
Gorący czas gminnych inwestycji
Jak zwykle wraz ze sprzyjającą
pogodą ruszyły przewidziane na
ten rok w raszkowskim budżecie
gminne inwestycje.

Nieprzerwanie trwają prace związane z bu-
dową jednej z najnowocześniejszych sal na
terenie Wielkopolski. Przypomnijmy, że ca-
łość inwestycji to koszt 8 mln zł. Aktualnie
realizowany - III etap obejmuje prace: wy-
kończeniowe wewnątrz budynku oraz zwią-
zane z elewacją - okładanie zewnętrznych
ścian obiektu klinkierem. Zakończenie inwe-
stycji przewidziano na koniec 2013 r.
W kwietniu rozpoczęły się prace przy bu-
dowie nowego zbiornika wodnego. Jesz-
cze w tym roku wokół zbiornika powstanie
ścieżka pieszo - rowerowa, plaża piaszczy-
sta oraz plac zabaw dla najmłodszych.
Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie oko-
ło 700 tys. zł. Dzięki niej nasza gmina wzbo-
gaci się o dodatkowe miejsce do aktywne-

dowę odcinków dróg w Grudzielcu i Raszko-
wie przy ulicy Żwirowej. Tutaj prace rozpoczną
się za kilka tygodni. Położono już dywanik
asfaltowy na ulicy Krańcowej w Ligocie.

Ramię w ramię z Powiatem
Dwie drogi na terenie Gminy Raszków w

miejscowościach Bugaj i Szczurawice zo-
staną przebudowane dzięki współpracy
władz Gminy Raszków i Powiatu Ostrow-
skiego. Zostanie wykonany kolejny odci-
nek chodnika w Jankowie Zaleśnym. Warte
kilkaset tysięcy złotych inwestycje zostaną
sfinansowane przez oba samorządy.
Gmina Raszków jest liderem  w dofinanso-
waniach inwestycji drogowych należących
do Powiatu Ostrowskiego. Gdyby nie po-
moc finansowa naszej gminy, inwestycje te
nie byłyby realizowane.
Pozostanie jeszcze ok. 1,8 km starej na-
wierzchni drogi powiatowej w miejscowo-
ści Szczury, która należy już do Gminy
Ostrów Wielkopolski. Mamy nadzieję, że
samorząd Gminy Ostrów w porozumieniu
z Powiatem wykona ten odcinek drogi, co
pozwoli na najkrótsze połączenie z drogą
krajową nr 11. Tym bardziej, że w bieżą-
cym roku Gmina Raszków wykona kolejny
odcinek drogi asfaltowej w Radłowie na
Osiedlu Robotniczym. Jedna ze stron tej
drogi znajduje się na terenie Lamek, nale-
żących do Gminy Ostrów Wielkopolski, dla-
tego liczymy na przychylność jej władz w
realizacji inwestycji drogowej w Szczurach.
Byłby to dobry przykład współpracy mię-
dzy dwoma samorządami gminnymi i Po-
wiatem – powiedział Burmistrz Miasta i
Gminy Raszków Jacek Bartczak.

przedszkolu im. Smerfy przy ulicy Koź-
mińskiej. Obecnie przygotowywany jest
projekt docieplenia szkoły w Raszkowie.
Ruszyły remonty przy wiejskich świetlicach.
Przebudowano obiekt w Rąbczynie oraz
utwardzono plac przy świetlicy w Drogo-
sławiu. Przebudowano salę w Korytnicy –
zmieniło się wnętrze budynku. Rozpoczęto
kolejny etap przebudowy świetlicy w Mosz-
czance (wymiana dachu i budowa kuchni).
Wkrótce realizowane będą prace przy
przebudowach dróg: w Sulisławiu, w
Korytnicy oraz kontynuowana będzie
przebudowa drogi w Radłowie na Osie-
dlu Robotniczym.

go wypoczynku i rekreacji. Prace potrwają
do jesieni tego roku.
Z początkiem wakacji rozpoczynają się pra-
ce związane z termomodernizacją budynku
szkolnego w Ligocie, wymieniona zostanie
również druga część dachu na raszkowskim

Rozpoczną się również prace: w Radłowie,
gdzie zostanie położona kostka brukowa na
placu przy szkole i remizie, a także w Raszko-
wie – powstanie chodnik przy ulicy Południo-
wej oraz nowy parking przy Ośrodku Zdro-
wia. Rozstrzygnięto już przetargi na przebu-
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Certyfikat „Jestem Bezpieczny”
i „Jestem Legalny” dla urzędu

Kirkut odnowiony
W ramach projektu finansowanego z pieniędzy unijnych pod nazwą:
„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny -
ocalmy od zapomnienia dziedzictwo historyczno - kulturowe naszej
małej ojczyzny” przeprowadzono prace porządkowe na terenie rasz-
kowskiego Kirkutu.

Żydowski cmentarz,
który został zniszczony
przez hitlerowców
oznakowano obeli-
skiem i umieszczono
pamiątkową tablicę.
Posadzono również
pamiątkowe dęby.
W maju teren został
ogrodzony, uporząd-
kowany, pokryty chro-

niącą przed wzrostem
chwastów włókniną oraz
wysypany zapewniający-
mi estetyczny wygląd ka-
mykami.
Projekt realizowany był
przez Urząd Gminy i Mia-
sta Raszków w ramach
działania 413 wdrażania
lokalnych strategii rozwo-
ju dla małych projektów.

W Urzędzie Miasta i Gminy Raszków został przeprowadzony audyt
oprogramowania i bezpieczeństwa informacji realizowany przez
audytora zewnętrznego we współpracy z WOKISS.

Audytor ustalił aktualny
stan oprogramowania,
przyznając certyfikat za-
świadczający, że rasz-
kowski urząd posiada
legalne oprogramowa-
nie oraz wdrożone za-
sady i procedury zarzą-
dzania oprogramowa-
niem. Audyt ten po-
twierdził także, że gmi-
na spełnia wymogi bez-
pieczeństwa przetwa-
rzania danych osobo-
wych, co również zo-
stało potwierdzone od-
powiednim certyfikatem.
Zainstalowano także specjalistyczne opro-
gramowanie monitorujące pracę kompute-
rów i oprogramowania w urzędzie, popra-
wiające bezpieczeństwo przetwarzania da-
nych osobowych - powiedział Piotr Rokic-
ki Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rasz-

Fit Park w Raszkowie gotowy
W raszkowskim parku gotowa jest już pierwsza w gminie siłownia
zewnętrzna. Na wszystkich, którzy chcą poprawić swoją kondycję i
sylwetkę czeka m. in. orbitrek, wioślarz, twister, biegacz czy tai chi.
Jak można zaobserwować, park cieszy się dużym powodzeniem,
szczególnie podczas ciepłych dni.

