
Najważniejsze inwestycje
w latach 2007 - 2014

Szanowni Państwo w 27 numerze Raszkowskiego Gońca prezentujemy przegląd ważniejszych inwestycji, które
poczyniła gmina na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Pragniemy także przypomnieć najważniejsze wydarzenia kultu-
ralno – sportowe, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez gminnych, podczas których mogą zaprezentować
się nowo powstałe zespoły kulturalne i sportowe.
Dzięki harmonijnemu gospodarczemu rozwojowi gminy, stwarzaniu coraz lepszych warunków
oświatowych dla naszych dzieci, a także budowaniu miejsc, gdzie można w sposób czynny
spędzać wolny czas, władze gminy starają się zaspakajać potrzeby mieszkańców. W ostat-
nich latach, w celu rozbudowy terenów sportowo – rekreacyjnych, gmina zakupiła ziemie za
ponad 2 mln zł w różnych gminnych miejscowościach.
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Imprezy plenerowe
Od grudnia 2006 roku gmina organizuje duże imprezy plenerowe dla swoich mieszkańców.
Zimą organizowana jest „Gwiazdorynka”, podczas której oprócz konkursów i zabaw dla dzieci,
są występy taneczne i  wokalne, uświetnione wizytą zaproszonej gwiazdy wieczoru. Imprezę
kończą fajerwerki rozświetlające niebo przy dźwiękach muzyki. Zorganizowane z wielkim roz-
machem jest również „Powitanie lata”. Tutaj oprócz wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych, wystę-
pów często wielu gwiazd, gastronomii, dmuchanych zamków  i  wystaw tematycznych spotka-
nie kończy zabawa taneczna. Trzecia  impreza, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców gminy Raszków, to Dożynki Gminne, które po kilkunastoletniej przerwie wróciły
do raszkowskiego kalendarza imprez. Atrakcje podobne jak na „Powitaniu lata” czy „Gwiazdo-
rynce”  poprzedza uroczysta Msza Święta polowa i tradycyjny dożynkowy obrzęd. Tutaj mogą
zaprezentować pełną gamę możliwości nasze rodzime zespoły ludowe i Koła Gospodyń Wiej-
skich. Od kilku lat organizowany jest przez Dom Kultury w Raszkowie przegląd działalności Kół
Gospodyń Wiejskich,  których 18 reaktywowało swoją działalność  w latach 2007 – 2014.
Celem majowej prezentacji jest promocja regionalnych produktów spożywczych.
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Zespoły kulturalne
W ostatnich latach na naszym terenie rozpoczęły działalność zespoły ludowe: Swojacy i Głogowianie, które
rozsławiają ziemię raszkowską w wielu miejscowościach naszego regionu. Powstały także zespoły skupiające
młodzież tj. „Effascinato” - zespół muzyki dawnej oraz zespół tańca nowoczesnego – „Duet” - zdobywające
liczne nagrody na różnych konkursach. Dużą popularnością cieszy się organizowany w naszej gminie Konkurs
Piosenki Południowej Wielkopolski „Mikrofonik”. Swoją działalność rozwinęło Raszkowskie Towarzystwo Śpie-
wu, którego strategicznym sponsorem jest Gmina i Miasto Raszków. Pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka chór
uświetnia wiele uroczystości. W tym roku odbył się w Raszkowie Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski. W
latach 2007 – 2014 powstały nowe Koła Gospodyń Wiejskich oraz reaktywowano działalność już istniejących w
18 miejscowościach. Dla nich między innymi wyremontowano sale wiejskie należące do rad sołeckich. Gmina
wspiera imprezy organizowane przez różne stowarzyszenia, na przykład Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Wsi Moszczanka i Skrzebowa, współorganizując Swojskie Spotkania z Folklorem.

