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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 
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www.festiwalsportu.rawicz.pl

18/19 maja
targowisko miejskie

Szczegółowy program na:

SOBOTA - 18 maja

13:30  prolog przedszkolaków

13:40  oficjalne otwarcie 9. edycji

14:00  START

22:15  LASER SHOW

21:30 BĘBNY BRAZYLIJSKIE: SAMBACATUM

NIEDZIELA - 19 maja

14:00  zakończenie 24-godzinnej rywalizacji

15:00  ceremonia wręczenia nagród

16:30 muzyczne zakończenie Festiwalu
Koncert - wstęp wolny 

INWESTYCJA PKP:

Nowy wykonawca  
na odcinku  
Poznań-Wrocław
 
. S. 4

Rawicz 
przyjazny 
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Rewitalizacja 
centrum 
Rawicza to jedno 
z głównych 
zadań rawickiego 
samorządu na 
bieżącą kadencję. 
Prace mają 
ruszyć w tym 
roku. Właśnie 
wystartował 
przetarg na jedną 
z największych 
inwestycji 
południowo-
-zachodniej 
Wielkopolski. 

. s. 5

OGŁOSZONO PRZETARG  
NA RYNEK I DEPTAKI
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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

lub dołącz do grona wspierających ją 

WYMIANA LAMP  
DOBIEGA KOŃCA

ZMIANY W GODZINACH  
PRACY URZĘDU 

Nastąpiła zmiana w go-
dzinach funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz. W środy urzędni-
cy będą dla mieszkańców 
dostępni o godzinę dłużej, 
czyli do 16:00. Do tej samej 
godziny mieszkańcy zała-
twią swoje sprawy w po-
niedziałki. 

Dwa dni w tygodniu urząd 
będzie czynny do godziny 
16:00. Klienci zwracali uwa-
gę, że nie zawsze są w sta-
nie dotrzeć do urzędu do 
godziny 15:00. Poza tym 
środy są zazwyczaj dniami 
sesyjnymi, co powoduje, że 
wymagana jest obecność 
urzędników często dłużej 
niż do godz. 15:00. – Mam 
świadomość, że wiele osób, 
jeśli chce załatwić swoje 
sprawy w urzędzie, niekiedy 
musi się zwolnić wcześniej 
z pracy, dlatego uznaliśmy, 
że wydłużymy czas funkcjo-

nowania urzędu w środy do 9 
godzin, od 7:00 do 16:00 - tłu-
maczy burmistrz Grzegorz 
Kubik. Zmiana spowoduje, 
że urząd będzie pracował 
krócej w piątek - od godz. 
7.00 do 14.00. 

Nowe godziny funkcjono-
wania urzędu weszły w życie 
1 maja. We wtorki i czwartki 
urząd będzie pracował od 
godz. 7.00 do 15.00. 

/cib

Trwa wymiana gminnego 
oświetlenia na LED-owe. Prace 
idą terminowo, a modernizacja 

oświetlenia wkrótce zostanie 
sfinalizowana. Dokonano już wy-

miany ponad 90 % lamp. Osta-
teczny termin zakończenia prac 

określony w umowie to przełom 
maja i czerwca. /cib

2
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W programie:

12:00 - DZIECIĘCA PARADA
ul. Staszica 4 ---> planty --> park

12:30 - oficjalne otwarcie zrewitalizowanego terenu przy Domu Kultury w Rawiczu

12:45 Wspólne czytanie Lokomotywy Juliana Tuwima
13:00 Koncert zespołu Golden Collective
16:00 Spektakl Kopciuszek
          w wykonaniu Marka Sitarskiego
          (aktora Teatru Ziemi Lubuskiej)

W W W . y o u r w e b s i t e . c o m

Gminny
Dzien Dziecka

PARK przy DOMU KULTURY w RAWICZU

1 czerwca (sobota)
godz. 12:00-17:00

WARSZTATY KREATYWNE
ANIMACJE

URZĄDZENIA REKREACYJNE
RADOSNY FUTBOL

I WIELE INNYCH NIESPODZIANEK

* P o d c z a s  w y d a r z e n i a  b ę d z i e  p r o w a d z o n a  d o k u m e n t a c j a  f o t o g r a f i c z n a  /  f i l m o w a

Wokół Secesji - wystawa członków koła plastycz-
nego dla dorosłych Domu Kultury w Rawiczu

Wystawa słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku IKONOSTAS (Galeria Sala 
Piecowa)

W kadrze zatrzymane.... Widoki mojego miasta 
- wystawa fotografii Jarosława Pawlaka

Wydarzenia towarzyszące:

ORGANIZATORZY: PARTNERZY:

Dom Kultury
W Rawiczu

ww.rawicz.pl
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NOWY WYKONAWCA  
NA ODCINKU POZNAŃ-WROCŁAW 

Nowy wykonawca dokończy modernizację linii kolejowej z Poznania do Wrocławia. Między Lesznem 
a Dolnym Śląskiem będą nowoczesne perony i wiadukty, wymienione zostaną tory i sieć trakcyjna. Prace 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zwiększą komfort i bezpieczeństwo oraz skrócą czas podróży między 

województwami. Cała inwestycja za ponad 1,5 mld zł potrwa do końca 2020 r.

Modernizację linii ko-
lejowej z Poznania do 
Wrocławia na odcinku 
Leszno-granica wojewódz-
twa dolnośląskiego konty-
nuować będzie Torpol S.A. 
Nowy wykonawca wymie-
ni ok. 40 km torów wraz 
z siecią trakcyjną między 
Lesznem a granicą woje-
wództwa dolnośląskiego. 
Dokończy przebudowę pe-
ronów i przejścia podziem-
nego na stacji w Rawiczu 
i Bojanowie. Wybuduje też 
wiadukt drogowy w Boja-
nowie i przejście pieszo 
- rowerowe w Lesznie. 
W zakresie prac znalazła 
się również budowa no-
woczesnych platform na 
przystankach w Kaczkowie 
i Rydzynie, które zapew-
nią lepszy komfort podróży 
oraz nowych wiaduktów na 
ul. Piłsudskiego i Święto-
jańskiej w Rawiczu. Wraz 
z przebudową przejazdów 
kolejowo - drogowych na 
ul. 1 Maja i Dożynkowej 
w Lesznie zwiększą one 
bezpieczeństwo na trasie 
z Wielkopolski na Dolny 
Śląsk. Prace warte 462 mln 
zł planowane są do połowy 
grudnia 2020 r.

Do czerwca na odcinku 
z Leszna do granicy woje-
wództwa dolnośląskiego 
pracuje Zakład Robót Kole-
jowych DOM Sp. z o.o. Spółka 
kończy przebudowę peronu 

nr 2 w Rawiczu i prace na 
torach między Bojanowem 
a Lesznem. Wykonawca za-
stępczy wszedł na plac budo-
wy po włoskim konsorcjum 
Astaldi, które - mimo we-
zwań - samowolnie wstrzy-
mało prace, co skutkowało 
zerwaniem umowy przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z winy firmy. 

Problemy z firmą Astaldi 
wymusiły zmianę fazowania 
części prac. Połączenie nie-
których etapów inwestycji 
zminimalizowało opóźnie-
nia, szacowane obecnie na 
ok. 6 miesięcy. 

Umowę na „Przebudo-
wę układów torowych wraz 
z infrastrukturą towarzy-
szącą na linii kolejowej E59, 
odcinek granica wojewódz-
twa dolnośląskiego-Leszno” 
podpisano w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódz-
kim w Poznaniu. Inwestycja 

realizowana jest w ramach 
projektu pn. „Prace na linii 
kolejowej E59 na odcinku 
Wrocław-Poznań, etap 
IV, odcinek granica woje-
wództwa dolnośląskiego-
-Czempiń”.

Źródło: PKP PLK

JEST INTENCJA W SPRAWIE 
BUDOWY ŚCIEŻKI  
ROWEROWEJ DO WĄSOSZA

Burmistrzowie Grzegorz 
Kubik i Paweł Niedźwiedź 
podpisali list intencyjny, 
w którym zobowiązali się 
do podjęcia wspólnych dzia-
łań na rzecz budowy trasy 
rowerowej łączącej Rawicz 
i Wąsosz szlakiem zlikwido-
wanej linii kolejowej nr 362. 

