
Gminne dochody i wydatki w 2014 roku

Gminne dochody w 2014 r. planuje się na ponad 31 mln zł. Największą
część budżetu – prawie 16 mln zł przeznaczona jest na oświatę, w tym na
wydatki inwestycyjne z nią związane - 1,7 mln zł. Dużą część – 5,2 mln zł
pochłoną wydatki przeznaczone na pomoc społeczną.

W budżecie na 2014 rok zabezpieczono również środki na
dalszą rozbudowę dróg i gospodarkę komunalną. Tutaj
kwota sięga ponad 5,3 mln zł.
Przy planowaniu budżetu nie zapomniano o wydatkach
związanych z kulturą i sportem – na ten cel przeznaczono
około 2 mln zł.
Zadłużenie gminy na koniec roku 2013 wynosiło 6,7 mln
zł przy zgromadzonych na gminnym koncie wolnych środ-
kach w wysokości 3 mln zł. Podsumowując, realne zadłu-
żenie gminy to 3,7 mln zł.
Budżet inwestycyjny Gminy i Miasta Raszków na rok 2014 po-
dobnie jak w latach poprzednich będzie sięgał prawie 6 mln zł.
1 mln 233 tys. zł już w pierwszych dniach stycznia  został
zapłacony za końcową realizację zadania związanego z
budową jednej z najbardziej nowoczesnych hal widowi-
skowo – sportowych w Południowej Wielkopolsce. Dzięki
tej inwestycji prawie 700 uczniów uczestniczy w lekcjach
wychowania fizycznego w dobrych warunkach. Oprócz
tego hala będzie służyła różnego rodzaju imprezom spor-
towym i kulturalnym. Miedzy innymi już w kwietniu odbyły
się na niej Mistrzostwa Polski Seniorów w Tenisie Stoło-
wym. Liczymy, że tak prestiżowe imprezy będą odbywać
się w Raszkowie coraz częściej.
Kwota przeznaczona w tym roku na budowę sali wiejskiej
w Jankowie Zaleśnym to 450 tys. zł. Całkowita inwestycja
zamknie się w kwocie 2 mln zł.
Przy planowaniu budżetu nie zapomniano o wypoczynku
dla mieszkańców naszej gminy. Budowa domku z sanita-
riatami dla plażowiczów przy raszkowskim Zalewie pochło-

nie 380 tys. zł. Już w tym roku bę-
dzie można korzystać z uroków
kąpieli słonecznej i wodnej na miej-
skiej plaży przy nowo wybudowa-
nym zbiorniku wodnym.
Jednym z najważniejszych punktów
budżetu jest budowa i moderniza-
cja dróg, zarówno gminnych jak i
powiatowych. Zabezpieczono na
ten cel 1mln 145 tys. zł.
W tym roku prace obejmą drogi gminne w następujących
miejscowościach: Radłów – Osiedle Robotnicze, Biega-
nin, Drogosław, Gudzielec, Niemojewiec – Walentynów,
Przybysławice, Sulisław oraz Raszków na ulicy Leśnej.
Ponadto wzorem lat ubiegłych gmina Raszków partycypu-
je w 50 % w kosztach przy pracach na drogach powiato-
wych. Planowane są one w 2014 roku w miejscowościach:
Bieganin, Szczurawice – Moszczanka oraz Korytnica.
Szkoła w Radłowie doczeka się boiska ze sztuczną na-
wierzchnią a szkoła w Ligocie termomodernizacji, co przy-
niesie wymierne oszczędności związane z ogrzewaniem
budynku.
Zaplanowana jest również rekultywacja wysypiska w Mosz-
czance oraz budowa PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych).
Gmina przeznaczy również środki na utwardzenie parkin-
gów i placów w miejscowościach:
Pogrzybów (przy kościele),  Moszczanka (obok sali), Gru-
dzielec Nowy (przy świetlicy) oraz w Ligocie na strzelnicy

bractwa kurkowego. W kilku miejscowościach na terenie
gminy powstaną kolejne siłownie zewnętrze, ulubione miej-
sce ludzi, ceniących sobie aktywny wypoczynek. Ponadto
w ostatnich dniach gmina wzbogaciła się o nową ziemię
zakupioną za kwotę 55 tys. zł.
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Jubileuszowe spotkanie samorządowców
Tradycyjnie już w Święto Trzech
Króli spotkali się samorządowcy
z terenu powiatu ostrowskiego.
Gospodarzem tej noworocznej
uroczystości była Gmina i Miasto
Raszków, która piętnaście lat
temu w 1999 roku zorganizowała
pierwsze takie spotkanie.

Najpierw została odprawiona Msza Św.
w intencji mieszkańców Powiatu Ostrow-
skiego w Kościele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Raszkowie. Druga część
spotkania odbyła się w nowo wybudowa-

nej hali widowisko – sportowej przy Szkole
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Raszkowie.
W uroczystości oprócz gospodarzy spo-
tkania: Starosty Ostrowskiego Pawła Raj-
skiego, Wicestarosty Ostrowskiego Toma-
sza Ławniczaka, Przewodniczącego Rady
Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczy-
ka wraz z radnymi powiatowymi i Burmi-
strza Gminy i Miasta Raszków Jacka Bart-
czaka, Przewodniczącego Rady Gminy
i Miasta Raszków Andrzeja Matyby wraz
z radnymi uczestniczyli: Posłowie Andrzej
Dera i Piotr Walkowski, Radni Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, Rafał Żelanowski i Seweryn
Kaczmarek, Starosta Milicki Piotr Lech,
Proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego ks. kan Grzegorz Kamzol,
Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jaro-
sław Urbaniak, Zastępca Prezydenta Ostro-
wa Wielkopolskiego Marlena Maląg, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wiel-
kopolskiego Jarosław Lisiecki wraz z rad-
nymi miejskimi, Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, Prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe

