
Wydatki budżetowe w roku 2016
Uchwalony budżet Gminy i Miasta Raszków na 2016 rok ma charakter pro-
inwestycyjny. Nie zabraknie w nim jednak wydatków na inne, ważne dla 
mieszkańców gminy cele. Przy podziale zadbano o sport, bezpieczeństwo, 
kulturę i oświatę. 

Największa część budżetu przeznaczona jest 
na oświatę. Wydatki z nią związane pochłoną 
14 mln 896 tys. zł. Szeroko pojęta opieka spo-
łeczna to koszt 5 mln 659 tys. zł. Na kulturę i 
ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczo-
no 2 mln 627 tys. zł – w tym na inwestycje z 
nimi związane (domy i ośrodki kultury, świe-
tlice wiejskie) - 1 mln 460 tys. zł.
W planowanych wydatkach dużą część sta-
nowią zadania inwestycyjno–majątkowe. 
Środki przeznaczone na transport i łączność 
(drogi publiczne gminne i powiatowe) to 2 
mln 110 tys. zł.

400 tys. zł to kwota przeznaczona na po-
moc w utrzymaniu dróg powiatowych. Prze-
widziano także dodatkowo 100 tys. zł, któ-
re w tym roku gmina przekaże powiatowi 
na rozbudowę dróg i chodników na naszym 
terenie. Razem w 2016 roku Gmina i Mia-
sto Raszków przekaże do Powiatu Ostrow-
skiego środki w wysokości 500 tys. zł. Prze-
kazywana pomoc 'nansowa dla powiatu ze 
strony gminy jest jej dobrą wolą, ponieważ 
utrzymanie i rozbudowa dróg powiatowych 
jest zadaniem powiatowego starostwa. Prze-
kazane środki mogłyby być spożytkowane 

na 220 km dróg gminnych. Za kadencji bur-
mistrza Jacka Bartczaka gmina Raszków, łącz-
nie z pieniędzmi, które zamierza przeznaczyć 
w tym roku tj. 500 tys. zł, przekazała 3 mln zł 
na utrzymanie dróg powiatowych.  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa w gminie to wydatek 380 tys. 
zł, gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska – 3 mln 096 tys. zł. Nie zapomniano 
o oświetleniu ulic, placów i dróg, planując 
inwestycje z tym związane  w wysokości 250 
tys. zł. Infrastruktura wodna i sanitarna w 
2016 roku zostanie rozbudowana za kwotę 
190 tys. zł.
Najwięcej pieniędzy inwestycyjnych Gmina i 
Miasto Raszków przeznaczyła na drogi i sale 
wiejskie.

Drogi

Powstaną chodniki: w Pogrzybowie w kie-
runku Walentynowa za kwotę 100 tys. zł oraz 
w Raszkowie na osiedlu przy ul. Jarocińskiej 
(naprzeciw boiska) za 80 tys. zł. Przebudo-
wany zostanie chodnik na zachodniej stronie 
raszkowskiego Rynku – przewidziany wyda-
tek to 30 tys. zł. Ruszą także prace związane 
z przebudową dróg: w Bieganinie – 60 tys. zł, 
Grudzielcu - 200 tys. zł, Szczurawicach - 300 
tys. zł, Radłowie (ul. Spacerowa) – 50 tys. zł, 
Głogowie – 130 tys. zł, Jankowie Zaleśnym – 
200 tys. zł (od Sali w kierunku Walentyno-
wa), Korytnicy – 100 tys. zł, Radłowie 200 
tys. zł (Osiedle Owocowe) oraz Skrzebowie 
- 100 tys. zł. Dokończona zostanie przebu-
dowa drogi na Osiedlu Robotniczym w Ra-
dłowie za kwotę 50 tys. zł. Ponadto zostanie 
utwardzony plac (parking) przy ul. Kościel-
nej, na co przeznaczono 110 tys. zł.
W ramach współpracy z powiatem zostaną 
wykonane prace na odcinkach dróg w Biega-
ninie, Sulisławiu, Bugaju,  Moszczance – przy 
cmentarzu ewangelickim oraz chodnik w 
Moszczance - na Raszkówku.

