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Budżet Obywatelski 2019 - MIESZKAŃCY zdecydowali

Do końca bieżącego roku zostanie wymieniona nawierzchnia w parku domu kultury przy 
muszli koncertowej i pawilonach, które przeszły rewitalizację. Odnowiony plac pomiędzy 
zabytkowymi obiektami będzie przypominał piękną scenerię znaną rawiczanom chociażby 
z historycznych pocztówek.

NOWA NAWIERZCHNIA
PRZY DOMU KULTURY 

ZGŁOŚ AWARIĘ

tel. (+48) 518 778 535

ZGŁOSZENIA  RAWICZ

zgloszenia@rawicz.eu
kontakt telefoniczny: 

facebook: 
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s. 13

MURAL MIEJSKI:

Historia „zapisana”  
na więziennym murze  
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2 mln zł mniej z PIT-u  
na 2020 rok
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Informacja o nowych miejscach 
parkingowych oraz zmianach 
w organizacji ruchu  
► s. 8-9

W TROSCE O ZDROWIE, KLIMAT I ŚRODOWISKO
Punkt Konsultacyjny Programu

„CZYSTE POWIETRZE”
w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz

Informacje telefoniczne:
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-10.00
- numer kontaktowy: 65 546 54 44

Konsultacje w urzędzie:
wtorki i środy w godz. 10.00-14:00
Biuro Zarządzania Kryzysowego  
(wejście od podwórza)

Program daje osobom fizycznym możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.  
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

ROZPOCZĄŁ  
SIĘ PIERWSZY ETAP 
REMONTU RYNKU 

ZMIANY W CENTRUM MIASTA
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Możliwość skorzystania ze skrzynki pocztowej  

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Telefon: (65) 546 54 00
Fax: (65) 546 41 67
E-mail: umg@rawicz.eu
Serwis internetowy: www.rawicz.pl
Godziny pracy urzędu:
w poniedziałki 8.00 -16.00; wt.-pt. 7.00-15.00
Wydział Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, meldunki, USC):
w poniedziałki 8.00-18.00; wt.-pt. 7.00-15.00

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie wniosków  
i skarg: w poniedziałki od godz. 10.00 do 16.00 
oraz w pozostałych dniach po uzgodnieniu terminu. 
Telefon: (65) 546 41 64
E-mail: g.kubik@rawicz.eu

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawie 
wniosków i skarg: w poniedziałki od godz. 10.00 do 16.00. 
Telefon: (65) 546 41 64
E-mail: p.szybaj@rawicz.eu

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz przyjmuje  
Mieszkańców podczas dyżuru, który pełni w każdy poniedziałek 
od godz. 15.00 do 16.00 oraz w każdy piątek od godz. 14.00 
do 15.00  w sali 104 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Telefon: (65) 546 54 07; 65 546 54 08 (biuro rady)  
E-mail: biurorady@rawicz.eu, m.przybylski@rawicz.eu

www.rawicz.pl/kartamieszkanca

Sprawdź, co zyskujesz, korzystając z Karty Mieszkańca

lub dołącz do grona wspierających ją 
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PRZYDATNE KONTAKTY
Telefony alarmowe 112
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Komenda Powiatowa Policji (Rawicz) 65 546 62 00
Rewir dzielnicowych (Rawicz) 65 546 62 40
KP Państwowej Straży Pożarnej 65 322 43 00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji (centrala) 65 546 10 59
Schronisko dla zwierząt (Henrykowo) 65 529 93 67
Komunikacja autobusowa (Linia nr 2) 65 547 11 84
Urząd Pocztowy (Rawicz) nr 1 65 545 44 46
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych 65 545 44 02
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 65 545 40 37
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia 65 546 39 53
Ośrodek Sportu i Rekreacji 65 546 26 36
Muzeum Ziemi Rawickiej 65 545 35 75
Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej  65 545 35 75
Dom Kultury 65 546 10 16
Rawicka Biblioteka Publiczna 65 545 20 04
Prokuratura Rejonowa w Rawiczu 65 546 64 49
Sąd Rejonowy w Rawiczu 65 546 12 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 65 546 26 51
Urząd Skarbowy w Rawiczu 65 54 66 100
Szpital Powiatowy w Rawiczu 65 546 24 13
NZOZ Przychodnia Lekarska RAWMED 65 546 12 91
NZOZ Center-Med Przychodnia lekarska 65 545 33 22
Bank Żywności w Rawiczu 608 620 695
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 65 546 13 41
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GMINA RAWICZ  
SZUKA SKARBNIKA 

Burmistrz Gminy Rawicz 
rozpoczął rekrutację na sta-
nowisko skarbnika. Do tej 
pory tę funkcję pełniła Ar-
leta Przydrożna, która obej-
mie stanowisko dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych. 
Oferty można składać do 
19 listopada. Nowy skarb-
nik pracę ma rozpocząć 1 
grudnia br. 

Podczas ostatniej sesji rada 
miejska podjęła uchwałę 
o odwołaniu skarbnika 
gminy – Arlety Przydroż-
nej, która będzie odpo-
wiedzialna za kierowanie 
od stycznia 2020 r. nową 
jednostką – Centrum Usług 

Wspólnych. Skąd taka ro-
szada? – Pani skarbnik 
przed zakończeniem kariery 
zawodowej chciała podjąć 
się nowego zadania. Uzna-
liśmy, że jako dyrektor CUW 
będzie także służyła radą 
przez najbliższe miesiące 
nowemu skarbnikowi, co po-
zwoli nam zachować płyn-
ność na tym stanowisku. 
Chciałem uniknąć sytuacji, 
podczas której nowy skarb-
nik jest całkowicie „odcię-
ty” od wiedzy osoby, która 
przez lata nadzorowała 
gminny budżet – wyjaśnia 
burmistrz Grzegorz Kubik. 
– Liczyłem, że uda nam się 
obsadzić stanowisko skarb-
nika poprzez awans we-
wnętrzny w urzędzie, jednak 
nie było zainteresowania tą 
funkcją – dodaje. 

Osoba, która będzie chciała 
się ubiegać o to stanowisko, 
powinna mieć wykształ-
cenie ekonomiczne i kil-
kuletnie doświadczenie 
w księgowości lub posia-
dać certyfikat księgowy 
czy figurować w rejestrze 

biegłych rewidentów. Poza 
tym kandydat nie powinien 
być karany. Z kolei wśród 
predyspozycji Gmina sta-
wia na samodzielność, za-
angażowanie, zdolności 
analityczne i organizacyj-
ne. – To niezwykle odpo-
wiedzialna funkcja, która 
wymaga wielkiego zaan-
gażowania, sporej wiedzy 
i odporności. Każdy, kto bę-
dzie spełniał wymagania, 
ma szansę objąć tę funkcję, 
a my liczymy na dobre ofer-
ty – dodaje burmistrz. 

