
Inwestycje w roku 2015 

Gmina Raszków w roku 2015 na wydatki  przewiduje (na dzień dzisiejszy) 
kwotę prawie  39,5 mln zł. Największa część budżetu, prawie 15 mln zł, prze-
znaczona będzie jak co roku na oświatę i wychowanie. W kwocie tej znaj-
dują się również wydatki  na inwestycje związane z tym działem.

Dużą część - prawie 5,5 mln zł zabezpieczo-
no na  pomoc społeczną  a ponad 3,5 mln zł 
pochłoną wydatki na gospodarkę komunal-
ną i ochronę środowiska.  2,1 mln zł to kwo-

o 2,75 ha – koszt tej inwestycji to 539 tys. zł. 
Zakupiono także teren uzbrojony przyległy 
do zbiornika Zalew od strony ul. Ostrowskiej 
wielkości 0,5ha za 750 tys. zł. Dzięki tym za-

ta przeznaczona na kulturę i ochronę dzie-
dzictwa narodowego. Nie pominięto też w 
budżecie  bezpieczeństwa publicznego – tu-
taj przeznaczono ponad 440 tys. zł.  Na kul-
turę fizyczną i sport  gmina wyda w tym 
roku  567 tys. zł. 
W 2015 roku gmina przeznaczyła około  
8 mln  zł na inwestycje. Mając na celu rozwój 
gospodarczy zakupiono ziemię o powierzch-
ni 12,87 ha za kwotę 2,2 mln zł. Całość zosta-
nie przeznaczona na cele inwestycyjne. Po-
nadto zabezpieczono środki na zakup ziemi 
przy zbiorniku „Kąpielka”, areał zwiększy się 

kupom największy obiekt wypoczynkowy w 
Gminie Raszków stanie się jeszcze piękniej-
szy z możliwością powstania bogatego zaple-
cza dla rekreacji mieszkańców gminy.
Pogoda sprzyja pracom remontowym na dro-
gach. Zakończyły się prace przy drodze na 
osiedlu Robotniczym w Radłowie, wykona-
no kolejny odcinek drogi asfaltowej. Dzięki 
współpracy z Powiatem Ostrowskim wybu-
dowano chodnik do starego parku przy ulicy 
Krotoszyńskiej oraz położono nowy asfalt na 
drodze do Moszczanki. Gmina Raszków wes-
prze wkrótce powiat przy budowie drogi w 
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Bieganinie i Jaskółkach oraz chodnika na Rasz-
kówku w kierunku Szczurawic. Ruszają prace 
związane z przebudową drogi  w Przybysławi-
cach, Jaskółkach oraz w Raszkowie na ulicach: 
Żwirowej i Kwiatowej . W celu utwardzenia 
nawierzchni na drogi gruntowe gmina wy-
wiozła 350 t tłucznia. Pomocny w utrzymaniu 
przydrożnych rowów okaże się zakupiony spe-
cjalistyczny  traktor wyposażony w urządzenie 
podkaszające trawę.
W Korytach trwa przebudowa starej szkoły 
na salę wiejską dostosowaną do potrzeb Rady 
Sołeckiej i mieszkańców wioski . Adaptacja ta 
to wydatek około 100 tys. zł. Taką samą kwotę 
przeznaczono na kolejny etap remontu sali w 
Grudzielcu Nowym. Trwają prace związanie 
z drugim etapem budowy sali w Jankowie Za-
leśnym, mające na celu oddanie budynku do 
użytku. Cała inwestycja to koszt 2 mln zł.
W niedalekiej odległości od „Kąpielki”, na terenie 
szkoły, powstaje nowy Skate park – raj dla rowe-
rzystów, rolkowiczów i miłośników deskorolek.  
Wzorem lat ubiegłych w miesiącach letnich nad 
bezpieczeństwem korzystających z kąpieli na 
raszkowskim obiekcie rekreacyjnym czuwać bę-
dzie zatrudniony ratownik. W czerwcu pełnić 
będzie swoje obowiązki w soboty i niedziele, na-

tomiast w lipcu i sierpniu  codziennie od 
godz. 10.00 – 20.00.
W nowe elementy został wyposażo-
ny pobliski plac zabaw dla dzieci, a 
przy plaży powstał kolejny <t park. 
W Gminie Raszków mamy wiele si-
łowni zewnętrznych  - <t parków - w 
miejscowościach: Głogowa, Korytni-
ca, Grudzielec oraz bardziej rozbu-
dowane w Raszkowie, Pogrzybowie, 
Radłowie, Ligocie i Szczurawicach. W 
lipcu zostaną pobudowane <t parki w 
Moszczance i Przybysławicach.
W najbliższym czasie zostanie prze-
budowane pomieszczenie dla piłkarzy 
przy raszkowskim boisku. Koszt tej in-
westycji wraz z nawodnieniem boiska 
to 200 tys. zł.
W różnych miejscowościach na tere-
nie całej gminy planowana jest budo-
wa sieci wodociągowych do nowych 
osiedli domów jednorodzinnych, na-
tomiast kanał sanitarny rozbudowany 
zostanie w miejscowościach Pogrzy-
bów i Walentynów.
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Krwiodawców 
nie brakuje 
W niedzielę, 12 kwietnia 2015 r. odby-
ła się na raszkowskim Rynku pierwsza w 
tym roku akcja oddawania krwi pod ha-
słem „Podziel się życiem”. Głównym or-
ganizatorem tego przedsięwzięcia był 
Edmund Banachowicz – szef Miejsko – 
Gminnego Klubu Dobrowolnych Hono-
rowych Dawców Krwi. 

Na apel raszkowskiego klubu odpowiedziało 58 
osób, a krew oddało 48. Zawsze licznie w akcji 
biorą udział członkowie MOTO RANCZO z 
Przybysławic. Zebrano prawie 22 litry krwi. 
- Obecnie w raszkowskim banku krwi znajduje się 
200 l tego życiodajnego płynu – mówił Edmund 
Banachowicz z raszkowskiego klubu – mieszkańcy 
naszej gminy i miasta bardzo aktywnie włączają się 
w organizowane akcje. Frekwencja w Raszkowie 
jest zawsze bardzo duża, za co serdecznie dziękuję, 
bo każda oddana tutaj krew ratuje ludzkie życie  - 
dodaje działacz.  
Na uczestników akcji oddawania krwi czekał 
słodki poczęstunek oraz upominek. Akcja 
odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta Raszków.
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Nowa 
władza sołecka
Zakończyły się wybory sołtysów. W 
8 na 24 sołectwa gminy Raszków 
funkcję sołtysa będą pełnić nowe 
osoby. Sołtysami będzie 14 panów i 
10 pań. 

