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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.
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RAWICZ
ATTENDORN

PARTNERSTWO MIAST
STÄDTEPARTNERSCHAFT

HISTORYCZNA  
UMOWA  
PODPISANA
Miasta Rawicz i Attendorn  
1 czerwca wkroczyły  
na drogę oficjalnej współpracy.

PONAD 7 MLN ZŁ 
NA MULTIBIBLIOTEKĘ, CENTRUM 
SENIORALNE I PŁYTĘ RYNKU 

Centrum Rawicza czekają spore zmiany. Mimo że Gmina za pierwszym 
podejściem nie otrzymała dotacji na rewitalizację, burmistrz podjął 
decyzję o odwołaniu od decyzji Urzędu Marszałkowskiego. W rezultacie 
Rawiczowi przyznano dodatkowe punkty, a Gmina awansowała na liście. 
Po zwiększeniu środków w konkursie dobre miejsce na liście pozwoliło 
na pozyskanie aż 7,4 mln zł.
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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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1 CZERWCA RUSZYŁ 
PROGRAM  

MAJSTER DLA SENIORA 
Zapowiadany przez bur-
mistrza Grzegorza Kubika 
w kampanii wyborczej pro-
gram pod nazwą Majster 
dla Seniora ruszył 1 czerw-
ca. Teraz seniorzy mogą li-
czyć na wsparcie gminnego 
pracownika w przypadku 
drobnych napraw. 

- W 2018 roku jednym 
z głównych założeń programu 
wyborczego było wsparcie dla 
osób starszych. Wystąpiliśmy 
z propozycją programu Maj-
ster dla Seniora, którego celem 
jest wykonywanie drobnych 
prac na rzecz osób starszych. 
Pilotażowo program wchodzi 
w życie z dniem 1 czerwca 
2019. Będziemy obserwować 
jego działanie, a w razie po-
trzeb poprawiać – zapowie-
dział na konferencji prasowej 
Grzegorz Kubik. 

Program polega na wspar-
ciu seniorów poprzez świad-
czenie bezpłatnych usług 
naprawczych niewymagają-
cych dużych nakładów finan-
sowych na zakup materiałów 
oraz takich usług, które nie 
wymagają specjalnych upraw-
nień technicznych i nie są 
świadczone w ramach innych 
umów np. ze wspólnotą miesz-
kaniową, administracją itd. 

Program funkcjonuje na te-
renie gminy Rawicz i jest adre-
sowany do osób, które mają 
75 lat i więcej, zamieszkują 
na terenie gminy, samotnie 
prowadzą gospodarstwo do-
mowe lub z drugą osobą, za-
mieszkującą wspólnie, która 
jest w wieku poprodukcyjnym 
(kobieta 60 lat, mężczyzna 65 
lat). /cib

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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RAWICZ NA II MIEJSCU W RANKINGU 
„DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ”
Gmina Rawicz zajęła II 
miejsce w rankingu „Ak-
tywizacja sportowa dzieci 
i młodzieży”. Burmistrz 
Grzegorz Kubik odebrał wy-
różnienie 23 maja podczas 
Kongresu Perły Samorządu 
2019 w Gdyni.

Organizator:

Kultura fizyczna i sport sta-
nowią w dzisiejszym społe-
czeństwie zasadniczą sferę 
kultury życia każdego czło-
wieka. Zadaniem własnym 
samorządów terytorial-
nych, obok innych spraw 
publicznych o znaczeniu 
lokalnym, jest wspiera-
nie kultury fizycznej na 
swoim terenie działania. 
Upowszechnianie sportu 
i rekreacji ruchowej wy-

maga od władz samorządo-
wych przeznaczenia części 
budżetów na dofinansowa-
nie zadań związanych z ak-
tywnością ruchową ogółu 
społeczności, z uwzględ-
nieniem budowy terenów 
rekreacyjnych oraz urzą-

dzeń sportowych. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom 
dotyczącym szeroko poję-
tej aktywizacji sportowej 
dzieci i młodzieży „Dzien-
nik Gazeta Prawna” po raz 
trzeci zorganizował ran-
king, którego celem jest 
wyłonienie i nagrodzenie 
samorządów wyróżniają-
cych się w tym zakresie 
dużą aktywnością.

Do udziału w rankingu 
mogły zgłaszać się gminy 
wiejskie, miejsko - wiejskie, 
miasta do 100 tys., miasta 
powyżej 100 tys. W katego-
rii gmin miejsko - wiejskich 
Rawicz otrzymał również 
wyróżnienie w ramach Pe-
reł Samorządu 2019. Udział 
w konkursie był bezpłatny. 
/mk

Jak zgłosić?

Senior, który chce zgłosić problem techniczny / usterkę wyko-

rzystuje jedną z dwóch dostępnych możliwości: 

1) telefonicznie, dzwoniąc pod numer : 65 546 10 01, w dni 

robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00;

2) osobiście w Punkcie Wsparcia Seniora (pokój 105) przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu,  

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Warunkiem przyjęcia do programu jest wypełnienie formula-

rza zgłoszeniowego, który dostępny jest w Punkcie Wsparcia 

Seniora oraz na stronie: www.pws.ops.rawicz.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:  

   1. Imię i nazwisko seniora zgłaszającego problem techniczny.

   2. Adres zamieszkania seniora (adres, pod którym będzie 

realizowana usługa).

   3. Numer telefonu.

   4. Problem techniczny, będący przedmiotem zgłoszenia.

Przykładowe usterki, które możesz zgłosić: 

% nieszczelność baterii, wymiana głowic w bateriach,

% montaż / wymiana deski sedesowej,

% naprawa zepsutej spłuczki,

% odpowietrzenie grzejnika,

% podłączenie pralki, zmywarki,

% udrożnienie zatkanego odpływu,

% montaż, naprawa, wymiana klamki  

lub zamków w drzwiach, oknie,

% nasmarowanie skrzypiących drzwi,

% uszczelnienie drzwi,

% przymocowanie luster, karniszy, uchwytów, półek,

% montaż lub wymiana gniazda elektrycznego / przełącznika,

% montaż lub wymiana żyrandola, lampy,

% wymiana żarówki, halogenu, jarzeniówki,

% inny problem techniczny lub usterka, nieujęte powyżej, któ-

re zostaną zaakceptowane przez wytypowanego pracownika 

technicznego i ocenione pozytywnie jako możliwe do realiza-

cji przez koordynatora, w ramach obowiązującego programu.
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7,4 MLN ZŁ  
NA MULTIBIBLIOTEKĘ,  
CENTRUM SENIORALNE 
I PŁYTĘ RYNKU 

Centrum Rawicza czeka-
ją spore zmiany. Mimo że 
Gmina za pierwszym podej-
ściem nie otrzymała dotacji 
na rewitalizację, burmistrz 
podjął decyzję o odwołaniu 
od decyzji Urzędu Marszał-
kowskiego. W rezultacie 
Rawiczowi przyznano do-
datkowe punkty, a Gmi-
na awansowała na liście. 
Po zwiększeniu środków 
w konkursie dobre miejsce 
na liście pozwoliło na pozy-
skanie aż 7,4 mln zł. 

Jak dobry film 
- Sytuację można przyrów-

nać do dobrego filmu budują-
cego napięcie. Najpierw brak 
dotacji, następnie odwołanie, 
a ostatecznie pozyskane ponad 
7 mln zł. Choć wnioskowali-
śmy o 11 mln, to trzeba przy-
znać, że w historii naszego 
miasta po 1989 roku jest to 
dofinansowanie historyczne. 
Dziękuję moim współpra-
cownikom, że nasze wspólne 
działania przyczyniły się do 
tego, że Multibiblioteka, Cen-
trum Senioralne i przestrzeń 
rynku zostaną przebudowane, 
zmieniając oblicze centrum 

Rawicza. Historia pisze się na 
naszych oczach - mówi Bur-
mistrz Gminy Rawicz Grze-
gorz Kubik. 

