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Otwarcie drogi w Jaskółkach Energa S.A. inwestuje 
w Raszkowie
Firma Energa S. A. wykonuje w centrum Raszko-
wa  nowe zasilanie energetyczne. Inwestycja 
ta ma na celu zainstalowanie kabli średniego 
i niskiego napięcia oraz budowę nowej stacji 
transformatorowej.

Prace na  Rynku i  przyległych ulicach związane są z budo-
wą elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 
i budową oświetlenia. Znikną napowietrzne okablowania 
energetyczne, zastąpią je podziemne przyłącza. Zmniejszy 
się awaryjność w dostawach energii. Stare,  mało atrakcyj-
ne lampy zostaną zamienione na stylowe, dopasowane do 
otoczenia Rynku latarnie. Zlikwidowana została również 
szpecąca stacja transformatorowa z ulicy Kościelnej, która 
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stwarzała realne zagrożenie dla dzieci odwiedzających park 
np. z przyległego przedszkola. Zastąpiła ją mniejsza rozdzielnia 
energii elektrycznej obok starej remizy. Realizatorem robót jest 
;rma Elektrotim z Wrocławia.
Bardzo się cieszę z realizacji tak dużej inwestycji przez Energa S. A. 
o wartości 1,5 mln zł. Jest to uwieńczenie wieloletnich starań 
o mody�kację linii energetycznej w naszym mieście - powiedział 
Jacek Bartczak - Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

We wtorek, 20 października 2015 r. o%cjalnie przecięto wstęgę na świeżo wyremontowanej drodze 
w Jaskółkach. Było to dokończenie inwestycji prowadzonej na ponad 4 km trasie łączącej drogę po-
wiatową Ostrów - Raszków z drogą krajową nr 36 - Ostrów - Krotoszyn.

Na ostatnim odcinku o długości 1,115 km wykonano roboty 
odwodnieniowe, dotychczasową nawierzchnię sfrezowano 
i ułożono nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, na-
tomiast pobocza wzmocniono kruszywem. Dla poprawienia 
bezpieczeństwa drogę poszerzono, a w pobliżu przedszkola 
i sali wiejskiej wykonano chodnik z kostki betonowej, który 
umożliwi parkowanie samochodów.

O;cjalnego otwarcia dokonali przedstawiciele samorządu 
powiatowego i gminnego oraz mieszkańcy Jaskółek.

  „Po wielu latach oczekiwania droga została wykonana i  to 
w dobrej jakości. Inwestycja powstała przy wsparciu �nanso-
wym Gminy i Miasta Raszków i za to wsparcie bardzo serdecz-
nie dziękuję, bo dzięki niemu można budować szybciej i lepiej. 
A  najważniejsza wiadomość dla naszych przedszkolaków to 
nowy chodnik, na którym rodzice będą mogli bezpiecznie się 
zatrzymać i odprowadzić swoje pociechy do budynku” – po-
wiedział starosta ostrowski Paweł Rajski.

  „Zależy nam, aby drogi w  naszej gminie były coraz lepsze, 
dlatego co roku z budżetu gminy przeznaczamy znaczne środ-

ki na remonty gminnych dróg i wspieramy inwestycje realizo-
wane przez powiat, bo mieszkańcy chcą jeździć bezpiecznie po 
wszystkich drogach bez względu kto jest ich zarządcą” – po-
wiedział burmistrz Jacek Bartczak

Inwestycja w  Jaskółkach została s;nansowana z  budżetu 
Powiatu Ostrowskiego w wysokości 280 tys. zł oraz Gminy 
i Miasta Raszków w kwocie 150 tys. zł.

