
Inwestycje w 2016 roku
Trwają prace remontowe w wielu budynkach użyteczności publicznej na 
terenie całej gminy. Remontowane są również drogi, budowane chodniki, 
powstają nowe przyłącza sanitarne i punkty świetlne.

Drogi

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi 
w Szczurawicach, na którą przeznaczono 
300 tys. zł. Z kolei 200 tys. zł pochłonął 
remont drogi w Jankowie Zaleśnym. Za 
55 tys. zł przebudowano odcinek drogi w 
Bieganinie. Zakończył się także I etap prac 
drogowych w Głogowie na odcinku 480 m 
za 78 tys. zł. Wykonano nową nakładkę za 
85 tys. zł w miejscowości Skrzebowa oraz 
za 70 tys. zł w Korytnicy. Naprawiono 
także drogę pomiędzy miejscowościami 
Skrzebowa i Głogowa poprzez wylanie 
nakładki na kilku odcinkach. Rozpoczęły 
się prace drogowe w Grudzielcu, na któ-
re przekazano 200 tys. zł. Kwotę 100 tys. 
zł przeznaczono na I etap budowy dro-
gi w Radłowie na os. 
Owocowym. Także w 
Radłowie dokończony 
zostanie ostatni odci-
nek drogi na os. Robot-
niczym za kwotę 65 tys. 
zł i zmodernizowana 
zostanie droga przy ul. 
Spacerowej za kwotę 
30 tys. zł. Kontynuacji 
budowy chodnika do-
czekają się mieszkańcy 
Pogrzybowa. Przezna-
czone na ten cel 100 
tys. zł pozwoli na wy-
budowanie odcinka za 
sklepem w stronę Wa-
lentynowa. Za 30 tys. zł 
przebudowano chodnik 
na raszkowskim Ryn-
ku. W tym roku plano-
wane są również nowe 
chodniki w Raszkowie 
przy ul. Spokojnej, 
Jasnej i Słonecznej. 
Koszt zakupu materia-
łów to 80 tys. zł - prace 
związane z położeniem 
kostki wykonają pra-
cownicy interwencyjni 
Urzędu Gminy i Miasta 
Raszków.
Jak co roku gmina 
Raszków partycypuje 
w kosztach remontów 
dróg powiatowych. 
Wraz z powiatem prze-
prowadzone zostaną 
następujące prace: 
remont drogi w Su-
lisławiu na odcinku 
500 m (wkład gminy - 90 tys. zł), dalszy 
ciąg remontu drogi w Bieganinie - 500 
m (wkład gminy 100 tys. zł) oraz budowa 
chodników w miejscowościach Moszczan-
ka - odcinek 250 m (wkład gminy 110 tys. 
zł), Moszczanka-Raszkówek - w kierunku 
Rąbczyna (wkład gminy 100 tys. zł) oraz w 
Raszkowie przy ul. Krotoszyńskiej - dal-
szy ciąg - przy parku w stronę Józefowa. 
Wybudowano także ostatni odcinek drogi 
powiatowej łączącej Koryta z Bugajem.

Sale

Zakończył się kolejny etap budowy sali w 
Jankowie Zaleśnym. W lipcu została ona 
oddana do użytku mieszkańcom wioski. 
Ostatni etap budowy pochłonął z budżetu 
miasta prawie 800 tys. zł. Otwarto również 
po gruntownym remoncie salę w Pogrzybo-
wie. Tutaj koszty modernizacji wyniosły 57 
tys. zł.  Przebudowano salę w Korytach - II 
etap remontu obejmujący prace wewnątrz 
budynku to koszt 100 tys. zł. W tym roku 
przewidziana jest termomodernizacja sali 
w Grudzielcu Nowym, zostaną także wy-
mienione schody - łączny koszt inwestycji 
oszacowano na kwotę 120 tys. zł.  Rozpo-
częły się również prace przy przebudowie 
zabytkowego pałacu w Przybysławicach 

w celu wykorzysta-
nia go jako instytucji 
kultury. Przewidziane 
na ten rok wydatki 
związane z projekta-
mi dotyczącymi tego 
przedsięwzięcia to 
100 tys. zł. Za 20 tys. 
zł została wykona-
na nowa elewacja na 
budynku szatni przy 
boisku sportowym w 
Raszkowie.
Trwają prace związa-
ne z termomoderni-
zacją oraz wymianą 
sieci wodno-kanaliza-
cyjnej w budynkach 
UGiM w Raszkowie i 
Pogrzybowie. Na ten 
cel wykorzystano 31 
tys. zł.

Instalacja 
kanalizacyjna, 
przyłącza 
elektryczne

Zakończyły się prace 
związane z wykona-
niem przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej i 
przyłącza energetycz-
nego w Pogrzybowie 
przy Kąpielce za kwo-
tę ponad 33 tys. zł. 
Mając na celu bezpie-
czeństwo przebywa-
jących nad zalewem, 
zakupiono i zainstalo-

wano monitoring przy Rybakówce za kwo-
tę 14 tys. zł.
Kontynuując prace związane z przebudową 
elektroenergetycznych linii kablowych ni-
skiego napięcia oraz budową oświetlenia, 
na Rynku w Raszkowie stanęło 20 stylo-
wych lamp - koszt ich powstania to 130 tys. 
zł. Dzięki tej inwestycji mogliśmy pozbyć 
się szpecącej trafostacji, która znajdowała 
się kiedyś na ul. Kościelnej, przy raszkow-
skim parku.

Wykaz imprez dożynkowych

 VI Swojskie Spotkania z Folklorem  7 sierpnia 2016 r., boisko sportowe  w Skrzebowej

Dożynki Wiejskie w Głogowie
 14 sierpnia 2016 r., 

boisko przy sali wiejskiej w Głogowie 

Dożynki Wiejskie 
w Grudzielcu Nowym

 14 sierpnia 2016 r., 
boisko przy sali wiejskiej w Grudzielcu Nowym 

Biesiada Dożynkowa w Korytnicy 21 sierpnia 2016 r., plac przy sali wiejskiej w Korytnicy

Biesiada Dożynkowa w Bieganinie 21 sierpnia 2016 r., plac przy sali wiejskiej w Bieganinie

Dożynki w Grudzielcu
3 września 2016r., 

plac przy Szkole Podstawowej w Grudzielcu
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Zapraszamy 
na Kąpielkę
Znowu w upalne dni mieszkańcy na-
szej gminy mogą bezpiecznie spędzać 
czas na raszkowskim kąpielisku.

Całe lato nad bezpiecznym wypoczynkiem czu-
wa ratownik. Pod jego okiem kąpielisko pozosta-
je codziennie w godz. 10-18 w sprzyjające kąpieli 
dni. Przeprowadzone badania czystości wody 
wypadają rewelacyjnie. W czerwcu w pobranych 
próbkach ze zbiornika liczba bakterii z grupy coli 
wynosiła 14, w lipcu 46 na 1000 dopuszczalnych 
jednostek. Badania na zawartość enterokoków w 
czerwcu potwierdziły obecność 15, w lipcu 11 
na 400 dopuszczalnych jednostek w wodzie na 
kąpieliskach. Zabawa na Kąpielce jest więc bez-
pieczna dzięki opiece ratownika, a także czystej 
wodzie, którą udało się osiągnąć poprzez areatory 
napowietrzające wodę.

Wielkie otwarcie 
w Jankowie Zaleśnym
W sierpniu 2014 na placu budowy dokonano wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę nowej sali i remizy strażackiej OSP w Jankowie 
Zaleśnym. Tym samym gmina rozpoczęła inwestycję, której łączny koszt 
wyniósł 2 miliony złotych. W ciągu trzech lat zbudowano od podstaw budy-
nek, który ma służyć społeczności lokalnej sołectwa Janków Zaleśny. 

Burmistrz i Rada 
Gminy i Miasta Rasz-
ków podjęli decyzję 
o budowie nowej sali 
i remizy strażackiej, 
gdyż remont starej 
sali nie był już moż-
liwy ze względu na 
przestarzałe rozwią-
zania konstrukcyjne. 
Nowo wybudowany 
obiekt należy do naj-
nowocześniejszych 
na terenie naszej gmi-
ny i całego powiatu 
ostrowskiego. Zajmuje powierzchnię użytkową 
ponad 600 m2.
W niedzielę 17 lipca br. sołtys, rada sołecka, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Rolnicze oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowie Zale-
śnym zorganizowali wielkie otwarcie tej inwe-
stycji. Obecni byli zaproszeni goście, miesz-
kańcy sołectwa oraz sołtysi i przewodniczące 
KGW z terenu naszej gminy.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. z udzia-
łem zaproszonych gości, pocztów sztandaro-
wych oraz orkiestry z Ostrowa Wielkopolskie-
go. Nabożeństwo w intencji mieszkańców Jan-
kowa Zaleśnego odprawił ks. proboszcz Jacek 
Piekielny. Następnie barwny korowód udał się 
pod nowy budynek sali i remizy strażackiej, 
gdzie burmistrz Jacek Bartczak, przewodni-

czący rady Andrzej 
Matyba, prezes OSP 
dh Władysław Pasek 
oraz sołtys wsi Dorota 
Moraś dokonali o=cjal-
nego przecięcia wstęgi, 
a ksiądz proboszcz po-
święcił budynek.
Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich zaprezen-
towały się w pięknych 
strojach oraz wykonały 
specjalnie na tę okazję 
przygotowane przy-
śpiewki i piosenki.

Dla nas, mieszkańców, to ważny dzień, bo o=-
cjalnie otwieramy miejsce, na które długo cze-
kaliśmy – mówiła w swoim wystąpieniu sołtys 
Dorota Moraś – chcemy, by było to miejsce 
wspólnych spotkań, imprez, które będą nas 
jednoczyć dla dobra i rozwoju Jankowa Zale-
śnego oraz całej gminy. Dlatego dziękujemy 
wszystkim za pomoc w realizacji tego przed-
sięwzięcia. 
Następnie wręczyła podziękowania burmi-
strzowi oraz radnym Rady Gminy i Miasta 
Raszków.
W trakcie uroczystości uhonorowano także za-
służonych działaczy miejscowej OSP.  
Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnic-
twa odznaczono dh Franciszka Zmyślonego 
i dh Janusza Szczepanka. Srebrnym Meda-

Nowak, Irena Banaś, Agnieszka Krzywda, Ka-
zimiera Stybulska i Halina Pudys.
Krótki rys historyczny OSP w Jankowie Zale-
śnym przedstawił prezes Władysław Pasek. Hi-
storię działania Kółka Rolniczego w Jankowie 
Zaleśnym, które w tym roku obchodzi jubile-
usz 140-lecia istnienia zaprezentował prezes 
Stanisław Krenz. 
Gmina zawsze wspiera inicjatywy mieszkań-
ców i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. 
Co roku z budżetu przeznaczamy środki 
na inwestycje w infrastrukturę społeczną. 
Głównie modernizujemy i odnawiamy stare 
sale. Tutaj w Jankowie Zaleśnym musiała po-

wstać nowa sala i remiza OSP, bo stary budy-
nek nie nadawał się już do remontu. Cieszę 
się, że to wielkie otwarcie jest prawdziwym 
świętem na wsi. Od dziś każdy mieszkaniec 
może znaleźć tu swoje miejsce – powiedział 
burmistrz Jacek Bartczak.

lem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono 
dh Romana Krzywdę i dh Daniela Krenca. 
Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożar-
nictwa odznaczono druhów: Jana Nowic-
kiego, Roberta Frąszczaka, Leszka Bizana, 
Łukasza Nowickiego i Marka Zmyślonego.  
Odznaką “Strażak Wzorowy” wyróżnio-
no następujących druhów: Tomasza Paska, 
Grzegorza Horyzę, Łukasza Paska i Mariusza 
Górę.
Podziękowania za długoletnią prace na rzecz 
miejscowego KGW otrzymały panie: Aniela 
Litwin, Helena Kierzkowska, Maria Szczepa-
nek, Czesława Zembska, Józefa Horyza, Aniela 

Ziemia 
za 91 tys. zł/ ha
Gmina sprzedała ziemię o powierzchni 
8,9 ha za kwotę 815 tys. zł. Pozyskane 
pieniądze zostaną przeznaczone na I etap 
remontu pałacu w Przybysławicach.
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Nowy parking w Raszkowie
Od początku kwietnia br. trwały prace przy budowie nowego parkingu 
przy parku w Raszkowie. 

Nowo wyremontowana 
sala w Pogrzybowie otwarta
W sobotę 9 maja br. sala w Pogrzybowie została o-cjalnie oddana do użytku 
po remoncie. Dzień ten był okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do tego przedsięwzięcia.

