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Możliwość skorzystania ze skrzynki pocztowej  

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

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

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

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

www.rawicz.pl/kartamieszkanca

Sprawdź, co zyskujesz, korzystając z Karty Mieszkańca

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

Z początkiem paździer-
nika Gmina Rawicz przy-
stąpiła do porozumienia 
z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu dotyczącego 
realizacji programu „Czyste 
Powietrze”. Od dnia wejścia 
w życie porozumienia ist-
nieje możliwość składania 
wniosków o dofinansowa-
nie w Urzędzie Miejskim  
Gminy Rawicz. Jednocześ-
nie wnioski składać można 
poprzez portal beneficjenta 
oraz w siedzibie WFOŚiGW 
w Poznaniu. 

Celem programu jest po-
prawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie 
emisji pyłów i innych za-
nieczyszczeń do atmosfery 
z istniejących jednorodzin-
nych budynków mieszkal-
nych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, 
pochodzących z nowo bu-
dowanych jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych.

Szczegóły dotyczące pro-
gramu dostępne są na stronie 
internetowej WFOŚiGW.

Jakie są podstawowe wa-
runki przystąpienia do pro-
gramu?
• Dla budynków istniejących: 
wymiana starego pieca/kotła 
na paliwo stałe na nowe 
źródło ciepła spełniające 
wymagania programu.
• Dla budynków nowo bu-
dowanych: zakup i montaż 
nowego źródła ciepła spełnia-
jącego wymagania programu.
Jaka jest wartość dofinanso-
wania, którą można otrzy-
mać?
Maksymalny możliwy koszt, 
od którego liczona jest dota-
cja to 53 000 zł. Jeśli koszty re-
alizacji inwestycji przekroczą 
podaną kwotę, to dodatkowe 
koszty mogą być dofinanso-
wane w formie pożyczki. Mi-
nimalny koszt kwalifikowany 
projektu to 7 000 zł.

Co obejmuje dofinansowa-
nie w ramach programu?
• wymianę starych źródeł 
ciepła (pieców i kotłów na 
paliwa stałe) oraz zakup 
i montaż nowych źródeł 
ciepła spełniających wyma-
gania programu,
• docieplenie przegród bu-
dynku, 
• wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej,
• montaż lub moderniza-
cję instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, 
• instalacji odnawialnych 
źródeł energii - kolektorów 
słonecznych i instalacji foto-
woltaicznej 
(dofinansowanie tylko w for-
mie pożyczki),
• montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH   
Z NOWYM DYREKTOREM

Nowym dyrektorem Za-
kładu Usług Komunalnych 
w Rawiczu został Łukasz 
Pruski. W przeszłości zwią-
zany był z bankowością, 
pracował m.in. w Banku 
Zachodnim WBK czy Multi-
banku. Był także członkiem 
rady nadzorczej w Zakła-
dzie Usług Komunalnych 
w Kiełczowie (gm. Dłu-
gołęka) oraz specjalistą 
w biurze nadzoru właści-
cielskiego we wrocławskim 
urzędzie. Pracę w rawickim 
ZUK-u rozpocznie 1 paź-
dziernika 2019 roku.

Łukasz Pruski wziął 
udział w konkursie na sta-
nowisko dyrektora rawi-
ckiego zakładu. Komisja 
rekrutacyjna zarekomen-

dowała kandydata burmi-
strzowi, który zdecydował 
o podpisaniu umowy obo-
wiązującej od 1 paździer-
nika br.

- Do tej pory wiele lat 
spędziłem w branży fi-

nansowej. To doświadcze-
nie jest niezwykle cenne 
w kontekście zarządzania 
gminną jednostką. Z dru-
giej strony pięć lat byłem 
członkiem rady nadzorczej 
ZUK-u w gminie Długołęka, 
co pozwoliło mi zgłębić te-
mat funkcjonowania tego 
typu jednostek. Wiem, że ta 
funkcja nie należy do naj-
łatwiejszych, ale na pewno 
będę starał się być dyrek-
torem otwartym na ludzi. 
Chcę być blisko mieszkań-
ców i ich potrzeb – mówi 
Łukasz Pruski.