W sumie na terenie Gminy i Miasta Raszków wykonano re-
monty dróg powiatowych za kwotę 1 miliona zł,  z tego z bu-
dżetu gminy radni przeznaczyli na powiatowe inwestycje 
350 tysięcy złotych. Oprócz drogi w  Jaskółkach wykonano 
kolejny odcinek drogi w  Moszczance i  w  Bieganinie, mały 
odcinek w Raszkowie (ul. Kościelna), chodnik w Raszkowie 
(ul. Krotoszyńska) w kierunku na Józefów. W trakcie budo-
wy jest chodnik w Moszczance w kierunku Szczurawic.

W Raszkowie został wybudowany chodnik do ośrodka 
zdrowia. Tą inwestycję s;nansowano z pieniędzy Rady 
Osiedla Raszków. 

Samochód dla Komisariatu Policji
w Raszkowie
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy i Miasta Raszków burmistrz Jacek 
Bartczak przekazał policjantom z Komisariatu Policji w Raszkowie samo-
chód – Skodę Yeti, który w połowie został s%nansowany z budżetu gminy.

Komendant Komendy Powiatowej Policji 
w  Ostrowie Wielkopolskim Zbigniew Ra-
czak, podziękował radnym i burmistrzowi, za 
okazywane wsparcie działań policji na terenie 
Gminy i Miasta Raszków.
To już drugi samochód, który został zakupio-
ny z  budżetu gminy dla raszkowskiej policji. 
Kupiliśmy również zestaw komputerowy dla 
Komisariatu Policji w Raszkowie. Zależy nam 

na wspieraniu działań, które służą polepszeniu 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców – powie-
dział burmistrz Jacek Bartczak.
W przerwie sesji, na placu przy Miejsko – Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Raszkowie samochód 
został poświęcony przez Księdza Proboszcza 
Grzegorza Kamzola. Następnie burmistrz Jacek 
Bartczak przekazał kluczyki oraz dokumenty do 
nowego samochodu raszkowskim policjantom.
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Sale wiejskie pięknieją

Korytnica

Blisko 1 milion 400 tysięcy złotych wydała Gmina i Miasto Raszków w tym 
roku na budowę i modernizację sal wiejskich. Zmodernizowane zostały 
obiekty w Jankowie Zaleśnym, Korytnicy, Korytach i Grudzielcu Nowym.  

Koryta

Janków Zaleśny Grudzielec Nowy

Najwięcej pieniędzy zaplanowano na budowę 
sali w Jankowie Zaleśnym. W ubiegłym roku 
w ramach I etapu budowy powstał stan suro-
wy tj. wykonano roboty ziemne, fundamenty, 
wybudowano ściany. W tym roku rozpoczął 
się II etap prac podzielony na 2 lata 2015-
2016. W 2015 roku został zaplanowany do 
wykonania dach wraz z instalacją odgromową 
oraz stolarka okienna i drzwiowa, wykończe-
nie wnętrz i elewacji. Oprócz tego zostanie 
wykonana instalacja elektryczna i oświetlenie, 
a także instalacja wodociągowa i sanitarna.
W roku 2016 planowane jest zakończenie 
inwestycji. Do wykonania zostają prace 
wykończeniowe budynku wraz z instalacją 
centralnego ogrzewania. Koszt wykona-
nia wszystkich ww. robót opiewa na kwotę 
1.199.506,90 zł. Całość inwestycji to ponad 
2 mln zł. W przyszłości wokół sali zostanie 
wybudowany parking i chodnik. 
W tym roku prowadzone były prace re-
montowe salach wiejskich w Korytnicy, 

Korytach i Grudzielcu Nowym. W Ko-
rytnicy wykonano termomodernizację 
budynku sali wiejskiej za kwotę ponad 40 
tys. zł.
W Korytach nastąpił kolejny etap remontu 
starej szkoły (w roku ubiegłym wymienio-
no pokrycie dachowe) zamontowano nowe 
okna, wykonano nową instalację elektryczną 
oraz centralne ogrzewanie. Wydzielono tak-
że zaplecze kuchenne i nowe toalety. Koszt 
robót opiewa na kwotę około 100 tys. zł. 

