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Nazwa wioski Raszowa wywodzi się od nazwiska właściciela 
lub dzierżawcy Rass. Obecnie jest to duża wieś zamieszkała 

przez około 1050 osób. Szczególne miejsce w  życiu lokalnej 
społeczności odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna, odnosząca 

liczne sukcesy w krajowych i międzynarodowych zawodach pożarni-
czych. Perełką strażaków jest stara remiza strażacka z drewnianą wieżą 
z 1925 r. W centrum miejscowości znajduje się kościół parafialny w sty-
lu barokowym, który nosi nazwę Wszystkich Świętych. Ołtarz głów-
ny kościoła zdobią rzeźby świętych i aniołów. Liczne kapliczki i krzyże 
wpisują się w obraz miejscowości. Utworzony w 1993 r. „Park Wiejski” 
o powierzchni 27,6 ha pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Znaj-
dujące się na jego terenie zbiorniki wodne stwarzają dogodne warunki 
do uprawiania wędkarstwa. Przez park prowadzą również ścieżki rowe-
rowe. Rozwijająca się baza gastronomiczna i hotelowa przyczynia się 
do całkowitego rozwoju wioski.

The name of the village Raszowa was derived from the name of 
its owner or leaseholder, whose surname was Rass. At present it 
is a large village inhabited by 1050 people. A special place in the 

village life is taken by the local Volunteer Fire Brigade, successful in 
numerous national and international fire contests. The most cherished 
by the firemen object is the old fire station with its wooden tower from 
1925. In the centre of the locality there is the parish church of All the 
Saints in Baroque style. The main altar of the church is ornamented by 
sculptures of saints and angels. Numerous shrines and roadside crosses 
belong to the image of the village. Created in 1993 ‘Village Park’ of the area 
of 27,6 hectares has the recreational function. Water reservoirs within its 
area create good conditions for fishing. The park is cut through by bike 
routes. The developing gastronomic and accommodation base fosters 
the general development of the village.

Der Name des Dorfes Raschowa leitet sich vom Namen des Ei-
gentümers oder Pächters, Rass, ab. Heute ist es ein großes Dorf 
mit etwa 1050 Einwohnern. Eine besondere Stellung im Leben der 

lokalen Gemeinschaft nimmt die Freiwillige Feuerwehr ein, die bei 
nationalen und internationalen Feuerwehrwettkämpfen sehr erfolgreich 
ist. Der besondere Stolz der Feuerwehrleute ist das alte Feuerwehrhaus mit 
hölzernem Turm von 1925. Im Dorfzentrum befindet sich die Pfarrkirche im 
barocken Stil, die den Namen Allerheiligen trägt. Der Hauptaltar der Kirche 
wird von Heiligen- und Engels-Skulpturen geschmückt. Zahlreiche Wegeka-
pellen und Kreuze gehören zum Dorfbild. Der 1993 eröffnete „Dorfpark” mit 
einer Fläche von 27,6 ha dient der Erholung. In den dortigen Teichen bieten 
sich ideale Bedingungen zum Angeln. Durch den Park führen auch Radwe-
ge. Die zunehmenden Gastronomieeinrichtungen und Übernachtungsmög-
lichkeiten tragen zur Entwicklung des Dorfes bei.
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Godziny otwarcia  
(w sezonie letnim od kwietnia do października):

wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00,  
sobota – niedziela godz.: 10.00 - 14.00, 

w poniedziałki nieczynne
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