
Inwestycje w Gminie i Mieście
Raszków w 2013 roku
Koniec roku skłania do podsumowań. W Gminie i Mieście Raszków w bieżącym roku przybyło dużo
nowych inwestycji.

Nowoczesna hala sportowa
Praktycznie zakończyły się prace wykoń-
czeniowe hali widowiskowo – sportowej.
Przypomnijmy, że całość inwestycji to koszt
8 mln zł. Powstała jedna z największych i
najbardziej nowoczesnych hal sportowych
na terenie Południowej Wielkopolski. Te-
goroczne prace przy realizacji tego zada-

nia pochłonęły z gminnego budżetu ponad
2 mln zł. Szczególnie z nowej sali cieszą
się dzieci i młodzież (do szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w Raszkowie uczęszcza
prawie 700 uczniów), która do tej pory
musiała ćwiczyć często na korytarzach z
powodu braku miejsca w starej, małej sali.

Nowy, rekreacyjny
zbiornik wodny ,,Kąpielka”
Dobiegła końca rozpoczęta w kwietniu bu-
dowa zbiornika wodnego w Pogrzybowie,
który zajmuje areał około 1,5 ha. Wraz ze sta-

rym zbiornikiem powierzchnia lustra wody
wynosi ponad 3 ha. Piękna ścieżka rowero-
wa wokół nowego zbiornika czeka na miło-
śników długich spacerów. Przy odpowied-
niej pogodzie dzieci mogą już skorzystać
z nowoczesnego placu zabaw. W przyszłym
roku sympatycy siatkowej piłki plażowej
będą mogli grać na nowym boisku. Walory

rekreacyjno – wypoczynkowe ,,Kąpielki”
prawdziwie rozkwitną dopiero w przyszłym
roku na wiosnę, niemniej jednak już dziś
zapraszamy do zobaczenia tej nowej inwe-
stycji. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia
wyniósł prawie 800 tys. zł. Jeszcze w grud-
niu 2013 r. w pobliżu tej inwestycji zostanie
wybudowany trzeci zbiornik wodny w kształ-
cie żaby na cześć prof. Leszka Bergera przy
trasie powiatowej oraz tor saneczkowy.

Drogi
Zakończyły się remonty i przebudowy dróg

na terenie Gminy i Miasta Raszków. Miesz-
kańcy Ligoty korzystają już od wiosny z no-
wej nawierzchni asfaltowej przy ulicy Krań-
cowej. Koszt zrealizowanych robót to 106
tys. zł. Zakończyły się także prace remonto-
we na drodze w Grudzielcu. Wykonano
nową nakładkę za kwotę 140 tys. zł. Konty-
nuowana jest przebudowa drogi w Radło-
wie na Osiedlu Robotniczym – wydatki z tym
związane to 154 tys. zł. W ostatnim czasie
położono nowy asfalt na drogach w miej-
scowościach: Janków Zaleśny i Korytnica.
Ochotnicze Straże Pożarne z Ligoty i  Rasz-

kowa cieszą się z nowych dojazdów i par-
kingów wykonanych z kostki za kwotę 29
tys. zł. Nowy parking wybudowano również
na terenie szkoły w Radłowie. W Raszkowie
powstał nowy parking przy Ośrodku Zdro-
wia, na ulicy Polnej przy blokach, droga gra-
nitowa z parkingu do parku a także chodnik
na ulicy Południowej. Większość z tych prac
polegających na ułożeniu kostki była możli-
wa dzięki pracownikom interwencyjnym.
Przebudowano również ulice: Żwirową,
Kwiatową i Owocową za kwotę 83 tys. zł
oraz zmodernizowano ulicę Pleszewską.
W tym roku Gmina i Miasto Raszków prze-
kazała fundusze Powiatowi Ostrowskiemu
na przebudowę drogi w Bugaju, Szczura-
wicach i chodnik w Jankowie Zaleśnym.

Remonty szkół i przedszkoli
Zakończono zaplanowane na ten rok prace
związane z termomodernizacją placówek
oświatowych w naszej gminie. W szkole w
Ligocie docieplono ściany zachodnie,
a więc te, które najbardziej narażone były
na straty ciepła. Dzięki temu zmniejszą się
koszty ogrzewania szkoły, a dodatkowo

Hala widowiskowo - sportowa w Raszkowie

Nowa ,,Kąpielka” w Raszkowie
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sam budynek zyskał estetyczny wygląd.
Koszt wykonanych robót to prawie 50 tys.
zł. Przeprowadzono również prace w rasz-
kowskiej Szkole Podstawowej za kwotę po-
nad 7 tys. zł. Wymieniono pozostałą część
dachu na przedszkolu im. Smerfy przy uli-
cy Koźmińskiej. To drugi etap prac w tej
placówce. Tym razem modernizacja objęła
budynek przedszkolny, gospodarczy i wia-
tę. W trosce o bezpieczeństwo w głównym
budynku zainstalowano instalację oddy-
miania klatek schodowych. Tutaj wydatki
zamknęły się w kwocie 156 tys. zł.

Pięknieją wiejskie sale
Rok 2013 zapisze się w historii wsi Rąbczyn.

w tych pomieszczeniach oraz naprawiono
dach budynku. Przypomnijmy, że dotych-
czasowy koszt remontu tejże sali to ponad
500 tys. zł.