Sale wiejskie

W bieżącym roku realizowany jest kolejny 
etap budowy sali wiejskiej w Jankowie Zale-
śnym. Tegoroczne wydatki z nim związane to 
700 tys. zł. Zmodernizowane zostaną również 
sale w Pogrzybowie – 50 tys. zł, Ligocie (prze-
budowa dachu) – 140 tys. zł,  Drogosławiu – 40 
tys. zł, Korytach – 100 tys. zł i Głogowie – 50 tys. 
zł. Przewidziana jest również termomoderniza-
cja sali w Grudzielcu Nowym za kwotę 120 tys. 
zł. W tym roku została zakupiona dokumen-
tacja przebudowy pałacu w Przybysławicach, 
koszt jej przygotowania to 159 tys. zł.

Oświetlenie

W ostatnich miesiącach została wykonana in-
westycja w Raszkowie za 1,5 mln zł ze środków 
'rmy Energa Operator S.A. W tym roku zo-
staną zamontowane z budżetu Gminy i Miasta 
Raszków nowe, stylowe lampy na Rynku i przy-
ległych ulicach. Realizacja tego przedsięwzięcia 
kosztowała naszą gminę 73 tys. zł w 2015 roku 
oraz 120 tys. zł w roku bieżącym.
Obecnie montowane są ciągi świetlne w Jan-
kowie Zaleśnym przez Spółkę Oświetleniową, 
której akcjonariuszem jest Gmina Raszków 
(posiadając 392 udziały na kwotę 427 tys. zł) 
oraz w Rąbczynie przy tartaku. W ostatnich 
dniach zamontowano 6 lamp LED w Przyby-
sławicach przy lesie. Nowe oświetlenie plano-
wane jest w Raszkowie na ul. Środkowej oraz 
w Radłowie na Osiedlu Owocowym.

Zakup ziemi

Co roku gmina zakupuje ziemie, które prze-
znacza na tereny inwestycyjne i rekreacyjne. W 
roku bieżącym planowany jest zakup ziemi po-
łożonej przy zbiorniku wodnym „Kąpielka” za 
kwotę 600 tys. zł. Wkrótce rozpoczną się prace 
związane z planami poszerzenia terenu rekre-
acji i wypoczynku dla mieszkańców.
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Akademia Młodego Kucharza w Ligocie
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ligocie zorganizowały w czasie ferii zimowych warsztaty kuli-
narne dla małych mieszkańców Ligoty. W ciągu dwóch tygodni ferii odbyło się 10 spotkań, w których 
uczestniczyło 20 dzieci. Młodzi adepci sztuki kulinarnej spotykali się w kuchni sali wiejskiej w Ligo-
cie, gdzie: gotowali, piekli, robili przeróżne sałatki, zgodnie z zasadą: smacznie i zdrowo.

Innowacja w Gimnazjum w Raszkowie
Od drugiego półrocza w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie na lekcjach języka niemiec-
kiego systematycznie będzie pojawiać się native speaker, czyli osoba, której wykładany język jest języ-
kiem ojczystym. Autorem innowacji jest nauczycielka języka niemieckiego Justyna Lisiak.

Szkoła Podstawowa 
w Jankowie Zaleśnym 
dba o tradycje przodków
Ostatni dzień karnawału, czyli zapust, mięsopust, 
ostatki od lat we wsiach Janków Zaleśny i  Suli-
sław jest tradycyjnie pielęgnowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym.

We wtorek, 9 lutego 2016 roku w godzinach południowych do 
domów mieszkańców Jankowa Zaleśnego i  Sulisławia zawita-
li zapustnicy - kolorowi przebierańcy z  przyśpiewkami. Swoje 
przybycie oznajmiali tradycyjnym pozdrowieniem. Wizytę koń-
czył śpiew i życzenia wszelkiej pomyślności dla domowników 
i całego gospodarstwa. Mieszkańcy obdarowali zapustników 
jajkami i łakociami. Zapusty późnym popołudniem zakończyła 
biesiada, uświetniona pląsami oraz poczęstunkiem. Były goto-