Skalmierzyce Kazimierz Sipka, Burmistrz
Gminy i Miasta Odolanów Ewa Dziubka,
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odo-
lanów Paweł Barczak, Wójt Gminy Przy-
godzice Krzysztof Rasiak, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Przygodzice Andrzej Ba-
raniak, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski
Piotr Kuroszczyk, Przewodniczący Rady
Gminy Piotr Śniegowski, Wójt Gminy So-
śnie Krzysztof Bochen, Przewodniczący
Gminy Sośnie Ryszard Nowak, Wójt Gmi-

Burmistrz Jacek Bartczak w swoim wystą-
pieniu informował o najnowszych inwesty-
cjach zrealizowanych na terenie Gminy
i Miasta Raszków w 2013 roku.
Na początku 2014 roku zakończyła się naj-
większa gminna inwestycja, którą była bu-
dowa pełnowymiarowej hali sportowo – wi-
dowiskowej. Jej otwarcie nastąpi w dniu 8
stycznia br. w 570 rocznicę nadania praw
miejskich dla Raszkowa. W pobliżu hali wy-
budowaliśmy nowy zbiornik wodny wraz
ze ścieżką rowerową, plażą i boiskiem do
siatkówki, który rozkwitnie latem.
Następnie Burmistrz Jacek Bartczak w imie-
niu malarza Stanisława Brajera wręczył Sta-
roście Ostrowskiemu obraz pt. „Nie dają
uczuć, ale krócą żale”.    
Noworoczny toast za pomyślność w 2014
roku wznieśli Przewodniczący Rady Powia-
tu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk i Prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków
Andrzej Matyba.
Jubileuszowe spotkanie Spotkanie Samo-
rządowców uświetnił występ Zespołu Mu-

zyki Dawnej „Effascinato”, który wykonuje
muzykę z czasów średniowiecza, renesan-
su i baroku wzbogacając swoje utwory ele-
mentami współczesnymi oraz prezentując
transkrypcje nowych brzmień. Ponadto
wystąpił Zespół Tańca Towarzyskiego
DUET. Formacja zaprezentowała walca wie-
deńskiego w układzie tanecznym. Oba wy-
stępy zostały nagrodzone wielkimi brawa-
mi. Zespoły działają przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Raszkowie. Gwiazdą
wieczoru był Andrzej Cierniewski który
wystąpił ze swoim krótkim recitalem.

ny Sieroszewice Czesław Berkowski
i Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewi-
ce Paweł Siwak wraz z radnymi gminny-
mi. Wśród zaproszonych gości byli także
dyrektorzy i szefowie powiatowych oraz
miejskich jednostek i służb.
Starosta Ostrowski w swoim wystąpieniu
przybliżył wszystkim między innymi doko-
nania samorządu powiatowego. - To, z cze-
go ja najbardziej się cieszę to chyba z suk-
cesów w służbie zdrowia. Rok 2013 to ko-
lejny już rok, kiedy udało nam się uzyskać
dodatni wynik i uzyskać zysk z działalności.
Tuż przed końcem roku oddaliśmy do użyt-
ku super nowoczesną kardiologię z zagwa-
rantowaną obsługą medyczną nie tylko dla
mieszkańców Powiatu Ostrowskiego, ale
także dla sąsiednich powiatów. Oddaliśmy
nowoczesny klub. Cieszy mnie Zespół
Szkół Specjalnych, który został gruntownie
wyremontowany. Nie sposób dzisiaj nie
mówić o sukcesach związanych z drogo-
wnictwem.
Wspomniał także o tragedii, jaką dla spo-
łeczności całego Powiatu Ostrowskiego był
pożar w Jankowie Przygodzkim.
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Dar serca Raszkowian

Spotkanie
z kombatantami
28 lutego 2014 roku odbyło się w raszkowskim
Ratuszu spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta
Raszków Jacka Bartczaka z kombatantami
z raszkowskiego koła kombatantów, które działa
na terenie Gminy i Miasta Raszków. Na spotkanie
przybyło 16 kombatantów. Burmistrz Jacek
Bartczak podziękował wszystkim za to, że
przyjęli jego zaproszenie.

Świetlica wiejska w Rąbczynie otwarta

Przez cały luty w Raszkowie przebywał wyjątkowy gość – Shadreck
Padoko. Do naszego miasta przyleciał aż z Malawi, państwa położo-
nego w południowej Afryce i oddalonego od Polski o ponad 10 tys.
km. W trakcie swojego pobytu Shadreck wspólnie z mieszkańcem
Raszkowa Mikołajem Maślińskim promowali założoną przez Shadrec-
ka organizację Generation Cooperation Malawi, która działa na rzecz
rozwoju społeczności zamieszkującej wieś Kangwanda i jej okolice.

Głównym celem tej organizacji jest zapew-
nienie dostępu do edukacji, podstawowej
opieki zdrowotnej i wody pitnej. Dzięki ini-
cjatywie Shadrecka naukę w przedszkolu
podjęło 90 dzieci. W tej chwili planowane
jest założenie szkoły podstawowej oraz
ośrodka zdrowia. Trwają również prace nad
wykopaniem studni. Kluczowe założenie
Generation Cooperation (Gencoo) Malawi
polega na tym, że nie przekazuje ona pie-
niędzy do konkretnych osób, ale stwarza
warunki do długotrwałego i zrównoważo-
nego rozwoju całego regionu. Zgodnie
ze starym przysłowiem Gencoo daje węd-
ki, a nie ryby.
Shadreck jest najmłodszym dzieckiem spo-
śród ośmiorga rodzeństwa. Tylko on i jego
starszy brat mogli uzyskać wykształcenie
dzięki wspólnemu wysiłkowi całej rodziny.
Nasza rodzina liczy łącznie około 90 osób
– licząc rodziców, wszystkie dzieci i wnuki.