Kanalizacja i wodociągi
Ponad 143 tys. zł pochłonęła budowa ka-
nalizacji sanitarnej z przykanalikami prze-
wodów tłocznych i przepompowni ścieków
w Rąbczynie i Jelitowie (cz.IV) oraz rozbu-
dowa sieci wodociągowej w Ligocie i Ra-
dłowie na ul. Leśnej.

Nowe energooszczędne
oświetlenie w gminie
Sukcesywnie, w miarę posiadanych środ-
ków, trwa modernizacja już istniejącego

oświetlenia ulicznego.
W ramach tych prac wymie-
niane są stare lampy na
energooszczędne, czyli za-
miast lamp rtęciowych
montowane są lampy sodo-
we. Oprócz tego w najbliż-
szym czasie gmina roz-
pocznie budowę nowych
linii oświetleniowych. Słu-
py oświetleniowe będą już
wyposażone w energoosz-
czędne lampy. Nowe linie
powstaną w Radłowie, Gło-
gowej, Jaskółkach, Kory-
tach i Raszkowie.
W tym roku konieczna rów-
nież była przebudowa

przyłącza elektrycznego dla zasilania obiek-
tu rekreacyjnego przy Zalewie w Raszko-
wie za kwotę prawie 27 tys. zł.

Fit Park cieszy się dużym
powodzeniem
Ruch na świeżym powietrzu sprzyja zdro-
wiu toteż nie szczędzono wydatków na za-
kup urządzeń do siłowni w raszkowskim
parku. Wartość zakupionego sprzętu to 50
tys. zł. Wkrótce zostaną zamontowane po-
dobne elementy siłowni w miejscowo-
ściach: Grudzielec i Głogowa.

Świetlica w Rąbczynie

Przedszkole w Raszkowie

Hala widowiskowo - sportowa w Raszkowie

Po kilkudziesięciu latach została wyremon-
towana tutejsza świetlica. Prace podzielono
na dwa etapy. W ramach I etapu, który roz-
począł się w kwietniu bieżącego roku, wyko-
nano remont pomieszczeń oraz instalacji:
sanitarnych (wewnętrznej i zewnętrznej), cen-
tralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno –
wywiewnej, gazowej wewnętrznej, elektrycz-
nej i oświetleniowej. Oprócz tego wykonano
również podesty i podjazd dla niepełno-
sprawnych. Dobiegł również końca II etap
przebudowy świetlicy. Roboty budowlane
związane były z remontem pomieszczeń go-
spodarczych i łazienek oraz wymiany pokry-
cia dachowego. Koszt wykonanych prac
w ramach obu etapów opiewa na kwotę

ponad 230 tys. zł. Z nowej inwestycji mogą
cieszyć się także mieszkańcy wsi Głogo-
wa. W świetlicy wiejskiej założono ogrze-
wanie podłogowe i położono nowe płytki.
Koszt wykonanych robót wyniósł prawie 30
tys. zł. Na modernizację sali wiejskiej w
Korytnicy wydano 60 tys. zł. Kolejny etap
prac w tej placówce objął remont schodów
zewnętrznych oraz modernizację wnętrza:
sceny, sufitu i ścian. W świetlicy w Mosz-
czance w ramach III etapu przebudowy za
106 tys. zł przeprowadzono remont zaple-
cza kuchennego, instalacji elektrycznej
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„Inwestor na Medal 2013”
dla Raszkowa

Orły Agrobiznesu
dla Banku Spółdzielczego
w RaszkowieBurmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak otrzymał wyróżnie-

nie „Inwestor na Medal 2013” w konkursie „Budowniczy Polskiego
Sportu” przyznawane przez „Polski Klub Infrastruktury Sportowej”
(PKIS) w ramach Ogólnopolskiego Programu budujemy Sportową
Polskę podczas  Gali Sportowa Polska, która odbyła się w dniu 14
listopada 2013r w Warszawie.

„Inwestor na Medal” przyznawany inwesto-
rom za wyjątkowe zaangażowanie w budo-
wę lub modernizację obiektów sportowych
i rekreacyjnych w Polsce. Burmistrz Bart-
czak otrzymał to wyróżnienie na podstawie
nominacji Marszałka Województwa Wielko-
polskiego za wyjątkowe zaangażowa-
nie i efektywne działanie na rzecz
rozwoju nowoczesnej infra-
struktury sportowej i rekre-
acyjnej w gminie oraz
regionie ze szczegól-
nym uwzględnieniem
budowy pełnowymia-
rowej hali sportowo-
widowiskowej w
Raszkowie.
Budowa nowoczesnej
bazy sportowo – rekre-
acyjnej oraz moderni-
zacja już istniejących
obiektów służy wszyst-
kim mieszkańcom naszej
gminy – mówił burmistrz Bart-
czak – mogą z niej korzystać
uczniowie naszych szkół, sportowcy dzia-
łający w klubach na terenie gminy, ale także
amatorzy rekreacji, wędkarze i seniorzy.
Budowa pełnowymiarowej hali sportowo -
rekreacyjnej rozpoczęła się w 2009 i za-
kończy na początku 2014 roku. W tym cza-
sie w naszej gminie powstało także nowe
boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala spor-
towa przy Zespole Szkół im. Orła Białego w

