
Inwestycje w Gminie Raszków w 2016 r.
Budżet Gminy i Miasta Raszków w 2016 r. po stronie dochodów wyniósł 
44 mln 753 tys. zł. Największą część budżetu - 15 mln zł - jak co roku prze-
znaczono na oświatę. Równie dużo - 14 mln zł pochłonęły wydatki  związa-
ne z pomocą społeczną. Na inwestycje w gminie Raszków przeznaczono 
6 mln 300 tys. zł, tyle też wynosi zadłużenie gminy.

Sala w Grudzielcu Nowym

chodnik na Raszkówku

Inwestycje drogowe 
Przebudowano drogę w Szczurawicach za 300 
tys. zł. Z kolei 200 tys. kosztował remont dro-
gi w Jankowie Zaleśnym. Naprawiono także 
drogę pomiędzy miejscowościami Skrzebowa 
i Głogowa poprzez wylanie nakładki na kilku 
odcinkach. Zakończyły się również prace dro-
gowe w Grudzielcu za 200 tys. zł. Kwotę 100 
tys. zł przeznaczono na I etap budowy dro gi w 
Radłowie na os. Owocowym oraz przbudowa-
no ul. Skośną. Także w Radłowie dokończono 
ostatni odci nek drogi na os. Robot niczym za 
kwotę 62 tys. zł (w latach 2011-2016 wydano 
712 tys. zł) i zmodernizowano drogę przy ul. 
Spacerowej za kwotę 30 tys. zł. Przeznaczone 
100 tys. zł na budowę chodnika w Pogrzybo-
wie pozwoliło na wy budowanie odcinka za 
sklepem w stronę Wa lentynowa. Za 55 tys. zł 

Kwotę 500 tys. zł przekazano do powiatu. Do-
kładając do remontów dróg powiatowych, gmi-
na Raszków przyczynia się do poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców również na drogach, 
których remont nie należy do jej obowiązków. 
W 2016 r. wspólnie z powiatem wykonano: na-
kładki asfaltowe i chodniki w Bieganinie oraz 
w Moszczance, nakładkę asfaltową w Bugaju, 
a także chodnik przy starym parku w Raszko-
wie w kierunku Józefowa. Gminne i powiatowe 
środki wykorzystano również na przebudowę 
skrzyżowania w Sulisławiu oraz na budowę 
chodnika w miejscowości Moszczanka (na 
Raszkówku). 
    
Remonty sal wiejskich
W 2016 r. przeprowadzono modernizację sali 
w Pogrzybowie: nowa posadzka i malowanie 

przebudowano odcinek drogi w Bieganinie. 
Tegoroczne prace drogowe w Głogowie to koszt 
78 tys. zł. Nowe nakładki położono za 85 tys. zł 
w miejscowości Skrzebowa oraz za 70 tys. zł w 
Korytnicy.  W Raszkowie na Rynku został prze-
budowany chodnik za 30 tys. zł. W tym roku 
powstał nowy chodnik w Raszkowie przy ul. 
Spokojnej, Jasnej i Słonecznej. Koszt zakupu 
materia łów to 80 tys. zł - prace związane z położe-
niem kostki wykonali pra cownicy interwencyjni 
Urzędu Gminy i Miasta Raszków. 
Wyremontowano również drogi przy użyciu 
środków z  bieżącego utrzymania dróg gmin-
nych i powiatowych. Poprawiono nawierzchnię 
drogi gminnej Głogowa-Skrzebowa (odci-
nek przy wiatraku). Na terenie miasta Raszków 
naprawiono odcinki dróg powiatowych przy 
ul.  Polnej i ul. Krotoszyńskiej. Wymieniono 
chodnik na ul. Polnej i ul. Orpiszewskiej w 
Raszkowie.

kosztowało 56.615 zł. Założono klimatyzację na 
sali w Moszczance za kwotę 19.189 zł. Termo-
modernizacji (docieplenia ścian) oraz nowych 
schodów zewnętrznych za 118.435 zł doczeka-
ła się sala w Grudzielcu Nowym, natomiast w 
świetlicy w Korytnicy wymieniono okna za 
29.750 zł. Termomodernizację przeprowadzo-
no również na sali w Jaskółkach (koszt 24.452 
zł) oraz w Głogowie (koszt 56.999 zł) - tutaj 
docieplono i pomalowano ściany, poprawiono 
akustykę budynku. Największym przedsię-
wzięciem w ostatnich latach była budowa sali 
w Jankowie Zaleśnym, która w latach 2014-
2016 pochłonęła 2 mln zł. Na trwającą obecnie 
przebudowę sali w Korytach  tylko w tym roku 
wydano z gminnego budżetu 100 tys. zł. Pla-
nowana jest w najbliższych latach przebudowa 
świetlicy w Ligocie. Jej pierwszy etap obecnie 
realizowany zakłada wymianę pokrycia dachu 
za ok. 140 tys. zł.
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Remonty w szkołach
W szkołach podległych gminie raszków 
w wakacje trwały intensywne prace remontowe. 
najwięcej zmian zastali uczniowie w radłowie, 
Korytach i raszkowie.

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie 
w II półroczu utwardzono parking przy szkole, ogrodzono 
szkolny plac zabaw oraz zamontowano system zabezpie-
czeń umożliwiający monitoring placu. Placówka wzbogaci-
ła się w roku szkolnym 2015/2016 o dwie nowe interaktyw-
ne tablice, nowe nagłośnienie oraz dokupiono nowe książki 
do biblioteki. Dokonano także napraw instalacji wodnej w 
budynku szkoły. W Radłowie oraz zamiejscowym oddzia-
le przedszkolnym w Jaskółkach pomalowano sale lekcyjne, 
korytarz i zaplecze. Oprócz tego w Jaskółkach zamontowa-
no podłogę w sali lekcyjnej oraz naprawiono dach. Koszt 
wykonanych prac i zakupów opiewa na kwotę prawie 35 
tysięcy złotych.
Z kolei w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach na-
prawiono dach oraz zmodernizowano tereny zielone wokół 
szkoły, a także malowano sale lekcyjne. W budynku szkoły 
w Korytnicy wymieniono okna i malowano sale. Koszt robót 
opiewa na kwotę 21 tysięcy złotych.
Remonty nie ominęły także Szkoły Podstawowej im. Arkade-
go Fiedlera w Raszkowie. Tutaj wymieniono instalację elek-
tryczną oraz oświetlenie, wykonano nowy sufit podwieszany 
na korytarzu na II piętrze. Oprócz tego zaplanowane są prace 
konserwatorskie podłóg w sześciu klasach. Szkoła zakupiła 
nowe szafki odzieżowe dla uczniów klas piątych oraz tablice 
do ekspozycji prac plastycznych. Koszt prac i zakupów opiewa 
na kwotę ponad 26 tysięcy złotych.

Sala w Głogowie po remoncie 
W piątek, 18 listopada 2016 roku, została oficjalnie 
otwarta po remoncie sala wiejska w Głogowie. W ra-
mach wykonanych robót częściowo docieplono budy-
nek od zewnątrz oraz pomalowano wszystkie pomiesz-
czenia.

Odnawiamy zabytki w gminie 

W Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie odnowiono 
parkiet w sali gimnastycznej oraz położono nową podłogę w 
sali polonistycznej. Przeznaczono na te remonty kwotę 20 ty-
sięcy złotych. 
Remontu doczekało się również Publiczne Przedszkole im. 
Smerfy w Raszkowie.  Koszt wykonywanych robót zamknęła 
kwota około 95 tysięcy złotych. Dzięki realizacji tej inwestycji 
budynek przedszkola spełni wszystkie warunki dotyczące za-
pewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego dzieci, zgodnie z 

istniejącymi obecnie przepisami w tym zakresie – zapewnia Ja-
cek Bartczak, Burmistrz Gminy i Miasta Raszków. W ramach re-
montu wymieniono drzwi wewnętrzne na drodze ewakuacyjnej 
na drzwi o odporności ogniowej, zamontowano instalację oddy-
miania klatek schodowych i instalację alarmową oraz zabezpie-
czono schody drewniane materiałem ognioodpornym. Oprócz 
tego odmalowano sale, szatnie, korytarz, klatkę schodową, al-
tanę, jadalnię i kuchnię. Zakonserwowano podłogi w budynku 
przedszkola w Raszkowie oraz w filii w Przybysławicach.

Z myślą o zespole Głogowianie 
na ścianie zamontowano duże 
lustra, a sufit został pokryty tyn-
kiem akustycznym, który wycisza 
pomieszczenie. Dzięki tym zabie-
gom polepszy się komfort pracy 
podczas prób członków zespołu. 
Koszt wykonanych prac wyniósł 
ponad 55 tysięcy złotych.
 Sołtys podziękował za wykonane 
prace, dzięki którym sala zyskała 
nie tylko nowy wygląd, ale i po-
lepszyła się jej funkcjonalność.

Podczas spotkania burmistrz Jacek 
Bartczak cieszył się, że pieniądze z 
budżetu włożone w tę inwestycję 
przynoszą tyle radości i satysfakcji. 
- Państwo realizujecie tak wiele 
przedsięwzięć dla dobra mieszkań-
ców i integracji całej lokalnej spo-
łeczności. Na dodatek Zespół Tań-
ca Ludowego Głogowianie poprzez 
swoje sukcesy promuje nie tylko 
Głogowę, ale i cała gminę. Dlatego 
czekam na Wasze kolejne przedsię-
wzięcia – powiedział burmistrz.