Linia kolejowa łącząca 
Rawicz z Wąsoszem jest 
nieczynna. Pomysł stworze-
nia trasy szlakiem kolei ma 

na celu gruntowną rewita-
lizacji terenów kolejowych. 
Połączenie gmin ścieżką 
pieszo - rowerową doce-

lowo „rowerowo” połączy 
Wielkopolskę i Dolny Śląsk. 
Według Grzegorza Kubika 
Wąsosz zostanie włączony 
w infrastrukturę „Rowero-
wej S5”, a Rawicz wejdzie 
w skład „Dolnośląskiej 
Krainy Rowerowej”. We-
dług burmistrza Rawicza 
gmina musi usiąść do roz-
mów z PKP, aby uzgodnić 
kwestię odcinka kolejowego 
od Rawicza do granicy wo-
jewództwa. /cib

TOALETY PÓŹNIEJ  
NIŻ PLANOWANO 

Pierwotnie nowoczesne 
toalety miały stanąć w poło-
wie kwietnia. Teraz termin 
się wydłużył, ponieważ - jak 
zgłosił urzędowi wykonaw-
ca - z przyczyn od niego nie-
zależnych nie był w stanie 
dostarczyć toalet. 

Gmina uznała wyjaśnie-
nia wykonawcy i podpisała 
z nim aneks wydłużający 
termin dostarczenia toa-
let. Kiedy więc możemy się 
spodziewać zakończenia 
inwestycji? - Ostateczny 
termin dostarczenia toalety 

na targowisku ustalono do 
15 maja, natomiast termin 
dostarczenia toalety przy 
ul. Ignacego Buszy ustalono 
do dnia 31 maja br. - prze-
kazuje Wydział Inwestycji 
i Rozwoju w rawickim urzę-
dzie. /cib

Połączenie gmin ścieżką 
pieszo - rowerową 
docelowo „rowerowo” 
połączy Wielkopolskę 
i Dolny Śląsk.  

Gmina uznała wyjaśnienia 
wykonawcy i podpisała 
z nim aneks wydłużający 
termin dostarczenia toalet.  
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WYSTARTOWAŁ PRZETARG  
NA PRZEBUDOWĘ  
RAWICKIEGO RYNKU

Rewitalizacja centrum 
Rawicza to jedno z głów-
nych zadań rawickiego 
samorządu na bieżącą ka-
dencję. Burmistrz Grze-
gorz Kubik już w tym 
roku zamierza rozpo-
cząć przebudowę rawi-
ckiego rynku. Właśnie 
wystartował przetarg na 
jedną z największych in-
westycji południowo-za-
chodniej Wielkopolski.  
Firmy swoje oferty mogą 
składać do 4 czerwca br.

   
Zgodnie z założenia-

mi rewitalizacja centrum 
obejmie przebudowę rynku 
i deptaków. Inwestycja bę-
dzie realizowana etapami. 
Pierwszy zakres dotyczy 
rynku, drugi - ulicy Woj-
ska Polskiego, a trzeci - 17 

Stycznia. – Rynek to serce 
miasta, dlatego zależy nam 
na wyborze takiego wyko-
nawcy, który swoją pracę 
zrealizuje rzetelnie i termi-
nowo. Działamy na delikat-
nej tkance, jaką jest centrum 
miasta i gminy, co wymaga 
organizacji i kompetencji 
ze strony podmiotu, który 
podejmie się tego zadania. 
Do ogłoszonego przetargu 
przygotowujemy się właści-
wie od początku poprzedniej 
kadencji, bo całość projektu 
trzeba było stworzyć od pod-
staw, skonsultować z kon-
serwatorem, mieszkańcami 
i znaleźć rozwiązania kom-
promisowe, zadawalające 
każdą stronę – tłumaczy 
Grzegorz Kubik. Według 
burmistrza nie da uniknąć 
się utrudnień dla mieszkań-

ców. – Chcemy zminimalizo-
wać skalę utrudnień, ale przy 
inwestycji w takim miejscu 
musimy liczyć się z tym, że 
problemy będą występowa-
ły. Proszę o wyrozumiałość 
mieszkańców, szczególnie że 
rynek to dobro całej naszej 
rawickiej wspólnoty. Będzie 
trudno, ale czekaliśmy na 
to czterdzieści lat – dodaje. 

Rewitalizacja rawickiego 
rynku ma obejmować prze-
de wszystkim przebudowę 
i modernizację nawierzchni, 
budowę  sieci wodociągo-
wej, kanalizacji sanitarnej 
i kanalizacji deszczowej, wy-
konanie nowego oświetlenia 
(montaż opraw na słupach 
oraz wykonanie oświetlenia 
iluminacyjnego w posadzce), 
wykonanie komory techno-

logicznej fontanny, rozbiór-
kę budynku toalet, montaż 
elementów małej architek-
tury (m.in. ławki, kosze na 
śmieci, stojaki na rowery, 
tablice ogłoszeniowe, maszty 
flagowe) oraz nasadzenia 
drzew niskopiennych wraz 
z zabezpieczeniem syste-
mów korzeniowych i pie-
lęgnacją drzew istniejących.

Jak zauważa burmistrz 
Grzegorz Kubik, zarówno 
w specyfikacji technicznej, 
jak i umowie znajdą się 
zapisy zapewniające bez-
pieczeństwo uczestników 
ruchu oraz minimalną liczbę 
miejsc postojowych podczas 
prowadzenia prac. Ponadto 
osobnym postępowaniem 
przetargowym wyłoniony 
zostanie dostawca elemen-

tów małej architektury wraz 
ze słupami oświetleniowymi 
i oprawami. – Takie postę-
powanie ma na celu zapew-
nienie jednolitości w formie 
i materiale poszczególnych 
elementów małej architek-
tury – informuje Wydział 
Inwestycji i Rozwoju w ra-
wickim urzędzie. 

Zgodnie z planem inwe-
stycja ma potrwać rok od 
momentu podpisania umo-
wy, a roboty wodno - kana-
lizacyjne powinny zostać 
zakończone najpóźniej do 
października 2019 roku. 
Wszystkie wydarzenia, które 
odbywały się na rawickim 
rynku, będą przeniesione 
w inne części miasta, np. na 
targowisko i park przy domu 
kultury. /cib

BYŁY PREMIER, POSEŁ I PRZEWODNICZĄCY  
SEJMIKU ODWIEDZILI BURMISTRZA 

Były premier Leszek 
Miller wraz z Przewod-
niczącym Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
Wiesławem Szczepańskim 
i obecny poseł na Sejm RP 
Jan Dziedziczak w maju 
odwiedzili burmistrza 
Rawicza. Rozmawiali 
m.in. o potrzebach gminy 
i możliwościach przyszłe-
go wsparcia. 

Poseł Jan Dziedziczak 
postanowił podsumować 
swoją dotychczasową 
działalność na rzecz gmi-

ny Rawicz. W rozmowie 
z władzami miasta podkre-
ślił dalsze wsparcie inicja-
tyw podejmowanych przez 
lokalne samorządy, m.in. 
w kwestii dofinansowań. 
Z kolei były premier Leszek 

Miller był zainteresowa-
ny funkcjonowaniem ra-
wickiego samorządu oraz 
głównych celów, jakie gmi-

na ma na najbliższe lata, 
np. przebudowa rawickie-
go rynku czy zagospoda-
rowanie terenu poligonu. 

Zapytaliśmy burmi -
strza Grzegorza Kubi-
ka o to, jak ocenia oba 
spotkania. – W Rawiczu 
mile widziany jest każdy, 
kto wspiera i jest gotowy 
wspierać naszą gminę na 
różnych szczeblach. Nie 
ukrywam, że zależy nam 
na wsparciu naszego re-
gionu i zabieganiu np. 
w Warszawie i Poznaniu 
o dotacje i promocję naszej 
gminy. W mojej ocenie wy-
maga tego interes miesz-
kańców – podsumowuje 
burmistrz. /cib
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KTÓRE DROGI W RAMACH  
FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH?

Wojewoda Wielkopolski ogło-
sił nabór w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Gmina 
może otrzymać maksymalnie 
dofinansowania na dwa zada-
nia. Burmistrz Rawicza zde-
cydował o zgłoszeniu trzech 
inwestycji. 