Łukasz Pruski jest absol-
wentem wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii 
na Uniwersytecie Wrocław-
skim. /cib

KOMUNIKAT GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
- syreny alarmowe

Szanowni Mieszkańcy,
informuję, że zgodnie z zapisami "Planu działania w zakresie obrony 
cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy Rawicz w 2019 roku" w KAŻDY 
CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA o godz. 12:00 będzie przeprowadzana 

kontrola systemu ostrzegania i alarmowania poprzez uruchomienie 
sygnału ciągłego syren alarmowych na 1 minutę.

Szef Obrony Cywilnej Gminy Rawicz
Grzegorz Kubik
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KOLEJNE DOFINANSOWANIE NA ŻYLICE. 
TYM RAZEM 3 MLN ZŁ 
Gmina Rawicz pozyskała 
kolejne środki na przebu-
dowę drogi w Żylicach. Na 
konto rawickiego urzędu 
wpłyną 3 mln zł z Wielko-
polskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Poza Żylicami 
na liście rezerwowej za-
prezentowanej przez Wo-
jewodę Wielkopolskiego 
znalazła się ulica Rolnicza 
w Rawiczu.  

Zgodnie z założeniami ra-
wickiego urzędu dokoń-
czenie jednej z większych 
drogowych inwestycji bę-
dzie kosztowało około 5 mln 
zł. Teraz dzięki uzyskaniu 
dofinansowania w ramach 
Fundusz Dróg Samorządo-
wych do gminnego budżetu 
trafią 3 mln zł. To już druga 
dotacja na tę drogę. W po-
przednim rozdaniu pro-
gramu drogowego Gmina 
pozyskała już 1,4 mln zł, co 

pozwoliło na przebudowę 
nawierzchni, budowę ciągu 
pieszo-rowerowego i chod-
nika. Drugi etap budowy 
to przebudowa odcinka od 
Ferm Drobiu Woźniak w kie-
runku Izbic do końca miej-
scowości. Również zmieni 
się nawierzchnia drogi, po-
wstanie ciąg pieszo-rowero-
wy czy odwodnienie drogi. 

- Na tę inwestycję mieszkań-
cy oraz lokalny przedsię-
biorca czekali długi czas. 
Nasz cel to poprawa bezpie-
czeństwa i komfortu jazdy, 
dlatego dotychczasowe do-
finansowania bardzo cieszą, 
ale jeszcze bardziej nasza 
skuteczność. Czekamy te-
raz na informacje w sprawie 
ulicy Rolniczej, która czeka 
w kolejce na dofinansowa-
nie, jest na liście rezerwowej 
– mówi burmistrz Grzegorz 
Kubik. /cib

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH  
OD NOWEGO ROKU 
W gminie powstanie Cen-
trum Usług Wspólnych, które 
zajmie się obsługą księgową 
i kadrową szkół. Uchwałę 
w tej sprawie podjęli rawic-
cy radni podczas ostatniej 

gminnej sesji. W tej kwestii 
nie było jednomyślności – 
„za” głosowało 12 radnych, 
a 4 było przeciwko. Od głosu 
wstrzymało się 3 radnych.  
/cib

EKOLOGICZNY  
RAWICZ. RADNI 
„ZA” UCHWAŁĄ 
Rawiccy radni zde-
cydowali, że Gmina 
ograniczy wykorzy-
stywanie tworzyw 
sztucznych. Samo-
rząd ma stawiać 
na rozwiązania 
proekologiczne, 
szczególnie w tych 
obszarach, które 
są finansowane 
z gminnej kasy. 