Głównym zadaniem skarb-
nika będzie przygotowywa-
nie i nadzorowanie budżetu 
Gminy i jego zmian, sporzą-
dzenie analiz i sprawozdań 
z wykonania budżetu oraz 
prognozowanie budżetowe 
na okresy wieloletnie. Skarb-
nik ma współpracować tak-
że z gminnymi jednostkami 
organizacyjnymi czy Regio-
nalną Izbą Obrachunkową. 
Oferty można składać do  
19 listopada 2019 r. Ogłosze-
nie dostępne jest na stronie 
www.bip.rawicz.pl. /cib

NAGRODA DLA  
SOŁECTWA ZAŁĘCZE 

Sołectwo Załęcze zostało lau-
reatem III edycji konkursu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopol-
skiego i otrzymało tytuł "Ak-
tywna Wielkopolska Wieś". 

Dyplom wraz ze statuet-
ką i nagrodą w wysokości  
3 tys. zł z rąk Przewod-

niczącego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
Wiesława Szczepańskiego 
oraz wicemarszałka Krzysz-
tofa Grabowskiego odebra-
ła sołtys Załęcza - Elżbieta 
Brzezińska. 

Gala podsumowująca kon-
kurs "Liderzy Wielkopol-

skiej Odnowy Wsi" odbyła 
się 5 października w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
w Krzywiniu. W wydarzeniu 
nagrodzone zostały wszyst-
kie wyróżnione w konkursie 
sołectwa z regionu zachod-
niej i południowo-zachodniej 
Wielkopolski. Serdecznie gra-
tulujemy! /ak
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ZBIORNIK RETENCYJNY W BUDOWIE
Na przełomie sierpnia 
i września rozpoczęła się 
budowa zbiornika reten-
cyjnego w Rawiczu przy 
ul. Kadeckiej. Inwesty-
cja wyniesie 2,2 mln zł, 
z czego 1,6 mln zł to środki 
pozyskane przez Gminę 
z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2014-2020. 

Zakres gminnej inwestycji doty-
czy budowy podziemnego zbior-
nika retencyjnego o pojemności 
550 m³ na istniejącym systemie 
kanalizacji deszczowej wraz 
z budową i przebudową odcin-

ka sieci kanalizacji deszczowej 
łącznej długości 233 m w rejonie 
ul. Kadeckiej w Rawiczu. Całko-
wity koszt inwestycji to 2 mln 
275 tys. zł. 

Obecnie inwestycja jest 
w trakcie realizacji. Do tej pory 
wykonany został odcinek sieci 
kanalizacji deszczowej w ul. 
Wały Dąbrowskiego i ul. Wały 
Kościuszki. 

- Wymurowana została także 
studnia na istniejącym kolektorze 
kanalizacji deszczowej w plan-
tach. Trwa również zabijanie 
ścianek szczelnych, które umoż-
liwią rozpoczęcie prac ziemnych 
w miejscu projektowanego 

zbiornika – tłumaczy Elżbieta 
Skrzypek, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju.  

Firma CHOD-DRÓG z Krobi 
z powodów formalnych i tech-
nicznych (m.in. podpisanie 
umowy po pierwotnym ter-
minie związania z ofertą oraz 
trudności ze znalezieniem fir-
my specjalistycznej do zabicia 
ścianek szczelnych) zawniosko-
wała do Gminy o wydłużenie 
terminu inwestycji. Początkowo 
budowa miała zakończyć się 11 
października - zgodnie z wnio-
skiem wykonawcy planowane 
zakończenie szacowane jest na 
połowę listopada br. /cib

APEL BURMISTRZA  
W SPRAWIE CZYSTEGO POWIETRZA
Drodzy Mieszkańcy!
Rozpoczynamy sezon grzewczy, który co roku spowoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom 
w poszanowaniu zdrowia i życia mieszkańców oraz w celu poprawy jakości powietrza, proszę i apeluję do mieszkańców miasta i gminy Rawicz o:

- niepalenie śmieci w piecach domowych, paleniskach i kominkach,
- stosowanie dozwolonych paliw, 
- odpowiednie spalanie - niewywołujące dymu. 

Przypominam, że czyn ten jest zabroniony ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701).  Za łamanie tego zakazu 
przewidziana jest grzywna do 5 tys. zł.

Kiedy spalamy odpady w piecach domowych, przyczyniamy się do znacznego pogorszenia urządzeń i przewodów kominowych poprzez odkła-
danie się mokrej sadzy, która może doprowadzić do pożaru budynku. Jednocześnie informuję, że 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego podjął uchwałę tzw. antysmogową, zgodnie z którą zabronione jest stosowanie paliw najgorszej jakości takich, jak:
1. węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z jego wykorzystaniem;
2. muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
3. paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
4.  węgiel kamienny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, niespełniające którykolwiek z poniższych parametrów jakoś-

ciowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;

5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Nieodpowiednie spalanie paliw w kotłach powoduje powstawanie dymu, który jest „niespalonym” paliwem. Sposób palenia wpływa na to, czy 
dym się spala, czy ucieka kominem. Dlaczego tak się dzieje? Bo spalanie paliw w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze.

Ważne!
Powstający w wyniku spalania śmieci i nieodpowiednich paliw (węgla brunatnego, miału, mułów, flotokoncetratów, odpadów drewnianych 
w postaci forniru, płyt wiórowych i ich ścinków, trocin, wiórów) oraz śmieci dym powoduje, że do atmosfery przedostają się takie zanieczysz-
czenia jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz toksyczne dioksyny furany 
oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Substancje te są bardzo niebezpieczne i toksyczne dla zdrowia mieszkańców, 
powodując m.in. schorzenia układu oddechowego i nerwowego, odpornościowego, udary mózgu itp.

Możliwa kontrola 
W razie podejrzenia nieprawidłowości w spalaniu nieodpowiednich paliw i odpadów upoważniony pracownik gminny wraz z funkcjona-
riuszami Policji przeprowadzi kontrolę palenisk. Warto pamiętać, że utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez uprawnione podmioty 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zachęcam do skorzystania z dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (program realizowany przez 
Gminę Rawicz, dofinansowanie do 3 tys. zł) i dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

Wszyscy mamy prawo oddychać czystym powietrzem. 

Grzegorz Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz
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Burmistrz 
Gminy Rawicz

Starosta Rawicki

NARODOWE 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

zapraszają
na uroczyste obchody

Narodowego Święta Niepodległości

Warta honorowa: ZHP Hufiec Rawicz i klasa mundurowa I LO w Rawiczu
Zgłoszenia delegacji składających wiązanki: do 8 listopada br. pod nr tel. 65 546 76 71

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

ciepły posiłek - przysmaki gminnych kół gospodyń wiejskich

„RARYTASY” - wystawa studentów i wykładowców Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła 
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu - ceramika, szkło, witraż
Muzeum Ziemi Rawickiej

ww.rawicz.pl

16:00   Msza św. – Para�a pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu

17:30  Uroczystości o�cjalne przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego

18:00  Piknik Niepodległościowy w parku przy domu kultury 
   

W programie:

19:30  Zaduszki jazzowe - Weezdob Collective
  Dom Kultury w Rawiczu - Kameralna Scena Teatralna

8 listopada, 18:00

9 listopada, 16:00

Wydarzenia towarzyszące:

Bezpośrednio po mszy św. przemarsz za orkiestrą Plantami Jana Pawła II do Pomnika Żołnierza Polskiego

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Domu Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawickiej Bibliotece Publicznej 

Muszla koncertowa (parking na targowisku miejskim)

Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów
Dom Kultury w Rawiczu

9 listopada, 19:00
NUTY WOLNOŚCI - koncert niepodległościowy
Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie

10 listopada, 16:00 Rodzinne muzeum - BARWY NARODOWE - warsztaty kreatywne dla rodzin / zapisy: 65 545 35 75
Muzeum Ziemi Rawickiej

11 listopada

13:00 Rowerowy Rajd Święta Niepodległości z PTTK o. Rawicz
Zbiórka przy Pomniku Żołnierza Polskiego
14:00 Niepodległościowy Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego w Rawiczu
Strzelnica Bractwa Kurkowego w Rawiczu
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BRAK OFERT W PRZETARGU

GMINA PONOWNIE SPRÓBUJE  
POZYSKAĆ PIENIĄDZE  
NA STRZELNICĘ 
Do przetargu na budowę 
strzelnicy nie zgłosiła się 
żadna firma. Na tę inwesty-
cję Gmina Rawicz w czerwcu 
br. otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 1,2 mln zł, 
jednak budowa miała zostać 
zakończona w krótkim ter-
minie - do grudnia 2019 roku. 
Ostatecznie urząd nie przyj-
mie dofinansowania i będzie 
starała się o nie ponownie – 
prawdopodobnie w jeszcze 
wyższej kwocie.  
Nowy termin naboru na do-
finansowanie budowy strzel-
nicy ze środków Ministerstwa 

Obrony Narodowej minął 22 
października br. Wyniki mają 
być znane w połowie listopa-
da. W konkursie ponownie 
wystartuje Gmina Rawicz.  
– Nie zgłosiła się żadna firma, 
która chciałaby zrealizować 
inwestycję. Kolejny przetarg 
sprawiłby, że inwestycję zrea-
lizowalibyśmy dopiero w przy-
szłym roku, tracąc dotację. 
Dlatego w konkursie startu-
jemy ponownie i liczymy, że 
uda się pozyskać na ten cel 
jeszcze wyższą kwotę niż za 
pierwszym razem. Wtedy na 
budowę będziemy mieć ponad 

rok – wyjaśnia wiceburmistrz 
Paweł Szybaj.  

W rezultacie Gmina nie 
przyjmie dotacji w wysokości 
1,2 mln zł i będzie ubiegała się 
o środki ponownie. Według 
burmistrza MON ma świado-
mość, że okres na realizację 
inwestycji był krótki. – Urzęd-
nicy MON zdają sobie sprawę, 
że w obecnych warunkach trud-
no znaleźć wykonawcę, który 
w krótkim terminie wykona 
budowę. Zrozumieli nasze sta-
nowisko, dlatego startujemy 
w konkursie ponownie – dodaje 
Paweł Szybaj.  

P o p r z e d n i o  G m i n a 
w czerwcu br. uzyskała do-
tację na realizację zadania 

pod warunkiem jego wykona-
nia do końca grudnia br. Do 
sierpnia 2019 r. zostały opra-
cowane niezbędne dokumen-
ty umożliwiające rozpoczęcie 
inwestycji - projekt wraz 
z pozwoleniem na budowę 
i opinią jednostki naukowej 
o spełnieniu minimalnych 
wymagań warunków tech-
nicznych. Na tej podstawie 
na początku września został 
przygotowany i ogłoszony 
przetarg nieograniczony na 
wyłonienie wykonawcy – 
firm zainteresowanych bu-
dową nie było. /cib

WYDAWCA: 
Urząd Miejski Gminy Rawicz
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63-900 Rawicz, ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 21
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gazeta@rawicz.eu, tel. 65 546 76 71
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MINISTERSTWO 
FINANSÓW:  
RAWICZ DOSTANIE 
2 MLN ZŁ MNIEJ 
Z PIT-U NA 2020 ROK  
Do budżetu gminy Ra-
wicz w 2020 roku ma 
trafić o blisko 2 mln zł 
mniej niż planowano. 
Z danych, które do ra-
wickiego urzędu dotarły 
z Ministerstwa Finansów 
wynika, że wpływy z po-
datku dochodowego od 
osób fizycznych zmniejszą 
się względem 2019 roku 
z 29 mln 633 tys. zł do 27 
mln 739 tys. zł.  

Gmina na 2020 rok zakła-
dała utrzymanie lub zwięk-
szenie wpływów z PIT-u. 
Zawiadomienie z Mini-
sterstwa Finansów o niż-
szych dochodach sprawi, 
że Gmina będzie musiała 
poszukać dodatkowych 
środków. – PIT to dla gmi-
ny podstawowe źródło do-
chodów. Taka dysproporcja 
powoduje, że musimy do-
konać korekt w budżecie. 
Należy założyć, że będziemy 
musieli zrezygnować z wy-

branych inwestycji na 2020 
rok czy wyrównać stawki 
podatków w tych obszarach, 
które dziś są dużo niższe 
niż w miastach o podobnej 
wielkości. Nie są to decyzje 
proste. Do tej pory nie było 
przesłanek, żeby sądzić, 
że Ministerstwo Finansów 
przekaże nam dane o blisko 
2 mln niższych wpływach 
z PIT-u – mówi burmistrz 
Grzegorz Kubik. 

Poza mniejszymi wpływa-
mi z tytułu podatku docho-
dowego od osób fizycznych 
Gmina otrzyma prawdopo-
dobnie mniejszą subwen-
cję oświatową z budżetu 
państwa. Także środki na 
podwyżki płac w oświacie 
muszą być zarezerwowane 
w budżecie Gminy. Obecnie 
trwają wyliczenia. Kwota, 
którą Gmina dopłaci do 
oświaty w 2020 roku, może 
sięgać nawet kilku milionów 
złotych. /cib

Prace związane z budową kojców dla bezdomnych psów dobiegają końca. 
Na terenie schroniska stanęła już wiata z boksami dla zwierząt. W ostat-
nim czasie przeprowadzone zostało także odwodnienie oraz utwardzenie 
terenu inwestycji. Aktualnie wykonawca zajmuje się montażem ogrodzenia 
wokół wybiegów dla psów. W najbliższych dniach zamontowane zostanie 
również oświetlenie terenu. /ak  

“
Nie zgłosiła się 
żadna firma, która 
chciałaby zrealizować 
inwestycję. Kolejny 
przetarg sprawiłby, 
że inwestycję 
zrealizowalibyśmy 
dopiero w przyszłym 
roku, tracąc dotację.
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13 listopada, godz. 10:00 
Podró¿e w czasie – spotkanie z ciekawym cz³owiekiem
Miejsce: sala Dziennego Domu Pomocy Spo³ecznej w Rawiczu
WSTÊP BEZP£ATNY / zapisy: 65 546 10 01

14 listopada, godz. 9:00
WARSZTATY zdrowego od¿ywiania

WSTÊP BEZP£ATNY / zapisy: 65 546 10 01

14 listopada, godz. 10:30
Akcja wolontariacka „Promieñ nadziei”
Miejsce: Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy w Rawiczu / zapisy: 65 546 10 01

14 listopada, godz. 10:30
Akcja wolontariacka „Uœmiechnij siê” - animacje dla ma³ych pacjentów 
Szpitala Powiatowego w Rawiczu 
Miejsce: Szpital Powiatowy w Rawiczu / zapisy: 65 546 10 01