W roku 2016 planowana jest nowa elewacja 
budynku. 
Także na sali wiejskiej w Grudzielcu No-
wym wykonano kolejny etap moderniza-
cji sali. Wyremontowano toalety i klatkę 
schodową. Z budżetu gminy przeznaczono 
na ten cel 40 tys. zł. 
Z budżetu wykonano ponadto kilka mniej-
szych inwestycji na salach wiejskich, np. 
wymiana pieców czy ułożenie kostki chod-
nikowej.
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Nowy samochód dla OSP Jaskółki

Święto 
Niepodległości
w Raszkowie
11 listopada Gminne obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości zain-
augurowała Msza Święta z udziałem 
Chóru Raszkowskiego Towarzystwa 
Śpiewu pod dyrekcją Jerzego Woj-
taszka.

Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawiał ks. 
kanonik Grzegorz Kamzol w  kościele p.w. 
Podwyższenie Krzyża Świętego w  Raszko-
wie. Następnie poczty sztandarowe oraz 
delegacje lokalnego samorządu, instytucji, 
organizacji i  stowarzyszeń działających na 
terenie Gminy i  Miasta Raszków udały się 
pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
na raszkowskim Rynku. Tutaj w hołdzie po-
ległym za Ojczyznę Polakom zostały złożone 
wiązanki kwiatów.

W grudniu ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Gminy i Miasta Raszków zakupiono lekki samochód 
ratowniczo – gaśniczy marki Ford dla OSP Jaskółki.

7 grudnia samochód mogły podziwiać na 
Rynku odwiedzające raszkowski Ratusz 
dzieci ze szkoły podstawowej w Korytach. 

To już 12. samochód, jaki zakupiła gmina 
w ostatnim czasie dla działających na jej 
terenie jednostek OSP. 
 

Burmistrz Gminy i  Miasta Raszków Jacek 
Bartczak w  swoim wystąpieniu przybliżył 
wszystkim zgromadzonym, jak ważny jest 
ten dzień dla nas - Polaków. Przypomniał 
także, ile dróg musieli przejść nasi przod-
kowie, byśmy dziś mogli cieszyć się wolną 
i niepodległą Ojczyzną. Podczas uroczysto-
ści potomkowie Żołnierzy Wyklętych – Nie-
złomnych - pani Maria Pohl z mężem oraz 
pan Jan Brzezicha przekazali sztandar Wiel-
kopolskiego Związku Kombatantów „Warta” 

dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rasz-
kowie. Otrzymany prezent dumnie prezen-
tuje się obecnie w gablocie raszkowskiego 
gimnazjum. Przedstawiciele samorządu 
złożyli także kwiaty pod tablicą na Ratuszu 
upamiętniającą mieszkańców Ziemi Rasz-
kowskiej, którzy walczyli i oddali swoje życie 
w czasie II wojny światowej oraz tych, którzy 
walczyli o wolną i niezawisłą Polskę już po 
jej zakończeniu. 
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II miejsce w Polsce dla wieńca 
dożynkowego z KGW Jelitów

Zakończył się Ogólnopolski Konkurs na Najwspanialszy Wieniec Dożynko-
wy pn. „Zbierzcie Kłosy na Wieniec” na portalu moje KGW.pl. 

W  konkursie oddano łącznie 11 tys. gło-
sów – kłosów, najwięcej na Koło Gospodyń 
Wiejskich Babice - gmina Krzywcza (region 

przemyski). Drugie miejsce  i nagrodę 2000 
zł otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Jelitowie. Uroczystość wręczenia nagro-