W okresie od lutego do końca marca br. zo-
stały przeprowadzone   wybory   Sołtysów   i  
Rad   Sołeckich  w  jednostkach   pomocni-
czych   gminy  Raszków oraz  wybory  Prze-
wodniczącego   Zarządu  Osiedla   i  Zarządu 
Osiedla w   Raszkowie. W głosowaniach zo-
stali wybrani reprezentanci poszczególnych 
sołectw, którzy w latach  2015-2019 pełnić 
będą swoje funkcje.
Zmian  sołtysów dokonano w 8 sołectwach: 
Bugaj, Grudzielec, Janków Zaleśny, Jaskółki, 
Jelitów, Koryta, Ligota, Szczurawice. 
Sołtysami  poszczególnych   miejscowości   
wybrani  zostali: Bieganin  - Wiesława  Lis, 
Bugaj - Jańczak Maria, Drogosław - Alina 
Grzesiek, Głogowa - Ryszard Tisch, Gru-
dzielec - Krzysztof Zdunek, Janków Za-
leśny - Dorota Moraś, Jaskółki - Jarosław   
Domagała, Jelitów - Agnieszka   Urbań-
czyk, Józefów - Agnieszka  Jankowska, 
Koryta - Magdalena Kryszczak, Koryt-
nica - Marian Cieluch, Ligota - Mariusz  
Kubiak, Moszczanka - Władysława Smo-
lińska, Niemojewiec - Ewa  Dudzińska, 
Grudzielec Nowy - Kazimierz Torzew-
ski, Pogrzybów - Agnieszka Ruda, Przy-
bysławice - Wiesław Przygoda, Radłów 
- Florian Dzięcioł, Raszków - miasto - 
Zdzisław  Nowicki, Przewodniczący  Za-
rządu  Osiedla, Rąbczyn - Henryk Mar-
szałek, Skrzebowa - Tadeusz Marszał, 
Sulisław - Zenon Szatkowski, Szczurawi-
ce - Rafał Wielebski, Walentynów - Ma-
rek Kaźmierczak.
Wybranym gratulujemy.

 

Burmistrz 
podziękował 
za współpracę
W marcu br. zakończyły się 
wybory nowych Sołtysów, Rad 
Sołeckich oraz Przewodniczą-
cego Rady Osiedla w Raszko-
wie. Burmistrz Jacek Bartczak 
podziękował za współpracę 
tym sołtysom, którzy w obec-
nej kadencji już nie będą peł-
nić tej funkcji. W spotkaniu, 
które odbyło się w dniu 15 
kwietnia br. wzięli udział: Kla-
ra Krzywda, Marian Grzesiak, 
Witold Uciechowski, Bogdan 
Biegański i Dariusz Michalak.

Dziękuję Wam za poświęcenie się 
pracy na rzecz rozwoju i  integracji 
naszego lokalnego środowiska – mó-
wił Burmistrz Jacek Bartczak – jeste-
ście Państwo skarbnicą wiedzy w wie-
lu sprawach, więc mam nadzieję, że 
będziecie służyć radą swoim następ-
com.
Nie zabrakło pamiątkowych dyplo-
mów i  upominków, które burmistrz 
wręczył uczestnikom spotkania.
 

Spotkanie kombatantów raszkowskiego Koła

II Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych
25 kwietnia wychowankowie gim-
nazjum im. Armii Krajowej w Rasz-
kowie uczestniczyli w II Rajdzie ku 
pamięci żołnierzy Wielkopolskiej 
Samodzielnej Grupy Ochotniczej 
WARTA i konspiracyjnego wojska 
polskiego, które na terenie połu-
dniowej wielkopolski w latach 1945 
- 1948 walczyły o niepodległość 
Polski i wolność człowieka w komu-
nistycznym zniewoleniu.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele 
atrakcji oraz niespodzianek podczas piesze-
go rajdu, który miał miejsce w taczanowskim 
lesie. Celem rajdu było poznanie dziejów nie-
podległościowego podziemia zbrojnego na te-
renie Wielkopolski i okolic, prezentacja żywej 

W dniu 21 kwietnia br. w rasz-
kowskim ratuszu Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Raszków Jacek Bartczak 
spotkał się z kombatantami zrze-
szonymi w Kole Gminnym Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych w Raszkowie.

Od września 2014 roku prezesem koła jest pani 
Zo@a Gruszczyńska. Wszyscy zebrani na spo-
tkaniu minutą ciszy uczcili śmierć długoletniej 
prezes Ireny Sąpór, która zmarła nagle w ubie-
głym roku. Nowym sekretarzem koła została 
Mieczysława Maciejewska, a skarbnikiem Jani-
na Szymczak.
Następnie Burmistrz Jacek Bartczak opowie-
dział o  najważniejszych planach inwestycyj-
nych gminy oraz najbliższych wydarzeniach 

jakie znajdują się w  gminnym kalendarzu 
imprez społeczno – kulturalno – sportowych. 
Spotkanie to było także okazją do rozwiązywa-

nia bieżących spraw kombatantów i ich rodzin. 
Burmistrz Jacek Bartczak wręczył także kom-
batantom pamiątkowe upominki.
   

historii przedstawiona w rekonstruk-
cjach. Uczestnicy podzieleni na gru-
py wraz z opiekunem wyruszyli na 
trasę. Na drodze rajdu czekały za-
dania (strzelanie do celu, rozpozna-
wanie portretów żołnierzy, rzuca-
nie granatem, pierwsza pomoc), za 
które otrzymywano punkty. Impre-
zę zakończyły dwie rekonstrukcje 
historyczne i poczęstunek. Pierw-
szy raszkowski patrol z Gimnazjum 
im. Armii Krajowej zajął drugie 
miejsce w kategorii gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych, drugi 
natomiast ukończył trasę z wyróż-
nieniem. Dla uczestników była to 
żywa lekcja historii.
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Sołtysi Gminy i Miasta Raszków w kadencji 2015 - 2019

Wiesława  Lis, 47 lat, , sołtys wsi Bieganin 
- druga kadencja, prowadzi gospodarstwo 
domowe, wychowując 5 dzieci, angażuje 

się w pomoc dzieciom niepełnosprawnym , 
współpracuje z domem dziecka w Pleszewie

Jańczak Maria, sołtys wsi Bugaj - pierwsza 
kadencja, 42 lata, 3 dzieci, pracuje jako 

pomoc kuchenna w Zespole Szkól w 
Korytach

Alina Grzesiek, sołtys wsi Drogosław 
od 1991 roku, 56 lat, z zawodu technik 

ekonomista, prowadzi gospodarstwo rolne

Ryszard Tisch, sołtys wsi Głogowa od 
1988 roku, 61 lat, wykształcenie średnie 
techniczne, sekretarz OSP w Głogowej, 
członek prezydium Zarządu Oddziału 