Według burmistrza Grzego-
rza Kubika celem uchwały 
jest ograniczenie używania 
produktów z plastiku czy 
styropianu, które są ku-
powane z budżetu Gminy. 
Chodzi zarówno o urząd, 
jak i jednostki podległe. 

Gmina planuje również 
promować segregację od-
padów czy picie wody z kra-
nu. Poza tym urząd chce 
wprowadzić elektroniczny 
obieg dokumentów, który 
pozwoli ograniczyć zużycie 
papieru. /cib
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OPIEKA WYTCHNIENIOWA 
W gminie Rawicz jest realizowany resortowy Program 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2019

Program jest kierowany do 
dzieci i osób niepełnospraw-
nych, których członkowie 
rodzin lub opiekunowie wy-
magają wsparcia w postaci 
doraźnej, czasowej przerwy 
w sprawowaniu opieki oraz 
podniesienia swoich umie-
jętności i wiedzy w zakresie 
opieki nad tymi osobami. 
Członkowie rodzin lub opie-
kunowie sprawujący bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi 
i dorosłymi osobami niepeł-
nosprawnymi żyją w wa-
runkach ciągłego obciążenia 
psychicznego i fizycznego. 
Program pomaga odciążyć 
opiekunów m.in. poprzez 
zapewnienie im wsparcia 
w wykonywaniu dotychcza-
sowych obowiązków lub za-
pewnienie zastępstwa, dzięki 
któremu opiekunowie zyskają 
czas dla siebie, potrzebny np. 
na załatwienie spraw pry-

watnych, odpoczynek czy 
sprostanie nieoczekiwanym 
zdarzeniom losowym. Zapew-
nienie wsparcia w zakresie 
usługi opieki wytchnieniowej 
wpisuje się w główny cel po-
wstałego od 01 stycznia 2019 
r. państwowego funduszu ce-
lowego pn. Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych (Fundusz 
Solidarnościowy). 

W gminie Rawicz program 
jest realizowany w formie mo-
dułu 1, który obejmuje opie-
kę wytchnieniową w formie 
pobytu dziennego. Planuje 
się przeprowadzenie 4800 
godzin opieki, w tym 2400 
godzin usług świadczonych 
w miejscu zamieszkania oso-
by niepełnosprawnej i 2400 
godzin usług świadczonych 
w ośrodku wsparcia/domu 
pomocy społecznej.

Całkowity koszt realizacji 
zadania wynosi 120 000,00 
zł, w tym:
• 96 000,00 zł - wsparcie fi-
nansowe ze środków pocho-
dzących z Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych przy-
znanych w ramach Programu 
na podstawie umowy między 
Wojewodą Wielkopolskim 
a Gminą Rawicz,

• 24 000,00 zł - środki własne 
Gminy Rawicz,

Realizatorem zadania jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rawi-
czu. Przyznanie usługi opieki 
wytchnieniowej odbywa się 

na wniosek członka rodziny 
lub opiekuna sprawujące-
go bezpośrednią opiekę, na 
podstawie decyzji admini-
stracyjnej poprzedzonej prze-
prowadzonym wywiadem 
środowiskowym w miejscu 
zamieszkania. /cib

SPRAWA CMENTARZA  
W DĘBNIE POLSKIM  
WRACA DO PONOWNEGO 
ROZPATRZENIA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu  
4 września br. uchylił decyzje zarówno Inspektora 
Sanitarnego w Rawiczu (powiatowy), jak i Poznaniu 
(wielkopolski) w spawie ulokowania cmentarza 
w Dębnie Polskim. Kwestia założenia cmentarza 
wraca do ponownego rozpatrzenia. 

W związku z decyzjami 
wydanymi przez Państwo-
wy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Rawiczu  oraz 
Wielkopolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sa-
nitarny w Poznaniu, które 
uniemożliwiały ulokowa-
nie cmentarza w Dębnie 
Polskim, burmistrz Rawi-
cza Grzegorz Kubik zdecy-
dował o wejściu na drogę 
sądową. Sprawa trafiła 
przed Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Po-
znaniu, który wziął pod 
uwagę głos Gminy i naka-
zał ponownie rozpatrzyć 
sprawę przez I instancję, 
czyli Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny 
w Rawiczu. 

Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny uznał, że strefa 
sanitarna zawarta w gmin-
nych planach zagospoda-
rowania przestrzennego 
spełnia warunki wymaga-
ne ustawą i rozporządze-
niem. Jako drugi argument 
WSA wskazał na poziom 

wody. Sąd stwierdził, że 
na obecnym etapie poziom 
wody nie stanowi przeszko-
dy do ulokowania w Dębnie 
Polskim cmentarza. Trzeci 
argument dotyczył pozytyw-
nej opinii powiatowego in-
spektora z 2013 roku, który 
nie zakwestionował lokali-
zacji cmentarza w planach 
miejscowych.  

Jak decyzję sądu komen-
tuje burmistrz Rawicza? 
– Wydaje się, że decyzja 
o wystąpieniu na drogę 
sądową była słuszna. Sąd 
w Poznaniu uznał nasze ra-
cje, dlatego sprawa wraca 
do ponownego rozpatrze-
nia w Rawiczu. Teraz po-
nownie czekamy na decyzję 
inspektora powiatowego, 
który - moim zdaniem - 
powinien skorzystać z in-
terpretacji sądu.   Dlatego 
temat ulokowania cmenta-
rza komunalnego w Dębnie 
Polskim można uznać cały 
czas za aktualny – mówi 
burmistrz Grzegorz Ku-
bik. /cib

PROGRAM DOTYCZY CZŁONKÓW RODZIN  
LUB OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH BEZPO-
ŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD:

1)  dziećmi niepełnosprawnym i z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a)  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ogra-
niczoną możliwością samodzielnej egzystencji

b)  konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, re-
habilitacji i edukacji oraz

2)  osobami ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 
czasowej pomocy w formie usług opieki wy-
tchnieniowej.

“
Członkowie rodzin 
lub opiekunowie 
sprawujący 
bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi 
i dorosłymi osobami 
niepełnosprawnymi 
żyją w warunkach 
ciągłego obciążenia 
psychicznego 
i fizycznego
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GMINA RAWICZ BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ 
Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ 

Burmistrz Grzegorz Kubik 
i prorektor Politechniki 
Wrocławskiej podpisali 
porozumienie, w ramach 
którego ruszy współpraca 
pomiędzy gminą a ośrod-
kiem akademickim ze sto-
licy Dolnego Śląska. Ma 
ona dotyczyć wielu ob-
szarów, m.in. realizacji 
projektów badawczych, 
innowacji w firmach czy 
staży i praktyk zawodo-
wych. 

Skąd pomysł na nawiązanie 
takiej współpracy? 

– Nie jesteśmy miastem 
uniwersyteckim, jednak 
z myślą o naszych przedsię-
biorcach oraz możliwościach 
wyboru ścieżki kariery dla 
naszych uczniów poszukuje-
my rozwiązań, które pozwo-
lą nam na bliską współpracę 
ze szkołami wyższymi. Po-
litechnika Wrocławska jest 
nie tylko najbliżej Rawicza, 
to również jedna z najlep-

szych uczelni w kraju – mówi 
burmistrz Grzegorz Kubik, 
który 5 września br. podpi-
sał porozumienie o współ-
pracy z prorektorem prof. 
dr hab. inż. Andrzejem Ku-
charskim. Porozumienie 
zostało zawarte pomiędzy 
Gminą Rawicz a Wydziałem 
Współpracy z Gospodarką 
i Informatyzacji Politechniki 
Wrocławskiej. 