ZTL Głogowianie

Effascinato

Mikrofonik

ZTL SwojacyDuet

Raszkowskie Towarzystwo Śpiewu Swojskie Spotkania z Folklorem

ZTL GłogowianieZTL Swojacy
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Oświata
W latach 2007 - 2014 łączne wydatki poniesione przez gminę Raszków na oświatę to
kwota ponad 100 mln zł. Gmina i Miasto Raszków jest jedną z nielicznych gmin w regio-
nie, która nie zamyka szkół wiejskich. Zostały utrzymane nawet tak małe  szkoły  jak w
Grudzielcu i Korytnicy. W większości szkół została przeprowadzona termomodernizacja,
co pozwoliło uzyskać oszczędności związane z ogrzewaniem, poprawiając jednocześnie
estetykę budynku. Na wielu placówkach oświatowych położono nowe pokrycia dachowe.
Bogata sieć nowoczesnych placówek wyposażonych w sale gimnastyczne, boiska spor-
towe, w tym boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz pracownie dydaktyczne posiadające
sprzęt audiowizualny i interaktywny, daje gwarancję kształcenia dzieci i młodzieży na
dobrym poziomie. Z wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią cieszą się dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Radłowie. Już od września br. odbywają się na nim zajęcia. Przy
szkole w Raszkowie powstała jedna z największych i najbardziej nowoczesnych w połu-
dniowej Wielkopolsce pełnowymiarowych hal sportowo – widowiskowych. Posiada ona
boisko do siatkówki, koszykówki, sale do fitness i siłownie. Oprócz oczywistych zadań
sportowych, które spełnia obiekt hala wykorzystywana jest do różnego rodzaju spotkań
kulturalnych. Tutaj obchodzony był Dzień Kobiet, odbył się Przegląd Chórów Południo-
wej Wielkopolski, Ślubowanie dzieci klas pierwszych oraz wiele innych imprez. W tym
roku odbyły się na niej Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym.

Boisko wielofunkcyjne w Radłowie Hala sportowo - widowiskowa w Raszkowie

Szkoła w Bieganinie

Hala sportowo - widowiskowa w Raszkowie

Sala sportowa w Korytach Przedszkole w Raszkowie

Szkoła w Ligocie

Sala gimnastyczna w Radłowie

Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Raszkowie
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Sale wiejskie
Wyremontowano i zmodernizowano sale wiejskie w wielu miejscowo-
ściach oraz rozpoczęto remont sali wiejskiej w Korytach i budowę no-
wej sali w Jankowie Zaleśnym. Sale te służą mieszkańcom wiosek jako
miejsce spotkań podczas imprez organizowanych np. przez Koła Go-
spodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne.
Zmodernizowano świetlice w miejscowościach: Ligota, Korytnica, Gło-
gowa, Grudzielec Nowy, Moszczanka - Skrzebowa, Rąbczyn, Jelitów,
Radłów - inwestycja z najemcą, Jaskółki, Pogrzybów, Niemojewiec,
Walentynów, Drogosław – Józefów (w ostatnich dniach gmina zakupiła
przyległy do sali budynek mieszkalny).

Sala w Moszczance-Skrzebowej Sala w Jankowie Zaleśnym - w budowie

Sala w Moszczance-Skrzebowej

Sala w

Sala w

Sala w Rąbczynie

Sala w Jelitowie

Sala w Drogosławiu

Sala w Walentynowie Sala w Jaskółkach

Sala w Korytnicy
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w Głogowej

w Radłowie

Sala w Grudzielcu Nowym

Sala w Sulisławiu

Sala w Przybysławicach

Sala w Ligocie
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Nowy zbiornik „Kąpielka”
Strzałem w dziesiątkę okazała się inwestycja związana z budową zbiornika wodnego „Kąpielka”. Gmina zakupiła 3,5 ha
ziemi, na której wybudowano obiekty wodno – rekreacyjne. Całe lato pod okiem ratownika dzieci, młodzież i dorośli mogli
korzystać z kąpieli w nowym, czystym zbiorniku. Zadbana plaża z darmowym dostępem do internetu sprzyjała wypoczyn-
kowi. Plażowicze mogli bezpłatnie korzystać z nowych sanitariatów wybudowanych na obiekcie Rybakówka. Pięknie
prezentuje się również zbiornik w kształcie żaby – co prawda nie przeznaczony do kąpieli ale pozwala na rozwój ciekawych
gatunków kolorowych ryb i ptactwa, które chętnie podziwiają odwiedzający obiekt goście. W 2015 roku na kompleksie
powstaną nowe atrakcje dla wypoczywających.