Co się zmieni?
Projekt obejmuje przebu-

dowę i zmianę sposobu użyt-
kowania budynku gminnego 
przy ul. Ignacego Buszy 5 na 
dom dziennego pobytu dla 
osób starszych i niesamodziel-
nych oraz Centrum Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. Budy-
nek pooświatowy gimnazjum 
przy ul. Szarych Szeregów 3 
zostanie przebudowany na 
Rawicką Multibibliotekę. 
Przestrzeń integracji mię-
dzypokoleniowej przy nowo 
powstałej bibliotece otrzyma 
nowe funkcje i stanie się Ra-
wickim Dziedzińcem Kultury. 
Projekt według dokumentacji 
aplikacyjnej złożonej w 2018 
roku miał zostać zrealizowa-
ny w okresie od stycznia 2019 
do grudnia 2020, ale z uwagi 
na dopiero co podjętą decy-
zję Zarządu Województwa, 
Gmina będzie starała się 

o wydłużenie terminu reali-
zacji zadania do końca roku 
2021. Pozwoli to na rozłożenie 
finansowania w czasie i da 
czas na swobodniejszą reali-
zację przebudowy budynków. 
Z uzyskanych środków ma 
być również w części sfinan-
sowana przebudowa płyty 
rynku. Gmina już ogłosiła 
przetarg na jej rewitalizację.  

Ile to kosztuje?
Szacowana wartość zada-

nia to 20,8 mln zł, a przyznane 
dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to 7,4 mln zł. 
Koordynatorem działań spo-
łecznych w odrestaurowanej 
przestrzeni miejskiej i obiek-
tach będzie partner Gminy 
- Stowarzyszenie Rawicz Ak-
tywności Pozytywnej, które 
zostało wyłonione w drodze 
konkursu. Ponadto partne-
rem Gminy jest Starostwo Po-
wiatowe w Rawiczu, które jest 
instytucją współprowadzącą 
Rawicką Bibliotekę Publiczną. 
/cib

Do rawickiego budżetu wpłynie dotacja BUDOWA NOWEGO  
POLIGONU ROZPOCZYNA 
SIĘ OD STRZELNICY

Jak zapowiedzieli na 
konferencji prasowej 30 
maja wiceburmistrz Pa-
weł Szybaj i dyrektor OSiR 
Maciej Szymkowiak jed-
nym z elementów przebu-
dowy rawickiego poligonu 
jest nowa strzelnica. To od 
niej rozpoczną się zmiany 
na tzw. poligonie. Na jej 
przebudowę środki trafią 
do Rawicza z Minister-
stwa Obrony Narodowej. 
Będzie to aż 1,2 mln zł. 

Jaka będzie 
nowa strzelnica?

Inwestycja przewiduje 
wykonanie niezbędnych 
prac rozbiórkowych i wy-
konanie nowego pawilonu 
strzeleckiego na osi 200 
m, dzięki czemu zwięk-
szy się liczba stanowisk 
strzeleckich z 12 do 24 do 
strzelań na odległość 25 m 
i 50 m oraz 10 stanowisk 
do strzelań od 5 m do 200 
m. Pawilony zostaną wy-
głuszone, a w ich wnętrzu 
znajdą się pomieszczenia 
do sterowania urządzenia-
mi do prowadzenia strze-
lań, pomieszczenia dla 
osób z obsługi strzelnicy 
oraz pomieszczenie maga-
zynu dla tarcz i urządzeń 
strzeleckich. - Zostaną 
także wykonane przechwy-
tywacze, zadaszenie na ca-
łej szerokości kulochwytu 
ziemnego wraz z niezbędną 
instalacją elektryczną. Wał 
i schody przed pawilonem 
strzeleckim zostaną usu-
nięte w celu bezpieczne-
go wejścia do pawilonu. 
Obiekt zostanie wyposa-
żony w 9 kompletów pod-
nośników figur bojowych 
wraz z systemem kontroli 
umożliwiających samo-
czynne opuszczanie figur 
bojowych oraz oświetlenie 

ostrzegawcze - tłumaczy 
wiceburmistrz Paweł Szy-
baj. 

Skąd pieniądze? 

Ministerstwo Obrony 
Narodowej przyznało 
Gminie Rawicz dotację 
w wysokości 1.2 mln zł 
na realizację projektu 
pn. „Strzelnica w powie-
cie” na realizację zadań 
związanych z budową 
strzelnic umożliwiających 
prowadzenie zorganizo-
wanego szkolenia strzele-
ckiego,  w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży, 
członków organizacji pro-
obronnych i żołnierzy Sił 
Zbrojnych RP oraz funkcjo-
nariuszy formacji uzbro-
jonych niewchodzących 
w skład Sił Zbrojnych RP. 
Całkowita szacowana war-
tość zadania to 1,5 mln zł, 
z czego 20% będzie pocho-
dziło ze środków Gminy. 

Hałas i użytkownicy 

Po wybudowaniu no-
wych stanowisk strze-
leckich  oraz  ekranu 
akustycznego poziom 
hałasu strzelnicy będzie 
odpowiadał wymogom  
określonym w Rozporzą-
dzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. 
Zadanie zostanie zrea-
lizowane w 2019 roku. 
Z obiektu będą korzystać 
m.in. pracownicy Zakładu 
Karnego w Rawiczu, służ-
by Komendy Powiatowej 
Policji w Rawiczu, klasy 
mundurowe, stowarzy-
szenia strzeleckie oraz 
żołnierze Sił Zbrojnych 
RP. /cib

W sobotę 8 czerwca oficjalnie oddano do użytku świet-
licę wiejską w Sarnówce. Przecięcia wstęgi dokonywali 
Burmistrz Gminy Rawicz, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Rawicz oraz sołtys Sarnówki. Uroczystość dla 
zgromadzonych gości przygotowały panie z tamtejszego 
Koło Gospodyń Wiejskich. Równolegle na placu przy 
nowej świetlicy wiejskiej odbywał się festyn rodzinny 
dla mieszkańców sołectwa. /red
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Zgłoszenia:

Gdzie dostępne są formularze zgłoszeniowe?

Regulamin na stronie:
Na stronie internetowej - www.rawicz.pl
Biuro Obsługi Klienta (Urząd Miejski Gminy Rawicz) www.rawicz.pl

Zgłoś:

do 3 LIPCA 2019 r.

Dbasz o ogród, balkon, taras, elewację, skwer?

Rozwiązanie konkursu 24 sierpnia 2019 r. podczas gminno-powiatowych dożynek w Rawiczu.

Weź udział w konkursie i wygraj 
cenne nagrody!

Kategorie konkursowe:

NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA

NAJPIĘKNIEJSZY SOŁECKI ZAKĄTEK
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ORLIK I TOALETY Z OPÓŹNIENIEM.  
BURMISTRZ KRYTYCZNIE O WYKONAWCACH 

Zarówno zadaszenie 
nad boiskiem Orlik przy 
Szkole Podstawowej nr 1, 
jak i dwie nowe miejskie 
toalety notują znaczne 
opóźnienie w realizacji. 
Wykonawcy przerywają 
pracę lub zwlekają z ich 
dokończeniem. Z nierze-
telności wykonawców nie-
zadowolony jest burmistrz 
Grzegorz Kubik. Wykonaw-
com Gmina nalicza kary. 
Jedna firma do zapłaty ma 
już ponad 24 tys. zł, druga 
17 tys. zł. 