29 tysięcy złotych 
dla WOŚP
W niedzielę 10 stycznia po raz 24. cała Polska zagrała z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W Gminie i Mieście Raszków 
udało się zebrać 29 tys. zł, czyli o 4 tys. zł więcej niż w roku 
ubiegłym. Ilość zebranych środków świadczy o niezwykłej hoj-
ności i o>arności mieszkańców naszej gminy. 
Tym razem zebrane pieniądze przeznaczone będą na zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz 
na zapewnienie godnej opieki medycznej dla seniorów.
Sztab wspierało 32 wolontariuszy reprezentujących Szkoły 
Podstawowe z: Bieganina, Grudzielca, Raszkowa, Radłowa, 
Ligoty oraz Zespół Szkół w Korytach i Gimnazjum w Rasz-
kowie. Szkoły: Radłów i Ligota włączyły się dodatkowo do 
akcji organizując koncerty połączone z  licytacjami, które 
w znacznym stopniu zasiliły konto raszkowskiego sztabu. 

Rusza program: 
550 zł na „Wyprawkę 
dla niemowlaka”
Na sesji Rady Gminy i Miasta Raszków radni jednogło-
śnie przyjęli uchwałę, w ramach której rodzice każdego 
nowo narodzonego mieszkańca Gminy i  Miasta Rasz-
ków otrzymają jednorazowo świadczenie w  wysokości 
550 zł na tzw. „Wyprawkę dla niemowlaka”. 
Wypłacane z  budżetu gminnego środki mają wspierać 
rodziców z terenu naszej gminy, którzy decydują się na 
posiadanie dzieci. Gdy w  rodzinie urodzą się bliźnię-
ta, rodzice otrzymają po 1000 zł na każde dziecko. Taką 
samą kwotę wypłaci gmina ze swojego budżetu w sy-
tuacji narodzin czwartego potomka. Uchwała dotyczy 
dzieci narodzonych po 31 grudnia 2015 r.
Obecnie uchwała została przekazana organowi nadzoru 
w celu stwierdzenia jej zgodności z prawem. Gdy pozytyw-
nie przejdzie drogę legislacyjną, wnioski przyjmowane będą 
w  Urzędzie Gminy i  Miasta Raszków (pierwszy termin 
przewidziany jest od 5 maja do 5 czerwca 2016 r.).

Dla uczczenia pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
- Niezłomnych
Dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych, w  dniu 1 
marca br., przedstawiciele samorządu Gminy i  Miasta 
Raszków złożyli kwiaty pod tablicą na Ratuszu. 
Tablica ta upamiętnia mieszkańców Ziemi Raszkowskiej, 
którzy walczyli i oddali swoje życie w czasie II wojny świa-
towej oraz tych, którzy walczyli o wolną i niezawisłą Polskę 
już po zakończeniu wojny. Taką organizacją była Wielko-
polska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”, którą do-
wodził na naszym terenie Jan Kempiński - „Błysk”.

Stypendia 
dla uzdolnionych 
gimnazjalistów
W lutym podczas sesji Rady Gminy i  Miasta Raszków 
uchwalono program stypendialny, wspierający uzdolnio-
nych gimnazjalistów. Stypendia mogą otrzymać ucznio-
wie zamieszkali w naszej gminie, osiągający odpowied-
nią średnią ocen bez względu na dochody w rodzinie.
O stypendium w kwocie do 1000 złotych jednorazowo dla 
ucznia w danym roku szkolnym mogą ubiegać się ucznio-
wie, którzy są mieszkańcami Gminy i Miasta Raszków oraz 
w  wyniku klasy>kacji rocznej osiągną średnią rocznych 
ocen na poziomie co najmniej 5,3. Burmistrz Gminy i Mia-
sta Raszków chce wspierać młodych i zdolnych gimnazja-
listów, wypłacając im stypendium naukowe niezależnie od 
dochodów rodziny.
Obecnie uchwała została przekazana organowi nadzoru w celu 
stwierdzenia jej zgodności z prawem. Po zatwierdzeniu przez 
Wojewodę Wielkopolskiego i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
wnioski można będzie składać w terminie do 30 lipca każdego 
roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.