14 listopada, godz. 17:00
Samoobrona dla seniorów
Miejsce: Szko³a Podstawowa w Sierakowie
WSTÊP BEZP£ATNY / zapisy: 65 546 10 01

18 listopada, godz. 18:00
Szkolenie „Pierwsza pomoc”

WSTÊP BEZP£ATNY / zapisy: 65 546 10 01

Miejsce zbiórki:  Miejsko - Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Rawiczu, biuro 105

Miejsce: œwietlica wiejska w Zawadach

LISTOPAD MIESI¥CEM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ SENIORA

Ponadto przypominamy seniorom o mo¿liwoœci skorzystania z:
� PROGRAMU „MAJSTER DLA SENIORA”
� PROGRAMU „SZYTY NA MIARÊ”
� BASENU za 1 z³ w terminie 16-17 listopada 2019 r. w godzinach 11:30-13:00 / Zapisy pod numerem telefonu 65 546 10 01
� bezp³atnego wypo¿yczenia sprzêtu specjalistycznego 
� otrzymania bezp³atnie Rawickiego Pude³ka ¯ycia 
� udzielania poradnictwa, informacji o dostêpnych ofertach skierowanych do seniorów otrzymania wniosku 
      i pomocy w wype³nieniu Ogólnopolskiej Karty Seniora 

Szczegó³owe informacje: PUNKT WSPARCIA SENIORA przy MGOPS w Rawiczu (ul. Gen. Grota Roweckiego 4A, pokój 105)
Tel. 65 546 10 01, 500 774 841 / E-mail: pws.ops@rawicz.pl / Facebook: Punkt Wsparcia Seniora / www.pws.ops.rawicz.pl 

Grupa wsparcia „Wspieramy”
- spotkania w ka¿d¹ œrodê miesi¹ca w godzinach 10:00-12:00 

Miejsce: 
K¹cik Seniora, ul. Gen. Grota Roweckiego 9

(budynek przy Œrodowiskowym Domu Samopomocy)

KOLEJNE TERMINY SPOTKAÑ:
6, 13 i 20 listopada 2019 r.

Miejsca przyjazne seniorom:
- Brewicz Browar i Restauracja (ul. Armii Krajowej 4): zni¿ka 50% na kawê i herbatê oraz 15% na wszystkie dania od wtorku do pi¹tku
- Studio Piêknoœci Barbara Karkosz (Plac Wolnoœci 12): 15% zni¿ki na us³ugi
- So³ectwo ¯ylice - mo¿liwoœæ skorzystania z ogrodu rekreacyjnego, boiska wielofunkcyjnego oraz zwiedzania zabytkowej stodo³y wiejskiej
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CIĄG DALSZY MURALU

HISTORIA „ZAPISANA” NA WIĘZIENNYM MURZE 
Zakończyły się prace zwią-
zane z malowaniem mura-
lu na murze więziennym 
od ul. 17 Stycznia w Rawi-
czu. To kolejny etap prac 
– w 2018 roku na rogu ulic 
17 Stycznia i Wały Powstań-
ców Wielkopolskich został 
wymalowany mural inspi-
rowany 100. Rocznicą Odzy-
skania Niepodległości oraz 
100. Rocznicą Wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego.

 Koncepcja nowego muralu 
przedstawia wejście do miasta 
od strony Sarnowy 17 stycz-
nia 1920 roku oddziałów 9. 
Pułku Strzelców Wielkopol-
skich i szwadronu 2. Pułku 
Ułanów Wielkopolskich, pro-
wadzonych przez ppłk. Wła-
dysława Sczanieckiego. Jest 
on jeźdźcem na koniu, który 
w ręce trzyma różę otrzymaną 
od mieszkańców. W ostatnim 
fragmencie z rozpadających 

się róż wyłaniają się więźnio-
wie polityczni i wojskowi. Na 
pierwszym planie od lewej 
znajdują się portrety patrio-
tów, którzy oddali swoje życie 
za wolną Polskę. Rawickiego 
charakteru przedstawionej 
historii nadają wizerunki po-
staci - Łukasza Cieplińskiego, 
Kazimierza Pużaka oraz Wi-
tolda Pileckiego*.

Rawicki mural w ubie-
głym roku bardzo często 

stanowił ciekawy temat dla 
ogólnopolskich mediów. Jak 
podkreślało Biuro Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
zadanie związane z zago-
spodarowaniem murów 
więziennych jako przestrze-
ni do edukacji historycznej 
mieszkańców i osób prze-
jeżdżających przez Rawicz 
pozytywnie wpłynęło nie 
tylko na estetykę miejsca, 
ale również na promocję 

miasta. Efekt końcowy po-
winno uwydatnić oświetlenie 
fragmentu murów. Dotych-
czasowe propozycje rozwią-
zań przekraczały możliwości 
gminnego budżetu.

Mural wykonała firma 
VINCI z Ełku. Koszt prac to 16 
tys. zł. Za współpracę i przy-
chylność w realizacji projektu 
podziękowania należą się Dy-
rektorowi Zakładu Karnego 
w Rawiczu. /red

* Łukasz Ciepliński – absolwent Korpusu Kadetów w Rawiczu, zabity 1 marca 1951 r.; data jego śmierci wyznaczyła datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Kazimierz Pużak – skazany w słynnym procesie szesnastu, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w Rawiczu 30 kwietnia 1950 r.; 
to właśnie jemu poświęcona jest jedna z trzech tablic na murze więziennym. Witold Pilecki – niezwiązany z Rawiczem symbol polskiego podziemia zarówno 
w okresie okupacji niemieckiej, gdzie wsławił się ujawnieniem prawdy o niemieckich obozach koncentracyjnych, jak i w czasach stalinowskich; zabity 25 maja 
1948 w areszcie na Mokotowie.

PAŹDZIERNIK BOGATY W WYDARZENIA SAMORZĄDOWO - BIZNESOWE 

PAIH Forum Biznesu

„Eksport, inwestycje, partnerstwo” - pod 
takim hasłem Grzegorz Kubik, Burmistrz 
Gminy Rawicz wraz z pracownicami Biu-
ra Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy 
spotykał się na forum z kierownikami 
Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, 
by rozmawiać o zagranicznych ryn-
kach i ich otwartości na polskich przed-
siębiorców.

Tegoroczne Forum Biznesu odbyło 
się 9 października na PGE Narodowym.

EXPO REAL
7-9 października Monachium, Niemcy

 

Dzięki współpracy z Wałbrzyską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną IN-
VEST-PARK z naszą ofertą terenów 
przeznaczonych pod aktywizację go-
spodarczą gościliśmy na EXPO REAL 
- największych w Europie i jednych 
z największych na świecie targach in-
westycji i nieruchomości.

Cudzoziemiec w Twojej Firmie, czyli V Forum Gospodarcze w Rawiczu
Ponad 70 przedsiębiorców i przedsta-
wicieli firm z Rawicza i okolic wzięło 
udział w V Forum Gospodarczym w Ra-
wiczu. Tematem, który przyciągnął tak 
liczne grono uczestników były zasady 
zatrudniania cudzoziemców. Główne 
pytanie, jakie postawili sobie i prele-
gentom organizatorzy forum brzmiało: 
„Dlaczego tak długo?”.