Ulica Rolnicza w Rawiczu, dro-
ga w Konarzewie i II etap budowy 
drogi w Żylicach - te projekty mają 
szansę na dofinansowanie. – Wyty-
powaliśmy te inwestycje, ponieważ 
wpisują się w założenia rządowego 
programu i w naszej ocenie mogą 
być dobrze ocenione - tłumaczy 
wiceburmistrz Paweł Szybaj. Jaki 
zakres prac obejmuje każda z in-
westycji? 

Ulica Rolnicza
W ramach przebudowy ul. Rolni-

czej mają być wykonane dwa odcin-
ki jednokierunkowe tej drogi, w tym 
wykonanie nowej nawierzchni bi-
tumicznej, budowa nowych chod-
ników, budowa miejsc postojowych 
i kanalizacji deszczowej na odcinku 
od ul. Przyjemskiego do ul. Bohate-
rów Westerplatte.

Konarzewo 
Przebudowa drogi obejmuje odci-

nek od drogi powiatowej do końca za-
budowań, w tym wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej, budowę 
chodnika po prawej stronie ulicy oraz 
budowę kanalizacji deszczowej.

Żylice - etap II
II etap przebudowy drogi gmin-

nej we wsi Żylice obejmuje kontynu-
ację I etapu inwestycji na odcinku 
834 m do końca zabudowań, w tym: 
wykonanie nawierzchni jezdni 
z masy bitumicznej wraz z jej po-

szerzeniem do 6,5 m, budowę ciągu 
pieszo - rowerowego, budowę chod-
ników, zatoki autobusowej, miejsc 
postojowych oraz zjazdów, budowę 
kanalizacji deszczowej. 

/cib

COROCZNE ŚWIĘTO RZEMIEŚLNIKÓW

13 kwietnia rawicki cech zorga-
nizował uroczyste obchody Dnia 
Rzemiosła. Po mszy św. w koście-
le pw. św. A. Boboli rzemieślnicy 
i zaproszeni goście przeszli uli-
cami Rawicza, pamiętając o za-
paleniu zniczy przy pomniku św. 
Jana Pawła II i złożeniu wiązanek 
kwiatów przy Pomniku Żołnierza 
Polskiego. 

W Domu Rzemiosła zebranych 
powitał Starszy Cechu Piotr Korty-
lewski. Tradycją stało się już wręcza-
nie w tym właśnie dniu odznaczeń 
rzemieślniczych. Dla wszystkich 
zebranych wystąpiła Orkiestra Dęta 
z Miejskiej Górki pod batutą Damia-
na Ruskowiaka. /mk
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Odznaczeni: Złoty Medal im. Jana Kilińskiego 
za zasługi dla Rzemiosła Polskiego: Wiesław 
Ciesielski, Bogdan Nawrot, Lech Mikołajczyk

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi  
dla Rzemiosła Polskiego: Andrzej Gierlik

Złota Odznaka za zasługi w rozwoju  
Rzemiosła Wielkopolskiego: 
Mariusz Błażejowski, Karol Karkosz,  
Marcin Szumny, Przemysław Maciejak,  
Tadeusz Szczepaniak, Ludmiła Ziętek

Srebrna Odznaka za zasługi w rozwoju Rzemiosła 
Wielkopolskiego: Mirosław Grzywaczewski, 
Tomasz Lis, Ewa Nowaczyk, Krzysztof 
Stachowski, Angelika Wleklińska

Dyrektor ZUK-u 
odchodzi na 
emeryturę. 

Podczas kwietniowej 
sesji rady miejskiej 
Antoni Radojewski 
odebrał podziękowania 
za pracę na rzecz 
gminy Rawicz 
i jej mieszkańców. 
Związany był z gminą 
od lat 70. minionego 
wieku. Funkcję 
dyrektora Zakładu 
Usług Komunalnych 
w Rawiczu pełnił 
od 2004 roku. 
W dwóch dotychczas 
ogłoszonych naborach 
nie wyłoniono 
następcy. /red
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PUNKT WSPARCIA SENIORA
OFERTA

MAJ 2019
MIESIĄCEM AKTYWNOŚCI SENIORA

· BEZPŁATNA WYPOŻYCZAL-
NIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZ-
NEGO dla osób niesamodzielnych 
i osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie na stanie wypoży-
czalni znajdują się: balkoniki 
do chodzenia, rotory do chodze-
nia, kule łokciowe, laski czwo-
ronóg rehabilitacyjny, tablice do 
ćwiczeń manualnych, poduszki 
przeciwodleżynowe, poduszki 
ortopedyczne rogal, drabinki 
przyłóżkowe, linki do ćwiczeń 
wspomaganych, wózki elek-
tryczne, schodołaz, pionizatory, 
stepery. 

Wnioski o wypożyczenie 
sprzętu specjalistycznego moż-
na składać w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Rawiczu (pokój nr 105) od 
poniedziałku od piątku w godz. 
8:00-15:00. Szczegółowe infor-

macje pod numerem telefonu: 
65 546 10 01.

· „PUDEŁKO ŻYCIA ” – akcja 
mająca na celu ułatwienie niesie-
nia skutecznej pomocy w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia (w 
pudełku zawarte są informacje 
na temat stanu zdrowia seniorów, 
numery telefonów do najbliż-
szych, dawki przyjmowanych 
leków itp.)

Rawickie „Pudełko życia” do-
stępne jest w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Rawiczu (ul. Gen. Grota Ro-
weckiego 4a) - Lokalne Centrum 
Wolontariatu, pokój 105 (parter).

 
· „OGÓLNOPOLSKA KARTA 

SENIORA” - informacje na temat 
uzyskania karty i oferowanych 
zniżek oraz pomoc w wypełnie-
niu formularza; karty dostępne 

w Punkcie Wsparcia Seniora  (po-
kój 105).

· MIEJSCA PRZYJAZNE SENIO-
ROM: 

- Brewicz Browar & Restauracja: 
w ofercie 15 % zniżki na wszyst-
kie dania i napoje, 50 % zniżki 
na kawę i herbatę (obowiązuje 
od wtorku do piątku).

· UNIWERSYTETY LUDOWE - 
na terenie trzech wsi należących 
do gminy Rawicz - Sierakowa, 
Zawad i Słupi Kapitulnej - prowa-
dzone są działania mające na celu 
zwiększenie integracji międzypo-
koleniowej, aktywności obywatel-
skiej i pogłębienia wiedzy; nabór 
ciągły; więcej informacji można  
uzyskać na profilu organizacji: 

www.facebook.com/Stowa-
rzyszenieRawiczAktywnosci-
Pozytywnej/

· 17 MAJA, GODZ. 9:00
Akcja wolontariacka seniorów 
„Promień nadziei” - warsztat 
biżuteryjny dla uczestników Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Rawiczu

· 17 MAJA, GODZ. 17:00
Wykład plenarny w Muzeum 
Ziemi Rawickiej - bohaterem 
spotkania będzie Stanisław Ja-
nicki

· 20 MAJA, GODZ. 14:00
Turniej gier stolikowych
Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej w Rawiczu 
(ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc obowiązują wcześniejsze 
zapisy w Punkcie Wsparcia Se-
niora)

· 22 MAJA, GODZ. 17:00
Warsztat biżuteryjny dla uczest-
ników Klubu Seniora w Kątach 
zorganizowany i przeprowadzo-
ny przez Wolontariat Senioralny

· 25 MAJA 
IX Spartakiada Seniorów – 
szczegółowe informacje na stro-
nie Rawickiego Uniwersytetu III 
Wieku: www.rutw.eu/index.php/
komunikaty

· 31 MAJA 
Wernisaż sekcji malarskiej RUTW 
Sala Piecowa Domu Kultury w Ra-
wiczu

Ponadto zapraszamy do zapo-
znania się ze stałą ofertą Punktu 
Wsparcia Seniora:

· poradnictwo, udzielanie in-
formacji o dostępnych ofertach 
skierowanych do seniorów
· bezpłatna wypożyczalnia 
sprzętu specjalistycznego 
· „Pudełko życia”
· Ogólnopolska Karta Seniora
· miejsca przyjazne seniorom
· Uniwersytety Ludowe: Zawa-
dy, Słupia Kapitulna, Sierakowo
· Kluby Seniora we wsi Kąty 
i Szymanowo

Szczegółowych informacji udzie-
lają: Joanna Kocur i Natalia 
Purgacz w Punkcie Wsparcia 
Seniora przy MGOPS w Rawi-
czu (ul. Gen. Grota Roweckiego 
4), telefonicznie: 65 546 10 01, 
500 774 841 lub poprzez e-mail:  
pws.ops@rawicz.pl.
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWA ŁĄCZNIKA  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU 

To kompleks, który - prócz sali sportowej z zapleczem - pomieścił salę 
konferencyjną oraz pracownie dydaktyczne: fizyczną, chemiczną 

i planetarium.