Aż trudno uwierzyć, ile pomysłów w kuchni mają dzieci - mówiła 
jedna z organizatorek warsztatów Wiesława Poterek – najwięcej 
zabawy mieliśmy w pracy z mąką, a najtrudniejszym zadaniem 
okazało się sprzątanie kuchni po zajęciach.
W niedzielę 28 lutego na podsumowaniu projektu w miejscowej 
sali, dzieci wraz z paniami z KGW przygotowały potrawy do de-
gustacji dla swoich bliskich. Uczestnicy warsztatów przynosili 
z kuchni przepiękne i przepyszne desery i ciasta - słodkie jeżyki 

oraz gigantyczne „ligockie” hot dogi i hamburgery - czyli to, co 
dzieci lubią najbardziej.
Każdy uczestnik kursu otrzymał czapkę kucharską, medal, 
dyplom oraz słodką niespodziankę za udział w  tym przedsię-
wzięciu. Specjalne podziękowania skierowano też do pań, które 
wymyśliły i poprowadziły warsztaty: Wiesławy Poterek i Aliny 
Dudek. W planach jest edycja letnia warsztatów, gdy łatwiej do-
stępne będą owoce i warzywa.

wane jaja oraz smaczne szarlotki, które upiekły w szkole mamy 
uczniów. Radości, zabawy i śmiechu było co niemiara, a tradycji 
stało się zadość.

Pomysł ten został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
i widnieje na liście innowacji wprowadzonych w roku szkolnym 
2015/2016. Celem tych działań jest nacisk przede wszystkim na 
komunikację i otwartość, a także przełamanie blokady języko-
wej i  zachęcenie uczniów do praktycznego zastosowania języ-
ka niemieckiego. Uczniowie po zakończeniu działu w ramach 

lekcji powtórzeniowej będą uczestniczyć w spotkaniu z native 
speakerem. Z  pomocą nauczyciela, wykorzystując gry i  zaba-
wy językowe zaproszony gość uatrakcyjni zajęcia oraz zachęci 
uczniów do komunikowania się w języku niemieckim. Będzie to 
niewątpliwie doskonalenie umiejętności słuchania i  mówienia 
oraz połączenie nauki z zabawą.
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Charytatywnie w Bieganinie
To już czwarty rok z kolei gdy sołtys wsi Bieganin – Wiesława Lis organizo-
wała akcję pomocy dzieciom z Domu Dziecka z Pleszewa. Pomysł był tra-
#ony, a zgromadzone słodycze sprawiły wiele radości obdarowanym.

Ocalamy od zapomnienia
W środę 24 lutego w ostrowskiej Synagodze Jacek Bartczak - Burmistrz 
Gminy i Miasta Raszków podpisał umowę z Ośrodkiem Badań nad Historią 
Żydów z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego reprezen-
towanym przez doktora Krzysztofa Mortę - dyrektora ośrodka. Umowa do-
tyczy naukowej opieki nad spuścizną materialno-duchową Żydów z terenu 
Gminy i Miasta Raszków.

Przyjazny szpital, bezpieczne drogi
Odnosząc się do felietonu Pana Redaktora Jarosława Wardawego, publiku-
jącego swoje opinie w jednej z regionalnych gazet, w marcu br., zarzucające-
go Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków Jackowi Bartczakowi tutaj cytat, 
że: „nie chciał brać udziału w powiatowej zrzutce na szpital zaproponowa-
nej przez Starostę” należy odpowiedzieć:

Na wszystkie dotychczasowe propozycje Staro-
sty odnośnie do.nansowania rozbudowy i wy-
posażenia szpitala Gmina i  Miasto Raszków 
odpowiadała pozytywnie. Dowodem tego są 
dotacje przekazane w poszczególnych latach.
2012 rok – wsparcie .nansowe na budowę 
i  wyposażenie przychodni specjalistycznej 
szpitala – 11.000,00 zł, 
2013 rok – wparcie .nansowe na budowę i wy-
posażenie oddziału kardiologicznego szpitala 
– 11.000,00 zł,
2014 rok – wsparcie na wyposażenie oddziału 
ortopedii szpitala – 5.000,00 zł,
2016 rok – planowane do.nansowanie budowy 
bazy oddziału ratunkowego pogotowia lotniczego 
na lotnisku w Michałkowie – 10.296,00 zł (oraz ko-
lejne 10.296,00 zł jest planowane na rok 2017). 
Nigdy ze  strony gminy nie było odmowy po-
mocy .nansowej, o  którą zabiegał Staro-
sta. Co roku Gmina i Miasto Raszków dokła-
da także środki .nansowe powiatowi na dzia-
łalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Naj-
więcej środków .nansowych Gmina i  Mia-