W raszkowskim parku zakończył się mon-
taż 11 urządzeń do rekreacji i treningu typu
fitness. Fit Park powstał z myślą o tych, któ-
rzy aktywnie dbają o swoją sprawność fi-
zyczną i wiedzą, że ruch jest ważny dla ludz-
kiego organizmu w każdym wieku.
Siłownia plenerowa zamontowana w par-
ku w Raszkowie służy do ćwiczeń całego
ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców. Urzą-
dzenia podzielone są na grupy służące do
treningu siłowego, poprawiające koordyna-

cję, poprawiające krążenie krwi i masujące.
Nawet zła pogoda nie przeszkadza młodym
ludziom w trenowaniu swojego ciała. Wy-
daje się zatem, że był to strzał w dziesiątkę.
Nie od dziś wiadomo, że każdy ruch na
świeżym powietrzu korzystnie wpływa na
zdrowie i układ krążenia. Siłownia jest prze-
znaczona dla osób dorosłych i dzieci po-
wyżej 10 roku życia. W planach jest mon-
taż kolejnych siłowni w innych miejscowo-
ściach gminy.

ków - to ważna informacja dla wszystkich,
którzy korzystają z usług, porad czy zała-
twiają swoje sprawy w naszym urzędzie,
bo w praktyce oznacza to, że używamy tyl-
ko legalnego oprogramowania, a dane oso-
bowe są odpowiednio chronione i przetwa-
rzane w bezpieczny sposób.

Strażackie święto w Korytnicy
12 maja 2013 r. w Korytnicy odbyły się Powiatowo - Gminne Obchody
Dnia Strażaka połączone z poświęceniem i przekazaniem sztandaru
dla jednostki OSP w Korytnicy.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w inten-
cji strażaków powiatu ostrowskiego w ko-
ściele w  Ligocie. Mszę św. odprawił ksiądz
kanonik Marian Niemier - kapelan straża-
ków powiatu ostrowskiego w obecności
księdza Wojciecha Pachciarza proboszcza
parafii. W czasie Mszy św. został poświę-
cony sztandar ufundowany przez społecz-
ność wsi Korytnica dla miejscowych stra-
żaków.
Po Mszy jednostki OSP przejechały na plac
przed świetlicę wiejską w Korytnicy, gdzie
rozpoczęła się główna uroczystość obcho-
dów Dnia Strażaka i przekazania sztandaru
dla OSP Korytnica.
Burmistrz Jacek Bartczak powitał wszyst-
kich przybyłych, kierując szczególne sło-
wa podziękowania do strażaków za ich co-
dzienną służbę, pełnioną często z naraże-
niem życia.
Strażakom zawdzięczamy wiele - mówił
Burmistrz Jacek Bartczak – są oni nie tylko

przy pożarach, ale także podtopieniach czy
wypadkach drogowych. To na ich pomocną
dłoń zawsze możemy liczyć. Podkreślił także
zaangażowanie jednostek OSP z terenu
gminy Raszków w organizację gminnych
imprez.
Następnie odbyła się ceremonia przeka-
zania sztandaru dla OSP Korytnica. W
ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Ostrowie Wlkp. oddał
go w imieniu społeczeństwa wsi Korytni-
ca Sołtys Marian Cieluch. Następnie
sztandar przekazywano Prezesowi OSP
Korytnica dh Marianowi Janiakowi, który
wręczył go pocztowi sztandarowemu OSP
Korytnica.
Uroczystość była okazją do wręczenia
odznaczeń, medali i wyróżnień strażac-
kich.
Imprezę zakończył wspólny poczęstunek
przygotowany przez mieszkańców wsi na
nowej sali w Korytnicy.

Absolutorium dla Burmistrza
W czwartek 27 czerwca 2013 roku radni Rady Gminy i Miasta Raszków
jednogłośnie podjęli uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium za
2012 rok Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków Jackowi Bartczakowi.

Oznacza to, że publiczne pieniądze w Gmi-
nie wydawane były w sposób prawidło-
wy. Absolutorium to przyjęcie przez Radę
sprawozdania Burmistrza z realizacji ubie-
głorocznego budżetu i stwierdzenie pra-
widłowości wydawania publicznych pie-
niędzy. Pozytywną opinię w tej sprawie
wydała Regionalna Izba Obrachunkowa,
zastrzeżeń nie miała też Komisja Rewizyj-
na Rady Gminy i Miasta Raszków i wnio-
skowała za udzieleniem absolutorium
Burmistrzowi.
W minionym roku najwięcej środków in-
westycyjnych przeznaczono na realizację

zadań własnych w kategorii spraw związa-
nych z infrastrukturą techniczną i infrastruk-
turą społeczną, a więc na inwestycje, które
z pewnością mają znaczący wpływ na roz-
wój Gminy i Miasta Raszków i na podnie-
sienie jakości poziomu życia mieszkań-
ców.
Burmistrz Gminy i Miasta Jacek Bartczak
podziękował wszystkim radnym za współ-
pracę przy tworzeniu i realizacji budżetu
oraz podkreślił, że udzielone absolutorium
to sukces nie tylko burmistrza, ale wszyst-
kich radnych, sołtysów, pracowników urzę-
du oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Wydawca: Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.
Redaktor naczelny: Katarzyna Spiżak. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. - Poznań.
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Dwieście lat Pani Bronisławo! Chlebem pachnące prezentacje
KGW w Raszkowie

Park Wiatrowy
W Raszkowie powstanie pierwszy w Południowej Wielkopolsce
park wiatrowy.

Samorząd Miasta i Gminy Raszków w
styczniu uchwalił nowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla gminy, dzię-
ki któremu inwestor będzie mógł posta-
wić 23 duże elektrownie wiatrowe o mocy
instalowanej pojedynczej elektrowni do
3 MW wraz z infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną. Całkowity koszt inwestycji
to około 350 mln zł. Wiatraki ma stawiać
konsorcjum polsko - niemieckie z siedzibą

w Szczecinie. Wiąże się to z uzyskaniem
wymiernych korzyści dla rozwoju spo-
łeczno – ekonomicznego gminy. Jeśli
uda się zrealizować tą inwestycję, to każ-
dego roku do miejskiej kasy z tytułu po-
datku wpływać będzie prawie dwa milio-
ny złotych. Pieniądze te zostaną wyko-
rzystane na inwestycje, które pozwolą za-
spokoić kolejne potrzeby mieszkańców
naszej gminy.

Setne urodziny świętowała 7 maja 2013 roku mieszkanka Szczurawic
- Pani Bronisława Lech.

 Życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu
przybyli złożyć: Jacek Bartczak Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków, Andrzej Matyba
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Rasz-
ków, Anna Zarębska Kierownik Delegatury
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kaliszu, Katarzyna Spiżak Kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Raszkowie, Salo-
mea Szmaj - Zielińska Kierownik NZOZ
„Zdrówko” w Raszkowie, Irena Sąpór Pre-
zes Koła Kombatantów w Raszkowie, An-
drzej Cieślak Kierownik Placówki Tereno-

wej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz
najbliższa rodzina.
Życzeń, serdeczności i kwiatów nie było
końca. Pani Bronisława z uśmiechem na
twarzy podejmowała gości, chętnie opowia-
dając o czasach, które przeżyła. Dostojnej
Jubilatce goście zaśpiewali tradycyjne przy
takim jubileuszu „Dwieście Lat”
Poczucie humoru i ciągły ruch to zdaniem
pani Bronisławy recepta na długowiecz-
ność. Jubilatka wychowała trójkę dzieci,
doczekała 7 wnucząt i 7 prawnucząt.

W niedzielne popołudnie 5 maja br. na plac przy raszkowskim ośrod-
ku kultury ściągnęły tłumy zwiedzających, których przyciągnął zapach
świeżo pieczonego chleba, aromatycznych babek oraz prawdziwego
żuru. Właśnie te trzy potrawy to główni bohaterowie kolejnych - V
Gminnych Prezentacji Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem „Na
raszkowskiej mące i żytnim zakwasie, wiele pyszności zrobić da się”.

wy i emocji dostarczyła wszystkim rywali-
zacja trzech organizacji z terenu Gminy i
Miasta Raszków uczestniczących w kon-
kursie „Z mąką w tle”. W szranki stanęli:
Ochotnicza Straż Pożarna z Raszkowa,
Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Raszkowa
oraz Raszkowskie Towarzystwo Wędkar-
skie. Członkowie drużyn mieli do pokona-
nia „Wstrząsającą konkurencję”, wcielili się
w „Poszukiwaczy skarbów” i „Raszkowskie-
go Kopciuszka” przeszli też „Labirynt De-

dala”. I miejsce zdobyła OSP Raszków, II
miejsce - Kurkowe Bractwo Strzeleckie, III
miejsce przypadło Raszkowskiemu Towa-
rzystwu Wędkarskiemu. Wszystkie druży-
ny otrzymały równorzędne nagrody ufun-
dowane przez Młyn Raszków.
Imprezę zakończył występ zespołu wokal-
nego Trema.

Przepiękne stoiska, które zorganizowały
panie z 12 kół prężnie działających w miej-
scowościach: Bieganin, Drogosław - Józe-
fów, Głogowa, Grudzielec Nowy, Grudzie-
lec, Janków Zaleśny, Jaskółki, Korytnica,
Moszczanka - Skrzebowa, Niemojewiec,
Pogrzybów oraz Przybysławice, szczelnie
wypełniły teren wokół placu M-GOK.
Tegoroczne Jury w składzie: Ewa Kaczma-
rek reprezentująca Młyn Ostrów z Filią w
Raszkowie Państwa Otwiasków, Andrzej
Sztajer - smakosz kuli-
narny oraz Bernard
Szatkowski - miłośnik
kuchni polskiej ocenia-
ło smak, estetykę poda-
nia oraz oryginalność
potraw konkursowych.
Jury podkreśliło, że po-
ziom jaki Panie prezen-
tują z roku na rok jest
coraz wyższy i bardzo
wyrównany, dlatego po
długich obradach zde-
cydowało przyznać
wszystkim kołom rów-
norzędne miejsca i na-
grody.
W tym roku Panie z rąk
Burmistrza Gminy i
Miasta Raszków Jacka Bartczaka otrzyma-
ły półmiski ceramiczne w podgrzewaczu.
Radna Powiatu Ostrowskiego Pani Maria
Tomaszewska ufundowała dla każdego
koła sztućce, a Młyn Państwa Otwiasków
po czterdzieści kilogramów mąki.
Imprezę rozpoczęły występy Zespołu Tań-
ca Ludowego „Głogowianie”. Dużo zaba-

Oglądamy bociany
Miłośników przyrody zapraszamy do obserwacji bocianiego gniazda
za pośrednictwem gminnej strony internetowej www.raszkow.pl.

Po dwóch latach oczekiwań możemy po-
nownie „podglądać” naszą Zośkę, Raszka
i małego Marcina (imię na cześć fundatora
kamery – Pana Marcina Okroja). Jak poka-
zują wyniki organizowanych przez gminę
konkursów, nasi bohaterowie budzą zain-
teresowanie nie tylko okolicznych miesz-
kańców. Składamy serdeczne podziękowa-
nia firmie PROMAX i PROART za zainstalo-
wanie kamery przy ulicy Pleszewskiej, dzięki
której można oglądać te piękne ptaki.
Cierpliwi obserwatorzy mają możliwość

wzięcia udziału w organizowanych konkur-
sach. Lista zwycięzców w poszczególnych
kategoriach: pierwszy bocian - Irena Cieloch
(Raszków), bociania para - Sławomir Smoliń-
ski (Raszków), pierwsze jajko - Oliwia Wach
(Walentynów), pierwszy bocianek - Tytus
Gołębiowski  (Zielona Góra)
Jest też smutna informacja. Na 22 młode
bociany, które wykluły się w 7 gniazdach
na terenie naszej gminy przeżyło tylko 6.
Przyczyniły się do tego: niska temperatura i
deszcze.

Samochód dla OSP w Radłowie
W sobotę 29 czerwca 2013 roku na boisku przy Szkole Podstawowej
w Radłowie odbyła się uroczystość przekazania radłowskiej OSP
samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Renault.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w
intencji strażaków, którą odprawił ks. kano-
nik Grzegorz Ignor - proboszcz Parafii Po-
grzybów.
Następnie uczestnicy: poczty sztandarowe
OSP z terenu Gminy Raszków, zaproszeni go-
ście oraz mieszkańcy wsi przeszli ulicami Ra-
dłowa na boisko sportowe przy szkole. Orsza-
kowi towarzyszyła Orkiestra Dęta z Ołoboku.
Tutaj rozpoczęła się uroczystość poświę-
cenia i przekazania samochodu ratowniczo
– gaśniczego marki Renault Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radłowie.
Gości powitał gospodarz uroczystości dh
Krzysztof Kopeć Prezes OSP Radłów. Hi-

storię radłowskiej OSP przypomniał dh Sta-
nisław Pawłowski Sekretarz OSP Radłów,
po czym ks. kanonik Grzegorz Ignor doko-
nał poświęcenia samochodu.
Akt przekazania samochodu Prezesowi OSP
w Radłowie wręczył Burmistrz Jacek Bartczak
w asyście rodziców chrzestnych samocho-
du: Marii Biadała i Remigiusza Kopeć.
Po części oficjalnej była wspólna grochów-
ka i spotkanie przy kawie. Wieczorem miesz-
kańcy Radłowa i okolicznych miejscowości
bawili się przy muzyce do późnych godzin.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponso-
rom i darczyńcom, którzy przyczynili się do
uświetnienia tej uroczystości.
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Raszków powitał lato!!!
Było gorąco, radośnie i hucznie. Całe rodziny przyjechały na raszkowskie boisko, by wspólnie
spędzić to przepiękne, niedzielne popołudnie. Na każdego czekała tu moc atrakcji: wesołe
miasteczko, klauni na szczudłach, zaplecze gastronomiczne oraz ogromna scena pełna gwiazd.