IXGONIEC RASZKOWSKI INFORMACJE

Otwarcie zbiornika ,,Żaba”

Rybakówka
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Obiekty rekreacyjno -
wypoczynkowe

Aktywny wypoczynek

Siłownia w RadłowieSiłownia w Szczurawicach

Aktywni mieszkańcy gminy Raszków chętnie ko-
rzystają z nowo powstałych siłowni zewnętrznych
– Fit – Parków. Obiekty te powstały w wielu miej-
scowościach na terenie gminy - Raszkowie, Ra-
dłowie, Ligocie, Korytnicy, Szczurawicach, Gło-
gowie i Grudzielcu. W 2015 r. powstaną kolejne
Fit – Parki na terenie gminy. Nie zapomniano rów-
nież o najmłodszych - wybudowano 26 placów
zabaw. Przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultu-
ry dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolce,
BMX lub hulajnodze powstał skatepark. W pla-
nach na najbliższe lata planowana jest budowa
profesjonalnego, betonowego skateparku.

Gmina stara się stwarzać miejsca wypoczynku dla swoich mieszkańców. W ostatnich latach wykonano
szereg prac na terenie starego, wcześniej istniejącego już parku w Przybysławicach. Wśród nowo posa-
dzonych roślin powstały efektowne mostki oraz alejki przy których umieszczono ławki i postawiono
stylowe lampy. Gmina zakupiła w centrum miasta 2 ha ziemi i powstał całkowicie nowy park w Raszkowie.
Przy wejściu zbudowano fontannę, dalej można spacerować oświetlonymi alejkami, odpocząć na ław-
kach lub podziwiać piękne rośliny i stylizowane zegary słoneczne. Dzieci mogą pobawić się na wydzielo-
nym placu zabaw. Do dyspozycji aktywnych fizycznie mieszkańców pozostaje pobliski
Fit - Park. Rewitalizacji doczekał się również stary raszkowski park przy ul. Kroto-
szyńskiej. Mieszańcy Niemojewca cieszą się
z odnowionego „Małego Rynku”, gdzie od-
bywają się lokalne plenerowe imprezy.

Stary park w Raszkowie

Park w Przybysławicach - w różnych odsłonach

Park w Raszkowie

„Mały Rynek” w Niemojewcu
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Organizacje i imprezy sportowe
W ostatnich latach na terenie gminy swoją działalność rozwinęły również nowe stowarzyszenia kulturalne i organizacje sportowe.
Gmina Raszków oprócz finansowania organizacji sportowych takich jak Ludowe Zespoły Sportowe, klub piłkarski Raszkowianka, sekcje: tenisa stołowego, kolarską, kickboxingu,
sportowców z UKS Arkady (biegi na orientację), promuje sporty motorowe np. klub Moto – Ranczo, a także ostrowski żużel. W kalendarzu stałych  imprez sportowych  pojawiły się:
Raszkowski Bieg Uliczny,  wyścigi kolarskie, organizowany przez Szkołę Podstawową z  UKS Arkady „Cross Fiedlera”, turnieje piłkarskie, różnego rodzaju zawody strażackie – np. sikawek
konnych, Rajd Starych Samochodów oraz zawody wędkarskie Raszkowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, które korzysta z nowo wybudowanego zbiornika wodnego „Kąpielka”. Wyre-
montowana strzelnica w Ligocie oraz unowocześniona strzelnica w Raszkowie umożliwia organizowanie zawodów bractw kurkowych w strzelaniu z broni czarnoprochowej.  Mieszkańcy
naszej gminy biorą udział w różnych imprezach sportowych i kulturalnych poza granicami kraju, dzięki współpracy z partnerskimi miastami - Dougres we Francji i Palata we Włoszech.

Raszkowski Bieg Uliczny Rajd Starych Samochodów

Turniej piłkarski

Kickboxing Cross Fiedlera

Wyścig kolarski

Zawody wędkarskie

Raszkowskie Towarzystwo WędkarskieWymiana młodzieżyStrzelnica bracka – Raszków

Moto – Ranczo Przybysławice

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Raszkowie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota – Korytnica – Koryta
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Drogi i chodniki

Oświetlenie
uliczne

Sieć
kanalizacyjna
i wodna

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 3 września 2014 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach

             
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 3  września 2014 r.