sto Raszków przekazuje powiatowi na zada-
nia drogowe (modernizacja dróg i  budowa 
chodników powiatowych). Za kadencji burmi-
strza Jacka Bartczaka gmina przekazała w  la-
tach 2007 – 2015 kwotę 2 mln 482 tysiące zło-
tych, a w roku 2016 planuje przekazać kolejne 
500 tysięcy złotych. Razem będzie to kwota 2 
mln 982 tysiące złotych. Należy przypomnieć, 
że wszystkie opisane wyżej przedsięwzięcia nie 
są zadaniami własnymi gminy i należą do po-
wiatu. Jednakże w  ramach dobrej współpracy 
z  powiatem gmina zawsze wspierała i  wspie-
rać będzie inicjatywy wspólnego .nansowania 
różnych przedsięwzięć, służących mieszkań-
com powiatu i  zaproponowanych przez Radę 
Powiatu i Starostę. Prawdą jest także, że miesz-
kańcy podczas spotkań zwracają się z życzenia-
mi (często w formie petycji), aby więcej środ-
ków .nansowych przeznaczył powiat na drogi, 
a przede wszystkim chodniki, by poprawić bez-
pieczeństwo w  ruchu drogowym. Szczególną 
uwagę zwracają na brak chodników przy dro-
gach, którymi dzieci podążają do szkoły.

Na apel pani sołtys o zbiórce słodyczy dla 
dzieci odpowiedzieli mieszkańcy Biegani-
na. Chętnie włączyli się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Bieganinie i  Grudzielcu, a 
także Gimnazjum w Raszkowie. Do tego-
rocznej akcji dołączyło również kilku lo-
kalnych parafian. Zgromadzono mnóstwo 
słodyczy, które jak co roku w Mikołajki 
zostały zawiezione wychowankom Domu 
Dziecka.
Sołtys Wiesława Lis dziękuje wszystkim  za 
okazaną pomoc i wielkie serca. 

To nie jedyna akcja przeprowadzona przez panią 
Wiesławę. Sukcesem zakończyła się również za-
początkowana przez KGW i OSP na Dożynkach 
Wiejskich zbiórka pieniędzy na zakup torby me-
dycznej z pełnym wyposażeniem, szynami Kra-
mera oraz deską ortopedyczną dla OSP w Bie-
ganinie. Zarówno torba jak i de.brylator zosta-
ły zakupione dzięki współpracy z fundacją ZAP 
– Zdrowie i Praca, do której przyczynił się jej wi-
ceprezes - Józef Gregorczyk.
Serdecznie gratulujemy pomysłów, dziękujemy 
współorganizatorom akcji. 

Dzięki tej współpracy pracow-
nicy Uniwersytetu Wrocław-
skiego zobowiązują się infor-
mować władze Gminy i  Miasta 
Raszków o podjętych badaniach 
i  ich rezultatach dotyczących 
historii Żydów z  Południowej 
Wielkopolski związanych z  te-
renem naszej gminy. Burmistrz 
Jacek Bartczak w swoim wystą-
pieniu nawiązał do historii Ży-
dów i  Niemców, którzy wspól-
nie z  Polakami żyli w  Raszko-
wie pod koniec XVIII i  na po-
czątku XIX wieku. To właśnie 
z Raszkowa wywodzą się sławni 
bracia Moritz i  Berthold Kem-
pińscy, którzy założyli największą sieć „Hote-
li – Kempiński”, która do dziś kojarzy się z naj-
wyższym poziomem usług i  doskonałą jako-
ścią. W latach 2011 i 2012 uczniowie i nauczy-
ciele raszkowskiego gimnazjum zrealizowa-
li program pod tytułem:  „Kto w drobnej rze-
czy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny 
- ocalmy od zapomnienia dziedzictwo kulturo-
wo-historyczne naszej małej ojczyzny”. W ra-
mach tego projektu zrealizowano cykl warszta-
tów mających na celu podnoszenie świadomo-
ści i rozwijanie aktywności społeczności lokal-