Tylko czwórka z całej rodziny ukończyła
szkołę wyższą. Bez dobrego wykształcenia
trudno znaleźć pracę i zapewnić godziwą
przyszłość rodzinie – opowiada Shadreck.
Świadomy istnienia barier w dostępie do
edukacji, a także całego szeregu innych pro-
blemów z jakimi zmagają się ludzie w Ma-
lawi postanowił poświęcić swoje życie na
rzecz innych.
 Już w pierwszych dniach swojego pobytu
Shadreck przekonał się o ogromnej otwar-
tości i życzliwości mieszkańców gminy
Raszków. Dzięki uprzejmości księdza kan.
Grzegorza Kamola, proboszcza raszkow-
skiej parafii, przybliżył ideę swojej organi-
zacji w raszkowskim kościele. Niespełna 10
minutowe wystąpienie Shadrecka wystar-
czyło, żeby poruszyć serca zgromadzo-
nych. Tydzień później dziesiątki osób –
zarówno dzieci, jak i dorosłych – przynio-
sło paczki pełne przyborów szkolnych nie-

zbędnych dla każdego ucznia. Zebrano
ponad 43 kg datków!
Nie mogłem uwierzyć – wspomina Sha-
dreck – Nie spodziewałem się takiego od-
zewu. To przerosło moje najśmielsze ocze-
kiwania.
Shadreck gościł również w Szkole Podsta-
wowej w Daniszynie, Publicznym Przedszko-
lu „Smerfy”, Szkole Podstawowej w Raszko-
wie oraz Gimnazjum w Korytach. Spotkania
w szkołach były nie tylko lekcją geografii czy
przyrody z nauczycielem, który na co dzień
żyje w egzotycznym środowisku, ale także
doskonałą okazją do przekazania polskiej

młodzieży takich wartości jak tolerancja oraz
szacunek dla każdego człowieka - bez wzglę-
du na pochodzenie i kolor skóry. 
Ostatniego dnia pobytu w Raszkowie Sha-
dreck spotkał się z Burmistrzem Gminy
i Miasta Raszków Jackiem Bartczakiem, któ-
ry przekazał dzieciom upominki, książki
i foldery z Raszkowa.
Planujemy stworzyć bibliotekę, więc książ-
ki o Raszkowie będą jednymi z pierwszych,
które do niej trafią. Część z nich ma opisy
w języku angielskim, ale kto wie, być może
dzieci z Malawi będą uczyć się języka pol-
skiego – kończy Shadreck.

Dzięki Wam możemy dziś żyć w wolnej i niepodległej Ojczyź-
nie, a słowo patriotyzm wypowiadane w Waszej obecności
nabiera realnego znaczenia - mówił Burmistrz Jacek Bartczak
– życzę Wam zdrowia, pomyślności oraz wielu powodów do
radości. Jesteście skarbnicą bezcennych wspomnień, które
budują tożsamość historyczną przyszłych pokoleń Polaków.
Wiele ciepłych słów skierował także do pani Ireny Sąpór –
Prezes koła oraz pani Janiny Szymczak, które na co dzień
wkładają wiele sił i serca w prowadzenie działalności tej
organizacji. Spotkanie było także okazją do podsumowa-
nia minionego roku i omówienia spraw dotyczących kom-
batantów oraz organizacji pracy raszkowskiego koła.
Następnie Burmistrz zaprosił wszystkich do zwiedzenia
nowych gminnych inwestycji: hali sportowo – widowisko-
wej przy raszkowskiej podstawówce i zbiornika wodnego
w Pogrzybowie.

W niedzielę 26 stycznia br. oficjalnie otwarto świetlicę w Rąbczynie. Na zaproszenie Sołtysa i
Rady Sołeckiej wsi Rąbczyn, radnych Rady Gminy i Miasta Raszków, Koła Gospodyń Wiej-
skich w Rąbczynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbczynie licznie przybyli mieszkańcy
Rąbczyna oraz Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak, Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków Andrzej Matyba, Zastępca Burmistrza Piotr Rokicki i Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Radłowie Iwona Pasternak.

 Wszystkich gości powitał gospodarz uroczy-
stości - sołtys Henryk Marszałek. Radna gmin-
na Maria Biadała przybliżyła kulisy powsta-
wania planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Rąbczyn oraz przebieg prac remon-
towych świetlicy. Głos zabrał również bur-
mistrz Jacek Bartczak, życząc mieszkańcom
Rąbczyna częstych spotkań w odnowionej
świetlicy.
Organizatorzy przygotowali dla gości krótki pro-
gram artystyczny. Zatańczyły uczennice z Gim-
nazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie oraz
tancerze break dance Przemek Owczarek i Pa-
tryk Jankowski.
Przecięcia wstęgi, oficjalnie otwierającej świe-
tlicę dokonali burmistrz Jacek Bartczak, prze-
wodniczący rady Andrzej Matyba oraz sołtys
wsi Rąbczyn Henryk Marszałek. Był symbo-
liczny toast oraz przygotowany przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich tort i inne pysz-
ności.