Koszt: 9 mln 636 tys. zł  
dotacja unijna: 3 mln 999 tys. zł

Już od 15 lat Polska jest 
członkiem Unii Europej-
skiej. W tym czasie dzięki 
środkom unijnym udało 
się zrealizować wiele in-
westycji, które poprawiają 
standard życia mieszkań-
ców. O to, czy opłaca się być 
w Unii Europejskiej, z per-
spektywy wielkopolskiej 
gminy, zapytaliśmy burmi-
strza Grzegorza Kubika.

50 mln zł - tyle od 2004 
roku trafiło do budżetu gmi-
ny Rawicz z Unii Europej-
skiej. Dzięki temu wsparciu 
udało się zrealizować in-
westycje o wartości ponad 
90 mln zł.

Dostrzega Pan więcej 
zys ków czy strat z powodu 
obecności Polski w Unii Eu-
ropejskiej?

Unia Europejska, jak 
każda instytucja, nie jest 
pozbawiona wad, ale dzię-
ki obecności w tej struktu-
rze Polska niesamowicie 
się rozwinęła. Wiele dróg, 
budynków użyteczności 

publicznej i projektów 
jest sygnowanych logo UE 
i choćby na tej podstawie 
widzimy, ile zmian się do-
konało. Na pewno przez 15 
lat ten bilans należy ocenić 
pozytywnie. 

Wspomniał Pan, że Unia 
nie jest pozbawiona wad.

Tak, bo nie ma ani osób, 
ani instytucji idealnych. Na 
pewno Unii nie pomaga wy-
soki poziom zbiurokratyzo-
wania, ani spory na temat 
tego, w jaką stronę wspólno-
ta powinna zmierzać. Myślę 
jednak, że z perspektywy 
samorządu te wady mają 
marginalne znaczenie.

Co gmina Rawicz mogła 
zrobić lepiej w ciągu tych 
15 lat w kontekście środ-
ków unijnych?

W mojej ocenie, w pierw-
szych latach po przystąpie-
niu do Unii gmina Rawicz 
mogła bardziej przyłożyć 
się do pozyskiwania środ-
ków, m.in. na rewitalizację 
przestrzeni centrum miasta 

i infrastrukturę drogową. 
Dziś o to trudniej niż w po-
przedniej perspektywie wy-
datkowania środków.

Rządzi Pan gminą od 
końca 2014 roku. Które in-
westycje bez dofinansowa-
nia dziś by nie powstały?

Trudno określić, które by 
nie powstały, ale na pew-
no powstawałyby wolniej. 
Pewnie części z nich do dziś 
byśmy nie zrealizowali. 
Od 2014 roku udało nam 
się nieco przemodelować 
podejście do środków ze-
wnętrznych i położyliśmy 
na to szczególny nacisk. My-
ślę, że termomodernizacja 
trzech budynków – przed-
szkole przy ul. Sarnowskiej 
oraz Armii Krajowej i Szko-
ła Podstawowa w Sarnowie 
była jedną z większych in-
westycji, którą trudno było-
by wykonać bez wsparcia. 
Pozyskaliśmy na to 4 mln 
zł. Podobnie z salą gimna-
styczną przy Szkole Pod-
stawowej nr 4, na którą 
otrzymaliśmy 4 mln zł, nie 

licząc ponad 2 mln zł po-
zyskanych z Ministerstwa 
Sportu. To są ogromne, a na-
wet niewyobrażalne sumy. 
Innym przykładem może 
być oczyszczalnia ścieków, 
która jest niezwykle po-
trzebna, a dofinansowanie 
wyniosło ponad 15 mln zł. 
Gdy spojrzymy na te kwoty 
w kontekście budżetu na 
inwestycje w gminie, to 
środki te dały nam wielki 
zastrzyk finansowy.

Mówi Pan, że udało się 
przemodelować podejście 
do środków unijnych. Co 
się zmieniło?

Należy aplikować wszę-
dzie tam, gdzie można coś 
dla gminy uzyskać. Nie 
mamy gwarancji, że takie 
dotacje będą za kilka lat. Dla-
tego dziś jest ten moment, 
aby rzucić wszystkie siły 
i pozyskać to, co jest możli-
we. Jeśli tylko jest szansa, to 
mówię moim pracownikom 
- spróbujmy. Nic nie tracimy, 
a zysk, jak widać po statysty-
kach, jest bardzo duży.

UWAŻAM, ŻE PÓKI 
MAMY MOŻLIWOŚCI
UZYSKIWANIA 
DOTACJI,  
TO NIE MOŻNA 
SIĘ ZASTANAWIAĆ.
– burmistrz  
Grzegorz Kubik

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU 

To jedna z największych inwestycji w historii rawickiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, 
dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmuje prace w części mechanicznej i biologicz-
nej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej. Inwestycja jest realizowana po to, by przede 
wszystkim zwiększyć przepustowość oczyszczalni dla zapewnienia przyjęcia większej ilości 
ścieków w okresie intensywnych opadów oraz poprawić oczyszczanie ścieków, w szczegól-
ności w zakresie redukcji azotu.

Koszt: 29 mln 707 zł  
dotacja unijna: 15 mln 397 tys. zł

„E-RAWICZ SZANSĄ  
ROZWOJU GMINY” 

Projekt zrealizowany w 2015 roku 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Głównym celem projektu 
było zapewnienie bezpłatnego dostępu 
do szerokopasmowego Internetu grupie 
mieszkańców gminy zagrożonych wy-
kluczeniem cyfrowym, spowodowanym 
trudną sytuacją materialną lub niepełno-
sprawnością. W ramach przedsięwzięcia 
zaprojektowano i wybudowano sieć sze-
rokopasmową. Komputery z dostępem 
do Internetu trafiły do 122 gospodarstw 
domowych oraz instytucji gminnych 
- szkół, biblioteki, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środo-
wiskowego Domu Samopomocy.

Koszt: 6 mln 554 tys. zł  
dotacja unijna: 6 mln 243 tys. zł

ROZWIĄZANIE GOSPODARKI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ 
W MASŁOWIE I SZYMANOWIE 

Inwestycja zrealizowana została 
w latach 2009-2011 z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-
2013. W Masłowie wybudowa-
no ponad 6,5 km kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i 918 
m rurociągu tłocznego, a także 
3,8 km kanalizacji deszczowej 
i 240 m wodociągu. Natomiast 
w Szymanowie położono 4,6 km 
sieci kanalizacji grawitacyjnej 
i rurociąg tłoczny na odcinku 
1,3 km.

koszt: 9 mln 180 tys. zł  
dotacja unijna:  
4 mln 094 tys. zł

CZY OPŁACA SIĘ BYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ?

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

49 mln 231 zł
pozyskała Gmina Rawicz 
z funduszy europejskich 

w latach 2004-2018

Fot. Adobe Stock
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10 mln 613 tys. zł gmina pozyskała na inwestycje w placówkach 
oświatowych i projekty edukacyjne dla uczniów

Prócz wybudowanej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu nie sposób 
nie zauważyć odnowionego budynku, w którym mieści się Przedszkole nr 5 „Pod Grzyb-
kiem”. Na tę inwestycję gmina pozyskała prawie 800 tys. zł z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2017. Przedsięwzięcie było częścią większego 
projektu - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Prócz przedszkola  
„Pod Grzybkiem” odnowiono budynki Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola nr 3. 
Prace w tych trzech obiektach pochłonęły 3 mln 834 tys. zł. Z UE udało się pozyskać  
2 mln 721 tys. zł. 