W miejsce zburzonych budynków powstały 
nowe miejsca dla samochodów i rowerów. Te-
ren zajmuje powierzchnię około 1200 metrów 
kwadratowych, ogradza go ozdobny murek 
kamienny ze starodawnymi żarnami młyń-
skimi. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia 
to  85 tys. zł - są to tylko koszty zakupu ma-
teriałów, bowiem prace przy układaniu kostki 
wykonali pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 

Raszków. Inwestycja została już oddana do użyt-
ku, mamy nadzieję, że w znacznym stopniu od-
ciąży ruch i parkowanie na raszkowskim Rynku. 
Wyburzenie starych obór odsłoniło też piękną 
bryłę kościoła od strony północnej. Przypomnij-
my, że park, który został utworzony w ostatnich 
latach, został zakupiony od dwóch instytucji i 
dwóch osób prywatnych. Łączna jego powierzch-
nia wynosi obecnie 2 ha.

Uroczystość przygotowali wspólnie: sołtys 
z  radą sołecką, członkiniami Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz strażakami z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Przybysławicach. Zaproszenie 
na otwarcie przyjęli mieszkańcy wsi oraz Bur-
mistrz Gminy i  Miasta Raszków Jacek Bart-
czak, Przewodniczący Rady Gminy i  Miasta 
Raszków Andrzej Matyba oraz radna gminna 
Eugenia Przygoda, radne powiatowe: Maria 
Tomaszewska i  Katarzyna Spiżak, ksiądz wi-
kary miejscowej para-i Mariusz Dąbrowski, 
sołtys wsi Przybysławice Wiesław Przygoda, 
Przewodniczący Rady Osiedla w  Raszkowie 
Zdzisław Nowicki oraz sponsorzy.
Zgodnie z  tradycją wstęga została o-cjalnie 
przecięta, a ksiądz wikary Mariusz Dąbrowski 
poświęcił salę. Sołtys wsi Agnieszka Ruda przy-
bliżyła kolejne etapy prac, które były wykony-
wane w ciągu ostatnich lat. Najpierw wstawio-
no nowe okna, drzwi i wykonano su-t za około 
35 tysięcy złotych. Następnie wyremontowano 
kuchnię za około 18 tysięcy złotych. W  tym 

roku ocieplono i  pomalowano ściany, su-t, 
wykonano całkowity remont toalet, pomiesz-
czenia dla strażaków,  została położona nowa 
podłoga – koszt tych robót to około 57 tysięcy 
złotych.
Ten obiekt to dla nas, mieszkańców, ważne 
miejsce spotkań, dlatego tak cieszy nas zakoń-
czenie remontu, dzięki któremu sala zyskała 
nie tylko nowoczesny blask, ale także funk-
cjonalność na najwyższym poziomie. W  tym 
miejscu pragnę bardzo serdecznie podzięko-
wać burmistrzowi Jackowi Bartczakowi oraz 
przewodniczącemu rady Andrzejowi Matybie 
za wszystkie środki przekazane z budżetu gmi-
ny na jej remont - mówiła w swoim wystąpie-
niu sołtys wsi Agnieszka Ruda.
Organizatorzy zadbali o wspólny poczęstunek 
oraz część artystyczną. Wystąpili młodzi arty-
ści - Julia Fajdek i Wojciech Kupijaj z raszkow-
skiego MGOK-u.
- Cieszę się, że te etapy prac w sali mamy już 
za sobą. Państwa zaangażowanie w  realizację 

tego przedsięwzięcia oraz dzisiejsza uroczy-
stość świadczą o tym jak bardzo oczekiwane 
były te remonty. Przed nami jeszcze wyko-
nanie elewacji zewnętrznej oraz utwardze-
nie terenu przy sali. Mam nadzieję, że uda 
nam się zaplanować te środki w  następnym 

roku  – powiedział mieszkańcom burmistrz 
Jacek Bartczak.
Sołtys wsi Agnieszka Ruda wręczyła podzię-
kowania sponsorom oraz osobom, które swoją 
pracą i zaangażowaniem przyczyniły się do re-
alizacji tego przedsięwzięcia.

Absolutorium dla burmistrza 
Rada Gminy i Miasta Raszków udzieliła jednogłośnie absolutorium burmistrzowi Jackowi Bartczakowi. 
W dyskusji podkreślono prawidłową realizację zaplanowanych dochodów i inwestycji.

Stypendia burmistrza 
dla uzdolnionych 
uczniów
Uzdolnieni uczniowie zamieszkujący na 
terenie Gminy i Miasta Raszków mogą 
ubiegać się o przyznanie Stypendium Bur-
mistrza Gminy i Miasta Raszków na rok 
szkolny 2016/2017.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są ucznio-
wie gimnazjów zamieszkujący na terenie Gminy i Mia-
sta Raszków, którzy w roku szkolnym 2015/2016 w 
wyniku klasy-kacji rocznej osiągnęli średnią rocznych 
ocen klasy-kacyjnych co najmniej 5,30. Wnioski moż-
na było składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta 
Raszków  do 30 lipca 2016 roku. Wniosek o przyznanie 
Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków mógł 
złożyć: dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po 
uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia lub ro-
dzice. Stypendium przyznawane jest w formie świad-
czenia pieniężnego i wypłacane raz w roku szkolnym 
w kwocie do 1.000 złotych dla ucznia. Decyzję o przy-
znaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz 
Gminy i Miasta Raszków. Złożenie wniosku nie jest 
równoznaczne z otrzymaniem stypendium. Przyznanie 
stypendium uzależnione jest od wysokości środków --
nansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy i Mia-
sta Raszków na dany rok kalendarzowy.
- Jestem niezmiernie zadowolony, że nasza gmina może 
pozwolić sobie na -nansowe wsparcie dla uzdolnio-
nych uczniów. To przecież oni są naszą przyszłością - 
powiedział burmistrz Jacek Bartczak.

Przed sesją absolutoryjną pozytywne opinie w sprawie wykonania 
budżetu przedstawiły: Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Oznacza to, że publiczne pieniądze w Gminie i 
Mieście Raszków wydawane były w sposób prawidłowy. 
Burmistrz przedstawił radzie sprawozdanie z realizacji ubiegło-
rocznego budżetu, w którym stwierdzono, że na planowane do-
chody budżetowe w kwocie 35.648.933 zł wykonanie wyniosło 
36.464.159 zł, co stanowi 102,29  proc. Na plan wydatków budżeto-
wych w kwocie 40.195.933 zł wykonanie wyniosło 37.879.557 zł, co 
stanowi 94,24 proc. Na inwestycje zaplanowano kwotę 7.689.574 zł, 
a wykonanie wyniosło 7.631.097,76 zł, co stanowi 20,15 proc. ogółu 
poniesionych wydatków publicznych. 
Zadłużenie na koniec roku to kwota 7.034.000 zł, co stanowi 19,29 
proc. wykonanych dochodów. Natomiast w kasie gminy na koniec 
roku pozostało około 3,5 mln zł wolnych środków. Pieniądze te 
można było wykorzystać na nowe inwestycje albo na zmniejszenie 
zadłużenia. 
Warto zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków in-
westycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kate-
gorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą 
społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący 
wpływ na rozwój Gminy i Miasta Raszków i podniesienie jakości 
poziomu życia mieszkańców.
Burmistrz Jacek Bartczak przypomniał, na co wydawane są gminne 
pieniądze budżetowe. – Co roku przeznaczamy środki na moder-
nizację infrastruktury społecznej, w tym remonty sal wiejskich. 
W 2015 roku przeznaczyliśmy z budżetu gminy na budowę sali 
w Jankowie Zaleśnym – na III kończący etap – 800 tys. zł, re-
montowaliśmy i doposażyliśmy świetlice wiejskie w: Korytach, 
Grudzielcu Nowym, Ligocie i w Szczurawicach. W sumie prze-
znaczyliśmy na te inwestycje 1. 022.040,00 zł. Oprócz tego na 
budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym siłow-

ni zewnętrznych w Przybysławicach i Skrzebowej, skateparku 
w Pogrzybowie czy placów zabaw w Pogrzybowie i Raszkowie 
oraz remont szatni na boisku sportowym gmina przeznaczyła 
kwotę 428.004,21 zł. Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców, dlatego na budowę i remonty dróg oraz 
oświetlenie ulic i dróg gmina wydała w ubiegłym roku ogółem 
1.620.906,66 zł. Do tego doliczyć trzeba środki przeznaczone 
na zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, modernizację 
remiz OSP na terenie naszej gminy oraz dofinansowanie do za-
kupu nowego samochodu dla komisariatu policji w Raszkowie 
– wyliczał  burmistrz Jacek Bartczak, który na  koniec podzięko-
wał wszystkim radnym i pracownikom za współpracę przy two-
rzeniu i realizacji budżetu.
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Burmistrz odznaczony 
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, 
31 maja br., w Pałacu Prezydenckim Burmistrz 
Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak odebrał 
przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
odznaczenie „Złoty Krzyż Zasługi”. 

Raszkowskie „Wyprawki Niemowlaka” wręczone

Prawie 1500 dzieci objęto programem  500+

Zmiany 
w gospodarowaniu
odpadami
Gmina zobowiązana jest przestrzegać prawa 
o zamówieniach publicznych. W kwietniu odbył 
się przetarg dotyczący wywozu śmieci na terenie 
Gminy i Miasta Raszków, do którego przystąpiły 
2 'rmy. Została wybrana oferta najkorzystniejsza 
dla mieszkańców.

Gmina i  Miasto Raszków w poprzednim roku dopłacała do ob-
sługi systemu śmieciowego około 140 tys. zł. rocznie. Pieniądze, 
które gmina pobierała od mieszkańców nie wystarczały na pokry-
cie faktur, które wystawiało Konsorcjum EKO-KAR, MZO, KOSZ. 
Konstruując budżet na 2016 rok Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Poznaniu, która kontroluje <nanse gminy, zabroniła dopłacania 
gminie do odbioru odpadów od mieszkańców, ponieważ ma to być 
system samo<nansujący się. Gmina została zmuszona, zgodnie 
z prawem do rozpisania kwoty około 140 tys. zł na mieszkańców. 
Podwyżka została uchwalona w miesiącu lutym br., obowiązuje od 
1 kwietnia 2016 r. Zmianie uległy opłaty dla gospodarstw 2-osobo-
wych z 27 zł na 28 zł (wzrost o 1 zł) oraz gospodarstw 3-osobowych 
i więcej - z 30 zł na 35 zł (wzrost o 5 zł). Decyzja nie ma nic wspól-
nego ze zmianą <rmy wywozowej.
Do ostatniego przetargu dotyczącego wywozu odpadów, który od-
był się dnia 12 kwietnia 2016 roku przystąpiły dwie <rmy: dotych-
czasowe Konsorcjum EKO-KAR, MZO, KOSZ, którzy zaoferowali 
cenę 1.405.005,15 zł oraz <rma JARTEX, która przedłożyła cenę 
932.298,85 zł. Różnica między cenami <rm wynosi 472.706,30 zł. 
Gmina wybrała najkorzystniejszą ofertę dla mieszkańców, czy-
li ofertę od <rmy JARTEX. Wybór oferty zaproponowanej przez 
Konsorcjum spowodowałoby wzrost opłaty za odpady np. dla go-
spodarstwa 3-osobowego i więcej o kolejne 7 zł, a więc z kwoty 35 
zł do 42 zł. Przedmiotowy przetarg dotyczył tylko usługi odbioru 
i transportu odpadów. Natomiast usługę zagospodarowania, prze-
twarzania, unieszkodliwiania i  składowania odpadów świadczy 
nowy zakład: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. 
z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim, z którym to gmina będzie do-
datkowo się rozliczać.
Zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych za kwotę 242 tys. zł, przy byłym wysypisku śmieci. 
Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem stosownych pozwo-
leń umożliwiających otwarcie PSZOK-u. Już wkrótce mieszkańcy 
będą mogli tam za darmo odwozić odpady wielkogabarytowe.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim odznaczenia wrę-
czono 38 samorządowcom z całej Polski, za wybitne zasługi dla 
rozwoju samorządu terytorialnego oraz za osiągnięcia w podej-
mowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. 
Jacek Bartczak odebrał odznaczenie z rąk ministra Andrzeja 
Dery. - Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem 
Dudą było dla mnie dużym przeżyciem. To wielki zaszczyt i wy-
różnienie dla mnie oraz dla Gminy i Miasta Raszków - powie-
dział Jacek Bartczak. 
- Dzięki wspólnej pracy radnych, wszystkich pracowników 
lokalnego samorządu oraz podległych gminie jednostek co-
dziennie zmieniamy na lepsze naszą gminę – dodał burmistrz 
Raszkowa. Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony zo-
stał przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów 
samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia 
polskiego samorządu terytorialnego. 