    
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o
wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie  w wyborach do Rady Gminy i Miasta  Raszków , zarzą-
dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ oraz Postano-
wienia  Nr 72/12  Komisarza   Wyborczego w  Kaliszu z dnia  20  grudnia  2012   r. w sprawie  podziału Gminy i Miasta 
Raszków  na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu wybor-
czym /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. , poz. 6397/ podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach
wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014 r.

Nowe samochody
dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
Policji i Opieki Społecznej

Z gminnego budżetu zostały zakupione samochody bojowe dla jednostek OSP: Bie-
ganin, Ligota, Korytnica, Janków Zaleśny, Radłów, a także samochody wielozadanio-
we dla OSP w Moszczance, Przybysławicach, Niemojewcu i Korytnicy.
Nowych samochodów z salonu doczekała się lokalna jednostka Policji oraz raszkow-
ski Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W najbliższych latach zostanie
zakupiony kolejny sprzęt transportowy dla naszych strażaków.

Systematycznie budowana jest sieć wo-
dociągowa i kanalizacyjna. Wybudowa-
no również nowe ujęcie  wody. Wydatki
związane z tymi pracami w ciągu ostat-
nich lat pochłonęły z gminnego budżetu
łącznie kwotę 4 mln zł.

Zainstalowano kilkadziesiąt nowych
lamp na terenie całej gminy, w tym
wiele lamp hybrydowych, wykorzy-
stujących energię słoneczną i wia-
trową.

W ciągu ostatnich ośmiu lat w Gmi-
nie i Mieście Raszków wybudowano
i zmodernizowano 56 km dróg gmin-
nych i powiatowych. Gmina przeka-
zała starostwu na remont dróg po-
wiatowych 1,6 mln zł.
Powstały nowe drogi lub dokonano
ich modernizacji we wszystkich miej-
scowościach naszej gminy, oprócz
Józefowa – droga powiatowa. W
kolejnych latach planowana jest
kontynuacja przebudowy rozpoczę-
tych już odcinków poszczególnych
dróg. Mając na celu zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych uczestni-
ków ruchu oraz rowerzystów w wie-
lu miejscowościach powstały nowe
chodniki.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie mieści się w Urzędzie  Gminy i Miasta  Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr
15 (sala konferencyjna),  tel.  62/ 7 34 49 12 , fax 62/ 7 35 06 65

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak

Numer Okręgu Granice okręgu wyborczego Liczba  radnych
Wyborczego wybieranych

w okręgu wyborczym
 

1. sołectwa:Grudzielec, Grudzielec Nowy 1

2. sołectwa: Bugaj, Koryta 1

  3. sołectwo: Ligota 1

  4. sołectwo: Korytnica 1

  5. sołectwa: Bieganin, Głogowa, Drogosław, Józefów 1

  6. sołectwa: Moszczanka, Skrzebowa 1

  7. Miasto Raszków
ulice: Rynek, Jarocińska, Kaliska, Pleszewska, Kościelna,
Koźmińska, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Łąkowa

1

  8. Miasto Raszków ulice:
Ostrowska, Orpiszewska, Krótka, Piaskowa, Owocowa,
Kwiatowa, Długa, Jasna, Leśna, Łagodna, Parkowa,
Słoneczna, Spokojna, Środkowa, Żwirowa, Wiśniowa,
Południowa, Pogodna, Krotoszyńska, Wodna, Wałowa

1

  9. Miasto Raszków ulice:
Polna, Powstańców Wielkopolskich, 3-go Maja,
Jagiellonów, Janusza Korczaka, Ogrodowa

1

  10. sołectwa: Jaskółki, Jelitów 1

  11. sołectwa: Janków Zaleśny, Sulisław, Niemojewiec, Walentynów 1

  12. sołectwa: Przybysławice, Pogrzybów 1

13. sołectwa: Rąbczyn, Szczurawice 1

  14. sołectwo Radłów
ulice: Wiejska, Wojska Polskiego, Brzoskwiniowa, Czereśniowa,
Morelowa, Truskawkowa, Wiśniowa, Poziomkowa

1

  15. sołectwo Radłów
ulice: Kasztanowa, Lamkowa, Leśna, Żwirowa, Nowa, Piaskowa,
Spacerowa, Krotoszyńska, Polna, Błękitna, Osiedle Robotnicze,
Rolna, Seledynowa, Skośna, Tęczowa, Zielona, Złocista, Krótka,
Lazurowa, Purpurowa

1
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