym burmistrz Jacek Bartczak przekazał preze-
sowi OSP Moszczanka kluczyki wraz z dowodem 
rejestracyjnym ciągnika. Rodzicami chrzestnymi 
nowego pojazdu zostali radna powiatowa Ka-
tarzyna Spiżak oraz Włodzimierz Borkowski. 

W kolejnym punkcie uroczystości dh Władysław 
Pasek – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP w Raszkowie - odczytał ko-
munikaty dotyczące wyróżnień przyznanych najak-
tywniejszym druhom z OSP Moszczanka. Odznakę 
Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Robert 
Błocisz, Szymon Hęćka, Mateusz Maciak, Michał 
Maciak, Marcin Molka, Maciej Smoliński i Prze-
mysław Sójka. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Moszczance uhonorował członków Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej, która uczestniczyła w 
miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożar-
niczych dla MDP symbolicznymi statuetkami. 
Wręczenia dokonali: Prezes OSP dh Zbigniew 
Kmiecik i Naczelnik OSP dh Stanisław Maciak.
Uroczystość zakończyła de4lada pocztów 
sztandarowych i poddziałów OSP.

III Bieg uliczny w Raszkowie
7 czerwca 2015 roku odbył się już po raz trzeci Raszkowski Bieg Uliczny. 
Impreza ściągnęła wielu zwolenników aktywnego spędzania wolnego czasu. 
W tym roku zawodnicy mieli do pokonania dystans 10 km trasy atestowa-
nej na terenie Gminy i Miasta Raszków. Trasa biegu wiodła przez okoliczne 
miejscowości, natomiast start i meta znajdowały się na raszkowskim Ryn-
ku. W biegu wystartowało 159 osób. 

Silny wiatr znacznie utrudnił uczestnikom 
warunki na trasie. W kategorii mężczyzn ex 
aequo pierwsze miejsce zajęli: Mikołaj Dut-
kowski i Marcin Witkowski, drugi był Damian 
Dyduch, a  trzeci Ryszard Płochocki. W  kate-
gorii kobiet: I miejsce zajęła Edyta Marciniak, 
II miejsce Agnieszka Michalska, a  III Paulina 
Dudzińska. Każdy uczestnik biegu otrzymał 
pamiątkowy medal. Wręczenie pucharów i na-
gród zwycięzcom odbyło się nad zbiornikiem 
„Kąpielka” w  Pogrzybowie. Tam na zawodni-
ków czekała pyszna grochówka. Mamy nadzie-
ję, że Raszkowski Bieg Uliczny wpisze się na 
stałe do kalendarza imprez lekkoatletycznych i 
chętnie będą uczestniczyć w nim coraz większe 
rzesze biegających zawodników. 
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Młode kolarskie talenty 
z Raszkowa
Raszkowianin Mikołaj Sójka przyzwyczaił już 
swoich kibiców do dobrych startów. Na Mistrzo-
stwach Polski Elity wywalczył on aż dwa medale 
w kolarstwie torowym. Sezon 2015 jest bardzo 
udany również dla Tobiasza Pawlaka.

Zawody rozgrywane były na początku września w Pruszko-
wie. Sójka już w swoim pierwszym starcie wywalczył złoto w 
drużynie na dystansie 4 km. Z kolei drugi medal, tym razem 
srebrny, wywalczył w wyścigu parami, zdobywając 16 pkt. W 
tym sezonie zajął on również 3. miejsce na 4 km drużynowo 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy (TOR – Ateny) i 5. 
miejsce na 4 km drużynowo w Mistrzostwach Świata Juniorów 
( TOR - Astana). 

Tobiasz Pawlak (19 l.) jest synem dwukrotnego olimpijczyka 
z Seulu i Barcelony – Wojciecha Pawlaka i podobnie jak tata 
osiąga bardzo dobre wyniki. Największym sukcesem Tobiasza 
jest zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w 2013 r. oraz repre-
zentowanie Polski podczas Mistrzostw Europy w 2013 roku. 
Od tego sezonu Tobiasz ściga się w kategorii młodzieżowiec w 
zawodowej grupie Domin Sport. Tegoroczne sukcesy Tobiasza 
to: Mistrz Polski w kat. Orlik i II Wicemistrz Polski w kat. Elita 
w kolarskim kryterium,1. miejsce na 2. etapie ogólnopolskiego 
wyścigu kolarskiego o Puchar Bałtyku, 1. miejsce na 1. etapie 
i 2. miejsce na 6. etapie Międzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego Przyjaźni Polsko - Ukraińskiej im. płk. Skopenki oraz 2. 
miejsce w czeskim wyścigu Trofeo Cinelli.
Pochodzący również z Raszkowa Kornel Sójka (24 l.) w zawo-
dowym kolarstwie ściga się już trzeci sezon, obecnie w grupie 
Domin Sport. Największym sukcesem Kornela jest zdobycie ty-
tułu Mistrza Polski w roku 2010, w których to zawodach poko-
nał Michała Kwiatkowskiego. Podczas  kwietniowego wyścigu 
Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2015 doznał poważnej 
kontuzji - złamał obojczyk. Wypadek niestety wykluczył go z 
większej części rozgrywanych w bieżącym sezonie wyścigów. 
Na szczęście pod koniec sierpnia Kornel w pełnym zdrowiu 
wrócił ścigania. Czekamy teraz na jego sukcesy. 