Serię występów zapoczątkowali najmłodsi z raszkowskie-
go Publicznego Przedszkola „Smerfy” oraz z „Klubu mamy
i dziecka”, prowadzonego przez Annę Szczęsną. Mogli-
śmy także podziwiać zespół tańca Duet i Puls, działające
przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali również lau-
reaci V edycji Konkursu Piosenki Południowej Wielkopol-
ski MIKROFONIK 2013.
Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs gminnego etapu
XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka
czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak wręczył
również nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Raszków za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie: kultury fizycznej – spor-
tu - Panu Adamowi Dutkowskiemu oraz w dziedzinie Kul-
tury – Zespołowi Tańca Ludowego Głogowianie. Laureaci
otrzymali pamiątkowe statuetki i kwiaty.
Pierwsza gwiazda tegorocznej imprezy - Andrzej Rosie-
wicz –  przypomniał swoje największe przeboje. Jego pio-
senki śpiewali i starsi i młodsi, bo kto z nas nie
wie, że ”Najwięcej witaminy mają polskie dziew-
czyny”?

Po godzinie osiemnastej zgromadzonych na festynie powitał Kamil
Bednarek. Młody i niezwykle energiczny artysta rozbujał w rytmie reg-
gae tłumy pod sceną.
Niesamowita energia płynąca z występu udzieliła się wszystkim bawią-
cym. Fani śpiewali piosenki razem z Kamilem.
Po występach gwiazd na scenie pojawił się zespół Fizz, który zaprosił
uczestników imprezy do zabawy tanecznej. Około godz. 22 niezwykłe
widowisko w wieczornej scenerii zafundował zebranym teatr ognia
Grand Finale. Imprezę tradycyjnie już zakończył pokaz sztucznych ogni,
przygotowany przez firmę Mizet z Kalisza.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organiza-
cji imprezy.

Rockowe rytmy zapewniła druga gwiazda Powitania Lata -
zespół The Depters. Lider zespołu - Bartosz Dering – rodo-
wity raszkowianin –  porwał do tańca swoją publiczność w
zupełnie innym klimacie.
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Dostojni Jubilaci
odznaczeni
14 par, które przeżyły wspólnie 50 lat małżeń-
stwa zostało odznaczonych Medalem „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanym
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczyste spotkanie par małżeńskich obcho-
dzących w   2012 roku Jubileusz Złotych,
Szmaragdowych, Diamentowych i   Żelaznych
Godów odbyło się 18 kwietnia br. w   Restau-
racji „Raszkowianka”.
Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w   tak
podniosłej uroczystości jaką jest jubileusz 50-lecia, 55-
lecia, 60 - lecia i   65 - lecia zaślubin - mówił Burmistrz
Gminy i   Miasta Raszków Jacek Bartczak - cieszę się, że
widzę Państwa tak licznie tu przybyłych w   dobrym zdro-
wiu i   kondycji. Państwo stanowicie wzór do naśladowa-
nia dla młodych małżeństw. Dzięki Wam słowa: miłość,
szacunek, wiara, odwaga brzmią prawdziwie. W   imieniu
całej wspólnoty samorządowej Gminy i   Miasta Raszków,
życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności i   jeszcze
wielu wspólnie spędzonych lat. Niech wiara i   spokój to-
warzyszą Wam w   nadchodzących latach, a   najbliżsi
otoczą Was opieką i   miłością.
Następnie Burmistrz Gminy i   Miasta Raszków Jacek Bart-
czak udekorował Jubilatów, którzy obchodzili 50-lecie Za-
ślubin Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  Pa-

miątkowe dyplomy i   kwiaty wręczył małżonkom Przewod-
niczący Rady Gminy i   Miasta Raszków Andrzej Matyba.
 
Pary małżeńskie, które w   2012 roku obchodziły Złote Gody:
Czesława i Stanisław Czekalscy
Maria i Stanisław Domagałowie
Genowefa i Jan Hadrychowie
Longina i Janusz Janiakowie
Zofia i Kazimierz Janiakowie
Maria i Antoni Jarmuszczakowie
Maria i Józef Kaniewscy
Stanisława i Marian Kierzek
Pelagia i Wacław Królakowie
Helena i Marian Kuroszczykowie
Czesława i Janusz Podgórscy
Teresa i Kazimierz Przybyłowie
Czesława i Bolesław Rękosiewicz

Helena i January Stragierowiczowie
Jadwiga i Stanisław Zabłoccy
Kwiaty i życzenia z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Rady
otrzymali również małżonkowie, którzy obchodzili Jubile-
usz Szmaragdowych, Diamentowych i   Żelaznych Godów.

Pary małżeńskie, które w   2012 roku obchodziły Szma-
ragdowe Gody:
Kazimiera i Wacław Bacikowie
Salomea i Henryk Brzozowscy
Maria i Jerzy Domagałowie
Marianna i Józef Dzięcioł
Emilia i Wincenty Katorosz
Stefania i Edmund Kozalowie
Marianna i Eugeniusz Matysiakowie
Róża i Roman Nieruchalscy
Kazimiera i Czesław Styburscy
Teresa i Edward Szymczakowie
Maria i Alojzy Tasarek
Gertruda i Jan Torzowie
Helena i Bronisław Wiertelakowie
Teresa i Jan Woźniakowie
Maria i Zdzisław Zaworscy
Weronika i Jan Żółć
 
Pary małżeńskie, które w 2012 roku obchodziły Dia-
mentowe Gody:
Antonina i Kazimierz Kołodziej
Anna i Wacław Nowakowie
Marianna i Czesław Szwedziakowie
Renata i Józef Paluszek
Bronisława i Teodor Wiśniewscy
 
Para małżeńska, która w 2012 roku obchodziła Żela-
zne Gody:
Zofia i Jan Maćkowiak



VI GONIEC RASZKOWSKIINFORMACJE

Finał Powiatowego Konkursu
Matematycznego w Korytach
„Naturalne zdolności, podobnie jak rośliny wymagają pielęgnowania”
słowa te stały się mottem Finału Powiatowego Konkursu Matematycz-
nego dla uczniów szkół podstawowych.

