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Spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem

Dzień zdrowego seniora

17:00 Czytelnia RBP, Rawicz ul. Targowa 1

9:00-13:00 
WSCKZiU w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6 
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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: 

e-mail: 
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ŚWIETLICE WIEJSKIE DO WYNAJĘCIA
s. 13

PŁYWANIE

24-godzinny

Rawicki
Festiwal
Sportu

www.festiwalsportu.rawicz.pl
Zapisz się już teraz!18/19 maja

BIEG DRUŻYNOWY I INDYWIDUALNY

MARATON ROWEROWY

TENIS

STREETBALL

SIATKÓWKA PLAŻOWA

PIŁKA NOŻNA

NORDIC WALKING

SZTAFETA ROWEROWA

RAWICZANIE PŁYWAJĄ

2019

RAWICZANIE BIEGAJĄ

Rynek w Rawiczu

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Kontynuacja kontaktów  
z Białorusią
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Rawickie  
nadzieje  
olimpijskie
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ROZMOWA

Wiceburmistrz Paweł Szybaj 
o rawickiej oświacie:

Wybieramy ewolucję,  
nie rewolucję 
. S. 5

Gmina Rawicz 
pozyskała 
dofinansowanie  
z Narodowego 
Funduszu  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
na budowę zbiornika 
retencyjnego 
i kanalizacji 
w obrębie ulic 
Generała  
Jarosława 
Dąbrowskiego,  
Wały Tadeusza 
Kościuszki  
i Kadeckiej 
. s. 3

ZBIORNIK RETENCYJNY  
OCHRONI PRZED  

ZALEWANIEM?
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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

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
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PRZYDATNE KONTAKTY
Telefony alarmowe

Urząd Pocztowy (Rawicz) nr 1

Pogotowie ratunkowe

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

999

65 545 44 02

112

65 545 44 46

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Prokuratura Rejonowa w Rawiczu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Straż pożarna

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Urząd Skarbowy w Rawiczu

998

65 546 39 53

65 54 66 100

997

65 545 40 37

65 546 64 49

65 546 26 51

Pogotowie gazowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szpital Powiatowy w Rawiczu

Pogotowie energetyczne

Muzeum Ziemi Rawickiej

NZOZ Przychodnia Lekarska RAWMED

991

65 545 35 75

65 546 12 91

992

65 546 26 36

65 546 24 13

Komenda Powiatowa Policji (Rawicz)

Dom Kultury w Rawiczu

NZOZ Center-Med Przychodnia lekarska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rewir dzielnicowych (Rawicz)

Rawicka Biblioteka Publiczna

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Bank Żywności w Rawiczu

65 546 62 00

65 546 10 16

65 545 33 22

65 546 13 41

KP Państwowej Straży Pożarnej (Rawicz)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (centrala)

Schronisko dla zwierząt (Henrykowo)

Komunikacja autobusowa (Linia nr 2)

65 546 62 40

65 545 20 04

65 546 12 00

608 620 695

65 322 43 00

65 546 10 59 

65 529 93 67

65 547 11 84

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

Możliwość skorzystania ze skrzynki pocztowej 
zlokalizowanej na rawickim Rynku:

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 godziny 10:00 
do ostatniego umówionego spotkania 
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

Aktualny harmonogram dyżurów radnych: 
www.rawicz.pl/rada-miejska/dyżury-radnych

www.rawicz.pl

 16 października podczas konferencji „Czas 
wolny Polaków” w Kielcach ogłoszono wyniki ran-
kingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”.
 Jego organizatorem jest „Dziennik Gazeta 
Prawna”, a partnerem merytorycznym CentroPolis. 
Partnerami konferencji były Targi Kielce oraz Polska 
Organizacja Turystyczna.
 Gmina Rawicz zajęła II miejsce w kraju wśród 
gmin miejsko - wiejskich. Wyróżnienia przyznawane 
są polskim samorządom odznaczającym się dużym 
zaangażowaniem w zakresie wspierania kultury � -
zycznej, upowszechniania sportu i rekreacji ruchowej 
oraz do� nansowania zadań związanych z aktywno-
ścią ruchową społeczeństwa. Pod uwagę wzięto m.in. 
programy stypendialne dla dzieci i młodzieży, inwe-
stowanie w infrastrukturę sportową, w tym budowę 
ścieżek rowerowych czy też wydarzenia sportowe in-
tegrujące mieszkańców. 
 W naszej gminie rozwój sportu jest traktowa-
ny jako jedno z kluczowych działań podnoszących ja-
kość życia. Wiele inicjatyw realizowanych jest w trosce o rozwijanie „Kuźni sportowych talentów” 
oraz współdziałanie z NGO dla „Sportowej Gminy Rawicz”. /mk

GMINA RAWICZ NA II MIEJSCU W POLSCE

Jak przekazało Gminie Rawicz Ministerstwo Finansów przyszłoroczne wpływy do gminnej 
kasy zwiększą się o co najmniej 7,6 mln zł. W ciągu całej kadencji gmina Rawicz będzie miała 
na koncie co najmniej 38 mln zł więcej niż w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowały 
władze miasta. 

 
Budżet zostanie zwiększony dzięki większym niż przypuszczano wpływom z podatku PIT oraz 

subwencji oświatowej. Ministerstwo Finansów przesłało do gminy dane, z których wynika, że tylko 
w przyszłym roku budżet zwiększy co najmniej się o 7,6 mln zł, natomiast w ciągu pięcioletniej 
kadencji do gminnej kasy tra�  prawie 40 mln zł. – To pieniądze, które gmina może przeznaczyć na 
zmniejszenie długu lub niezaplanowane inwestycje – zapowiada burmistrz Grzegorz Kubik. /cib

MINISTERSTWO FINANSÓW:
ZWIĘKSZĄ SIĘ WPŁYWY DO RAWICKIEJ KASY

2 kwietnia na Cmentarzu 
Parafialnym w Rawiczu odby-
ła się uroczystość pogrzebowa 
Józefa Miedzińskiego - sym-
boliczna, ponieważ znany 
rawicki działacz społeczny 
i nauczyciel zmarł w okresie 
okupacji w Nieparcie, rodzin-
nej miejscowości swojej żony. 
Pierwotnie został pochowany 
na miejscowym cmentarzu. 
W 2018 roku w kręgu rawi-
ckich regionalistów, na czele 
z Marianem Klimaszewskim, 
powstała inicjatywa przenie-
sienia szczątków autora Ziemi 
rawickiej w legendzie i baśni 
do Rawicza, gdzie Miedziński 
mieszkał i pracował przez wie-
le lat. Jak podkreślili członko-
wie jego rodziny, takie byłoby 
zapewne również życzenie 
samego nauczyciela. 

Józef Miedziński urodził 
się w 1879 roku w Kobylinie. 
Z Rawiczem był związany od 
około 1920 roku, gdy rozpo-
czął pracę nauczyciela przed-
miotów przyrodniczych oraz 
matematyki w miejscowym 
Gimnazjum Państwowym. 
Wychowankowie zapamię-
tali go jako wymagającego 
i surowego pedagoga, ale 
jednocześnie darzącego mło-
dzież ogromną sympatią. Od 
początku Miedziński łączył 
pracę w szkole z działalnością 
społeczną oraz pasją krajo-
znawczą. Był radnym rady 
miejskiej, członkiem zarządu 
spółdzielni mieszkaniowej, wi-

ceprzewodniczącym Związku 
Pracowników Państwowych, 
udzielał się w organizacjach 
wspierających harcerstwo 
oraz więźniów. Współpraco-
wał z redakcją „Orędownika 
Powiatowego” oraz innych 
regionalnych czasopism. 
Podróżował po Wielkopol-
sce, gromadził i spisywał lo-
kalne podania ludowe, które 
w 1937 roku zostały wydane 

drukiem w zbiorze pt. Ziemia 
rawicka w legendzie i baśni. 
Wygłaszał prelekcje i odczy-
ty o tematyce regionalnej. Do 
opuszczenia Rawicza został 
zmuszony w efekcie prześla-
dowań i szykan ze strony nie-
mieckich okupantów. 

W uroczystości ponownego 
pochówku Józefa Miedzińskie-
go, poprzedzonej ekshumacją 
dokonaną za zgodą rodziny, 
wzięli udział przedstawicie-
le władz samorządowych, 
duchowieństwa, rawickich 
instytucji kultury oraz szkół 
i stowarzyszeń regionalnych. 
Nauczyciel spoczął w grobie 
w pobliżu kwatery wojskowej 
oraz pomnika powstańców 
wielkopolskich i żołnierzy 
Wojska Polskiego. Obecnie 
trwa zbiórka publiczna, której 
celem jest ufundowanie przez 
rawiczan płyty nagrobnej. 
Puszki na datki są wystawio-
ne w rawickim ratuszu. /MZR

ZASŁUŻONY PEDAGOG  
SPOCZĄŁ NA RAWICKIM CMENTARZU

KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ – 
ZAPROSZENIE

Muzeum Ziemi Rawickiej 
oraz Dom Kultury w Rawi-
czu zapraszają mieszkańców 
powiatu rawickiego, a także 
osoby z sąsiednich regionów 
korzystające z oferty eduka-
cyjno-artystycznej lokalnych 
instytucji kultury do udziału 
w V edycji Amatorskiego Kon-
kursu Twórczości Plastycznej 
im. Romana Dworaka. Celem 
organizowanego od kilku lat 
konkursu jest promowanie 
dorobku twórców związa-
nych z ziemią rawicką, nie-
posiadających zawodowego 
wykształcenia artystycznego, 
ale będących pasjonatami 
różnych dziedzin sztuki. To 
także wyjątkowa okazja do 
zaprezentowania szerszej 
publiczności prac powstają-
cych na ogół w „domowym 
zaciszu” – pokonkursowe wy-
stawy obejrzało dotychczas 
kilka tysięcy osób odwiedza-
jących muzeum. 

W tym roku po raz pierw-
szy konkurs o zasięgu powia-
towym ma swojego patrona. 

Jest nim znany, nieżyjący 
już rawicki artysta Roman 
Dworak (1959-2014). W lip-
cu minie piąta rocznica jego 
śmierci. Urodzony w Rawiczu 
i przez całe życie związany 
z naszym miastem artysta 
tworzył obrazy, rzeźby, me-
dale okolicznościowe, tablice 
upamiętniające historyczne 
postaci i wydarzenia, obiekty 
sakralne. Wykonał między in-
nymi rzeźbione ołtarze oraz 
figury ołtarzowe dla kościo-
łów w Pleszewie, Rogalinku, 

Lesznie, Kórniku, Pobielu. 
Jedną z jego ostatnich prac 
była figura Matki Boskiej Ra-
wickiej, którą można obej-
rzeć przy kościele farnym. 
W 2013 roku Roman Dwo-
rak otrzymał Kryształową 
Kulę – Nagrodę Kulturalną 
Miasta i Gminy Rawicz, za 
całokształt twórczości. 