Wydawca: Gmina i Miasto Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.  

Druk: 
Polskapresse Sp. z o.o. - Poznań.

redaktor naczelny: 
Katarzyna Spiżak.

W tym roku po raz pierwszy z budżetu Gminy i miasta raszków radni przeznaczyli środki 
na renowację zabytków. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na ob-
szarze naszej gminy ustalone zostały uchwałą rady Gminy i miasta raszków w roku 2013. 

Dzięki takiemu wsparciu finansowe-
mu w tym roku przeznaczono 120 ty-
sięcy złotych na remont elewacji ze-
wnętrznej zabytkowego kościoła pw. 
Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym. 
Warto tu również nadmienić, że 
już po raz drugi dotację z powiatu 
ostrowskiego na renowację zabytków 
otrzymała parafia pw. Zwiastowania 
Pańskiego w Skrzebowej. W tym 
roku powiat przekazał kwotę 3.400 
zł na dofinansowanie prac konser-
watorskich późnogotyckiej polichro-
mowanej figury Chrystusa Zmar-
twychwstałego. 
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Długowieczne drzewo w raszkowskim parku
Dwa wieki topoli 

Nowy samochód dla OSP 
w Szczurawicach

na początku lipca br. w raszkowskim parku samoistnie prze-
wróciła się topola, która miała około 200 lat. 

Drzewo miało już bardzo spróch-
niałe korzenie. Jednak taki okaz 
to prawdziwa rzadkość. Topola, 
a raczej to co z niej pozostało, 
ważyła 19,5 tony, dlatego została 

przemieszczona dźwigiem kilka 
metrów dalej i stanowi pomnik 
przyrody. Można ją oglądać w 
ramach ścieżki dydaktycznej w 
parku.

cis to piękne, niepowtarzalne drzewo. roślina 
ta należy do najbardziej długowiecznych ro-
ślin w Europie. We wrześniu młode drzewko 
zostało posadzone w raszkowskim parku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
świętą polową, która została odpra-
wiona na boisku sportowym przez 
księdza proboszcza Krzysztofa Rut-
kowskiego. 
Po nabożeństwie rozpoczęła się część 
związana z obchodami jubileuszo-
wymi. Prezes OSP Szczurawice Ma-
rian Danielewicz powitał wszystkich 
gości uroczystości. 
Następnie dh Marek Nowacki przed-
stawił w zarysie historię OSP Szczu-
rawice. 
Z okazji jubileuszu jednostka OSP 
Szczurawice została odznaczona na 

sztandar Srebrnym Medalem ,,Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Po dekora-
cji sztandaru odbyło się przekazanie 
i poświęcenie nowo zakupionego 
przez władze samorządowe Gminy 
i Miasta Raszków samochodu ra-
towniczo-gaśniczego marki Renault 
G-230. Aktu przekazania dokonali: 
burmistrz Jacek Bartczak, przewod-
niczący rady Andrzej Matyba w 
obecności prezesa OSP Szczurawice 
dha Mariana Danielewicza i najstar-
szego druha, a zarazem jednego z za-
łożycieli tej jednostki - dha Edwina 
Kwiatkowskiego (94 lata). Chrzest-

nymi samochodu byli: Katarzyna 
Spiżak i Roman Kwiatkowski. 
Na uroczystości wręczono także od-
znaczenia związkowe OSP. Złotym 
Znakiem Związku OSP RP odzna-
czono dha Mariana Danielewicza, 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczono: dha Mi-

Podczas niedawnego jubileuszu 50-lecia istnienia ochotni-
cza Straż Pożarna w Szczurawicach została odznaczona na 
sztandar Srebrnym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
oraz otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
renault G-230.

rosława Mocka, Brązowym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odzna-
czono: dha Błażeja Danielewicza, 
Mateusza Wierzbickiego i Tomasza 
Idziorka, Odznaką „Strażak Wzoro-
wy” zostali wyróżnieni: dh Dariusz 
Michalak i Marek Juszczak. Za wie-
loletnią działalność w OSP nadano 

odznaki ,,Za Wysługę 50 Lat” dzia-
łalności w OSP 15 najstarszym dru-
hom - założycielom tej jednostki.
Jubilatom życzenia i gratulacje skła-
dali zaproszeni goście. Po części ofi-
cjalnej rozpoczęła się wspólna bie-
siada wszystkich gości, strażaków i 
mieszkańców. 

Relikwie Świętego Jana Pawła II w Kościele w Pogrzybowie
W czerwcu w Kościele pw. Św. Katarzyny aleksandryj-
skiej w Pogrzybowie odbyła się  uroczystość wprowadze-
nia relikwii św. jana Pawła ii połączona z mszą świętą 
sprawowaną przez arcybiskupa Lwowskiego mieczysła-
wa mokrzyckiego.

We Mszy świętej licznie uczest-
niczyli parafianie oraz zapro-
szeni goście: Minister Kance-
larii Prezydenta RP Andrzej 
Dera, Poseł na Sejm RP To-
masz Ławniczak, wicestarosta 
ostrowski Roman Pacholczyk, 
Burmistrz Gminy i Miasta 
Raszków  Jacek Bartczak, za-
stępca burmistrza Piotr Rokic-
ki, Przewodniczący Rady Gmi-
ny i Miasta Raszków Andrzej 

Matyba oraz radni gminni z para-
fii a także radne powiatowe Maria 
Tomaszewska i Katarzyna Spiżak. 
W czasie nabożeństwa mogliśmy 
usłyszeć pieśni w wykonaniu To-
warzystwa Śpiewu  w Raszkowie 
pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka. 
Arcybiskup podziękował wszyst-
kim parafianom za duchowe przy-
gotowania związane z przyjęciem 
relikwii św. Jana Pawła II. Słowa 
uznania skierował wobec rodziny 

Skoczylasów, podkreślając jej 
zaangażowanie w organizację 
tej podniosłej uroczystości. 

Drzewo zostało posadzone w 
rocznicę oddania Ziemi Rasz-
kowskiej pod patronat Świętemu 
Janowi Pawłowi II. Uroczystość 
poprzedziła Msza Św. w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Święte-

go w Raszkowie, 
której przewod-
niczył pochodzą-
cy z Raszkowa 
ks. Marian Bryś.
Delegacje oraz 

mieszkańcy Raszkowa udali się do 
parku, gdzie burmistrz Jacek Bart-
czak, ks. Marian Brdyś oraz pro-
boszcz miejscowej parafii, ks. ka-
nonik Grzegorz Kamzol wspólnie 
posadzili Cisa Papieskiego.
Sadzonka została wyhodowana z 
nasion poświęconych przez papieża 
Benedykta XVI podczas pielgrzymki 
do Rzymu leśników z Polski w 2012 
r.. Sadzonka jest darem Nadleśnictwa 
Taczanów.



Dziękujemy za oddaną krew
19,5 litra krwi zebrano w niedzielę 9 października br. podczas akcji na 
raszkowskim Rynku. Była to już trzecia w tym roku zbiórka organizowana 
przez Miejsko–Gminny Klub Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi.

Na apel raszkowskiego klu-
bu odpowiedziało 49 osób, z 
których 43 oddały krew.
Tym razem zebrana krew 
zostanie przekazana dla 
ratowania zdrowia Piotra 
Bolińskiego. Wszystkim, 
którzy wzięli udział w tym 
przedsięwzięciu, dziękował 
Edmund Banachowicz  - 
prezes raszkowskiego klubu 
krwiodawców. 
Obecnie w raszkowskim 
banku krwi znajduje się 
blisko 350 litrów tego ży-
ciodajnego płynu. 
Honorowym patronatem objął akcję Bur-

mistrz Gminy i  Miasta Raszków - Jacek 
Bartczak. 
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Stypendia
w gminie
Raszków
wręczone

stypedyści z gimnazjum z Koryt

stypendyści z gimnazjum z Raszkowa

stypendyści z raszkowskiego gimnazjum

jacek Bartczak, Burmistrz Gminy 
i Miasta Raszków wspólnie z Prze-
wodniczącym Rady Gminy i Miasta 
Raszków andrzejem Matybą, wrę-
czyli 19 gimnazjalistom stypendia 
za szczególne osiągnięcia w nauce 
na rok szkolny 2015/2016.