Termin realizacji przebu-
dowy Orlika minął 22 maja 

br. Gmina wysłała wykonaw-
cy pismo informujące o upły-
nięciu terminu realizacji 
zadania i przystąpieniu do 
naliczania kar. Te wynoszą 1,3 
tys. zł za każdy dzień. 7 czerw-
ca Gmina ponownie wezwała 
wykonawcę do wznowienia 
przerwanych pracy i wskaza-
ła okres ich zakończenia - 31 
lipca br. – Jeżeli wykonawca 
do tego czasu nie zakończy 
inwestycji, zerwiemy z nim 
umowę z jego winy. Kara za 
zerwanie umowy to 10% war-

tości inwestycji, czyli ok. 138 
tys. zł. Na dzień 10 czerwca 
br. naliczona kara wynosi 24,8 
tys. zł – mówi burmistrz Ra-
wicza. Zauważa również, że 
nierzetelność wykonawców 
odbija się na wiarygodności 
Gminy. 

- Przedstawiam miesz-
kańcom konkretne terminy 
zakończenia inwestycji, któ-
re wynikają z podpisanych 
umów. Niestety, wykonawcy 
bywają ostatnio nierzetel-
ni, notują spore opóźnienia, 

ale to ja odpowiadam przed 
mieszkańcami, którzy chcą 
wiedzieć, kiedy dana budo-
wa się zakończy. Podawanie 
nowych terminów odbija się 
na zaufaniu mieszkańców 
do mnie i Gminy, mimo że 
jest to od nas niezależne - 
mówi burmistrz Grzegorz 
Kubik. 

Analogiczna sytuacja do-
tyczy toalet, których montaż 
miał być przed Wielkano-
cą. Następnie wykonawca 
zobligował się do kolejnego 

majowego terminu, czyli 
do 15 maja br., którego nie 
dotrzymał. Kara dla wyko-
nawcy będzie naliczana od 
1 kwietnia br., a za każdy 
dzień zwłoki jest to ok. 250 
zł. Za ponad 60-dniowe opóź-
nienie wykonawcy została 
naliczona kara w wysokości 
ok. 17 tys. zł. Według Grze-
gorza Kubika realizacja tych 
inwestycji może przedłużyć 
się w czasie, jeśli z winy wy-
konawców umowa zostanie 
rozwiązana. /cib

RAWICZ  
PRZEKAŻE ŚRODKI  
POWIATOWI 

Mieszkańcy Zielonej Wsi i Wydaw czekają 
na remont drogi pomiędzy tymi miejscowoś-
ciami. Inwestycja ma kosztować 200 tys. zł, 
a połowę z tej kwoty przekaże powiatowi 
Gmina Rawicz.  

Inwestycja jest realizowana etapowo od 
kilku lat, a Gmina regularnie współfinansuje 
to zadanie. W tym roku inwestycja ma się za-
kończyć. – Mimo że zarządcą drogi jest Powiat 
Rawicki, to znajduje się ona na terenie naszej 
gminy i czujemy się zobowiązani ze względu 
na potrzeby naszych mieszkańców dołożyć 
do tej przebudowy - mówi wiceburmistrz 
Paweł Szybaj. Z gminnego budżetu zostanie 
przeznaczone 50% wartości inwestycji, czyli 
ok. 100 tys. zł. /cib

ŻYLICE Z PIENIĘDZMI NA DROGĘ 

Gmina pozyskała środki 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych 

Gminna droga w Żylicach 
otrzyma dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Gminie Rawicz 
zostało przyznane dofinan-
sowanie w wysokości 2 mln 
zł. Jak informuje burmistrz 
Grzegorz Kubik, zakończenie 
przebudowy planowane jest 
na listopad 2019 roku. 

Według listy opublikowanej 
przez Wojewodę Wielkopolskie-
go Rawicz na przebudowę drogi 
w Żylicach otrzyma 2 mln zł, 
czyli 50% wartości inwestycji. 
Ponad 4 mln zł Gmina Rawicz 
szacowała wydać na inwestycję. 

– Jesteśmy już po przetargu i za-
miast planowanych 4 mln udało 
nam się wyłonić wykonawcę, któ-
ry zrealizuje zadanie za 2,8 mln 
zł. W związku z tym dofinanso-
wanie wojewody po rozliczeniu 
inwestycji wyniesie ok. 1,4 mln 
zł. Liczymy również na to, że uda 
nam się pozyskać kolejne środki 
od wojewody na przebudowę II 
etapu drogi w Żylicach - dowia-
dujemy się w rawickim Wydziale 
Inwestycji i Rozwoju.  

W ramach inwestycji przebu-
dowywana jest droga gminna 
na odcinku ok. 670 m od dro-
gi wojewódzkiej. Planowana 
jest przebudowa nawierzchni 
z masy bitumicznej wraz z jej 
poszerzeniem do 6,5 m oraz 

budowa kanalizacji deszczowej. 
Po lewej stronie jezdni powsta-
nie ścieżka pieszo-rowerowa 
o szerokości 2,6 m, natomiast 
po prawej stronie na odcinku 
zabudowanym wykonany zo-
stanie chodnik o szerokości 
1,5-2,0 m. Wykonawcą robót 
w wyniku przetargu ograni-
czonego zostało konsorcjum 
firm, w skład którego wchodzą 
Lider Konsorcjum Przedsiębior-
stwo Drogowo-Melioracyjne 
„DROGOMEL” A. Skoczylas-K. 
Głuszko Spółka Jawna z Góry 
oraz Partner Konsorcjum 
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 
Leszno. Plac budowy ma zo-
stać przekazany w najbliższych 
dniach. /cib
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SPORTOWE ŚWIĘTO 
18 maja po raz dzie-

wiąty wystartowała 
24-godzinna rywali-
zacja sportowa i re-
kreacyjna w ramach 
Rawickiego Festiwa-
lu Sportu. Zawodnicy 
z różnych części kra-
ju oraz silna obsada 
rawiczan zmierzyli 
się w sztandarowym 
biegu sztafetowym 
Plantami Jana Pawła 
II oraz innych dy-
scyplinach, których 
różnorodność od lat 
pozwala twierdzić, 
że majowy weekend 
w Rawiczu to prawdzi-
we sportowe święto.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW
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Podczas Festiwalu słuchacze 
oraz nauczyciele WSCKZiU 
w Rawiczu na stanowisku 
w Miasteczku Festiwalowym 
dokonywali kontroli ciśnie-
nia tętniczego krwi, poziomu 
cukru we krwi oraz tętna. 
Z pomiarów skorzystało 
około 300 osób. W trakcie 
badań profilaktycznych roz-

poznano 7 podwyższonych 
wartości glikemii i tyleż 
samo zawyżonych pozio-
mów ciśnienia tętniczego. 
Osoby, które miały wysoki 
poziom cukru otrzymywały 
nowe glukometry.

Główne czynności naszych 
nauczycieli oraz słuchaczy 
polegały na wykonywaniu 

masaży przedstartowych 
i startowych zawodnikom 
biorącym udział w 24-godzin-
nym biegu oraz rowerowej 
sztafecie. Dysponowaliśmy 
czterema stanowiskami, na 
których były wykonywane 
masaże dla zawodników. 
Dzięki działaniom nauczycie-
la oraz słuchaczy kierunku 

technik masażysta zawodni-
cy mieli możliwość pozbycia 
się przykrych dolegliwości 
wynikających z przeciążenia 
układu mięśniowego oraz 
kostnego. Zastosowane przez 
nich techniki manipulacji 
i głębokiego masażu były 
skuteczne i bardzo pomoc-
ne - podsumowuje Bożena 

Michalik z WSCKZiU w Ra-
wiczu. Akcja odbyła się przy 
współpracy z Urzędem Miej-
skim Gminy Rawicz oraz 
firmą Diagnosis z Białego-
stoku, która ufundowała 
glukometry oraz paski do 
wykonywania pomiaru po-
ziomu cukru. 