Uwaga! Prace konkurso-
we wykonane w dowolnej 
technice należy dostarczać 
wraz z kartą zgłoszenia do 
siedziby Muzeum Ziemi 
Rawickiej (Rynek 1, ratusz) 
w terminie do 23 kwietnia 
2019 roku. Podsumowanie 
konkursu, wręczenie nagród 
oraz wernisaż wystawy prac 
odbędzie się tradycyjnie 
w trakcie Nocy Muzeów – 
w tym roku 18 maja. 

Regulamin konkursu i kar-
ta zgłoszeniowa są dostępne 
na stronie internetowej Mu-
zeum Ziemi Rawickiej: www.
muzeum.rawicz.pl. /MZR
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Grzegorz Kubik został 
wybrany na członka zarzą-
du Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopol-
ski, które działa od 1991 
roku i skupia 110 gmin i 13 
powiatów z terenu woje-
wództwa. Zjazd odbył się 
w Poznaniu. 

Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski jest 
jedną z największych regio-
nalnych organizacji jednostek 
samorządu terytorialnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Członkami Stowarzyszenia 
są największe wielkopolskie 
miasta, m.in Poznań, Kalisz, 
Konin, Piła i Ostrów Wielko-
polski oraz kilkadziesiąt gmin 
wiejskich. Stowarzyszenie 
działa na rzecz integracji po-
szczególnych szczebli samo-
rządu terytorialnego. Stanowi 
forum wymiany doświadczeń 
i inicjatyw skierowanych na 
rozwój Wielkopolski.

Rawicz doczekał się swo-
jego reprezentanta w struk-

turach Stowarzyszenia. 
Został nim burmistrz Grze-
gorz Kubik. /cib

SKŁAD NOWEGO ZARZĄDU 
WYBRANY W DNIU  
13 MARCA 2019 ROKU:

 Grzegorz Ganowicz 
- Przewodniczący Rady 
Miasta Poznania

 Grzegorz Kubik - Bur-
mistrz Gminy Rawicz

 Ryszard Kurp - Członek 
Rady Powiatu Wolsztyń-
skiego

 Adam Lewandowski 
- Burmistrz Śremu

 Małgorzata Machalska 
- Burmistrz Miasta Lubonia

 Ryszard Nawrocki - Czło-
nek Rady Powiatu Koniń-
skiego

 Marian Szkudlarek - Bur-
mistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz

 Marcin Wojtkowiak - Wójt 
Gminy Czerwonak

Umowa na przebudowę 
drogi gminnej w Żylicach 
została podpisana w dniu 3 
kwietnia. Koszt inwestycji 
to 2,8 mln zł. Planowy czas 
zakończenia przebudowy to 
początek listopada 2019 roku. 

W ramach inwestycji zo-
stanie przebudowana dro-
ga gminna na odcinku ok.  
670 m od drogi wojewódzkiej.  
– Planowana jest przebudowa 
nawierzchni z masy bitumicz-
nej wraz z jej poszerzeniem do 
6,5 m oraz budowa kanalizacji 
deszczowej. Po lewej stronie 
jezdni powstanie ścieżka pie-
szo-rowerowa o szerokości 
2,6 m, natomiast po prawej 

stronie na odcinku zabudo-
wanym wykonany zostanie 
chodnik o szerokości 1,5-2,0 
m – tłumaczy wiceburmistrz 
Paweł Szybaj. 

Wykonawcą robót w wy-
niku przetargu ograniczo-
nego zostało konsorcjum 
firm, w skład którego wcho-
dzą  jako lider konsorcjum  
Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Melioracyjne  „DROGOMEL” 
A. Skoczylas - K. Głuszko 
Spółka Jawna z Góry oraz 
jako partner konsorcjum - 
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 
Leszno. Plac budowy ma zo-
stać przekazany w najbliż-
szych dniach. /cib

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego przyznał 
Gminie Rawicz 19,9 tys. zł 
dotacji na zakup sadzonek 
drzew miododajnych.

Całkowita szacowana 
wartość zadania planowa-
nego do wykonania w 2019 

roku wynosi 22,2 tys. zł. 
Przy boisku Szkoły Podsta-
wowej w Masłowie zostanie 
posadzonych 50 sztuk głogu 
Paul's Scarlett, natomiast 
przy drodze Zielona Wieś-
-Dębno Polskie - 18 sztuk lipy 
drobnolistnej. /cib

Gmina Rawicz otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 
93,7 tys. zł na utwardzenie 
drogi dojazdowej do gruntów 
ornych płytami betonowymi 
dwuśladowymi na odcinku 
Słupia Kapitulna-Ugoda na 
długości ok. 1 km. Szacowana 
wartość inwestycji to około 
390 tys. zł.  

Zadanie otrzymało pomoc 
finansową ze środków budże-
tu Województwa Wielkopol-
skiego w zakresie budowy 
dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych i zostanie wyko-
nane w 2019 roku. /cib

Gmina Rawicz pozyskała 
dofinansowanie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowę zbiorni-
ka retencyjnego i kanaliza-
cji w obrębie ulic Generała 
Jarosława Dąbrowskiego, 
Wały Tadeusza Kościuszki 
i Kadeckiej.

- Zadanie obejmuje budowę  
podziemnego żelbetonowego 
zbiornika retencyjnego o po-
jemności 550 m3 na istnie-
jącym systemie kanalizacji 
deszczowej przy ul. Kade-
ckiej w Rawiczu, obok Szkoły 

Podstawowej nr 3. Pozwoli 
nam to rozwiązać znaczną 
część problemów z wodami 
opadowymi – dowiadujemy 
się w wydziale Inwestycji 
i Rozwoju. To jednak nie 
wszystkie zmiany, które 
czekają rawicką kanalizację 
deszczową. W ramach dofi-
nansowania zostanie przebu-
dowana sieć kanalizacyjna 
z wpustami kanalizacyjnymi, 
przykanalikami, przelewem 
burzowym, ciągiem studni 
i kanałów w ulicach: Wały 
Generała Jarosława Dąbrow-
skiego, Wały Tadeusza Koś-
ciuszki i Kadeckiej. 

Ponadto zostaną ułożone 
niezbędne instalacje w in-
frastrukturze podziemnej, 
a także odtworzona na-
wierzchnia drogi asfalto-
wej i z kostki brukowej 
oraz ogrodzenie od strony 
ul. Kadeckiej. Projekt obej-
muje także budowę dwóch 
przepompowni wód desz-
czowych tłoczących wodę ze 
zbiornika retencyjnego wód 
deszczowych do hydrantu 
przeciwpożarowego do 
celów ratowniczo - gaśni-
czych i podlewania zieleni 
miejskiej. Zadanie zostanie 
wykonane w 2019 roku.

Projekt pod nazwą „Po-
prawa systemu gospodaro-
wania wodami opadowymi 
w Gminie Rawicz” o szaco-
wanej wartości  2,3 mln zł 
uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 1,6 mln zł z Pro-
gramu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 w ramach 
Poddziałania 2.1.5 „Systemy 
gospodarowania wodami 
opadowymi na terenach 
miejskich” w konkursie 
ogłoszonym przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. /cib

BURMISTRZ RAWICZA  
W ZARZĄDZIE SGiPW 

UMOWA NA ŻYLICE  
PODPISANA  

DOTACJA  
NA SADZONKI   

DROGA BĘDZIE 

UTWARDZONA   

PONAD MILION  
NA ZBIORNIK RETENCYJNY W RAWICZU  

SŁUPIA KAPITULNA-UGODA
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Dotychczasowy dyrektor 
Zakładu Usług Komunalnych 
przechodzi na emeryturę. 
W związku z tym burmistrz 
Rawicza poszukuje osoby, 
która pokieruje gminnym 
zakładem. – Zakres zadań 
jest szeroki, dlatego poszuku-
jemy osoby o wysokich umie-
jętnościach organizacyjnych 
– mówi Grzegorz Kubik. 

W pierwszym naborze 
zgłosiła się tylko jedna 
osoba, a konkurs pozostał 
nierozstrzygnięty. Wła-
dze Rawicza chcą jednak 
poznać kilka propozycji 
związanych z kierowa-
niem ZUK-iem. – Zachęcam 
wszystkie osoby, które czu-
ją się na siłach i spełniają 
wymagania, aby stanęły do 

konkursu. Szukamy osoby, 
która będzie w stanie spraw-
nie pokierować jednostką 
budżetową, wniesie nowe 
spojrzenie i wizję – tłuma-
czy burmistrz Rawicza. 
Oferty można składać do 
26 kwietnia.

Zakład Usług Komunal-
nych zajmuje się w gmi-
nie wieloma kwestiami, 

m.in. zielenią miejską 
czy mieszkaniami komu-
nalnymi. Wśród wyma-
ganych dokumentów jest 
stworzenie przez kandy-
data koncepcji organizacji 
pracy instytucji. Poza tym 
osoba ubiegająca się o sta-
nowisko dyrektora ZUK-u 
powinna legitymować się 
wykształceniem magister-

skim, pięcioletnim stażem 
pracy (lub wykonywaniem 
działalności gospodarczej 
zgodnym z wymogami sta-
nowiska) czy umiejętnościa-
mi organizacyjnymi - m.in. 
kierowaniem zespołem czy 
planowaniem remontów. 
Pełna oferta dostępna jest 
na stronie internetowej 
www.rawicz.pl. /cib

Reforma edukacji to kil-
kuletni proces zmian w lo-
kalnej oświacie. Docelowo 
znikną gimnazja, a młodzież 
po ośmioletniej szkole pod-
stawowej bezpośrednio 
wybierze szkołę ponadpod-
stawową. O tym, jak Gmina 
Rawicz przygotowała się do 
przeprowadzenia reformy, 
redakcja „Gazety Rawickiej” 
rozmawia z wiceburmi-
strzem Pawłem Szybajem. 

„Gazeta Rawicka”: Jak 
Gmina Rawicz przygoto-
wała się do zmian w syste-
mie edukacji - wygaszania 
gimnazjów i wprowadzenia 
ośmioletnich szkół podsta-
wowych?