Konrad Stasiecki
Hubert Zimniak

Gimnazjum nr 4
im. Powstańców 
Wielkopolskich w ostrowie 
Wielkopolskim
Martyna Mróz

Zespół Szkół 
im. orła Białego w Korytach 
Julianna Grzesiak
Marta Jankowska
Katarzyna Kulas
Natalia Ptak
Zuzanna Sójka 
 
 

Stypendia przyznawane są na podstawie 
przyjętej przez Radę Gminy i Miasta Rasz-
ków uchwały nr XV/110/2016 z  dnia 24 
lutego 2016 roku w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy uzdolnio-
nym uczniom z  terenu Gminy i  Miasta 
Raszków.
Oprócz tego burmistrz w  uznaniu za osią-
gnięcie bardzo wysokich wyników w nauce 
wręczył list gratulacyjny oraz upominek 
rzeczowy uczennicy Gimnazjum Zespołu 
Szkół im. Orła Białego w Korytach – Oliwii 
Frąszczak, która mieszka poza naszą gminą.
Uroczystość odbyła się 13 października br. 
w  sali gimnastycznej Gimnazjum im. Ar-
mii Krajowej w Raszkowie. Łączna wartość 
przyznanych stypendiów to kwota 19 tys. zł.
Specjalne listy gratulacyjne otrzymali także 
rodzice i  opiekunowie wyróżnionych gim-
nazjalistów.
–  Celem tego przedsięwzięcia jest przede 
wszystkim zachęcenie uczniów do rozwoju, 
większego zaangażowania w naukę i pogłę-
biania wiedzy. Mam nadzieję, że z roku na 
rok tych stypendystów będzie coraz więcej – 
mówił w  swoim wystąpieniu burmistrz Ja-
cek Bartczak. Podkreślił również znaczenie 

wiedzy i edukacji dla całej wspólnoty samo-
rządowej.
Gratulacje stypendystom, ich rodzicom, 
a  także nauczycielom i  wychowawcom 
złożył w swoim wystąpieniu przewodni-
czący rady Andrzej Matyba, życząc im 
dalszych sukcesów oraz mądrego wyko-
rzystania zdobytej wiedzy.

oto lista stypendystów 
za rok 2015/2016: 

Gimnazjum im. armii 
Krajowej w Raszkowie 
z/s w Pogrzybowie
Laura Akerman
Weronika Bursztynowicz
Kinga Andżelika Długa
Katarzyna Janowicz
Ola Kasałka
Karina Krawiec
Sandra Krenz
Magdalena Pluta
Natalia Ruda
Michalina Rychlik
Adrianna Sobańska
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Władysław Anders 
patronem ronda w Korytach
rondo w Korytach nosi od 12 września br. imię gen. Władysława andersa. 
Przy okazji nadania imienia i odsłonięcia tablicy odbyła się patriotyczna 
uroczystość i koncert. Wzięła w nich udział miedzy innymi córka generała, 
pani minister anna maria anders. 

- Generał Władysław Andres to wybitna po-
stać w historii naszego kraju, dlatego musimy 
kultywować pamięć o nim, by przykład jego 
męstwa, oddania służbie krajowi stanowiły 
wzorzec patriotyzmu dla naszej młodzieży  – 
mówił w swoim wystąpieniu Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Raszków Jacek Bartczak – Dzisiej-
sza uroczystość cieszy tym bardziej, że tablicę 
z imieniem odsłoni córka generała, minister 
Anna Maria Anders.
 Minister Anders nie kryła wzruszenia, odsła-
niając pamiątkową tablicę z imieniem swojego 
ojca. W swoim wystąpieniu stwierdziła, że tato 
byłby dumny z tego przedsięwzięcia, bo każdy, 
kto będzie tędy przejeżdżał wspomni jego imię - 
żołnierza, który całym sercem ukochał ten kraj.
Gospodarz uroczystości, burmistrz Jacek 
Bartczak, zaprosił wszystkich do Zespołu 
Szkół im. Orła Białego w Korytach na wysta-
wę prac o generale Andersie, którą przygoto-
wali uczniowie. 

Kolejnym punktem był koncert poezji patrio-
tycznej w wydaniu rockowym. W hali sporto-
wo–widowiskowej w Raszkowie wystąpił dla 
wszystkich gości i gimnazjalistów prekursor 
beatboxu w Polsce, Bartas Szymoniak, ze 
swoim nowym projektem pn. „Alarm”. 
Generał Anders był szefem sztabu Armii 
Wielkopolskiej w Powstaniu Wielkopolskim 
w 1919 roku. W okresie wojny bolszewickiej 
dowodził 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich,  
za co został odznaczony krzyżem kawaler-
skim orderu Virtuti Militari. Wielkopolanie, 
w tym także mieszkańcy Gminy i Miasta 
Raszków z 15 Pułku, podczas II wojny świa-
towej wchodzili w skład 2 Korpusu Polskiego 
dowodzonego przez Władysława Andersa, 
uczestnicząc w bitwie pod Monte Cassino. 
Po wojnie pozostał na emigracji i kontynu-
ował działalność polityczną ukierunkowaną 
na zachowanie ciągłości konstytucyjnej Rzą-
du Emigracyjnego w Londynie. Po śmierci 

w 1970 roku został pochowany na Polskim 
Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino 
we Włoszech. Dla wszystkich obecnych na 
rondzie w Korytach była to prawdziwa lekcja 
historii Polski i patriotyzmu. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele Senatu: Anna Maria 
Anders - Minister w Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów, Senator Łukasz Mikołaj-
czyk oraz Poseł na Sejm RP Tomasz Ławni-
czak, Wicewojewoda Wielkopolski Marle-

na Maląg, Starosta Ostrowski Paweł Rajski 
oraz radni powiatowi na czele z Przewod-
niczącym Rady Powiatu Ostrowskiego An-
drzejem Leraczykiem, radni Rady Gminy i 
Miasta Raszków na czele z Przewodniczą-
cym Rady Andrzejem Matybą, zastępca 
burmistrza Piotr Rokicki, a także sołtysi, 
dyrektorzy i kierownicy placówek oraz 
poczty sztandarowe i młodzież z gimnazjów 
z terenu naszej gminy. 

Pamięci 
zmarłych 
kombatantów
1 września 2016 roku w kościele 
w raszkowie odbyła się uroczy-
sta msza św. z udziałem człon-
ków Związku Kombatantów 
w raszkowie, którzy modlili się 
za wszystkich zmarłych kom-
batantów – mieszkańców Ziemi 
raszkowskiej.

Po Mszy św. złożono wiązanki kwia-
tów i  zapalono znicze na mogiłach 
przy raszkowskim kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Inicja-
torem tej uroczystości była Prezes 
Związku Kombatantów w Raszkowie, 
pani Zofia Gruszczyńska.  
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Laur Kultury 
dla teatru Trzy Po Trzy

Niezwykły koncert w Raszkowie Bartas w Raszkowie

28 października br. już po raz kolejny Starosta ostrowski 
wręczył Laury Kultury 2016. Wśród nagrodzonych twórców 
i animatorów kultury znalazła się także raszkowska forma-
cja teatralna Trzy Po Trzy.

Teatr powstał w 1994 roku, w roku 
obchodów jubileuszu Raszkowa. 
Pierwszą wystawioną przez nich 
sztuką, była „Baśń o Raszku’’, a od 
baśniowego Raszka pochodziła 
pierwsza nazwa teatru. W 2012 r. 
reżyserem teatru została Bogumiła 
Bednarek, jednocześnie aktorka. Z 
racji szczególnego upodobania ak-
torów do twórczości Fredry teatr 
przyjął oficjalną nazwę zaczerpnięta 

z pamiętników pisarza. Dziś mają na 
swoim koncie kilkanaście spektakli 
wystawianych w wielu miejscach 
Powiatu Ostrowskiego. Jedną z ostat-
nich jest sztuka „Ciotunia’’,  pokazy-
wana m.in. w we wnętrzach Zespołu 
Pałacowo Parkowego w Lewkowie i 
żywiołowo przyjmowana przez pu-
bliczność. Na wniosek Burmistrza 
Gminy i Miasta Raszków aktorzy 
raszkowskiego teatru otrzymali Laur 

Kultury 2016 w podziękowaniu za 
wieloletnią konsekwencję w działa-
niu i udowodnienie, że teatr to nie 
tylko domena scen wielkich miast. 
Uroczystość odbyła się w ostrow-
skim OCK. Zespół tworzą: Bogumi-
ła Bednarek, Alina Stefańska, Ewa 
Plucińska, Halina Kądziela, Mikołaj 
Wawrzyniak, Michał Pluciński, Ro-
man Przybył, Marek Kądziela, Kazi-
mierz Górski. 

Komplet publiczności zebrał koncert księdza Elio Benedetto z partnerskie-
go włoskiego miasta Palaty w ośrodku kultury w raszkowie. 

Ksiądz Elio komponuje i 
śpiewa piosenki chrześci-
jańskie. Swoje kompozy-
cje wydał na trzech pły-
tach. Inspiracją do dwóch 
pierwszych płyt były listy 
św. Piotra i Pawła oraz 
słowa Błogosławionej 
Matki Teresy z Kalkuty. 
Trzecia płyta nawiązuje 
do obchodów roku wiary. 
Swoją twórczość ksiądz 
Elio Benedetto prezen-
tował podczas koncer-
tów organizowanych w 
całych Włoszech, a tak-
że we Francji i Indiach. 
Wszędzie zdobywał serca 
publiczności i nie inaczej 
było na koncercie w rasz-
kowskim ośrodku kultury, 
gdzie publiczność bardzo 
ciepło przyjęła występ go-
ścia z Włoch.

W środę 23 listopada br. na terenie naszej gminy Bartas wraz z ekipą 
nagrywał materiały do swojego najnowszego wideoklipu do utworu 
pt. „PorTrET”.