Korytach, nowoczesna siłownia zewnętrz-
na Fit Park w Raszkowie, nowy zbiornik
wodny w Pogrzybowie ze ścieżką rowe-
rową, plażą, boiskiem do plażowej piłki siat-
kowej oraz nowoczesnym placem zabaw
dla dzieci. Rozwój tego rodzaju infrastruk-

tury sprawia, że wszyscy mają równe
szanse, aby rozwijać swoje spor-

towe zdolności i zaintereso-
wania bez względu na wiek

czy porę roku.
Konkurs Budowniczy
Polskiego sportu prze-
prowadzany jest od
1999 roku. Patronat
nad konkursem spra-
wują: Polski Komitet
Olimpijski, Polski
Związek Piłki Nożnej,

Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich oraz

marszałkowie woje-
wództw. Swoim autorytetem

ideę Programu Sportowa Pol-
ska wspierają osobistości ze świa-

ta sportu: Przemysław Babiarz, Iwona Gu-
zowska, Janusz Zaorski, Wojciech Fortu-
na, Olaf Lubaszenko Krzysztof Przybył, Je-
rzy Grochulski, Artur Partyka, Karol Stras-
burger, Maciej Kurzajewski, Robert Korze-
niowski, Włodzimierz Szaranowicz, Jerzy
Engel Andrzej Supron, Dariusz Szpakow-
ski, Marek Goliszewski, Irena Szewińska,
Apoloniusz Tajner.

Dnia 4 września br. Pani Anna Ćwiklak Prezes
Banku Spółdzielczego w Raszkowie ode-
brała nagrodę „Orzeł Agrobiznesu”.

 Nagroda dla Banku Raszkowskiego w ramach 44 edy-
cji Orzeł Agrobiznesu przyznawana jest pod honoro-
wym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza
Grzeszczaka za sukces rynkowy firmy z branży rolno -
spożywczej i jej otoczenia, firmy handlowej i banku dzia-
łającego na rzecz agrobiznesu. Podczas wręczenia na-
grody obecny w Warszawie Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków Jacek Bartczak odebrał wyróżnienie: Srebrny
Promotor Orłów Agrobiz-
nesu, który w swej reko-
mendacji dla Banku Spół-
dzielczego w Raszkowie
napisał: „życzę wszystkim sa-
morządom lokalnym aby na
swoim terenie mieli tak wspa-
niałego mecenasa kultury
i sportu jakim jest Bank
Spółdzielczy w Raszko-
wie”.
Bank Spółdzielczy w Raszko-
wie należy do jednych z najstarszych pol-
skich banków spółdzielczych. Jego rodowód
sięga 1876 r. Posiada wyłącznie polski kapitał,
oferuje pełen zakres usług finansowych także
w ramach silnej grupy kapitałowej SGB. Rasz-
kowski bank troszczy się o zaufanie klientów
zapewniając obsługę klienta w komfortowych
warunkach. Ostatnio zmodernizowany został
budynek centrali w Raszkowie.

200 tysięcy złotych
z kasy gminy dla MZK
Na mocy umowy, którą Gmina i Miasto Raszków podpisała z lokalnym
przewoźnikiem MZK S.A. Ostrów Wielkopolski w 2014 roku będą
obowiązywać ulgi gminne w cenach biletów jednorazowych i mie-
sięcznych.

Rocznie gmina przeznaczy na ten cel z bu-
dżetu ponad 200 tysięcy złotych. Podobne
dofinansowanie jest w roku bieżącym. Gdy-
by nie te pieniądze, ceny biletów byłyby
droższe a niektóre kursy zostałby wycofa-
ne całkowicie przez MZK.    
W  2014 roku 100% ulgi na jednorazowe bi-
lety otrzymają osoby, które ukończyły 70 lat.
Ulgę 20% na bilety jednorazowe oraz 50%
na bilety miesięczne gmina zapewniła eme-
rytom i rencistom nie pozostającym w sto-
sunku pracy powodującym zawieszenie
świadczeń emerytalnych bądź rentowych
oraz ich współmałżonkom przed ukończe-
niem 70 lat, na których emeryci bądź renci-

ści otrzymują dodatki rodzinne. W tej gru-
pie znaleźli się również: inwalidzi słuchu,
członkowie Polskiego Związku Głuchych
oraz dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18
lat nie objęci obowiązkiem szkolnym wsku-
tek choroby lub niepełnosprawności.
20% ulga na bilety jednorazowe obejmuje
również uczniów dziennych szkół podsta-
wowych, ponadpodstawowych i policeal-
nych.
Ponadto gminna ulga w wysokości 50%
w cenach biletów miesięcznych przysługu-
je kombatantom, żołnierzom nadtermino-
wej zasadniczej służby wojskowej oraz
dzieciom od 4 do 7 lat.
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Ślubowanie pierwszaków
Na początku października w szkołach podstawowych na terenie całej
gminy odbyła się uroczystość ślubowania uczniów pierwszych klas.
Odświętnie ubrani i przejęci uczniowie w obecności rodziców i
zaproszonych gości złożyli pierwsze w swoim życiu ślubowanie.

Wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele władz
lokalnych, radni, dyrektorzy
szkół, księża, rodzice, na-
uczyciele, koleżanki i kole-
dzy z klas II i III.
W trakcie uroczystości
pierwszaki złożyli ślubowa-
nie w obecności szkolnego
sztandaru i zgromadzonych
gości, następnie każde z
dzieci zostało pasowane na
pełnoprawnego ucznia
swojej szkoły. Dzieci przed-
stawiły bardzo ciekawy pro-
gram artystyczny, który był

sprawdzianem ich wie-
dzy i umiejętności. Nie
zabrakło prezentów od
zaproszonych gości
oraz kolegów. Ten
dzień był dla pierwsza-
ków ogromnym prze-
życiem i sprawił im wie-
le radości. Z pewnością
na długo pozostanie w
ich pamięci.