16 maja 2013 roku dwudziestu ośmiu naj-
lepszych matematyków powiatu ostrowskie-
go przybyło do Zespołu Szkół im. Orła Bia-
łego w  Korytach, aby zawalczyć o tytuł Mi-
strza Matematyki i   główną nagrodę książ-
kową ufundowaną przez Burmistrza Gmi-
ny i  Miasta Raszków Jacka Bartczaka wrę-
czoną przez Zastępcę Burmistrza Piotra
Rokickiego.
Do pierwszego etapu szkolnego przystą-
piło 297 uczniów z  31 szkół. Do finału
komisja zakwalifikowała spośród nich 29,
z  najwyższym wynikiem. Tytuł Mistrza

Matematyki Powiatu Ostrowskiego wywal-
czyła Magdalena Pluta, uczennica Szkoły
Podstawowej w  Raszkowie, zdobywając
maksymalną liczbę punktów. Drugie miej-
sce zajęła Weronika Niszkiewicz – Odola-
nów, trzecie: Jakub Oleszczuk – Ostrów
Wlkp.
Gratulujemy i  dziękujemy nauczycielom
rozwijającym zainteresowania uczniów
oraz uczestniczącym w  pracach komisji -
mówiła Dyrektor Szkoły Barbara Hofman.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody i  pamiątkowe dyplomy.

Matematyczni prymusi

Dbamy o nasze środowisko

Gimnazjaliści z wizytą w szkole
partnerskiej w Niemczech

Raszkowska kolorowanka dla dzieci

22 kwietnia w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera odbyły się uroczy-
ste obchody Dnia Ziemi, mające na celu propagowanie ochrony
środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych.

Na problemy związane z
ekologią dzieci próbowa-
ły zwrócić uwagę w
przedstawieniu zatytuło-
wanym „Ekologiczny
Czerwony Kapturek”.
Bajka udowadniała, że
stan środowiska zależy
od nas. Ciekawym ele-
mentem inscenizacji była
prezentacja multimedial-
na, przygotowana przez
uczennice klasy 5c: We-
ronikę Bursztynowicz
oraz Martę Błaszczyk.
Po części artystycznej
rozstrzygnięto szkolny
konkurs ekologiczny.
Zwyciężyła Magdalena
Pluta z  klasy 6c, II miejsce zajęła Ola Kasał-
ka (kl. 6c), III - Adrianna Żurkiewicz (kl. 5c).
Jednym z etapów imprezy był zielony marsz
- happening uliczny, w którym wzięli udział
wszyscy uczniowie raszkowskiej szkoły
podstawowej, od grupy przedszkolnej po
klasę VI. Barwny, ponad 400 osobowy or-
szak z kolorowymi transparentami, znakami

ekologicznymi oraz zielonymi balonami,
skandując ekologiczne hasła, zawędrował
do centrum Raszkowa, gdzie do młodych
ekologów przyłączył się Burmistrz Gminy i
Miasta Raszków Jacek Bartczak. Dzień Zie-
mi zakończyło symboliczne wkopanie drze-
wa w nowym raszkowskim parku oraz wspól-
ny śpiew  piosenek związanych z ekologią.

Dwie uczennice z klasy VIc Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedle-
ra w Raszkowie - Magdalena Pluta i Ola Kasałka pomyślnie przeszły
Finał Wojewódzki Konkursu Matematycznego w Poznaniu.

W trzecim etapie konkursu
wzięło udział 292 uczniów
z całej Wielkopolski. Lau-
reatami zostało 69 osób w
tym tylko 3 szóstoklasistów
z powiatu ostrowskiego.
MAGDALENA PLUTA i
OLA KASAŁKA zdobyły
po 35 na 40 możliwych
punktów, co zakwalifiko-
wało je w grono Laureatów
konkursu.
Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków Jacek Bartczak
spotkał się w ratuszu z
uczennicami, aby pogratu-
lować im sukcesu. Na spotkanie przybyli
również: nauczycielka dziewcząt Renata
Brajer, Dyrektor Szkoły Aleksandra Kraw-
czyk, a także rodzice laureatek.
Wasz sukces przynosi splendor nie tylko
rodzicom, szkole, ale także rozsławia naszą
gminę - mówił Burmistrz Jacek Bartczak pod-
czas spotkania - gratuluję Wam tego tytułu.

Jestem przekonany, że doda on Wam chęci
do dalszej pracy i będzie niejako katalizato-
rem kolejnych sukcesów. Samorząd stara się
zapewnić jak najlepsze warunki do kształce-
nia i myślę tu o kadrze, pomocach dydak-
tycznych i całej bazie oświatowej. Mam na-
dzieję, że to dopiero początek Waszych suk-
cesów i  jeszcze nie raz o Was usłyszymy.

Uczniowie z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w
Pogrzybowie już po raz szósty wzięli udział w wymianie młodzieży.
Tym razem raszkowscy gimnazjaliści przebywali w dniach 2 do 9
czerwca 2013 r. w niemieckim Schwarza.

D z i e s i ę c i o r o
uczniów wraz z
dwiema opiekunka-
mi przez tydzień
mieszkali u nie-
mieckich rodzin,
doskonaląc przy
tym umiejętność
posługiwania się ję-
zykiem obcym oraz
poznając zwyczaje
sąsiadów zza Odry.
Program spotkania
był bardzo napięty,
gdyż koledzy i kole-
żanki z Niemiec
przygotowali dla
swoich rówieśników wiele atrakcji: m. in.
zwiedzanie kopalni soli, muzeum starych
pojazdów, wizytę w aquaparku,  czy wy-
cieczkę do Erfurtu.
Kolejne spotkanie odbędzie w przyszłym
roku szkolnym, tym razem w Polsce. Już
niedługo organizatorzy z raszkowskiego
gimnazjum będą musieli rozpocząć przy-

gotowania do spotkania, by program i at-
mosfera była równie przyjemna.
Koordynatorem tego przedsięwzięcia i zara-
zem pomysłodawcą jest Justyna Lisiak, na-
uczyciel języka niemieckiego w raszkowskiej
szkole. Finansowo projekt wsparli Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak oraz
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Majowy koncert
Sobotni wieczór 18 maja z  pewnością długo pozostanie w  pamięci
wszystkich uczestników koncertu zorganizowanego przez Miejsko -
Gminny Ośrodek Kultury w  Raszkowie.  Wszystko za sprawą arty-
stów z  zespołów: ZBRUCZ oraz LUBCZYK z  Ukrainy.

Bogaty program
pt. „Ludowe tańce
narodów świata”
zawierał pokazy
tańca, słynne
przeboje muzyki
ukraińskiej i  pol-
skiej oraz prezen-
tacje muzyczne
instrumentalistów
- wszystko z  hu-
morem i  na weso-
ło.
ZBRUCZ od po-
nad 15 lat tańczy
i  śpiewa przy
Tarnopolskim Domu Kultury. Powstał w 
1994 r. Obecnie liczy 15 osób. W  jego skład
wchodzą profesjonalni muzycy i  tancerze
zatrudnieni w  Filharmonii Tarnopolskiej.
Szeroki repertuar artystyczny grupy śpie-
waczej obejmuje ukraińskie pieśni i  tańce
ludowe, cygańskie, a  także muzykę po-

ważną. Tancerze występują w  oryginalnych
ukraińskich strojach ludowych, a  muzycy
używają tradycyjnych instrumentów.
Koncert poprowadził kierownik artystycz-
ny zespołu Zbrucz, jednocześnie Zastępca
Dyrektora Filharmonii Tarnopolskiej - Wa-
syl Irmijczuk.