Mieszkańcy Rąbczyna wreszcie mogą korzystać
z nowej świetlicy. Prace podzielone były na dwa
etapy. W ramach pierwszego, który rozpoczął się
w kwietniu 2013 roku, wykonano między innymi
remont pomieszczeń oraz instalacji: sanitarnych
wewnętrznej i zewnętrznej, centralnego ogrzewa-
nia, wentylacji nawiewno – wywiewnej, gazowej
wewnętrznej, elektrycznej i oświetleniowej. Oprócz
tego wykonano również podesty i podjazd dla nie-
pełnosprawnych. Drugi etap objął remont pomiesz-
czeń gospodarczych i łazienek oraz wymianę po-
krycia dachowego. Koszt wykonanych prac w ra-
mach obu etapów to ponad 230 tysięcy złotych.
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Dla naszych Pań

Złoty jubileusz
KGW
W sobotę 1 marca br. mieszkanki
Moszczanki i Skrzebowej obchodzi-
ły 50. rocznicę działalności Koła
Gospodyń Wiejskich. Jubileusz ten
przypomniał nie tylko półwieczną
historię działalności koła, ale także
czasy w których organizacja po-
wstała.

Zaproszenie na ten niecodzienny jubileusz
przyjęli: Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
Jacek Bartczak, Wiceprzewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał, rad-
na powiatowa Maria Tomaszewska, ks. pro-
boszcz Rafał Kryś, sołtys wsi Moszczanka
Władysława Smolińska, sołtys wsi Skrze-
bowa Tadeusz Marszał, członkowie rad
sołeckich wsi Moszczanka i Skrzebowa,
przedstawicielki Banku Spółdzielczego
w Raszkowie, członkowie OSP Moszczan-
ka i Skrzebowa, panie z KGW Bieganin oraz
członkowie LZS Skrzebowa - Moszczanka.
- Gratuluję półwiecznej tradycji istnienia -
mówił Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
Jacek Bartczak – cieszę się, że mimo upły-
wu lat Wasza organizacja działa coraz ak-

tywniej – nie brakuje Wam pomysłów i za-
pału do ich realizacji.
Warto tu wspomnieć, że na początku
w 1964 roku powstały dwa Koła Gospo-
dyń Wiejskich Skrzebowa i Moszczanka.
Przez lata miejscowości te związane były
ze sobą nie tylko terytorialnie, ale także po-
przez ścisłą współpracę samych mieszkań-
ców obu wsi w różnych dziedzinach życia
społecznego. Jednak do połączenia tych
organizacji doszło dopiero w 2005 roku

kiedy to powstało jedno Koło Gospodyń
Wiejskich Moszczanka i Skrzebowa.
Z uwagi na rok powstania KGW złoty jubileusz
obchodzono w stylu lat 60-tych. Wystrój sali,
menu na stołach, sprzęty, czarne płyty winylo-
we, wystawy i zdjęcia, kroniki filmowe przeno-
siły wszystkich uczestników imprezy w klimat
tamtych lat. Gości jubileuszu również obowią-
zywała moda odpowiednia na owe czasy.
Do wspólnej zabawy zachęcała muzyka
w wykonaniu: Stana Borysa, Karin Stanek,

Piotra Szczepanika, Czerwonych Gitar, The
Beatles czy Elvis’a Presley’a. Zespół „Swo-
jacy” zatańczył stylową poleczkę. Na par-
kiecie królowała cha-cha, twist i rock and
roll. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich po-
kazały jak wspaniale można się było wtedy
bawić. Zabawa trwała do późnych godzin
wieczornych, a czar lat 60-tych uczestnicy
jubileuszu zapamiętają na pewno o wiele
dłużej. Podczas imprezy wykonano pamiąt-
kowe zdjęcie.

Takiego Dnia Kobiet jeszcze w naszej gminie nie było - w nowej hali
sportowo – widowiskowej swoje święto obchodziło ponad 600 pań.
Zaproszenie otrzymały wszystkie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu naszej gminy. W Raszkowie nie ma KGW, dlatego zaproszo-
no panie z ogródków działkowych, klubu seniora oraz panie pracują-
ce w raszkowskich sklepach. Ponadto zaproszenie otrzymali sponso-
rzy uroczystości. Gościem specjalnym Dnia Kobiet w Raszkowie była
Angelika Możdżanowska Senator RP.

Uroczystość rozpoczęły życzenia Burmi-
strza Gminy i Miasta Raszków Jacka Bart-
czaka oraz zaproszonych gości, po których
z koncertem „Tak niewiele wiem o Tobie”
wystąpił Andrzej Cierniewski. Swoje naj-

nowsze układy taneczne zaprezentowały
zespoły: DUET i ”Swojacy”. Na scenie wy-
stąpili także Przemek Owczarek i Patryk Jan-

kowski w B-Boyingu oraz Zespół Muzyki
Dawnej „Effascinato”.
Zgodnie z tradycją tego święta panie otrzy-
mały kwiaty z rąk  raszkowskich braci kur-
kowych. Po części artystycznej na wszyst-

kich uczestników
czekały ciasta oraz
kawa.
Święto Kobiet ob-
chodzono również
w Pogrzybowie, Dro-
gosławiu, Jaskół-
kach, Rąbczynie,
Moszczance, Ligo-
cie, Walentynowie,
Korytnicy, Jankowie
Zaleśnym, Radłowie,
Szczurawicach i Bie-
ganinie. Spotkania
przebiegały w ser-
decznej atmosferze,

uśmiechy obecnych Pań natomiast świadczy-
ły o tym, iż obchodzony w tym roku Dzień
Kobiet można uznać za udany.
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Dzień współpracy polsko - francuskiej

Piknik naukowy w Korytach

Uczennica
z Raszkowa
laureatką
22 lutego 2014 roku w Szkole
Podstawowej nr 1 w Poznaniu
odbył się Finał III Wojewódz-
kiego Konkursu Przyrodnicze-
go dla uczniów szkół podsta-
wowych województwa wielko-
polskiego.