Korytnica

Grudzielec

Raszków - klasa 1A

Raszków - klasa 1B

Raszków - klasa 1C
Bieganin

Radłów

Ligota

Koryta

Janków Zaleśny



VDzień Dobry Ostrów
środa, 28 marca 2012GONIEC RASZKOWSKI INFORMACJE

DOŻYNKI 2013
25 sierpnia bieżącego roku odbyły się Dożynki Gminne. Nie zabrakło
stałych akcentów: wystawy wieńców dożynkowych, Kół Gospodyń
Wiejskich oraz obrzędów i występów zespołów ludowych. Jednak
prawdziwe tłumy zgromadził koncert zespołu „Czerwone Gitary”.

Dożynki tradycyjnie roz-
począł barwny korowód do-
żynkowy i uroczysta Msza
Święta Dziękczynna. Go-
spodarzem organizowa-
nych po raz szósty Dożynek
Gminnych było sołectwo
Korytnica. Na czele korowo-
du stanęli Starości: Małgo-
rzata Kulas z Korytnicy i Piotr
Kierzkowski z Jankowa Za-
leśnego oraz Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Jacek Bartczak,
za którymi podążyli radni
gminni i powiatowi oraz de-
legacje z Francji i Japonii.
We Mszy Świętej z udziałem
Chóru „Raszkowskiego To-
warzystwa Śpiewu” wzięły udział również
delegacje z wieńcami, poczty sztandarowe
jednostek oraz organizacji z terenu gminy.
Po Mszy Św. burmistrz Jacek Bartczak po-
dziękował rolnikom za cały trud i ciężką pra-
cę, podkreślając ich zaangażowanie w spra-
wy gminy.
Obrzęd dożynkowy na raszkowskim boisku
tradycyjnie rozpoczął polonez w wykona-
niu mieszkańców Korytnicy – gospodarza
uroczystości. Program artystyczny zapre-

zentowały również zespoły tańca ludowe-
go „Głogowianie” i „Swojacy” oraz zespół
tańca towarzyskiego „Duet”. Występ tego-
rocznej gwiazdy poprzedził koncert The
Depters. Półtorej godziny wzruszającej za-
bawy zapewnił zespół Czerwone Gitary
przypominając publiczności zgromadzonej
pod sceną zarówno swoje nowe jak i stare,
nieśmiertelne przeboje.
Podczas dożynek można było również zdo-
być autograf żużlowca Nicklasa Porsinga

oraz podziwiać pokaz walk raszkowskiego
Klubu Kick-boxingu.
Podobnie jak w latach poprzednich nie za-
brakło barwnych stoisk Kół Gospodyń Wiej-
skich z naszej gminy, Kół Łowieckich i wy-
staw prac o tematyce leśnej. Swoje stoisko
przygotowała również delegacja z miasta part-
nerskiego Dourges we Francji. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się wystawa maszyn
rolniczych. Dzieci mogły skorzystać z boga-
tej oferty placów zabaw oraz przejażdżek ku-
cami. Dożynki tradycyjnie zakończyło wido-
wisko pirotechniczne oraz zabawa taneczna
trwająca do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji Dożynek Gminnych w Raszkowie.
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Laury Kultury dla Stanisława
Brajera i ”Swojaków”

Dziękujemy za udział
w akcji oddawania krwi
51 osób oddało krew podczas niedzielnej akcji zorganizowanej przez
Miejsko – Gminny Klub Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi w Rasz-
kowie. W sumie w ciągu czterech godzin zebrano 25,5 litrów krwi.

Już po raz trzeci Starosta Ostrowski wręczył Laury Kultury. Dwadzieścia pięć statuetek powę-
drowało do animatorów, artystów, publicystów i działaczy kultury. Wśród nagrodzonych nie
zabrakło osób związanych z Gminą i Miastem Raszków. Laury Kultury otrzymali: Stanisław
Brajer oraz Zespół Tańca Ludowego „Swojacy”.

Uroczysta gala z okazji IX Inauguracji Roku Kulturalnego
w Powiecie Ostrowskim połączona z wręczeniem statuetek
Laury Kultury odbyła się w piątek, 25 października 2013r.
w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz
laureatów Nagrody Starosty w uroczystości wzięli udział
między innymi przedstawiciele władz samorządowych
powiatu oraz miast i gmin z terenu powiatu ostrowskiego.
Laury Kultury to nagroda prestiżowa. Laureaci otrzymują
pamiątkową statuetkę oraz dyplom. W tym roku zawierał
on m.in. symboliczny liść z drzewa laurowego pokryty
płatkami złota. Laury Kultury przyznawane są co roku przez
Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego na podstawie
kandydatur zgłoszonych m.in. prezydenta, burmistrzów
i wójtów z terenu powiatu ostrowskiego. Nowy regulamin
dopuszcza formę zgłaszania kandydatur przez osoby fi-
zyczne i prawne z terenu Powiatu Ostrowskiego.
Stanisław Brajer to wspaniały artysta malarz o nieograni-
czonej wyobraźni i zarazem skromny człowiek, pełen pasji
i wrażliwości. Uznany malarz mogący się pochwalić ponad
50 wystawami indywidualnymi. Jak sam mówi, tworzy ob-
razy wbrew przyjętym schematom, by nakłonić odbiorcę do
odejścia od automatycznego odbioru treści. Pokazuje na
nich prawdy o życiu i przemijaniu używając do tego barw.
Nieprzerwanie tworzy i poszukuje nowych tematów i spo-
sobów artystycznej komunikacji. Poznaniak z zamieszka-
nia, sercem zawsze mieszkaniec powiatu. Przez wiele lat
nieobecny. Powrócił ubiegłoroczną wielką wystawą swoich
prac, która okrzyknięta została wydarzeniem artystycznym.
Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” działa od 2007 roku.
Obecnie formacja, której patronuje Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Raszkowie liczy około 60 osób, podzielo-
nych na dwie grupy wiekowe. Wykonują tańce: wielkopol-