Pierwsza grupa 51 raszkowskich rodziców odebrała z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Jacka 
Bartczaka gratulacje z okazji narodzin dzieci oraz decyzję o przyznanej kwocie 550 zł, a przypadku 
dwóch rodzin kwoty 1000 zł za urodzenie czwartego dziecka w rodzinie.

Uroczystość odbyła się 14 czerwca 2016 roku w sali gimnastycznej 
Gimnazjum im.  Armii Krajowej w Raszkowie. Mimo deszczowej 
pogody rodzice wraz ze swoimi pociechami przybyli na spotkanie. 
- Po raz pierwszy w historii naszej gminy otrzymacie Państwo 
świadczenia  - „Wyprawki Niemowlaka” dla nowo narodzonych 
dzieci – mieszkańców Gminy i Miasta Raszków. W lutym br. rad-
ni Rady Gminy i Miasta Raszków jednogłośnie przyjęli uchwałę, 
na mocy której rodzice dzieci urodzonych od 1 stycznia 2016 
roku otrzymują z budżetu gminy jednorazowe świadczenie w 
kwocie 550 zł i 1000 zł dla czwartego i kolejnego dziecka w jed-
nej rodzinie albo w przypadku urodzenia bliźniąt. Cieszę się, 
że stać naszą gminę, aby promować rozwój rodziny poprzez <-
nansowe wsparcie.  Życzę Państwu zadowolenia i radości, jakie 
niesie ze sobą bycie rodzicem. Niech Wasze pociechy dobrze się 
rozwijają i zdrowo rosną – powiedział burmistrz Jacek Bartczak. 
W pierwszym terminie wpłynęło 51 wniosków, z tego wszystkie 
zostały rozpatrzone pozytywnie. Następne wnioski można skła-
dać od 10 listopada do 10 grudnia br.

Uchwałą nr  XV/120/2016 Rada Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 lutego 2016 r. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadcze-
nia wychowawczego.  

Celem świadczenia wychowawczego jest czę-
ściowe pokrycie wydatków związanych z wy-
chowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  W 
okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. wpły-
nęło 1097 wniosków, w tym  106 wniosków 
w formie elektronicznej.  Tylko w kwietniu 
2016 r. wpłynęło 827 wniosków. Na dzień  
23.07.2016 r.  wydano 940 decyzji  administra-
cyjnych przyznających prawo do świadczenia 
wychowawczego, w tym 50 decyzji odmawia-
jących przyznania tego świadczenia na pierw-
sze dziecko, a przyznających prawo do świad-
czenia na drugie i kolejne dziecko.  Świadcze-
nie wychowawcze 500+  wypłacono dla 1498  
dzieci.  Łączna kwota wypłaconych świadczeń 
to 2.953.656,70 zł . Wydano 27 decyzji odma-
wiających przyznania prawa do  świadczenia wychowawczego 
na pierwsze dziecko oraz  20 decyzji o umorzeniu postępowa-
nia. 42 sprawy przekazano do  Regionalnego Ośrodka  Polityki 
Społecznej w Poznaniu w celu ustalenia, czy w tych sprawach 
mają  zastosowanie przepisy o  koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego – dotyczy to przebywania   jednego z ro-
dziców poza granicami kraju. Gmina i Miasto Raszków będzie 
wypłacać świadczenie wychowawcze dla swoich mieszkańców  
w kwocie około 800.000,00 zł miesięcznie.

77 dzieci nie objęto  pomocą  500+, ze względu na niespełnia-
nie kryterium dochodowego rodziny. Są to głównie rodziny z 
1 dzieckiem, matki samotnie wychowujące dzieci lub rodziny, 
których dochód przekroczył kryterium, umożliwiające otrzy-
manie świadczenia na pierwsze dziecko.  Przysługuje ono na 
pierwszą pociechę rodzinom, których miesięczny dochód nie 
przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem ro-
dziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł, w przeliczeniu 
na 1 osobę.

Nowa stacja kontroli w Raszkowie już otwarta
W styczniu 2016 roku Izawit - jedna 
z największych 'rm w naszej gminie - 
kupiła od Spółdzielni Kółek Rolniczych 
nieruchomość przy ul. Orpiszewskiej 7. 
Zakupione budynki zaadoptowano 
do prowadzenia nowej, okręgowej stacji 
diagnostycznej.

Dotychczas prowadzona podstawowa stacja kontro-
li pojazdów miała uprawnienia do przeprowadzania 
okresowego i dodatkowego badania technicznego 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-
kraczającej 3,5 tony oraz przyczep do tych pojazdów. 
Obecnie nowo otwarta stacja została wyremontowana 
i doposażona w odpowiedniego rodzaju urządzenia 
pomiarowe do badania samochodów. Spełniwszy od-
powiednie wymogi, stała się okręgową stacją kontroli 
pojazdów uprawnioną do przeprowadzania okreso-
wych i dodatkowych badań technicznych wszystkich 
pojazdów. Obecnie w Raszkowie działają 2 okręgowe 
stacje diagnostyczne.
Druga znajduje się przy ul. Koźmińskiej i należy do 
Pana Przemysława Paszka. 
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Święty Jan Paweł II patronem Szkoły Podstawowej w Radłowie
27 kwietnia br. Szkoła Podstawowa w Radłowie otrzymała imię św. Jana Pawła II. Temu ważnemu 
w szkolnej społeczności wydarzeniu towarzyszyła uroczysta oprawa z wieloma atrakcjami.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele w Ra-
dłowie, której przewodniczył biskup kaliski Edward 
Janiak. W homilii celebrans wspominał, że św. Jan 
Paweł II, gdziekolwiek bywał w świecie, zawsze 
upominał się o godność człowieka. Biskup zachęcał 
uczniów, aby czerpali wzór z życia św. Jana Pawła 
II. Nie każdy może być ministrem, posłem, nauczy-
cielem, ale każdy może być dobrym człowiekiem. 
Niech św. Jan Paweł II pomaga i czuwa nad tym – 
podkreślił pasterz diecezji kaliskiej. Podczas Mszy 
św. ks. biskup poświęcił nowy sztandar szkoły.
Druga część uroczystości odbyła się w budynku 
szkoły, gdzie nastąpiło nadanie imienia św. Jana 
Pawła II Szkole Podstawowej w Radłowie oraz od-
słonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Akt 
Rady Miasta i Gminy Raszków nadania imienia św. 
Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Radłowie od-
czytali: Burmistrz Jacek Bartczak i Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Raszków Andrzej Matyba. W 
swoim wystąpieniu burmistrz przypomniał, że 20 
września 2015 r. w Raszkowie odbyła się uroczy-
stość, podczas której oddano Ziemię Raszkowską w 
opiekę św. Jana Pawła II na mocy dokumentu Stolicy 

Apostolskiej potwierdzającego, że św. Jan Paweł II został patro-
nem Ziemi Raszkowskiej.
Podczas akademii przedstawiciele fundatorów sztandaru do-
konali wbicia symbolicznego gwoździa, a następnie sztandar 
został przekazany społeczności Szkoły Podstawowej w Radło-
wie. Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły Iwona Pasternak 
wręczyła gościom pamiątkowe statuetki. Uroczystość zakończy-
ło widowisko słowno-muzyczne pt. „Nie ma lepszego od Jana 
Pawła II” w wykonaniu uczniów szkoły.

Ścieżka edukacyjna w raszkowskim parku
Rozpoczęła się budowa ścieżki edu-
kacyjnej dla najmłodszych. Jak się 
okazało ,,Mini Zoo” odwiedzają też 
dorośli mieszkańcy gminy Raszków. 
Spotkać tam można całe rodziny 
zaciekawionych obserwatorów. 

Ukończona została 
piękna woliera dla 
ptaków, gdzie dum-
nie paradują różne 
gatunki ozdobnych 
kur, pawie i papugi. 
Tuż obok znajduje 
się zagroda, gdzie za-
mieszkało: 5 przemi-
łych alpaków, 2 ka-
meruńskie owce oraz 
3 miniaturowe kozy. 

Alpaki

Owce Kameruńsie

Kozy miniaturki
Wkrótce wybudowana zostanie woliera dla ka-
czek - mandarynek. Cieszymy się, że raszkow-
ski park staje się coraz bardziej popularnym 
miejscem spacerów.  
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Koncert Papieski w Pogrzybowie
W niedzielę, 22 maja 2016 r., w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Pogrzybowie odbył się III Koncert Papieski z okazji 96 rocznicy urodzin 
Świętego Jana Pawła II.

XI Raszkowskie Spotkania Muzyczne
W czerwcu br. już po raz jedenasty odbyły się Raszkowskie Spotkania 
Muzyczne. Tym razem poświęcone były muzyce &lmowej. Dla raszkowskiej 
publiczności w sali widowiskowej Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury 
w Raszkowie wystąpił Chór Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie oraz Trio 
Maestoso i Rafał Rachwał z Poznania.

Złote, Szmaragdowe, Diamentowe, Żelazne i Kamienne Gody  

Koncert został zorganizowany przez działa-
jące w para0i już kilka lat Towarzystwo Przy-
jaciół Kościoła Para0alnego. W  trakcie Mszy 
św. i  tuż po niej mogliśmy usłyszeć ulubione 
pieśni Ojca Świętego oraz utwory Chapen-
tiera, Lorenca Purcella w  wykonaniu Darii 
Stachowicz (śpiew), Marcina Banaszkiewi-

W klimat muzyki 0lmowej wprowadził 
słuchaczy prowadzący koncert Witold 
Pelka. Jako pierwszy wystąpił raszkowski 
chór pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka. Na-
stępnie na scenie pojawiło się poznańskie 
Trio Maestoso. Tworzą je absolwentki 
Wydziału Instrumentalnego Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Po-
znaniu, grając na skrzypcach, altówce i 
wiolonczeli. Artystki wykonują wszech-
stronny repertuar – od muzyki barokowej 
do współczesnej i  rozrywkowej. Zespół 
wraz z saksofonistą Rafałem Rachwałem 
zaprezentował utwory instrumentalne 
– szlagiery ze  znanych 0lmów. Utwory 
muzyczne przeplatane były dowcipnymi 
historyjkami opowiadanymi przez konfe-
ransjera. Prezentację multimedialną do spotkań 
muzycznych przygotował i  przedstawił Szymon 
Dolata. 
Na pamiątkę XI Raszkowskich Spotkań Mu-
zycznych prezes Towarzystwa Śpiewu w Rasz-

kowie Alicja Duczmal wręczyła statuetki: 
zastępcy burmistrza Piotrowi Rokickiemu, 
członkini Trio Maestoso Annie Dolacie oraz 
dyrygentowi raszkowskiego chóru Jerzemu 
Wojtaszkowi.
 

W kwietniu prawie 40 par z terenu Gminy i Miasta 
Raszków świętowało Jubileusz Złotych, Szmaragdowych, 
Diamentowych, Żelaznych i Kamiennych Godów. 
To niezwykła i wyjątkowa uroczystość upamiętniająca za-
ślubiny par małżeńskich sprzed ponad pół wieku.   

Bardzo ważnym momentem tej uro-
czystości była dekoracja Medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” przyznanymi przez Prezydenta 
RP par, które obchodziły Jubileusz 
50-lecia Zaślubin. Dekoracji doko-
nał burmistrz Jacek Bartczak, a gra-
tulacje i kwiaty wręczyli: Przewodni-
czący Rady Gminy i Miasta Andrzej 
Matyba oraz Kierownik USC Kata-
rzyna Spiżak.
Parom, które obchodziły Szmarag-
dowe, Diamentowe i Żelazne Gody, 
burmistrz Jacek Bartczak wspólnie z 
przewodniczącym rady Andrzejem 
Matybą wręczyli życzenia i kwiaty.
Gdy zabrzmiało gromkie „Sto lat”, 
trudno było ukryć wzruszenie. 
Wspomnienia weselnej uczty wró-
ciły przy dźwiękach melodii z daw-
nych lat granych przez Zdzisława 
Nowickiego.
Jubileusz 50-lecia w minionym roku 
obchodzili:
Bożena i Feliks BORSUK, Teresa 
i Kazimierz DWORNIKOWSCY, 
Krystyna i Bernard FRANC, Te-
resa i Leon GASIKOWIE, Maria i 
Stanisław KACZOR, Janina i Syl-
wester KRUSZYKOWIE, Bogu-
miła i Franciszek LIS, Kazimie-

ra i Stanisław LIS, Maria i Stefan 
MŁYNARCZYKOWIE, Wanda i 
Edward NOWACZYKOWIE, Urszu-
la i Czesław ROSTALSCY, Cecylia 
i Robert RYCHLIKOWIE, Janina i 
Wacław SKOCZYLASOWIE, Sta-
nisława i Marian SKOREK, Bożena 
i Jan TWARDOWSCY, Teresa i Jan 
WAWRZYNIAKOWIE, Józefa i Ka-
zimierz WITCZAKOWIE, Jadwiga 
i Józef WYGRALAKOWIE, Teresa i 
Czesław ZAWIELAKOWIE, Janina i 
Zbigniew ZIĘTKOWIE. 

i Jan KOŁODZIEJOWIE, Czesława 
i Bronisław KOMORSCY, Anie-
la i Bolesław LITWIN, Marianna i 
Wiktor MICHALSCY, Genowefa i 
Stanisław RYBKA, Seweryna i Jan 
RYCHLIKOWIE, Ogina i Mieczy-
sław SIWIŃSCY, Maria i Czesław 
SZCZUCCY. 
Jubileusz 60-lecia obchodzili: Felicja 
i Józef BERKOWSCY, Maria i Bole-
sław DWORNIKOWSCY, Seweryna 
i Stefan KRUK, Krystyna i Bogdan 
RACZAKOWIE
Jubileusz 65-lecia obchodzili: Sta-
nisława i Władysław KĘDZIORA, 
Władysława i Józef RYCHLIKO-
WIE
Jubileusz 70-lecia obchodzili: Ma-
ria i Władysław KRUSZYKOWIE. 