Miejsko – Gminnego OSP RP 

Krzysztof Zdunek, sołtys wsi Grudzielec - 
pierwsza kadencja, 48 lat, 3 dzieci, obecnie 

na rencie

Dorota Moraś, sołtys wsi Janków Zaleśny 
– pierwsza kadencja, 40 lat, 2 dzieci, 
specjalista ds. sprzedaży i magazynu

Jarosław Domagała, sołtys wsi Jaskółki – 
pierwsza kadencja, 48 lat, 3 dzieci, prowadzi 

gospodarstwo rolne

Agnieszka   Urbańczyk, sołtys wsi Jelitów – 
pierwsza kadencja, 34 lata, 2 dzieci, pracuje 

jako księgowa

Agnieszka  Jankowska, sołtys wsi Józefów 
– druga kadencja, 38 lat, 2 dzieci, pracuje 
jako kontroler jakości w > rmie Delphi w 

Ostrowie Wielkopolskim 

Magdalena Kryszczak, sołtys wsi Koryta, 
pierwsza kadencja, 37 lat, 2 dzieci, pracuje 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostrowie Wielkopolskim

Marian Cieluch, sołtys wsi Korytnica – 
druga  kadencja, 69  lat, ojciec 3 dzieci, 

obecnie na emeryturze

Mariusz  Kubiak, sołtys wsi Ligota – 
pierwsza kadencja , 26 lat, doradca – 

handlowiec w zakresie środków ochrony 
roślin
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Sołtysi Gminy i Miasta Raszków w kadencji 2015 - 2019

Władysława Smolińska, sołtys wsi 
Moszczanka od 2003 roku, 58 lat, 2 dzieci, 
wykształcenie średnie, prowadzi z mężem 

gospodarstwo rolne

Ewa  Dudzińska, sołtys wsi Niemojewiec – 
druga kadencja, 51 lat, 3 dzieci, prowadzi z 

mężem gospodarstwo rolne

Kazimierz Torzewski, sołtys wsi Grudzielec 
Nowy – druga kadencja, 56 lat, pracuje na 
stanowisku starszy maszynista PKP Cargo 

Agnieszka Ruda, sołtys wsi Pogrzybów od 
2007 roku, 37 lat, 3 dzieci, absolwentka 

policealnej szkoły technicznej 

Wiesław Przygoda sołtys wsi Przybysławice 
od 2007 roku, 65 lat, z zawodu rolnik, 

obecnie na rencie

Florian Dzięcioł, sołtys wsi Radłów – 
trzecia kadencja, 66 lat, prowadzi własne 

gospodarstwo rolne, w roku 2013
w konkursie organizowanym przez Ziemię 

Kaliską walcząc o tytuł Super Sołtysa w 
Powiecie Ostrowskim zajął drugie miejsce

Zdzisław  Nowicki, Przewodniczący  
Zarządu  Osiedla w Raszkowie od 2009 

roku, 49 lat, wykształcenie średnie 
techniczne, prowadzi własną działalność 

gospodarczą, bierze czynny udział w 
organizowaniu imprez muzycznych na 

terenie gminy

Henryk Marszałek, sołtys wsi Rąbczyn od 
1988 roku, 57 lat, ojciec 3 dzieci (córka i 

2 synów), prowadzi własne gospodarstwo 
rolne,

Tadeusz Marszał, sołtys wsi Skrzebowa od 
2003 roku, 65 lat, 2 dzieci, wykształcenie 

średnie, techniczne, emeryt

Zenon Szatkowski, sołtys wsi Sulisław 
od 1991 roku, 64 lata, 4 dzieci, 

wykształcenie zawodowe, długoletni 
członek OSP, obecnie prowadzi własne 

gospodarstwo rolne

Rafał Wielebski, sołtys wsi Szczurawice 
- pierwsza kadencja, 39 lat, 2 córki, z 

wykształcenia – pielęgniarz, pracuje na 
stanowisku kierowniczym w ostrowskim 

szpitalu

Marek Kaźmierczak, sołtys wsi Walentynów 
– druga kadencja, 49 lat, 2 dzieci, prowadzi 

własną działalność gospodarczą
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Kobiety świętowały
Święto Kobiet obchodzone w naszej gminie jest coraz częściej okazją do 
spotkań, które nie tylko integrują lokalne społeczności, ale także stanowią 
odskocznię od codziennej rutyny. W  sobotę 7 marca na terenie naszej gmi-
ny Dzień Kobiet obchodzono w dziewięciu sołectwach: Korytnicy, Pogrzy-
bowie, Przybysławicach, Józefowie i Drogosławiu, Jankowie Zaleśnym, Bie-
ganinie oraz Walentynowie. 8 marca Dzień Kobiet obchodziły panie w Gru-
dzielcu, Jaskółkach, Moszczance i Skrzebowej. W marcowy weekend święto-
wało w sumie ponad 400 pań.

Nad organizacją spotkań w większości czu-
wały panie zrzeszone w KGW. W wielu miej-
scach dzielnie wspierali je lub  wyręczali pa-
nowie z  OSP, sołtysi oraz członkowie rad so-
łeckich. W Jankowie Zaleśnym program arty-
styczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej. Organizatorzy tych spotkań zadbali 
o oprawę muzyczną.
Z życzeniami i upominkami dla wszystkich 
biesiadujących w ten weekend pań dotarł Bur-
mistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak. 
Towarzyszyli mu Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Raszków Andrzej Matyba oraz radne po-

wiatowe: Maria Tomaszewska i Katarzyna Spiżak.
Panie z KGW Ligota swoje święto obchodziły 
już 25 lutego, ponieważ Dzień Kobiet  spędziły 
na wspólnym wyjeździe do Poznania. 14 mar-
ca obchody Dnia Kobiet dla swojego sołectwa 
zorganizowały panie z  Koła Gospodyń Wiej-
skich w  Szczurawicach. Sobotni wieczór spe-
dziło wspólnie około 40 kobiet. Z życzeniami 
i  upominkami przybył Burmistrz Jacek Bart-
czak, radna gminna Gabriela Sznajder oraz 
radna powiatowa Maria Tomaszewska. Nie za-
brakło także przedstawiciela OSP Szczurawice, 
który dołączył się do życzeń dla mieszkanek.
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Koncert z okazji Dnia Kobiet
Powoli stają się tradycją gminne obchody tego kobiecego święta w Raszkowie. 
Już w niedzielę 1 marca 2015 r. w hali sportowo-widowiskowej odbył się Kon-
cert z okazji Dnia Kobiet dedykowany wszystkim mieszkankom Gminy i Mia-
sta Raszków. Wzięło w nim udział około 500 pań. Życzenia paniom z okazji ich 
święta złożył Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak.