Wybrane projekty 
oświatowe 

nowe miejsca 
wychowania przedszkol-
nego w gminie Rawicz  
koszt: 573 tys. 380 zł 
dotacja unijna:  
487 tys. 373 zł

„Rawicka Akademia 
Wiedzy i Umiejętności”
koszt: 883 tys. 867 zł 
dotacja unijna:  
839 tys. 674 zł

indywidualizacja 
nauczania w klasach I-III 
koszt: 396 tys. 820 zł 
dotacja unijna:  
337 tys. 297 zł

Dotacje na ochronę środowiska. Najwięcej na budowę kanalizacji

O tym, jak ważna jest ochrona środowiska, nie trzeba nikogo przekonywać. Kwoty mówią 
same za siebie - ponad 7,5 mln złotych gmina Rawicz otrzymała na budowę sieci kanali-
zacyjnej w wioskach i przeszło 15 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków. Jednym 
z ostatnich sukcesów w sferze związanej z inwestycjami w ochronę środowiska jest po-
zyskanie środków budowę monitoringu oraz zamontowanie czujników jakości powietrza. 
Dotacja niemal w całości pokryje wartość projektu. 

Wybrane inwestycje 
budowa kanalizacji 

Masłowo-Szymanowo
koszt: 9 mln 181 tys. zł
dotacja unijna:  
4 mln 94 tys. zł

budowa kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej 
i sieci wodociągowej 
w Dębnie Polskim
koszt: 7 mln 131 tys.
dotacja unijna:  
3 mln 558 tys zł.

Human Smart City - 
„Bezpieczne miasto”
z trzema modułami: moni-
toringu, oświetlenia
oraz jakości powietrza
koszt: 1 mln 262 tys. zł
dotacja unijna:  
1 mln 135 tys. zł

Dzięki funduszom unijnym wypiękniały wioski

Gmina Rawicz to nie tylko miasto, ale także dwadzieścia dwa sołectwa. Dzięki 
unijnym dotacjom w wioskach zaczęło „dziać się” coraz więcej. Jedną z najwięk-

szych inwestycji, którą udało się wykonać w rawickich wioskach jest z pewnością 
budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Masłowie za ponad 3 miliony złotych. Jedną trzecią tej 

kwoty pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Wybrane inwestycje 
kształtowanie centrów wsi wraz 

z zagospodarowaniem terenów w 
Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej
koszt: 1 mln 217 tys. zł
dotacja unijna: 392 tys. 671 zł

przebudowa i rozbudowa świetlicy 
wiejskiej w Zawadach
koszt: 800 tys. 515 zł
dotacja unijna: 245 tys. 523 zł

remont i wyposażenie budynku 
poszkolnego dla filii rawickiej 
biblioteki publicznej w Dębnie Polskim
koszt: 352 tys. zł
dotacja unijna: 143 tys. zł

Dzięki unijnym funduszom remontowano drogi

Pierwszą dotację unijną gmina Rawicz otrzymała właśnie na ten cel - budowę 
drogi wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od firmy ZPB Kaczmarek do 
przejazdu kolejowego Wrocław - Poznań. Środki - prawie pół miliona złotych - po-
chodziły z programu SAPARD. Dwa lata temu blisko milion złotych udało się pozyskać na 
remont ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim. 

Wybrane inwestycje 
przebudowa  

ul. Wrocławskiej  
w Dębnie Polskim
koszt: 2 mln 057 tys. zł
dotacja unijna:  
952 tys. 161 zł

budowa drogi gminnej 
wraz z kanalizacją deszczową 
na odcinku od ZBP Kaczma-
rek do przejazdu kolejowego 
Wrocław - Poznań
koszt: 852 tys. 556 zł
dotacja unijna:  
425 tys. 681 zł

2004

2019

2018

2017

2016

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

17.529.226 zł

8.625.501 zł

1.228.084 zł

1.135.589 zł

8.064.404 zł

2.642.306 zł

972.818 zł

1.514.681 zł

1.114.606 zł

5.929.386 zł

425.681 zł

23.183 zł

DOBRZE ULOKOWANE MILIONY

POZYSKANE PRZEZ GMINĘ DOFINANSOWANIE*

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

90,2 mln zł
zainwestowała gmina 

Rawicz dzięki unijnemu 
wsparciu

*WEDŁUG DATY PODPISANIA UMÓW
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SPACER ŚLADAMI ZNANYCH RAWICZAN 
13 kwietnia w ramach 

edukacyjnych zajęć regio-
nalnych Muzeum Ziemi 
Rawickiej zorganizowało 
spacer na cmentarzu para-
fialnym w Rawiczu. Hen-
ryk Pawłowski  przedstawił 
uczestnikom wędrówki 
zarys dziejów cmentarni-
ctwa oraz krótką historię 
rawickiej nekropolii, która 
liczy już ponad dwieście lat. 
Uczestnicy zatrzymywali się 
przy ponad trzydziestu gro-
bach, wysłuchując opowie-

ści o życiu znanych osób, 
nie tylko rawiczan, którzy 
spoczywają na rawickim 
cmentarzu. Na grobach za-
palono znicze. /MZR

NIE JESTEM POLSKIM KINGIEM ANI TARANTINO. JAK TO W OGÓLE BRZMI?

Jakub Żulczyk od-
wiedził Rawicz podczas 
spotkania autorskiego 
zorganizowanego w ra-
mach Dyskusyjnego Klu-
bu Książki w Rawickiej 
Bibliotece Publicznej. 
Spotkanie poprowadził 
Włodzimierz Jędrzejczak, 
a chętnych do posłucha-
nia co ma do powiedzenia 
oraz dowcipów i anegdot 
było wielu. 

Jakub Żulczyk jest współ-
prowadzącym programy 
telewizyjne, autorskie au-
dycje radiowe oraz scena-
rzystą hitu serialowego 
Belfer z Maciejem Stuh-
rem w roli głównej. Jako 
pisarz dostał wyróżnienie 
w postaci nagrody Warmii 
i Mazur za Wzgórze Psów - 
thriller o pisarzu z blokadą 
twórczą, który wyjeżdża 
z Warszawy na Mazury, by 

zacząć nowe życie. Książka 
zebrała mnóstwo pozytyw-
nych recenzji.

Ślepnąc od świateł to ko-
lejny bestseller Żulczyka, na-
kręcony jako serial w 2018 
roku. Oprócz pisania prozy 
i publicystyki interesuje się 
buddyzmem. Był stypendy-
stą programu Willa Decjusza 
oraz zwycięzcą międzyna-
rodowego konkursu na esej 
Young Euro Connect. /RBP

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

PAMIĘĆ O POWSTAŃCACH WIELKOPOLSKICH  
NA ZIEMI RAWICKIEJ

Mogiły powstańcze. 
Pamięć o powstańcach 
wielkopolskich najlepiej prze-
chowują cmentarze przy koś-
ciołach. W niektórych z nich 
są specjalnie wydzielone 
kwatery z grobami  zbioro-
wymi czy też indywidualne 
mogiły z krzyżami powstań-
czymi. Najwięcej jest ich po-
chowanych na cmentarzach 
tych miejscowości, w których 
lub w ich pobliżu toczyły się 
bezpośrednie walki. Chodzi 
o cmentarze w takich miej-
scowościach, jak Miejska 
Górka, Rawicz, Golejewko, 
Słupia Kapitulna, Zielona 
Wieś, Jutrosin, Bojanowo.   