skie, krakowskie, śląskie i wielu innych regionów. Wyko-
nują widowiska folklorystyczne jak np. „Zielonogórskie
winobranie” czy „Zabawy wielkopolskie”, a także trady-
cyjne wielkopolskie obrzędy. Jako jeden z trzech zespo-
łów w Polsce mają w swoim repertuarze program tańczo-
nych kolęd i pastorałek ,,Chwalcie Pana tańcem’’. W 2011
roku odbyli swoje pierwsze zagraniczne tournée we Fran-
cji, od tego czasu rozsławiali swój warsztat muzyczny na
Litwie, w Serbii, a nawet w Mołdawii.
Piątkową uroczystość uświetnił występ Mieczysława Szcze-
śniaka, który zaśpiewał utwory z różnych etapów swojej
kariery dzieląc się ze słuchaczami swoimi refleksjami.

To już druga w tym roku w Rasz-
kowie akcja oddawania krwi. Pierw-
sza odbyła się w kwietniu i również
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców gminy. Przed
ambulansem krwiodawstwa na
Rynku w Raszkowie ustawiła się
długa kolejka osób, które oczeki-
wały na oddanie krwi. Honorowy
Patronat nad akcją objął Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków.
Organizatorzy akcji dziękują miesz-
kańcom Gminy i Miasta Raszków,
którzy zdecydowali się wziąć w niej udział
i oddali swoją krew, aby pomóc innym oraz
wszystkim osobom za pomoc i wsparcie

Konkurs o kapliczkach
rozstrzygnięty
31 sierpnia upłynął termin zgłaszania rysunków na konkurs dla dzieci
pod hasłem: Kapliczki Ziemi Raszkowskiej. Celem tego konkursu
było zainteresowanie dzieci kapliczkami, które znajdują się na terenie
Gminy i Miasta Raszków. Te piękne i ciekawe obiekty sakralne wzbo-
gacają swoją architekturą miejscowości, przypominając nam o naszej
wierze, tradycji i kulturze.

Powiat Odolanowski na starych pocztów-
kach 1887-1932”, dyplomy, foldery i ga-
dżety reklamowe. Wszyscy też zgłosili chęć
uczestnictwa w następnych konkurach ry-
sunkowych. Zrodziły się również pomysły
na kolejne kolorowanki dla najmłodszych.
Pamiątkowe dyplomy i foldery otrzymali
wszyscy uczestnicy konkursu.

Stowarzyszenie
nagrodzone
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi
Moszczanka i Skrzebowa zajęło II miejsce w
tegorocznej edycji konkursu pn. „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strate-
gii rozwoju obszarów wiejskich”.

5 grudnia w Poznaniu odbyło się ogłoszenie wyników konkursu,
w którym uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Karol Marszał oraz
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak, który w maju
we wniosku konkursowym potwierdzał aktywną działalność or-
ganizacji w przedstawionym w konkursie obszarze. We wrześniu
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego odwiedzili Moszczankę i Skrzebowę. Ogółem w te-
gorocznej edycji konkursu nagrodzonych zostało 20 podmiotów
z całego województwa spośród 44 zgłoszonych. Nagroda, którą
wręczyli wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Tomasz
Bugajski oraz dyrektor Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Hanna Grunt, wiąże się
ze wsparciem finansowym w wysokości 8 000 zł.
Nagrodzony projekt pod nazwą „Domek Loretański - zapomniana
perełka południowej Wielkopolski” obejmował wszystkie działania z
ostatnich kilku lat związane z kaplicą loretańską i odnową zabytko-
wych pomników na cmentarzu.
Zdobyta nagroda finansowa spożytkowana zostanie na dalsze
działania mające na celu odnawianie zabytków w obu miejsco-
wościach.

w realizacji tego przedsięwzięcia. Dodajmy,
że w Raszkowskim Banku Krwi znajduje się
już 170 litrów krwi.

Na konkurs wpłynęło 28 prac. Jury w skła-
dzie: Katarzyna Pawłowska, Emilia Pieniężna
– Strzelecka i Paweł Frąszczak w dniu 12 wrze-
śnia br. ocenili nadesłane kapliczki. Dzieci jak
zwykle zachwyciły pomysłowością w wybo-
rze metod i technik wykonania rysunków.

24 września w raszkowskim Ratuszu wrę-
czono nagrody laureatom konkursu. Pierw-
sze miejsce zajęła Beata Jaś z Grudzielca
Nowego (lat 11), tuż przed Dawidem Jezio-
rańskim z Bugaju (lat 10), miejsce trzecie
przypadło Klaudii Wiertelak z Radłowa (lat
7).  Wyróżnienia otrzymali: Mateusz
Łuszczek z Korytnicy (lat 5), Katarzyna

Szczepaniak z Moszczanki (lat 6) oraz Mar-
cin Mikołajczyk z Korytnicy (lat 7).
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek
Bartczak pogratulował wszystkim laureatom
konkursu oraz wręczył pamiątkowe upo-
minki. Dzieci otrzymały albumy pt: „Dawny
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Raszkowska Gwiazdorynka już za nami
Kolejny raz dopisała pogoda i
atmosfera. Było klimatycznie,
spokojnie i już świątecznie.
Zorganizowana po raz ósmy
Gwiazdorynka jak zwykle przy-
ciągnęła mnóstwo osób na
raszkowski Rynek.

Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji. Był
Mikołaj, darmowe przejażdżki zaprzęgiem
renifera, słodycze, jajecznica i gorąca zupa
z boczniaków, których uprawa staje się w
naszej gminie coraz bardziej popularna.

W świąteczny nastrój wprowadziły uczest-
ników imprezy dziewczęta z zespołu Tre-
ma z raszkowskiego Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury a zaraz po nich swój pro-
gram wokalno - taneczny zaprezentowały
dzieci z Publicznego Przedszkola „Smer-
fy”. Następnie pojawili się tancerze z ze-
społu Puls, wokaliści z Tremy oraz człon-
kowie Klubu Mamy i Dziecka. Wiele braw
zebrały uczestniczki pokazu ZUMBY, który
na raszkowskiej scenie odbył się po raz
pierwszy. W nowych strojach i z nowym

układem tanecznym wystąpił rasz-
kowski zespół Duet. Występy były
przeplatane konkursami i piosenka-
mi kabaretu „Bzik” z Piotrem Balic-
kim, który prowadził już tradycyjnie
całą imprezę.
Gwiazdą wieczoru był Andrzej Ry-
biński. Cały Rynek śpiewał z nim „Nie
liczę godzin i lat”, „Za każdą cenę”
czy „Czas relaksu”. Po koncercie tra-
dycyjnie świąteczne życzenia
wszystkim zgromadzonym złożył
burmistrz Jacek Bartczak. Gwiazdo-
rynkę zakończył pokaz sztucznych
ogni.
Serdeczne podzię-
kowania dla sponso-
rów tegorocznej
Gwiazdorynki: Zbi-
gniewa Biadały z
Rąbczyna, firmy „Jan
Wal & Dettmann” z
Przybysławic,  Anto-
nina i Costablie Ianni
z Włoch, a także
służb porządkowych
(straży i policji) oraz
całego sztabu orga-
nizacyjnego, dzięki
któremu odbyła się
Gwiazdorynka.
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Z wymianą kulturalną we Włoszech Głogowianie, sołtysi
i dyrektorzy szkół w Dourges

Francuzi z partnerskiego
miasta Dourges w Raszkowie

„Swojacy” w Mołdawii

W sierpniu podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli Gminy i Miasta
Raszków, miała miejsce kolejna wymiana kulturalna, w której uczest-
niczyli członkowie Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie.

Pod koniec sierpnia naszą gminę odwiedzili przedstawiciele partnerskiego
miasta Dourges we Francji na czele z Merem Miasta Dourges Patrick’iem
Defrancq oraz członkowie i sympatycy Koordynacji Polonijnej w Dourges.

Odwiedziny gości były okazją do zaprezen-
towania im uroków Gminy i Miasta Rasz-
ków oraz najnowszych inwestycji. Pochwa-
liliśmy się wspaniale zagospodarowanym
rynkiem, parkami w Raszkowie i Przybysła-
wicach. Przyjaciele z Francji odwiedzili bu-
dowę  pełnowymiarowej hali sportowo – wi-
dowiskowej przy Szkole Podstawowej
w Raszkowie oraz rozbudowany Zalew
w Pogrzybowie. Francuzi uczestniczyli w
uroczystościach dożynkowych. W specjal-

nie dla nich przygotowanym stoisku wysta-
wili przywiezione zdjęcia swojej okolicy, ar-
tykuły i produkty regionalne charakterystycz-
ne dla swojego regionu. Specyfikę i atmos-
ferę urokliwego miasta Dougres przybliżyły
nam wydane w języku polskim ulotki.
Dla wielu uczestników tej wizyty była to pod-
róż sentymentalna do kraju swoich przod-
ków. Spotkanie z wciąż żywą polską tradycją
podczas Gminnych Dożynek dostarczyło
niezapomnianych emocji i wzruszeń.

Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” gościł w Kiszyniowie w Mołdawii,
gdzie w pierwszych dniach października br. uczestniczył w XV Mię-
dzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego. Tancerze z naszej gminy
byli na Festiwalu jedynymi reprezentantami Polski, obok zespołów
z Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.

Zespół zaprezentował swój repertuar pod-
czas koncertów w Teatrze Narodowym,
operze oraz dwóch szkołach w Kiszynio-
wie. Tancerze poznali życie mieszkańców
Mołdawii, bowiem goszczeni byli w do-
mach swoich rówieśników z Zespołu Tań-
ca Ludowego „Miorita”. Dzięki temu mieli
okazję do przezwyciężania barier języko-
wych i poznania kultury i historii narodu
mołdawskiego. Integracji młodzieży sprzy-
jały wspólne warsztaty taneczne, podczas

których młodzi Polacy uczyli Mołdawian
poloneza, natomiast Mołdawianie uczyli
„Swojaków” tańca „Ciobanasul”.
Projekt „Łączy nas taniec - polsko-moł-
dawska wymiana młodzieży” dofinanso-
wany został przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej w ramach zadania pn. „Mię-
dzynarodowa wymiana młodzieży”. W lip-
cu br. w ramach tego samego zadania
w Polsce gościła grupa młodzieży z Ki-
szyniowa.