W obiektywie kamery 
znalazły się nie tylko cie-
kawe miejsca, ale i  sami 
mieszkańcy.  Premiera 
teledysku już wkrótce. 
Dla przypomnienia war-
to nadmienić, że Bartas 
to polski muzyk, woka-
lista, kompozytor, autor 
tekstów, w  latach 2008–
2015 wokalista zespołu 
Sztywny Pal Azji. Jest 
absolwentem Wydziału 
Kompozycji, Interpre-
tacji, Edukacji i  Jazzu 
Akademii Muzycznej 
w Katowicach w klasie śpiewu. Gra także na 
skrzypcach i promuje w Polsce beatbox. Jest 
jednym z finalistów programu Idol. Wystę-
pował na takich imprezach muzycznych jak 
Festiwal w  Węgorzewie, Festiwal w  Opolu, 

Top Trendy w  Sopocie, Festiwal Ryszarda 
Riedla w Tychach, Taste of Polonia Festival 
w Chicago. W Raszkowie występował pod-
czas uroczystości nadania imienia generała 
Władysława Andersa rondu w Korytach.
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30. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Raszkowie 
imienia Arkadego Fiedlera i wręczenia sztandaru

Otrzymały dotację 
- założyły firmę
W drugiej połowie października br. 
rozpoczęła się realizacja programu pt. 
”Załóż własną firmę” adresowanego 
do kobiet z wybranych gmin z terenu 
powiatu ostrowskiego (raszków, So-
śnie, odolanów) i kaliskiego (Brzezi-
ny, Lisków). 

Mogły wziąć w nim udział panie powyżej 29 
roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo. 
Specjalnie dla nich odbył się cykl zajęć poświę-
conych tworzeniu biznes planu oraz warsztaty 
dotyczące między innymi: podatków, e-handlu, 
skutecznej promocji i marketingu, deklaracji 
ZUS i programu płatnik czy rejestracji firmy. 
Dzięki dużemu wsparciu gminnego samorządu 
oraz sołtysów i pracowników Miejsko- Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszko-
wie udało się odpowiednio nagłośnić i zachę-
cić do udziału w tym przedsięwzięciu grupę 
osób otwartych na nowe wyzwania. W sumie 
z 46 uczestniczek 36 kobiet zdecydowało się 
założyć firmę w tym 18 pań z terenu Gminy i 
Miasta Raszków. Program zakłada dotację na 
rozpoczęcie działalności w kwocie 22 700 zł, 
wsparcie pomostowe w kwocie 1750 zł mie-
sięcznie przez okres 1 roku, kwotę 1600 zł na 
specjalistyczne usługi doradcze oraz opiekę 
merytoryczną przez 1 rok działalności. Re-
kordowa liczba pań z gminy Raszków, która tak 
profesjonalnie podeszła do realizacji celu tego 
przedsięwzięcia, świadczy o tym jak duży po-
tencjał tkwi w tych paniach. Ogromnie cieszy 
też fakt, że maja wsparcie w otoczeniu nie tylko 
najbliższych, ale i lokalnego samorządu. Umo-
wy z paniami zostaną podpisane 12 grudnia br. 
w raszkowskim ratuszu. 

28 listopada odbyły się obchody 
związanie z nadaniem imienia rasz-
kowskiej szkole. Uroczysta akade-
mia na hali widowiskowo-sportowej 
została poprzedzona mszą św. 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. w raszkowie.

Mszę św. w intencji budowniczych, społecz-
ności szkolnej oraz zmarłych nauczycie-
li i uczniów raszkowskiej szkoły odprawił 
ksiądz kanonik Grzegorz Kamzol - raszkow-
ski proboszcz. Następnie cała społeczność 
szkolna, nauczyciele, rodzice i zaproszeni 
goście w towarzystwie pocztów sztandaro-
wych ulicami Raszkowa przemaszerowali 
do szkoły. Główne uroczystości jubileuszo-
we odbyły się w hali widowisko–sportowej. 
Zebranych powitała dyrektor szkoły - pani 
Alicja Duczmal. Wśród gości nie zabrakło 
przedstawicieli samorządu, przedstawicie-
li wydziału edukacji, zaprzyjaźnionych ze 
szkołą firm, rodziców, delegacji i emeryto-
wanych nauczycieli, którzy chętnie wspomi-
nali historię swojej pracy w szkole. Przygoto-
wana prezentacja  multimedialna dotycząca 
historii szkoły bardzo wzruszyła uczestni-
ków imprezy. Podczas uroczystości wręczo-
no dwie statuetki.  Złotą Tarczę otrzymała 
pani Aleksandra Krawczyk, która przez 30 
lat była dyrektorem szkoły. Statuetkę Przyja-
ciela Szkoły otrzymał burmistrz Jacek Bart-

czak, absolwent raszkowskiej podstawówki, 
jako wyraz uznania za realizację inwestycji, 
jaką była budowa kompleksu sportowego przy 
szkole w Raszkowie. Były życzenia, wspomnie-
nia, kwiaty i prezenty. W swoim wystąpieniu 

burmistrz Jacek Bartczak życzył pracującym 
dziś nauczycielom wielu sukcesów, wytrwało-
ści i radości z pracy. Na zakończenie uroczy-
stości zebrani obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez uczniów i nauczycieli 

szkoły nawiązujący do życia i wartości, które 
prezentował patron Arkady Fiedler.  Jubileusz 
zakończyło zwiedzanie szkoły, przegląd kronik 
i ekspozycji prezentujących dorobek szkoły 
oraz wspólna fotografia.

Ślubowanie w raszkowskim gimnazjum
 „Przez życie trzeba iść z uśmiechem, odbitym w każdym ciepłym słowie i tak po prostu być człowiekiem w szarego 
życia każdej dobie”- te słowa stały się mottem podczas ślubowania uczniów klas pierwszych gimnazjum w Raszkowie, 
które odbyło się 7 października 2016 r.

Ponad stu uczniów podczas tej uro-
czystości zostało oficjalnie przyjętych 
do grona raszkowskich gimnazjali-
stów. Rangę tej uroczystości połączo-
nej z Dniem Patrona w szkole pod-
kreślił w swoim wystąpieniu dyrektor 
gimnazjum Damian Juszczak. Głos 
zabrał również Burmistrz Gminy i 
Miasta Raszków Jacek Bartczak oraz 
radna powiatowa Katarzyna Spiżak. 
Wszyscy życzyli pierwszoklasistom 
pozytywnych wyników w nauce, wy-
trwałości w dążeniu do zdobycia 
wiedzy oraz prawdziwych przyjaźni. 
 Nie lada wyzwaniem było dla młodzie-
ży wejście do sali gimnastycznej kro-
kiem poloneza, który od kilku tygodni 
bacznie ćwiczyli pod okiem nauczycieli 

wychowania fizycznego. Przewodniczący klas pierwszych: 
Aleksandra Kinga Pluta, Jakub Kasałka, Agnieszka Juzyk, 
Adrianna Kieliba oraz pozostali uczniowie ślubowali uro-
czyście na sztandar szkoły. 
Podczas uroczystości nagrodzone zostały dwie uczen-
nice klasy drugiej: Sandra Tomczak oraz Wiktoria 
Kryszczak, które wykazały się niezwykłą uczciwo-
ścią i oddały na Komisariat Policji w Raszkowie zna-
lezione na terenie szkoły pieniądze oraz dokumenty.   
 W części artystycznej nie zabrakło akcentów patriotycz-
nych - wierszy i utworów muzycznych, prezentowanych 
przez uczennice klas pierwszych i drugich, przy akompa-
niamencie nauczyciela muzyki - Łukasza Naczke.
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Dożynkowa tradycja podtrzymana  
Podczas tegorocznego Święta Plonów dopisała tak pogoda, jak i frekwencja. W niedzielę 28 
sierpnia nie zabrakło stałych akcentów: wystawy wieńców dożynkowych, prac Kół Gospo-
dyń Wiejskich, wystawy maszyn rolniczych oraz obrzędów i występów zespołów ludowych. 
Prawdziwe tłumy zgromadził koncert zespołu Piękni i Młodzi. Dużą popularnością cieszyły 
się także pokazy czołgów i am� bii wodnej.

Dożynki tradycyjnie rozpoczął 
barwny korowód dożynkowy 
i uroczysta Msza święta dziękczyn-
na, której przewodniczył ksiądz 
wikary Mariusz Dąbrowski. O go-
dzinie 9.00 z  raszkowskiego ryn-
ku wyruszył korowód dożynkowy 

czele.  Zaproszenie do korowodu 
przyjęli również radni gminni oraz 
delegacje z Francji i Włoch. Pięk-
nie udekorowane bryczki można 
było podziwiać na trasie z Raszko-
wa do Niemojewca, Jankowa Za-
leśnego oraz Walentynowa, skąd 

oraz organizacji z  terenu gminy. 
Po Mszy świętej burmistrz Jacek 
Bartczak podziękował rolnikom 
za cały trud i ciężką pracę, podkre-
ślając ich zaangażowanie w sprawy 
gminy. Obrzęd dożynkowy trady-
cyjnie rozpoczął polonez. Później 

ze starostami dożynek: Iloną Wło-
sik z Niemojewca, Tomaszem Po-
łomskim z Walentynowa  oraz bur-
mistrzem Jackiem Bartczakiem na 

korowód udał się na boisko spor-
towe do Raszkowa, gdzie odbyły 
się główne uroczystości. We Mszy 
świętej z udziałem chóru raszkow-
skiego Towarzystwa Śpiewu wzięły 
udział również delegacje z wieńca-
mi, poczty sztandarowe jednostek 

plac dożynkowy należał do zespo-
łów tańca ludowego działających 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Raszkowie. Głogowianie 
i Swojacy w pięknych strojach przed-
stawili publiczności dawne obrzędy 
i  tańce różnych regionów Polski. 