Obcokrajowcy uzupełniają i będą 
uzupełniać rynek pracy w Polsce, a więc 
i w Rawiczu. Cudzoziemiec na rynku 
pracy to standard. Coraz więcej firm, 
również naszych gminnych, decyduje się 
na zatrudnianie fachowców z zagranicy. 
Tylko w II kwartale 2019 roku w wiel-
kopolskich urzędach zarejestrowanych 
zostało prawie 40 000 oświadczeń o za-
miarze zatrudnienia cudzoziemców na 
zasadach uproszczonych. Jak podkreślał 
Grzegorz Kubik, Burmistrz Gminy Ra-
wicz: Trzeba im stwarzać takie warunki 
do życia i pracy, by chcieli tutaj zostawać. 
Jestem przekonany, że przez większą 
identyfikację z firmą i miastem Rawicz nie 
będzie dla nich jedynie przystankiem na 
zachód. Stanie się potencjalnym miejscem 
do życia i rozwoju zawodowego. 

Wspólnie z ekspertami Powiatowe-
go Urzędu Pracy, Wydziału Spraw Cu-
dzoziemców Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu, Państwo-
wej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej 

oraz Aloną Krasovską - wolontariu-
szem w projekcie „#DobraRobota” 
przez cztery godziny organizatorzy 
wydarzenia zastanawiali się, czy jest 
szansa na usprawnienie procedury, by 
ta mogła trwać krócej. Wychodzi na to, 
że jedyną możliwością, na którą mamy 
wpływ, jest większa dbałość i wypełnie-
nie składanych wniosków, a co za tym 
idzie intensyfikacja informacji o tym, 
co, gdzie i kiedy oraz w jakiej instytucji 
składamy czy załatwiamy. Wszyscy 
uczestniczący w forum byli zgodni, 
że procedury są rozproszone i trwają 
bardzo długo, ale jak podsumowała Ag-
nieszka Bartkowiak-Łuczak - Dyrektor 
Personalna w Fabryce Wyposażenia 
Wagonów Rawag - warto poświęcić czas 
na rozpoznanie rynku i przeprowadzić 
tę procedurę z Agencją Zatrudnienia.

Idąc za konkluzją wydarzenia, na 
stronie www.rawicz.pl już wkrótce 
pojawi się zakładka dedykowana cu-
dzoziemcom. Dodatkowo wszystkie 
materiały z wydarzenia opisujące pro-
cedury wraz ze wskazówkami, jakich 
błędów unikać, dostępne są w zakładce 
„Zainwestuj w Rawiczu” pod hasłem 
„Cudzoziemiec w Twojej Firmie”. Usta-
lono również, że dwa razy do roku 
wspólnie z Wielkopolskim Wydziałem 
Spraw Cudzoziemców i Strażą Gra-
niczną można organizować spotkania 
warsztatowe dedykowane przedsię-
biorcom i naszym gościom z zagranicy. 
Mimo że akcja rusza w przyszłym roku, 
chęć wzięcia udziału w takim spotka-
niu oraz tematy warsztatów można 
zgłaszać już teraz mailowo na adres 
inwestor@rawicz.eu. /BOIP
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ROZPOCZĄŁ SIĘ PIERWSZY  
ETAP REMONTU RYNKU

DODATKOWE MIEJSCA  
PARKINGOWE I ZMIANA  
ORGANIZACJI RUCHU   

Polskie Surowce Skalne 
przygotowują się do prze-
prowadzenia pierwszego 
etapu remontu rawickiego 
rynku (część południowo-
-zachodnia). W październi-
ku wykonawca inwestycji 
rozpoczął składowanie 
materiałów budowlanych. 
W związku z tym została 
wyłączona część miejsc par-
kingowych. Gmina odda do 
użytku dodatkowe miejsca. 

Wykonawca w ramach przy-
gotowań do rozpoczęcia 
pierwszego etapu remontu 
rynku obejmującego część 
południowo-zachodnią 
rozpocznie składowanie 
materiałów budowlanych. 
17 października wyłączył 
część miejsc parkingowych. 
Gmina oddała do użytkowa-
nia dodatkowe bezpłatne 

miejsca postojowe: dawny 
plac targowy przy ul. Wały 
T. Kościuszki,  teren byłego 
Gimnazjum nr 1, parking 
targowiska. 
W związku z rozpoczęciem 
prac zmianie uległa organi-
zacja ruchu. I tak, na przy-
kład, kiedy kierujemy się 
na rynek od strony Siera-
kowa, to wjeżdżamy ulicą 
3 Maja – a wracamy ulicą 
Królowej Jadwigi. Z kolei 
kiedy chcemy wjechać na 
rynek od strony Dębna – 
wjeżdżamy ulicą I. Buszy, 
a wracamy Wazów. Zgod-
nie z zapowiedziami Gminy 
wykonawca zobowiązał się 
do wyznaczenia osoby do 
kontaktu z mieszkańcami, 
która będzie bezpośrednio 
reagowała na ewentualne 
problematyczne sytuacje. 
/cib
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pierwszy w historii

Rawicki

Pod Patronatem 
Burmistrza Gminy Rawicz

sala widowiskowa 
domu kultury 

w rawiczu30listopada
2019

godz.
19:00

Koszt: 130 zł od osoby
Dochód z balu przeznaczony jest na stypendia naukowe 

dla uczniów z gminnych szkół.

Oprawa muzyczna: 

DJ Grzegorz Sterna (Radio Elka)

BIESIADA Z CHÓREM NAUCZYCIELI   |   TRADYCYJNY WALC CZEKOLADOWY   
MUZYCZNE I KULINARNE NIESPODZIANKI  |   LOTERIA |   LICYTACJE

Atrakcje:

Organizatorzy: Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz  |  Gmina Rawicz   

ZAPISY / ZAKUP BILETÓW: 
- Foto Rama (deptak)
- Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej (ratusz)
INFORMACJE: tel. 65 546 76 71
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HISTORIA, JAKIEJ NIE ZNACIE 

NASTĘPCZYNI „CZARNEJ ŚMIERCI”  
Wraz z końcem wielkiej epidemii dżumy z po-

czątku XVIII stulecia dla mieszkańców ziemi rawi-
ckiej nastał okres upragnionego spokoju. „Czarna 
śmierć” opuściła nasz region i nic nie wskazywało 
na to, by miała jeszcze kiedyś powrócić. Rawiczanie 
wykorzystali kilkadziesiąt wolnych od zarazy lat na 
bogacenie się oraz rozwijanie miasta. Spokój nie 
trwał jednak wiecznie. Za rogiem czaił się bowiem 
nowy, równie bezlitosny wróg - cholera.

Ta ostra i zaraźliwa choroba zakaźna prze-
wodu pokarmowego przez długie wieki nie była 
znana Europejczykom. Jej pierwszy wielki atak 
na Europę nastąpił niemal 200 lat temu, kiedy 
to przywlokły ją z Azji tłumiące powstanie listo-
padowe wojska rosyjskie. Choroba z szybkością 
błyskawicy rozprzestrzeniła się po kontynencie, 
obejmując swoim zasięgiem - między innymi - po-
zostającą pod pruskim zaborem Wielkopolskę. Od 
tej pory, na kolejne dziesiątki lat, cholera stała się 
następczynią dżumy i co pewien czas nawiedzała 
mieszkańców regionu. 