Uczennica raszkowskiej podstawów-
ki Adrianna Żurkiewicz z klasy VI c,
przystąpiła do finału konkursu. Nad
jej przygotowaniem czuwała nauczy-
cielka Alicja Duczmal.
W Finale Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego wzięło udział 133
uczestników. Wszyscy otrzymali za-
świadczenie Kuratora Oświaty o uzy-
skaniu tytułu finalisty konkursu, co
oznacza, że każdy z uczestników zdo-
był minimum 34 na 40 możliwych punk-
tów. Ada uzyskała 37 punktów na 40
możliwych, tym samym uzyskała tytuł
LAUREATA. Gratulujemy sukcesu!!!

25 marca 2014 roku w Szkole
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Raszkowie został zorganizowany
Dzień współpracy polsko-francu-
skiej. Do tego wydarzenia dzieci
przygotowywały się wcześniej,
wykonując emblematy oraz flagi
francuskie i polskie. Przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego oraz
uczniowie z klas od 1-3 wykonali
kartki i ozdoby wielkanocne oraz
prace opisujące tradycje i zwyczaje
Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go. Prace te będą wysłane do ich
rówieśników ze szkoły w Dourges.

Dzień polsko – francuski rozpoczął się od
nawiązania łączności internetowej na
żywo z przedstawicielem merostwa miej-
scowości Dourges - Edmundem Oszcza-
kiem. Dzieci miały możliwość zadawania
pytań dotyczących życia i zwyczajów tam-
tejszej szkoły. Krótka prezentacja przy-
bliżyła dotychczasową współpracę obu
gmin.

Uczniowie mogli zobaczyć zdjęcia partner-
skiego miasteczka, szkoły i jej uczniów.
Pokazano prace przysłane przez uczniów
ze szkoły w Dourges. Przedstawiono histo-
rię miasta i Polaków mieszkających tam do
dziś. Szkołę odwiedził również  Michel 
Saint Germain - Francuz, który przeczytał
dzieciom w swym  ojczystym języku bajkę

La Fontaine’a.  Uczniowie mieli możliwość
posłuchania języka francuskiego, poznali
również znaczenie i wymowę kilku prostych
francuskich słów.
Spotkanie zakończyła zabawa przy dźwię-
kach oryginalnej francuskiej wersji znanych
wszystkim „Kaczuszek” i  poczęstunek
ciastkiem, oczywiście francuskim.

13 marca 2014 r. w Zespole Szkół im Orła Białego w Kory-
tach odbył się Piknik Naukowy w ramach projektu EDU-
SCIENCE. Uczestniczyli w nim uczniowie z Koryt oraz z Ze-
społu Szkół nr 1 w Krotoszynie.

- Ten piknik to duża dawka zabawy połą-
czonej z edukacją – mówiła Barbara Hof-
man Dyrektor Zespołu Szkół w Korytach -
dzisiaj każdy uczeń staje się naukowcem
może badać, próbować i doświadczać.
Realizacja tego projektu ma na celu pod-

mę. Udowodniono, że ciała
mogą latać, balony się kurczyć
czy nawet wybuchać. Zaprezen-
towano najbardziej efektowne
reakcje którym towarzyszyła fe-
ria barw i dźwięk.

dzenia siebie w postrzeganiu rzeczywisto-
ści, a następnie doświadczalnie mógł zmie-
rzyć założone tezy.
W sali gimnastycznej znalazły się także sta-
nowiska samoobsługowe - lustrzane odbi-
cia - lewa? prawa?, rezonans - jak przenosi
się energia, brzęczek - zręczne prawo Ohma
oraz kwadratowe bańki.
Program realizowany jest w Zespole Szkół
im Orła Białego w Korytach od 1 września
2012 roku i współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Głównym
celem projektu jest wprowadzenie inno-
wacji pedagogicznej w szkole polegają-
cej na prowadzenie zajęć lekcyjnych
z wykorzystaniem platformy edukacyjnej
EDUSCIENCE.
W ramach tego projektu szkoła otrzymała
tablicę interaktywną oraz monitoring przy-
rodniczy. Koordynatorem EDUSCIENCE
w szkole jest Danuta Niezgódka.

noszenie kompetencji uczniowskich
w dziedzinie nauk matematyczno - przyrod-
niczych i technicznych z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i technologii – EDU-
SCIENCE.
Piknik rozpoczął edukacyjny show łączący
ze sobą fizykę niskich temperatur i chemię
ognia. Na pokazie prezentowano unikalne
właściwości azotu – mrożono kwiaty i gu-

Po pokazie odbyły się różne tematyczne
warsztaty. Uczniowie uczestniczyli także
w pokazie w planetarium, gdzie  czerpali
wiedzę o układzie  planetarnym  i konstela-
cjach gwiazd.
Wszystkie zajęcia miały wprowadzić
uczniów w świat nauki poprzez doświad-
czenia, które sami mogą wykonać bądź za-
obserwować. Każdy miał możliwość spraw-

Na zdjęciu z egzotycznego kraju
widnieją dzieci ubrane w koszulki
z flagą Polski i herbem Raszkowa.
W jakim kraju przesympatyczne
maluchy noszą koszulki
z Raszkowa?
Pierwszych 5 osób, które odpo-
wiedzą na pytanie i prześlą odpo-
wiedź na adres: kancelaria@
raszkow.pl otrzyma upominki.