– Możliwości współpracy 
jest wiele, m.in. pozyskiwa-

nie dla gminy praktykantów 
i stażystów, uczestnictwo ucz-
niów naszych szkół w dniach 
otwartych i zwiedzaniu uczel-
ni, wspólne organizowanie 
konferencji, badania rynku, 
udział we wspólnych inno-
wacyjnych projektach. Mamy 
okazję jako gmina współini-
cjować działania wdrażające 
innowacyjne rozwiązania, 
które wprost służyć będą 
rozwojowi gospodarczemu 
gminy. Zyskujemy dostęp 

do inżynierów, architektów 
czy urbanistów politechni-
ki. Współpracować będziemy 
z nieprzeciętnymi umysłami 
ze świeżym spojrzeniem na 
technologię i różne zagad-
nienia, również te gminne. 
Na koniec dodam tylko, że 
studenci politechniki co 
dzień tworzą rozwiązania, 
które chętnie wprowadził-
bym w przyszłości do naszej 
Multbiblioteki – zauważa 
Grzegorz Kubik. /cib

WSPÓŁPRACA DOTYCZYĆ BĘDZIE M.IN.:

•  Wnioskowania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym,

• Udziału w projektach inicjowanych przez jedną ze stron,
• Podejmowania działań na rzecz innowacyjności i wdrożeń,
• Konsultacji naukowych,
•  Doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych 

oraz ekspertyz,
• Wsparcia w realizacji rozpraw doktorskich i prac dyplomowych,
• Organizacji praktyk zawodowych i staży,
• Wspierania aktywności studenckiej,
•  Umożliwienia uczniom rawickich szkół podstawowych zapoznania 
się z ofertą uczelni poprzez wycieczki i możliwość uczestnictwa 
w dniach otwartych.

PREZES PFRON 
Z WIZYTĄ  
NA ZIEMI RAWICKIEJ 
W dniach 15-17 września 
burmistrz Grzegorz Ku-
bik przebywał na Forum 
Gruntów i Infrastruktu-
ry, które odbywało się 
w Warszawie. Podczas po-
bytu w stolicy burmistrz 
spotkał się m.in. z prezes 
zarządu PFRON Marleną 
Maląg, którą zaprosił do 
Rawicza. Jak się okaza-
ło, 30 września szefowa 
PFRON odwiedziła zarów-
no gminę, jak i powiat.  

Prezes Marlena Maląg 
podczas spotkania z bur-
mistrzem w warszawskiej 
siedzibie PFRON-u poinfor-
mowała, że prawdopodobnie 
jeszcze we wrześniu pojawi 
się w Rawiczu. Zadeklaro-
wała także wsparcie w dzia-
łaniach gminy i powiatu na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych. – Pochodzę z południo-
wej Wielkopolski, w związku 
z czym mam szansę często 
odwiedzać region i osobiście 
wizytować te miejsca, które 
wymagają wsparcia i przekła-
dają się na jakość życia osób 
niepełnosprawnych. Obecnie 

przygotowujemy się również 
do wizyty w Rawiczu i powie-
cie. Postaramy się przyjechać 
z dobrymi wiadomościami dla 
regionu – mówi prezes zarzą-
du PFRON Marlena Maląg. 

Do spotkania doszło w po-
niedziałek 30 września br.  
– Pani prezes Marlena Maląg 
dobrze orientuje się w spra-
wach wielkopolskich samo-
rządów, dlatego cieszę się, że 
udało nam się porozmawiać 
w Rawiczu na temat potrzeb 
naszej gminy. Szukamy roz-
wiązań, które umożliwią nam 
poprawę jakości życia osób 
niepełnosprawnych w różnych 

obszarach życia – tłumaczy 
Grzegorz Kubik. 