W dniach od 18 do 20 października 2013 roku przedstawiciele Gminy
i Miasta Raszków gościli w Dourges na zaproszenie Mera Miasta
Partick’a Defrancq oraz Koordynacji Polonijnej w Dourges, która
sfinansowała pobyt naszej delegacji.

Wyjazd ten był okazją do podsumowania
trwającej już blisko cztery lata współpracy
pomiędzy Dourges a Gminą i Miastem
Raszków. W spotkaniu podsumowującym
wspólnie podejmowane przedsięwzięcia
wzięła udział delegacja z Raszkowa, sołty-
si z północnej części gminy i dyrektorzy
szkół oraz przedstawiciele lokalnego samo-
rządu i organizacji pozarządowych działa-

jących na terenie Dourges. W celu podtrzy-
mywania tradycji polskich emigrantów ko-
lejnym krokiem w ramach współpracy bę-
dzie organizacja nauki języka polskiego dla
chętnych we francuskim mieście.
Podczas wyjazdu dyrektorzy szkół z terenu
Gminy i Miasta Raszków zwiedzili szkołę
podstawową, przedszkole oraz żłobek w Do-
urges. Wszystkich ujęła znajomość języka
polskiego wśród niektórych dzieci. Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Raszkowie przeka-
zała Dyrektor Szkoły w Dourges materiały
dotyczące współpracy pomiędzy nauczycie-
lami oraz uczniami zaprzyjaźnionych szkół.
Członkom raszkowskiej delegacji wielu
wzruszeń dostarczyła Msza Św. odprawio-
na w Kościele w Dourges, którą uświetnił
występ Chóru Moniuszko oraz Zespołu
Gitarowego.

Dla przedstawicieli Koordynacji Polonijnej
w Dourges oraz sympatyków polskiej tra-
dycji i folkloru przebywający z delegacją
członkowie Zespołu Tańca Ludowego „Gło-
gowianie” przygotowali polski obiad. Pod-
czas imprezy pod nazwą „Wielkopolski
Obiad Tańczony” barwne występy „Głogo-
wian” oraz orkiestry „Muzykanty” zbliżyły
do siebie Polaków i Francuzów łącząc miej-
scowe i wielkopolskie zwyczaje.

Chór pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka wy-
stąpił w zaprzyjaźnionej Palacie dwukrot-
nie. Pierwszy raz w specjalnie na tę okazję
przygotowanym koncercie, który odbył się
w miejscowym amfiteatrze oraz podczas
niedzielnej Mszy św.
Podczas pobytu we Włoszech polska dele-
gacja wraz z chórem miała okazję odwie-
dzić również Loreto, San Giovani Rotondo
z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Sank-
tuarium Ojca Pio oraz Rzym i Watykan.
Ogromnym przeżyciem dla wszystkich była
wizyta na Monte Cassino, gdzie po chwili

zadumy i wspólnym odśpiewaniu  pieśni
„Czerwone maki na Monte Cassino”, bur-
mistrz Jacek Bartczak wraz z radnymi zło-
żyli na Polskim Cmentarzu Wojennym wią-
zanki kwiatów i znicze.
Reaktywowane  we wrześniu 1993 roku
Towarzystwo Śpiewu (początki powstania
datuje się na rok 1899), przeżywa swoją
druga młodość.  Pod sprawną ręką znako-
mitego ostrowskiego chórmistrza Jerzego
Wojtaszka planuje wkrótce nagranie płyty.
Obecnie chórzyści są w trakcie opracowa-
nia materiału.
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Zwycięstwo
Przemka
w Kids Battle
Przemek Owczarek z raszkow-
skiego Ośrodka Kultury, zajął I
miejsce w kategorii  solo 13-15
lat, podczas Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca Kids Battle, który
odbył się 24 listopada w Kobie-
rzycach k. Wrocławia.

Pawlak i Sójka
ze złotem na
Mistrzostwach
Polski
Zarówno juniorzy młodsi, jak i
juniorzy Kaliskiego Towarzystwa
Kolarskiego stanęli na najwyższym
stopniu podium szosowym Mi-
strzostw Polski w jeździe drużyno-
wej, które odbyły się 15 września na
trasie Grudziądz - Warlubie. Wśród
zawodników obu kategorii znaleźli
się mieszkańcy Raszkowa Tobiasz
Pawlak i Mikołaj Sójka.

Zawodnicy obu kategorii na trasie Gru-
dziądz – Warlubie mieli do pokonania dy-
stans 30 km. Obie drużyny okazały się bez-
konkurencyjne.
Juniorzy młodsi w składzie - Mikołaj Sójka,
Szymon Krawczyk, Tobiasz Tończyk oraz
Dawid Czubak w rywalizacji drużyn poko-
nali ekipę z BDC NOSiR Nowy Dwór Mazo-
wiecki o ponad jedenaście sekund.
Znakomicie pojechali również juniorzy KTK
- Tobiasz Pawlak, Wojciech Rowicki, Paweł

Sukcesy młodych piłkarzy Raszkowianki

Mistrzostwa
Polski w tenisie
stołowym
w Raszkowie
We wrześniu 2013 roku Zarząd
Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego zatwierdził miejsca central-
nych imprez w sezonie 2013/
2014. Indywidualne Mistrzostwa
Polski Seniorów w Tenisie Stoło-
wym  w dniach od 3 do 6 kwiet-
nia 2014 roku odbędą się w
Raszkowie.