Bociania wizyta
w Raszkowie
Dzięki czujności internautów,
którym nie umknął  fakt
wizyty bociana w
Raszkowie, odży-
ła nadzieja na to, że gniazdo
przy ulicy Pleszewskiej zostanie
wkrótce zajęte przez bocianią parę. Jednego osobnika zoba-
czyło w sobotę 5 kwietnia kilka osób. Miało to miejsce przed
godziną 18:00. Bociek z zaciekawieniem rozglądał się po oko-
licy, ale niestety nie zatrzymał się u nas na dłużej. 10 kwietnia
bocian zawitał ponownie do gniazda i pozostał na noc. Czeka-
my z niecierpliwością na moment, w którym wspólnie z part-
nerem/partnerką zajmą gniazdo w Raszkowie. Zachęcamy do
dalszej obserwacji.

Uwaga
KOKURS!
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Hala widowiskowo - sportowa już otwarta
W środę 8 stycznia 2014 roku dokładnie w 570 rocznicę nadania praw miejskich dla Raszko-
wa została oddana do użytku hala sportowo – widowiskowa przy Szkole Podstawowej
w Raszkowie. To obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych hal w Południowej
Wielkopolsce, wyposażona w sale do fitnesu i siłownie. Budowa tego obiektu trwała ponad
trzy lata. Kamień węgielny pod budowę hali został wmurowany w czerwcu 2010 roku. Koszt
budowy hali wyniósł 8 mln złotych z czego 1,5 mln złotych zostało dofinansowane przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozostałe środki zostały wydatkowane z budżetu Gminy
i Miasta Raszków.

Obiekt ten będzie służyć uczniom szkoły podstawowej oraz gim-
nazjum w Raszkowie, ale także wszystkim mieszkańcom Gminy
i Miasta Raszków. Dlatego też w uroczystości otwarcia hali wzię-
ło udział ponad 600 osób – mieszkańców gminy – w tym: sołtysi
z terenu Gminy i Miasta Raszków oraz przedstawiciele rad sołec-
kich, prezesi oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, bracia kurkowi, przedstawicielki kół gospodyń wiej-
skich, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających
na terenie Gminy i Miasta Raszków oraz na terenie Powiatu
Ostrowskiego, przedsiębiorcy i przedstawiciele zakładów pracy
działających na terenie Gminy i Miasta Raszków oraz naszego
powiatu, prezesi kółek rolniczych z terenu naszej gminy, pra-
cownicy Urzędu Gminy i Miasta
Raszków, przedstawiciele rad
rodziców i młodzież szkolna.
Wśród zaproszonych gości byli
także: Piotr Walkowski Poseł na
Sejm RP, Seweryn Kaczmarek
Radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, Paweł Rajski
Starosta Powiatu Ostrowskiego,
Jacek Bartczak Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Raszków, Andrzej
Matyba Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków oraz
wszyscy radni Rady Gminy i Mia-
sta Raszków, Maria Tomaszew-
ska oraz Roman Pacholczyk –
radni Rady Powiatu Ostrowskie-
go, Zbigniew Raczak – Komen-
dant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Sławomir Por-
tasiak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Biliński Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowie Wiel-
kopolskim, Dariusz Hyhs Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marle-
na Maląg Wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Anto-
ni Hadryś Zastępca Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski, Lucjusz
Wasielewski Wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego, Piotr
Rokicki Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, Marianna
Owczarek Skarbnik Gminy i Miasta Raszków, Bolesław Borkow-
ski Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Anna Ćwiklak
Prezes Banku Spółdzielczego w Raszkowie, Andrzej Frąszczak
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych w Raszkowie, przedstawiciele wyko-
nawców, nadzoru budowlanego oraz projektant hali sportowo –
widowiskowej, ksiądz proboszcz kanonik Grzegorz Ignor, ksiądz
proboszcz kanonik Grzegorz Kamzol, ksiądz kanonik Bolesław
Nowak, Przemysław Krysztofiak Naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim,
Mirosław Wodniczak Prezes Zarządu Żużlowego Klubu Sporto-
wego Ostrovia, Piotr Gmurowski Komendant Komisariatu Policji
w Raszkowie, dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków.
Na początku głos zabrał pomysłodawca budowy hali burmistrz
Jacek Bartczak:

– 8 stycznia 2014 roku to ważny dla Gminy i Miasta Raszków
dzień z uwagi na 570 rocznicę nadania praw miejskich dla Rasz-
kowa, ale teraz także ze względu na zakończenie największej
gminnej inwestycji. Pamiętamy o przeszłości naszego miasta,
ale przede wszystkim myślimy o przyszłości jego mieszkańców
i całej ziemi raszkowskiej. To właśnie dla nich został wybudowa-
ny ten piękny obiekt, z którego korzystać będą uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum w Raszkowie w sumie około 700
uczniów, ale także hala jest dostępna dla wszystkich mieszkań-
ców gminy. Obiekt ten posiada nowoczesne rozwiązania takie
jak np. zdalnie sterowane najazdowe kosze czy podział boisk,
wszystko po to, aby korzystanie z tego obiektu było przyjemno-
ścią nie tylko dla sportowców, ale także publiczności. Na terenie