Przyśpiewki zaprezentował zespół 
Jankowianie Zaleśni. Raszkowskiej 
publiczności zaprezentowała się tak-
że kapela Szczuny z Sulęcinka. 
Jednak wszyscy czekali na gwiaz-
dę tegorocznych dożynek. Piękni 
i Młodzi podczas koncertu zapre-

zentowali swoje największe prze-
boje i porwali za sobą do tańca i 
śpiewu tłum pod sceną.
Podczas tegorocznych dożynek 
odbyły się VIII Prezentacje Kół 
Gospodyń Wiejskich pod hasłem: 
„Od ziarenka do bochenka”. Swoje 
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trofea zaprezentowały 
także koła łowieckie. 
Można było także oglą-
dać zdjęcia i pamiątki 
z Francji i Włoch, bo 
swoje stoiska zaprezen-
towali także mieszkańcy 
Dourges z Francji i Pa-
lata z Włoch. Podczas 
dożynek można było 
także podziwiać starsze 
jak i  najnowsze mode-
le maszyn rolniczych. 
Wiele nowych wrażeń 
dostarczyły wszystkim 
przejażdżki w czołgu i 
w am� bii wodnej pod 
kierunkiem przedstawi-
cieli     Muzeum Techniki 
kierunkiem przedstawi-
cieli     Muzeum Techniki 

i  Uzbrojenia Wojskowego 
w  Kaliszu przy Stowarzysze-
niu Strzeleckim BELLONA. 
Wieczorem rozpoczęła się 
zabawa taneczna z zespołem 
Paradise, a o 21.00 rozbłysły 
na raszkowskim niebie trady-
cyjne sztuczne ognie. 
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Wspominamy Swojskie Spotkania z Folklorem 
i dożynki wsi Moszczanka i Skrzebowa
Pierwsze dożynki w naszej gminie odbyły się już 7 sierpnia br. w moszczance. Było to Świę-
to Plonów połączone z Vi Swojskimi Spotkaniami z folklorem. Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele parafialnym w Skrzebowie, gdzie starostowie dożynek: Dariusz 
Dera i arleta maciak wraz z sołtysami, Swojakami, gośćmi z zagranicy i mieszkańcami 
podziękowali Bogu za tegoroczne plony. Po nabożeństwie wszyscy przeszli korowodem na 
boisko sportowe, gdzie rozpoczęła się część artystyczna uroczystości.

W pierwszej części im-
prezy Zespół Tańca Lu-
dowego Swojacy wyko-
nał obrzęd dożynkowy, 
po którym odśpiewane 
zostały przyśpiewki dla 
gości i  gospodarzy oraz 
rozdano wiązanki z  te-
gorocznych zbóż. Pod-
czas uroczystości głos 
zabrali Burmistrz Gminy 
i  Miasta Raszków Jacek 
Bartczak oraz asystentka 
senatora Łukasza Miko-
łajczyka, Karolina Wi-
niecka.
Po części dożynkowej 
rozpoczęły się prezenta-
cje w ramach VI Swojskich Spotkań 
z  Folklorem oraz Estrady Folkloru 
Ziemi Kaliskiej. Największym zain-

reprezentantów gruziń-
skiego zespołu Mertskhali. 
Udział wzięli także: Zespół 
Pieśni i  Tańca Ołobok, Ze-
spół Tańca Ludowego Kosy-
nierzy z  Jankowa Przygodz-
kiego, zespoły śpiewacze: 
Lutogniewiacy i Wróżewian-
ki, a  także Zespół i  Kapela 
z  Kociny, które na koniec 
uroczystości poprowadziły 
potańcówkę.
Miłośnicy rzemiosła ludo-
wego mogli podziwiać wyro-
by z wikliny, słomy i bibuły, 
hafty i  inne wytwory pre-
zentowane w  ramach tar-
gów sztuki ludowej. Można 

było nabyć lokalne publikacje a także 
otrzymać odnowioną wersję questu 
„Tajemne ruiny i  podziemne przej-

teresowaniem cieszyły się występy 
gości z zagranicy: Zespołu Tańca Lu-
dowego Maros z Mako (Węgry) oraz 

ście”. Wiele atrakcji czekało na dzie-
ci. W loterii fantowej wygrać można 
było ponad sto cennych nagród.
Impreza odbyła się pod patrona-
tem honorowym Marka Woźniaka 
- Marszałka Województwa Wielko-
polskiego, Pawła Rajskiego - Starosty 
Ostrowskiego oraz Jacka Bartczaka 
- Burmistrza Gminy i  Miasta Rasz-
ków. Organizatorem było Stowarzy-
szenie Rozwoju i  Współpracy Wsi 
Moszczanka i Skrzebowa we współ-
pracy z  kaliskim Centrum Kultury 
i  Sztuki, KGW i  OSP z  Moszczanki 
i Skrzebowy.  

Biesiada dożynkowa
w Bieganinie
rada sołecka z sołtysem wsi Wiesławą Lis oraz 
Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowali do-
żynki wiejskie w niedzielę 21 sierpnia br. naj-
pierw w kościele w Skrzebowej odbyła się trady-
cyjna msza święta dziękczynna za otrzymane plo-
ny, a po południu na placu przy oSP rozpoczęła 
się część obrzędowa.

Mimo deszczowej aury przyszło wielu mieszkańców Bieganina 
oraz okolicznych wiosek. Gospodarzami tegorocznych dożynek 
byli: Beata i Zenon Kruszykowie, których pięknym korowodem 
wprowadziła młodzież z  Bieganina.  Uroczystości dożynkowe 
rozpoczęły się odśpiewaniem Roty. Tancerze przekazali gospo-
darzom dożynek i Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków tra-

dycyjny chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbóż. Później 
były oczywiście tradycyjne przyśpiewki.
Organizatorzy przygotowali loterię fantową z  której dochód 
zostanie przeznaczony na doposażenie kościoła parafialnego 
w Skrzebowej. Fanty na loterię przynieśli mieszkańcy Bieganina, 

by wspólnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Losy szybko 
się rozchodziły, bo uczestnicy chętnie wzięli udział w tej akcji. 
O poczęstunek zadbały panie z miejscowego KGW.
Tradycyjna zabawa dożynkowa trwała do późnych godzin wie-
czornych.
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Święto Plonów w Głogowie
14 sierpnia br. na placu przy sali wiejskiej w Głogowie odbyły się tradycyjne 
wiejskie dożynki. organizatorem tej imprezy było miejscowe Koło Gospo-
dyń Wiejskich.

Zgodnie z  tradycją dożynki rozpoczęła 
Msza święta podczas której mieszkańcy i za-
proszeni goście dziękowali za zebrane plo-
ny, a  starostowie dożynek wnieśli na ołtarz 
chleb wypieczony z tegorocznych zbóż.
Uroczystą Mszę świętą odprawiał ks. kan. 
Grzegorz Kamzol. Gospodarzami tegorocz-
nych dożynek byli:  Sylwia Sójka i  Tomasz 
Tisch. Po Mszy świętej rozpoczęła się część 
obrzędowa dożynek przygotowana przez 
Zespół Tańca Ludowego Głogowianie, który 
na co dzień działa przy Miejsko–Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Raszkowie. Wystąpiła 
także młodsza grupa dziecięca, która zapre-
zentowała się w tańcach wielkopolskich oraz 
przedstawiła zabawy z naszego regionu. Nie 
zabrakło oczywiście tradycyjnych przyśpie-
wek. Wszystkie występy zostały gorąco przy-

jęte i  nagrodzone licznymi brawami przez 
publiczność.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bart-
czak, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 

Raszków Andrzej Matyba, radna gminna 
Grażyna Owczarek, radna powiatowa Maria 
Tomaszewska, sołtys wsi Głogowa Ryszard 
Tisch oraz sołtysi sąsiednich wiosek. Licz-
nie przybyli również mieszkańcy Głogowy 
i okolicznych miejscowości.

Podczas dożynek gościnnie wystąpiła także 
kapela Tursko, która tak zagrała poleczki 
i oberki, że trudno było nie zatańczyć. Na-
stępnie rozpoczęła się zabawa dożynkowa 
z zespołem IRAX, która trwała do późnych 
godzin wieczornych.
 

Dożynki w Korytnicy
W niedzielę 21 sierpnia br. mieszkańcy Korytnicy święto-
wali dożynki. Gospodarze dożynek, Danuta Piotrowska 
i Hubert Gasik, w barwnym korowodzie wnieśli na plac do-
żynkowy chleb wypieczony z tegorocznych zbóż. Głównymi 
organizatorami dożynek byli: rada sołecka na czele z sołty-
sem, Koło Gospodyń Wiejskich oraz ochotnicza Straż Po-
żarna w Korytnicy.

Msza święta w  intencji rolników 
i  ich rodzin odbyła się już rano 
o  godzinie 9.00 w  kościele w  Li-
gocie. Po południu na placu przy 
świetlicy wiejskiej rozpoczęły się 
dożynki wiejskie. Mimo desz-
czu, który padał przed rozpoczę-
ciem imprezy dopisali goście oraz 
mieszkańcy Korytnicy i  okolicz-
nych wiosek. Przy biesiadnym 
stole zasiedli: Jacek Bartczak Bur-
mistrz Gminy i  Miasta Raszków, 
Andrzej Matyba Przewodniczący 

Rady Gminy i  Miasta Raszków 
oraz radni gminni: Krystyna Dy-
czak, Grażyna Owczarek i  Woj-
ciech Kulas, a  także radna powia-
towa Katarzyna Spiżak, Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Raszkowie - Katarzyna 
Pawłowska, ksiądz proboszcz Woj-
ciech Pachciarz, sołtysi wsi: Koryta 
– Magdalena Kryszczak, Głogowa 
- Ryszard Tisch i Ligoty - Mariusz 
Kubiak. Licznie przybyli także 
miejscowi przedsiębiorcy.