Ci zaś byli bezradni - nikt nie wiedział, co tak 
naprawdę wywołuje plagę. Lekarze jej źródeł upa-
trywali w zgniłych wyziewach z ziemi. Nie potrafili 
jednak znaleźć skutecznego środka do walki z nią. 
Zrozpaczona miejscowa ludność ratunku poszuki-
wała w wierze. Jak donosiła jedna z lokalnych gazet, 
w okresie epidemii wielkopolski „lud z dawną poboż-
nością garnie się do konfesyonałów, nabożeństwa, 
czując dobrze, że tylko w pomocy z Niebios nasza 
jedyna pociecha”. Wierzono, że gorliwa modlitwa 
zapewni wsparcie Opatrzności – na dowód przywo-
ływano choćby historię dziewczynki, która miała 
ozdrowieć dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej 
Pocieszenia z Zakrzewa. Największą ulgę chorym 
przyniósł jednak inny „cud” - odkrycie wywołującego 
chorobę przecinkowca cholery przez lekarza powia-
towego z nieodległego Wolsztyna, Roberta Kocha.

Zanim zgłębiono sekret źródeł choroby, ten przez 
długie lata stanowił tajemnicę dla medyków. Pomimo 
tego doskonale zdawano sobie sprawę z jednej z jej 
cech - zaraźliwości. Wielkopolska prasa z uwagą śle-
dziła trasę przemieszczania się zarazy. I tak w 1852 r. 
jeden z dzienników przestrzegał, że „cholera przeszła 
z Ostrowa i Krotoszyna do naszego powiatu [Rawicz 
i okolice należały wówczas do powiatu krobskiego] 
i w gminach Konary, w Kołaczkowicach, w Górkach 
z gwałtownością wybuchła. A lubo ofiar jeszcze nie-
wiele zabrała, jednakowoż przestrasza swą szybką 
i bolesną gwałtownością”. Warto dodać, że choć 
w tymże roku ziemia rawicka nie została spusto-

szona przez cholerę (doszło raptem do kilkunastu 
zachorowań), to jednak jej śmiertelne widmo krążyło 
w pobliżu - m.in. w okolicy Kobylina oraz Śmigla.  

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na ziemi rawickiej 
można było odnaleźć ślady marszu epidemii przez 
region. Jednym z nich były oczywiście zaginione 
dziś cmentarze, ulokowane m.in. nieopodal Zielonej 
Wsi oraz Łąkty. Strach przed cholerą sprawił, że 
zmarłych Hazaków - zgodnie z zaleceniem władz - 
pogrzebano z dala od zabudowań, nieopodal lasów, 
oznaczając miejsce pochówku prowizorycznym 
krzyżem i ogradzając je tak, by ciała zarażonych 
nie zostały rozniesione przez zwierzęta.

Były też i inne pamiątki. Jeszcze po II wojnie świa-
towej nieopodal Sarnówki stał krzyż z XIX wieku 
ustawiony przez mieszkańców w podzięce za urato-
wanie od wielkiego pomoru cholery. Innym, istnie-
jącym do dziś, wotum dziękczynnym jest ustawiony 
między Zieloną Wsią i Wydawami krzyż z 1874 r. 
Jego fundatorami są Mateusz i Regina Kapałowie, 
cudownie ocaleni z jednej z nawiedzających hazackie 
wsie plag. To już jednak jedna z ostatnich pamiątek, 
jakie pozostały na ziemi rawickiej po nękających jej 
mieszkańców przez dziesięciolecia zarazach.

Tomasz Musielak
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WYSTAWA UCZNIA ZBIGNIEWA ŁUKOWIAKA

DANIEL WIATROWSKI W MUZEUM
4 października w Muze-

um Ziemi Rawickiej odbył 
się wernisaż wystawy Da-
niela Wiatrowskiego pt. 
Pastelowy świat. Wystawa 
była pierwszą całościową 
ekspozycją prac prezentują-
cą dorobek artysty w trzech 
głównych tematach: mar-
twa natura, pejzaż i portret.

Daniel Wiatrowski uro-
dził się w 1949 r. w Obor-
nikach Śląskich, od lat jest 
mieszkańcem podrawickiej 
wsi Masłowo. Od dwudziestu 
lat zajmuje się twórczością 
plastyczną. Uczęszczał na 
zajęcia kółka plastycznego 
prowadzonego przez artystę 
malarza Zbigniewa Łukowia-
ka w Domu Kultury w Ra-
wiczu. Jak sam podkreśla, 
jest uczniem Łukowiaka. Od 

kilku lat bierze udział w za-
jęciach kółka plastycznego 
pod kierunkiem Tomasza 
Bzdęgi. Jego ulubioną tech-
niką artystyczną jest pastel 
olejny. Tworzenie obrazów to 
jego życiowa pasja. Poświę-

ca mnóstwo czasu na dopra-
cowanie najdrobniejszych 
szczegółów. Średnio w ciągu 
roku tworzy trzy obrazy, ma-
lując cztery godziny dziennie.

W Amatorskim Konkursie 
Malarstwa i Rysunku Rawicz 

2015 organizowanym przez 
Muzeum Ziemi Rawickiej 
Daniel Wiatrowski otrzymał 
I nagrodę, a w IV Amator-
skim Konkursie Twórczości 
Plastycznej Rawicz 2018 – 
Grand Prix. /MZR

WSPÓLNIE PRZYWRACAMY PAMIĘĆ

Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej wspólnie z Gminą 
Rawicz, Towarzystwem 
Przyjaciół Rawicza oraz 
grupą wolontariuszy pro-
wadzi akcję, której celem 
jest przywrócenie pamięci 
o dawnych mieszkańcach 
miasta – przedstawicielach 
społeczności żydowskiej. 

Przez kilkaset lat Żydzi 
żyli w Rawiczu obok prote-
stantów i katolików. Mieli 
wpływ na rozwój gospo-
darczy i kulturalny miasta, 
a tym samym współtwo-
rzyli jego bogatą historię. 
W okresie II wojny świato-
wej najtrwalsze, material-
ne ślady wielopokoleniowej 
obecności Żydów – synago-

ga i cmentarz – zostały cał-
kowicie zniszczone przez 
hitlerowców. Piękną, wy-
budowaną w stylu oriental-
nym świątynię, a także setki 
piaskowcowych nagrobków 
(macew) z cmentarza na te-
renie Sierakowa zamieniono 
w czasie okupacji w gruz, 
który posłużył wówczas 
m.in. do utwardzania na-
wierzchni rawickich plant. 
Historyczne fragmenty 
tkwiły w ziemi przez kilka-
dziesiąt lat. Na niektórych 
z nich zachowały się wyryte 
w piaskowcu litery alfabetu 
hebrajskiego, jednak iden-
tyfikacja nazwisk zmarłych 
osób nie jest możliwa. 