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy i Miasta Raszków
została wydana składająca się z dwóch części kolorowanka, przed-
stawiająca wybrane kapliczki z terenu Ziemi Raszkowskiej.

To już kolejna edycja książe-
czek z obrazkami dla dzieci. W
pierwszej części prezentowa-
liśmy kościoły znajdujące się
na terenie Gminy i Miasta Rasz-
ków. Teraz chcemy przybliżyć
dzieciom kapliczki - „rozsiane
w krajobrazie modlitwy ludu
polskiego”. Te piękne i cieka-
we obiekty sakralne są przede
wszystkim znakiem wiary na-
szych przodków, elementem
ich kultury i wierności tradycji
oraz świadkami historii. Stano-
wią one piękny element małej

architektury Ziemi Raszkowskiej,
jego niezaprzeczalną ozdobę,
którą należy ocalić od zapomnie-
nia i zachować dla kolejnych po-
koleń. Książeczki zawierają 41 ry-
sunków.
Okazało się, że na terenie gmi-
ny znajduje się jeszcze kilka ka-
pliczek, które nie  zostały za-
mieszczone w książkach,
ukażą się one w następnym
wydaniu. Mamy nadzieję, że ta
kolorowanka zachęci do od-
wiedzania tych miejsc rozsia-
nych na terenie naszej gminy.
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Srebrna i Brązowa „Harfa
Eola” dla „Effascinato”

IX Spotkania Muzyczne

Wspomnienia z koncertu
przy ruinach

Spoko „Spotkania z Folklorem”

Około trzystu osób uczestniczyło w sobotę 15 czerwca w pierwszym,
historycznym koncercie przy ruinach kaplicy loretańskiej w Skrzebo-
wej. Wśród gości znaleźli się m. in. Burmistrz Gminy i Miasta Rasz-
ków Jacek Bartczak oraz Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.
Przy zabytku ustawiona została specjalna scena, mury ciekawie
podświetlono, by wyeksponować ich tajemniczy charakter.

Ruiny kaplicy to miejsce, gdzie dwa razy do
roku odprawiane są Msze święte, jednak tak
duże wydarzenie zorganizowane zostało tam
po raz pierwszy. Przy okazji koncertu zbie-
rane były datki na kontynuację procesu kon-
serwacji zabytkowych ruin XVII-wiecznej ka-
plicy, które niestety z powodu upły-
wu czasu i warunków atmosferycz-
nych ulegają ciągłemu niszczeniu.
Gościem wydarzenia był Zespół
Muzyki Sakralnej „Lumen” z Pozna-
nia, który wykonał Kantatę dla NMP
„Przy sercu Twoim”. Grupa muzy-
ków zachwyciła publiczność zgro-
madzoną przy ruinach kaplicy. Pro-
ste teksty ks. Mateusza Jeża i św. s.
Faustyny były hołdem
oddanym Matce Bożej.
Muzyka łączyła w sobie
wiele stylów, melodie
wpadały w ucho jak po-
powe przeboje, a gitara
basowa wybijała chwi-
lami jazzowo-funkowe
rytmy. Wszystko razem

było mieszanką przyjemną dla ucha, a daw-
ka liryzmu zawarta w utworach sprzyjała
modlitewnemu skupieniu.
Koncert zorganizowany został przez Sto-
warzyszenie Rozwoju i
Współpracy Wsi Mosz-
czanka i Skrzebowa.

W styczniu odbył się jubileuszowy XXXV Ogólnopolski Festiwal
Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” Kalisz 2013. W przesłu-
chaniach konkursowych, które miały miejsce w dniach od 22 do 24
stycznia w Kaliszu udział wzięły 22 zespoły z 11 województw.

Tylko najlepsi zaprezentowali się na scenie
Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w
Kaliszu podczas Koncertu Galowego koń-
czącego kaliski festiwal „Schola Cantorum”.
W gronie laureatów znalazł się Zespół Mu-
zyki Dawnej „Effascinato” działający na co
dzień przy Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury w Raszkowie. Instruktorem zespo-
łu jest Łukasz Naczke.
W kategorii zespoły instrumentalne młodsza
grupa „Effascinato” otrzymała Brązową „Harfę
Eola”, a starsza grupa - Srebrną „Harfę Eola”.
Ponadto zespół otrzymał zaproszenie do

udziału w kursie i zwolnienie z kosztów dy-
daktycznych w ramach XX Międzynarodowej
Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilano-
wie oraz flet tenorowy „Mollenhauer” ufun-
dowany przez firmę Mollenhauer z Fuldy.
To kolejny jakże spektakularny sukces na-
szego zespołu - mówił Burmistrz Gminy i
Miasta Jacek Bartczak podczas spotkania z
laureatami - potraficie zaczarować słucha-
czy swoją muzyką, strojem i klimatem, któ-

ry tworzycie podczas swoich występów. Te
nagrody są tego jednoznacznym potwier-
dzeniem. Gratuluję Wam i życzę dalszych
tak imponujących wyników, które rozsła-
wiają naszą Małą Ojczyznę.
27 maja w Poznaniu 156 młodych artystów
wzięło udział w Gali Utalentowanych Mło-
dych Wielkopolan, zorganizowanej przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty we
współpracy z Młodzieżowym Domem Kul-
tury nr 2. Koncert odbył się w Państwowej
Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karło-
wicza w Poznaniu.

Młodzi Wielkopolanie prezentowali swoje
talenty muzyczne, wokalne, recytatorskie, ta-
neczne i teatralne. Zespół Muzyki Dawnej
„Effascinato” z raszkowskiego M-GOK-u był
jednym z zespołów, wyróżnionych zapro-
szeniem do udziału w koncercie. Zebrana w
auli ponad trzystuosobowa widownia mo-
gła podziwiać występ naszego zespołu, któ-
ry jako jedyny na gali prezentował ten rodzaj
muzyki. Gratulujemy wyróżnienia.

Niezwykłą ucztę muzyczną przeżyli wszyscy melomani – miłośnicy
śpiewu chóralnego zgromadzeni w  niedzielę 9 czerwca 2013roku w 
Kościele w  Raszkowie podczas IX Raszkowskich Spotkań Muzycznych.

W niedzielę 14 lipca odbyły się III Swojskie Spotkania z Folklorem.
Na teren boisk sportowych na pograniczu Moszczanki i Skrzebowej
przybyło bardzo wielu widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły
ludowe z Polski i zagranicy.