nej. Odbywało się to poprzez promocję lokal-
nej twórczości kulturalnej z  wykorzystaniem 
lokalnego dziedzictwa kulturowego. Podkre-
ślono ważność zachowania lokalnego dziedzic-
twa kulturowego i historycznego. Program stał 
się okazją do prac porządkowych na cmentarzu 
ewangelickim w  Raszkowie. Przeprowadzono 
również prace porządkowe na terenie raszkow-
skiego Kirkutu. Żydowski cmentarz, który zo-
stał zniszczony przez hitlerowców, oznakowa-
no obeliskiem, a obok umieszczono pamiątko-
wą tablicę oraz posadzono dęby.

Dobrze działające spółki wodne
Na początku marca na walnym zebraniu podsumowano działalność Gmin-
nej Spółki Wodnej w Raszkowie za rok 2015 r.

Przychód spółki, na który złożyły się: składki 
członkowskie w wysokości 66.641,50 zł, do-
chód z 2014 r. w wysokości 6.498,14 zł oraz 
dotacje w kwocie 17.000,00 zł to kwota ogó-
łem  90.139,64 zł. Rozchody łącznie wyniosły 
62.808,41 zł. W 2015 roku odmulono 13.765 

m.b. rowów. Planowany budżet spółki na rok 
2016 wynosi prawie 97.000,00 zł.
Po wysłuchaniu sprawozdań komisji rewizyj-
nej oraz zarządu spółki zgromadzeni na zebra-
niu delegaci w głosowaniu jawnym udzielili ab-
solutorium zarządowi spółki.
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Siatkarki z raszkowskiego gimnazjum 
wicemistrzyniami powiatu
17 lutego 2016 r. w hali widowiskowo–sportowej w Raszkowie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w Siatkówce Dziewcząt. W rozgryw-
kach brało udział siedem zespołów z terenu naszego powiatu. 

Chłopcy z SP Raszków 
mistrzami powiatu w piłce siatkowej
26 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w Siatkówce Chłopców. Turniej zorga-
nizowano we współpracy z Ostrowskim Szkolnym Związkiem Sportowym. 

II miejsce dla raszkowskich 
siatkarek w mistrzostwach powiatu 
W czwartek 25 lutego 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 
w Raszkowie była organizatorem Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego 
w Siatkówce Dziewcząt. W turnieju oprócz reprezentacji SP Raszków 
wystartowały uczennice z ZS Janków Przygodzki, SP 7 Ostrów Wlkp. i SP 
Biskupice Ołoboczne.
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W ćwierć8nałach drużyny zostały podzielone 
na dwie grupy i grały systemem „każdy z każ-
dym”. Dziewczęta reprezentujące Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w Raszkowie po zaciętej 
walce z  zespołami z  Ociąża i  Lewkowa wy-
szły z grupy na pierwszym miejscu. W pół-
finale stoczyły zwycięski mecz z  zespołem 
Gimnazjum nr 4 z  Ostrowa Wielkopolskie-
go. W  finale rywalkami raszkowianek były 
dziewczęta z  Jankowa Przygodzkiego. Nie-

stety nie sprostały rywalkom i  uległy w  se-
tach 0:2, zdobywając tytuł Wicemistrzyń Po-
wiatu Ostrowskiego.
Gimnazjum z Raszkowa reprezentowały: Dorota 
Jędrzejak – kapitan zespołu, Dominika Niezgód-
ka, Julia Michalak, Katarzyna Janowicz, Sara Ko-
morska, Magdalena Przybył, Klaudia Reszel, Syl-
wia Lis, Anna Bętkowska, Michalina Rychlik, 
Dominika Kopa. Opiekunkami zespołu są Beata 
Karolewska i Małgorzata Lis.