Paweł Szybaj: Proces 
zmian w systemie edukacji to-
czył się bardzo szybko. Zaini-
cjowana przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej ogól-
nopolska debata o edukacji 
trwała od lutego do czerwca 
2016 r. Z początkiem stycznia 
2017 r. ustawy zostały podpi-
sane przez prezydenta. Wów-
czas reforma stała się faktem, 
a jednocześnie ogromnym 
wyzwaniem. Do końca mar-
ca 2017 r. musieliśmy podjąć 
uchwały o dostosowaniu sieci 
szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju 
szkolnego, a przed ich podję-
ciem uzyskać opinię Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty. 
Powołaliśmy specjalny zespół 
do spraw reformy oświaty. 

GR: W jaki sposób prze-
prowadzić w tak krótkim 
czasie tak poważne zmia-
ny organizacyjne?

PS: Przygotowanie do 
zmian wymagało analizy wie-
lu czynników. Szczegółowo 
zbadaliśmy m.in. rozmiesz-
czenie szkół, ich zasoby loka-
lowe i bazę dydaktyczną. Nie 
bez znaczenia były również 
wielkość szkół i ich organiza-
cja, ogólny trend demograficz-
ny i prognoza liczby uczniów, 
a także stan zatrudnienia pra-
cowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych, wydatki 
oświatowe czy ich struktura 
i zmiany w czasie oraz uwa-
runkowania społeczne. Spo-
śród kilku wariantów, które 
wypracowaliśmy w oparciu 
o te czynniki, wybraliśmy ten 
który w naszej ocenie był naj-
bardziej optymalny. 

GR: Czy zmiany reformy 
edukacji wpłyną na zatrud-
nienie nauczycieli w gminie 
Rawicz? 

PS: Przez dwa lata wdraża-
nia reformy, jako jedni z nie-
wielu samorządów, wspólnie 
z dyrektorami gminnych 
przedszkoli i szkół staraliśmy 
się tak układać ruch kadrowy, 
by miał on charakter ewolucji 
a nie rewolucji. W okresie 
wdrażania reformy starali-
śmy się zachować dużą liczbę 
godzin ponadwymiarowych 
wśród nauczycieli po to, aby 
w ostatnim roku reformy nie-
co złagodzić skutki spadku 
liczby uczniów. W trakcie  
tych dwóch lat staraliśmy 
się też wykorzystywać inne 
możliwości prawne, np. 
proponować nauczycielom 
uzupełnienia etatu, tam gdzie 
wymagała tego sytuacja lub 
przeniesienie do innej szkoły, 
która miała potrzebę zatrud-
nienia nauczyciela i per-

spektywy utrzymania tego 
zatrudnienia w kolejnych 
latach szkolnych. Na najbliż-
szy rok szkolny 2019/2020 sy-
tuacja kadrowa jest dobra 
i zabezpiecza miejsca pracy 
tak dla nauczycieli, jak i po-
zostałych pracowników. 

GR: Nie pojawiły się pod-
czas prac nad wdrożeniem 
reformy żadne problemy? 

PS: Problemy zawsze są, 
szczególnie, że samorząd to 
żywy organizm. Przykładem 
może być sytuacja kadrowa, 
którą mieliśmy w Szkole 
Podstawowej w Sierakowie. 
Wspólnym wysiłkiem uda-
ło nam się jednak znaleźć 
rozwiązania zapewniające 
nauczycielom dalsze zatrud-
nienie. Na ten moment pozo-
staje nam ok. 2 % nauczycieli, 
dla których prawdopodobnie 
nie znajdziemy godzin w sy-
stemie  gminnym. Mamy jed-
nak nadzieję, że pojawi się dla 
nich możliwość zatrudnienia 
w szkołach ponadpodstawo-
wych i ponadgimnazjalnych. 
Kolejny rok szkolny powinien 
być też stabilny w zakresie 
zatrudnienia. 

GR: Nie da się ukryć, że 
nadciąga niż demograficzny. 
Czy to pomoże czy utrudni 
zadanie gminnej oświacie? 

PS: Niestety, od roku 
szkolnego 2021/2022 liczba 
oddziałów w szkołach bę-
dzie spadała ze względu na 
zmniejszanie się liczby ucz-
niów. Będzie to prowadziło 
do coraz większych wahań 
w zatrudnieniu na wszystkich 
etapach edukacyjnych.

GR: Wracając do tema-
tu gimnazjalistów - wielu 
uczniów czuje się zakłopo-
tanych sytuacją wygaszania 
ich szkół. 

PS: Najtrudniejszy pod 
tym względem był rok 
szkolny 2017/2018. Kie-
dy rozmawialiśmy o tym 
problemie z nauczyciela-
mi gimnazjów, wielu z nich 
podkreślało, że uczniowie 
klas gimnazjalnych mają 
poczucie utraty tożsamości, 
jaką nadawało im gimna-
zjum. Uczniowie pytali, czy 
będą ich dalej uczyć ci sami 
nauczyciele, jaką właściwie 
szkołę skończą, gdzie będą 
mogli dalej się uczyć. Naj-
lepszą receptą w tej sytua-
cji wydaje się być rzetelne 
informowanie rodziców 
i uczniów. 

GR: Teraz zapytamy 
o sprawy finansowe. Oświa-
ta to znaczna część budżetu 
gminy, ale z drugiej strony 

gmina otrzymuje od pań-
stwa subwencję. 

PS: Na realizację zadań 
oświatowych w tym roku 
zaplanowaliśmy niespełna 
43 mln zł. Nie ma co ukry-
wać, że kwota ta nie zabez-
pieczy wszystkich potrzeb, 
jakie jeszcze pojawią się do 
końca roku. Z budżetu pań-
stwa otrzymamy subwen-
cję w wysokości 26,5 mln 
zł oraz dotację na dofinan-
sowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolne-
go – niewiele ponad milion 
złotych.Wydatki na oświa-
tę rosną, niestety, o wiele 
szybciej niż subwencja.
Kwota nadwyżki wydatków 
oświatowych nad subwen-
cją systematycznie rośnie.
Największą pozycją w wy-
datkach są wynagrodzenia 
i ich pochodne, a kolejną 
wydatki rzeczowe. Łącznie 
gmina z własnych środków 
przekazuje na oświatę 16,3 
mln zł. Warto również za-
uważyć, że gminne środki 
kierujemy także do niepub-
licznych przedszkoli w kwo-
cie ponad 3 mln zł. 

GR: Jak przebiega współ-
praca z Powiatem, który 
nadzoruje szkoły ponad-
podstawowe?

PS: Podjęliśmy rozmowy 
w zakresie współdziałania 
samorządu gminnego i po-
wiatowego w temacie ruchu 
kadrowego nauczycieli. Do 
rozmów tych powrócimy po 
zakończeniu rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych, kie-
dy samorząd powiatowy bę-
dzie posiadał pełniejsze dane 
o organizacji przyszłego roku 
szkolnego w podległych mu 
szkołach. Zawarliśmy też po-
rozumienie z I LO w Rawiczu, 
na mocy którego szkoła ta 
będzie korzystała z kilku sal 
lekcyjnych w budynku byłej 
Szkoły Podstawowej nr 6. 

Rozmowę przeprowadziła 
redakcja „Gazety Rawickiej”.

GMINA RAWICZ SZUKA NOWEGO DYREKTORA  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

WICEBURMISTRZ PAWEŁ SZYBAJ O RAWICKIEJ OŚWIACIE: 

WYBIERAMY EWOLUCJĘ, NIE REWOLUCJĘ 



4/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu6

19 marca odbyła się uro-
czystość wręczenia stypen-
diów sportowych Burmistrza 
Gminy Rawicz „Nadzieje 
olimpijskie” za osiągnięcia 
w 2018 roku. 21 sportowców 
otrzymało miesięczne sty-
pendia w wysokości od 100 
do 500 złotych, a 4 zawod-
ników nagrody rzeczowe. 
Nagrody finansowe trafiły 
też do 8 trenerów. 

Grono stypendystów wciąż 
się powiększa. Na wsparcie 
młodych sportowców i ich 
trenerów Gmina Rawicz 
wyda w tym roku ponad 
60 tys. złotych.

Burmistrz Grzegorz Ku-
bik: Jestem niezwykle dum-
ny z tego, że mogę wyróżnić 
dziś specjalnym stypendium 
tak dużą grupę zawodników 
i trenerów. Zawodników, 
niezwykle utalentowanych, 
pracowitych, którzy z pasją 
i zaangażowaniem spełniają 
swoje sportowe marzenia. 

Spotkanie zorganizowano 
w Sali Portretowej ratusza. 
W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele samorządu, 
zawodnicy, trenerzy, rodziny 
nagrodzonych, dyrektorzy ra-
wickich szkół, Przewodniczący 
Gminnej Rady Sportu Bogu-
sław Jusiak, paraolimpijka 
Karolina Kucharczyk oraz An-
drzej Włodarczyk. Muzyczną 
oprawę wydarzenia zapewnili 
podopieczni Jowity Augusty-
niak z Młodzieżowego Chóru 
Kameleon: Jakub Pietruszka, 
Magdalena Odrzywałek, Wik-
toria Wojtyczka i Marta Sobo-
lewska oraz młody pianista 
- Kacper Wojtysiak. /mk

RAWICKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE

Burmistrz Grzegorz Kubik: Jestem 
niezwykle dumny z tego, że mogę 
wyróżnić dziś specjalnym stypendium 
tak dużą grupę zawodników i trenerów. 
Zawodników, niezwykle utalentowanych, 
pracowitych, którzy z pasją 
i zaangażowaniem spełniają swoje 
sportowe marzenia. 
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JEDNORAZOWE NAGRODY 
RZECZOWE O WARTOŚCI  
200 ZŁ
Milena Piotrowska –  
RKK Surem Rawicz
III miejsce w kumite indywidual-
nym podczas Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików
Natasza Cichoszewska –  
RKK Surem Rawicz
I miejsce w kumite indywidual-
nym podczas Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików
Kamil Dworniczak – Akademia 
Taekwondo IN-NAE
II miejsce w technikach specjal-
nych podczas Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików
Maksymilian Olszak – Akade-
mia Taekwondo IN-NAE
III miejsce w układach formal-
nych podczas Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików

STYPENDIUM SPORTOWE
100 zł miesięcznie

Mateusz Rutkowski – RKS 
BOCK
VII miejsce w konkurencji pisto-
let pneumatyczny MIX podczas 
Mistrzostw Polski Młodzików
Patryk Piekarski–RKS BOCK
V miejsce w konkurencji pistolet 
pneumatyczny MIX podczas 
Mistrzostw Polski Młodzików
Patrycja Twardowska – MUKS 
Kadet

VIII miejsce na Mistrzostwach 
Polski Juniorów w trójskoku we 
Włocławku

II klasa sportowa
zaplecze kadry 

narodowej w bloku skoków
Kamila Kędzia – MUKS Kadet

V miejsce na 400 m przez 
płotki na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w Chorzowie

II klasa sportowa
zaplecze kadry narodowej 

w bloku sprintu
Wiktoria Gil – UKS Bielawianka

VI miejsce w finale Mi-
strzostw Polski w futsalu  
do lat 18. 