Jubileusz 55-lecia obchodzili: Zo-
0a i Józef FITURSCY, Aleksandra 

i Bolesław GŁODEK, Kazimiera i 
Antoni JAŚKIEWICZOWIE, Łucja 

cza (trąbka) i  Marcela Stasierskiego (organy).
Publiczność w  kościele nagrodziła wykonaw-
ców brawami. Specjalne słowa podziękowania 
za koncert złożyli artystom: Burmistrz Gminy 
i Miasta Raszków Jacek Bartczak, Ksiądz Pro-
boszcz Kanonik Grzegorz Ignor oraz Prezes 
TPKP Krystyna Dudzińska.
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Lato w Raszkowie powitane!
Tegoroczne „Powitanie Lata” 25 czerwca 2016 r. Raszkowia-
nie zapamiętają nie tylko z powodu wygranego meczu 
Polska - Szwajcaria na EURO 2016, ale także z koncertu, 
który odbył się podczas tego festynu - występu zespołu 
ENEJ. Nastroje były gorące jak sobotnie popołudnie.

Koncert zespołu Enej był 
wyczekiwany w  Raszko-
wie od dawna. Publicz-
ność bawiła się znako-
micie już od pierwszych 
dźwięków, jakie popłynę-
ły ze sceny. Grupa należy 
do najpopularniejszych 
polskich zespołów. Enej 
przez ponad godzinę 
bawił uczestników Powi-
tania Lata w Raszkowie. 
Nie zabrakło oczywiście 
największych przebojów 
takich jak „Skrzydla-
te ręce”, „Lilly”, „Radio 

Hello” czy „Symetryczno-liryczna”. 
Koncert zakończył największy hit ze-
społu  „Kamień z napisem love”. Po 

występie zespół spotkał się z fanami 
przed sceną, gdzie można było zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z członka-

Pierwsze miejsce dla Głogowian Koncert na zakończenie sezonu kulturalnego
W środę, 22 czerwca 2016 r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie odbyło się o&cjal-
ne zakończenie sezonu kulturalnego 2015/2016. W wydarzeniu uczestniczyły zespoły prężnie działa-
jące i reprezentujące Gminę i Miasto Raszków na przeglądach i imprezach okolicznościowych. 

„Głogowianie” w przesłuchaniu kon-
kursowym przedstawili tańce szamo-
tulskie: chodzonego, wiwata, rajlendra, 
marynię, lusterkowego, przodka oraz 
poniewieranego. Występ oceniany był 
przez jury w składzie: prof. zw. dr hab. 
Daniela Kadłubca - folklorystę, oraz 
prof. zw. dr hab. Alojzego Kopoczka i  
dr Magdalenę Szyndler - etnomuzyko-
logów. W  kategorii zespołów tanecz-
nych „Głogowianie” zdobyli I miejsce. 
Tańce wielkopolskie odznaczają się 
rzadko spotykaną w innych regionach 
kraju dostojnością i  powagą. Perfek-
cyjne wykonanie oraz wierność tra-
dycji zachwyciły komisję konkursową. 
„Głogowianie” zostali zaproszeni na 
gościnny występ do czeskiego Cieszy-
na. Po stronie czeskiej zaprezentowali 
się w Domu Opieki Społecznej, gdzie 
przemiłym pensjonariuszom zespół 

zaprezentował suitę tańców szamotul-
skich oraz poloneza. Serdecznie gratu-
lujemy!

Uroczysty koncert poprowadziła 
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury Katarzyna Pawłowska, 
która powitała licznie przybyłą pu-
bliczność oraz przedstawiła sukcesy 
wszystkich zespołów. Jako pierwsi na 
scenie zaprezentowali się podopiecz-
ni Piotra Sieraszewskiego, a po nich 
podopieczni Natalii Wróbel–Michaś: 
Julia Fajdek i Wojtek Kupijaj, którzy 
zaśpiewali nastrojowy utwór „Ca-
n’t Help Falling In Love”. Wystąpiły 
również dwie grupy TREMY. Zespół 
Tańca Towarzyskiego utworzony 
przy Szkole Podstawowej w Radło-
wie zatańczył cztery układy: walca, 
rock and rolla, polkę oraz układ 
„Wiewióry”. Zespoły Tańca Nowo-
czesnego prowadzone od kwietnia 
br. przez Monikę Śniotałę, przygoto-
wały dwa układy hip-hop.
Publiczności zaprezentował się rów-
nież Zespół Muzyki Dawnej ,,E;a-

scinato”, który w lipcu pracował nad 
nowym repertuarem w Czechach. 
Opracowany materiał muzyczny do-
bierany był z zamysłem występu na 
kolejnym festiwalu Schola Cantorum 
w 2017 roku, gdzie podczas ostatnie-
go występu zespół zdobył główną na-
grodę Grand Prix. Podsumowaniem 
warsztatów, był koncert w Wiedniu na 
wzgórzu Kahlenberg w Kościele św. 

Drugie miejsce dla DUETu

mi grupy i otrzymać autografy.
Przed koncertem gwiazdy wystąpiły 
laureatki MIKROFONIKU, m.in. Cor-
nelia Andrzejak, Małgosia Szczęsna, 
Alicja Pawlak, Zosia Fryś i Emilia Ma-
tyśkiewicz. Podczas festynu najmłod-
szych bawił duet klaunów RUPHERT 
I RICO. Młodsi i starsi uczestnicy im-
prezy z zainteresowaniem obserwowa-
li inscenizację w wykonaniu Drużyny 
Wojów Piastowskich, aby uczcić 1050 
rocznicę chrztu Polski. W wiosce wo-
jów każdy mógł wybić dla siebie pa-
miątkową monetę z herbem Raszkowa 
i nazwą imprezy.
Powitanie Lata tradycyjnie zakoń-
czył pokaz pirotechniczny i  zabawa 
taneczna pod chmurką. Tym razem 
przy muzyce DJ GREY-a.

Od 1 do 3 maja br. Zespół Tańca Ludowego „Głogowianie” 
uczestniczył w XXIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych „Złoty Kłos” 2016 - Euro-Folklor w Zebrzydo-
wicach przy granicy z Czechami. Na deskach zebrzydowskiego 
am&teatru zaprezentowało się w sumie 70 zespołów.

W sobotę, 21 maja, dziewczęta 
z  zespołu tańca nowoczesnego 
DUET, działającego przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Raszkowie pod kierunkiem 
Piotra Sieraszewskiego, zdobyły 
drugie miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca w Świdnicy. Star-
towały w  kategorii miniformacje 
Show Dance – powyżej 15 lat.
„Taneczny Deptak” to niesamowi-

te wydarzenie artystyczne, na którym 
pojawiły się zespoły z Polski i Czech. 
W  sobotnich rywalizacjach wzięli 
udział: soliści, duety  oraz formacje, 
które wystąpiły w  czterech katego-
riach tanecznych: Street Dance, Show 
Dance, Taniec Współczesny oraz 
Mażoretki. W  sumie wystartowało 
kilkadziesiąt zespołów. Gratulujemy 
tancerkom udanego występu i życzy-
my dalszych sukcesów! 

Józefa. Uroczystość zakończyła grupa 
DUET układem „Serce lalki”, którym 
wywalczyła 2. miejsce na Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca w Świdnicy. 104 
uczestników zajęć wokalnych i tanecz-
nych otrzymało z rąk instruktorów pa-
miątkowe dyplomy z podziękowania-
mi. Postępy oraz rezultaty całorocznej 
pracy oglądali zaproszeni rodzice oraz 
bliscy uczestników zajęć. 
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Festyn w Bieganinie
W niedzielę 12 czerwca br., na boisku koło Szkoły Podstawowej w Biegani-
nie, odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez sołtysa i radę sołecką 
oraz przy wsparciu członkiń miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Festyn Rodzinny w Drogosławiu
Piękna majowa pogoda dopisała i wczesnym popołudniem mieszkańcy 
Drogosławia i Józefowa spotkali się przy sali w Drogosławiu. Organizatorzy 
przygotowali atrakcje dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców, 
by zachęcić wszystkich do wspólnej, aktywnej zabawy. 

Rodzinny Dzień Dziecka w Głogowie
Wczesnym popołudniem w sobotę 4 czerwca br. odbył się festyn rodzinny 
dla mieszkańców Głogowy. Na placu koło sali blisko 40 dzieci wraz 
ze swoimi bliskimi bawiło się wspólnie z animatorami, którzy raz byli po-
staciami z bajek, a raz rozbrykanymi klaunami.

Wspominamy Majówkę w Grudzielcu
Jeszcze w maju odbył się Festyn Rodzinny w Grudzielcu. Najpierw na boisku 
sportowym został rozegrany Gminny Turniej Piłkarski w którym wzięło udział 
6 drużyn z: Grudzielca Nowego, Grudzielca, Głogowej, Radłowa, Gutowa, 
Bronowa. Młodzi sportowcy walczyli o puchary i medale ufundowane przez 
Gminę i Miasto Raszków. Rozgrywki dostarczyły wiele emocji kibicom.

Na dzieci czekały klauny, które zapewniały 
wiele ciekawych i śmiesznych zabaw oraz kon-
kursów z  nagrodami. Wszyscy mogli podzi-
wiać także występ zespołu DUET z MGOK-u 
w  Raszkowie, uczniów ze  Szkoły Podstawo-
wej w  Bieganinie oraz dzieci z  Domu Dziec-
ka w  Pleszewie. Podczas festynu rozdawano 

mnóstwo słodkości. Pod wieczór można było 
śledzić zmagania piłkarskiej reprezentacji Pol-
ski na EURO 2016, po których rozpoczęła się 
zabawa dla wszystkich mieszkańców i  gości 
Bieganina.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom 
za wsparcie ich przedsięwzięcia.  

Wiele radości sprawili wszystkim animatorzy 
przebrani za klauny. Poprzez taniec czy proste 
rozgrywki sportowe przekonali, że wspólna za-
bawa daje najwięcej radości - i to bez względu 
na wiek. Podczas majówki wystąpiły solistki 
TREMY z MGOK-u w Raszkowie  oraz tance-
rze, którzy w ubiegłym roku tańczyli w zespole 
DUET. Swoje talenty piosenkarskie, aktorskie 
i taneczne chętnie prezentowały wszystkie 
dzieci uczestniczące w festynie. Organizatorzy 
zaprosili wszystkich uczestników do wspólne-

go grillowania. Na stołach pojawiły się pyszne 
wypieki przygotowane przez panie z miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiejskich. Głównymi 
organizatorami tego przedsięwzięcia było Sto-
warzyszenie ,,Razem Łatwiej”, sołtysi wspólnie 
z członkami rad sołeckich oraz panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich.
Festyn :nansowany z projektu w ramach Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wielko-
polska Wiara.

Do zabawy chętnie włączali się i  duzi, i  mali. 
Jak przystało na festyn były lody, słodycze, 
owoce i  ciasta, tak, aby każdy mógł znaleźć 
to, co lubi najbardziej. Po wspólnej zabawie 
przyszedł czas na kiełbaski z grilla. Głównymi 
organizatorami tego przedsięwzięcia było Sto-
warzyszenie „Razem Łatwiej”, sołtys wspólnie 

z  członkami rady sołeckiej oraz panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich.
Festyn :nansowany z projektu w ramach Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Wielko-
polska Wiara. 