Międzyzakładowy Turniej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
Jak co roku przed rozpoczęciem sezonu LKS „Raszkowianka” zorganizował „Międzyza-
kładowy Turniej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Raszków”. Tym razem, ze względu 
na prace modernizacyjne boiska i obiektów sportowych w Raszkowie turniej odbył się na 
boisku przy raszkowskiej szkole podstawowej.

Co roku turniej ten cieszy się 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców Gminy i Miasta Raszków, 
którzy liczne przybyli na rozgryw-
ki piłkarskie. Uroczystego otwar-
cia turnieju dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta Raszków Jacek 
Bartczak, który uważnie śledził 
rywalizację drużyn na boisku. 
Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn: 
PHU Cegła, Sportimed Mellon, 
Duczmal Janków Zaleśny, Sójka 
Głogowa, Meble Matim, Woj-

Bud I, Woj-Bud II i Pasaż Strzelecki. 
Drużyny podzielono na 2 grupy po 
4 zespoły, zwycięzcy tych grup roze-
grali Qnał, a drużyny, które zajęły 2. 
miejsce w swoich grupach, rozegrały 
mecz o 3. miejsce.
Po bardzo wyrównanych meczach 
grupowych w pojedynku o 3. miejsce 
zmierzyły się drużyny: Sportimed Mel-
lon - Woj-Bud II. W Qnale zagrali: Me-
ble MATIM - PHU Cegła. W meczu o 
3. miejsce padło aż 8 bramek - rozgryw-
ka zakończyła się wygraną Sportimed 

Mellon 5-3. Mecz Qnałowy zdomino-
wała drużyna Meble MATIM, pewnie 
wygrywając cały turniej. 
Na zakończenie turnieju każdej dru-
żynie wręczono pamiątkową statuetkę. 
Dla drużyn, które pojawiły się na po-
dium, przygotowano okazałe puchary. 
Wręczono także nagrody indywidual-
ne. Najlepszym strzelcem został zawod-
nik drużyny Meble MATIM - Mateusz 
Woźniak, a najlepszym bramkarzem 
turnieju - Wojciech Nowak - występu-
jący w zespole Woj-Bud II.

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich 
Pod koniec czerwca br. Gmina i Miasto Raszków była gospodarzem Mistrzostw Polski Szkółek Kolar-
skich w kolarstwie szosowym. 

Niedzielne zmagania kola-
rzy ze startu wspólnego jak 
zwykle, w sobotę poprze-
dziła indywidualna jazda 
na czas. Zawody rozpoczę-
to wciągnięciem Yagi Pol-
ski na maszt na raszkow-
skim Rynku przy dźwię-
kach hymnu państwowego. 
Wszystkich gości powitał 
zastępca burmistrza Piotr 
Rokicki, który życzył mło-
dym sportowcom jak naj-
lepszych wyników. Organi-
zację raszkowskiej imprezy 
w dużej mierze wspoma-
ga Lucjusz Wasielewski 
- Prezes Wielkopolskie-
go Związku Kolarskiego, 

który swoją przygodę z  ko-
larstwem zaczynał właśnie 
w  Raszkowie oraz Kazimierz 
Orłowski, przedsiębiorca z 
Gałązek Wielkich.
W Mistrzostwach starowali 
kolarze ze  szkółek kolarskich 
z  województw: śląskiego, 
dolnośląskiego, lubuskiego, 
małopolskiego, kujawsko-po-
morskiego, zachodniopomor-
skiego, wielkopolskiego, ma-
zowieckiego i łódzkiego.
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Kolarka z gminy Raszków - Wiktoria Polak - Mistrzynią i Wicemistrzynią Polski
W lipcu br. Wiktoria Polak została Wicemistrzynią Polski w jeździe indywidualnej na czas 
w kolarstwie szosowym. Młoda kolarka z Walentynowa odniosła również sukces w wieloboju 
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym.