V miejsce w finale Mistrzostw 
Polski w futsalu do lat 19.
Kacper Bidowaniec – UPKS 
Wodnik

V miejsce 50 m stylem 
grzbietowym 

VI miejsce 50 m stylem 
dowolnym

VIII miejsce 50 m stylem 
motylkowym
podczas Zimowych Mistrzostw 
Polski w pływaniu juniorów do 
lat 15.
Jakub Jarmuż–WKSN Świt 
Wrocław 
IV miejsce w Pucharze Polski 
Niesłyszących w koszykówce
Arkadiusz Stachowski – UKS 
Szóstka
VII miejsce w judo kat. 100 
kg podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów w Bytomiu

200 zł miesięcznie
Wiktoria Lokś – RKS BOCK

III miejsce w konkurencji  
Trap 75

IV miejsce w konkurencji 
Trap MIX 75 
podczas Mistrzostw Polski Mło-
dzików w strzelaniu do rzutków

Mateusz Skrzypek – MUKS 
Kadet

III miejsce w skoku w dalna 
Halowych Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Toruniu

II klasa sportowa
Izabela Szurowska – RKK Su-
rem Rawicz
III miejsce wśród kobiet 14-15 
lat w kumite indywidualnym 
podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów, Juniorów Młodszych 
i Młodzieżowców
Julia Piotrowska – RKK Surem 
Rawicz
III miejsce wśród kobiet 16-17 
lat w kumite indywidualnym 
podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów, Juniorów Młodszych 
i Młodzieżowców

300 zł miesięcznie
Krzysztof Buniowski – RKS 
BOCK

srebrny medal w konkurencji 
Trap 100

brązowy medal w konkuren-
cji Skeet 100
podczas Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży we Wrocławiu
Jakub Błażutycz – RKS BOCK

srebrny medal w Mistrzo-
stwach Polski Kobiet i Mężczyzn 
w strzelaniu do rzutków w 
konkurencji Trap 125

V miejsce w konkurencji 
Skeet 100 i Trap 100 podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży we Wrocławiu
Natalia Brzezińska – RKS BOCK
II miejsce w konkurencji Trap 
MIX 75 podczas Mistrzostw 
Polski Młodzików w strzelaniu 
do rzutków
Wojciech Lisiak – RKS BOCK

II miejsce w konkurencji Trap 
MIX 75

III miejsce w konkurencji Trap 
75
podczas Mistrzostw Polski Mło-
dzików w strzelaniu do rzutków
Joanna Mosiek – MUKS Kadet

II miejsce w trójskoku na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Chorzowie

I klasa sportowa
kadra narodowa juniorów 

młodszych w trójskoku
Bartosz Kwiecień – KS Sporty 
Walki Rawicz
II miejsce w boksiepodczas 
Mistrzostw Polski Młodzików 
w Grudziądzu

500 zł miesięcznie
Kacper Baksalary – RKS BOCK

złoty medal i wyrównany 
rekord Polski w konkurencji Trap 
100

srebrny medal w konkurencji 
Skeet 100, nowy Rekord Polski
podczas Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży we Wrocławiu
Grzegorz Heinze – Team Wroc-
ław

I miejsce w Mistrzostwach 
Polski w trójboju siłowym do lat 
16.

II miejsce w Mistrzostwach 
Polski w trójboju siłowym do lat 
18.

II miejsce w Mistrzostwach 
Polski do lat 16. w wyciskaniu 
sztangi leżąc (styl klasyczny)
Michał Chudy – Warta Poznań
Mistrzostwa Polski Seniorów 
i Młodzieżowców w Łodzi:

I miejsce w kat. młodzieżo-
wiec i II miejsce w kat. senior na 
50 m stylem motylkowym 
(minimum na ME Glasgow)

I miejsce na 100 m stylem 
motylkowym w kat. młodzieżo-
wiec i III miejsce w kat. senior
Mistrzostwa Polski Seniorów 
i Młodzieżowców w Lublinie: 

I miejsce w kat. młodzieżo-
wiec i I miejsce w kat. senior na 
50 m stylem motylkowym

I miejsce w kat. młodzieżo-
wiec i II miejsce w kat. senior na 
100 m stylem motylkowym

I miejsce w kat. młodzieżo-
wiec i I miejsce w kat. senior na 
100 m stylem zmiennym

VI miejsce na 4x100 m 
stylem zmiennym na Mistrzo-
stwach Europy w Glasgow 
(rekord Polski)

NAGRODY DLA TRENERÓW 
I INSTRUKTORÓW
W wysokości 300 zł

Piotr Chudy – Akademia Tae-
kwondo IN-NAE
II miejsce Kamila Dworniczaka 
w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików - techniki 
specjalne
Bogdan Wojtal – RKS BOCK 
Rawicz
V miejsce Patryka Piekarskiego 
w konkurencji pistolet pneumatycz-
ny MIX podczas Mistrzostw Polski 
Młodzików oraz VII miejsce Mateu-
sza Rutkowskiego w konkurencji pi-
stolet pneumatyczny MIX podczas 
Mistrzostwa Polski Młodzików
Krzysztof Glina – RKK Surem 
Rawicz
III miejsce Izabeli Szurowskiej oraz 
III miejsce Julii Piotrowskiej pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów, 
Juniorów Młodszych i Młodzie-
żowców w kumite indywidualnym
Dawid Szynalski – UKS Szóstka 
Rawicz
VII miejsce Arkadiusza Stachow-
skiego w judo +100 kg podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów
Robert Skotarek, Tomasz Ma-
ruwka, Maciej Waleron – UPKS 
Wodnik Rawicz
za wyniki Kacpra Bidowańca pod-
czas Zimowych Mistrzostw Polski 
Juniorów do 15 lat: 
V miejsce 50 m stylem grzbie-
towym, VI miejsce 50 m stylem 
dowolnym, VIII miejsce 50 m 
stylem motylkowym

W wysokości 500 zł
Marek Szymański – KS Sporty 
Walki Rawicz
II miejsce Bartosza Kwietnia 
w boksie podczas Mistrzostw 
Polski Młodzików w Grudziądzu
Aldona Świtała – MUKS Kadet 
Rawicz
II miejsce Joanny Mosiek w trój-
skoku na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Chorzowie

W wysokości 800 zł
Ryszard Kapłon – RKS BOCK 
Rawicz
2 medale Krzysztofa Buniow-
skiego w konkurencjach Trap 100 
(srebrny) i Skeet 100 (brązowy) 
oraz 2 medale Kacpra Baksala-
rego w konkurencjach Trap 100 
(złoty) - wyrównany rekord Polski 
i srebrny w Skeet 100 podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży we Wrocławiu

RAWICKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE L I S T A  S T Y P E N D Y S T Ó W
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W Niedzielę Palmową od-
był się pierwszy tegorocz-
ny jarmark. Rynek zapełnił 
się stoiskami oferującymi 
przede wszystkim produkty 
rękodzielnicze, a ze sceny wy-
brzmiewała radosna muzyka. 
Rozwiązano też dwa ważne 
konkursy: na najpiękniejszą 
palmę wielkanocną oraz na 
produkt regionalny. /red

WYNIKI KONKURSU
RAWICKA PALMA  
WIELKANOCNA 2019

kategoria praca zbiorowa:
I miejsce: Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Rawiczu
II miejsce: Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej w Rawiczu
III miejsce: Przedszkole nr 3 
w Rawiczu, grupa „Wiewiórki”
wyróżnienie: Magdalena  
i Agnieszka Skrzypczak

kategoria praca  
indywidualna:
I miejsce: Marysia Jóska
II miejsce: Marcel Czeryba
III miejsce: Maja Olszewska
wyróżnienia: Marta Musielak, 
Anna Hantke, Nikodem Kapała

RAWICKI JARMARK WIELKANOCNY
Więcej zdjęć na:         /rawicz.otwarty
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INFORMACJA
Burmistrz Gminy Ra-

wicz zarządził wybory 
przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych 
do Rawickiej Gminnej 
Rady Działalności Po-
żytku Publicznego. Kan-
dydatów mogą zgłaszać 
rawickie stowarzysze-
nia w terminie od 15 do 
29 kwietnia br. Każda 
organizacja może zgło-
sić jednego kandydata. 
Szczegółowe informa-
cje na stronie interne-
towej www.rawicz.pl 
w zakładce Organizacje 
pozarządowe / Aktual-
ności. /mt

Głównym celem konkursu jest poszu-
kiwanie i ochrona przed zapomnieniem 
gminnych przepisów regionalnych i tra-
dycyjnych, a także produktów, charakte-
rystycznych dla naszego regionu, które 
mogą stać się jego wyjątkową wizytówką.