WSPÓŁPRACA Z WIELKOPOLSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU
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PIERWSZA UMOWA O PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY 
SAMORZĄDÓW PODPISANA

1 czerwca Rawicz oficjal-
nie dołączył do grona pol-
skich miast prowadzących 
współpracę z zagranicznymi 
samorządami. Grupy inicja-
tywne z Rawicza i Attendorn 
spotkały się w dniach 30 
maja-2 czerwca, by wspól-
nie, w obecności przedsta-
wicieli władz i mieszkańców 
obu miast, przypieczętować 
dotychczas zrealizowane 
działania. 

13 października 2017 
roku burmistrzowie Rawi-
cza i Attendorn podpisali 
pierwszy formalny doku-
ment o współpracy. Zapisy 
listu intencyjnego dały pod-
stawę do dalszych rozmów, 
dając obu miastom szansę 
na wielokierunkowy rozwój. 
18 października 2017 roku 
Rada Miejska Gminy Rawicz 
podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia intencji nawią-
zania współpracy partner-
skiej z miastem Attendorn 
w Niemczech. Powstały gru-
py inicjatywne, Koło Mło-
dych Przyjaciół Partnerstwa 
Miast, Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Międzynarodowych 
Rawicz.pl, a samorząd gmin-
ny skoordynował kilka po-
nadnarodowych projektów.

1 czerwca 2019 roku 
burmistrzowie Grzegorz 
Kubik i Christian Pospis-
chil złożyli podpisy pod 
oficjalną umową o współ-
pracy miast, wykaligrafo-
waną przez specjalistę w tej 
dziedzinie, mieszkańca At-
tendorn. Oba samorządy 
ustaliły, że w uroczystości 
wezmą udział przedstawi-
ciele mieszkańców - świad-
kami wieczornych wydarzeń 
zorganizowanych w Sali 
Widowiskowej Domu Kul-
tury w Rawiczu byli zatem 
głównie reprezentanci sto-
warzyszeń działających 
na terenie gminy Rawicz. 
Gościem specjalnym uro-
czystości był Konsul Gene-
ralny Niemiec Hans Jörg 
Neumann, który wygłosił 
okolicznościową mowę. Dla 

zebranych wystąpił big band 
Golden Collective oraz dwa 
gminne, współpracujące ze 
sobą chóry: Chór Nauczycieli 
Gminy Rawicz i Chór Męski 
im. Karola Kurpińskiego 
w Sarnowie. W południe 
delegacja z Niemiec wzięła 
udział w festynie z okazji 
Gminnego Dnia Dziecka oraz 
Strzeleckim Turnieju Przy-
jaźni, który organizacyjnie 
wspierali członkowie Bra-
ctwa Kurkowego w Rawiczu.

Na pamiątkę historycz-
nych dla miasta wydarzeń 
w zrewitalizowanym par-
ku domu kultury zasadzo-
no "drzewo przyjaźni" oraz 
ustawiono znak informujący 
o partnerstwie miast. Gru-
pa inicjatywna z Rawicza 
będzie gościła w Attendorn 
w terminie 11-14 lipca, gdzie 
podpisana zostanie identycz-
na umowa, ale w tłumacze-
niu na j. niemiecki. 

Gratulacje z okazji pod-
pisania umowy o partner-
skiej współpracy przesłał 
na ręce Burmistrza Gminy 
Rawicz Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
Marek Woźniak: […] Akt ten 
stanowi z pewnością wyjąt-
kowe uwieńczenie Państwa 
dotychczasowych owocnych 
kontaktów, które mają szansę 
przerodzić się w piękną, dłu-
gotrwałą przyjaźń i współ-
pracę, dwóch wyróżniających 
się samorządów miejskich 
Wielkopolski oraz Nadre-
nii Północnej-Westfalii. […] 
Wspaniała uroczystość, która 
stała się Państwa udziałem, 
w obecności tak wielu zna-
mienitych gości, skłania do 
refleksji, ale i wyznaczania 
planów na przyszłość. Sta-
nowi także zobowiązanie, by 
rozwijać i zbliżać mieszkań-
ców, społeczności lokalne, 
organizacje społeczno – go-
spodarcze, instytucje publicz-
ne, związki sportowe i inne. 
To niezwykle ważne, iż w ten 
samorządowy i obywatelski 
sposób budujecie Państwo 
kolejne karty dobrych relacji 
polsko – niemieckich. /mk

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

PARTNERSTWO MIĘDZY RAWICZEM I ATTENDORN

Burmistrz Grzegorz Kubik: 
Partnerstwo pomiędzy miastami to pewien akt symboliczny. Ale nasza współpra-

ca ma być nie tylko symboliczna, teoretyczna. Nasza współpraca ma mieć wymiar 
prawdziwy, realny i głęboki. Chcę, żeby to była współpraca, na której skorzystają 
nasi mieszkańcy. To ma być korzyść dla mieszkańców Attendorn i mieszkańców Ra-
wicza. Bo nasze partnerstwo to przede wszystkim partnerstwo ludzi. Ludzi, którzy 
chcą się sobą wzajemnie dzielić. Słowem kluczem jest „partnerstwo”. Ale pozwolę 
sobie odpowiedzieć na pytanie: jak to partnerstwo powinniśmy budować? Moim 
marzeniem i celem jest, abyśmy ściśle współpracowali na poziomach gospodarczym 
i biznesowym, samorządowym i edukacyjnym, sportowym i senioralnym, kulturalnym 
i wyznaniowym. (…) Dziś wiemy, że gdyby nie 1 września 1939 roku, świat byłby inny. 
Ale nie jest. I my w tym świecie jesteśmy, my w nim żyjemy i mieszkamy. Mieszkamy 
obok siebie, współpracujemy gospodarczo, wymieniamy wiedzę i doświadczenia, 
uczymy się siebie, swoich kultur i sposobu myślenia. I wiemy, że o przeszłości należy 
pamiętać, należy ją szanować. Ale wiemy także, że przyszłość trzeba budować. Ona 
jest w naszych rękach, naszych głowach, naszych marzeniach. 

Burmistrz Christian Pospischil: 
Cieszę się na dalszą część dzisiejszego dnia, która mnie jako burmistrza Attendorn 

przepełnia wielką dumą. Ta młoda wspólna historia między Rawiczem i Attendorn 
przypomina romantyczną miłosną historię. Poznaliśmy się wiosną 2017, poflirtowa-
liśmy i od razu zaskoczyło, więc była to znana miłość od pierwszego wejrzenia. Na-
stępnie podczas wzajemnych odwiedzin w Rawiczu i Attendorn poznaliśmy się bliżej 
stwierdziliśmy, że obie strony do siebie pasują i są gotowe na stały związek. Ludzie 
mieszkający w obydwu miastach wzajemnie starali się o swoją rękę i ludzie w obu 
miastach zdecydowali, że powiedzą sobie: tak, ja chcę!

 I tak świętujemy dzisiaj pierwszą część naszego wesela, część druga odbędzie się  
za parę tygodni w Attendorn.  Już tutaj znajduje się wielu świadków, to znaczy ludzi z na-
szego miasta (…). Integracja europejska była napędzana przez odważnych i wizjonerskich 
ludzi, jednak jej rozwój był ograniczony do Europy Zachodniej. Dopiero gdy tak samo 
odważni ludzie z Europy Wschodniej poczynając od Polski i Solidarności, doprowadzili 
do upadku komunistycznych dyktatur i złamania żelaznej kurtyny, mogła nasza Euro-
pa naprawdę się zjednoczyć . Dopiero od tego czasu, od dopiero ok. 30 lat jest możliwa 
do wyobrażenia współpraca pomiędzy Rawiczem i Attendorn. Dopiero od około 30 lat 
możemy cieszyć się wspólnie pokojem, wolnością i przyjaźnią. Powinno to być dla nas 
obowiązkiem wspólnej pracy na rzecz ich pogłębienia.
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Grupa dwunastu ucz-
niów z Koła Młodych 
Przyjaciół Partnerstwa 
Miast Rawicz-Attendorn 
pod opieką germanistek 
Marty Bilik oraz Izabe-
li Komisarskiej gościła 
w dniach 30 maja-2 czerw-
ca w mieście Attendorn.