Na scenie zaprezentowali się młodzi 
artyści z Miejsko – Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Raszkowie. Zespół tańca 
towarzyskiego DUET zatańczył wal-
ca wiedeńskiego, angielskiego oraz 
sambę, a  najmłodsza grupa zespołu 
DUET zaprezentowała się w układzie 
„Arlekin”. Oprócz tego wystąpił ze-
spół PULS JUNIOR w  układzie hip-
hopowym oraz młody akordeonista 
Paweł Obsadny – uczeń Szkoły Pod-
stawowej im. A. Fiedlera w  Raszko-
wie, który wykonał solo na akorde-
onie - melodię rosyjską „Chlopczik 
muzycznik” i Max Francy walca fran-
cuskiego „ROUCOULIS”.
Prezentacje dzieci i młodzieży z rasz-
kowskiego ośrodka kultury przepla-
tane były występami zespołu PRIMA 
VISTA COVER BAND. Gwiazdą 
wieczoru był kabaret pt.: „MOHEROWE BE-
RETY”, który swoimi skeczami rozbawił pu-
bliczność do łez. Panie nie politykowały, bo 

holenderki, indory i  angory (na berety). 
Tę niecodzienną formację, która po raz 
pierwszy zagościła w  Raszkowie tworzą: 
Marta Tadla, Elżbieta Okupska, Ewelina 
Stepanczenko i  Beata Chren. Po wystę-
pach wszystkie panie zostały obdarowa-
ne kwiatami ufundowanymi przez Bur-
mistrza Gminy i  Miasta Raszków oraz 
panów radnych Rady Gminy i  Miasta 
Raszków. 

jak same o  sobie mówiły, że są 
wesołymi Moherami z  Podla-
sia - hodują kury nioski, krowy 
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Złoty Jubileusz KGW w Grudzielcu Nowym

Złoty jubileusz działalności KGW Jaskółki

ność. Gmina Raszków w ubiegłej kadencji wy-
remontowała świetlicę wiejską, w której obec-
nie się znajdujemy, a w tym roku przeznaczy-
ła kolejne środki na dalsze prace moderniza-
cyjne.
Życzenia paniom złożyły także radne powia-
towe: Maria Tomaszewska i Katarzyna Spiżak.

Występ członkini KGW Grudzielec Nowy – 
Marzeny Maciaczyk w monologu satyrycznym 
o kobietach i mężczyznach zakończył o7cjalną 
część spotkania, po której  Przewodnicząca 
KGW Danuta Kałużna zaprosiła wszystkich do 
wspólnej biesiady. Dużą niespodziankę i wiele 
radości sprawił wszystkim występ grupy saty-

rycznej z Bieganina: Ireny, Karoliny i Krzysz-
tofa Reszelów.
Jubileusz stał sie okazją do przygotowania wy-
stawy zdjęć sprzed lat, na których można było 
zobaczyć początki działalności koła oraz im-
prezy jakie wtedy organizowano w  Grudziel-
cu Nowym.

9 maja br. panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jaskółkach obchodziły Złoty Jubileusz działalności 
koła. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji członkiń odprawioną przez Księdza Probosz-
cza para)i w Pogrzybowie kan. Grzegorza Ignora i Księdza Wikarego Mariusza Dylaka.

Przewodnicząca KGW Łucja Karolewska przedstawiła historię 
powstania i działalności koła na przestrzeni pięćdziesięciu lat. 
Mówiła o  tym, jak kiedyś funkcjonowało koło i  jak wyglądają 
działania KGW obecnie.
Następnie Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP wspólnie z  Jac-
kiem Bartczakiem, Burmistrzem Gminy i Miasta Raszków, wrę-
czyli odznaczenia „Za zasługi dla rolnictwa” przyznawane przez 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Otrzymały je następujące 
panie:
Maria Kuczer
Mieczysława Maciejewska
Genowefa Frąszczak
Maria Biegańska
Urszula Grabia
Bożena Sójka
Bożena Pinkowska
Halina Włodarczyk

Helena Jamry
Maria Hadryan
Halina Sójka
Odznaczenia „Za zasługi dla Kółek Rolniczych” wydane przez 
Krajowy Związek Rolników Kółek i  Organizacji Rolniczych 
otrzymały panie:
Aleksandra Głodek
Emilia Katorosz
Stanisława Nowak
Regionalny Związek Rolników, Kółek i  Organizacji Rolni-
czych przyznał także dyplomy uznania oraz podziękowania 
dla pań.
Wiele ciepłych słów skierowała do pań Angelika Możdżanowska 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, wręcza-
jąc dyplomy gratulacyjne z okazji jubileuszu.
Dzięki Waszej aktywnej działalności wciąż kultywowane są sta-
ropolskie zwyczaje i tradycje, słyniecie w gminie z przepysznych 

wypieków i dań serwowanych podczas gminnych uroczystości 
i konkursów – mówił Burmistrz Jacek Bartczak w swoim wy-
stąpieniu. W podziękowaniu, w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 
z budżetu gminy znaczne środki na remont i modernizację sali 
wiejskiej a w tym roku, zgodnie z Waszymi sugestiami, doposa-
żymy zaplecze kuchenne.
Szanownym Jubilatkom życzenia składali również: Przewod-
niczący Rady Gminy i  Miasta Raszków Andrzej Matyba, rad-
ne powiatowe: Maria Tomaszewska i  Katarzyna Spiżak, rad-
ny gminny Andrzej Michalak, Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Raszkowie Katarzyna Pawłowska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Radłowie Iwona Pasternak, sołtys wsi Ja-
rosław Domagała, Prezes OSP w Jaskółkach Andrzej Frąszczak, 
przewodniczące z  KGW Janków Zaleśny, Jelitów, Pogrzybów, 
Przybysławice i Niemojewiec.
Zgromadzeni goście mogli podziwiać wystawę rękodzieła przy-
gotowaną przez panie z KGW Jaskółki, która prezentowała tylko 
niewielką, ale jakże barwną część prac wykonanych przez człon-
kinie koła.
O7cjalna część spotkania zakończyła wspólna biesiada przy 
muzyce, którą prowadził DJ Mikuś.

W sobotę 11 kwietnia 2015 roku 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Grudzielcu Nowym obchodziły 
Jubileusz 50-lecia istnienia. Uroczy-
stość rozpoczęła się Mszą Świętą, 
którą odprawił Ksiądz Proboszcz 
Jan Ignasiak.