Po ocenie 24 produktów komisja konkur-
sowa w składzie: Izabela Byszewska – Pre-
zes Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego,Grzegorz Kubik - Burmistrz Gmi-
ny Rawicz, Julita Augustyniak - Kierownik 
Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, Tomasz 
Bzdęga - Kucharz Polski 2007 oraz Adriana 
Miara - Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej 
przyznała nagrody za I miejsce w każdej 
z czterech kategorii:

KATEGORIA I: PRODUKTY REGIONALNE 
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
I miejsce i nagroda w wysokości 1000 zł:
Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska za pasz-
tet cielęcy

KATEGORIA II: PRODUKTY REGIONAL-
NE POCHODZENIA ROŚLINNEGO
I miejsce i nagroda w wysokości 1000 zł:
KGW Fajne Babki / Zawady za warówki ha-
zackie

KATEGORIA III: NAPOJE REGIONALNE
I miejsce i nagroda w wysokości 1000 zł:
Stowarzyszenie HAZY TO MY za nalewkę 
wiśniową hazackiej babuni

KATEGORIA IV: INNE PRODUKTY RE-
GIONALNE
I miejsce i nagroda w wysokości 1000 zł:
Łaszczyńska Grupa Seniorek za czerninę – 
łaszczyńską czarną polewkę

NAGRODA SPECJALNA POLSKIEJ IZBY 
PRODUKTU REGIONALNEGO 
I LOKALNEGO:
KGW w Dębnie Polskim za Maślany Tort 
Babci Jadzi

Organizatorem konkursu był Urząd Miejski 
Gminy Rawicz oraz Muzeum Ziemi Rawickiej. 
Patronat nad konkursem objęła Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokalnego z siedzibą 
w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom konkursu. /BOIP

POZNALIŚMY „SMAK TRADYCJI”  
NASZEJ GMINY

14 KWIETNIA PODCZAS RAWICKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO ROZSTRZYGNIĘTO  
KONKURS NA PRODUKT REGIONALNY GMINY RAWICZ. 
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GALA LIDERÓW POWIATU 2019
22 marca w Domu Kultury w Rawiczu odbyła się 

kolejna edycja Gali Liderów Powiatu - wydarzenia 
o charakterze gospodarczo-społecznym, podczas 
którego włodarze powiatu rawickiego wręczyli 
statuetki oraz certyfikaty tegorocznym laureatom 
w trzech kategoriach: Działacz Społeczny Roku, 
Filantrop Roku oraz Laur Przedsiębiorczości. Przy-
znano także Nagrody Specjalne. Tegoroczną galę 
poprowadził aktor teatralny i piosenkarz - Marek 
Kaliszuk. Uroczystość uświetnił występ zespołu 
Koniugacja. Wszystkim przedsiębiorcom i laurea-
tom tegorocznej Gali życzymy dalszych sukcesów 
zarówno zawodowych, jak i prywatnych. /BOIP

N A G R O D Y  
W  G M I N I E  R A W I C Z

W kategorii LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 

 BREWICZ A.K. KANIEWSCY SP. J. 
Pierwszy Rawicki Browar Rzemieślniczy 
prowadzony przez małżeństwo  
Annę i Karola Kaniewskich.
 HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT  
„ŻOŁĘDNICA” SP. Z O.O.
Podstawowym kierunkiem działalności HZZ 
„Żołędnica” Sp. z o.o. jest prowadzenie hodow-
li zarodowej bydła mlecznego rasy polskiej 
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. 
Spółka prowadzi też hodowlę owiec rasy me-
rynos polski i suffolk. 
 LTBeton ŁUKASZ TWARDY
LTBeton to nowoczesny i prężnie rozwijający 
się producent w branży płyt betonowych. 
Jako swoje osiągnięcie firma podaje produk-
cję płyt stopowych strunobetonowych do 
12m rozpiętości. W tym roku firma obchodzi  
5. urodziny, a w planach ma powiększenie 
parku maszynowego i zatrudnienie no-
wych pracowników.
 RAWBUD - RAWICZ SP. Z O.O.
Podstawowym profilem działalności Rawbud-
-Rawicz Sp. z o.o. jest działalność budowla-
na i szeroko rozumiane usługi budowlane. 
W ofercie firmy jest również sprzedaż domów 
jednorodzinnych i mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych. Ważną dziedziną działalno-
ści spółki jest produkcja znaków drogowych 
wykonywanych we własnym Zakładzie Pro-
dukcji Znaków Drogowych oraz wytwarzanie 
elementów reklam.
 ROBERT KOWALSKI, KAROL KOWALSKI 
„STOLARSTWO” SP. J.
Tradycja i wielopokoleniowe doświadczenie 
to główne atuty firmy rodzinnej braci Kowal-
skich, której początki sięgają 1934 roku. Od 
chwili założenia firmy podstawowym surow-
cem do produkcji okien i drzwi jest drewno. 
Konsekwencja i determinacja właścicieli firmy, 
a także ciągłe inwestowanie w ludzi i park 
maszynowy dały wymierne rezultaty w postaci 
ciągle rosnącej puli zamówień.

W kategorii Działacz Społeczny Roku:
 

JAROSŁAW PAWLAK
Jedni znają Pana Jarosława jako właściciela 
cukierni Lena, inni jako zapalonego fotografa, 
w obiektywie którego niezmiennie króluje 
gmina Rawicz i jej zabytki. Włodarze Rawicza 
docenili go natomiast przede wszystkim za 
działania na rzecz integracji grona rawickich 
kupców, co w przyszłości ma szansę przyczynić 
się do reaktywowania Rawickiego Stowarzy-
szenia Kupców. Już teraz jest jednym z lide-
rów współpracujących z Gminą przy licznych 
projektach, w tym największym - rewitalizacji 
rynku i deptaków.

W kategorii Filantrop Roku:
 

FERMY DROBIU WOŹNIAK SP. Z O.O.
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. ze swoim 
prezesem na czele angażują się w gminne 
inicjatywy, są jednym ze sponsorów 24h Rawi-
ckiego Festiwalu Sportu. Wspierają działania 
Rady Sołeckiej Żylic.
ZYGMUNT MIKOŁAJCZYK
Pan Zygmunt jest członkiem zarządu firmy 
transportowej „AMIT”. Wspiera inicjatywy 
gminne, jest jednym ze sponsorów 24h Rawi-
ckiego Festiwalu Sportu. Od wielu lat związany 
z klubem żużlowym Kolejarz, który wspiera 
zarówno finansowo i merytorycznie – przez 
swoje doświadczenie. Należy do grona jego 
wiernych działaczy.

Nagroda Specjalna:
 

 JERZY TYLICKI
Pan Jerzy Tylicki jest byłym prezesem OSM 
Rawicz. W ubiegłym roku, po 32 latach za-
rządzania mleczarnią, zdecydował o przej-
ściu na emeryturę. Śmieje się, że pora była 
najwyższa, bo odpracował ją już i Tuskowi, 
i Kaczyńskiemu. Ma się wrażenie, że prezesem 
był od zawsze. Potwierdzają to różne nagro-
dy i wyróżnienia, które pod rządami Pana 

Tylickiego zdobyła mleczarnia. Statuetka jest 
podziękowaniem za całokształt pracy.

Pierwszy raz w historii gali statuetkę przedstawi-
cielowi biznesu przyznał biznes. Nowa inicjatywa 
podjęta została przez Regionalną Izbę Przemysłowo 
- Handlową w Lesznie i Burmistrza Gminy Rawicz. 
 
Laureaci statuetki „Biznes dla Biznesu”:
 

 RAWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
ANNBOX S.C.
Producent Opakowań Tekturowych działa na 
rynku od 2007 roku. Podstawową działalnoś-
cią firmy jest produkcja i sprzedaż opakowań 
z tektury falistej i litej. Inwestycja firmy w nową 
linię produkcyjną pozwoliła na zwiększenie 
zatrudnienia oraz możliwości produkcyjnych. 
 FIRMA USŁUGI DŹWIGOWE PAZOŁA 
z siedzibą w Sierakowie to dynamicznie roz-
wijająca się firma powstała w 1990 roku. Po-
czątkowo była to jednoosobowa firma, która 
z biegiem czasu przekształciła się w prężne 
przedsiębiorstwo, świadczące usługi dźwigowe 
na wysokim poziomie jakościowym na terenie 
całej Polski. Firma stale poszerza swój park 
maszynowy o kolejne jednostki sprzętowe po 
to, by sprostać wymaganiom rynku.

Zdjęcia: Jacek Witczak



4/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu 11

Ponad 10 tysięcy gości 
odwiedziło tegoroczne 
Targi Regiony Turystycz-
ne „Na Styku Kultur”, 
które odbyły się w marcu 
w Łodzi. 

Po raz pierwszy w mię-
dzynarodowym wydarzeniu 
uczestniczyło Muzeum Ziemi 
Rawickiej wspólnie z Gminą 
Rawicz, Fundacją Dudziarz.
eu oraz Międzygminnym 
Związkiem Turystycznym 
„Wielkopolska Gościnna”. 
Celem jubileuszowej, 25. 
edycji targów była promo-
cja walorów turystycznych 
i kulturowych miast oraz re-
gionów europejskich, a także 
prezentacja ofert dla osób 

poszukujących nowych po-
dróżniczych inspiracji. 

Aranżacja rawickiego 
stoiska pod względem te-
matycznym nawiązywała 
do zbiorów etnograficznych, 
w szczególności związanych 
z folklorem Hazów. Motywem 
przewodnim był tradycyjny 
haft hazacki. Dużym zain-
teresowaniem publiczności 
cieszyły się również wystę-
py dudziarzy. Regionalnym 
prezentacjom towarzyszyły 
spotkania z podróżnikami, 
znanymi blogerami, prelekcje 
oraz koncerty. 

Muzeum Ziemi Rawickiej 
znalazło się w gronie ponad 
200 wystawców promujących 

w ramach targów walory tu-
rystyczne swoich „małych 
ojczyzn”. Jak podkreśla Dy-
rektor Adriana Miara, udział 

w tym wydarzeniu wpisuje 
się w nową strategię marke-
tingową realizowaną przez 
muzeum. Niewątpliwie przy-

czyni się do wzrostu zainte-
resowania turystów ofertą 
kulturalną instytucji, jak 
i całej gminy. /MZR

GMINA RAWICZ NA TARGACH TURYSTYCZNYCH

NAMIASTKA HAZÓW W DZIEKANOWICACH

W związku z rozpoczynającym 
się sezonem turystycznym oraz 
nadchodzącym długim weeken-
dem majowym zachęcamy miesz-
kańców do odkrywania ciekawych 
miejsc i obiektów historycznych 
stanowiących elementy regional-
nego dziedzictwa kulturowego. 

Nie brakuje takich miejsc na tere-
nie gminy Rawicz, ale również war-
to odwiedzić dalsze, malownicze 
zakątki Wielkopolski, przy okazji 
odkrywając historyczne powiąza-
nia z ziemią rawicką i jej dawnymi 
mieszkańcami. Taka krajoznawcza 

ciekawostka czeka m.in. na tury-
stów zwiedzających Wielkopolski 
Park Etnograficzny w Dziekanowi-
cach, będący oddziałem Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Skansen w Dziekanowicach to 
miejsce niezwykłe, pozwalające na 
odbycie wyjątkowego spaceru po 
dawnej wsi wielkopolskiej. Na tere-
nie parku zrekonstruowano ponad 
70 obiektów reprezentujących zabu-
dowę wsi z okresu od XVII do począt-
ku XX wieku. Są wśród nich wiatraki, 
młyn wodny, kuźnia, karczma, drew-
niany kościółek, dwór z folwarkiem. 