To pierwsza tej rangi impreza w naszym
mieście i gminie. Jest to najważniejszy tur-
niej tenisa stołowego w Polsce. Zawody
będą odbywać się już w nowej, pełnowy-
miarowej hali sportowo – widowiskowej.
Zawody mają formułę otwartą. Już dzisiaj
wiadomo, że w turnieju weźmie również
udział wielu zawodników z Chin i Białoru-
si, którzy mają polskie obywatelstwo. Za-
praszamy wszystkich kibiców tenisa stoło-
wego do Raszkowa!

Zaleśny i Patryk Krzywda. Już na półmetku
mieli oni przewagę 25 sekund nad kolejną
ekipą, ostatecznie wygrywając z GKK Opty
Mazowsze o ponad 41 sekund.
Duży sukces osiągnął też Tobiasz Pawlak
w jeździe dwójkami na czas. 13 września
na odcinku 30 km Warlubie – Osiek – War-
lubie wystartował on w parze z Patrykiem
Krzywdą. W wyścigu wzięło udział 20 par –
Tobiasz ze swoim klubowym kolegą zdo-
byli brązowy medal.
To kolejne medale w tym sezonie. Serdecz-
nie gratulujemy, czekamy na następne suk-
cesy.

Znakomitą passę zwycięstw
odnotowali Juniorzy Młodsi
Raszkowianki w swojej klasie
rozgrywkowej. Młodzi piłkarze
z Raszkowa wygrali 8 meczy
z rzędu i z 24 punktami samo-
dzielnie przewodzą w tabeli
ligowej Kaliskiej A-klasy Juniora
Młodszego po rundzie jesiennej.

Nasi zawodnicy zamierzają utrzymać po-
zycję lidera również po rundzie wiosennej
i awansować do Kaliskiej Klasy Okręgowej
Juniorów, co byłoby dla zespołu dużym
osiągnięciem.
W skład Kadry Juniorów Młodszych
wchodzą: Bartosz Gościniak, Hubert Bart-
czak, Patryk Reszel, Marcin Trentkiewicz,
Stanisław Gabrysiak, Jakub Fuchs, Mateusz
Fuchs, Krzysztof Walczak, Remigiusz Lech,
Szymon Szpytma, Patryk Szymkowiak,
Adam Potarzycki, Damian Spaleniak, Dawid
Krzywda, Michał Nowicki, Dawid Poczta.
 Dwie pozostałe drużyny młodzieżowe
Raszkowianki także nieźle poczynają so-
bie w swoich klasach rozgrywkowych.

...i tuż przed startem

Tobiasz Pawlak (drugi od lewej) na trasie...

Trampkarze Młodsi zajmują  5 miejsce w ta-
beli po rundzie jesiennej. Najmłodsi adepci
piłki możnej w klasie Orlik uplasowali się na
4 miejscu. Teraz przed młodymi piłkarzami

okres zimowy, w którym trenować będą na
hali oraz rozgrywać turnieje halowe. Trene-
rem trzech drużyn młodzieżowych Raszko-
wianki jest Sławomir Krawczyk.

Trener legenda - Antoni Piechniczek

Konkurs poprzedziły warsztaty, na których
Adam Karpiński z jednej z najlepszych ekip
hip hopowych w Polsce „Co Jest?! Crew”
zdradził uczestnikom tajniki walk tanecznych.
Przemek wygrał pokonując tancerzy z: Ka-
towic, Dzierżoniowa, Wrocławia, Bielan,
Kątów Wrocławskich i Kobierzyc.
W zawodach wystartowali również inni
Raszkowianie.
Do finałowych walk w kategorii solo do 12 lat
zakwalifikowała się Klaudia Wolniaszczyk
zajmując ostatecznie IV miejsce. Swoje pierw-
sze kroki w bitwach tanecznych postawili tak-
że Nikola Żurkiewicz oraz Patryk Jankowski.
Naszym zawodnikom gratulujemy udziału,
odwagi i liczymy na kolejne sukcesy.

Na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Jacka
Bartczaka oraz dzięki uprzejmości członków Klubu Olimpijczy-
ka w Wysocku Wielkim przyjechał do Raszkowa na spotkanie
z młodzieżą i kibicami piłki nożnej legendarny trener polskiej
reprezentacji Antoni Piechniczek.

Spotkanie było powrotem do najlepszych czasów polskiej drużyny w piłce noż-
nej. Trener Antoni Piechniczek wspominał zawodników, których trenował i ich
sukcesy. Mówił także o Mistrzostwach Świata w Hiszpanii i Meksyku oraz o
kulisach swojej pracy.
Jak przystało na trenera udzielił także kilku cennych wskazówek młodym spor-
towcom. Zachęcał ich do ciężkiej i systematycznej pracy zgodnie z kodem 4-7-12
czyli cztery godziny dziennie, siedem dni w tygodniu i dwanaście miesięcy w
roku. Według niego sukces odnosi zawodnik, który łączy talent z ciężka pracą. Po
spotkaniu był czas na autografy i wspólne zdjęcia.
Następnie Antoni Piechniczek razem z burmistrzem Jackiem Bartczakiem zwie-
dził budowaną w Raszkowie halę sportowo – widowiskową. Trener nie krył po-
dziwu dla zaangażowania gminy w stwarzanie warunków dla młodzieży do roz-
woju edukacji poprzez sport.