Na początku przewodnicząca koła Danuta Ka-
łużna powitała wszystkie członkinie koła wraz 
z rodzinami i sympatykami oraz zaproszonych 
gości: Burmistrza Gminy i  Miasta Raszków 
Jacka Bartczaka, radną gminną Sylwię Ciężką 
- Matuszczak, radne powiatowe: Marię Toma-
szewską i Katarzynę Spiżak, Dyrektora Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury w  Raszkowie 
Katarzynę Pawłowską, Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Bieganinie Beatę Marciniak, Księ-
dza Proboszcza Jana Ignasiaka, sołtysów wsi 
Grudzielec Nowy – Kazimierza Torzewskiego 
oraz wsi Bieganin Wiesławę Lis. Historię KGW 
przybliżyła Wiesława Palczewska, przedstawia-
jąc również współczesne osiągnięcia koła.
Życzenia członkiniom złożył sołtys wsi -  Pre-
zes OSP Grudzielec Nowy Kazimierz Torzew-
ski a następnie wiele ciepłych słów i  życzeń 
skierował dla pań także Burmistrz Jacek Bart-
czak.
Dzięki KGW nie zanikają nasze tradycje i zwy-
czaje  –  mówił Burmistrz Jacek Bartczak  –  a 
Wasze działania nie tylko aktywizują miesz-
kańców, ale także integrują lokalną społecz-
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„Ogórki, marynaty, 
nalewki oraz pomidory, 
czyli domowe na zimę przetwory”

Złote, Szmaragdowe, Diamentowe, Żelazne i Kamienne Gody

Przetwory warzywne, owocowe, mięsne oraz nalewki, wszystko własnej pro-
dukcji prezentowały Panie podczas VII Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich 
zorganizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie. 
Nowe smaki i przepisy prezentowało 14 kół z terenu Gminy Raszków, które 
prężnie działają w następujących miejscowościach: Bieganin, Drogosław-
Józefów, Głogowa, Grudzielec Nowy, Grudzielec, Janków Zaleśny, Jaskółki, 
Koryta, Korytnica, Ligota, Moszczanka-Skrzebowa, Niemojewiec, Przyby-
sławice oraz Szczurawice.

Jury w składzie:Justyna Górka – menager Re-
stauracji „Pod Dębami” w  Ostrowie Wielko-
polskim, Piotr Janiszewski – szef kuchni w/w 
restauracji oraz Donato Berchicci – właściciel 
Restauracji „U Włocha” w  Ostrowie Wielko-
polskim oceniało pomysłowość, smak, konsy-
stencję oraz estetykę podania przetworów.
Wymiana przepisów, wkład pracy oraz pomy-
słowość jaką  się wykazałyście są nieocenione 
- powiedział Przewodniczący Jury Piotr Jani-
szewski - wszystkie wygrałyście, bo zapiszecie 
się w historii Gminy i Miasta Raszków jako ak-

tywne i niezastąpione w kultywowaniu tradycji 
kulinarnych”.
Stoiska pań z miejscowych kół gospodyń wiej-
skich podziwiali także goście, którzy licznie 
przybyli na imprezę: Poseł na Sejm RP Prze-
mysław Kryszto8ak, Burmistrz Gminy i Miasta 
Raszków Jacek Bartczak, radni Rady Gminy 
i Miasta Raszków na czele z Przewodniczącym 
Andrzejem Matybą, Zastępca Burmistrza Piotr 
Rokicki oraz przedstawiciele zaprzyjaźnione-
go miasta Palata na czele z  Paolo Colecchia.
Wszystkie koła z tej okazji dostały równorzęd-

ne nagrody. Tym razem były to oczywiście 
zgodnie z  tematem, słoiki oraz gliniane garn-
ki, które z pewnością już wkrótce wypełnią się 
pysznymi przetworami.
Już po raz czwarty imprezie towarzyszyły Mię-
dzygminne Prezentacje Krasomówcze „Ga-
wędziarstwo Wielkopolskie”.  W mowie  swych 
przodków zaprezentowali  się uczniowie ze SP 
w Jankowie Zaleśnym, Bieganinie, Skalmierzy-

cach oraz  Raszkowie. Jury przyznało wszyst-
kim uczestnikom równorzędne upominki oraz 
dyplomy.
Na placu przed raszkowskim ośrodkiem kul-
tury wystąpiły zespoły tańca ludowego: „Gło-
gowianie” i „Swojacy” oraz tancerze z zespołu 
DUET i  soliści zespołu wokalnego TREMA. 
Można było również oglądać wystawę zdjęć 
z miasta partnerskiego Palata we Włoszech.

W niezwykle uroczystej oprawie pary małżeńskie 
świętowały w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Restau-
racji „Raszkowianka” w Raszkowie Jubileusz Zło-
tych, Szmaragdowych, Diamentowych Żelaznych 
i Kamiennych Godów.

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak dziękował 
dostojnym Jubilatom za przykład, który dają młodym pokole-
niom.
To właśnie Wy swoją postawą jesteście dowodem na to, że moż-
na iść przez życie razem  – mówił Burmistrz Jacek Bartczak 
- mimo trudności i poświęceń dochowaliście przysięgi małżeń-
skiej. Tylko Wy wiecie, ile dobrego się zdarzyło i  ile trudności 
razem pokonaliście. Dziękuję Wam za o8arną miłość i przykład 
życia małżeńskiego oraz życzę kolejnych tak pięknych jubile-
uszy w zdrowiu i radości w gronie najbliższych Wam osób.
Bardzo ważnym momentem podczas tej uroczystości był czas 
dekoracji Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przy-
znanymi przez Prezydenta RP par, które obchodziły Jubileusz 
50-lecia zaślubin. Dekoracji dokonał Burmistrz Jacek Bartczak, 
gratulacje i kwiaty wręczyli Przewodniczący Rady Gminy i Mia-
sta Andrzej Matyba oraz Kierownik USC Katarzyna Spiżak.
Parom, które obchodziły Szmaragdowe i Diamentowe Gody, obec-
nym na uroczystości, Burmistrz Jacek Bartczak wspólnie z Prze-
wodniczącym Rady Andrzejem Matybą wręczyli okolicznościowe 
dyplomy i kwiaty.Gdy zabrzmiało gromkie „Sto Lat” trudno było 
ukryć wzruszenie. Wspomnienia weselnej uczty wróciły przy 
dźwiękach melodii z dawnych lat zagranych przez Zdzisława No-
wickiego. Niektóre pary muzyka porwała do tańca, bo w  końcu 
w tym dniu świętowaliśmy jubileusz zawarcia małżeństwa.
Pary obchodzące Jubileusz Złotych Godów (50-lecie zaślu-
bin): Zofia i Mieczysław Cieluchowie, Kazimiera i Jerzy Her-