Nazwy placów i ulic. 
W Rawiczu są ulice nazwa-
ne imieniem następujących 
powstańców: Ignacego Bu-
szy, Stanisława Kamińskiego, 
Stanisława Mikołajewicza. 
Jest też ulica 17 Stycznia 
(deptak). W Miejskiej Gór-
ce imieniem Powstańców 
Wielkopolskich nazwano 
główny plac miasta. Są też 
ulice Ignacego Buszy i Sta-
nisława Kamińskiego. W Ju-
trosinie odnajdziemy ulicę 
Powstańców, a w Bojanowie - 
Powstańców Wielkopolskich.                                                           

Pomniki, głazy i tablice 
pamiątkowe. Dla upamięt-
nienia walk powstańczych 
w rejonie Rawicza odsłonięto 
w Rawiczu 1 sierpnia 1926 
roku Pomnik Żołnierza - 
powstańca. Niemcy w 1939 
roku go zniszczyli, ale w 1947 
r. miasto go odbudowało. 
Znajduje się na nim napis: 
„Wyrazy hołdu dla spoczywa-
jących tu Powstańców Wiel-
kopolskich z lat 1918-1919, 
Żołnierzy Wojska Polskiego 
i byłych Więźniów Politycz-
nych walczących o wol-
ność Ojczyzny”. W centrum 
Miejskiej Górki znajduje się 
głaz z tablicą pamiątkową 

o następującej treści: „W tym 
miejscu stał dom z którego 
w dniu 6.01.1919 r. wyruszył 
pierwszy oddział Powstań-
ców Wielkopolskich do walki 
z Niemcami o oswobodzenie 
Ojczyzny”. W dolnej części 
umieszczono napis wielkimi 
literami: „CZEŚĆ I CHWAŁA 
POLEGŁYM”. Na cmentarzu 
katolickim w Miejskiej Górce 
postawiono pomnik z tabli-
cą, na której są wymienio-
ne nazwiska 18 poległych 
powstańców pochodzących 
w większości z Miejskiej 
Górki i okolicy. W Golejew-
ku ufundowano okazały po-
mnik, gdy proboszczem był 

ks. Z. Zakrzewski. Na jednej 
ścianie są podane nazwiska 
żołnierzy poległych w czasie 
I wojny światowej i powsta-
nia wielkopolskiego, a na 
drugiej ścianie zamieszczona 
jest treść autorstwa ks. pro-
boszcza Zakrzewskiego: „Naj-
droższym Mężom, Synom 
i Braciom, którzy z parafii 
Golejewko życie w ofierze od-
dali w pięcioletnich zapasach 
światowych o wyzwolenie 
ludu z przemocy bezprawia 
i którzy wskrzesili tym sa-
mym Ojczyznę do nowego 
życia mocy i chwały, ginąc 
od r. 1914 do 1919 na polach 
Francji, Belgii, Niemiec, Pol-
ski, Rosji, Rumunii, Turcji Au-
strii, Włoch, Serbii i Bułgarii, 
na morzu szerokim, w laza-
retach tych krajów i Anglii 
- wdzięczne dzieci, żony, ro-
dzice, rodzeństwa i współ-
parafianie wraz ze swym 
duszpasterzem”. W Zielonej 
Wsi na terenie przykościel-
nym znajduje się pomnik  
Chrystusa z Krzyżem, a na 
postumencie widnieje na-
pis: „Poległym pod Zieloną 
Wsią bohaterom w walce 
z Niemcami o niepodległość 
dnia 10 II 1919 roku”. Tablice 
pamiątkowe są też na mur-

ze tamtejszej szkoły. W Słupi 
Kapitulnej na fasadzie koś-
cioła wymienionych jest 14 
osób, które oddały swe życie 
w powstaniu wielkopolskim, 
w tym ks. prob. J. Śledzińskie-
go, por. S. Węcłasia - powstań-
ca ściętego przez okupanta 
w dniu 5.04.1941 r. Na skraju 
wsi w kierunku Krasnolipki 
znajduje się pomnik wysta-
wiony przez mieszkańców 
ku pamięci zamordowanego 
ks. J. Śledzińskiego. Napis na 
pomniku: „W tym miejscu 
poległ bohaterską śmiercią 
w walce o granice Polski 
dnia 14.01.1919 ks. Juliusz 
Śledziński proboszcz Słupi 
Kapitulnej”. W lesie w po-
bliżu Szymanowa  znajduje 
się głaz poświęcony por. S. 
Kamińskiemu. Na skrzyżowa-
niu dróg Bojanowo-Poniec-
-Gościejewice ustawiono głaz 
z napisem: „Powstańcom 
Wielkopolskim odcinka po-
nieckiego poległym w dniu 19 
I 1919 r.”. Wymienionych jest 
16 powstańców. W środkowej 
części Szkaradowa mieszkań-
cy w 1969 r. postawili pomnik 
ku pamięci powstańców wiel-
kopolskich i żołnierzy II woj-
ny światowej.

Stanisław Jędraś

Rawicka nekropolia  
liczy już ponad  
dwieście lat.
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PALENIE ŻURU W UGODZIE
ŚWIĄTECZNY POWRÓT DO HAZACKIEJ TRADYCJI

SOŁTYSI ZASŁUŻENI DLA GMINY
W nowo wybudowanej 

świetlicy w Sarnówce odbyła 
się pierwsza po wyborach 
narada sołtysów i przewod-
niczących rad osiedlowych. 
Zebrani pożegnali ustępują-
cych sołtysów, a powitali no-
wych. Spotkanie było także 
okazją do wręczenia przy-
znawanych przez kapitułę 
konkursu honorowych wy-
różnień - ZA ZASŁUGI DLA 
GMINY RAWICZ. Odebrali 
je Krystyna Zaporowska - 
sołtys Żylic (16 lat na stano-
wisku sołtysa) oraz Florian 

Ptak - sołtys Stwolna (26 
lat na stanowisku sołtysa). 
Wyrazy wdzięczności za 
wieloletnie zaangażowanie 
w sprawy gminy składali 
wszyscy obecni, z burmi-

strzami i przewodniczącym 
rady miejskiej na czele. 
Nowo wybranym sołtysom 
i przewodniczącym osiedli 
złożono życzenia niesłab-
nącego zapału do pracy. /mk
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Począwszy od średniowiecza ziemia rawicka 
stanowiła granicę między dwiema krainami: 
Wielkopolską i Śląskiem. Różny był charakter 
linii granicznej oddzielającej oba te regiony. 
W okresie między wojnami światowymi przybra-
ła ona postać szlabanów granicznych, znaków 
ostrzegawczych i rowów ochronnych. W czasie 
zaborów natomiast, kiedy Wielkopolska i Śląsk 
wchodziły w skład państwa niemieckiego, gra-
nica istniała przede wszystkim „w głowach” 
mieszkańców, a oba regiony bardzo wiele łączy-
ło. Do takich „łączników” należały położone na 
Śląsku ujęcia wody dla Rawicza.

Od momentu powstania Rawicza jedną 
z bolączek władz miejskich było zapewnienie 
mieszkańcom zaopatrzenia w wodę. Nie było to 
zadanie proste - przez miasto nie przepływała 
żadna rzeka, w okolicy brakowało wielkich je-
zior, studnie zaś musiały być stale pogłębiane. 
Z czasem znalezienie ujęć wody dla Rawicza 
stawało się coraz pilniejszym zadaniem. Dlatego 
też w drugiej połowie XIX w. do pomocy w roz-
wiązaniu problemu zatrudniono specjalistów. 
Ci zaś uznali, że najdogodniejsze miejsce dla 
miejskiego ujęcia wody znajduje się w lesie, 
na Śląsku,  a dokładniej w pasie ciągnącym 
się między Załęczem, Pobielem i Świniarami.

Dlaczego wybór padł na te okolice? Przede 
wszystkim ze względu na dostępność zapasów 
wody, którą gwarantowały pobliskie rozlewiska 
rzek: Orli i Baryczy. Zaletą śląskich terenów była 

również wysokość. Dzięki położeniu Świniar 
w pobliżu najwyższego w okolicy wzniesienia 
(którego rozmiar zauważy każdy „zjeżdżający” 
do Pobiela), do transportu wody można było 
wykorzystać siłę grawitacji. Tym sposobem 
odległość 10 km między ujęciami wody a Ra-
wiczem przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. 

Infrastrukturę wodociągową oddano do 
użytku w 1897 r. W samych Świniarach do 
dziś, po ponad 120 latach, możemy podziwiać 
efekty prac ówczesnych budowniczych. Spo-
śród wszystkich budowli najbardziej imponu-
jący jest niewątpliwie zbiornik na wodę. Jego 
niezwykłość polega na tym, że… w niczym nie 
przypomina zwykłego „magazynu”. Twórcy 
zrobili bowiem wszystko, by obiekt kojarzył się 
z miniaturą średniowiecznego zamku. Mamy 
więc w nim typową dla stylu gotyckiego os-
trołukową bramę oraz blankowanie przywo-
dzące na myśl krzyżacką twierdzę. W elewacji 
zbiornika nie mogło oczywiście zabraknąć 
wyrzeźbionego w piaskowcu herbu Rawicza.

