DNI GMINY 2018 ZA NAMI
W dniach 30 czerwca - 1 lipca Gmina Rozdrażew odchodziła po raz kolejny swoje
święto. Obchody poprzedzone zostały akcją pobierania krwi w mobilnym punkcie przy
„Chacie na Rozdrożu”. Wśród 33 honorowych krwiodawców rozlosowano nagrody
ufundowane przez sponsorów. Główne wygrane to rower i tablet. W sobotni wieczór
mieszkańcy bawili się na plenerowej zabawie tanecznej przy muzyce zespołu „BLUE SEX”.
W niedzielne popołudnie z rozdrażewskiego Rynku wyruszył barwny korowód
prowadzony przez kolumnę odrestaurowanych samochodów produkowanych niegdyś w
Polsce. W pochodzie prezentowały się sołectwa oraz uczestnicy konkursu pojazdów
bezsilnikowych. Tym razem, z racji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, jego
mottem przewodnim była symbolika narodowa.
Za najbardziej pomysłowe i oryginalne pojazdy decyzją jury konkursu nagrodzeni zostali:
- Maja i Wiktoria Trawińskie z Rozdrażewa - I nagroda: tablet
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ”Rozdrażew” - II nagroda: głośnik bezprzewodowy,
- Mikołaj, Piotr i Wiktor Bartkowiak z Rozdrażewa - III nagroda: helikopter zdalnie
sterowany, plecak i zestaw upominkowy,
- Ewelina i Bartosz Stęclik z Wolenic – równorzędna III nagroda: samochód zdalnie
sterowany, materac i zestaw upominkowy,
- Anna i Barbara Ptak z Wolenic – IV nagroda: puzzle, mały konstruktor i zestaw
upominkowy,
Ponadto za ciekawe aranżacje wyróżnienia otrzymali:
- Maria, Czesław i Mieczysław Skowrońscy - Rozdrażew,
- Mateusz, Kinga i Bartłomiej Frencel - Dąbrowa,
- Szymon, Jan Czubak - Rozdrażew,
- Wiktor Jackowski - Rozdrażew.
Nagrody dla uczestników konkursu ufundowały krotoszyńskie firmy Dino i A-T oraz Infonet
z Pleszewa i Materbiur z Łodzi. Najmłodsza uczestniczka Marysia Skowrońska otrzymała
także puchar ufundowany przez Gazetę Krotoszyńską.
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 i młodzieży Przedszkoli i Szkół Podstawowych z Rozdrażewa i
Nowej Wsi oraz zespół taneczny „SHOW DANCE”.
Dorobek artystyczny przeplatany był konkurencjami rozgrywanymi w ramach
Turnieju Sołectw. Pięcioosobowe drużyny rywalizowały w czterech zupełnie nowych
konkurencjach takich jak: czołgiści, wiejskie kręgle i wyścig taczek. Sołtysi natomiast
prezentowali zdolności wędkarskie w konkurencji łowienia styropianowych rybek. Ostatnią
konkurencje 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. W niej znakomicie spisały się zespoły Grębowa i Wolenic. Dzięki
temu drużyna z Wolenic ostatecznie wyprzedziła prowadzący od pierwszej konkurencji
zespół Chwałek. Końcowa klasyfikacja turnieju sołectw przedstawiała się następująco:
1 WOLENICE 42 pkt
2 CHWAŁKI 37,5 pkt
3 TRZEMESZNO 33,83 pkt
4 NOWA WIEŚ 30,5 pkt
5 GRĘBÓW 30,33 pkt
6 BUDY 27,5 pkt
7 DĄBROWA 27 pkt

8 ROZDRAŻEWEK 24,83 pkt
9 WYKI 19,5
10 DZIELICE 17 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. W tej części obchodów wystąpił też
iluzjonista Marcin Gogołowicz, 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 Dzielicach i Rozdrażewku.
Największa dawka emocji czekała publiczność w niedzielny wieczór. Pierwszą
atrakcją był spektakl Kabaretu „Ławeczka”, w którym wystąpili trzej świetni aktorzy, znani
m.in.: jako stali bywalcy ławeczki z najpopularniejszego polskiego serialu „Ranczo”: Piotr
Prągowski (Pietrek), Bogdan Kalus (Hadziuk) i Sylwester Maciejewski (Solejuk). Artyści
szybko nawiązali znakomity kontakt z publicznością i zaprezentowali sporą dawkę dobrego
dowcipu. Zabawnymi dialogami i piosenkami rozbawili licznie zgromadzoną widownię.
Wydarzeniem wieczoru był koncert Moniki Kuszyńskiej, której towarzyszył zespół
Kuby Raczyńskiego. Gwiazda zaprezentowała swoje nowe piosenki a w finale koncertu
zaśpiewała utwory z czasów współpracy z zespołem Varius Manx oraz aranżację hitu
Stanisława Sojki „Tolerancja”. Pomiędzy piosenkami artystka nie tylko przedstawiała genezę
poszczególnych utworów, ale opowiadała o wydarzeniach ze swego życia oraz o potrzebie
nadziei i pogodnego spojrzenia w przyszłość w każdej sytuacji. Niezwykle liryczne piosenki
i wiele ciepłych słów pomiędzy ich wykonaniem stworzyły niezwykłą aurę koncertu.
Dwudniową imprezę prowadzoną przez Jolantę Bożejewicz 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,
- MAX – POL Krotoszyn,
- Zakład Elektryczny JAN BUD, Rozdrażew,
- DINO Krotoszyn,
- A-T Krotoszyn,
- INFONET – Systemy Komputerowe Pleszew,
- MATERBIUR Łódź,
- CENTNAS Krotoszyn,
- ZORRO Rafał Lis Rozdrażew,
- Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne AGROUNIMA Cezary Sztuder, Rozdrażew,
- Przerób Kamienia - Kostka Hieronim, Cieszków,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KON-BUD Konrad Genderka, Grębów.
Serdecznie dziękujemy paniom z KGW Dzielice i Rozdrażewek za przygotowane wypieki
oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju sołectw.
Dziękujemy również strażakom z jednostek OSP Budy, Rozdrażew i Dąbrowa
za zabezpieczenie
trasy
korowodu
oraz
dojazdu
na
miejsce
imprezy.