W kategorii wiekowej od 8 do 12 lat  I  miejsce 
zajęła drużyna z  Grudzielca, a  drugie drużyna 
z  Radłowa. Najlepszym strzelcem był Mikołaj 
Adamek. W kategorii wiekowej od 12 do 18 lat 
I miejsce zajęła drużyna z Grudzielca, II z Gru-
dzielca Nowego, a  III z  Gutowa.  W kategorii 
18+ bezkonkurencyjni byli piłkarze z Grudzielca 
Nowego, II miejsce zajęli piłkarze z Bronowa, a II 
miejsce przypadło drużynie z Głogowej. Po po-
łudniu rozpoczął się majowy festyn rodzinny. Do 
zabawy nie trzeba było nikogo przekonywać. Naj-
więcej atrakcji czekało na dzieci. Śmieszne kon-
kurencje przygotowane przez klauny sprawiły, że 
wszyscy chętnie włączali się do zabawy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w  Grudzielcu 
z myślą o swoich mamach przygotowali program 
artystyczny. Na stołach znalazły się pyszne wy-
pieki przygotowanymi przez panie z  Rady Ro-
dziców. Głównymi organizatorami tego przed-
sięwzięcia było Stowarzyszenie ,,Razem Łatwiej”, 
Gmina i Miasto Raszków, Radna Gminna, Sołtys 
wspólnie z członkami Rady Sołeckiej, Rada Ro-
dziców przy Szkole Podstawowej w  Grudzielcu 
oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Festyn wspó:nansowany z projektu w ramach 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Minister-
stwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej - 
Wielkopolska Wiara.   

Festyn w Przybysławicach
W niedzielę w Przybysławicach odbył się festyn rodzin-
ny dla mieszkańców. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt 
osób. Dzieci wspólnie z rodzicami bawiły się na oddanym 
niedawno do użytku placu zabaw przy dawnej spółdzielni 
produkcyjnej.

Rodzice przygotowali niespo-
dzianki dla wszystkich pociech 
były: gry, zabawy i przygotowa-
na wspólnym wysiłkiem biesia-
da. Dzieci bawiły się na dmu-
chanym zamku, mogły poma-

lować twarz. Była darmowa pizza, 
kiełbaski, lody i żurek. Uczestnicy 
zabawy przeciągali linę, mogli też 
wygrać ciekawe nagrody. Najważ-
niejsza była integracja - wszyscy 
bawili się wyśmienicie.
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Festyn rodzinny w Jelitowie
19 czerwca br. mieszkańcy Jelitowa spotkali się przy sali, by wspólnie 
i rodzinnie spędzić to niedzielne popołudnie. Organizatorzy najwięcej 
atrakcji przygotowali z myślą o najmłodszych mieszkańcach.

Festyn Rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka w Niemojewcu
Sobota 4 czerwca br. w Niemojewcu upłynęła pod hasłem dobrej zabawy 
i wspaniałej pogody. Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka dla najmłod-
szych mieszkańców sołectwa okazał się strzałem w dziesiątkę.

Dzień Dziecka w przedszkolu 
w Przybysławicach
1 czerwca w ogrodzie Przedszkola Publicznego „Smerfy” – Filii w Przyby-
sławicach odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Jak co roku uroczystość 
ob(towała w atrakcje dla dzieci.

Majówka w Walentynowie
Już 1 maja na boisku w Walentynowie odbyła się pierwsza w tym roku w na-
szej gminie Majówka. Pod gminnym namiotem muzyka zachęcała do tańca.

Wszystkim wiele rado-
ści sprawili animatorzy 
przebrani za klauny. 
Poprzez wspólną zaba-
wę i  proste rozgrywki 
sportowe, dali i  dzie-
ciom i  rodzicom wiele 
uciechy. Każdy mógł 
spróbować swoich sił 
w  grach zespołowych, 
zrobić gigantyczną bań-
kę mydlaną, pomalować 
twarz oraz uzupełnić 
kalorie, jedząc watę cu-
krową.
Atmosfera był prawdzi-
wie piknikowa. Stoły 
wypełnione były słody-
czami i  owocami. Pa-
nie z  miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich 
zadbały o pyszne wypieki. Piknikową sielankę 
przerwała burza, dlatego wszyscy udali się na 
salę, nie przerywając wspólnej zabawy.
Głównymi organizatorami tego przedsięwzię-
cia byli: sołtys wspólnie z członkami rady so-

łeckiej, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”.
Festyn 6nansowany z projektu w ramach Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej Wielko-
polska Wiara. 

Na festynie gościli: Burmistrz Gminy i Miasta 
Raszków Jacek Bartczak, zastępca burmistrza 
Piotr Rokicki oraz radni gminni z przewodni-
czącym  Andrzejem Matybą.
Specjalne gratulacje od burmistrza Jacka Bart-
czaka otrzymał Jakub Pabiszczak – przedszko-
lak, który brał udział w Ogólnopolskich Roz-
grywkach Szachowych, choć ma dopiero 4 lata.
Goście wspólnie z  przedszkolakami o6cjalnie 

otwarli festyn i zaczęła się zabawa. Animatorki za-
praszały do tańca i puszczały wśród dzieci ogromne 
bańki mydlane. Przyjechała także grupa motocykli-
stów i każde dziecko mogło wejść na motor, by po-
czuć się jak prawdziwy motocyklista. Był dmuchany 
zamek i suchy basen z kulkami. Wiele radości spra-
wiły dzieciom smerfowe lody. Dzieci bawiły się na 
sportowo i  realizowały plastycznie, odpoczywając 
w piaskownicy i na huśtawkach.

Była to także doskonała okazja, by spędzić 
ten sobotni wieczór w  gronie najbliższych. 
Na dzieci czekała wata cukrowa, malowanie 
twarzy i  para animatorów, którzy zajmowali 
uczestników zabawami i różnymi konkuren-
cjami. Organizatorzy przygotowali  loterię 
fantową, w  której każdy los wygrywał. Była 
pyszna grochówka, a stoły zastawiono smacz-
nymi wypiekami. Zaprzyjaźniony paralotniarz 
zrzucał dzieciom cukierki. Długo nie było trze-

ba czekać na wspólne pląsy, bo muzyka wielu 
porwała do tańca. Głównymi organizatorami 
tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie ,,Ra-
zem Łatwiej”, Gmina i Miasto Raszków, sołtys 
wspólnie z członkami rady sołeckiej oraz panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich.
Festyn współ6nansowany z projektu w ramach 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wiel-
kopolska Wiara.

Kolorowe zjeżdżalnie, stoisko ze 
słodyczami i napojami czekały na 
dzieci, które przybyły z z rodzicami 
na festyn. Maluchy chętnie pląsały 
w rytm znanych przebojów. Spra-
gnieni żużlowych wrażeń mogli 
spotkać młodego adepta szkółki 
żużlowej w Ostrowie Wielkopol-
skim - mieszkańca Walentynowa 
– Dawida Kosteckiego. Prawdziwe 
tłumy przybyły na samą zabawę 

majówkową, która trwała do późnych 
godzin wieczornych. Chłód wieczoru 
majowego ogrzewała pyszna wojskowa 
grochówka z kuchni polowej oraz gorą-
ce dyskotekowe rytmy. Organizatorami 
Majówki byli strażacy z OSP Walenty-
nów oraz sołtys wraz z radą sołecką, 
którzy już zapraszają na kolejne impre-
zy do Walentynowa.

Zawody i piknik wędkarski 
Niedziela 5 czerwca br. ob(towała nad Zalewem w wiele atrakcji przygo-
towanych przez członków Raszkowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.

O godz.13.00 rozpoczęły się zawody węd-
karskie. Wzięło w nich udział 50 chłopców 
i 29 dziewczynek. Młodzi wędkarze walczy-
li o zaszczytny tytuł Mistrza Wędkarskiego 
wśród dzieci. Miło było patrzeć na przejęte 
twarze wpatrujące się w spławiki w oczeki-
waniu na zdobycz. Najlepszym wędkarzem 
wśród chłopców okazał się Kacper Ździech 
- łowiąc rybę o masie 3,99 kg. Wśród 
dziewcząt najlepsza była Angelika Cegła 
- 1,79 kg. Następnie odbył się piknik węd-
karski, na którym zatańczyły przedszkolaki 
z Przybysławic. Duże wrażenie na dzieciach 

zrobił przyjazd motocyklistów z Moto Ranczo 
Przybysławice, którzy obdarowali dzieci słody-
czami i maskotkami. Wielu emocji dostarczył 
występ karateków trenujących taekwondo. 
Pomalowane buźki dzieci dodawały kolorytu 
zabawie. Szczęśliwcy mogli wygrać słodycze 
w kole fortuny, rozstawione były stoiska z za-
bawkami,  watą i  popcornem. Na wszystkich 
uczestników czekały lody i czekolady. Na ko-
niec w  niebo wzbiły się kolorowe balony, za-
brzmiała piosenka biesiadna, której dźwięki 
roznosiły się nad Zalewem. W Dzień Dziecka 
nad Zalewem wspólnie bawiły się całe rodziny.
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,,Akcja Lato” w M-GOK zakończona
Mnóstwo atrakcji, nowe znajomości, warsztaty terapeutyczne i krajo-
znawcze oraz wycieczki, to wszystko czekało na dzieci, które uczestniczyły 
w „Akcji Lato” zorganizowanej przez Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury 
w Raszkowie w dniach od 4 do 8 lipca br.

Głogowianie i siatkarki  w Palacie

Seniorzy bliżej kultury
W tym roku zainaugurowany został nowy projekt z zakresu edukacji kultu-
ralnej seniorów.

Pierwszego dnia podczas 
gier, zabaw i  konkursów 
uczestnicy poznawali się 
bliżej. Zapamiętanie 24 
imion kolegów i  koleża-
nek było dla niektórych 
nie lada wyzwaniem. 
Odbyły się zajęcia pla-
styczne, wspólnie został 
wykonany baner. „Park 
olbrzymich owadów” 
i  wspinaczka w  parku 
linowym, to główne 
punkty drugiego dnia 
,,Akcji Lato”. Tutaj wła-
śnie dzieci pokonywały 
swoje słabości i walczyły 
z  lękiem wysokości. Na 
osłodę wszyscy chętnie 
pojechali posilić się w re-
stauracji McDonald’s.
„Podróż przez Trzy Kontynenty” to tytuł trze-
ciego dnia półkolonii. Bajarka Agnieszka Mróz 
wprowadziła dzieci w świat bajek. Uczestnicy za-
jęć odwiedzili w opowiadaniach trzy kontynenty 
– Afrykę, Amerykę Północną i Azję. Do japoń-
skiej muzyki dzieci zatańczyły taniec na tratwie, 
wykonały karpia techniką origami oraz pomalo-
wały pióra, które miały magiczną moc. Ten dzień 
przybliżył kulturę innych narodów, uświadomił 
najmłodszym jak bogaty i ciekawy jest świat.

Czwarty dzień spędzili uczestnicy półkolonii 
na sportowo. Odwiedzili również raszkowskie 
,,Mini Zoo”, które było wstępem do piątkowej 
wyprawy do Wrocławia, gdzie oprócz zwie-
dzania dzieci wzięły udział w warsztatach edu-
kacyjnych „Dwa bieguny, cały świat”. Poznały 
bliżej Arktykę i  Antarktykę, obszary polarne 
reagujące na zmiany klimatu. Zwiedzili także 
„Afrykarium”. Zakup pamiątek  i powrót do 
Raszkowa zakończył tegoroczną „Akcję Lato”.

Ponad 50 osób z Moszczanki, Skrzebowej i 
miejscowości ościennych gminy Raszków, 
wyjechały do Poznania, by zobaczyć dwa 
muzea oraz wziąć udział w spektaklu teatral-
nym. Uczestnicy zwiedzili  Muzeum Historii 
Miasta Poznania, Muzeum Archidiecezjalne 
oraz poznańską katedry. Ostatnim punktem 
programu był spektakl Poznańskiego Teatru 
Tańca pt. „Lament. Pamięci Tadeusza Róże-
wicza”. W kwietniu odbył się drugi wyjazd se-
niorów - tym razem do Wrocławia. Wizytę w 
stolicy Dolnego Śląska seniorzy rozpoczęli od 

Muzeum Narodowego. Następnie udali się do 
Narodowego Forum Muzyki, gdzie wysłuchali 
oratorium „Mesjasz” G.F. Händla w wykona-
niu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej oraz 
Chóru Narodowego Forum Muzyki i soli-
stów. Projekt „Wiejski objazdowy uniwersytet 
trzeciego wieku - więcej kultury na 150-lecie 
chrztu Polski” realizowany jest przez Stowarzy-
szenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka 
i Skrzebowa z pomocą >nansową Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznaną 
w ramach programu „Kultura dostępna”. 