Spotkanie odbywające się 
pod hasłem „My we wspól-
nej Europie” było pierw-
szym krokiem w historii 
działających na terenie obu 
miast kół. Historii, w której 
zostaną zacieśnione przy-
jaźnie pomiędzy uczniami 
oraz rozwijane będą kom-
petencje językowe. 

Pierwszy wspólny wie-
czór odbył się pod hasłem 
gier integracyjnych, któ-

re pozwoliły uczniom na 
bliższe poznanie, nie tylko 
kolegów i koleżanek, z któ-
rymi od dłuższego czasu 
korespondują, ale również 
innych członków koła. 

Następnego dnia odbyło 
się oficjalne powitanie ucz-
niów w ratuszu przez Klau-
sa Hesenera - kierownika 
wydziału finansowego mia-
sta oraz Halinę Böhm - na-
uczycielkę języka polskiego 
w Attendorn oraz inicja-
torkę działalności Kół Mło-
dych Przyjaciół. Uczniowie 
z Polski otrzymali upominki 
w postaci niemieckojęzycz-
nych książek, a delegacja 
z Rawicza obdarowała ucz-
niów z Attendorn koszul-
kami zaprojektowanymi 
specjalnie na tę okazję przez 

ucznia sierakowskiej szkoły 
- Janka Marciniaka. Następ-
nie uczniowie wraz z opie-
kunami udali się do Bigge 
Akademie, gdzie w grupach 
brali udział w warsztatach 
prowadzonych przez dra Ro-
berta Schmidta i Christiana 
Hesse. Główne zadanie pole-
gało na zbudowaniu „Mostu 
Przyjaźni” z zapewnionych 
materiałów plastycznych. 
Podczas tworzenia projektu 
uczniowie musieli jednak 
brać pod uwagę pewne wy-
tyczne: most musiał mieć 
3 metry długości i przynaj-
mniej 40 cm szerokości. 
Wieczorem uczniowie in-
tegrowali się, grillując i słu-
chając muzyki. 

Kolejny dzień upłynął pod 
hasłem zwiedzania miasta. 

Najpierw cała grupa udała 
się na platformę widokową 
Biggeblick, następnie ucz-
niowie podzieleni na gru-
py nagrywali krótkie filmy 
przedstawiające najciekaw-
sze miejsca Attendorn, m.in. 
Jaskinię Atta, Jezioro Bigge-
see, Zamek Schnellenburg 
oraz Katedrę Sauerland. 
Efekty ich pracy zostały za-
prezentowane wieczorem 
na spotkaniu z rodzicami 
uczniów mieszkających 
w Niemczech. 

Na pożegnanie w ramach 
projektu „Mosty Przyjaźni” 

zainicjowanego przez Ra-
wicką Bibliotekę Publiczną 
nastąpiło pierwsze prze-
kazanie książek do biblio-
tek publicznych – celem 
społecznej zbiórki książek 
prowadzonej na terenie Ra-
wicza od października ubie-
głego roku jest stworzenie 
w Hanseschule biblioteczki 
z polskimi książkami, które 
uczniom w Attendorn mają 
pomóc w nauce języka pol-
skiego. 

Młodzież z Attendorn bę-
dziemy gościć w Rawiczu 
w przyszłym roku. /red

PIERWSZE SPOTKANIE  
KÓŁ MŁODYCH PRZYJACIÓŁ  
PARTNERSTWA MIAST
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NOC  
MUZEÓW 

W RAWICZU

KADECKIE  
TRADYCJE

„Pamiętaj, żeś miał honor 
być kadetem…” – pamiętne 
słowa po raz kolejny zostały 
przywołane podczas tego-
rocznych obchodów Dnia 
Kadeta, współorganizowa-
nych przez Muzeum Ziemi 
Rawickiej oraz Starostwo 
Powiatowe w Rawiczu. Tra-
dycja święta sięga dwudzie-
stolecia międzywojennego.

Przypadające 21 maja Święto 
Kadetów zostało ustanowione 
w 1930 roku przez marszałka 
Józefa Piłsudskiego, na pamiąt-
kę udziału wychowanków 
korpusów we Lwowie i Mod-
linie w III powstaniu śląskim. 
Odrodzenie międzywojennej 
tradycji nastąpiło dopiero po 
przełomie 1989 roku. W Rawi-
czu po raz pierwszy po wojnie 

obchody Dnia 
Kadeta zorgani-
zowano w 1992 
roku, wówczas 
jeszcze z udzia-
łem kilkudzie-
sięcioosobowego 
grona byłych kadetów. Podczas 
uroczystości nadano muzeal-
nej Izbie Kadeckiej imię Jana 
Kamińskiego – absolwenta 
rawickiego korpusu, żołnie-
rza Armii Krajowej, zastępcy 
dowódcy Okręgu Poznańskie-
go ZWZ-AK, rozstrzelanego 
przez hitlerowców w czerwcu 
1944 roku.

Gościem specjalnym te-
gorocznych obchodów Dnia 
Kadeta był Andrzej Kamiń-
ski, syn patrona muzealnej 
ekspozycji. W Muzeum Zie-
mi Rawickiej zostało zor-

ganizowane jego spotkanie 
z przedstawicielami gmin-
nych i powiatowych władz 
samorządowych oraz grupą 
uczniów klas mundurowych 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Rawiczu.

W tym samym dniu rawi-
czanie mogli bezpłatnie zwie-
dzać z przewodnikiem Salę 
Kadecką, obejrzeć nowy film 
dokumentalny pt. Historia 
rawickiego Korpusu Kadetów 
1925-1939 lub rozwiązać mu-
zealny quest pod hasłem „Zdo-
bądź kadeckie słońce”. /MZR

MUZEUM NAGRODZONE
Muzeum Ziemi Rawickiej 
otrzymało Wyróżnienie 
w konkursie na wydarzenie 
muzealne roku IZABELLA 
2018 w kategorii działalność 
naukowa i wydawnicza za 
album "Powstanie wielko-
polskie 1918-1919 na ziemi 
rawickiej. Historia i trady-
cja" autorstwa Henryka Pa-
włowskiego. Organizatorem 
Konkursu jest Fundacja Mu-
zeów Wielkopolskich. Kon-
kurs o nagrodę IZABELLA 
ma na celu wybór i promocję 
najwybitniejszych dokonań 
z zakresu działań muzeal-
niczych regionu. Wyróżnia 
instytucje muzealne, auto-

rów oraz realizatorów najlep-
szych wydarzeń muzealnych. 
Podsumowanie konkursu 
odbyło się 20 maja podczas 
uroczystej gali zorganizowa-

nej w Muzeum Młynarstwa 
i Rolnictwa w Osiecznej. Wy-
różnienie wręczył Marszałek 
Województwa Wielkopolskie-
go pan Marek Woźniak. /MZR

WAKACJE Z MUZEUM
W okresie wakacyjnym 
Muzeum Ziemi Rawickiej 
zaprasza najmłodszych 
mieszkańców Gminy Rawi-
cza do udziału w specjalnych 
zajęciach kreatywnych. Już 
na początku lipca w rawickim 
ratuszu zostanie otwarta „Wa-
kacyjna strefa zabaw z hi-
storią”. Pod czujnym okiem 
animatorów dzieci będą mo-
gły zagrać w wielkoformato-
wą, fabularną grę planszową, 
spróbować swoich sił w roli 
tkaczy, rzeźbiarzy czy ma-
larzy. Strefa zabaw będzie 
czynna codziennie, od 1 do 
5 lipca, w godzinach od 10.00 
do 13.00.