obiektu znajdują się sale do fitnesu i siłownie. Już w kwietniu od-
będą się tutaj Mistrzostwa Polski w Seniorów w Tenisie Stoło-
wym. Chcemy, aby to miejsce tętniło życiem i służyło do upra-
wiania sportu i szeroko pojętej rekreacji. Obok hali wybudowany
został nowy zbiornik wodny z zapleczem rekreacyjnym – ścieżką
rowerową, plażą i boiskiem do siatkówki plażowej. Jego pełen
rozkwit będziemy oglądać już latem tego roku.
Po tym wystąpieniu nadszedł czas, aby dokonać symbolicznego
otwarcia hali. Wstęgę wspólnie przecinali: Jacek Bartczak Bur-
mistrz, Andrzej Matyba Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Raszków, Anna Ćwiklak Prezes Banku Spółdzielczego w Rasz-
kowie, Aleksandra Krawczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Arkadego Fiedlera w Raszkowie, Damian Juszczak Dyrektor Gim-

nazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie, Roman Pułkownik przed-
stawiciel Firmy PBO, która realizowała tę inwestycję, Wiesław
Motyl projektant oraz Paweł Woźniak odpowiedzialny za nadzór
budowlany. Po przecięciu wstęgi ksiądz proboszcz kanonik Grze-
gorz Kamzol poświęcił oddany do użytku obiekt.
Po części oficjalnej głos zabrali goście, którzy gratulowali Burmi-
strzowi i Radzie Gminy i Miasta Raszków tak wspaniałego obiektu.
Następnie przyszedł czas na program artystyczny, który został
przygotowany specjalnie na tę okazję. Jako pierwszy wystąpił
Chór Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie pod dyrekcją Jerzego
Wojtaszka, następnie Zespoły Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE
i SWOJACY. Swój program artystyczny zaprezentowali także
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rasz-
kowie oraz gimnazjalistki z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rasz-
kowie. Na scenie pojawili się również soliści zespołu DUET: Prze-
mek Owczarek i Patryk Jankowski - w tańcu ulicznym, Zespół
Tańca Towarzyskiego DUET i Zespół Muzyki Dawnej EFFASCI-
NATO. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Cierniewski. Jego występ
zawsze gwarantuje niezapomniane wrażenia i wręcz porywa do
tańca. Tak było i tym razem publiczność wspólnie bawiła się pod
sceną. Dla wszystkich gości przygotowany został poczęstunek.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za pomoc w orga-
nizacji tego przedsięwzięcia w szczególności Bankowi Spółdziel-
czemu w Raszkowie.
Zapraszamy do hali już otwarta !
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XII Memoriał
gen. Edwarda
Pastuszka
W sobotę 25 stycznia 2014 roku w Hali
Widowiskowej  w Raszkowie został roze-
grany już po raz 12. Halowy  Turniej  Piłki 
Nożnej Seniorów  im. Generała  Edwar-
da  Pastuszka. W turnieju udział wzięły
drużyny: Baryczy  Janków Przygodzki,
Białego Orła  Koźmin Wlkp., Centry
Ostrów Wlkp., Jaroty II Płomyk Jarocin,
LKS  Gołuchów, Raszkowianki Raszków,
Stali  Pleszew, Victorii Ostrzeszów.
Turniej którego rozpoczęcie zaplanowano
na godzinę 11, rozgrywany był w dwóch
grupach eliminacyjnych. Faza finałowa roz-
poczęła się około godziny 15. Jak można
się domyśleć nie brakowało emocji. W fi-
nale zmierzyły się drużyny Białego Orła 
Koźmin Wlkp. oraz LKS  Gołuchów. Osta-
tecznie zwyciężyli zawodnicy z Koźmina.
Organizatorem imprezy byli Kaliski OZPN,
Urząd Gminy i Miasta Raszków oraz Rasz-
kowianka Raszków.

Kolarze z Raszkowa: Tobiasz Pawlak
i Kornel Sójka  „zawodowcami”
Tobiasz Pawlak z KTK Kalisz, vice Mistrz Polski
juniorów w jeździe indywidualnej na czas w 2013
roku, podpisał kontrakt z jedną z pięciu zawodo-
wych grup kolarskich w Polsce, podobnie jak
raszkowianin Kornel Sójka, który podpisany
kontrakt zawodowy miał już w roku poprzednim.
Obaj sportowcy zasilili skład drużyny  Mexller
obok rasowych i doświadczonych kolarzy ze
sprinterem Adamem Wadeckim na czele.

Drużyna Mexller świetnie rozpoczęła tego-
roczne ściganie na szosie, zwyciężając w
dobrze obsadzonym czeskim wyścigu Tro-
feo Cinelli Velká cena Hlohovce pod koniec
marca br. W wyścigu wzięło udział 190 za-
wodników. Po wspólnej ucieczce w Elicie
po tryumf sięgnął Adam Wadecki. Tobiasz
Pawlak w tej kategorii zajął 9 miejsce, a
wśród zawodników poniżej 23 lat – 5 miej-
sce. Na początku kwietnia w miedzynaro-
dowym kryterium w Dzierżoniowie  w kate-
gorii Elita Tobiasz uplasował się na do-
brym, 20 miejscu, a wśród zawodników

poniżej 23 lat na
miejscu 11.
To pierwszy se-
zon Tobiasza
Pawlaka w za-
wodowej gru-
pie kolarskiej.
Wiek kwalifiku-
je go do kate-
gorii Orlik. Cie-
szy nas fakt, że już na początku swojej
zawodowej, sportowej drogi zajmuje tak
wysokie miejsca w kategorii Elita. Trzy-

mamy również kciuki za Kornela Sójkę,
który od dwóch lat startuje już w kategorii
Elita.