Część artystyczną przedstawił ze-
spół Żychlinioki. Goście nagradzali 
brawami występy tancerzy oraz ich 
barwne stroje. Zgodnie z  dożynko-
wą tradycją wniesiono chleb wypie-

czony z  mąki z  tegorocznych zbóż 
oraz wieniec dożynkowy. Wszyscy 
uczestnicy uroczystości podziwiali 
wspaniały wieniec przygotowany 
przez miejscowe koło KGW.

Każdy mógł się poczęstować chle-
bem dożynkowym, którym czę-
stowali gospodarze dożynek. Po 
części artystycznej rozpoczęła się 
wspólna biesiada.  
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Święto Plonów w Grudzielcu
W sobotę 3 września br. odbyły się dożynki wiejskie w Grudzielcu. Wcze-
snym popołudniem, zgodnie z tradycją odbyła się msza święta w miejsco-
wym kościele, podczas której rolnicy, mieszkańcy Grudzielca oraz zapro-
szeni goście dziękowali za zebrane plony.

Część obrzędowa odbyła się na boisku spor-
towym, gdzie wystąpił  Zespół Tańca Ludo-
wego Głogowianie w tańcach szamotulskich 
i  suicie tańców cieszyńskich. Wiele radości 
sprawiły wszystkim tradycyjne przyśpiewki, 
które wykonali Głogowianie dla gospodarzy, 
gości i mieszkańców wsi Grudzielec.
Obecny na uroczystości burmistrz Jacek 
Bartczak podziękował za organizację święta 
plonów. Przywiązanie do polskiej tradycji 
i zwyczajów nie tylko jednoczy nas jako spo-
łeczeństwo, ale także jest okazją do wspólnej 
zabawy i  integracji - powiedział burmistrz. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli rów-
nież wicestarosta ostrowski - Roman Pachol-
czyk, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Raszków - Andrzej Matyba, zastępca bur-
mistrza - Piotr Rokicki, radne powiatowe: 
Maria Tomaszewska i Katarzyna Spiżak oraz 
księża z miejscowej parafii.
Gospodarze dożynek - Agata Jankowska i Je-
rzy Woliński - częstowali biesiadników chle-
bem dożynkowym, który upiekły mieszkan-
ki Grudzielca: Sylwia Ciężka–Matuszczak 
i Marlena Sobczak.
Organizatorzy zadbali o atrakcje. Dla malu-
chów były zamki dmuchane i  domki pełne 

kolorowych piłek, a dla starszych loteria fan-
towa i  zabawa dożynkowa. Biesiada trwała 
do późnych godzin wieczornych.
Organizatorami tego przedsięwzięcia, jak 
przed rokiem, byli: sołtys Krzysztof Zdunek 
z  radą sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich 
z  przewodniczącą Hanną Jaś na czele oraz 
radna gminna Sylwia Ciężka–Matuszczak.

Dożynki wiejskie w Grudzielcu Nowym
Wspaniała letnia pogoda towarzyszyła uczestnikom dożynek sołeckich w Grudzielcu no-
wym, które odbyły się w dniu 14 sierpnia 2016 roku.

Zespół Tańca Ludowego Swojacy, 
który na co dzień działa przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Raszkowie zaprezentował wszyst-
kim niezwykle barwne widowisko. 
Tancerze przepięknie zaprezentowali 
tradycyjny obrzęd dożynkowy. Wier-

ność polskim zwyczajom, bogactwo 
strojów i kolorów oraz muzyka oddał 
klimat staropolskich dożynek.
Stoły wypełniły się słodkimi pysz-
nościami przygotowanymi przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
W  trakcie dożynek można było 
nabyć losy loterii fantowej, wśród 
której nagrodą główną był odku-
rzacz i  wiertarka. Dożynki zakoń-
czyła wspólna zabawa do późnych 
godzin wieczornych.
Zaproszenie na dożynki przyjęli: 
Burmistrz Gminy i Miasta Rasz-
ków Jacek Bartczak, Przewodniczą-
cy Rady Gminy i Miasta Raszków – 
Andrzej Matyba, proboszcz parafii 
Sobótka – ks. kanonik Jan Ignasiak, 
dyrektor M-GOK w  Raszkowie – 
Katarzyna Pawłowska, sołtys Bie-
ganina – Wiesława Lis oraz licznie 
przybyli mieszkańcy Grudzielca 
Nowego i  okolicznych miejscowo-
ści.
Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania mieszkańcom i  ich 
rodzinom oraz sponsorom za pomoc 
w  przygotowanie dożynek. Organi-
zatorem tego ludowego święta byli: 
sołtys, rada sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożar-
na w Grudzielcu Nowym.
 

Przed południem w kościele w Gru-
dzielcu została odprawiona przez 
księdza kanonika Jana Ignasiaka 
uroczysta dożynkowa Msza święta 

w intencji rolników. Na ołtarzu zło-
żono chleby oraz wieńce dożynkowe.
Część obrzędowa dożynek rozpoczęła 
się po południu na placu boiska w Gru-

dzielcu Nowym. Korowód dożynkowy 
wprowadził na plac gospodarzy doży-
nek. W  tym roku godność tę pełnili: 
Danuta Kałużna i Kazimierz Torzewski.
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Festyn Rodzinny w Korytach

Dzień Seniora w Jaskółkach
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w jaskółkach, pod przewodnictwem 
Łucji Karolewskiej, zorganizowały dla seniorów spotkanie w sali wiejskiej. 

W Dniu Seniora życzenia długich lat życia w 
dobrym zdrowiu i w gronie najbliższych, pogo-
dy ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich 
marzeń złożył w imieniu władz samorządo-
wych Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek 
Bartczak i radna powiatowa Katarzyna Spiżak. 
W spotkaniu uczestniczył także sołtys wsi Jaro-

sław Domagała oraz księża miejscowej parafii: 
ksiądz proboszcz Grzegorz Ignor oraz wikary 
Mariusz Dąbrowski.
Organizatorki tego święta zadbały o poczęstunek 
na stołach i dobrą muzykę, która zachęcała do tań-
ca. Panie z KGW przygotowały program artystycz-
ny, który dostarczył seniorom wiele uśmiechu.  
 

Dzień Chłopca w Drogosławiu
W sobotę 10 września br. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Drogosław – 
józefów zorganizowały dla mieszkańców swoich wiosek Dzień chłopca. To 
spotkanie na stałe już gości w kalendarzu gminnych imprez. Panie z miej-
scowego KGW zastawiły stoły pysznościami dla wszystkich przybyłych.

Na spotkanie przybyli Burmistrz Gminy i Mia-
sta Raszków Jacek Bartczak oraz radne powia-
towe: Maria Tomaszewska i Katarzyna Spiżak. 
O tym święcie pamiętała także radna gminna 
Grażyna Owczarek.  Były życzenia i  drobne 
upominki, które otrzymali panowie z rąk orga-
nizatorów i zaproszonych gości.

To takie miłe święto, które jest dobrą okazją, 
by podziękować panom, za to że są – mówiła 
Alina Grzesiek.
Dla sołtysów wsi Drogosław i Józefów, Aliny Grzesiek 
i Agnieszki Jankowskiej, była to także okazja, aby po-
dzielić się z mieszkańcami chlebem, który otrzymały 
podczas Gminnych Dożynek w Raszkowie.

Przepiękna słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom rodzinnego 
festynu w Korytach, który odbył się w niedzielę 11 września br. na placu 
wiejskim. Pierwsi uczestnicy imprezy przybyli przed 14, a chwilę później 
Dyrektor Zespołu Szkół im. orła Białego w Korytach, Barbara Hofman, ofi-
cjalnie rozpoczęła festyn.

Od początku zabawy 
dzieci miały moż-
liwość korzystania 
z wielu atrakcji. Tych 
standardowych – pla-
cu zabaw, zamków 
dmuchanych oraz 
boiska szkolnego, ale 
także tych bardziej 
niecodziennych – na 
przykład malowania 
twarzy. I  choć pogo-
da nie sprzyjała nadmiernemu wysiłkowi, to 
jednym z punktów programu były także za-
wody sportowe i gry zespołowe, do których 
nie brakowało chętnych.
Organizatorzy zadbali również o część arty-
styczną. Przed miejscową publicznością wy-
stąpił Zespół Tańca Ludowego Swojacy, któ-
ry na co dzień działa w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Raszkowie. Oprócz tego 
była loteria fantowa z  której dochód prze-
znaczony został na doposażenie szkolnego 
sprzętu komputerowego.  Rada rodziców 
wspólnie z  nauczycielami przygotowała 
grilla, z  którego można było zjeść smaczną 
kiełbasę. Powodzeniem cieszyły się pyszne 
ciasta i oczywiście lody. 
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Dzień dyni i ziemniaka
w raszkowskim MGOK-u
Dynia górą, dynia dołem, dynia bokiem: te i inne zabawy oraz konkursy to-
warzyszyły Dniu Dyni i Ziemniaka zorganizowanemu 19 października br. 
w miejsko-Gminnym ośrodku Kultury w raszkowie.