Na przełomie lipca 
i sierpnia „strefa zabaw 
z historią” zagości w sołe-
ctwach Gminy Rawicz: 31 
lipca (10.00-13.00) w świet-
licy wiejskiej w Załęczu, 
7 sierpnia (10.00-13.00) 

w świetlicy wiejskiej w Sar-
nówce oraz 14 sierpnia 
(10.00-13.00) w świetlicy 
wiejskiej w Łąkcie. Udział 
w warsztatach jest bezpłat-
ny. Propozycją dla całych 
rodzin jest organizowa-
na przez Muzeum Ziemi 
Rawickiej wakacyjna wy-
cieczka krajoznawcza do 
Wielkopolskiego Parku Et-
nograficznego w Dziekano-

wicach. Wyjazd pod hasłem 
„Wielkopolska z plecakiem” 
jest planowany w termi-
nie 4 sierpnia. W tym dniu 
w Dziekanowicach odbę-
dzie się rodzinny festyn 
pn. „Ogród gier i zabaw”. 
Zapisy w Muzeum Ziemi 
Rawickiej: tel. 65 545 3575 
lub osobiście w sekretaria-
cie Muzeum. Liczba miejsc 
ograniczona. /MZR

Muzeum Ziemi Rawickiej kolejny raz uczestniczy-
ło w europejskiej akcji Noc Muzeów. Wydarzenie 
ma za zadanie promować polską historię, tradycje 
i sztukę. Raz w roku dla gości odwiedzających 
instytucje kultury w majowy wieczór stanowi 
wyjątkową okazję do zapoznania się z unikato-
wymi zbiorami muzealnymi oraz dziedzictwem 
kulturowym miast oraz regionów.  

Tym razem do rawickiego ratusza zaproszono całe 
rodziny, miłośników sztuki współczesnej, muzyki i re-
gionalnej historii. Dla najmłodszych powstała specjalna 
„Strefa zabaw z historią” z tradycyjnymi grami, puz-
zlami, krosnami tkackimi. Każdy z elementów strefy 
nawiązywał do kontekstów regionalnych. Dzieci mogły 
spróbować swoich sił w rolach tkaczy, a obleganą do 
północy atrakcją była wielkoformatowa, fabularna gra 
planszowa, oparta na motywach historii rawickiego 
rzemiosła. Zwiedzający stałe wystawy muzealne mogli 
otrzymać opracowane specjalnie na tę okazję questy 
historyczne: „W poszukiwaniu skarbu muzealnika”, 
„Tropem ratuszowych tajemnic” oraz „Zdobądź kade-
ckie słońce”. Nowa, interaktywna forma zwiedzania 
muzeum spotkała się z dużym zainteresowaniem gości 
w różnym wieku.

W trakcie rawickiej Nocy Muzeów tradycyjnie odbył 
się wernisaż wystawy pokonkursowej Amatorskiego 
Konkursu Plastycznego im. Romana Dworaka. Lau-
reatem głównej nagrody został Henryk Żarski. Na 
wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt prac ma-
larskich, rysunków oraz fotografii. Ponadto z okazji 
przypadającego w tym roku jubileuszu stulecia Policji 
została przygotowana wystawa edukacyjna i stoisko 
informacyjne Powiatowej Komendy Policji w Rawiczu.  

Podczas wyjątkowej, majowej nocy nie zabrakło 
akcentów muzycznych. Na plenerowej scenie przy 
ratuszu wystąpiła Joanna Kwaśnik z zespołem, nato-
miast otwarciu wystawy sztuki towarzyszył kameralny 
koncert klarnecisty Pawła Szamburskiego, promujący 
jego autorski album „Ceratitis Capitata” z muzyką 
etniczną. /MZR
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W okresie wakacyjnym Muze-
um Ziemi Rawickiej zaprasza 
najmłodszych mieszkańców 
Gminy Rawicza do udziału 
w specjalnych zajęciach krea-
tywnych. Już na początku lipca 
w rawickim ratuszu zostanie 
otwarta „Wakacyjna strefa za-
baw z historią”.  
Pod czujnym okiem animatorów 
dzieci będą mogły zagrać w wielko-
formatową, fabularną grę planszową, 
spróbować swoich sił w roli tkaczy, 
rzeźbiarzy czy malarzy. Strefa zabaw 
będzie czynna codziennie, od 1 do 5 
lipca, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Na przełomie lipca i sierpnia 
„strefa zabaw z historią” zago-
ści w sołectwach Gminy Rawicz: 
31 lipca (10.00-13.00) w świetlicy 

wiejskiej w Załęczu, 7 sierpnia 
(10.00-13.00) w świetlicy wiej-
skiej w Sarnówce oraz 14 sierpnia 
(10.00-13.00) w świetlicy wiejskiej 
w Łąkcie. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny. Propozycją dla 
całych rodzin jest organizowana 
przez Muzeum Ziemi Rawickiej 
wakacyjna wycieczka krajoznaw-
cza do Wielkopolskiego Parku Et-
nograficznego w Dziekanowicach. 
Wyjazd pod hasłem „Wielkopol-
ska z plecakiem” jest planowany 
w terminie 4 sierpnia. W tym dniu 
w Dziekanowicach odbędzie się 
rodzinny festyn pn. „Ogród gier 
i zabaw”. Zapisy w Muzeum Ziemi 
Rawickiej: tel. 65 545 3575 lub oso-
biście w sekretariacie Muzeum. 
Liczba miejsc ograniczona. /MZR

WAKACJE Z MUZEUM

RAWICZ  
W KADRZE  
ZATRZYMANY
Przez cały czerwiec w parku przy Domu Kultury 
w Rawiczu można oglądać plenerową wystawę foto-
grafii Jarosława Pawlaka. „Widoki mojego miasta” 
to dwadzieścia siedem barwnych zdjęć ilustrują-
cych najważniejsze i najciekawsze rawickie obiekty 
w różnych porach roku. Ekspozycję, przygotowaną 
przez Muzeum Ziemi Rawickiej, obejrzało już kilka 
tysięcy rawiczan oraz goście z miasta partnerskiego 
Attendorn, którzy w dniu otwarcia wystawy prze-
bywali z wizytą w Rawiczu. 
Autor od wielu lat fotografuje rodzinną miejsco-
wość, elementy przestrzeni miejskiej, zabytki, po-
nadto dokumentuje lokalne wydarzenia. W oparciu 
o przedwojenne pocztówki i archiwalia tworzy serię 
fotograficznych porównań miejsc, zatytułowaną 
„Rawicz wczoraj i dziś”. Pasjonuje się także foto-
grafią przyrodniczą i krajobrazową. Jego zdjęcia 
są publikowane w mediach społecznościowych, 
prasie lokalnej, na portalach ogólnopolskich stacji 
telewizyjnych, również w materiałach promocyjnych 
Gminy Rawicz. Jarosław Pawlak jest także autorem 
zdjęć do wydawnictwa albumowego Powiat rawicki 
na kartach pocztowych.  

Jak podkreśla sam fotograf, możliwość prezentacji 
autorskiej wystawy od dawna była jego marzeniem. 
Projekt udało się zrealizować dzięki Muzeum Ziemi 
Rawickiej, które promuje twórczość rawiczan. /MZR
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Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą  
w Poznaniu posiada na sprzedaż nieruchomość położoną w Rawiczu 
przy ul. Grota Roweckiego/ ul. Dzieciuchowicza. Działka nr 58/22 

położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Studium. Miejsce idealne na parking, plombę, mały sklep.

Kontakt: www.amw.com.pl. tel. 61 660 67 00
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Wakacje to idealny czas na odkrywanie świa-
ta - tak jego najdalszych zakątków, jak i tych 
bliskich, dostępnych tuż za rogiem. Miłośnikom 
zgłębiania tajemnic regionu proponujemy 
wycieczkę śladami kultu św. Jana Nepomucena 
- świętegood kilku stuleci cieszącego się sporą 
popularnością w Polsce, Czechach, Austrii 
i w Niemczech.