Niepowtarzalny klimat tworzą 
jednak przede wszystkim zagrody 
ustawione w taki sposób, żeby for-
mowały przestrzeń kompletnej wsi 
wokół placu kościelnego i stawu. 
Wioska jest niezwykła, ponieważ 
każda chata pochodzi z innej części 
Wielkopolski. Poszczególne budynki 
są wyposażone w zabytkowe sprzęty 
codziennego użytku i wchodząc do 
wnętrz można odnieść wrażenie, 
że ich gospodarze opuścili je tylko 
na moment. 

Zagrody zostały przeniesione 
z okolic Poznania, Gniezna, Leszna, 

Kalisza, Chodzieży. Przy wiejskim 
krzyżu stoi również zrekonstruowa-
na chata hazacka z Zielonej Wsi. To 
budynek z XIX wieku, o konstrukcji 
szkieletowej ścian z drewna oraz 
gliny, bielonych wapnem. Wcho-
dząc przez sień do dwuizbowego 
wnętrza można obejrzeć oryginal-
ny wystrój mieszkalny chaty cha-
łupnika, trudniącego się wiejskim 
rzemiosłem. Wiadomo, że ostatnim 
mieszkańcem zagrody, w czasach, 
gdy stała ona jeszcze na terenie 
Hazów, pod adresem Zielona Wieś 
52, był wiejski szewc Tomasz Mu-
sielak. /MZR



4/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu12

  

Rozpoczynająca Wielki Tydzień Niedziela 
Palmowa ustanowiona została na pamiątkę 
przybycia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, 
kiedy to rozentuzjazmowany tłum uroczyście 
witał Zbawiciela, rzucając na drogę gałązki 
oliwne i palmowe. Od XI w. w Polsce w ten 
dzień odbywają się uroczyste procesje, a także 
obrzęd poświęcenia palm. Oczywiście w na-
szym klimacie posiadanie prawdziwej palmy 
było niemożliwe, w efekcie czego niezbędne 
okazało się znalezienie zamiennika. Wybór 
- nieprzypadkowo zresztą - padł na wierzbę.

W okresie staropolskim ostatnią niedzielę przed 
Wielkanocą nazywano „wierzbną niedzielą”. 
To określenie nawiązywało, rzecz jasna, do na-
szej tradycyjnej odmiany „palmy”. A dlaczego 
to właśnie wierzbę obrano za symbol niedzieli 
rozpoczynającej Wielki Tydzień? Odpowiedzi na 
to pytanie musimy zacząć szukać w zamierzch-
łych czasach, sięgających okresu sprzed przyjęcia 
chrztu przez Mieszka I.

Na terenach Słowiańszczyzny wierzba uchodzi-
ła za roślinę posiadającą wielką moc magiczną. 
Dość wspomnieć, że Słowianie widzieli w niej 
drzewo ściśle powiązane z Welesem - bogiem 
podziemi i cyklu wegetatywnego. Związek z we-
getacją roślin sprawiał, że wierzbę uważano za 
symbol płodności, sił witalnych oraz odradzają-
cego się życia. To ona jako jedna z pierwszych 
zwiastuje nadejście wiosny. Na przełomie marca 
i kwietnia, kiedy inne rośliny powoli przebudzają 
się z zimowego letargu, to wierzba mieni się już 
srebrzystymi pączkami. Nic więc dziwnego, że nasi 
przodkowie utożsamiali ją z odradzającym się po 
zimie życiem, a następnie - w czasach chrześcijań-
skich - powiązali ze zmartwychwstaniem. Wiara 
w nadprzyrodzone moce drzemiące w wierzbie 
sprawiała, że stosowano ją w wielu magicznych 
rytuałach, które wśród ludu popularne były jeszcze 
nawet w XX wieku. I tak przykładowo połknięcie 
„bazich kotków” miało pomóc w zajściu w ciążę 
(„krzak wikliny ciążę czyni”) oraz uchronić przed 
chorobami gardła. Uderzenie wierzbowymi wit-
kami zapewniało dziewczętom czarującą urodę, 

a chłopcom odwagę. Pozostawienie gałązek drze-
wa w domu strzegło przed uderzeniem pioruna, 
w polu natomiast - chroniło przed zarazą.

Symbole mają jednak to do siebie, że charaktery-
zują się wieloznacznością. Także i wierzba - obok 
jednoznacznie pozytywnych skojarzeń - miała 
i konotacje z nieczystymi siłami. Już sam sło-
wiański związek z Welesem czynił z tego drzewa 
symbol ciemności, gdyż boga tego - już po Chrzcie 
Polski - utożsamiano z diabłem. To dlatego, we-
dług kultury ludowej, w nadrzecznych konarach 
wierzbowych swoje domostwo miał słynny Boruta, 
a także rusałki, dziwożony czy topielnice. Z akt 
popularnych w XVII i XVIII w. procesów o cza-
ry dowiadujemy się, że rzekome „czarownice” 
swoje miotły wykonywały najczęściej z gałązek 
wierzbowych. Jak więc widać, wiara w magiczne 
właściwości drzewa działała w różnych kierun-
kach przez wiele stuleci. 

Wierzba jako znak odradzającego się po zimie 
życia doskonale wpisywała się w symbolikę wiel-
kanocną. Dlatego też w polskiej tradycji stała się 
idealnym zamiennikiem dla gałązek oliwnych 
i palmowych. Warto więc co roku pamiętać o de-
koracji w postaci wierzbowych witek.

Tomasz Musielak

NA ILE „PALMOWA”  
JEST NIEDZIELA PALMOWA?

NIESAMOWITA HISTORIA WYSPY
W okresie Wielkanocy warto przypomnieć, 

że wśród bezmiaru archipelagów Polinezji, 
jest też Wyspa Wielkanocna, należąca do wy-
jątkowo ciekawych. Jej powierzchnia wynosi 
162,5 km2, a liczba mieszkańców przekracza 
dwa tysiące. Są to w większości Polinezyjczycy, 
a także Chilijczycy.

Swoją nazwę zawdzięcza wydarzeniom z 1722 
roku, kiedy to dotarł na nią holenderski żeglarz 
Jacob Roggeveen. Od 1888 roku wyspa należy 
do Chile i znajduje się w regionie Valparaiso. 
Chile natomiast kojarzy się nam z wybitnym 
polskim geologiem i mineralogiem - Ignacym 
Domeyko, nazwanym ojcem chilijskiego gór-
nictwa. Pamiętajmy też, że w Chile znajduje 
się wyjątkowo sucha pustynia - Atacama i kraj 
leży w strefie silnych wstrząsów sejsmicznych. 
Wyspa Wielkanocna jest połączona z Chile drogą 
morską przez port Valparaiso i drogą lotniczą 
ze stolicą kraju - Santiago. Odległość wynosi 
około 3000 km.

Kształt wyspy jest trójkątny. Stanowi ona 
płaskowyż zbudowany z law wulkanicznych, 
nad którymi wznoszą się ich wygasłe stożki. 
Większość wyspy pokryta jest trawą, a część 
jest przeznaczona pod uprawę. Mieszkańcy 
sieją trochę kukurydzy, rozwinęła się uprawa 
bananów, roślin bulwiastych (bataty, taro, ma-
niok), drzewa melonowe.

Niezwykła jest historia i sztuka, jaką tu zastali 
odkrywcy wyspy. Prawdopodobnie od V wieku 
naszej ery zamieszkiwali ją Polinezyjczycy. W la-
tach 1862-1863 część tubylczej ludności wywieźli 
peruwiańscy handlarze niewolników. Z końcem 
lat sześćdziesiątych XIX wieku nastąpiła chry-
stianizacja mieszkańców wyspy.

Wyspa Wielkanocna słynie z około 600 po-
sągów wyciosanych z tufu, o wysokości 1-15 m. 
Ustawiono je wzdłuż brzegów wyspy. Na głowach 
części z nich znajdowały się  czerwone peruki. 
Waga tych kolosów dorównuje ciężarowi wa-
gonu kolejowego. Jak je transportowano przed 
erą techniki, nikt nie wie. 

 Są tu liczne naskalne reliefy, kamienne plat-
formy, drobne rzeźby kultowe oraz drewniane 
tabliczki pokryte hieroglificznymi znakami. 
Zabytki te są od XIX wieku przedmiotem badań 
naukowych. Uważa się, że są dziełem polinezyj-
skich żeglarzy i nie wyklucza się też wpływów 
prekolumbijskich kultur indiańskich.

Stanisław Jędraś

NIEZWYKŁE POSĄGI NA WYSPIE WIELKANOCNEJ 

Palma wielkanocna na pocztówce z pocz. XX w.
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DĄBRÓWKA
Sołtys: Roman Klima
Rada sołecka: Małgorzata 
Nowak, Marta Maćkowiak, 
Roman Konowalczyk, 
Aleksander Frońda
FREKWENCJA: 58 osób 
(I termin)

DĘBNO POLSKIE
Sołtys: Zofia Adamska
Rada sołecka: Michał 
Juskowiak, Eugeniusz 
Adamski, Tomasz Garba-
liński, Hieronim Kowalski, 
Danuta Junkert
FREKWENCJA:  
160 (I termin)

FOLWARK
Sołtys: Dominik Maruwka
Rada sołecka: Artur Hu-
liński, Grzegorz Pernak, 
Przemysław Ptak, Adam 
Ratajczak, Joanna Stacho-
wiak
FREKWENCJA:  
57 (I termin)

IZBICE
Sołtys: Michał Hoffmann
Rada sołecka: Magdalena 
Duda, Paulina Piątkowska, 
Agnieszka Skrzypczak, 
Krzysztof Skrzypczak, Anna 
Szymankiewicz, Jacek Giera
FREKWENCJA:  
60 (II termin)

KĄTY
Sołtys: Krzysztof Wieczo-
rek
Rada sołecka: Joanna 
Filipiak, Maciej Grzegorek, 

Agata Łukowiak, Alicja 
Pernak, Monika Szymałka, 
Anna Wieczorek,
FREKWENCJA: 30 (I termin)

KONARZEWO
Sołtys: Zbigniew Marcin-
kowski
Rada sołecka: Jarosław 
Hanak, Paweł Kląskała, 
Żaneta Olejniczak, Grażyna 
Rybacka, Arleta Skiba, Ilona 
Styzińska
FREKWENCJA: 18 (I termin)

ŁASZCZYN
Sołtys: Janusz Kryś
Rada sołecka: Grzegorz 
Golina, Waldemar Domanie-
cki, Jacek Lipowczyk, Jerzy 
Magnus, Edyta Naskręt, 
Mateusz Zalisz
FREKWENCJA:  
29 (II termin)