Spotkanie Opłatkowe Braci Kurkowych
W sobotę, 4 stycznia 2014 roku
wzorem lat poprzednich odbyło się
tradycyjne spotkanie opłatkowe
Kurkowych Bractw Strzeleckich
Diecezji Kaliskiej. Tym razem go-
spodarzem uroczystości było
Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota
– Korytnica – Koryta.

Spotkania opłatkowe to już tradycja w brac-
twie. Od czternastu lat, co roku Zjednocze-
nie KBS RP Okręgu Ostrowskiego organi-
zuje takie spotkanie w innym bractwie na-
szej diecezji. W tym roku spotkanie to od-
było się w Ligocie. Zarząd Zjednoczenia
KBS RP reprezentowali: prezes zjednocze-
nia brat Adam Gołembowski oraz skarbnik
zjednoczenia brat Tadeusz Żychlewicz. Na
uroczystości pojawili się również zaprosze-
ni goście: Wicestarosta Ostrowski Tomasz
Ławniczak, Burmistrz Gminy i Miasta Rasz-
ków Jacek Bartczak – członek i założyciel
raszkowskiego odrodzonego Bractwa
Strzeleckiego, Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Raszków Piotr Rokicki,  radne po-

wiatowe: Maria Tomaszewska i Aneta Franc
oraz przedstawiciele Rady Gminy i Miasta
Raszków: Anna Gmurowska i Wojciech
Kulas oraz przewodniczący Andrzej Maty-
ba. Dopisały oczywiście bractwa z naszej
diecezji a także zaprzyjaźnione delegacje
bractw z Witkowa i Wrześni.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., któ-
rej w imieniu Księdza Biskupa Edwarda Ja-
niaka przewodniczył ks. Prałat Aleksander
Gendera, wikariusz biskupi ds. duchowień-

stwa. Wraz z ks. Prałatem modlili się: ks.
Wojciech Pachciarz, proboszcz parafii w
Korytach i ks. Jacek Pochanke, proboszcz
parafii w Wałkowie, kapelan Zjednoczenia
KBS RP. Mszę zakończyły salwy z czarno-
prochowej armaty.
Po Mszy Św. przedstawiciele bractw kurko-
wych przeszli do sali wiejskiej w Ligocie,
gdzie wszystkich powitał Aleksander Sabu-
ra, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go Ligota-Korytnica-Koryta. Spotkanie było

okazją do wręczenia odznaczeń braciom
kurkowym. Po przełamaniu się opłatkiem i
złożeniu życzeń przez ks. Prałata Aleksan-
dra Genderę podano obiad. Zebrani uczest-
niczący w spotkaniu mieli okazję obejrzeć
jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Ligocie i wysłuchać koncertu
zespołu Effascinato działającego przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszko-
wie. Biesiada w miłej atmosferze przeciągnęła
się do późnych godzin wieczornych.
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Cenna pamiątka z przeszłości
Zbierając materiały i informacje związane z przeszłością ziemi raszkowskiej do najciekawszych odkryć
zaliczam odnalezienie cmentarzyska z epoki łużyckiej w miejscowości Bieganin, a także odnalezienie
niezwykłego zdjęcia, które prezentujemy Państwu na łamach Gońca.

Przypadkowo dowiedziałem się o starej fo-
tografii, znajdującej się w zbiorach rodzin-
nych państwa Kulasów z Witek k. Roszek.
Zaciekawiony tą informacją pojechałem do
pana Ignacego Kulasa, który poinformował
mnie, że na zdjęciu związanym z bankiem
raszkowskim znajduje się jego pradziadek
- również Ignacy Kulas. Oglądając zdjęcie
od razu rozpoznałem inne postacie, które
odegrały ogromną rolę w przeszłości ziemi
raszkowskiej i południowej wielkopolski.

Wśród rozpoznanych osób znajdują się
wielcy patrioci z drugiej połowy XIX wie-
ku: budowniczy raszkowskiego kościoła,
ówczesny proboszcz ksiądz Kazimierz Ja-
gielski, proboszcz parafii Skrzebowa - Ju-
lian Echaust, a także proboszcz ostrow-
skiej parafii - ksiądz Augustyn Szamarzew-
ski.
Wśród setek zdjęć historycznych, dotyczą-
cych ziemi raszkowskiej tą fotografię uzna-
ję, za jedną z najbardziej cennych.

rzewski, czwarty od lewej – Ignacy Kulas,
szósty od lewej – Antoni Haraszkiewicz.
Rząd siedzących na krześle:
czwarty od lewej - ksiądz Julian Echaust,
piąty od lewej - ksiądz Paweł Chmielewski
z parafii Pogrzybów, trzeci od lewej, to
prawdopodobnie dr Antoni Borecki.
Na zdjęciu są jeszcze osoby, których nie-
stety nie mogę zidentyfikować: Franciszek
Pawlicki, Julian Gaj, Edward Herwich,
Adam Stęczniewski, Tomasz Pawlicki.
Składam serdeczne podziękowanie Panu
Ignacemu Kulasowi i jego rodzinie za oca-
lenie jakże cennej fotografii z przeszłości.

Jacek Bartczak

Fotografia przedstawia pierwszy zarząd
Banku Ludowego w Raszkowie z 1876 roku
wraz  z osobą gościa z Ostrowa, księdza
Augustyna Szamarzewskiego, rzecznika
pracy organicznej w Wielkopolsce, który był
obecny na zebraniu założycielskim banku.
Poniżej przedstawiam rozpoznane osoby
znajdujące się na zdjęciu.
Górny rząd:
piąty od lewej - ksiądz Kazimierz Jagielski,
trzeci od lewej - ksiądz Augustyn Szama-
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