bikowie, Zofia i  Jan Jezierscy, Irena i  Jan Kaźmierczakowie, 
Kazimiera i  Sylwester Kajetankowie, Bożena i  Czesław Ka-
łużni, Zofia i Jan Kubica, Helena i Tadeusz Kuroszczykowie, 
Janina i Jan Maciejewscy, Zofia i Tadeusz Piekiełek, Bolesła-
wa i  Józef Rachwalscy, Genowefa i  Stanisław Sobczakowie, 
Bożena i Wacław Smolińscy, Jadwiga i Marian Szymaniako-
wie, Bożena i Kazimierz Śniecińscy, Stanisława i Józef Tom-
czakowie, Bogusława i Mirosław Wojtczakowie, Anna i Mie-
czysław Wysoccy, Gertruda i  Kazimierz Zmyślony, Krysty-
na i Jan Zybała.
Pary obchodzące Jubileusz Szmaragdowych Godów (55-lecie 
zaślubin): Janina i  Jan Cerekwiccy, Maria i  Stanisław Chmie-

larzowie, Maria i Bronisław Jaś, Maria i  Jan Kaczmarek, Anna 
i  Stanisław Koczurowie, Krystyna i  Kazimierz Latańscy, Kazi-
miera i Stanisław Maleszka Maria i Józef Mądrzy, Cecylia i Jan 
Rabiegowie, Władysława i Zenon Wartak, Janina i Władysław 
Wojtczakowie.
Pary obchodzące Jubileusz Diamentowych Godów (60-lecie za-
ślubin): Jadwiga i Jan Bładyko, Stanisława i Antoni Kierzkowscy, 
Teresa i Jan Stefańscy.
Para obchodząca Jubileusz Żelaznych Godów (65-lecie zaślu-
bin) Antonia i Sylwester Zimniakowie.
Para obchodząca Jubileusz Kamiennych Godów (70- lecie zaślu-
bin) Maria i Władysław Kruszykowie.
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Młodzi muzycy u Burmistrza III Koncert przy ruinach

X raszkowskie spotkania muzyczne

W czwartek 9 kwietnia br. dzieci i młodzież z Zespołu Mu-
zyki Dawnej E#ascinato wraz z instruktorem Łukaszem Na-
czke spotkali się w ratuszu z Burmistrzem Jackiem Bartcza-
kiem.

Członkowie zespołu przynieśli 
ze  sobą nagrody, które otrzymali 
podczas tegorocznego XXXVII Fe-
stiwalu „Schola Cantorum” w  Kali-
szu. Zespół działa od 6 lat przy Miej-
sko – Gminnym Ośrodku Kultury 
w Raszkowie, a  już może pochwalić 
się nagrodą główną GRAND PRIX 
tego ogólnopolskiego festiwalu. 
W tym roku otrzymali jeszcze w ka-
tegorii zespołów instrumentalnych: 
Złotą „Harfę Eola”, w  kategorii ze-
społy wokalno-instrumentalne przy-
znano im Srebrną „Harfę Eola”.
Jestem bardzo dumny z  Waszych 
sukcesów, bo one rozsławiają także 
naszą gminę – mówił Burmistrz Ja-
cek Bartczak na spotkaniu  – doce-
niam Waszą pracę i  zaangażowanie 
w ciągły rozwój zespołu oraz poszu-
kiwanie nowego repertuaru. Gratu-
luje Wam sukcesów i  dziękuję tak-
że rodzicom za ich pomoc w  reali-

zowaniu Waszych pasji. Szczególne 
podziękowania kieruje także do in-
struktora, bez którego pracy i zaan-
gażowania nie byłoby tylu nagród.
Instruktor Łukasz Naczke podkreślił  
jak wiele serca i pracy wkładają człon-
kowie zespołu w próby przed Scholą. 
Teraz  czeka zespół wiele koncertów 
w  całej Polsce, chcą  także  zorganizo-
wać koncert dla wszystkich sympaty-
ków i darczyńców w dowód wdzięcz-
ności za pomoc podczas sześcioletniej 
już działalności.
Burmistrz Jacek Bartczak wręczył 
wszystkim pamiątkowe upominki.
W spotkaniu wzięli udział  Zuzanna  i 
Weronika Hajdasz, Eryka Sikora, Olga 
Owczarczak, Mateusz Poczta, Magda-
lena Obsadna, Weronika i Małgorzata 
Pasek, Klaudia Gabryelczyk, Ola Ka-
sałka, Patrycja Pera, Karina Zimniak, 
Dawid Grzesiak, Aleksandra Pluta, 
Zuzanna Perlińska.

W sobotę 30 maja odbył się trzeci już „Koncert przy ruinach” XVII-wiecznej kaplicy lore-
tańskiej w Skrzebowej. Podobnie jak w latach ubiegłych publiczność dopisała - koncert oraz 
pięknie podświetlone zabytkowe ruiny oglądało ok. 300 osób. Tym razem gościem był ze-
spół gospel „Z Potrzeby Serc” - 17-osobowa grupa wokalno-instrumentalna, działająca w 
Warszawie przy Duszpasterstwie Akademickim św. Anny. Energiczni i utalentowani młodzi 
ludzie wykonali kilkanaście utworów muzyki gospel.

Wśród publiczności znaleźli się 
m.in. Burmistrz Raszkowa Ja-
cek Bartczak, radna Powiatu 
Ostrowskiego Katarzyna Spiżak, 
Proboszcz raszkowski ks. Grze-
gorz Kamzol oraz Proboszcz z 
parafii Skrzebowa ks. Rafał Kryś. 
Koncert zorganizowany został 
przez Stowarzyszenie Rozwoju 
i Współpracy Wsi Moszczan-
ka i Skrzebowa dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy i Miasta 
Raszków oraz Powiatu Ostrow-
skiego. Celem była popularyzacja 
zabytkowych ruin XVII-wiecznej 
kaplicy loretańskiej, która jest jed-

nym z dwunastu 
istniejących tego 
typu obiektów, 
jakie przetrwa-
ły do naszych 
czasów w Pol-
sce. Przy okazji 
koncertu zbiera-
ne były datki na 
kontynuację pro-
cesu konserwa-
cji zabytkowych 
ruin.

Tegoroczne Raszkowskie Spotkania Muzyczne 
poświęcone muzyce żydowskiej odbyły się pod 
nazwą Shalom aleichem. Dla raszkowskiej pu-
bliczności w sali widowiskowej Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Raszkowie wystąpił 
Chór Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie oraz Ze-
spół Muzyczny „Shalom” z Poznania.