Młodzieżowe i dziecięce
zespoły „Opincuta” z
Mołdawii, „Doftanita” z
Rumunii oraz „Wesełka”
z Ukrainy, pokazały
żywiołowe programy
prezentujące kulturę lu-
dową swoich państw.
Gospodarzem imprezy
był Zespół Tańca Ludo-
wego „Swojacy”, który
pokazał m.in. premiero-
we wykonania tańców
żywieckich oraz rzeszowskich. Wystąpiły
też: Zespół Śpiewaczy „Biadkowianki, Ze-
spół z Kociny oraz zespoły tańca ludowego
„Głogowianie” i  „Tursko” . Gościem spe-
cjalnym był znany z utworu „Koko, koko,
Euro spoko” Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”

z Kocudzy, który porwał publiczność do tań-
ca. Impreza odbyła się pod patronatem ho-
norowym Marka Woźniaka - Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Pawła Rajskie-
go - Starosty Ostrowskiego oraz Jacka Bart-
czaka -Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.

W tym roku spotkania przebiegały pod ha-
słem:„Na polską nutę”. Podczas koncertu
wystąpiły dwa chóry kierowane przez dyry-
genta Jerzego Wojtaszka – Chór Nauczy-
cielski im. Stanisława Wiechowicza z  Ostro-
wa Wielkopolskiego i  Towarzystwo Śpie-
wu w  Raszkowie. Oba zespoły wykonały
znane i  lubiane pieśni rodzimych kompo-
zytorów, bliskie sercu każdego z  nas, prze-
sycone elementami narodowymi.

Gościem specjalnym była sopranistka z  Krako-
wa Joanna Trafas, która w  niezwykle barwnej
oprawie muzycznej pianistki Emilii Bernackiej –
Lwowianki, wykonała przepiękny recital pieśni
takich polskich kompozytorów jak: Karłowicz,
Szymanowski, Lutosławski, Ogiński, Moniusz-
ko, Paderewski. Koncert został bardzo ciepło
przyjęty przez słuchaczy i  nagrodzony gromki-
mi brawami. Organizatorem tego przedsięwzię-
cia było Towarzystwo Śpiewu w  Raszkowie.

Super Sołtys z Radłowa
Sołtys Florian Dzięcioł z Radło-
wa znalazł się w plebiscycie
pn.: ”Super Sołtys Wielkopol-
ski 2013” organizowanym na
łamach gazety „Głos Wielko-
polski”.

Konkurs trwał od 24 maja do 6 lipca,
wzięło w nim udział kilkuset sołtysów z
całego województwa. Równolegle do
wojewódzkiej edycji plebiscytu prowa-
dzone były wybory „Super Sołtysa” w po-
wiatach. Czytelnicy mogli głosować na
swojego faworyta wysyłając sms-y. Dru-
gie miejsce w Powiecie Ostrowskim zajął
Florian Dzięcioł, który jest sołtysem Ra-
dłowa już dwie kadencje od 2006 roku.
Urząd sołtysa w rodzinie Dzięciołów to
już tradycja, poprzednikiem Pana Flo-
riana był przez ponad 23 lata jego ojciec
– Stanisław. Gratulujemy sukcesu.
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Raszków biega

EUROFOOT 2013 - Francja

Kolarskie święto w Raszkowie

Pawlak wicemistrzem Polski juniorów

UKS „Arkady” w Berlinie

26 maja 2013 roku odbył się w   Raszkowie Pierwszy Otwarty Bieg
Uliczny pod patronatem Burmistrza Gminy i   Miasta w   Raszkowie na
dystansie 8000 metrów. Organizatorami biegu byli: KS „MARATON” z 
Ostrowa Wielkopolskiego oraz Urząd Gminy i   Miasta w   Raszkowie.
Trasa biegu wiodła ulicami Raszkowa oraz drogami sołectw: Mosz-
czanka, Skrzebowa i   Głogowa.

W I   Otwartym Biegu
Ulicznym wystartowało
116 uczestników z
Ostrowa Wielkopol-
skiego, Kalisza, Turku,
Rawicza, Milicza, Giza-
łek, Grabowa nad
Prosną oraz  gminy
Raszków. 
W kategorii kobiet naj-
szybciej na metę w 
Raszkowie przybiegła Paulina Dudzińska z
Raszkowa (UKS ARKADY), następnie Mag-
dalena Giełda i Anna Krawulska z Ostrowa.
W kategorii mężczyzn na trzecim miejscu
uplasował się Mikołaj Dutkowski (UKS AR-
KADY) z Raszkowa, którego wyprzedził tyl-
ko Błażej Wytwór z Korzeniowa i Krzysztof
Górny z Kalisza. 
Zwycięzcy biegu otrzymali z   rąk Burmi-
strza Gminy i   Miasta Jacka Bartczaka pu-
chary, a    pamiątkowe albumy wręczył Za-
stępca Burmistrza Piotr Rokicki. Puchar dla
najszybszego mieszkańca Gminy i   Miasta

W tym roku Międzynarodowy Turniej Piłkarski EUROFOOT U19 odbył
się w maju. Do Dourges zjechały drużyny ligowe z Białorusi, Belgii,
Bośni, Danii, Francji, Serbii, Wielkiej Brytanii i Polski. Głównym
organizatorem turnieju było nasze miasto partnerskie we Francji –
Dourges. Pobyt piłkarzy na turnieju sfinansowała federacja francuska

Gminę i Miasto Rasz-
ków reprezentowała
drużyna piłkarska w
klasie U19 z klubu
LKS „Raszkowianka”
oraz delegacja z Bur-
mistrzem Jackiem
Bartczakiem na czele.
Piłkarze prezentowali
na boisku bardzo wy-
soki poziom, zachwy-
cali swoimi umiejętno-
ściami, determinacją i
sportowym zachowa-
niem. Zawodnicy z
LKS „Raszkowianka”
byli jedynymi Polaka-
mi w tym turnieju.
Trudno im było rywa-
lizować z zawodnikami, którzy regularnie
ćwiczą w   dużych klubach, często na wa-
runkach zawodowych, ale z pełnym zaan-
gażowaniem walczyli o   każdy punkt. W
meczu o 9 miejsce zremisowali z drużyną
gospodarzy – Dourges 1:1, przegrali nie-
stety w emocjonujących rzutach karnych.
W turnieju nasi piłkarze zremisowali rów-
nież z drużyną z Hobro – Dania, ulegli zaś
drużynom z Cambridge i Sarajewa. Pod-
czas uroczystości wręczenia pucharów pił-
karze z Dourges i Raszkowa wzbudzili naj-
więcej emocji wśród widzów.