ŁĄKTA
Sołtys: Ryszard Materkow-
ski
Rada sołecka: Jolanta 
Materkowska, Jakub Siec-
la, Iwona Skotarek, Adam 
Walkowiak, Renata Wolna, 
Jan Wolny
FREKWENCJA: 26 (I termin)

MASŁOWO
Sołtys: Jerzy Mielcarek
Rada sołecka: Krzysztof 
Domaniecki, Tomasz Doma-
niecki, Kamil Pypla, Tomasz 
Wolny, Radosław Naskręt, 
Jan Górski
FREKWENCJA:  
80 (II termin)

SARNÓWKA
Sołtys: Marek Maćkowiak
Rada sołecka: Iwona Pary-
na, Andrzej Kwiatkowski, 
Janusz Świerczyński, Robert 
Zygmunt, Paulina Węgrzy-
nowska, Józefa Gottschling
FREKWENCJA: 41 (I termin)

SIERAKOWO
Sołtys: Robert Bałuniak
Rada sołecka: Sławomir 
Kowalczyk, Józef Szymko-
wiak, Barbara Ulbin, Hanna 
Maćkowiak, Małgorzata 
Józefiak, Monika Mosiek
FREKWENCJA:  
48 (II termin)

SIKORZYN
Sołtys: Florian Zawieja
Rada sołecka: Violetta Mie-
dzińska, Karol Pernak
FREKWENCJA: 10 (I termin)

SŁUPIA KAPITULNA
Sołtys: Barbara Niwczyk
Rada sołecka: Sebastian 
Korkus, Krzysztof Duda, 
Wioletta Niziołek, Anna 
Kapała, Kamil Kapała, Jerzy 
Ławiński
FREKWENCJA:  
86 (II termin)

STWOLNO
Sołtys: Elżbieta Niwczyk
Rada sołecka: Agnieszka 
Antkowiak, Ewa Konat, 
Przemysław Projs, Lech 
Niwczyk, Mariusz Demut, 
Katarzyna Wolna
FREKWENCJA: 37 (I ter-
min), 32 (II termin)

SZYMA-
NOWO
Sołtys: 
Przemysław 
Przyjemski
Rada sołe-
cka: Dominik 
Tyca, Paweł 
Kusiak, Danuta 
Walczewska, To-
biasz Łukaszewski, 
Aniceta Cugier
FREKWENCJA: 74 (II ter-
min), 99 (II termin)
Za pierwszym razem nie 
wybrano sołtysa i rady 
sołeckiej ze względu na 
brak wymaganej statutowo, 
bezwzględnej większości 
głosów. W drugim terminie 
stwierdzono brak wymaga-
nej liczby osób uprawnio-
nych do głosowania.

UGODA
Sołtys: Józef Mikołajczak 
Rada sołecka: Małgorzata 
Pruchnik, Anna Specht, 
Mirosław Jędraś, Joanna 
Karkosz, Mariola Hantkie-
wicz
FREKWENCJA: 57 (I termin)

WYDAWY
Sołtys: Antoni Śliwiński
Rada sołecka: Zofia Bu-
jak, Stanisław Sobkowiak, 
Joanna Pruchnik, Stanisław 
Staniewski
FREKWENCJA: 58 (I termin)

ZAŁĘCZE
Sołtys: Elżbieta Brzezińska
Rada sołecka: Anna Barto-
szewska, Mariusz Brzeziń-

ski, Lidia Kryś, 
Dorota Michalska
FREKWENCJA: 
20 (I termin)

ZAWADY
Sołtys: Leszek 
Skupin

Rada sołecka: Piotr 
Sierakowski, Sebastian 
Maćkowiak, Agnieszka 
Samól, Mariusz Woźny, 
Franciszek Pernak, Wiesła-
wa Chuda
FREKWENCJA:  
51 (I termin)

ZIELONA WIEŚ
Sołtys: Leon Świtała
Rada sołecka: Sebastian 
Adamski, Andrzej Wal-
kowiak, Andrzej Świtała, 
Tomasz Kapała, Elżbieta 
Kłopocka, Tadeusz Maćko-
wiak
FREKWENCJA:  
76 (II termin)

ŻOŁĘDNICA
Sołtys: Rafał Rojda
Rada sołecka: Zbigniew 
Gąsior, Zdzisław Łapacz, 
Piotr Świentek, Adam Rataj-
czak, Krystian Tomaszew-
ski, Karol Szymkowiak
FREKWENCJA: 73 (I termin)

ŻYLICE
Sołtys: Izabela Bartkowiak
Rada sołecka: Krystyna Za-
porowska, Aniela Kaczma-
rek, Karolina Balcerowiak
FREKWENCJA:  
55 (I termin)

MIESZKAŃCY WYBRALI 
SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE
Od 11 grudnia 2018 r. do 2 kwietnia 2019 r. w sołectwach Gminy Rawicz odbywały się wybory sołtysów i rad sołeckich 
na nową, pięcioletnią kadencję. W 22 sołectwach łącznie zagłosowało 1335 mieszkańców. Wybory przyniosły zmiany 
sołtysów w czterech sołectwach: Folwarku, Stwolnie, Szymanowie i Żylicach.

W Y N I K I  W Y B O R Ó W

W związku z brakiem 
osób zainteresowanych 
prowadzeniem toalet na 
rawickim rynku, burmistrz 
podjął decyzję o budowie 
dwóch toalet w centrum 
Rawicza. Jedna powstanie 
przy kościele pw. św. An-
drzeja Boboli, druga na 
targowisku. 

Inwestycja została po-
dzielona na dwie części. 
Pierwszym elementem jest 

budowa  fundamentów 
pod montaż dwóch goto-
wych wolnostojących toalet 
wraz z budową przyłączy 
energetycznych, instalacją 
sanitarną, wodociągową 
i elektryczną zasilającymi te 
obiekty. Zostaną one zloka-
lizowane przy ul. Ignacego 
Buszy oraz przy ul. Mar-
cinkowskiego (targowisko) 
w Rawiczu. 

Fundamenty pod montaż 
dwóch toalet wraz z budową 

przyłączy energetycznych 
i wewnętrznej instalacji za-
silającej obiekty wykonuje 
firma RAWBUD za 104 tys. 
zł. Z kolei przyłącze wodo-
ciągowe i kanalizację sani-
tarną buduje rawicki Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji za 
15 tys. zł. Drugi etap to zakup 
i dostawa gotowych toalet, 
które dostarczy Zakład Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlo-
wy Krzysztofa  Zawadzkiego 
z Chełmży za 125,5 tys. zł. 

Dlaczego w tych dwóch 
punktach jako pierwszych 
pojawią się nowe toalety? 
– Lokalizacja przy ul. Ignace-
go Buszy sąsiaduje z rynkiem, 
a więc znajduje się niedale-
ko dotychczasowych toalet. 
Z kolei targowisko to jedno 
z miejsc o wysokim natęże-
niu ruchu oraz znajduje się 
w pobliżu parku przy domu 
kultury. Wiele osób, szczegól-
nie rodziców małych dzieci, 
sygnalizowało nam potrze-

bę utworzenia toalet, dlatego 
wychodzimy naprzeciw tym 
oczekiwaniom i kilkanaście 
metrów dalej, na targowisku, 
taki punkt powstanie – tłu-
maczy burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik. Gmina 
oceni funkcjonowanie toa-
let w 2019 roku i na tej pod-
stawie będą podejmowane 
decyzje co do ewentualnej 
budowy tego typu obiektów 
w innych częściach miasta 
w kolejnych latach. /cib

NOWOCZESNE TOALETY NIEDALEKO RYNKU I NA TARGOWISKU 

Fot. Adobe Stock
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W dniach 13-16 marca w Rawiczu przebywała delegacja z białoruskiego miasta Głębokie. Gmina Rawicz wciąż otwiera się na kontakty zagraniczne. Cztero-
osobowa grupa z zastępcą mera Tatsianą Tarasevich na czele po raz pierwszy gościła w naszym mieście. Pierwsza wizyta została zatem przygotowana tak, by 
zapoznać delegację ze specyfiką miasta. Goście odbyli szereg spotkań - odwiedzili rawicki urząd, Muzeum Ziemi Rawickiej, Dom Kultury w Rawiczu, obiekty 
sportowe oraz lokalne firmy. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że oba samorządy mają podstawy do nawiązania dłuższej, wielowymiarowej współpracy. /mk

W SPRAWIE ROWEROWEJ S5 POMNIK W ZIELONEJ WSI
Z inicjatywy Stowarzy-

szenia Hazy to My z Zie-
lonej Wsi i przy wsparciu 
finansowym Gminy Rawicz 
na cmentarzu parafialnym 
w Zielonej Wsi stanął po-
mnik pamięci powstańców 
wielkopolskich za udział 
w walkach o niepodległość 
Ojczyzny. Głównym ele-
mentem pomnika jest krzyż 
powstańczy, którego formę 
i odlew wykonał własno-
ręcznie Tadeusz Maćkowiak 
- wnuk powstańca wielko-
polskiego, obecnie członek 

stowarzyszenia. Uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie 
pomnika z udziałem władz 
samorządów - powiatowego 
i gminnego, sołtysów z te-
renu Hazów, uczniów Szko-
ły Podstawowej w Zielonej 
Wsi oraz proboszcza para-
fii ks. Wojciecha Poźniaka 
odbyło się 21 marca. Pro-
jekt ten był kolejnym dzia-
łaniem mającym na celu 
upamiętnić walki o nie-
podległość w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. /mt

5 kwietnia z inicjatywy 
Gminy Rawicz powołano 
Stowarzyszenie Rowerowa 
S5. Na zaproszenie odpo-
wiedziało 12 samorządów 
z województwa wielko-
polskiego i dolnośląskie-
go, które podjęły uchwały 

w sprawie wyrażenia woli 
założenia i przystąpienia 
do nowej organizacji. Są to 
gminy Bojanowo, Czempiń, 
Rawicz, Śmigiel, Święcie-
chowa, Trzebnica, Wisznia 
Mała, Żmigród oraz Miasto 
Leszno, Powiat Leszczyński 
i Powiat Rawicki.

Na Prezesa Zarządu jed-
nogłośnie wybrany został 
Burmistrz Gminy Rawicz 
Grzegorz Kubik, a do Za-

rządu weszli Burmistrz 
Bojanowa  Maciej Dubiel 
i Burmistrz Żmigrodu Ro-
bert Lewandowski. 