Święto Dyni 2016
już po raz piąty na terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w raszkowie, 2 października 2016 r., odbyło się Święto Dyni. organizato-
rem było Towarzystwo miłośników Ziemi raszkowskiej i Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie. W imprezie brali również udział uczestnicy projektu dla 60+ 
,,Dla seniora zdrowy duch, dieta, pasja oraz ruch”.

Kapusta w roli głównej
aby przybliżyć wszystkim to, jak wygląda kiszenie kapusty, członkowie Ze-
społu jankowianie Zaleśni oraz nauczyciele wspólnie z uczniami i ich rodzi-
cami ze Szkoły Podstawowej w jankowie Zaleśnym zorganizowali wieczor-
nicę pt. „Kiszenie kapusty”. 

Pomidorowe święto w Szczurawicach
Święto Pomidora zorganizowano w Szczurawicach. W sobotę, 3 września 
br., na boisku sportowym biesiadowały całe rodziny.

Świętowanie dzieci za-
częły od prac plastycz-
nych opartych na je-
siennych warzywach. 
Najwięcej śmiechu 
i zabawy było oczywi-
ście przy konkursach 
z dynią i ziemniakiem 
w  roli głównej. Dzieci 
przyniosły również 
swoje okazy, aby wziąć 
udział w  konkur-
sie na „Najmniejszą 
i  największą dynię” 
oraz „Najcięższego 
ziemniaka”. Pierwsze 
miejsce w konkurencji 
„Najmniejsza dynia” zajęła Antonina Karniej, 
drugie Szymon Zimniak, a trzecie Zuzia Woj-
taszyk. „Największą dynię” przynieśli: miejsce 
pierwsze: Michał Witkowski, drugie - Oliwia 
Witkowska, trzecie - Aleksandra Sibińska. Po-
siadaczami „Największego ziemniaka” okazali 

się: Aleksandra Strzelecka – miejsce pierwsze, 
Szymon Zimniak – miejsce drugie i  Szymon 
Szymaniak – miejsce trzecie.
Świętowanie tradycyjnie zakończyło się pysz-
nymi ziemniakami w  mundurkach oraz gzi-
kiem.

Panie przygotowały wiele po-
traw do degustacji z dynią w roli 
głównej. Były pasty do chleba, 
sałatki, pierogi, gulasze, zupy, 
dżemy, nie zabrakło również chle-
ba z  dynią. Na stołach pojawiło 
się wiele ciast, takich jak: babki, 
pierniki, sernik, muffinki, cia-
sto dyniowo-jabłkowe i  biszkopt 
z musem dyniowym. Można po-
wiedzieć, że było to prawdziwe 
dyniowe szaleństwo. Spotkanie 
uświetnił występ zespołu folklo-
rystycznego Jankowianie Zaleśni.
Tradycyjnie odbyło się rów-
nież strzelanie o  godność Kró-

la Dyni. W  tym roku miano 
Raszkowskiego Króla Dyni 
dzięki celnym strzałom zdo-
była pani Czesława Błaszczyk. 
Strzelano także do Tarczy 
Punktowej i  Tarczy Losowej. 
Do Tarczy Punktowej najtraf-
niej strzelał Marek Kądziela, 
II miejsce zajęła Alina Ste-
fańska, a na III uplasował się 
Daniel Poczta. Tarcza Losowa 
szczęście przyniosła Alinie 
Stefańskiej, II miejsce wy-
strzelał Marek Stefański, III 
- Mirosława Grzyb. Gratulu-
jemy celnego oka.

W poniedziałek 24 paź-
dziernika br. szkolna sala 
gimnastyczna zapełniła się 
rekwizytami dawniej uży-
wanymi w domach oraz 
przyrządami, które służyły 
do szatkowania kapusty. 
Główne miejsce zajmowała 
oczywiście beczka na kapu-
stę. Szkoła Podstawowa w 
Jankowie Zaleśnym słynie 
z kultywowania starych ob-
rzędów i zwyczajów. Spe-
cjalnie na tę okoliczność 
uczniowie zaprezentowali 
kilka monologów w wiel-
kopolskiej gwarze: Kinga 
Długa w monologu „Blu-
bry” i „Sołtysowo”, Weroni-
ka Wojtaszek i Eryk Długi: ”Jak se chłop chcioł 
lyź na ryby”, Grzegorz Zmyślony „Wicek i Junek 
idom na ryby” i Oskar Gancarz: ,,Kiszenie ka-
pusty”. Z kolei członkowie zespołu śpiewaczego 
wyśpiewali swój repertuar poświęcony kapuście. 
Po takim wstępie w ruch poszły szatkownice 
do cięcia kapusty. Ubijaniem kapusty w becz-
ce powinien zająć się mężczyzna i funkcję tę 
powierzono Czesławowi Kulasowi z zespołu, 
który odpowiednio przygotowany wskoczył 
do beczki i ubijał kapustę. Panie dorzucały po-

szatkowanej kapusty, soli i marchwi. Dzieci nie 
mogły oderwać wzroku od beczki i całego tego 
zamieszania. W trakcie pokazu Anna Liberska 
- dyrektor szkoły - czytała informacje na temat 
kapusty, jej walorów oraz przysłów związanych 
z tym warzywem i obrzędem kiszenia. Panie z 
zespołu śpiewaczego zadbały o przysmaki z ka-
pusty. Prym wiodły: bigos, gołąbki i kapuśniak 
oraz wiele jeszcze innych przysmaków. Zgod-
nie ze starym zwyczajem – kiszenie kapusty – 
było okazją do wspólnego biesiadowania. 

Spółdzielnia Produkcji Rolnej w 
Szczurawicach słynie z uprawy 
różnych odmian pomidorów, 
które trafiają później na nasze 
stoły w keczupach i innych prze-
tworach znanych polskich i za-
granicznych marek. Na stoisku 
spółdzielni można było poznać 
różnice w odmianach i dowie-
dzieć się ciekawostek związanych 
z tym smacznym warzywem.
W tym dniu pomidor królował 
w każdej formie. Swoje stoiska 
z pomidorowymi przysmakami 
zaprezentowały także Koła Gospodyń Wiej-
skich z Korytnicy, Jankowa Zaleśnego i oczy-
wiście Szczurawic. Dla wszystkich uczest-

ników serwowana była zupa pomidorowa.
Oprócz tego organizatorzy przygotowali inne 
atrakcje dla uczestników tego święta. Między 

innymi były pokazy udzielania po-
mocy przedmedycznej w sytuacjach za-
grożenia życia przez ratowników zespo-
łów medycznych oraz liczne konkursy i 
zabawy dla najmłodszych. Wieczorem 
rozpoczęła się zabawa, która trwała do 
późnych godzin.
Głównymi organizatorami tego 
przedsięwzięcia byli: sołtys wraz z 
radą sołecką, Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz Ochot nicza Straż Pożarna 
w Szczurawicach. Impreza odbyła się 
pod patronatem Spółdzielni Produk-
cji Rolnej w Szczurawicach. 
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Seniorzy w Warszawie
Piąty tegoroczny wyjazd seniorów w ramach projektu „Wiej-
ski objazdowy uniwersytet trzeciego wieku” odbył się 1 paź-
dziernika, a jego celem były instytucje kultury w Warszawie. 
Pięćdziesięciu seniorów z gminy raszków odwiedziło mu-
zeum Historii Żydów Polskich PoLin, Łazienki Królewskie 
oraz Teatr Wielki - operę narodową.

Kolejką turystyczną 
po gminie 
We wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. arkade-
go fiedlera w raszkowie wyruszyli w niezwykłą podróż pod 
hasłem „Kolejką turystyczną po mojej małej ojczyźnie”. W 
wesołej atmosferze i sprzyjającej aurze pogodowej ucznio-
wie podróżowali po swoich rodzinnych miejscowościach na 
trasie raszków – Pogrzybów – Przybysławice – moszczan-
ka – Skrzebowa. 

Pierwszym punktem programu 
było Muzeum Historii Żydów 
Polskich. W Łazienkach Królew-
skich seniorzy odwiedzili Pałac 
Na Wyspie, podziwiając wnętrza 
i  pamiątki z  czasów króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskie-
go. W  Teatrze Wielkim uczest-
nicy obejrzeli spektakl baleto-
wy pt. „Bajadera”. Projekt „Wiej-

ski objazdowy uniwersytet trze-
ciego wieku - więcej kultury na 
1050-lecie chrztu Polski” reali-
zowany jest przez Stowarzysze-
nie Rozwoju i  Współpracy Wsi 
Moszczanka i  Skrzebowa z  po-
mocą finansową Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego, przyznaną w  ramach pro-
gramu „Kultura dostępna”.

Dla seniora zdrowy duch,
pasja, dieta oraz ruch
Towarzystwo miłośników Ziemi raszkowskiej wspól-
nie z miejsko-Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w raszkowie realizuje projekt pn. „Dla seniora zdrowych 
duch, pasja, dieta oraz ruch”. 