W pierwszych dniach lipca delegacja z Gminy i Miasta Raszków gościła w mieście partnerskim Palata. 
Gminę Raszków reprezentowali przedstawiciele lokalnego samorządu, członkowie z Zespołu Tańca 
Ludowego Głogowianie oraz szkolna drużyna siatkarek złożona z byłych i obecnych gimnazjalistek 
z Raszkowa.

Raszkowską delegację w Palacie 
powitali przedstawiciele władz i 
mieszkańcy przy muzyce zespołu 
ludowego. Raszków zaprezentowała 
muzycznie kapela zespołu Tursko, 
która towarzyszyła Głogowianom 
podczas gościnnych występów. 
Wspólne imprezy młodzieży oraz 
spotkania z lokalnym samorządem 
zacieśniły współpracę pomiędzy 
miastami. Niedzielną Mszę św. w 
kościele w Palacie odprawił miej-
scowy proboszcz Don Elio w kon-
celebrze z uczestniczącym we wy-
jeździe proboszczem raszkowskim 
ks. kanonikiem Grzegorzem Kam-
zolem. Ważnym aspektem wyjazdu 
był udział naszej drużyny siatkar-
skiej w rozgrywającym się turnieju 
w Palacie. Raszkowskie siatkarki 
od początku podjęły równą walkę 
z przeciwnikami, co pozwoliło na 

stworzenie ciekawych 
akcji. Nasza drużyna 
udowodniła, że potra-
> walczyć, dostarcza-
jąc wielu emocji pod-
czas trwania turnieju. 
Wielką przyjemność 
sprawił mieszkań-
com Palaty występ 
Zespołu Tańca Ludo-
wego ,,Głogowianie”. 
Formacja zatańczyła 
tańce mieszczan cie-
szyńskich oraz sza-

motulskie. Delegacja z Raszkowa 
zwiedziła pobliskie  miasto Termoli. 
Wiele emocji sprawił pobyt w San 
Giovanni Rotondo, gdzie znajdują 
się relikwie i szczątki Świętego Ojca 
Pio. W tamtejszej kaplicy ks. kanonik 
Grzegorz Kamzol odprawił Mszę św. 
W drodze powrotnej zaplanowano 
zwiedzanie Rzymu, gdzie uczestnicy 
mieli możliwość pomodlić się przy 
grobie Świętego Jana Pawła II.  Nie-
stety były też i smutne wydarzenia 
- w Rzymie dokonano włamania 
do autokaru, z którego skradziono 
część bagaży. Wyjazd jak zwykle był 
okazją do ustalenia kierunków dal-
szej współpracy między partnerski-
mi gminami Raszkowem i Palatą. 
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Nowy Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Raszkowie
11 czerwca 2016 roku w sali świetlicy wiejskiej w Jaskółkach odbył się XI 
Zjazd Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Raszkowie, który dokonał pod-
sumowania swojej pięcioletniej działalności. W trakcie zjazdu dokonano 
także wyboru nowego Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
spośród przedstawicieli wybranych na zebraniach sprawozdawczo- ybor-
czych w jednostkach OSP.

Nowe Prezydium zostało wybrane w następują-
cym składzie osobowym: prezes  Andrzej Frąsz-
czak, wiceprezes Władysław Pasek, wiceprezes 
Marian Janiak, komendant Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP Zbigniew Dudek, zastępca 
komendanta Roman Bąk, sekretarz Bolesław 
Milewski, skarbnik Ryszard Tisch, członkowie 
prezydium – Maciej Rachwalski i Marian Danie-
lewicz. Na przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowie Wlkp. 
zostali wybrani: Andrzej Frąszczak, Władysław 

Pasek, Marian Janiak i Marian Jurek. Delegata-
mi na IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Ostrowie Wlkp. zostali: Andrzej Frąszczak, 
Marek Błocisz, Janusz Dyczak, Daniel Gromada, 
Ryszard Janiak i Arkadiusz Szymanek. Wybrano 
również Komisję Rewizyjną Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP w Raszkowie w składzie: 
przewodniczący Marek Nowacki, wiceprzewod-
niczący Daniel Gromada, sekretarz Przemysław 
Kruszyk, członkowie komisji – Marek Hoiński i 
Maciej Smoliński. 

Miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka 
i przekazanie sztandaru dla OSP Ligota
28 maja 2016 roku w Ligocie odbyły się miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka połączone 
z poświęceniem i przekazaniem nowo zakupionego przez mieszkańców Ligoty sztandaru 
dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
świętą w  kościele w  Ligocie, którą 
odprawił Kapelan Powiatowy Stra-
żaków ks. Piotr Kuświk. Podczas 
nabożeństwa ksiądz poświęcił ufun-
dowany sztandar. Na placu przy 
świetlicy wiejskiej w  Ligocie odbyły 
się główne uroczystości związane 
z  miejsko-gminnymi obchodami 
Dnia Strażaka oraz przekazaniem 
sztandaru. Prezes ZOM-G ZOSP 
RP w  Raszkowie dh Andrzej Frąsz-
czak powitał wszystkich przybyłych 
gości i przybliżył działalność ochot-
niczych straży pożarnych na terenie 
Gminy i  Miasta Raszków. Historię 
miejscowej jednostki OSP przedsta-
wił Prezes Ochotniczej Straży Pożar-

nej w  Ligocie dh Zbigniew Dudek.
Kolejnym punktem uroczystości było 
odczytanie Aktu Fundacji Sztandaru 
przez przedstawiciela Społecznego 
Komitetu Fundacji oraz przekazanie 
sztandaru pocztowi sztandarowemu 
OSP Ligota. Wszytko odbyło się zgod-
nie z ceremoniałem strażackim.
Najbardziej zasłużonych druhów od-
znaczono. Złoty Medal Za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymał dh Rafał Cicha-
rzewski z OSP Ligota. Srebrny Medal 
Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: 
dh Mirosław Gromada i dh Jarosław 
Przybył z  OSP Raszków. Bursztyno-
wym Medalem odznaczono: dh Ma-
teusza Gościniaka i dh Przemysława 
Dudę z OSP Ligota, dh Roberta Woj-

tasika z  OSP Raszków oraz dh Seba-
stiana Nowackiego z  OSP Sulisław. 
Odznaką Strażaka Wzorowego wyróż-
niono: dh Kamila Banię i dh Grzego-
rza Klupsia z OSP Ligota, dh Mateusza 
Przybyła i dh Jakuba Otwiaskę z OSP 
Raszków oraz dh Krystiana Świniar-
skiego z OSP Walentynów.
Burmistrz Gminy i  Miasta Raszków 
Jacek Bartczak w  swoim wystąpieniu 
podziękował wszystkim strażakom za 
społeczną, humanitarną służbę pożar-
niczą dla dobra mieszkańców naszej 
gminy. Pogratulował również straża-
kom z OSP Ligota nowego sztandaru, 
który ufundowali mieszkańcy wsi, co 
jest dowodem społecznego uznania 
i  szacunku. Następnie wręczył preze-

som jednostek OSP listy gratulacyjne 
z okazji ich święta.
Członkowie OSP Ligota podzięko-
wali za pomoc i  wsparcie paniom 
z KGW. Specjalne statuetki otrzyma-
ły panie: Beata Janiak, Beata Kmie-
cik, Alina Dudek, Renata Binek, Ire-
na Jędraszek, Lucyna Krzymińska, 
Natalia Szymczak, Genowefa Ucie-
chowska, Irena Kubiak, Anna Gmu-
rowska, Halina Kowańska, Danuta 
Tasarek, Małgorzata Duda, Boroch 
Anna, Dobroś Alina.
Część o7cjalna zakończyła się pre-
zentacją jednostek przy dźwiękach 
orkiestry dętej z  Dobrzycy. Na-
stępnie wszyscy udali się do sali na 
wspólną biesiadę i zabawę strażacką.

VI Przegląd Twórczości Artystycznej 
w Przedszkolu „Smerfy” w Raszkowie
W maju br. już po raz szósty z kolei przedszkole w Raszkowie przeżywało 
wielką prezentację umiejętności dzieci. Przegląd twórczości artystycznej 
pod hasłem „Mam Talent” wszedł do tradycji przedszkola i stanowi wspa-
niałą zabawę dla wszystkich wychowanków. 

Raszkowskie przedszkole dba o różne formy 
kontaktu dziecka z muzyką, tańcem, ruchem, 
teatrem. Podczas przeglądu dzieci ze wszyst-
kich grup na scenie Raszkowskiego Domu 
Kultury  zademonstrowały różnorodne tańce, 
zabawy ruchowe przy muzyce, podczas których 
wykorzystały własne umiejętności artystyczne. 
Mali artyści przedstawili między innymi swoje 

interpretacje ruchowe do wybranych piosenek, 
zabawy taneczne, wiązankę tańców ludowych i 
wiązankę tańców wielkopolskich. 
Impreza była okazją do podzielenia się z ró-
wieśnikami zdolnościami artystycznymi, a 
dla wielu dzieci debiutem na dużej scenie. 
Tańce, zabawy ruchowe sprawiły dzieciom 
wiele radości. 
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Jubileusz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
Ligota – Korytnica - Koryta
18 czerwca br. w Ligocie bracia kurkowi obchodzili jubileusz 10-lecia reak-
tywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ligota - Korytnica - Koryta.

Nowy samochód w OSP Jaskółki
10 lipca 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jaskółkach obchodziła uro-
czystość przekazania i poświęcenia nowo zakupionego lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki FORD TRANSIT. Uroczystość rozpoczęła się 
na placu przy świetlicy wiejskiej w Jaskółkach Mszą św. polową 
odprawioną przez Kapelana Strażaków Powiatu Ostrowskiego ks. Piotra 
Kuświka oraz wikariusza para(i w Pogrzybowie, ks. Mariusza Dąbrowskiego.

OSP w Drogosławiu 
świętowała 
85-lecie działalności 
Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu obchodziła jubi-
leusz 85-lecia powstania i działalności swojej jednostki. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św., która została odprawiona na 
placu przy sali wiejskiej w Drogo-
sławiu przez proboszcza raszkow-
skiej para4i ks. kan. Grzegorza 
Kamzola. Prezes Lech Smoliński 
powitał mieszkańców Drogosławia 
i Józefowa oraz zaproszonych gości, 
a także poczty sztandarowe z jedno-
stek OSP Gminy i Miasta Raszków 
oraz delegacje z poszczególnych 
OSP. 

Zarys historii OSP Drogosław 
przedstawił dh Mieczysław Po-
łomski. Następnie wręczono od-
znaczenia związkowe OSP. Zło-
tym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa została odznaczona 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dro-
gosławiu.  Medalem Honorowym 
im. Bolesława Chomicza został 
odznaczony dh Ryszard Wielebski 
z OSP Drogosław. Złotym Meda-
lem Za Zasługi dla Pożarnictwa 

zostali odznaczeni druhowie: 
Józef Hejdysz z OSP Drogosław 
i Henryk Marszałek z OSP Rąb-
czyn. Srebrnym Medalem Za Za-
sługi dla Pożarnictwa odznaczo-
no: dh Józefa Chmielarza, Pawła 
Wielebskiego i Jacka Zimniaka 
z OSP Drogosław oraz Daniela 
Krenca z OSP Janków Zaleśny, a 
Brązowym Medalem Za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczono: dh 
Rafała Szczęsnego, Roberta Li-

berskiego i Bartłomieja Kaźmier-
czaka z OSP Drogosław. Za wielo-
letnią działalność w OSP nadano 
Odznaki Za Wysługę lat następu-
jącym druhom: dh Mieczysław 
Połomski  - za 50 lat, dh Sylwester 
Zimniak  - za 40 lat, dh Adam 
Ławniczak i  Piotr Maleszka  - za 
30 lat działalności w OSP. Uroczy-
stość zakończyła się wspólnym 
biesiadowaniem wszystkich gości, 
strażaków i mieszkańców.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele 
w  Ligocie. Następnie poczty sztandarowe oraz 
wszyscy uczestnicy przemaszerowali w  pocho-
dzie przy dźwiękach kapeli z Pleszewa na boisko 
sportowe w Ligocie, gdzie rozpoczęła się dalsza 
część obchodów jubileuszowych.
Król Bractwa Aleksander Sabura powitał wszyst-
kich gości z zaprzyjaźnionych bractw oraz przed-
stawicieli lokalnego samorządu z  Burmistrzem 
Gminy i Miasta Raszków Jackiem Bartczakiem na 
czele. Podczas uroczystej akademii wręczono me-
dale i wyróżnienia aktywnie działającym braciom.
Krzyż Zasługi O4cerski otrzymali bracia: Wła-
dysław Jędroszka, Jerzy Wojnowski, Henryk Wa-
liszewski. Krzyż Zasługi Komandorski otrzymali 
bracia: Kazimierz Kaczmarek, Zenon Błaszczyk, 
Florian Krzyżaniak, Kazimierz Wandelt, Andrzej 

Parysek, Marek Krzak, Krzysztof Krzymiński.
Aleksander Sabura. Król Bractwa w  asyście ry-
cerzy: Włodzimierza Smółki i  Aleksandra Mit-
kowskiego odbierał insygnia i gratulacje z okazji 
10-lecia reaktywacji bractwa. Następnie przy 
strzelnicy bractwa został posadzony cis pospo-
lity, który wyrósł z  nasion poświęconych przez 
Papieża Benedykta XVI. Sadzonkę cisa wraz 
z  certy4katem przekazał w  imieniu Nadleśnic-
twa Taczanów leśniczy Paweł Wasela.
Po o4cjalnej części rozpoczęła się wspólna bie-
siada, podczas której odbyło się strzelanie do 
tarcz: Tarczy Honorowej, Tarczy Intronizacyjnej 
(II miejsce: Aleksander Sabura, KBS Ligota), 
Tarczy X-lecia reaktywacji Bractwa, o Puchar 
przechodni KBS Ligota oraz Tarczy Losowej (I 
miejsce: Alina Stefańska, KBS Raszków). 