Założenie stowarzyszenia 
potwierdziło wolę współ-
pracy na rzecz realizacji, 
promocji i utrzymania długo-
dystansowej trasy rowerowej 
wzdłuż drogi ekspresowej S5, 
która ma przebiegać przez 
województwo dolnośląskie 
i wielkopolskie. /red



4/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu 15

RAWICKI FESTIWAL NAUKI

15 marca odbył się Ra-
wicki Festiwal Nauki, 
który jest cyklicznym wy-
darzeniem dedykowanym 
szeroko rozumianemu 
doradztwu zawodowemu 
oraz popularyzującym na-
ukę. Głównym motywem 
Festiwalu były XVII Ra-
wickie Targi Edukacyjne 
i Targi Pracy, które dzięki 
bogatej ofercie wystaw-
ców miały pomóc młodym 
ludziom w ich wyborach 
edukacyjnych i zawodo-
wych. Targi spotkały się 
z ogromnym zaintereso-
waniem ze strony zwie-
dzających. Wśród grona 
62 wystawców znalazły się 
szkoły ponadgimnazjal-
ne, policealne, językowe 
i uczelnie wyższe. Liczne 
były też stoiska instytucji 
rynku pracy i pracodaw-
ców, co ma szczególne 
znaczenie w dobie prze-
mian szkolnictwa zawo-
dowego.

Dodatkowymi atrakcjami 
dla zwiedzających były m.in. 
lekcje pokazowe języka an-
gielskiego, pokazy masażu 
leczniczego i klasycznego, 
pokazy zabiegów kosme-
tycznych, pomiar ciśnienia 
tętniczego oraz poziomu 
cukru we krwi, pokazy 

musztry wojskowej, tańca, 
pokazy fryzur, samoobrony 
i ratownictwa w wykonaniu 
uczniów klas maturalnych. 
Zainteresowani uczniowie 

mogli też skorzystać z kon-
sultacji z pedagogiem i do-
radcą zawodowym z Poradni 
Psychologiczno - Pedago-
gicznej w Rawiczu. Zwie-

dzający mieli też możliwość 
uczestnictwa w  prelekcji 
i warsztatach przygotowa-
nych przez Muzeum Ziemi 
Rawickiej „Rawickie drogi 

do wolności”. Muzeum Zie-
mi Rawickiej przygotowało 
również wystawę „Powsta-
nie wielkopolskie 1918-1919 
na ziemi rawickiej”.

W programie Rawickiego 
Festiwalu Nauki znalazły się 
także pokazy naukowe oraz 
pokazy w planetarium mo-
bilnym dostępne dla wszyst-
kich zwiedzających. Firma 
Mały Inżynier przygotowała 
prezentacje z zakresu robo-
tyki, wirtualnej rzeczywi-
stości, gier komputerowych 
(7 stanowisk dostępnych 
przez 6 godzin - Wirtualna 
rzeczywistość VR-OculusRift, 
Sphero, RoboOlimpiada, Ma-
keyMakey, SpeedRace, Ner-
wusometr). /WES

W drugiej połowie mar-
ca uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Sie-
rakowie przebywali z wi-
zytą w ramach programu 
Erasmus+ w niemieckiej 
szkole Heinfling w Meinin-
gen. Było to drugie spot-
kanie w ramach unijnego 
programu. Pierwsze odbyło 
się w Polsce w listopadzie. 
W spotkaniu brali udział 
partnerzy z Czech, Mace-
donii i Słowacji. Uczestnicy 
projektu odbyli spotkanie 
w władzami miasta, brali 
też udział w warsztatach. 

Dla nauczycieli przeprowa-
dzono warsztaty dotyczące 
wykorzystania nowoczes-
nych technologii w szkole. 
Mieliśmy też okazję zwie-
dzić Uniwersytet w Ilme-
nau, zobaczyć profesjonalne 
studio telewizyjne, gdzie 
szkoli się przyszłych pra-
cowników telewizji i radia. 
Zwiedziliśmy stolicę kra-
ju związkowego Turyngii 
- Erfurt i Kaltennordheim 
– opowiadają uczestnicy 
wyjazdu. Gospodarzami 
kolejnego spotkania będą 
Czesi. /red
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20 kwietnia (sobota)
15:00 Piłka nożna: Sarnowianka 
Sarnowa - Zjednoczeni Pudliszki 
Stadion Leśny w Rawiczu- 
-Sarnowie

24 kwietnia (środa)
18:00 Warsztaty haftu  
hazac kiego  
Świetlica wiejska w Ugodzie
19:00 Upiory i tenory: Szatan 
i kankan
Operetka Jacquesa Offenbacha 
Życie paryskie 
Kameralna Scena Teatralna DK 
w Rawiczu – wstęp wolny

25 kwietnia (czwartek)
9:00 XIV Konferencja Kocham 
moje miasto 
Ratusz w Rawiczu
15:00-19:00 Punkt Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych
Urząd Miejski Gminy Rawicz 
(pokój nr 3)

26 kwietnia (piątek)
9:00-13:00 Mobilny Punkt Infor-
macyjny Funduszy Europejskich
Urząd Miejski Gminy Rawicz  
(sala 101)
18:30 Wernisaż wystawy malar-
stwa Katarzyny Wołodkiewicz 
Zbliżenia 
DK w Rawiczu

27 kwietnia (sobota)
16:00 Piłka nożna: Pelikan Dęb-
no Polskie - Awdaniec Pakosław 
Boisko OSiR w Dębnie Polskim
16:00 Piłka nożna: Rawia Rawag 
Rawicz – Płomień Przyprostynia 
Stadion OSiR, ul. Spokojna 
19:00 Spektakl #Tango 1918 
Thriller o powstaniu wielkopol-
skim w reżyserii Pawła Kamzy 
Sala Widowiskowa DK w Rawi-
czu - wstęp wolny 
Darmowe wejściówki do odbioru 
w kasie DK w Rawiczu, Sklepie 
Muzycznym „Orion”, Kinie „Pro-
mień” w Rawiczu oraz w Muzeum 
Ziemi Rawickiej

30 kwietnia (wtorek)
18:00 Warsztaty haftu  
hazac kiego 
Muzeum Ziemi Rawickiej

1 maja (środa)
9:30 Rajd PTTK Rawicz:  
25. Rower Piknik – Rancho  
Zielona Wieś 
Nagroda główna - rower 
Zbiórka: Rynek w Rawiczu 

3-5 maja (piątek-niedziela)
12:00 I Foodtruck Festiwal 
Rawicz 
Rynek w Rawiczu

4 maja (sobota)
16:00 Piłka nożna: Rawia Rawag 
Rawicz – Orla Jutrosin 
Stadion OSiR, ul. Spokojna

5 maja (niedziela)
16:00 Piłka nożna: Sarnowianka 
Sarnowa – Grom Wolsztyn 
Stadion Leśny w Rawiczu- 
-Sarnowie

6-17 maja 
Tydzień Bibliotek 
Szczegóły:  
www.biblioteka.rawicz.pl

8 maja (środa)
18:00 Warsztaty haftu  
hazac kiego 
Świetlica wiejska w Ugodzie

11 maja (sobota)
16:00 Żużel: Stainer Unia Kole-
jarz Rawicz – OK Bedmet Kole-
jarz Opole 
Stadion im. Floriana Kapały 
w Rawiczu
19:00 Spektakl Związek otwarty – 
Teatr na Peryferiach z Brzeźna 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Bilety w cenie: 15 zł do nabycia 
w kasie Domu Kultury w Rawi-
czu, Sklepie Muzycznym ORION 
oraz Kinie „Promień” w Rawiczu

15 maja (środa)
18:00 Warsztaty haftu  
hazac kiego 
Muzeum Ziemi Rawickiej

18-19 maja  
(sobota-niedziela)
24h Rawicki Festiwal Sportu

18 maja (sobota)
16:00 Piłka nożna: Rawia Rawag 
Rawicz – Kania Gostyń 
Stadion OSiR, ul. Spokojna 
19:00-24:00 Noc Muzeów 
Muzeum Ziemi Rawickiej

19 maja (niedziela)
16:00 Piłka nożna: Sarnowianka 
Sarnowa – Sokół Wroniawy 
Stadion Leśny w Rawiczu-Sarnowie

22 maja (środa)
11:00 XXIV Wojewódzki Festi-
wal Piosenki Przedszkolaków 
Czerwonak 2019 – eliminacje 
powiatowe 
Kameralna Scena Teatralna DK 
w Rawiczu – wstęp wolny
18:00 Warsztaty haftu  
hazac kiego
Świetlica wiejska w Ugodzie
19:00 Upiory i tenory: Dwór stra-
szy (i śmieszy) 
Opera Stanisława Moniuszki 
Straszny dwór 
Kameralna Scena Teatralna DK 
w Rawiczu – wstęp wolny

24 maja (piątek)
9:00-13:00 Mobilny Punkt Infor-
macyjny Funduszy Europejskich 
Urząd Miejski Gminy Rawicz  
(sala 101)
11:00 Edukacja i działania profi-
laktyczne dla mieszkańców miasta 
i gminy Rawicz: badania poziomu 
cukru i ciśnienia tętniczego; pokazy 
makijażu
Punkty na terenie deptaków 
i osiedla Westerplatte 

25 maja (sobota)
Festiwal Rockowy  
MUZYKORAMA
12:00 Rockowa Kuźnia Talentów 
– przegląd młodych zespołów 
rockowych

21:30 Koncert akustyczny Mar-
ka Piekarczyka 
Muszla koncertowa w parku przy 
DK w Rawiczu
16:00 Piłka nożna: Pelikan Dęb-
no Polskie – Ruch Bojanowo 
Boisko OSiR w Dębnie Polskim

27 maja (poniedziałek)
19:00 Z cyklu Piękne Głosy  
Czytają Jerzy Trela czyta 
Hemingway’a Stary człowiek 
i morze 
Kameralna Scena Teatralna DK 
w Rawiczu 
Bilety w cenie: 15 zł do nabycia 
w kasie DK, Sklepie Muzycznym 
ORION oraz Kinie Promień” 
w Rawiczu

29 maja (środa)
18:00 Warsztaty haftu  
hazac kiego 
Muzeum Ziemi Rawickiej 

30 maja (czwartek)
15:00-19:00 Punkt Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych 
Urząd Miejski Gminy Rawicz 
(pokój nr 3)
19:00 Premiera spektaklu Ra-
wickiego Teatru Komedii Tańce 
w Ballybeg w reżyserii Dariusza 
Taraszkiewicza 
Sala Widowiskowa DK w Rawi-
czu – wstęp wolny

31 maja (piątek)
18:00 Wystawa końcoworoczna 
sekcji malarskiej Rawickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
IKONOSTAS 
Galeria Sala Piecowa – wstęp 
wolny
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