Podczas wizyty w regio-
nie rawickim prezes PFRON 
Marlena Maląg przekazała 
symboliczny czek na zakup 
9-osobowego mikrobusa dla 

podopiecznych Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Miej-
skiej Górce. Mieszkańcy re-
gionu rawickiego korzystają 
już z 2 autobusów przysto-
sowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych, które 
zostały zakupione w ramach 

„Programu wyrównywania 
różnic między regionami 
III”. W sumie w ostatnich 
latach PFRON wsparł dzia-
łania na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością z powiatu 
rawickiego kwotą 21 mln 
złotych. /cib
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WAŻNA INFORMACJA 
dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników 

w celu przygotowania zawodowego

ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU 
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) 
Prawo oświatowe, w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 01.09.2019 
r., pracodawcom, którzy zawarli 
z młodocianymi pracownikami 
umowę o pracę w celu przygoto-
wania zawodowego, przysługuje 
dofinansowanie kosztów kształ-
cenia, jeżeli:
•  pracodawca lub osoba prowa-

dząca zakład w imieniu praco-
dawcy albo osoba zatrudniona 
u pracodawcy posiada kwalifi-
kacje wymagane do prowadze-
nia przygotowania zawodowego 
młodocianych określone w prze-
pisach w sprawie przygotowa-
nia zawodowego młodocianych 
i ich wynagrodzenia;

•  młodociany pracownik ukończył 
naukę zawodu i zdał:
•   w przypadku młodocianego 

zatrudnionego w celu przy-
gotowania zawodowego 
u pracodawcy będącego rze-
mieślnikiem - egzamin cze-
ladniczy zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 
3 ust. 4 ustawy z dnia 22 mar-
ca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1267) - egzamin 
przeprowadza IZBA RZEMIEŚL-
NICZA

•  w przypadku młodociane-
go zatrudnionego w celu 
przygotowania zawodowego 
u pracodawcy niebędącego rze-
mieślnikiem - egzamin zawo-
dowy- egzamin przeprowadza 
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMI-
NACYJNA

•  młodociany pracownik ukończył 
przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy i zdał egzamin, 
zgodnie z przepisami, o których 
mowa w pkt 1.".

Ponadto, zgodnie z przepisami 
art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 
marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1267), rzemieśl-
nik zatrudniający pracowników 
w celu przygotowania zawo-
dowego zobowiązany jest być 

członkiem cechu lub izby rze-
mieślniczej.
Wysokość kwoty dofinansowania 
kosztów kształcenia jednego mło-
docianego pracownika wynosi:
•  W przypadku nauki zawodu  

– 8 081,00 zł przy okresie kształce-
nia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli 
okres kształcenia jest krótszy niż 36 
miesięcy, kwotę dofinansowania 
wypłaca się w wysokości propor-
cjonalnej do okresu kształcenia;

•  W przypadku przyuczania do 
wykonywania określonej pracy 
– 254,00 zł za każdy pełny mie-
siąc kształcenia.

2a)  W przypadku nauki zawodu 
prowadzonej w zawodach wskaza-
nych przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania 
w prognozie zapotrzebowania 
pracowników w zawodach szkol-
nictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku pracy, o któ-
rej mowa w art. 46b ust. 1 usta-
wy Prawo oświatowe, wysokość 
kwoty dofinansowania kosztów 
kształcenia jednego młodocianego 
pracownika, wynosi do 10 000 zł.",

•  Kwoty dofinansowania określone 
w pkt. 2 i 2a podlegają walory-
zacji wskaźnikiem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem, 
jeżeli ten wskaźnik w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym 
rok, w którym następuje wypłata 
dofinansowania, wynosi co naj-
mniej 105%. Wskaźnik ten Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłasza w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwiększenie pracodawcom 
dofinansowania kosztów kształ-
cenia młodocianych pracowni-
ków następuje w tych zawodach, 
w których występuje rzeczywiste 
zapotrzebowanie na pracowników 
na krajowym i wojewódzkim ryn-
ku pracy. Oznacza to, że w PRO-
GNOZIE ZAPOTRZEBOWANIA NA 
PRACOWNIKÓW W ZAWODACH 
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA 
KRAJOWYM RYNKU PRACY uję-
to zawody, w których wysokość 
kwoty dofinansowania jednego 
młodocianego pracownika, który 
rozpoczął naukę zawodu od roku 
szkolnego 2019/2020, wynosi do 
10000 zł, o ile zawód ten jest na-
uczany na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań 
kształcenia w zawodach szkolni-
ctwa branżowego oraz klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 316).