Z okazji jubileuszu oraz w podziękowaniu
za zaproszenie Burmistrz Jacek Bartczak
wręczył organizatorom turnieju pamiątko-
we puchary. Otrzymali je: Philippe Lefebvre
Prezes Klubu A.A.E. Dourges oraz Hugues
Wartelle koordynator tego projektu, w 
imieniu którego puchar odebrał Mer Dour-
ges Partick Defrancq.
Pobyt w naszym partnerskim mieście za-
kończyło tradycyjne spotkanie z Polonią za-
mieszkującą  w Dourges, które tak jak w
latach poprzednich dostarczyło wszystkim
wielu wzruszeń.

22 i 23 czerwca 2013 roku Gmina i Miasto Raszków była gospoda-
rzem Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w kategorii Junior
Młodszy i Juniorka Młodsza oraz Pucharu Nadziei Olimpijskich w
kolarstwie szosowym w kategorii Żak, Żaczka, Młodzik i Młodziczka.

W tych dniach mieszkańcy Raszkowa i okolic
mogli kibicować i przeżywać zmagania adeptów
kolarstwa w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Pogoda jak zwykle dopisała kolarzom.
W sobotę odbyła się jazda indywidualna na czas,
w niedzielę zaś odbył się wyścig ze startu wspól-
nego.
Ogółem w wyścigach startowało 109 zawodni-
ków. Pierwsze miejsce w jeździe indywidualnej
na czas w kategorii Junior Młodszy zajął Mikołaj
Sójka – KTK Kalisz – mieszkaniec Raszkowa,
który wygrał również prolog.
Puchary zwycięzcom wyścigów na raszkowskim
Rynku wręczyli wspólnie:  Burmistrz Gminy i Mia-
sta Raszków Jacek Bartczak, Prezes WZKOL

Lucjusz Wasielewski, Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Andrzej Matyba oraz Kazimierz
Orłowski.
Do zobaczenia w przyszłym roku - tymi słowami
Burmistrz Jacek Bartczak zakończył kolejny,
udany wyścig kolarski po Ziemi Raszkowskiej.
Słowa podziękowania za trud włożony w orga-
nizację wyścigów należą się Sekcji Ruchu Dro-
gowego KP Policji w Ostrowie Wielkopolskim,
funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Raszko-
wie, strażakom z OSP Przybysławice, Rąbczyn,
Raszków, Głogowa, Moszczanka i  Janków Za-
leśny, którzy czuwali nad bezpieczeństwem na
trasach wyścigu oraz pracownikom Urzędu
Gminy i Miasta w Raszkowie oraz sponsorom.

Raszków, ufundowa-
ny przez firmę Com-
puter Recycling z 
Radłowa otrzymał Mi-
kołaj Dutkowski.
Wszyscy uczestnicy
biegu otrzymali pa-
miątkowe medale i 
foldery oraz zapro-
szenie na II Otwarty
Bieg Uliczny, który

odbędzie się w   przyszłym roku. Organiza-
torzy należycie zadbali o   logistyczne za-
bezpieczenie imprezy, szczególne słowa
podziękowania należą się strażakom z   OSP
Ligota, Korytnica, Janków Zaleśny, Mosz-
czanka i   Przybysławice oraz funkcjonariu-
szom policji z   KPP w   Ostrowie Wielkopol-
skim jak również Komisariatu Policji w   Rasz-
kowie za wzorowe zabezpieczenie trasy.
Na zakończenie biegu wszyscy uczestni-
cy, organizatorzy oraz służby porządkowe
spotkali się w   parku miejskim w   Raszko-
wie na tradycyjnej grochówce.

W sobotę 13 kwietnia 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie i zawodnicy UKS „Arkady”
Raszków wystartowali w Berlinie w Mistrzostwach Niemiec w Sprin-
terskim Biegu na Orientację.

Zgodnie z niemieckimi przepisami w biegach
eliminacyjnych startowali wszyscy zawodnicy po-
dzieleni na półfinały A,B,C i D.
W kategorii M18 znakomicie pobiegł Przemek
Kaczocha zajmując trzecie miejsce. W katego-
rii „Elita” drugi czas na 24 zawodników wywal-
czył Mikołaj Dutkowski. Wśród wszystkich 122
zawodników „Elity” Mikołaj miał 6 czas. W biegu
finałowym raszkowska reprezentacja startowa-
ła tylko w grupie B. Znakomicie wśród wetera-
nów spisał się Karol Gmur, który wygrał bieg
w kategorii do lat 39.
Wyniki biegów finałowych: Kategoria K10 (do
lat 10): 5 miejsce Aleksandra Pluta; Kategoria
K14 (do lat 14): 5 miejsce Dominika Niezgódka
,12 miejsce Wiktoria Nowicka, 19 miejsce Mag-
dalena Pluta; Kategoria M14 (do lat 14): 2 miej-
sce Piotr Niezgódka, 3 miejsce Kamil Garstka,
9 miejsce Krzysztof Żurkiewicz, 12 miejsce Kon-
stancja Noculak; Kategoria M18 (do lat 18): 2
miejsce Przemysław Kaczocha, 15 miejsce Ja-
kub Garstka; Kategoria M35 (do lat 40): 1 miej-
sce Karol Gmur; Kategoria M45 (do lat 54): 79
miejsce Adam Dutkowski. W głównej kategorii -
„Elicie” kobiet Paulina Dudzińska zajęła 4 miejsce,

a w kategorii elity mężczyzn Mikołaj Dutkowski zajął
6 miejsce.
Wśród uczestników Mistrzostw spotkaliśmy ab-
solwentkę SP Raszków Arletę Młynarczyk, któ-
ra przygodę z biegiem na orientację zaczynała
w raszkowskiej szkole na przełomie lat 1989/
1990. Aktualnie mieszka w Monachium i repre-
zentuje klub niemiecki OLV Landshut.

Srebrna czasówka Tobiasza Pawlaka na szosie,
srebro i złoto na torze.

W środę  19 czerwca w Sobótce rozegrano
zawody jazdy indywidualnej na czas w ramach
Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. To-
biasz Pawlak, który na co dzień trenuje w   KTK
Kalisz, wystartował jako ostatni zawodnik i   po-
konał dystans 20 kilometrów w   czasie 26 mi-
nut i   44 sekund, tylko o   17 sekund wolniej od
Michała Paluty, zostając wicemistrzem Polski
juniorów.
Na przełomie czerwca i lipca w Pruszkowie
odbyły się zaś Mistrzostwa Polski w kategorii
Junior na torze. Tutaj także Tobiasz pokazał
swoja klasę. Wraz z kolegami z KTK Kalisz w
składzie: Patryk Krzywda, Tobiasz Pawlak, Woj-

ciech Rowicki i Paweł Zale-
śny, zdobyli złoto w wy-
ścigu drużynowym na
4 km. Rozegrany wy-
ścig indywidualny na 3
km oraz wyścig punk-
towy na dystansie 25
km potwierdził rewe-
lacyjną formę kolarza
z Raszkowa. W obu
tych konkurencjach
zdobył srebrny medal.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.