W samych Świniarach znajduje się jeszcze 
kilka obiektów wodociągowych, jak choćby 
stacja uzdatniania wody czy dom pracowniczy. 
Nie oznacza to jednak, że pozostałości po rawi-
ckich wodociągach zlokalizowane są wyłącznie 
poza powiatem rawickim. Dwa niepozorne 
budynki położone są bowiem w samym Ra-
wiczu, a dokładnie naprzeciwko cmentarza, 
przy torze saneczkowym. Mniejszy z nich wy-
różnia się szczególnie swoją ciekawą formą 
architektoniczną: wybudowano go na planie 

wielokąta foremnego, okrytego ostrosłupowym 
dachem. Wraz z drugim, mniej okazałym obiek-
tem, pełnił on funkcję oczyszczalni ścieków.

Woda ze śląskich Świniar mogła bez żadnych 
przeszkód spływać do wielkopolskiego Rawicza 
aż do 1919 r. Po tej dacie, za sprawą odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz wyznaczenia 
nowej granicy międzypaństwowej, sytuacja 
skomplikowała się. Między Masłowem a Załę-
czem powstała linia oddzielająca dwa wrogo 
nastawione wobec siebie państwa. Jej wyty-
czenie oznaczało, że ujęcie wody dla polskiego 
Rawicza pozostało na terenie Niemiec. Sprawę 
zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę 
rozwiązała co prawda umowa między państwa-
mi, było to jednak rozwiązanie tymczasowe. 
Niezbędne okazało się znalezienie nowych 
źródeł wody dla rozwijającego się miasta. Ten 
problem został jednak rozwiązany dopiero po 
II wojnie światowej.

Tomasz Musielak

O WODZIE ŁĄCZĄCEJ RAWICZ  
ZE ŚLĄSKIEM

Budynek wodociągowy w Świniarach
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KOLOROWE ŻYWIOŁY ZAWŁADNĘŁY MUZEUM

NOC MUZEÓW - 
ZAPROSZENIE

Miłośników sztuki 
współczesnej, regional-
nych zagadek historycz-
nych, dobrej muzyki 
zapraszamy do udziału 
w majowej Nocy Muzeów 
- wydarzeniu kultural-
nym o zasięgu europej-
skim, w którym kolejny 
raz uczestniczy Muzeum 
Ziemi Rawickiej.

Oprócz możliwości 
zwiedzania ekspozycji mu-
zealnych w nietypowej, wie-
czornej i nocnej scenerii, na 
gości będzie czekać wiele 
interesujących atrakcji, za-
równo w przestrzeni przed 
ratuszem, jak i wewnątrz 
obiektu - w salach muzeal-
nych i specjalnej STREFIE 
ZABAW Z HISTORIĄ.

W trakcie imprezy 
odbędzie się podsumowanie 

kolejnego, V Amatorskiego 
Konkursu Plastycznego im. 
Romana Dworaka, połączo-
ne z wernisażem wystawy 
pokonkursowej. Goście wy-
słuchają również dwóch 
kameralnych koncertów - 
wokalistki Joanny Kwaśnik 
z zespołem oraz klarnecisty 
Pawła Szamburskiego, który 
sięgnie po rytmy „muzyki 
zakorzenionej” pięciu re-
ligii śródziemnomorskich. 
Szczegółowy program wy-
darzenia na plakacie. /MZR

„Ulegamy żywiołowości” - tak 
scharakteryzowali własną twór-
czość autorzy prac zaprezento-
wanych na kolejnej wystawie 
czasowej w Muzeum Ziemi Ra-
wickiej. 12 kwietnia w muzealnej 
galerii spotkali się podczas wer-
nisażu pasjonaci współczesnego 
malarstwa i fotografii. O  swoich 
inspiracjach, a także nowator-
skiej technice artystycznej, jaką 
jest pouring, opowiedzieli twór-
cy prezentowanych dzieł - Julita 
Adamiak oraz Rafał Kruszka.

Wystawa była efektem rea-
lizacji projektu artystycznego 
opartego na technice tzw. pou-
ringu – tworzenia obrazów abs-
trakcyjnych poprzez rozlewanie 
płynnych farb. Julita Adamiak 
stworzyła w tej konwencji kil-
kanaście bardzo efektownych 
pod względem kolorystycz-
nym obrazów na płótnie. Rafał 
Kruszka podobny efekt uzyskał 
w fotografii.  Wspólnym mia-
nownikiem był motyw tema-
tyczny - żywioły, ich przenikanie 
się, odwieczna walka, symbioza 
i kontrasty. /MZR

Noc Muzeów 
odbędzie się 18  maja. 
Zapraszamy!
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NA „FLORKU” 
300 NOWYCH MIEJSC 
Po fuzji Unii Leszno i Kolejarza Rawicz zawody rozgrywane na  

„Florku” potrafią zgromadzić kilka tysięcy zwolenników  
„czarnego sportu”, nie tylko z powiatu rawickiego. 

- To kontynuacja projektu, który rozpoczął się w ubiegłym roku. Stare, drewniane trybuny zastąpiły wtedy dwa 
segmenty mobilnych trybun, które zostały zamontowane na prostej startowej i cieszą się dużym zainteresowaniem 
kibiców – wyjaśnia wiceburmistrz Paweł Szybaj. 

Obecnie na stadionie zamontowane są cztery trybuny mobilne na 552 miejsc siedzących. OSiR kupił także po-
dest z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu podestu to 10 tys. zł. Wykonawcą trybun i podestu 
było PHU „WAMET” Spółka Jawna H. Firlej M. Nowak W. Masztalerz. /cib
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ODNOWIONY POMNIK 
DOWÓDCY POWSTANIA

Pod koniec kwietnia 
zakończyła się reno-
wacja grobu Ignacego 
Buszy - jednego z do-
wodzących powstaniem 
wielkopolskim na ziemi 
rawickiej, uczestnika 
wojny polsko-bolszewi-
ckiej, rannego w bitwie 
w okolicach Myszyńca, 

awansowanego do stop-
nia kapitana. 

Ignacy Busza zmarł 
27 sierpnia w szpitalu 
w Ostrołęce. Pochowano 
go nazajutrz na miejsco-
wym cmentarzu para-
fialnym. Pośmiertnie 
odznaczony orderem 
Virtuti Militari V klasy 

oraz Krzyżem Niepodle-
głości z Mieczami. Jego 
prochy przeniesione zo-
stały na cmentarz do Ra-
wicza.

W ramach prac wy-
mieniono materiał, 
z jakiego wykonany 
był pierwotny pomnik 
- z lastrika na granit. Wy-

konano wierną kopię po-
mnika. Prace wykonała 
Firma Usługowo-Han-
dlowa Piotr Kukawka 
z siedzibą w Rawiczu. 
Koszty renowacji w kwo-
cie 21.649,99 zł poniosła 
Gmina Rawicz w ramach 
utrzymania miejsc pa-
mięci. /red

Władze gminy podjęły 
decyzję o zakupie dwóch 
kolejnych segmentów 
mobilnych. W trybie zapytania 
ofertowego OSiR w Rawiczu 
zakupił nowe trybuny na 

296 miejsc 
Zostały one zamontowane 
jeszcze przed startem sezonu  
żużlowego w Rawiczu. Koszt 
zakupu nowych trybun to 

98 tys. zł 
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17 maja (piątek)
18:00 Piłka nożna: Rawia 
Rawag Rawicz - Kania 
Gostyń
Stadion OSiR, ul. Spokojna

18-19 maja 
(sobota-niedziela)
24h Rawicki Festi wal 
Sportu
Szczegóły na str. 15

18 maja (sobota)
19:00-24:00 Noc Muzeów
Muzeum Ziemi Rawickiej
Szczegóły na str. 13

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

22 maja (środa)
11:00 XXIV Wojewódzki 
Festi wal Piosenki Przed-
szkolaków Czerwonak 2019 
– eliminacje powiatowe
Kameralna Scena Teatral-
na DK w Rawiczu - wstęp 
wolny
18:00 Warsztaty haft u 
hazackiego
Świetlica wiejska 
w Ugodzie
19:00 Upiory i tenory: 
Dwór straszy (i śmieszy)
Opera Stanisława Mo-
niuszki Straszny dwór
Kameralna Scena Teatral-
na DK w Rawiczu - wstęp 
wolny

23 maja (czwartek)
17:00 Wykład: Borelioza 
jako niebezpieczna choroba 
ukryta w naszej trawie. Nie-
bezpieczeństwa, zagrożenia 
i skuteczna ochrona przed 
kleszczami.
Urząd Miejski Gminy Ra-
wicz, ul. Marszałka J. Pił-
sudskiego 21