dy odbyła się w  poniedziałek, 16 listopada 
w  sali wiejskiej w  Jelitowie. W obecności 
Burmistrza Gminy i  Miasta Raszków Jacka 
Bartczaka, zastępcy burmistrza Piotra Ro-
kickiego, radnej powiatowej Katarzyny Spi-
żak, Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrod-
ka Kultury w  Raszkowie Katarzyny Paw-
łowskiej, sołtysa wsi Agnieszki Urbańczyk, 
przedstawicieli miejscowego KGW oraz 
osób, które wspomagały inicjatywę autorek 
wieńca, dyrektor Jan Boczek oraz Ewa Łu-
siak redaktor naczelna portalu moje KGW 
przekazali paniom: Annie Juzyk i  Agniesz-

ce Smolińskiej nagrodę. Zwyciężczyniom 
gratulacje złożył burmistrz Jacek Bartczak, 
który podziękował w  ciepłych słowach za 
promocję gminy i  regionu, wyrażając swój 
podziw i dumę z tak wysokiej lokaty w kon-
kursie.        
„Nie spodziewałyśmy się tak wielkiego suk-
cesu w  ogólnopolskim konkursie. Dlatego 
chcemy wszystkim bardzo serdecznie po-
dziękować za oddane na nas głosy – kłosy 
oraz za wsparcie, które nam okazali w trak-
cie trwania konkursu” - powiedziała podczas 
uroczystości Anna Juzyk. 

Spotkanie wigilijne „Raszków 2015”
5 grudnia na hali sportowo - widowiskowej przy szkole w Raszkowie spo-
tkali się przedstawiciele środowisk wiejskich z Wielkopolski.

Na zaproszenie Wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabow-
skiego, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Piotra Walkowskiego oraz Burmistrza 
Gminy i Miasta Raszków Jacka Bartczaka 
w sobotnie popołudnie przybyło do Rasz-

kowa wiele delegacji z terenu całej Wiel-
kopolski. Biesiada odbyła się w miłym, 
przedświątecznym już nastroju. Dziękuje-
my wszystkim, którzy pomogli w zorgani-
zowaniu imprezy.
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Największe tereny zakupione przez Gminę i Miasto Raszków w ostatnich latach
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Największe tereny zakupione przez Gminę i Miasto Raszków w ostatnich latach
Gmina i Miasto Raszków konsekwentnie 
realizuje politykę konsolidacji terenów, które 
graniczą z nieruchomościami gminnymi 
np. przy salach wiejskich, boiskach, szkołach 
oraz zakupuje nowe tereny, które przeznacza 
pod przemysł, budownictwo 
jednorodzinne i rekreację.

Oprócz terenów zaprezentowanych na ilustracjach 
Gmina i Miasto Raszków zakupiła grunty przy strzel-
nicy, za boiskiem sportowym (grunt przemysłowy) oraz 
przy ośrodku zdrowia w Raszkowie. Wykupiono także 
kilkanaście działek przeznaczonych m. in. na budowę 
dróg, przepompowni i ujęć wody. Gmina kupiła również 
nieruchomość z zabudową w miejscowości Drogosław. 
Rozproszone po terenie gminy działki są sukcesywnie 
zbywane w drodze przetargów. Należy zaznaczyć, że 
znacznie więcej ziemi gmina kupuje niż sprzedaje. Śred-
nia cena ziemi rolnej w naszej gminie, w zależności od 
klasy bonitacji kształtuje się średnio od 50 do 80 tys. zł 
za 1 ha. Natomiast cena ziemi inwestycyjnej to od 30 do 
50 zł za m2, czyli 300 – 500 tys. zł za 1 ha.
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Widowisko przy ruinach w Skrzebowej Dzień Seniora w Jaskółkach

Wspominamy Dzień Dyni

W sobotę 19 września przy ruinach XVII - wiecznej kaplicy loretańskiej 
w Skrzebowej odbyło się widowisko plenerowe pt. „Do Twej dążym kaplicy”.