Po Mszy św. rozpoczęła 
się część o4cjalna zwią-
zana z  przekazaniem 
i  poświęceniem samo-
chodu zgodnie z  cere-
moniałem pożarniczym. 
Prezes OSP Jaskółki, dh 
Andrzej Frąszczak, powi-
tał zaproszonych gości, 
a następnie przedstawił 
krótko zarys powsta-
nia i  sukcesy jednostki 
OSP Jaskółki. Następnie 
Krzysztof Grabowski, 
Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz Jacek Bartczak Bur-
mistrz Gminy i Miasta Raszków wręczyli kluczyki 
i dowód rejestracyjny Naczelnikowi OSP Jaskółki 
dh Krzysztofowi Magdziakowi, który przekazał go 

FORD TRANSIT został zakupiony w 2015 roku 
ze  środków samorządu Województwa Wielko-
polskiego w kwocie 135.668,00 zł, środków bu-
dżetu Gminy i Miasta Raszków w formie dotacji 

w  wysokości 34.000,00 zł 
oraz środków OSP Jaskół-
ki w  wysokości 8.483,40 
zł. Uroczystość była okazją 
do wyróżnienia najbardziej 
zasłużonych druhów. Zło-
tym Medalem Za Zasługi 
dla Pożarnictwa zostali od-
znaczeni: dh Piotr Kubik, 
dh Henryk Karolewski, i 
nieżyjący dh Zdzisław Sój-
ka. Srebrnym Medalem Za 
Zasługi dla Pożarnictwa 
zostali odznaczeni: dh Ro-
man Sójka, dh Adam Bie-
gański oraz  dh Mirosław 
Lew z OSP Rąbczyn. 
Na zakończenie uroczysto-

ści dh Andrzej Frąszczak Prezes OSP Jaskółki 
wręczył także podziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zakupu samochodu oraz 
darczyńcom, którzy wsparli jednostkę OSP przy 
jego zakupie. 

kierowcy OSP dh Konradowi Nowakowi. Obec-
ni na placu księża poświęcili nowy wóz. Chrzest-
nymi samochodu byli Magdalena Grajaszek 
i  Adam Skoczylas, mieszkańcy wioski Jaskółki. 
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
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Chińsko-arabsko-polska integracja 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach poznawali język i 
kulturę arabską, którą reprezentowali specjalni i orientalni goście w ramach 
projektu edukacyjnego  AIESEC.

Raszkowianka Mistrzynią Polski
Młodych Ekonomistów
27 maja 2016 roku, w gdańskim Sobieszewie odbył się "nał XI edycji kon-
kursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Zwy-
ciężczynią tegorocznej edycji została uczennica Gimnazjum im. Armii Kra-
jowej w Raszkowie, Ola Kasałka. 

Już po raz drugi szkoła w Korytach gościła stu-
dentów z odległych stron świata. Tym razem, 
Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach go-
ścił dwóch obcokrajowców: Saada Remeni z 
Algierii oraz Wang Zichuana z Chin. Goście 
przyjechali do Koryt w ramach międzynarodo-
wego projektu edukacyjnego AIESEC. Ucznio-
wie mieli okazję nie tylko „szlifować” język an-
gielski, ale również zapoznać się z kulturą, zwy-
czajami oraz językiem chińskim i arabskim. 

Niewątpliwą atrakcją był także pokaz Zichu-
ana, który przygotował prawdziwe chińskie 
danie. Dzieci wspólnie z Saadem i Zichuanem 
spędzały czas zwiedzając najciekawsze zakątki 
swojej miejscowości. Bardzo szybko znaleźli 
przy tym wspólny język.
Studenci byli także gośćmi Burmistrza Gminy 
i Miasta Raszków Jacka Bartczaka, który przy-
bliżył im historię oraz najnowsze osiągnięcia 
gminy.

Konkurs organizowany 
był przez Stowarzysze-
nie Krzewienia Edukacji 
Finansowej i przezna-
czony dla uczniów szkół 
gimnazjalnych z terenu 
całej Polski. Dotyczył 
zagadnień związanych z 
planowaniem (nanso-
wym, budżetem domo-
wym i budżetem pań-
stwa. Główną nagrodą w 
konkursie był notebook 
oraz tytuł  Najlepszego 
Młodego Ekonomisty. 
Podczas otwarcia, prof. 
dr hab. Elżbieta Ostrow-
ska wprowadziła wszyst-
kich uczestników w świat 
(nansów, wygłaszając wykład pt.: „Uwarunko-
wania gospodarczo-społeczne budżetu pań-
stwa i budżetu domowego”. W trakcie godzin-
nych, (nałowych zmagań gimnazjaliści roz-
wiązywali przygotowane zestawy zadań. Jury 
XI edycji ogólnopolskiego konkursu ekono-
micznego Mistrzostw Polski Młodych Ekono-

mistów na podstawie przyznanej punktacji wy-
łoniło zwycięzców. I miejsce  w Polsce zdobyła 
Ola Kasałka z Gimnazjum im. Armii Krajowej 
w Raszkowie.  Po części o(cjalnej wszyscy 
uczestnicy udali się na trzygodzinne zabawy 
na świeżym powietrzu. Pobyt w Sobieszewie 
zakończył się wspólną kolacją przy grillu.

Żużlowiec 
z Raszkowa
Jednym z najlepiej zapowiadają-
cych się młodzieżowców czarnego 
sportu w Wielkopolsce jest Dawid 
Kostecki, mieszkaniec naszej 
gminy.

W czerwcu Dawid podczas zawodów 
doznał kontuzji – złamanie kości le-
wej ręki z przemieszczeniem. Obec-
nie odbywa rehabilitację i nie może 
doczekać się kiedy znowu siądzie na 
motor. Życzymy mu szybkiego po-
wrotu do zdrowia i wielu sukcesów.
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Laureatka olimpiady u burmistrza

Nocny Maraton Filmowy
Już po raz piąty w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach odbył się 
Maraton Filmowy, a więc całonocne spotkanie z ambitnym kinem. O tym, 
jak pogłębiać swoją świadomość 'lmową, mówił gość specjalny imprezy - 
'lmoznawca, dr Piotr Pławuszewski z UAM w Poznaniu.

- Twój sukces to także dla mnie wielka radość 
i duma. To oznacza, że nasze szkoły dysponują 
wysokiej klasy kadrą, która kształci młodzież 
na najwyższym poziomie. Gratuluję i życzę 
Ci kolejnych tak doskonałych osiągnięć, które 
będą się przyczyniać do promocji także Gmi-
ny i Miasta Raszków - mówił burmistrz Jacek 
Bartczak podczas spotkania z Magdaleną Plutą.  
Laureatka jest uczennicą klasy III b Gimna-
zjum im. Armii Krajowej w Raszkowie. Fina-
łowy etap Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego odbył się w sobotę, 5 marca 2016 r. 
Magda przez dwie godziny rozwiązywała zada-
nia o wysokim stopniu trudności wymagające 

logicznego myślenia. Raszkowska gimnazja-
listka zdobyła aż 48 na 50 możliwych punktów. 
W nagrodę została zaproszona przez Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu na uroczystość wrę-
czenia zaświadczeń laureata. 
Osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy i 
umiejętności opłaciło się Magdzie również 
dlatego, że została zwolniona z części matema-
tycznej na Egzaminie Gimnazjalnym i zostanie 
w pierwszej kolejności przyjęta do wybranej 
szkoły ponadgimnazjalnej. W przygotowa-
niach do wszystkich etapów konkursu wspie-
rali Magdę rodzice oraz nauczycielka matema-
tyki, Violeta Rostalska. 

Maraton z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Biorą w nim udział 
nie tylko uczniowie gimnazjum, ale także ab-
solwenci, nauczyciele, przedstawiciele mediów 
i instytucji kulturalnych. Wszystkich łączy 
jedno – chęć rozmowy o dobrych <lmach, po-
szerzanie wiadomości o polskiej i zagranicznej 
kinematogra<i. Nie inaczej było także z piątku 
na sobotę, 4/5 marca 2016 roku. 
Najcenniejszym doświadczeniem tej nocy było 
spotkanie z dr. Piotrem Pławuszewskim, który 
na co dzień zawodowo zajmuje się analizą <l-
mów. Jego wykłady to połączenie wiedzy, pasji 
i umiejętności przyciągania uwagi publiczno-
ści. Zajmująco tłumaczył, na co zwracać uwa-
gę, aby <lm odpowiednio zrozumieć, urucho-
mić pogłębioną re>eksję na temat użytych w 
nim środków artystycznego wyrazu i nie tylko. 
W drugiej części gość mówił o swoich fascyna-
cjach <lmem dokumentalnym. Przybliżył naj-

ważniejszych twórców i ich dzieła. Młodzież 
dowiedziała się, kto to jest Kazimierz Karabasz, 
Krzysztof Kieślowski, Marcel Łoziński, Włady-
sław Ślesicki. 
W trzeciej części była okazja do zadawania pytań 
<lmoznawcy. Mimo późnej pory maratończycy 
byli bardzo dociekliwi. Po spotkaniu z doktorem 
odbył się konkurs wiedzy oscarowej przeprowa-
dzony przez Łukasza Bartczaka – dziennikarza 
„Ziemi Kaliskiej”. W turnieju tym wzięły udział 
trzy pary: Anna Mazurek i Oliwia Frąszczak (1. 
miejsce), Angelika Cieluch i Natalia Janowicz (2 
m.), Joanna Bruzi i Natalia Ptak (3 m.). 
Między prelekcjami i seansami odbywały się 
quizy z atrakcyjnymi nagrodami. Teraz pozo-
staje nam już tylko czekać na kolejną szóstą 
edycję szkolnego święta kina. Organizatorem 
maratonu było Koło Teatralno-Filmowe ,,Pod 
mostem”, które działa pod przewodnictwem 
Urszuli Rychlik- Kościelnej. 

Burmistrz Raszkowa Jacek Bartczak pogratulował sukcesu uczennicy 
Gimnazjum w Raszkowie Magdalenie Plucie, która została laureatką Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycznego.  

26 czerwca LKS Raszkowianka obchodziła 90 - lecie powstania klubu. 
W przededniu głównych obchodów jubileuszu odbył się turniej 
pokazowy oldboyów z udziałem: ASOCIACIÓN TERCIO VIEJO 
MURCIANO DE ALCANTARILLA – Hiszpania, OLDBOYS TEAM 
Niżna – Słowacja i oczywiście gospodarzy, RASZKOWIANKI Raszków. 