Na początku historię raszkowskich Żydów przybliżył wszyst-
kim Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak. Na-
stępnie w klimat muzyki żydowskiej wprowadził słuchaczy 
raszkowski chór pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka. Po tym 
występie na scenie zagościł poznański Zespół Muzyczny 
„Shalom”, który powstał przy Towarzystwie Przyjaźni Wiel-
kopolska – Izrael w 2000 roku. Zespół zaprezentował utwo-
ry instrumentalne klezmerskie jednak większość stanowiły 
śpiewane na głosy w języku hebrajskim oraz jidysz stare i 
nowe pieśni. Artyści swoim strojem i aranżacją sceny zadbali 
o to, aby przenieść publiczność w klimat kultury żydowskiej. 
Utwory muzyczne przeplatane były dowcipnymi historyjka-
mi opowiadanymi przez pana Bogusława Łowińskiego. Pu-
bliczność bawiła się doskonale.
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Z Koryt do Waszyngtonu 

Gimnazjaliści z Raszkowa na wymianie w Niemczech
W dniach od 4 do 11 maja 2015 roku dwunastu uczniów Gimnazjum im. 
Armii Krajowej w Raszkowie wraz z opiekunami: Małgorzatą Lis oraz 
Agnieszką Roszyk wzięli udział w wymianie polsko-niemieckiej w miejsco-
wości Schwarza.

Wyjazd został s-nansowany z budżetu Gminy 
i  Miasta Raszków oraz Polsko - Niemieckiej 

panujące u  naszych sąsiadów zza Odry oraz 
by doskonalić umiejętności językowe. Wyjazd 
zakończył wspólny grill, po którym ucznio-

wie nocowali w  namiotach. Podczas pobytu 
w  Niemczech panowała przemiła atmosfera, 
zawiązały się nowe przyjaźnie.

Współpracy Młodzieży. Pomysłodawcą oraz 
koordynatorem projektu jest nauczycielka ję-

zyka niemieckiego Justyna 
Lisiak.
Podczas tego tygodnia 
uczniowie nocowali u nie-
mieckich przyjaciół, któ-
rzy rok wcześniej odwie-
dzili Raszków. Młodzież 
miała okazję zwiedzić Er-
furt- stolicę landu, w  któ-
rym przebywali, fabrykę 
czekolady oraz Oberhof 
- miasteczko sportów zi-
mowych. Gimnazjaliści 
brali też czynny udział 
w zajęciach w szkole. Cie-
kawym doświadczeniem 
były lekcje: sportowe, mu-
zyki i  języka angielskiego. 
W każdej wolnej chwili po 
zajęciach organizowanych 
przez szkołę uczniowie 
spotykali się w swoim gro-
nie, by poznać zwyczaje 

O takiej podróży i takich atrakcjach niektórzy kibice koszykówki marzą często 
całe życie. 11-letniej Oliwii Szymczak ze szkoły w Korytach i jej nauczycielce 
Agacie Stremlau amerykański sen przyśnił się na jawie. Na zaproszenie najlep-
szego polskiego koszykarza Marcina Gortata obie spędziły pięć niezapomnia-
nych dni w Waszyngtonie. Na dzień przed wylotem Oliwia i jej nauczycielka 
przyjęły zaproszenie  Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, który podczas spo-
tkania wręczył im dresy opatrzone symbolami gminy.

Cieszę się z  Waszego sukcesu  – mówił Bur-
mistrz -  i  jestem dumny, że będziecie rozsła-
wiać naszą gminę, aż  za oceanem. Mam na-
dzieję, że pełne wrażeń wrócicie zrelacjonować 
swój pobyt. Oliwka jesteś pierwszą uczennicą 
naszej szkoły, która będzie reprezentować gmi-
nę Raszków w USA.
Oliwia Szymczak uczęszcza do Zespołu Szkół 
imienia „Orła Białego” w Korytach. Dziew-
czynka jest dobrze zapowiadającą się bramkar-
ką Ostrovii Ostrów, gra także w kadrze Wielko-

polski młodzików. Jej wszechstronność i talent 
do wielu gier zespołowych zadecydował, że 
Oliwia zwyciężyła w II edycji Szkolnego Skills 
Challenge ,,Mierz wysoko’’ zorganizowanego 
przez fundację Marcina Gortata, najlepszego 
polskiego gracza w najlepszej koszykarskiej li-
dze świata – NBA. Główną nagrodą był wyjazd 
do Stanów Zjednoczonych, ale najpierw trze-
ba było perfekcyjnie pokonać skomplikowa-
ny tor przeszkód. Oliwia znakomicie pokona-
ła te przeszkody i osiągnęła najlepszy czas ze 
wszystkich dzieci w swoim wieku z 50 szkół w 
Polsce, pokonując niemal 2000 konkurentek 
– mówi Agata Stremlau, nauczycielka wycho-
wania -zycznego ze szkoły w Korytach, która 
zgłosiła szkołę i przygotowała Oliwię do poko-
nania toru przeszkód. To również dzięki niej 
podróż życia Oliwii doszła do skutku. Amery-
kańska wyprawa trwała od 12 do 18 marca br. i 
była bardzo starannie przygotowana przez pra-
cowników fundacji MG 13. Oprócz Oliwii i jej 
opiekunki Agaty Stremlau do Waszyngtonu zo-
stali zaproszeni najlepsi uczniowie w poszcze-
gólnych grupach wiekowych z całej Polski. Oli-
wia oraz pani Agata spędziły w Waszyngto-
nie - mieście drużyny Waszyngton Wizzards, w 
której gra nasz rodak, Marcin Gortat, pięć dni. 
Odwiedziły najważniejsze miejsca amerykań-
skiej stolicy: Capitol, okolice Białego Domu i 
Pentagonu, Cmentarz Narodowy w Arlington, 
mauzoleum Abrahama Lincolna, pomnik Geo-
rge’a Washingtona, Muzeum Lotnictwa i Ko-
smosu, Galerię Narodową.
Drugiego dnia pobytu goście zostali zaprosze-
ni na kolację do „Green Turtles” kultowej re-
stauracji gwiazd NBA znajdującej się przy hali 
sportowej Verizon Center, gdzie spotkały Mar-
cina Gordata, który okazał się się niezwykle 
sympatycznym, otwartym człowiekiem. Cie-
kawiło go wiele rzeczy, pytał o nasze szkoły, 
środowisko, skąd jesteśmy, jak nawiązaliśmy 
współpracę z fundacją MG13, co nas fascynuje 

w sporcie. Najważniejszym punktem pobytu w 
Stanach był mecz Washington Wizards z dru-
żyną Sacramento Kings podczas Polskiej Nocy. 
Jak zapewniają uczestniczki wyprawy, panu-
jąca tam atmosfera jest niesamowita. Dodat-
kowo, to była prawdziwie polska noc w stoli-
cy Ameryki. Na trybunach zasiadło niemal 800 

rodaków. Na widowni powiewały polskie @agi, 
kibice w biało-czerwonych barwach krzycze-
li, klaskali i uderzali w bębny. Mecz zakończył 
się zwycięstwem Wizards’ów 113:97, a Marcin 
Gortat zdobył 13 punktów. Oliwia i jej nauczy-
cielka wróciły do Polski pełne niesamowitych 
wrażeń.