Istnieje wiele podań tłumaczących powody, 
dla których Jan Nepomucen - kanonik praskiej 
katedry pw. św. Wita - został świętym. Jedna 
z najbardziej popularnych historii traktuje 
o męczeńskiej śmierci duchownego, zamor-
dowanego na rozkaz króla Czech, Wacława 
Luksemburskiego. Przyczyną sporu z monarchą 
była… odmowa wyjawienia tajemnicy spowiedzi 
królewskiej małżonki. Wacław, rozzłoszczony 
brakiem możliwości poznania sekretów rze-
komo niewiernej żony, kazał torturować Jana 
Nepomucena, a następnie wrzucić jego ciało 
z Mostu Karola do rwącego nurtu Wełtawy. To 
właśnie wówczas wydarzył się cud - w miejscu 
męczeństwa kanonika, na niebie, ukazała się 
złocista aureola. 

Od tego momentu Jana Nepomucena otaczała 
aura świętości, za sprawą której kilka stuleci 
później (dokładnie w 1729 r.) wyniesiono go 
na ołtarze. Papież, biorąc pod uwagę okolicz-
ności śmierci kanonika, uczynił go patronem 
dobrej spowiedzi i tonących, a także strażni-
kiem przepraw i mostów. Zanim jednak zadość 
stało się formalnościom kanonizacyjnym, kult 
Jana Nepomucena zdołał już na dobre za-
domowić się w Czechach oraz na pobliskim 
Śląsku. Mieszkańcy tych krain zaczęli stawiać 
w kościołach i przy drogach figury męczen-
nika, popularnie nazywane „nepomukami”. 
Z kierunku śląskiego kult Jana Nepomucena 
trafił na ziemię rawicką.

Rawickie nepomuki swoim wyglądem nie 
odbiegają od swoich czeskich i śląskich „krew-
niaków”. Większość z nich nawiązuje do naj-
bardziej popularnego sposobu przedstawienia 
świętego - w charakterystycznym dla kanonika 
stroju, z krucyfiksem w rękach. Tego rodzaju 
wyobrażenia znajdziemy m.in. w Miejskiej Górce, 

na cmentarzu w Rawiczu-Sarnowie czy w Szka-
radowie. Niektóre nepomuki zaopatrywano 
w dodatkowe atrybuty. I tak na przykład figury 
Jana Nepomucena stojące przy nadorlańskich 
łąkach koło Dubina oraz w Zakrzewie, oprócz 
krucyfiksu, trzymają w rękach gałązkę palmy - 
symbolu męczeństwa.

Wygląd części rzeźb nawiązuje do legen-
dy o męczeńskiej śmierci świętego. Tak jest 
m.in. w przypadku figury umieszczonej 
w kapliczce w Wydawach. W wizerunku 
tym, nad głową Jana Nepomucena umiesz-

czono aureolę złożoną z pięciu gwiazd. 
Jest to oczywiście nawiązanie do wyda-
rzeń rozgrywających się na Moście Karola 
w Pradze, kiedy złocista poświata rozbłysła 
na niebiepo wrzuceniu wycieńczonego 
kanonika do rzeki. 

Tytuł regionalnej stolicy nepomuków z całą 
pewnością należy się Sarnowie. Tu, oprócz 
wspomnianego już przedstawienia św. Jana 
Nepomucena na cmentarzu parafialnym, 
możemy zobaczyć jeszcze trzy wyobrażenia 
świętego - wszystkie w kościele pw. św. An-
drzeja Apostoła. Najpiękniejszy z nich jest 
niewątpliwie barokowy nepomuk trzymający 
krucyfiks. Polichromowaną na złoto i srebr-
no rzeźbę umieszczono pod baldachimem, 
z którego centrum rozchodzą się promienie 
światła. Uwagę przykuwa także figura św. Jana 
Nepomucena ustawiona na szczycie kościel-
nej ambony. Kanonik przyciska do ust palec 
prawej dłoni - ten gest milczenia nawiązuje 
oczywiście do strzeżonej przez królewskiego 
spowiednika tajemnicy. Ostatnie wyobrażenie 
św. Jana Nepomucena odbiega od pozosta-
łych - umieszczono je  w formie malarskiej, 
w przepięknie obramowanym obrazie.

Powyżej wymienione nepomuki nie wy-
czerpują, rzecz jasna, listy wyobrażeń Jana 
Nepomucena, jakie spotkać możemy prze-
mierzając okolicę. W Internecie dostępne 
są specjalne mapki utworzone przez grupy 
pasjonatów przedstawień męczennika. Dzięki 
nim każdy zainteresowany wycieczką śladami 
czeskiego świętego może zaplanować swoją 
własną trasę.

Tomasz Musielak

NEPOMUKI ZIEMI RAWICKIEJ

CHWAŁA POWSTAŃCOM
Powstanie Wielkopolskie to jedna z wielkich 
epopei bohaterstwa ludu wielkopolskiego 
w walce narodowo - wyzwoleńczej od 1794 
do 1920 roku. Było to jedyne zwycięskie po-
wstanie w czasie zaborów. W ogniu walki 
powstał szeroki front narodowy. Kto nie mógł 
brać udziału w walkach z bronią w ręku, 
wspierał powstanie aprowizacją i datkami 
pieniężnymi. Większość powstańców to ro-
botnicy, chłopi, rzemieślnicy, mieszczaństwo. 
Chlubnie w czasie powstania zapisało się 
nauczycielstwo polskie, które w nierzadkich 
wypadkach kierowało powstaniem na swo-
ich lokalnych odcinkach. Nie zabrakło też 
w szeregach powstańczych duchowieństwa, 
lekarzy, naukowców i właścicieli ziemskich.

Uczucie doznawanych w ciągu dziesięciole-
ci krzywd dodawało ludności wielkopolskiej 
żywiołowych sił. Bite wcześniej ręce dzieci za 
pacierz i mowę polską teraz mściwie chwyciły 
za broń. Powstanie było samorzutnym zbio-
rowym zrywem całego ludu wielkopolskiego. 
Powstanie wielkopolskie dało początek i pomoc 
powstańcom górnośląskim, którzy w swoich 

trzech powstaniach w 1919, 1920 i 1921 roku dali 
światu dowód, że i tam mieszkają Polacy dążący 
się do połączenia się z Macierzą. Prawdą jest, że 
w większości powiatów Wielkopolski uderzano 
wręcz na wroga, zwyciężano  go i potrafiono 
utrzymać zdobyty teren. Były jednak i takie 
powiaty, gdzie obawiano się rozpocząć walkę, 
nie wierzono  w zwycięstwo, czekano i radzono, 
nie wykorzystując najdogodniejszego okresu, 
którym był przełom 1918/1919 roku. Przykła-
dem takiej biernej postawy, przez prawie cały 
styczeń 1919 roku, był powiat rawicki.

Ksiądz Zdzisław Zakrzewski, pierwszoplano-
wa wówczas postać, nie pozwalał na realizację 
śmiałych planów dowódców wojskowych. 
Przeciwnych poglądów był kapelan oddziałów 
powstańczych ks. Roman Dadaczyński z Miej-
skiej Górki. Powstanie w powiecie rawickim 
nie miało szczęścia do głównodowodzących. 
Komisarz Straży Ludowej Władysław Sczanie-
cki był nieobecny, gdyż przebywał w Poznaniu 
przy Dowództwie Głównym. W tej sytuacji za-
czął sobie dobrze poczynać Ignacy Busza, który 
w dniu 8 stycznia 1919 r. został komendantem 
powiatowym, ale z dniem  19 stycznia - bez 

merytorycznego  uzasadnienia - został przez 
Ostroróg-Gorzeńskiego odwołany.  Na miejsce 
Buszy powołano Alfonsa Brezę, który oka-
zał się dowódcą nieudolnym i trzeba go było 
odwołać. Dobry dowódca, Adolf Kuczewski, 
został wybrany dopiero pod koniec powstania.