Przed meczami turnie-
jowymi swoje umie-
jętności piłkarskie po-
kazały reprezentacje 
nauczycieli z gminy 
Raszków i lekarzy z po-
wiatu ostrowskiego. Po 
emocjonującym spo-
tkaniu zwycięsko bój 
zakończyli lekarze, wy-
grywając 4:3. Później w 
asyście młodych adep-
tów piłkarskich „Rasz-
kowianki” w rytmie 
marszowym na główną płytę boiska wkro-
czyli uczestnicy imprezy. Po wysłuchaniu 
hymnów hiszpańskiego i słowackiego oraz 
odśpiewaniu hymnu polskiego przystąpio-

który również występował w zwycięskiej 
drużynie. Po wręczeniu wszystkim dru-
żynom pucharów zaproszeni goście udali 
się na spotkanie organizowane przez Dy-

rektora Gimnazjum 
im. Armii Krajowej 
w Raszkowie Damia-
na Juszczaka. Skład 
drużyny oldboy-
ów „Raszkowian-
ki”: Bartczak Jacek, 
Krawczyk Sławomir, 
Konieczny Bartosz, 
Czubak Marek, Pie-
trzak Marcin, Roba-
kowski Roman, Grą-
dzielewski Damian, 
Kaniewski Daniel, 
Wewiór Leszek, Ka-

sprzak Sebastian, Woźniak Roman, Jago-
dziński Florian, Kasprzak Radek, Dyczak 
Janusz, Mróz Jakub, Drozdowski Kry-
stian, Lis Henryk – bramkarz.

90-lecie
,,Raszkowianki” 

no do turnieju. Zwycięsko z tej rywalizacji 
wyszli oldboye jubilata, zdobywając okaza-
ły puchar ufundowany przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Raszków Jacka Bartczaka, 
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26 czerwca odbyła się druga część obcho-
dów 90-lecia LKS Raszkowianki Raszków. 
O godzinie 8:00 w kościele w Raszko-
wie odbyła się Msza Święta za zmarłych 
działaczy, zawodników i kibiców Rasz-
kowianki. Później złożone zostały kwiaty 
na grobach zmarłych. Od tego momentu 
rozpoczęto piłkarski maraton. Pierwszym 
jubileuszowym meczem był pojedynek 
„Orlików” z ich rodzicami, w tym meczu 
lepsze okazały się „Orliki”, wygrywając 7:4. 
Jako drudzy na boisko wyszli  trampkarze 
Raszkowianki oraz Powiatowa Reprezen-
tacja Kobiet. Podopieczni Romana Roba-
kowskiego wygrali z dziewczynami 5:0. Po 
meczach młodych zawodników przyszedł 
czas na seniorów. Miejscowi podejmowa-
li ,,Ostrovię 1909” Ostrów Wielkopolski, 
czwartoligowiec okazał się lepszy, wygry-
wając 3:1. Honorową bramkę dla Raszko-
wianki strzelił Damian Spaleniak. 

Po rywalizacji na boisku przyszedł czas na 
uroczystą akademię jubileuszową. Rozpo-
czął ją Jakub Mróz, przypominając zgro-
madzonym całą historię naszego klubu. 
Kilka miłych słów o naszym klubie powie-
dział obecny na 90-leciu Burmistrz Gminy 
i Miasta Raszków Jacek Bartczak. Nie oby-
ło się bez odznaczeń dla wybitnych dzia-
łaczy w raszkowskiej piłce. Odznaczenia 
od Ministra Sportu otrzymali: Marek Czu-
bak, Włodzimierz Dubielczyk i Jan Szcze-
paniak. Kaliski Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej swoimi odznaczeniami uhonoro-
wał Sebastiana Kasprzaka, Jakuba Mroza, 
Tomasza Gmura, Sławomira Krawczyka, 
Daniela Kaniewskiego i Mateusza Woź-

niaka. Za wybitne osiągnięcia sportowe 
w Raszkowiance wyróżnienia otrzymali: 
Henryk Cerekwicki, Henryk Wawrzyniak, 
Józef Jankowski, Florian Jagodziński, To-
masz Gmur i Henryk Lis. Burmistrz na-
grodził również bramkarza Henryka Lisa 
za wieloletnie reprezentowanie Raszko-
wianki rękawicami bramkarskimi, które 
podarował Samir Handanovic, golkiper 
Interu Mediolan. 
Podczas akademii pokaz freestyle foot-
ball zaprezentowała grupa Royal Team z 
Żerkowa. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się galeria fotografii, która ukazy-
wała wszystkie lata działalności naszego 
klubu. Na zakończenie prezes Raszko-
wianki Marek Czubak podziękował tre-

nerowi seniorów Piotrowi Kasprzykowi 
za wkład w pracę z zespołem i osiągnię-
cie, jakim był awans do „okręgówki”, 
trener otrzymał pamiątkową statuet-
kę. Ostatnim akcentem obchodów był 
mecz Oldboys ,,Raszkowianki” Raszków 
i Oldboys ,,Zagłębie” Lubin. W składzie 
gości oglądać mogliśmy mistrzów Polski 
z 1991 roku. Niestety Zagłębie okazało 
się lepsze, wygrywając 4:3. Uroczystość 
zakończyła biesiada piłkarska. 
- Miło było uczestniczyć w tej piłkarskiej 
gali. Ja jako mieszkaniec Raszkowa pamię-
tam wiele meczów ,,Raszkowianki”. Dobrze, 
że historia piłkarska w Raszkowie jest pod-
trzymywana -  podsumował Jacek Bartczak, 
burmistrz Raszkowa.



Mistrz wędkarzy na 2016 rok z RTW Raszków
Jak co roku wędkarze z RTW 
Raszków walczyli o zaszczytny 
tytuł  Mistrza RTW Raszków. 
Zawody odbywały się w dwóch 
turach. Henryk Wawrzyniak 
wygrał bezkonkurencyjnie obie 
tury i został panującym Mistrzem 
RTW Raszków na 2016 rok. 

Zwycięzca złowił siedem karpi o łącznej 
wadze 12,34 kg, co dało mu bezapelacyjnie 
pierwsze miejsce. Pozostali zawodnicy 
równie dzielnie walczyli. Jan Wawrzyniak 
złowił dwa piękne okazy amurów i okonia 
o wadze 7,56 kg. Pozostali wędkarze mogli 
poszczycić się pięknymi okazami karpi, 
amurów, leszczy, płoci, zdarzył się również 
jeden jazgarz
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Zawodnicy UKS Arkady Raszków 
wśród najlepszych uczniów w Wielkopolsce

Szkółki na stracie 
25 i 26 czerwca 2016 roku Gmina i Miasto Raszków była gospodarzem 
Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym. Pogoda jak 
zwykle dopisała kolarzom, którym na trasie kibicowali mieszkańcy Raszko-
wa i okolic.

Podsumowanie sezonu
„Raszkowianki”
Sezon 2015/2016 dobiegł końca, jak na benia-
minka „okręgówki” był to naprawdę dobry sezon. 
W pierwszym roku po powrocie do Kaliskiej Klasy 
Okręgowej „Raszkowianka” zajęła 9 miejsce z 36 
punktami na koncie. Wygrali 10 meczy, 6 zremi-
sowali i 14 przegrali. W sumie zdobyli 41 bramek.

Najlepszym strzelcem „Raszkowianki” został Marcin Kucharski, 
który zdobył 11 bramek, 5 bramek strzelił Bartosz Zmyślony, po 
4 bramki zdobyli Damian Grzeszczyk i Damian Spaleniak, po 3 
bramki na koncie mają Jakub Józe<ak, Maciej Paszek i Konrad 
Rudnicki, Jakub Gonera strzelił 2 gole, a po jednym tra<eniu na 
koncie mają Mateusz Fuchs, Paweł Jagodziński, Patryk Klimas, 
Kacper Krawczyk, Tomasz Matyjasik i Damian Rogalka.
Życzymy, aby następny sezon był jeszcze lepszy dla naszej 
„Raszkowianki”. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali zespół 
i zapraszamy już na kolejny sezon zmagań w Klasie Okręgowej.

25 czerwca odbyła się jazda indywidualna na 
czas, natomiast 26 czerwca – wyścig ze startu 
wspólnego. Ogółem w wyścigach startowa-
ło około 400 kolarek i kolarzy. W ciągu tych 
dwóch dni mogliśmy oglądać i przeżywać 
zmagania adeptów kolarstwa w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. Trasa dla uczest-
ników ze startu wspólnego była trudna, dlatego 
nie wszyscy zdołali dotrzeć do mety. Puchary 
zwycięzcom wyścigów na raszkowskim rynku 
wręczyli wspólnie: burmistrz Raszkowa Jacek 

Bartczak, prezes WZKOL Lucjusz Wasielewski 
oraz Kazimierz Orłowski.
Podziękowania za trud włożony w organizację 
wyścigów należą się: Sekcji Ruchu Drogowego 
KP Policji w Ostrowie Wielkopolskim, funk-
cjonariuszom Komisariatu Policji w Raszko-
wie, strażakom z OSP Przybysławice, Rąbczyn, 
Jaskółki, Raszków, Głogowa, Moszczanka, Li-
gota i Janków Zaleśny, którzy czuwali nad bez-
pieczeństwem na trasach wyścigu oraz pracow-
nikom Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie.

W środę 8.06.2016 w Poznaniu na Cytadeli odbyły się Finały Mistrzostw Wielkopolski Szkół w biegach 
na orientację. Słoneczna pogoda sprzyjała rywalizacji. W Mistrzostwach wystartowała spora grupa zawod-
ników UKS Arkady Raszków w barwach szkół, do których chodzą. 

Zawodnicy reprezentowali: Szkołę 
Podstawową w Raszkowie, Gimna-
zjum w Raszkowie, I Liceum Ogól-
nokształcące w Ostrowie. Wśród 
dziewcząt i chłopców ze szkół pod-
stawowych w każdej kategorii wy-
startowało po około 110 uczniów. 
W tak dużej stawce bardzo dobrze 
spisali się uczniowie SP Raszków 
przygotowani przez Justynę i Adama 
Dutkowskich. W kategorii dziewcząt 
zespół SP Raszków zajął 4 miejsce w 
Wielkopolsce wśród 31 sklasy<ko-
wanych szkół. Skład zespołu dziew-
cząt i klasy<kacja:  6 miejsce - Do-
broś Aleksandra, 10 miejsce - Gruszczyńska Zuzanna, 12 miejsce 
- Sójka Wiktoria,  Pluta Aleksandra wszystkie z kl. 6b.
Znakomicie w kategorii chłopców wystartowali uczniowie SP 
Raszków. W punktacji drużynowej wśród reprezentacji 32 szkół z 
Wielkopolski  raszkowscy uczniowie zajęli  2 miejsce. Skład zespo-
łu chłopców  i klasy<kacja: 5 miejsce - Bieniek Maksym, 10 miejsce 
- Kaczocha Szymon, 31 miejsce - Marciszewski Robert - wszyscy z 
kl. 6b, oraz Oczkowski Kacper kl.  5c.
Dziewczęta z Gimnazjum w Raszkowie zajęły w punktacji szkół 2 
miejsce w Wielkopolsce wśród 26 sklasy<kowanych gimnazjów. 
Skład zespołu dziewcząt  i klasy<kacja: 2 miejsce - Niezgódka Do-

minika,  4 miejsce - Ruda Natalia,  7 miejsce - Wajrauch Oliwia,12 
miejsce - Pluta Magdalena - na 99 zawodniczek.
Kapitalnie wśród chłopców wystartowali uczniowie raszkowskiego gim-
nazjum zdobywając 1 miejsce. Skład zespołu chłopców i indywidualnie 
zajęte miejsca: 2 miejsce - Żurkiewicz Krzysztof, 3 miejsce - Garstka Kamil, 
5 miejsce - Michalak Hubert. Wśród chłopców startowało 94 uczniów.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych startowało dwóch zawod-
ników UKS Arkady będących uczniami  1 Liceum Ogólnokształcą-
cego w Ostrowie Wlkp. 
3 miejsce zajął Jakub Garstka, a 6 miejsce wybiegał Piotr Niezgód-
ka. W tej kategorii biegało 109 zawodników.

Mistrzyni 
i Wicemistrzyni Polski 
- Wiktoria Polak 
z Raszkowa
Już podczas pierwszego dnia Mistrzostw 
Polski w kolarstwie torowym juniorów 
młodszych, rozgrywanych w Pruszkowie, 
na najwyższym stopniu podium stanęła 
mieszkająca w Walentynowie, reprezentant-
ka KTK Kalisz - Wiktoria Polak.

Mieszkanka naszej gminy 
triumfowała w wyścigu na 
dystansie 2 kilometrów na 
dochodzenie. W kwali<ka-
cjach Wiktoria Polak uzyska-
ła rezultat, który zapewnił jej 
awans do <nału. Walka o złoty 
medal była niezwykle zacięta, 
jednak Wiktoria zwyciężyła. 
W dwóch kolejnych dniach 
Mistrzostw Polski w kolar-
stwie torowym juniorów 
młodszych zawodnicy rywa-
lizowali w omnium. W tym 
kolarskim wieloboju Wikto-
ria wywalczyła srebrny me-
dal zastając Wicemistrzynią 
Polski. Serdecznie gratulu-
jemy!