Projekt jest współfinansowany 
ze  środków wojewody wielkopol-
skiego w ramach działania na rzecz 

wspierania aktywności osób star-
szych. W projekcie wzięło udział 40 
osób w wieku 60+. W ramach reali-

zacji projektu zorganizowano sze-
reg spotkań. Zdrowy tryb życia 
przybliżył lekarz rodzinny, pro-
mując hasło „W zdrowym cie-
le zdrowy duch”. Funkcjonariu-
sze Oddziału Prewencji Policji 
ostrzegli uczestników projektu 
podczas pogadanki nt. „Nie daj 
się oszustowi”. Nie zabrakło szko-
lenia „Gospodarowanie budże-
tem domowym – jak uniknąć pu-
łapek finansowych”. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się warsz-

taty zdrowia, gdzie przybliżono 
zasady zdrowego przygotowania 
posiłków. W połowie września br. 
uczestnicy projektu wzięli udział 
w imprezie integracyjnej. Wspól-
nie wyjechali do Ślesina i płynę-
li statkiem po legendarnym jezio-
rze Gopło. Oprócz tego zwiedzili 
m.in. Mysią Wieżę oraz kolegia-
tę św. Piotra i Pawła – jeden z le-
piej zachowanych zabytków ro-
mańskich w Polsce, będący dumą 
mieszkańców Kruszwicy.  

Z dużą ciekawością uczniowie klas od 
0 do 5 obserwowali podczas wyciecz-
ki kompleks wodno-rekreacyjny „Ką-
pielka”, zabytkowy kościół pw. Świętej 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzy-
bowie, basztę warowną, XVIII–wiecz-
ny pałac Niemojowskich w parku w 
Przybysławicach, raszkowski park, ko-
ściół pw. Podwyższenia Krzyża św. w 
Raszkowie, obelisk św. Jana Pawła II, 
młyn, Rynek z Urzędem Gminy i Mia-
sta, budynek dawnej tzw. pastorówki 
oraz rzeczkę Ołobok. 
Punktem kulminacyjnym wycieczki 
było zwiedzanie kościoła pw. Zwia-

stowania Pańskiego w Skrzebowie, 
w którym legendę o cudownym ob-
razie Matki Boskiej Loretańskiej z 
Dzieciątkiem opowiedział proboszcz 
parafii, ks. Rafał Kryś. W murach 
kościoła uczniowie klas drugich na-
uczyli się także jednej z pieśni oazo-
wych. Dużym przeżyciem dla dzieci 
było obejrzenie z bliska XVII–wiecz-
nych ruin kaplicy loretańskiej. 
W Raszkowie uczniowie otrzymali 
od burmistrza Gminy i Miasta Rasz-
ków Jacka Bartczaka pamiątki w po-
staci wiatraczków i balonów z her-
bem gminy, foldery z kościoła, a także 

książki dla każdej klasy autorstwa pani 
Urszuli Mróz „Tajemne ruiny – opo-
wieść prawdziwa”, której fragmenty 
nauczyciele czytali dzieciom w czasie 
zwiedzania skrzebowskich ruin. 

 Opiekę nad dziećmi sprawowali na-
uczyciele: Bożena Zagórska, Justy-
na Sikorska, Maria Wikarjak–Hałas, 
Iwona Bartczak, Dorota Gidaszew-
ska–Burkietowicz, Marzena Kli-

mek, Anna Sztok, Anna Frąszczak, 
Małgorzata Palczewska, Małgorzata 
Hajdziony, Ewa Wojtczak, Katarzy-
na Zaworska, Daria Sobczak i Karol 
Marciszewski. 
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Złoto dla mieszkanki gminy 
Raszków - Wiktorii Polak
30 września br. odbyły się mistrzostwa Polski w jeździe na 
czas Parami w Godzieszach Wielkich. mieszkanka gminy 
raszków - Wiktoria Polak wraz z julią Kowalską, klubową 
koleżanką, wywalczyły złoto.

Nocne Zawody Wędkarskie o Puchar Gospodarza Janka

Taaaaka 
ryba
10 kilogramowa tołpyga 
została złowiona na Ką-
pielce.

Raszkowski zbiornik systema-
tycznie zasilany jest nowymi ry-
bami. 2 lata temu do zbiornika 
zostały wpuszczone ważące ok. 
2,5 kg tołpygi. Teraz prawie 10 
kilogramową rybę tego gatunku 
złowił wędkarz Leszek Józyk z 
miejscowego RTW. Choć zdo-
bycz była imponująca - ryba 
wróciła do wody. Jest się czym 
pochwalić.

Turniej Kopa w Racocie

Strażacy z OSP Grudzielec 
najlepsi w gminie i powiecie

Pierwsze na trasę liczącą 15 kilo-
metrów wyruszyły juniorki młod-
sze. Wśród czternastu rywalizują-
cych kolarskich ekip znalazły się Ju-
lia Kowalska i Wiktoria Polak. To z 
nimi trenerzy wiązali duże nadzieje 
na zwycięstwo. Podopieczne trene-
ra Krzysztofa Dąbrowskiego nie za-

wiodły. Startowały jako ostatnie, aby 
przez cały czas kontrolować sytuację. 
W wyścigu uzyskały rezultat 21 mi-
nut oraz 52 sekundy, o szesnaście se-
kund lepszy od zawodniczek z klubu 
„Krakus” Kraków. Reprezentantki 
kaliskiego klubu we wspaniałym sty-
lu wywalczyły tytuł mistrzyń Polski. 

młodzi strażacy z oSP Grudzielec okazali się najlepsi w zmaganiach piłkarskich w ramach 
Turnieju Halowego Piłki nożnej dla młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

W drugiej połowie października 
2016 roku w hali widowiskowo-
sportowej w Raszkowie odbył się III 
Miejsko-Gminny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej dla Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych działających przy 
Ochotniczych Strażach Pożarnych 
Gminy i Miasta Raszków w wieku od 
12 do 16 lat. Młodzi strażacy walczyli 
o Puchar Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP w Raszkowie. Do 
turnieju zgłosiło się 7 drużyn z nastę-
pujących jednostek OSP: Bieganin, 
Jaskółki, Grudzielec Nowy, Korytnica, 
Raszków, Sulisław i Szczurawice. Tur-
niej został rozegrany w dwóch gru-
pach. Zwycięzcy grup grali o I miejsce, 
natomiast drużyny z II miejscem w 
grupie o III miejsce.
W turnieju I miejsce zajęła MDP-OSP 
Grudzielec Nowy, II miejsce - MDP-
OSP, III miejsce - MDP-OSP Sulisław. 
Kolejne miejsca zajeły: OSP Raszków, 
OSP Bieganin, OSP Jaskółki i OSP 
Szczurawice. Za zajęcie pierwszych 
trzech miejsc drużyny otrzymały pu-
chary, medale i dyplomy, które ufun-

Piękna księżycowa noc, światła migające w zalewie 
i spławiki fosforyzujące rozświetlające wodę - to zachę-
ciło wytrwałych wędkarzy do wzięcia udziału w noc-
nych Zawodach o Puchar Gospodarza janka.

Nocne zawody mają swój urok 
i  nastrój, ale wymagają od węd-
karzy sporych umiejętności, bo 
wędkowanie w  ciemności to 
ograniczona widoczność i trzeba 
czasami intuicyjnie „zaciąć” rybę.
Na początku ryby słabo brały, 
dopiero wzmocnieni po półno-
cy grillowaną kiełbaską, uwę-
dzoną przez Janka rybą i smacz-
nym ciastem wędkarze pokaza-
li na co ich stać. Raz po raz ryb-
ki lądowały w siatkach.
Klasę pokazał  Andrzej Sój-
ka, który złowił prawie 11-ki-
logramowego karpia oraz kil-
ka mniejszych ryb o łącznej wa-
dze 12,34 kg, wygrywając kon-

kurs. Drugi był Marek Motyl 8,00 kg, 
a trzeci Paweł Szlachta 7,58 kg. Oka-
zały puchar zwycięzcy wręczył oso-
biście gospodarz Janek.

 

W niedzielę 9 października br. w racocie, koło Kościana, 
odbyły się mistrzostwa Polski w kopa sportowego. 

Uczestniczyło w  nim 96 drużyn. W 
turnieju tym brali również udział za-
wodnicy z naszej gminy - Edward Mar-
ciniak z  Raszkowa i  Stanisław Krenc 

z Jankowa Zaleśnego, którzy drużyno-
wo zajęli I miejsce. Zwycięzcy otrzymali 
okazałe puchary i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!!!  

dowała Gmina i Miasto Raszków. 
Sędzią głównym zawodów był Dawid 
Borusiak z Ostrowa Wielkopolskiego.
Zwycięska drużyna MDP z OSP Gru-
dzielec Nowy zakwalifikowała się do 
Turnieju Powiatowego w Halowej 
Piłce Nożnej, który odbył się w hali 
sportowej w Gorzycach Wielkich w 
dniu 5 listopada 2016 roku. Organi-
zatorem etapu powiatowego był Za-
rząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Ostrowie Wielkopolskim. Tur-
niej również został przeprowadzony 
w dwóch grupach. W grupie I ry-

walizowały drużyny i zajęły miejsca: 
OSP Sieroszewice, OSP Grudzielec 
Nowy, OSP Daniszyn i OSP Sośnie. 
W grupie II rywalizowały drużyny i 
zajęły miejsca: OSP Odolanów, OSP 
Borowiec, OSP Skalmierzyce i OSP 
Janków Przygodzki.
Do finału zakwalifikowały się dru-
żyny z OSP Grudzielec Nowy i OSP 
Borowiec. Mecz i dogrywka zakoń-
czyły się wynikiem bezbramkowym 
i o zwycięstwie zadecydowały rzuty 
karne, w których OSP Grudzielec 
Nowy pokonał OSP Borowiec 5:4. 
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