Po zakończeniu rewita-
lizacji plant w 2018 roku 

udało się zebrać pozosta-
łości cegieł i płyt nagrob-
nych, a aktualnie trwa ich 
segregacja i prowadzone 
są prace zabezpieczające 
– W październikowej akcji, 
zorganizowanej  pod  ha-
słem „Wspólnie przywraca-
my pamięć”, wzięło udział 
kilkunastu wolontariuszy. 
Do pracowników muzeum, 
urzędu miejskiego, bibliote-
ki, członków stowarzyszenia 
dołączyli także uczniowie 
rawickich szkół, harcerze 
oraz  indywidualni miesz-
kańcy. Do tej pory udało się 
ręcznie przebrać kilkanaście 
ton materiału. Podjęliśmy 
decyzję o kontynuacji działań 
w listopadzie, jeżeli pogoda 
na to pozwoli – informuje 

Adriana Miara, Dyrektor 
Muzeum Ziemi Rawickiej. 
Docelowo z pozostałości ma-
cew i cegieł zostanie utwo-
rzone symboliczne miejsce 
pamięci – Przed nami jeszcze 
wiele pracy. Jesteśmy w po-
łowie drogi. Naszą misją 
jest przywrócenie pamięci 
o dawnych rawiczanach, za-
chowanie wspólnego dziedzi-

ctwa kulturowego, a także 
nauka tolerancji – podkreśla 
Adriana Miara, zapraszając 
wolontariuszy do dalszej 
współpracy. 

Spotkania wolontariu-
szy odbywają się w kolejne 
soboty listopada, o godz. 
9.00 przy kotłowni miej-
skiej na ulicy Fiołkowej 
w Rawiczu. /MZR

RAWICKI FESTIWAL TEATRALNY

ŚMIESZNIE, LIRYCZNIE, 
ŚPIEWAJĄCO I MĄDRZE

25 października spekta-
klem Gąska rozpoczął się 
Rawicki Festiwal Teatralny 
im. Krystyny Sienkiewicz. 
Pierwsze widowisko pią-
tej już edycji wydarzenia 
nagrodzono owacjami na 
stojąco. O datach kolejnych 
spektakli informujemy na 
stronie 16. O tym, jaki jest 
rawicki festiwal, jego pomy-
słodawca - Dyrektor Domu 
Kultury w Rawiczu, Dariusz 
Taraszkiewicz - opowiadał 
m.in. w programie TVP Po-

znań Witaj Wielkopolsko!: 
Dobór  przedstawień  jest 
trochę w smaku artystycz-
nym Krystyny Sienkiewicz.  
Musi być śmiesznie, musi być 
lirycznie, musi być często 
śpiewająco […], ale musi być 
mądrze przede wszystkim. 
Tym  kluczem  dobieramy 
przedstawienia na nasz fe-
stiwal.

W imieniu organizatorów 
zapraszamy na widownię. 
Finał wydarzenia zaplano-
wano na 7 grudnia. /mk

Daniel Wiatrowski 
od dwudziestu lat zajmuje 
się twórczością plastyczną.
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STRAŻACY Z SARNOWY SZKOLĄ MIESZKAŃCÓW
W październiku odbyły się 
dwa szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy przed-
medycznej zorganizowane 
przez OSP Sarnowa. W spot-
kaniach uczestniczyli do-
rośli, a także dzieci, które 
chętnie sprawdzały swój za-
kres wiedzy w tej dziedzinie. 
4 października szkolenie zor-
ganizowano w Sarnówce dla 
tamtejszego koła gospodyń 
wiejskich. Dzień później stra-
żacy dotarli do uczniów szkoły 
w Rawiczu-Sarnowie. Uczest-
nicy pokazów nie kryli zado-
wolenia z jakości przekazanej 
wiedzy i możliwości udziału 
w praktycznych ćwiczeniach. 
Jak podkreślają druhowie z Sar-
nowy, jest im niezmiernie miło, 
że lokalna społeczność chętnie 
uczestniczy w tego rodzaju 
przedsięwzięciach. /red

JESIENNY RAJD 
„ROWEROWĄ S5”
W sobotę, 19 paździer-
nika odbył się JESIENNY 
RAJD ROWEROWY i RAJD 
BADAWCZY „ROWERO-
WA S5”. Licznie zebrani 
miłośnicy dwóch kółek, 
jak podają organizatorzy 
w liczbie ponad 150 osób, 
rozpoczęli rajd z parkin-
gu urzędu miejskiego i po 
ok. 17 km zameldowali się 
przy świetlicy wiejskiej 
w Żylicach, gdzie cze-
kał ciepły posiłek. Trasa 
prowadziła m.in. droga-
mi technicznymi wzdłuż 
drogi ekspresowej S5.
Każdy z uczestników otrzy-
mał odblaskowy gadżet - 
chustę z logo „Rowerowej 
S5”, pamiątkowy znaczek 
rajdowy oraz posiłek. 
Chętni mogli wziąć udział 
w konkursach z upomin-
kami.
Celem rajdu była integracja 
międzypokoleniowa, pro-
pagowanie turystyki rowe-
rowej, a także zapoznanie 

uczestników z planowanym 
przebiegiem „Rowerowej 
S5” na terenie gminy Ra-
wicz.
Organizatorem wydarzenia 
był rawicki oddział PTTK 
przy współpracy Urzędu 
Miejskiego Gminy Rawicz. 
/ts
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PROJEKTY MŁODZIEŻOWE

Numer  
projektu Nazwa projektu Kwota

1 Skatepark na Stadionie Leśnym  99.331,00 zł
2 Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Zawadach 16.896,00 zł
3 Centrum sportu i rekreacji w Szymanowie 31.303,00 zł
4 Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim 53.851,00 zł
5 Modernizacja - wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej 60.803,00 zł

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Numer  
projektu Nazwa projektu Kwota

1 Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem  
w Dębnie Polskim 382.265,00 zł

2 Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Słupi Kapitulnej 419.553,00 zł
3 Miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Masłowo „Wiata wolnostojąca” 49.000,00 zł
4 Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie 38.757,00 zł
5 Przebudowa - utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w Wydawach 262.676,00 zł
6 Remont chodników wzdłuż ulicy Wiatracznej w Rawiczu-Sarnowie 419.140,00 zł

PROJEKTY MAŁE

Numer 
projektu Nazwa projektu Kwota

1 Muzyka łączy pokolenia wsparcie Zespołu Muzycznego „Jesienny Liść” 19.989,00 zł
2 Doposażenie placu w Słupi Kapitulnej Fitness i stół do tenisa stołowego 9.297,00 zł
3 Modernizacja placu zabaw w Zielonej Wsi 19.995,00 zł
4 Doposażenie placu zabaw w Żołędnicy 19.902,00 zł
5 Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Izbicach 19.798,00 zł
6 Zakup wyposażenia plenerowego dla sołectwa Stwolno 16.500,00 zł
7 Remont remizy OSP w Łaszczynie - etap 2 19.993,00 zł
8 Fitness pod Wierzbami w Dębnie Polskim 20.000,00 zł

JAK GŁOSOWAĆ?
1) poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania  
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21;

2) za pośrednictwem poczty, poprzez wysłanie wypełnionego 
formularza na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marsz.  
J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, z dopiskiem:  
„Budżet Obywatelski”; 

3) poprzez oddanie głosu za pomocą formularza elektroniczne-
go dostępnego na www.rawicz.pl w zakładce  
„Budżet Obywatelski”.