XII INFORMACJE Goniec Raszkowski

Sukcesy Kick-Boxing Club
Raszków

„Okręgówka” po 37. latach

Tenisiści na mecie 

Dominika na Mistrzostwach Świata

Trzy tytuły Mistrzyń Polski w kickboxingu zdobyły repre-
zentantki Kick-Boxing Club Raszków na zawodach w Lu-
boniu koło Poznania, które odbyły się w dniach od 10 do 12 
kwietnia 2015r.

Tenisiści Ochmana Raszków mają za sobą ostatni występ w 
sezonie. W maju Raszkowianie w Szczecinie rywalizowali w 
'nale rozgrywek II ligi. Tam stoczyli zacięte boje o awans. 

W 2nale zagrały cztery zespoły, wspo-
mniany Ochman oraz TTS Trzemesz-
no, Stal Szczecin i  Tajfun Ostrów. 
Warto zaznaczyć, że tenisiści stołowi 
Ochmana byli do soboty niepokona-
ną drużyną w rozgrywkach II ligi. Po 
pierwszą porażkę musieli przyjechać 
aż do Szczecina, gdzie przegrywając 
ze Stalą Szczecin, zajęli drugie miejsce 
w rozgrywkach II ligi. Zwyciężyli  za-
wodnicy Stali Szczecin, którzy wygrali 
z Tajfunem Ostrów oraz OCHMA-
NEM Raszków. Drugie miejsce zajął 

nasz zespół, który pokonał TTS Trze-
meszno. 
Zwycięzca 2nału w Szczecinie zmie-
rzy się z Olimpią Grudziądz o awans 
do I ligi. Mimo porażki zespół z 
Raszkowa zaprezentował dobry po-
ziom i wykazał, że w minionym sezo-
nie był najlepszym zespołem z Wiel-
kopolski. Po zakończeniu ligi Rasz-
kowianie przygotowują się do dużej 
imprezy, jaką będą mistrzostwa Pol-
ski LZS, które odbędą się w dniach 
19-21.06.2015 w Raszkowie.

Zespół Ochmana Raszków

Dziewczyny spisały się znakomicie 
wygrywając rywalizację juniorek 
full-contact w  swoich kategoriach 
wagowych. Anna Szymańska, Olga 
Michalska oraz Aleksandra Ję-
drzejak udowodniły w  ringu swo-
ją wyższość nad rywalkami m.in. 
z Krynicy, Głogowa i Bielska-Białej.   

Podopieczne trenera Radosława 
Radomskiego zapewniły sobie tymi 
zwycięstwami powołania do Kadry 
Narodowej Juniorek i mają ogromne 
szanse na udział w tegorocznych Mi-
strzostwach Europy juniorów, które 
odbędą się na przełomie sierpnia 
i września w Hiszpanii.

Bardzo dobrze spisali 
się również pozostali re-
prezentanci KBC: Kamil 
Cyba oraz Norbert Kaliń-
ski. Kamil miał ogromne 
szanse na złoty medal 
jednak w  2nale zabra-
kło trochę doświadcze-
nia. Norbert Kaliński 
zaś wraca z  brązo-
wym  medalem poka-
zując, że w  przyszłości 
można na niego liczyć.

Wielką niespodziankę sprawili swoim kibicom piłkarze Raszkowianki. Skutecznie walcząc 
w sezonie 2014/2015 wywalczyli awans do ligi okręgowej.

Już na dwie kolejki przed zakończe-
niem rozgrywek Raszkowianie po-
konując 3:1  piłkarzy z OKS Ostrów 
zapewnili sobie awans. 
Na to wydarzenie kibice czekali 37 
lat, ponieważ ostatni raz w lidze 
okręgowej piłkarze z Raszkowa byli 
w sezonie 1977/1978. 

37 lat to cztery pokolenia piłkarzy, 
którzy marzyli o takim awansie. W 
gorący czwartek 4 czerwca 2015 r. 
stało się to faktem i w sezonie pił-
karskim 2015/2016 klub z Raszko-
wa będzie rozgrywał mecze w lidze 
okręgowej. Radość jest tym więk-
sza, że w roku 2016 raszkowski 

klub piłkarski obchodzi jubileusz 
90. lecia swego powstania.
Władze gminy przeznaczyły 200 tys. zł 
na remont starej szatni i nawodnie-
nie boiska piłkarskiego. Dziękujemy 
naszym bohaterom za wymarzony 
awans. Trzymamy kciuki w nowym 
sezonie.

Dominika Niezgódka, uczennica raszkowskiego gimnazjum, zawodniczka UKS Arkady, 
reprezentowała Polskę w dniach od 18 kwietnia do 25 kwietnia 2015 roku w Mistrzostwach 
Świata Szkół w biegu na orientację w Antylii w Turcji.

Już w  niedzielę rankiem odbył się 
pierwszy trening reprezentacji Pol-
ski – mający na celu zapoznanie się 
z  trenem. Po południu w  niedzie-
lę odbyła się uroczysta Ceremonia 
Otwarcia Mistrzostw, którą zaszczy-
cił swą obecnością Prezydent Tur-
cji. Otwarcie jak i  cała oprawa Mi-
strzostw miało bardzo podniosły 
charakter, wszyscy sportowcy mogli 
poczuć wielkość imprezy.
W poniedziałek 20 kwietnia Domi-
nika startowała w  pierwszym biegu 
na dystansie klasycznym - trasa wy-

nosiła 4300 m. W silnej stawce Domi-
nika zajęła 34. miejsce i była najlepsza 
z Polek. Następny start odbył się w śro-
dę 22 kwietnia, był to bieg na dystansie 
średnim. Trasa wynosiła 2600 m także 
w bardzo trudnym terenie. Dominika 
zajęła w tym biegu 33. miejsce, trzecia 
z pięciu Polek w tej kategorii.
W czwartek odbyła się sztafeta 
przyjaźni – Dominka biegła razem 
z przedstawicielami Hiszpanii i An-
glii. Zawodnicy z  różnych państw 
musieli wspólnie po otrzymaniu map 
ustalić, jak zaliczyć trasę wyznaczo-

ną przez organizatora – oczywiście 
językiem porozumienia był język an-
gielski, a zawodnicy musieli wbiec na 
metę trzymając się za ręce. Po sztafe-
cie PRZYJAŻNI odbyło się uroczyste 
zakończenie mistrzostw, gdzie prze-
kazano \agę przyszłemu organizato-
rowi kolejnych Mistrzostw, które za 
dwa lata odbędą się we Włoszech.
Uczestnictwo w  Mistrzostwach to 
wspaniałe doświadczenie i przeżycie, 
które na pewno na długo pozostanie 
w mojej pamięci – wspomina Domi-
nika.
 


