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 W dniach 29 - 30 czerwca Gmina Rozdrażew po raz piętnasty obchodziła swoje 

święto. Obchody rozpoczęły się sobotnią zabawą taneczną przy muzyce  zespołu XDance.  

 W niedzielne popołudnie z parkingu przy ul. Krotoszyńskiej wyruszył barwny 

korowód prowadzony przez kolumnę odrestaurowanych samochodów, produkowanych 

niegdyś w Polsce, należących do Stowarzyszenia „Srebrne Trąby”. W pochodzie 

prezentowały się sołectwa oraz uczestnicy konkursu pojazdów bezsilnikowych. Tym razem, 

jego mottem przewodnim było hasło „Na straży bezpieczeństwa”   

Za najbardziej pomysłowe i oryginalne pojazdy nawiązujące do pojazdów służb i straży  

zajmujących się ochroną bezpieczeństwa mieszkańców decyzją jury konkursu nagrodzeni 

zostali:  

1. Pierwsze równorzędne miejsca (tablety + zabawki): 

- Oskar, Maja i Wiktoria Trawińscy z Rozdrażewa, 

- Franek i Michał Staśkiewicz z Rozdrażewa, 

- Alicja i Wiktor  Wujczyk z Rozdrażewka.  

2. Drugie równorzędne miejsca:  

- Mikołaj, Piotr i Wiktor Bartkowiak z Rozdrażewa,  

- Anna i Barbara  Ptak z Wolenic. 

3. Trzecie równorzędne miejsca:  

- Bartosz Stęclik z Wolenic,  

- Gabrysia Jaśniak  z Dzielic, 

- Marysia Skowrońska z Rozdrażewa.   

Ponadto za ciekawe  aranżacje wyróżnienia otrzymali:  

- Czesław Skowroński  z Rozdrażewa,  

- Małgorzata Skowrońska  z Rozdrażewa.  

 Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wójt Gminy Mariusz Dymarski 

dokonał oficjalnego otwarcia Dni Gminy. Sporą dawkę muzycznych i tanecznych wrażeń 
zapewniły występy dzieci Przedszkoli z Rozdrażewa i Nowej Wsi oraz Szkół Filialnych                    

z Grębowa i Dzielic.  

Dorobek artystyczny przeplatany był konkurencjami rozgrywanymi w ramach 

Turnieju Sołectw. Pięcioosobowe drużyny rywalizowały w takich konkurencjach jak: slalom 

drużynowy na nartach, czołgiści oraz w dwóch zupełnie nowych rozgrywkach: sołtys powozi 

i wałkowa sztafeta. Ostatnią konkurencję stanowiły – tradycyjnie – próby przerzutu i złapania 

jajka na jak najdłuższej odległości.  

Rywalizacja - choć przebiegała w duchu sportowych zasad fair play - była bardzo 

zacięta i wyrównana, a o ostatecznym wyniku - jak niemal co roku - zdecydowała ostatnia 

konkurencja rzutu jajkiem. Przy równej liczbie punktów drużyn z Bud i Trzemeszna                          

o pierwszym miejscu w turnieju zaważyła większa ilość zwycięstw odniesionych                               

w konkurencjach przez wieś Trzemeszno. Końcowa klasyfikacja turnieju sołectw 

przedstawiała się następująco:  

1 TRZEMESZNO       37,25 pkt  

2 BUDY                   37,25 pkt 

3 NOWA WIEŚ       29,25 pkt 

4 WOLENICE       23      pkt 

5 DĄBROWA        23      pkt  

6 WYKI                   20,23 pkt  

7 ROZDRAŻEWEK       15      pkt 

8 ROZDRAŻEW             10      pkt 

 

Trzy pierwsze drużyny otrzymały z rąk Wójta Gminy okazałe puchary. Wszystkie 

drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki dla zawodników.  



 

Po rywalizacji dorosłych przyszedł czas na atrakcje dla najmłodszych, przygotowane 

przez rozdrażewskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Dużym zainteresowaniem cieszył się  
pokaz karate wykonany przez Rozdrażewski Klub Karate pod przewodnictwem Piotra 

Bielawskiego.  

W tej części obchodów wystąpił też iluzjonista ERATRO Roman Roszyk z Poznania, 

który prezentował swoje sztuczki i chętnie przekazywał tajniki swego fachu dzieciom 

obserwującym jego pokaz z wielkim zainteresowaniem.   

Przez całe popołudnie w „Chacie na Rozdrożu” serwowano kawę i pyszne ciasto 

przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie i Budach. 
 

  Największa dawka emocji czekała publiczność w niedzielny wieczór. Pierwszy na 

scenie wystąpił miejscowy Zespół „Ale Babki”, który zaprezentował znane piosenki ludowe.  

Na murawie boiska Teatr Ognia INFERNAL z Krotoszyna wykonał przepiękny spektakl 

„Master of time” pokazujący czar ognia i kunszt artystyczny. Zaczarowany pokaz zatrzymał  

biegnący czas i przeniósł widzów w świat wirujących płomieni i iskier, wywołując wiele 

niezapomnianych wrażeń.   
 
 

Wydarzeniem wieczoru był koncert Filipa Lato z zespołem. Młody pochodzący 

z Warszawy artysta znany głównie z udziału w programie The Voice of Poland, Twoja Twarz 

Brzmi Znajomo oraz współpracy z chórem Sound'n'Grace zaprezentował swoje piosenki.                   

W finale koncertu zaśpiewał znane utwory  m.in. „Halo ziemia”, „Krawiec”, „Czy masz 

miłość”, „Dzięki za wszystko”, które wywołały wiele emocji zwłaszcza wśród młodszej 

publiczności.  
 

Dwudniową imprezę prowadzoną przez Joannę Wawrzyniak zakończyła zabawa 

taneczna, której oprawę muzyczną zapewnił D.J. DAXIOR. 

 
 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie 

i uświetnienie obchodów Dni Gminy.  

Organizację Dni Gminy wsparli finansowo lub rzeczowo: 

- Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, oddział w Rozdrażewie, 

- PPUH SCORPION - Maria i Tadeusz Stasik, Rozdrażew, 

- Betoniarstwo Michał Stachura, Rozdrażew, 

- Betoniarstwo Mateusz Stachura, Rozdrażew, 

- MAX – POL  Krotoszyn, 

- Zakład Elektryczny JAN BUD, Rozdrażew, 

- DINO Krotoszyn, 

- INFONET – Systemy Komputerowe Pleszew, 

- MATERBIUR Łódź,  
- CENTNAS  Krotoszyn, 

- ZORRO Rafał Lis Rozdrażew, 

- AUTODIAG Jakub Borowczyk Rozdrażew, 

- Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne AGROUNIMA Cezary Sztuder, Rozdrażew, 

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KON-BUD Konrad Genderka, Grębów, 

- Zakład Elektromechaniki Chłodniczej „IGLO” Włodzimierz Piasny Krotoszyn,  

- Sklep komputerowy MAXIMA Anna Szyszka Krotoszyn. 
 

Serdecznie dziękujemy paniom z KGW Dabrowa i Budy za przygotowane wypieki oraz 

osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju sołectw. Dziękujemy 

również strażakom z jednostek OSP Rozdrażew, Budy i Dąbrowa za zabezpieczenie trasy 

korowodu oraz imprezy. 