24 maja (piątek)
9:00-13:00 Mobilny Punkt 
Informacyjny Funduszy 
Europejskich
Urząd Miejski Gminy Ra-
wicz (sala 101)
11:00 Edukacja i działania 
profi laktyczne dla mieszkań-
ców Miasta i Gminy Rawicz
Akcja edukacyjna Wielko-
polskiego Samorządowego 
Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego 
w Rawiczu
Punkty na terenie rawickich 
deptaków i osiedla Wester-
platt e 

25 maja (sobota)
12:00 Kaczmarek Electric 
Speedway Cup 2019

Stadion żużlowy im. Floria-
na Kapały – wstęp wolny
Festi wal Rockowy MUZY-
KORAMA
12:00 Rockowa Kuźnia Ta-
lentów – przegląd młodych 
zespołów rockowych
21:30 Koncert akustyczny 
Marka Piekarczyka
Muszla koncertowa w par-
ku DK w Rawiczu
11:00 IX Majowa Sparta-
kiada Seniorów
Zielony Fort
17:00 Piłka nożna: Pelikan 
Dębno Polskie – Ruch 
Bojanowo
Boisko OSiR w Dębnie 
Polskim

27 maja (poniedziałek)
19:00 Z cyklu Piękne Głosy 
Czytają Jerzy Trela czyta 
Hemingway’a Stary czło-
wiek 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 haft u 
hazackiego
Muzeum Ziemi Rawickiej
18:00 Strefa spotkań 
DKK z … pisarką - Sylwia 
Chutnik
Spaghett eria La Sorpresa, 
ul. Mickiewicza 1a

30 maja (czwartek)
15:00-19:00 Punkt Wspar-
cia Organizacji Pozarządo-
wych
Urząd Miejski Gminy Ra-
wicz (pokój nr 3)
19:00 Premiera spektaklu 
Rawickiego Teatru Komedii 
Tańce w Ballybeg w reżyserii 
Dariusza Taraszkiewicza
Sala Widowiskowa DK 
w Rawiczu -  wstęp wolny

31 maja (piątek)
17:00 Bibliorodzic - biblio-
maluch - spotkanie z psy-
chologiem
RBP Oddział dla Dzieci, 
ul. Staszica 4
18:00 Wystawa końcowo-
roczna sekcji malarskiej 
Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku IKONO-
STAS
Galeria Sala Piecowa DK 
w Rawiczu – wstęp wolny

1-9 czerwca 
(sobota-niedziela)
12:00 Tydzień czytania – 
Cała Polska czyta dzieciom
Porada czytelnicza
RBP / Oddział dla Dzieci, 
ul. Staszica 4

1 czerwca (sobota)
12:00 Gminny Dzień Dzie-
cka – otwarcie zrewitalizo-
wanego terenu przy Domu 
Kultury w Rawiczu
Szczegóły na str. 3
16:00 Żużel: Stainer Unia 
Kolejarz Rawicz - Power 
Duck Iveston PSŻ Poznań

Stadion żużlowy im. Floria-
na Kapały
17:00 Piłka Nożna: Rawia 
Rawag Rawicz - Juna-Trans 
Stare Oborzyska
Stadion OSiR, ul. Spokojna

2 czerwca (niedziela)
10:45 Powiatowe Obcho-
dy Dnia Strażaka w Boja-
nowie
Kościół Parafi alny pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bojanowie / Sta-
dion sportowy im. Brunona 
Wawrzyniaka w Bojanowie 

5 czerwca (środa)
18:00 Warsztaty haft u 
hazackiego
Świetlica wiejska 
w Ugodzie

8 czerwca (sobota)
17:00 Piłka nożna: Peli-
kan Dębno Polskie - Ruch 
Bojanowo
Boisko OSiR w Dębnie 
Polskim
17:00 Indonezja magiczna 
– koncert indonezyjskiej 
orkiestry galmanowej wraz 
z pokazem tańców z Jawy 
i Sumatry
Muszla koncertowa w par-
ku DK – wstęp wolny
18:00 Soboty parkowe – 
zabawa taneczna
Muszla koncertowa w par-
ku DK - wstęp wolny

9 czerwca (niedziela)
9:00 Rajd rowerowy Po-
wiatowego Zrzeszenia LZS 
w Rawiczu
Zapisy na rajd telefonicznie 
lub w Sklepie Beta. 
Tel.: 660-746-157 
lub 500-273-859
Zbiórka: Szkoła Podstawo-
wa w Sierakowie
16:00 Piłka nożna: Sarno-
wianka Sarnowa - Piast 
Poniec
Stadion Leśny w Rawiczu-
-Sarnowie 
16:00 Kabaret ANI MRU 
MRU
Sala Widowiskowa DK 
w Rawiczu
Bilety w cenie: 60 zł do na-
bycia w kasie Domu Kultury 
oraz na stronach 
www.kupbilecik.pl, 
www.biletynakamarety.pl

12 czerwca (środa)
9:00 Strefa spotkań z … 
pisarzem podróżnikiem – 
Arun Milcarz
Czytelnia RBP, 
ul. Targowa 1
17:00 Klub Melomana
Czytelnia RBP, 
ul. Targowa 1
17:00 Popołudnie z tea-
trem dla dzieci - Teatr Tak
RBP / Oddział dla Dzieci, 
ul. Staszica 4
18:00 Warsztaty haft u 
hazackiego
Muzeum Ziemi Rawickiej

14 czerwca (piątek)
17:00 Popołudnie z grami 
planszowymi

RBP / Oddział dla Dzieci, 
ul. Staszica 4

15 czerwca (sobota)
9:00 Objazdowy biblio-
tekarz - start: Rawicz, ul. 
Targowa 1, meta: Miejska 
Górka
12:30 Pokaz baletowy 
dzieci z sekcji baletowej 
Domu Kultury w Rawiczu
Sala Widowiskowa DK 
w Rawiczu – wstęp wolny
17:00 Piłka Nożna: Rawia 
Rawag Rawicz – Grom 
Plewiska
Stadion OSiR, ul. Spokojna
17:30 Piłka nożna: Pelikan 
Dębno Polskie – Kormoran 
Święciochowa
Boisko OSiR w Dębnie 
Polskim

16 czerwca (niedziela)
19:00 Koncert bluesowy 
Tandeta Blues Band
Muszla koncertowa w par-
ku DK - wstęp wolny

19 czerwca (środa)
18:00 Warsztaty haft u 
hazackiego
Świetlica wiejska 
w Ugodzie
17:00 Wystawa końcowo-
roczna prac dzieci z koła 
plastycznego Domu Kultu-
ry w Rawiczu
Galeria Sala Piecowa DK 
w Rawiczu - wstęp wolny
19:00 Upiory i tenory: 
Włoskie przygody
Wodewil Nocleg w Apeni-
nach Stanisława Moniuszki
Kameralna Scena Teatral-
na DK w Rawiczu - wstęp 
wolny

21 czerwca (piątek)
17:00 Spektakl teatralny 
Ania z Zielonego Wzgórza 
w wykonaniu grupy te-
atralnej dzieci z Domu 
Kultury w Rawiczu
Sala Widowiskowa DK 
w Rawiczu

22 czerwca (sobota)
16:00 Stainer Unia Kolejarz 
Rawicz - Speedway Wanda 
Kraków
Stadion żużlowy im. Floria-
na Kapały
17:00 Piłka nożna: Sar-
nowianka Sarnowa - Dąb 
Kłębowo
Stadion Leśny w Rawiczu-
-Sarnowie 
18:00 Jubileusz 65-lecia 
Rawickiej Orkiestry Dętej
Muszla koncertowa w par-
ku DK - wstęp wolny
19:00 Soboty parkowe- za-
bawa taneczna
Muszla koncertowa w par-
ku DK - wstęp wolny

26 czerwca (środa)
17:00 Godzinami o książ-
kach DKK
Czytelnia RBP, 
ul. Targowa 1

28 czerwca (piątek)
9:00-13:00 Mobilny Punkt 
Informacyjny Funduszy 
Europejskich
Urząd Miejski Gminy Ra-
wicz (sala 101)
17:00 Bibliorodzic – biblio-
maluch
RBP / Oddział dla Dzieci, 
ul. Staszica 4
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