Turniej był bardzo zacięty. Grano do dwóch 
zwycięskich setów, ale dużo meczy kończyło 
się wynikami 2-1. Poziom zespołów był bardzo 
wyrównany. 
Najlepiej w turnieju, mimo trzech trzysetowych 
meczy, zaprezentowali się uczniowie raszkow-
skiej podstawówki, przygotowani przez Justy-
nę i Adama Dutkowskich, którzy po ambitnej 
walce zajęli pierwsze miejsce i zostali mistrza-
mi powiatu uzyskując awans do Mistrzostw 
Rejonu Kaliskiego. Broniąc tytułu zdobytego w 
poprzednim roku udowodnili słuszność swoje-
go zwycięstwa.

Turniej odbył się w miłej, sportowej atmosfe-
rze. Dziewczęta dzielnie walczyły,  rozgrywając 
mecze na wysokim poziomie. Po emocjonują-
cej grze zwyciężyły faworytki, uczennice z Ze-
społu Szkół w  Jankowie Przygodzkim. Absol-
wentki tej szkoły to medalistki Mistrzostw Pol-
ski w siatkówce. Dziewczęta z SP Raszków po 
zaciętej walce zajęły drugie miejsce. Trzecie 
były uczennice z SP 7 Ostrów Wlkp., a  czwarte 
miejsce przypadło reprezentacji SP Biskupice 
Ołoboczne.

W skład zespołu reprezentującego raszkowską 
podstawówkę wchodziło 11 dziewcząt: Przy-
goda Klaudia, Pluta Aleksandra, Sójka Wik-
toria, Wielebska Zuzanna, Sztok Zuzanna, Ra-
szewska Aleksandra, Harasymko Dominika, 
Gruszczyńska Zuzanna, Dobroś Aleksandra – 
wszystkie z klasy sportowej 6b oraz Chmielarz 
Sandra z 5b i Cieluch Patrycja z 5c.
Turniej przygotowali i przeprowadzili nauczy-
ciele wychowania 8zycznego Justyna i  Adam 
Dutkowscy.

W skład zespołu reprezentującego Gminę i Mia-
sto Raszków wchodziło 11 chłopców: Jakub Pio-
trowski, Michał Kaczmarek, Kacper Kasałka, 
Szymon Kaczocha, Jędrzej Wicenciak, Przemy-
sław Zdziebkowski – wszyscy z klasy sportowej 
6b, Miłosz Dynkowski, Kacper Piotrowicz – kla-
sa 6a, Michał Kubik, Mateusz Szczepaniak – klasa 
6c i Adam Mielcarek – klasa 5c.
Na kolejnych miejscach turniej zakończyli: 2 
miejsce – ZS Janków Przygodzki, 3 miejsce – 
ZS Sobótka, 4 miejsce – SP 7 Ostrów Wlkp., 5 
miejsce – SP Ociąż.
GRATULUJEMY!  

Uczennice z SP Raszków
wicemistrzyniami 
Powiatu Ostrowskiego w unihokeju
We wtorek 1 marca 2016 roku w Gorzycach Wielkich odbył się Finał Mi-
strzostw Powiatu Ostrowskiego w Unihokeju Dziewcząt.

Gminę i Miasto Raszków reprezentowały dziew-
częta ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fie-
dlera w  Raszkowie, które przygotowali nauczy-
ciele wychowania 8zycznego Justyna i  Adam 
Dutkowscy. 12 uczennic z  raszkowskiej podsta-
wówki dzielnie walczyło o jak najlepszy wynik.
W trakcie turnieju nasze dziewczęta pokonały 
SP Bogdaj i SP 5 Ostrów Wielkopolski. W meczu 
o pierwsze miejsce po zaciętej walce dziewczęta 
uległy szkole z Gorzyc Wielkich, zdobywając ty-
tuł wicemistrzyń Powiatu Ostrowskiego.

Dzięki drugiemu miejscu nasze dziewczęta 
awansowały do rozgrywek rejonowych, w któ-
rych będą miały okazję do rewanżu.
Skład zespołu: Pluta Aleksandra, Przygoda 
Klaudia, Sójka Wiktoria, Ziętek Aleksandra, 
Harasymko Dominika, Wielebska Zuzanna, 
Gruszczyńska Zuzanna, Sztok Zuzanna, Ra-
szewska Aleksandra - klasa 6b, Chmielarz San-
dra - klasa 5b, Kraszkiewicz Marta - klasa 5c 
oraz Cierpka Julia - klasa 6c. 