Reżyserem i  autorem scenariusza była Ur-
szula Mróz, w spektaklu udział wzięli akto-
rzy amatorzy - mieszkańcy gminy Raszków 
oraz Towarzystwo Śpiewu w  Raszkowie 
pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka. Spektakl 
opowiadał o  cudach, które miały miejsce 
w dawnych czasach za przyczyną Matki Bo-
skiej Loretańskiej ze skrzebowskiego obrazu, 
spisanych w XVIII - wiecznej „Księdze łask 
i  cudów para5i skrzebowskiej” znajdującej 
się obecnie w  Archiwum Archidiecezjal-
nym w Poznaniu. W spektaklu uczestniczyła 

liczna rzesza publiczności. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Rozwoju i  Współpracy Wsi Moszczanka 
i  Skrzebowa. Spektakl, który wystawiony 
został przy ruinach kaplicy po raz pierwszy 
w maju 2014 r., był tym razem jednym z wy-
darzeń w  ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa 2015. Europejskie Dni Dziedzictwa 
to wspólna inicjatywa Rady Europy i  Unii 
Europejskiej, mająca na celu promowanie 
zabytków.

Koło Gospodyń Wiejskich wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką wsi Jaskółki 
zorganizowali spotkanie dla mieszkańców wioski z okazji Dnia Seniora.

W sobotni wieczór 17 października sala 
wiejska w  Jaskółkach rozbrzmiała muzyką. 
Życzenia i  upominki seniorom przekazali 
organizatorzy i zaproszeni goście: Burmistrz 
Gminy i  Miasta Raszków Jacek Bartczak, 
radny gminny Andrzej Michalak, radne po-
wiatowe Maria Tomaszewska i  Katarzyna  
Spiżak, Ksiądz Proboszcz Grzegorz Ignor 
oraz sołtys wsi Jarosław Domagała.
Po tradycyjnym odśpiewaniu „Sto Lat” dla 
seniorów,  stoły zapełniły się pysznymi po-

trawami. Na wspólne pląsy długo nie trze-
ba było czekać. Muzyka nakłoniła do tańca 
wszystkich uczestników spotkania i zabawa 
trwała do późnych godzin wieczornych.
Takie przedsięwzięcia integrują mieszkań-
ców – mówiła Przewodnicząca KGW Lucy-
na Karolewska – już wielu z nas zdało sobie 
sprawę, że sobotni wieczór lepiej jest spędzić 
na wspólnej biesiadzie, niż w domu przed te-
lewizorem. Dzięki takim inicjatywom, więź 
między mieszkańcami nie zanika.

Już kolejny raz świętowano w Raszkowie Dzień Dyni, którego organizato-
rami byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Raszkowskiej, Kurkowe Brac-
two Strzeleckie im. Ks. Kazimierza Jagielskiego r. zał. 1854 oraz Miejsko 
- Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie. Podobnie jak w ubiegłym roku 
impreza odbyła się na terenie raszkowskiej strzelnicy. 

Z każdym rokiem spotkanie  przyciąga co-
raz większą ilość uczestników. Tematem 
przewodnim święta była oczywiście dynia. 
Degustację pysznych potraw z  jesiennego 
warzywa poprzedziła krótka prelekcja na 
temat zdrowego żywienia. Uczestnicy mo-
gli również sprawdzić celność swojego oka 
podczas zorganizowanego konkursu strze-
leckiego o tytuł Raszkowskiego Króla Świę-

ta Dyni, którym w tym roku został Marek 
Kądziela. Niedzielne spotkanie uświetnił 
występ „Tańczących Seniorek”, grupy tanecz-
nej z Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy pomogli przy organizacji imprezy, 
szczególnie paniom przygotowującym pysz-
ne przetwory i wypieki z dodatkiem dyni. 
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Dzień Seniora w Raszkowie
10 listopada członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów z koła nr 2 w Raszkowie obchodzili Dzień Seniora.