Mistrzostwa Polski - Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży na szosie 
odbyła się w  Koziegłowach. Wik-
toria zajęła bardzo dobre 2. miej-
sce w  kategorii Juniorka Młodsza, 
tracąc do zwyciężczyni tylko 6 se-
kund. Również w lipcu (20-22), od-
była się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży oraz Mistrzostwa Polski 
w Kolarstwie Torowym. Wiktoria 
Polak startowała w omnium, czyli 
kolarskim wieloboju, do którego 
zalicza się 5 różnych konkurencji, 

takich jak: scratch, 2000 m, 250 m z 
lotu, 500 m ze startu zatrzymanego 
i wyścig punktowy. Wygrała 3 z 5 
konkurencji, ale decydującym wy-
ścigiem był wyścig punktowy.
- Na ostatnich metrach wyścigu już 
wiedziałam, że wygrałam – mówiła 
Wiktoria - ponieważ miałam prze-
wagę punktową nad innymi zawod-
niczkami i nie musiałam się nikogo 
obawiać. Droga do zwycięstwa była 
ciężka, ale z wiarą i determinacją 
udało mi się zdobyć tytuł Mistrza 

Polski w kolarstwie torowym – po-
wiedziała szczęśliwa zwyciężczyni. 
To nie koniec pasma sukcesów. Ko-
larka zajęła 4. miejsce w Górskich 
Szosowych Mistrzostwach Polski 
rozegranych we wrześniu w Jeleniej 
Górze. Szesnastu sekund zabrakło jej 
do zajęcia miejsca na podium w ka-
tegorii Juniorek Młodszych.
Pochodząca z Walentynowa Wikto-
ria od tego sezonu jest zawodniczką 
KTK Kalisz. Swoją przygodę z kolar-
stwem rozpoczęła w Międzyszkol-
nym Ludowym Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Burghardt” Raszków, 
gdzie trenowała pod okiem Janusza 
Janiaka, wieloletniego trenera rasz-
kowskich kolarzy. Przez trzy lata, 
które spędziła w raszkowskim klubie 
zdobyła już 2 medale w Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków: złoty – ze startu wspólnego 
oraz srebrny – w jeździe indywidu-
alnej na czas. 
Raszkowski klub może pochwalić się 
również sukcesami swoich zawodni-
ków także i w tym roku. Trenujący 
tu chłopcy zdobyli brązowy medal 
w jeździe drużynowej na torze we 
Wrocławiu na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików nasze-
go makroregionu. Mateusz Janiak 
i Szymon Potasznik wywalczyli 
srebrny medal w jeździe parami (na 

dystansie 10 km) na rozegranych w 
Golczewie MMM na szosie. Tuż za 
nimi – na 4. miejscu znaleźli się kolejni 
kolarze trenujący w Raszkowie: Jakub 
Paluch i Miłosz Potasznik. Dla trenu-
jących zawodników gmina Raszków 

zakupiła samochód Ford Transit. Wy-
godny BUS znacznie poprawi komfort 
podróżowania na start i umożliwi wy-
poczynek zmęczonych kolarzy w dro-
dze powrotnej. Gratulujemy sukcesów, 
trzymając kciuki za kolejne medale.

W dniach 19-21 czerwca 2015 r. w hali sportowo - widowisko-
wej w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w tenisie stołowym. O medale i puchary walczyło 216 za-
wodników reprezentujących 66 klubów z 13 województw. 

Mistrzostwa swoją obecnością za-
szczycili zaproszeni goście: Krzysz-
tof Piasek - Sekretarz Rady Kra-
jowego Zrzeszenia LZS; Tadeusz 
Nowak - Członek Zarządu Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego; Marek 
Przybyłowicz - Dyrektor Biura Pol-
skiego Związku Tenisa Stołowego. Nie 
zabrakło również Burmistrza Gminy 
i Miasta Raszków – Jacka Bartczaka 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
i Miasta Raszków – Andrzeja Matyby.
Podczas ceremonii otwarcia wręczo-
ne zostały honorowe odznaczenia:
Zasłużony Działacz LZS – otrzyma-

li je: Jacek Bartczak, Eryk Ochman 
oraz Jan Harlak (na zdjęciu), wielo-
letni trener raszkowskich tenisistów.

Za Zasługi w Rozwoju LZS – otrzymali: 
Adam Ochman, Andrzej Matyba oraz 
Włodzimierz Stempniewicz.- Uczestnicy 
Mistrzostw rywalizowali ze sobą w czte-
rech kategoriach wiekowych od młodzi-
ka do młodzieżowca, osobno w kategorii 
kobiet i mężczyzn. Mistrzami w poszcze-
gólnych kategoriach zostali:
Młodzik kobiet - Dominika Gilewska- 
UKS TS ÓSEMKA 
Młodzik mężczyzn - Pyśk Patryk- LKTS 
Luboń
Kadet kobiet - Gierach Katarzyna - 
MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka
Kadet mężczyzn - Walaszek Przemysław 
- UKS DOJLIDY Białystok
Junior kobiet - Hennig Katarzyna - 
LUKS Chełmno
Junior mężczyzn - Polański Jakub - 
MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka
Młodzieżowiec kobiet - Nowacka Pauli-
na- KS STELLA Gniezno
Młodzieżowiec mężczyzn - Lisiecki Ma-
teusz- RLKTS OCHMAN Raszków
 