Należy sądzić, że gdyby Ziemia Rawicka miała 
od samego początku dowódcę o dużej indywi-
dualności i sile przebicia, to już w pierwszych 
dniach stycznia Rawicz i może później ziemia 
nadbarycka znalazłyby się w rękach polskich. 
Mieszkańcy Wąsosza organizowali się, uchwalali 
petycje, ale dowództwo powstania w powiecie 
rawickim i Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu 
nie wykazywały tym rejonem dostatecznego 
zainteresowania. Najlepszą i stałą pamięć należy 
zachować  o powstańcach. Wielu z nich oddało 
życie, by Rawicz i powiat rawicki mogły wrócić 
do prawowitych dziedziców tej ziemi. Ich krew 
nie została przelana daremnie. Rawicz - chociaż 
z opóźnieniem - znalazł się w granicach niepod-
ległej Rzeczypospolitej.

       
 Stanisław Jędraś

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
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OGŁOSZENIE DOMU KULTURY W RAWICZU: 
Chcesz zrobić coś dla Rawicza i w Rawiczu? Spróbować siebie w działaniu i choć 

na chwilę stać się aktorem? Szukamy uczestników do Wielkiego Widowiska 
Plenerowego, które odbędzie się 6 września 2019 r. podczas  

Jarmark Historycznego. Stwórzmy wspólnie niesamowity spektakl!

Zapisy: tel. 65 546 10 16

Spektakl plenerowy z udziałem mieszkańców z 2018 roku

„ZAPRASZAMY DO WIWATA!”

PARADA ULICAMI MIASTA
POŁĄCZONA Z KOROWODEM MUZYKÓW LUDOWYCH

Zapraszamy mieszkańców Rawicza, przedstawicieli służb mundurowych, członków 
stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych, muzyków grających na tradycyjnych instrumen-
tach, uczniów szkół i przedszkoli, miłośników regionalnej historii, właścicieli zabytkowych 
pojazdów oraz turystów do udziału w paradzie ulicami miasta, która zaplanowana jest 
na 7 września i odbędzie się w trakcie Rawickiego Jarmarku Historycznego pod hasłem 
„Ludowe historie”. Paradę poprowadzą artyści uczestniczący w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Muzyków Ludowych, który odbędzie się w tym samym, wrześniowym terminie. 

Barwne, rozśpiewane i roztańczone korowody stanowiły kiedyś ważny element lo-
kalnej kultury ludowej. Na ziemi rawickiej odbywały się podczas dożynek, wesel, czy 
odpustów. Tradycję tę przywołamy podczas kolejnego jarmarku historycznego. Parada 
wyruszy z parkingu przy Szkole Podstawowej w Sierakowie, przejdzie ulicami rawickiej 
starówki i dotrze do parku przy domu kultury, gdzie uczestnicy wydarzenia zostaną 
zaproszeni do udziału we wspólnej zabawie w rytmach muzyki folkowej. 

Więcej informacji o paradzie i zapisy: Muzeum Ziemi Rawickiej, tel. 65 545 35 75

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE  
„DOBRY START” JUŻ OD LIPCA

Świadczenie  „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłaca-
nego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym 
rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu 
na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się 
zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy za-
stępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku 

na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez 
nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez 
nie 24. roku życia.

 Jak otrzymać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może 

to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci prze-
bywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo - wychowawczej.

Wnioski o świadczenie w Gminie Rawicz będą przyj-
mowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rawiczu. Wniosek o świadczenie 
dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy 
złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online 

przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.
gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. 

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tra-
dycyjną (papierową). Druki dostępne będą w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
wiczu od dnia 1 sierpnia oraz na stronie internetowej 
www.ops.rawicz.pl.

WAŻNE! WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 LISTOPADA
Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek- 

o-dobry-start-online
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast 
gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc 
rodziny otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku.  
Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą online  
już w miesiącu lipcu, co pozwoli na  uniknięcie kolejek.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:  
www.mrpips.gov.pl/DobryStart

2257 PRAC PLASTYCZNYCH!   

SPORT W SZAROŚCI
Już po raz drugi Szkoła Podstawo-

wa im. Janusza Korczaka w Sierako-
wie (po Gimnazjum w Sierakowie) 
jest organizatorem 14. Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego „Sport 
w szarości” Rawicz 2019.

Na tegoroczną edycję napłynęło 
2257 prac z terenu całej Polski 
wykonanych w rozmaitych techni-
kach plastycznych: rysunkowych, 
malarskich, graficznych. Jury po 
raz pierwszy rozpatrywało nade-
słane prace w czterech katego-
riach wiekowych (5-8, 9-12, 13-15, 
16-18 lat).

Komisja konkursowa postanowiła 
nagrodzić 39 młodych twórców, a na 
wystawie pokonkursowej zaprezen-
towanych jest 140 prac.

24 maja w Kinie “Promień” w Ra-
wiczu odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród połączona z występem 
młodzieżowego chóru Kameleon pod 
dyrekcją Jowity Augustyniak i wy-
stępem uczniów koła teatralnego 
Szkoły Podstawowej z Sierakowa 
przygotowanych przez Kingę Heliń-
ską-Szpajdę.

Po raz kolejny patronat honoro-
wy nad konkursem objęła Akade-
mia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu. Wśród or-
ganizatorów znaleźli się nasi stali 
partnerzy: Gmina Rawicz, Powiat Ra-
wicki, Dom Kultury w Rawiczu, Miej-
skie Biuro Wystaw Artystycznych 
w Lesznie, Muzeum Ziemi Rawickiej 
oraz Galeria na Piętrze. Wsparcia fi-

nansowego udzielili: Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rawiczu, Rada Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej w Siera-
kowie, Schaltbau Rawag, FERRPOL 
Bracia Matuszewscy, Stowarzyszenie 
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 
w Rawiczu, Ewa Lachera, Grażyna 
Kośmider oraz Stowarzyszenie Ra-
wiczaki.pl.

Kurator konkursu 
Witold Adamczyk
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05.07.2019 PIĄTEK

SOBOTA

17:00 Turniej piłki nożnej plażowej kategoria ORLIK (2008-2009)
18:00 MARCIN DANIEC
19:30 MARCUS ARENT
21:00 BAYER FULL

06.07.2019
9:00    XVIII  Turniej Siatkówki Plażowej im. Edwarda Marynowskiego
          Boisko SP nr 4  oraz SP 5  w Sarnowie - zgłoszenia tel.  725 711 316
10:00 Turniej piłki nożnej plażowej - kategoria ŻAK (2010-2011)
11:00 HOLI FESTIWAL - ŚWIĘTO KOLORÓW
          Występy grupy dziecięco - młodzieżowej 
          sekcji wokalnej Domu Kultury w Rawiczu
          Prezentacje młodzieży z rawickich szkół: SP 4 oraz SP 6
13:00 Turniej piłki nożnej plażowej - kategoria BAMBINI (2012- i młodsi) 
20:00  FEEL
22:00  MARGARET
23:30  DJ INOX

NIEDZIELA07.07.2019

10:00 Turniej piłki nożnej plażowej - kategoria MŁODZIK (2006-2007)
16:00 Minirecital Agaty Nadrowskiej
17:00 ALICJA MAJEWSKA i WŁODZIMIERZ KORCZ

D O S T Ę P N E  P O D C Z A S  Ś W I Ę T A  R A W I C Z A

S T O I S K A   G A S T R O N O M I C Z N E  I  R Ę K O D Z I E L N I C Z E ,  U R Z Ą D Z E N I A  R E K R E A C Y J N E
S T O I S K A  M I A S T  PA R T N E R S K I C H :  R A W I C Z  I  A T T E N D O R N  

TARGOWISKO / PARK DK
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