W restauracji Raszkowianka spotkali się 
seniorzy oraz zaproszeni goście - przed-
stawiciele władz samorządowych – bur-
mistrz Jacek Bartczak, przewodniczący 
rady Andrzej Matyba oraz prezes ostrow-
skiego koła – Jerzy Waliduda. Impreza 
była okazją do wręczenia nagród dla wie-
lu członków związku. Złote odznaki za 
działalność na rzecz raszkowskiej organi-
zacji seniorów otrzymała Maria Gugulska 

oraz Stanisław Owczarek. Dyplomy uznania 
za długotrwałe członkostwo otrzymali: Ma-
ria Dopierała, Bożena Konieczna oraz Jerzy 
Robakowski. Nie zabrakło pamiątkowych, 
urodzinowych medali dla 70. - 75. – latków 
oraz niespodzianki dla obchodzącej Złote 
Gody pary – państwa Krzyków. Miłą atmos-
ferę na zabawie zapewnił DJ – Zdzisław No-
wicki.

II Babskie Spotkanie w Moszczance
W niedzielę 15 listopada w Moszczance odbyło się II Babskie Spotkanie. Pierw-
szą tego typu imprezę zorganizowały w styczniu panie z KGW z Ligoty. 

Zaproszenie na spotkanie przyjęły panie 
z  Kół Gospodyń Wiejskich: z  Bieganina, 
Drogosławia i Józefowa, Głogowej, Grudziel-
ca, Grudzielca Nowego, Jankowa Zaleśnego, 

Koryt, Korytnicy, Ligoty, Niemojewca, Przy-
bysławic, Pogrzybowa i Rąbczyna. 
Na stole gościły potrawy z  ziemniaka – ku-
linarnego tematu spotkania -  pod każdą po-

stacią. Nie zabrakło również dyni i innych 
kojarzących się z jesienią warzyw. Podczas im-
prezy odbyły się zabawne konkursy związane 
z ziemniakami. Komediowym hitem wieczoru 
było przedstawienie „Rzepka w wykonaniu 
członkiń miejscowego KGW. Gościnnie w roli 
dziadka wystąpił Karol Marszał. Wokalnym 
występem umilił czas Tobiasz Krakowski, a 

układ taneczny zaprezentował   Zespół Tańca 
Ludowego „Swojacy”. Na spotkanie przybyły 
także radne powiatowe Maria Tomaszewska 
i  Katarzyna Spiżak oraz dawna mieszkanka 
Skrzebowej, zaprzyjaźniona z  KGW - Urszu-
la Mróz, która przygotowała stroje do przed-
stawienia oraz pogadankę o pyrce w gwarze 
wielkopolskiej.

Dziękujemy za oddaną krew
32 litry krwi udało się pozyskać podczas kolejnej w tym roku akcji oddawania krwi, która 
odbyła się w niedzielę, 4 października na raszkowskim Rynku. Organizatorem tego przed-
sięwzięcia był Miejsko – Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Raszkowie. 

przerwie. To była ostatnia z trzech 
w tym roku otwartych akcji pobo-
ru krwi zaplanowanych i  zorgani-
zowanych przez Miejsko – Gminny 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
w Raszkowie. Każda nich odbywa 
się pod honorowym patronatem 

Burmistrza Gminy i  Miasta 
Raszków. Łącznie do raszkow-
skiego banku krwi wpłynęło 
z  tegorocznych akcji 96 litrów 
życiodajnego płynu. Łącznie w 
„raszkowskim banku” mamy 
ok. 240 l krwi. 

Kolejka chętnych osób do 
oddania krwi cały czas stała 
przed ambulansem kaliskiego 

Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa. Do 
akcji zgłosiły się 73 osoby. Wie-

lu oddawało krew po raz kolej-
ny, znaleźli się też tacy, którzy do 
oddania krwi wrócili po dłuższej 
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Ślubowanie 
pierwszaków
W październiku i listopadzie w 
szkołach podstawowych na terenie 
całej gminy odbyły  się uroczy-
stości ślubowania uczniów klas 
pierwszych.  Przejęci uczniowie w 
obecności rodziców i zaproszonych 
gości złożyli pierwsze w swoim życiu 
ślubowanie.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
lokalnych władz, dyrektorzy szkół, na-
uczyciele, rodzice oraz koleżanki i kole-
dzy z klas II i III. W niezwykle podniosłej 
atmosferze, przed pocztem sztandaro-

wym pierwszaki ślubowały być dobrymi 
Polakami, godnie reprezentować swoją 
szkołę, swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom. Po 
złożonej obietnicy, każdego pierwszokla-

sistę pasowano na pełnoprawnego ucznia 
szkoły podstawowej. Sprawdzianem do-
tychczas zgromadzonych umiejętności 
i wiedzy był przedstawiony przez dzieci 
krótki program artystyczny. Nie zabra-

kło upominków od zaproszonych gości i 
starszych kolegów.  Pełen emocji dzień z 
pewnością na długo zostanie w pamięci 
pierwszoklasistów.

SP Grudzielec

SP Bieganin

 SP Janków Zaleśny SP Koryta i szkoła #lialna w Korytnicy

SP Radłów, klasa I A SP Radłów, klasa I B

SP Ligota
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SP Raszków, Klasa I A

SP Raszków, Klasa I B

SP Raszków, Klasa I C

SP Raszków, Klasa I D

SP Raszków, Klasa I E

Sukces uczennic z Koryt
w Konkursie Przyrodniczym

Gminny ,nał turnieju 
„Najlepszy z najlepszych”

Na początku października br. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
odbyło się podsumowanie konkursu przyrodniczego zorganizowanego 
przez Zarząd Wielkopolskich Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego – „ Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata 
poznawanie - ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Zadaniem uczestników konkursu było 
przedstawienie w  formie rysunku wy-
branego ptaka lub ułożenie o  nim wier-
szyka. W konkursie wzięło udział ponad 
70 szkół z  regionu Wielkopolski. Do III 
edycji konkursu Szkoła Podstawowa 
w  Korytach zgłosiła prace 14 uczniów, 
trzy uczennice zajęły trzy trzecie miejsca: 

Zuzanna Mrozek – za pracę plastyczną, 
Joanna Hadrych – za pracę plastyczną 
oraz Weronika Figaj – za wiersz - pracę 
literacką. Szkolnym koordynatorem kon-
kursu była nauczycielka przyrody Danu-
ta Niezgódka. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i laureatom!

17 listopada odbył się w raszkowskim Ratuszu gminny 'nał II edycji 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Najlepszy z najlepszych”, któ-
ry skierowany był do uczniów szkół podstawowych. To ukoronowanie 
działań pro'laktycznych prowadzonych przez policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim wspólnie ze szkołami na 
terenie całego Powiatu Ostrowskiego.

Policjanci uczestniczyli w zajęciach szkol-
nych z  dziećmi i  młodzieżą promując 
przestrzeganie zgodnego z  prawem za-
chowania się w  życiu, wpajając świado-
mość odpowiedzialności za popełnione 
czyny karalne oraz ucząc sposobów uni-
kania stania się o,arą czynu zabronio-
nego. Najlepszym sprawdzeniem wiedzy 
uczniów było zaproszenie ich do uczest-
nictwa w konkursie, gdzie oprócz wyka-
zania się wiedzą na temat bezpieczeństwa 
mieli możliwość rywalizacji o cenne na-
grody. Zakres turnieju obejmował wiedzę 

z przepisów ruchu drogowego, udzielania 
pierwszej pomocy, wiedzy o  Policji oraz  
jej historii.  W konkursie wzięli udział 
przedstawiciele szkół podstawowych z te-
renu Gminy i Miasta Raszków. SP Janków 
Zaleśny reprezentował Kacper Winiar-
ski, ZS Koryta - Kamil Kaczor, SP Ligo-
ta - Oliwia Bazak, SP Raszków - Michał 
Błaszczyk, SP Radłów – Kinga Zdanowicz 
oraz SP Bieganin - Kacper Zieliński, któ-
ry został zwycięzcą gminnego etapu tur-
nieju. Kacprowi życzymy powodzenia w 
,nale. 
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Dzień Przedszkolaka nad raszkowską „Kąpielką”