WYKAZ PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA „PAPIEROWEGO”:

l  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
(ul. Grota Roweckiego 4a)

l  w Rawickiej Bibliotece Publicznej (ul. Targowa 1) oraz w fi-
liach w Dębnie Polskim (ul. Rawicka 27), w Słupi Kapitulnej 
133 (przy świetlicy wiejskiej), w Zielonej Wsi 72 (przy szkole 
podst.), w Rawiczu-Sarnowie - ul. Rynek Sarnowski 1 (Ratusz)

l w Muzeum Ziemi Rawickiej, Rynek 1

l w budynku szkolnym, ul. Przyjemskiego 35

l w budynku szkolnym, ul. Śląska 58

l w budynku przedszkolnym w Szymanowie nr 5
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4-8 listopada (poniedziałek-piątek)
Tydzień z symbolami NIEPODLEGŁEJ
Papieroplastyka dla każdego w godzinach 
pracy Filli
RBP, Oddział dla Dzieci, Filia Rawicz,  
ul. Staszica 4

6 listopada (środa)
9:40 ZNANI BOHATEROWIE NASZEJ 
NIEPODLEGŁOŚCI – lekcja biblioteczna  
dla uczniów kl. III d z SP nr 4 w Rawiczu
Czytelnia RBP, ul. Targowa 1
16:30 Fundacja Czyste Powietrze  
- spotkanie informacyjne 
Urząd Miejski Gminy Rawicz, sala 10
18:00 Warsztaty haftu hazackiego
Świetlica wiejska w Ugodzie

8 listopada (piątek)
16:00 Popołudnie z grami planszowymi
RBP, Oddział dla Dzieci, ul. Staszica 4
17:00 Strefa spotkań z… pisarzem  
- spotkanie autorskie z Katarzyną Janus
Piękno… czy to tylko doznanie estetyczne,  
czy może coś więcej? Zatrzymaj się,  
zastanów… Popatrz
Czytelnia RBP, ul. Targowa 1
18:00 RARYTASY. Wystawa studentów 
i wykładowców Katedry Konserwacji 
i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta  
we Wrocławiu. Ceramika, szkło witraż.
Muzeum Ziemi Rawickiej, ratusz w Rawiczu
19:00 Trzy siostry - spektakl krakowskiego 
teatru „Sztuka na wynos” na podst. dramatu 
Antoniego Czechowa,  
reż. Dariusz Starczewski (w ramach 
Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. 
Krystyny Sienkiewicz) Sala Widowiskowa  
DK w Rawiczu (bilety)

9 listopada (sobota)
16:00 Wielkopolski Konkurs Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej  
im. Rawickiego Korpusu Kadetów 2019
Organizator: Wielkopolski Związek  
Chórów i Orkiestr
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
13:30 Piłka nożna: RAWIA RAWAG  
Rawicz - KORONA Piaski
Stadion OSiR, ul. Spokojna
19:00 „Nuty Wolności”  
- koncert niepodległościowy 
Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Sarnowie

10 listopada (niedziela)
16:00 Rodzinne muzeum - barwy narodowe. 
Warsztaty kreatywne dla rodzin.
Muzeum Ziemi Rawickiej, ratusz w Rawiczu
16:00 Wielkopolska Śpiewa Niepodległej  
- koncert
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej w Miejskiej Górce

11 listopada (poniedziałek)
19:30 Zaduszki Jazzowe: zespół Weezdob 
Collective 
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu 
(bezpłatne wejściówki)
16:00 Narodowe Święto Niepodlegości 
(szczegóły str. 4)

13 listopada (środa)
18:00 Warsztaty haftu hazackiego
Muzeum Ziemi Rawickiej, ratusz w Rawiczu
19:00 Śliniaczek Królowej Wiktorii  
- spotkanie z cyklu UPIORY I TENORY
Prowadzenie: dr Andrzej Wątorski
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

14 listopada (czwartek)
19:00 Kolacja pożegnalna  
- spektakl w reż. Tomasza Dutkiewicza
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

15 listopada (piątek)
19:00 Inscydent&Prowler - koncert zespołu 
rockowego
Pracownia im. Zbigniewa Łukowiaka DK 
w Rawiczu (bilety)

16 listopada (sobota)
10:00 Koncert dla rodzin z małymi dziećmi
Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu 
w Przedszkolu nr 5, ul. Sarnowska 9A
Zapisy przez wiadomość na Facebooku

17 listopada (niedziela)
16:00 Puchacz i słońce - spektakl dla dzieci 
Materia Theatre (w ramach Rawickiego 
Festiwalu Teatralnego  
im. Krystyny Sienkiewicz)
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu 
(bilety)

20 listopada (środa)
18:00 Warsztaty haftu hazackiego
Świetlica wiejska w Ugodzie
19:00 Apetyt na czereśnie - projekcja 
spektaklu Teatru Telewizji Polskiej
reż.: Romuald Szejd, obsada: Krystyna 
Sienkiewicz, Piotr Fronczewski  
(w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego 
im. Krystyny Sienkiewicz)
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

22 listopada (piątek)
19:00 Bardzo śmieszne piosenki - recital 
Katarzyny Żak (w ramach Rawickiego 
Festiwalu Teatralnego im. Krystyny 
Sienkiewicz)
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

25 listopada (poniedziałek)
19:00 Wesele-reaktywacja - spektakl 
Rawickiego Teatru Komedii,  
reż. Dariusz Taraszkiewicz (w ramach 
Rawickiego Festiwalu Teatralnego  
im. Krystyny Sienkiewicz)
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

27 listopada (środa)
17:00 Strefa spotkań z… pisarzem  
– spotkanie z Krystyną Śmigielską
Czytelnia RBP, ul. Targowa 1
18:00 Warsztaty haftu hazackiego
Muzeum Ziemi Rawickiej, ratusz w Rawiczu

28 listopada (czwartek)
15:00-19:00 Punkt Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych
Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)

29 listopada (piątek)
17:00 Klub Melomana
Czytelnia RBP, ul. Targowa 1
17:00 Bibliorodzic - Bibliomaluch
RBP, Oddział dla Dzieci, ul. Staszica 4
19:00 Lilka, cud miłości - spektakl  
w reż. Waldemara Śmigasiewicza (w ramach 
Rawickiego Festiwalu Teatralnego  
im. Krystyny Sienkiewicz)
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

30 listopada (sobota)
I Rawicki Bal Stypendialny
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
(szczegóły na str. 10)

1 grudnia (niedziela)
16:00 Królowa śniegu – animacje piaskiem 
Tetiany Galitsyny - spektakl dla dzieci 
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu 
(bilety)

6 grudnia (piątek)
19:00 Anioły - wernisaż Julity Adamiak
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu

W Galerii Sala Piecowa DK w Rawiczu 
można przez cały miesiąc oglądać wystawę 
fotograficzną Rafała Kruszki Przy polu.

Bilety na spektakle dla dzieci i koncerty  
do nabycia w Domu Kultury w Rawiczu, 
w Kinie „Promień” oraz w sklepie  
muzycznym Orion.

INFORMUJEMY // PROPONUJEMY // ZAPRASZAMY
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