Raszkowscy gimnazjaliści uczcili Dzień Niepodległości

Spotkanie strażaków

Już 10 listopada 2015 r. w Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w Raszkowie od-
była się uroczysta akademia z okazji 
97. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Przygotowany spektakl był uczczeniem rocz-
nicy, a  jednocześnie wyrazem wdzięczno-
ści wobec tych, którzy przypominali światu 
o swoich prawach do wolności i nie ustawali 
w  trudzie głoszenia, że „Jeszcze Polska nie 
umarła”, tych którzy nie wahali się oddać ży-
cie „szukając drogi przez krew i blizny, do na-
szej wolnej Ojczyzny”. 

We wrześniu na „Kąpielce” w Pogrzybowie 
odbył się Dzień Przedszkolaka, który już 
na stałe wpisał się w tradycję Publicznego 
Przedszkola „Smerfy” w Raszkowie i �lii 
w Przybysławicach.

Ta radosna impreza rozpoczęła się od miłych słów 
o przedszkolu i  życzeń, które skierowała do dzie-
ci dyrektor placówki. Następnie cała przedszkol-
na gromadka odśpiewała ,,Hymn przedszkolaka”. 
Dzieci przyniosły ze sobą wykonane wspólnie z ro-
dzicami słoneczniki. Stały się one oprócz baloni-
ków wypuszczonych przez wychowawczynie grup, 
znakiem rozpoznawczym tegorocznego  Dnia 
Przedszkolaka. Maluchy spędziły czas na zaba-
wach i konkurencjach sportowych, które odbywały 
się na terenie placu zabaw. Przedszkolacy wrócili 
do domów pełni wrażeń. Po raz kolejny okaza-
ło się, że inwestycje na raszkowskich zbiornikach 
wodnych są trafione. Zagospodarowane tereny słu-
żą mieszkańcom naszej gminy.

We wrześniu odbyło się integracyjne spotkanie strażaków z ochotniczych straży pożarnych 
działających na terenie naszej gminy z Burmistrzem Gminy i Miasta Raszków Jackiem 
Bartczakiem.

Nad raszkowski zalew zaproszono 
przedstawicieli 18. jednostek OSP 
działających na terenie gminy. 
W ten sposób wspólnie podsumo-

wano ostatni rok działalności na-
szych strażaków. Spotkanie było 
okazją do podziękowań za trudną 
pracę strażaka oraz dyskusji na te-

maty związane z bieżącymi spra-
wami jednostek. Nawet silny wiatr 
i deszcz nie zakłócił miłej atmos-
fery panującej na imprezie. 

Sukcesy wokalne
przedstawicieli z Raszkowa
Wokaliści TREMY: Ewa Obsadna, Gosia Szczęsna, Julia Faj-
dek oraz Wojtek Kupijaj wzięli udział w XVIII Ogólnopol-
skim Festiwalu Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży 
„Wesoła Pięciolinia 2015”, który odbył się w Ostrowie Wiel-
kopolskim w listopadzie tego roku.

Na przesłuchania konkur-
sowe zgłosiło się ponad 
100. uczestników z całego 
kraju, których oceniało 
jury w składzie: Katarzyna 
Tomczyk, Krystyna Pio-
trowska, Jacek Jędrzejak, 
Aleksander Pałac. Wśród 
laureatów XVIII Ogólno-
polskiego Festiwalu „We-
soła Pięciolinia 2015” zna-
lazło się dwóch solistów 
z  raszkowskiego MGO-
K-u: Wojciech Kupijaj, 
który zdobył III miejsce 
w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych oraz Ewa 
Obsadna - wyróżnienie 
w  kategorii klas I-III. 
Serdecznie gratulujemy.