Prognozę zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach 
szkolnictwa branżowego, o której 
mowa wart. 46b ust. 1 ustawy Pra-
wo oświatowe, minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania 
ogłasza, w drodze obwieszczenia, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, w terminie do dnia 1 lutego 
danego roku.

Aktualnie obowiązuje obwiesz-
czenie MEN z dnia 22.03.2019 (M. 
P. z 2019 r. poz.276).

Dofinansowanie będzie przy-
znawane na wniosek pracodawcy 
złożony w terminie 3 miesięcy od 
dnia zdania egzaminu zawodowe-
go młodocianych.

Do wniosku należy dołączyć:
•  kopie dokumentów potwierdzają-

cych posiadanie przez pracodaw-
cę bądź jego personel kwalifikacji 
wymaganych do prowadzenia 
przygotowania zawodowego mło-
docianych;

•  kopię umowy o pracę z młodo-
cianym pracownikiem zawartą 
w celu przygotowania zawodo-
wego;

•  kopię odpowiednio dyplomu, cer-
tyfikatu lub świadectwa, potwier-
dzającego zdanie egzaminu,  albo 
zaświadczenie (oryginał) potwier-
dzające zdanie tego egzaminu.

Zgodnie z §3a rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 maja 
1996 roku w sprawie przygotowa-
nia zawodowego młodocianych i  
ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2010 ze zm.) – pracodawca za-
wiadamia burmistrza właściwego 
ze względu na miejsce zamieszka-

nia młodocianego, że zawarł umo-
wę o pracę z młodocianym w celu 
przygotowania zawodowego, a w 
przypadku pracodawcy będącego 
rzemieślnikiem  - również izbę rze-
mieślniczą właściwą ze względu 
na siedzibę rzemieślnika.

Łączna kwota przyznanej po-
mocy zgodnie z zasadą de minimis 
temu samemu podmiotowi gospo-
darczemu przez trzy kolejne lata 
budżetowe nie może przekroczyć 
pułapu 200 000 EUR. Stosowny 
okres trzech lat należy oceniać 
w sposób ciągły, zatem dla każde-
go przypadku nowej pomocy de 
minimis należy ustalić łączną kwo-
tę pomocy de minimis przyznaną 
w ciągu danego roku budżetowego 
oraz dwóch poprzedzających go lat 
budżetowych.  

W związku z powyższym każdy 
wnioskodawca, oprócz ww. do-
kumentów, będzie zobowiązany,  
na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach do-
tyczących pomocy publicznej (Dz. 
U. z 2016 roku, poz. 1808 z późn. 
zm.) do przedłożenia dodatkowych 
dokumentów :
•  zaświadczenie o pomocy de mini-

mis, otrzymane w roku, w którym 
pracodawca ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu 2 poprzedzają-
cych go lat, albo oświadczenie 
o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia  o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym zakresie,

•  formularz informacji przedsta-
wionych przy ubieganiu się o po-
moc de minimis,  którego wzór 
stanowi załącznik do Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów  z dnia 
29.03.2010 roku w sprawie zakre-
su informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 
roku nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 
Do formularza należy dołączyć 
sprawozdanie finansowe za 
okres 3 ostatnich lat obrotowych, 
sporządzone zgodnie z przepisa-
mi o rachunkowości.

W związku z powyższymi zmia-
nami korekcie uległ też wzór wnio-
sku o dofinansowanie kosztów 
kształcenia młodocianego pracow-
nika. Wniosek wraz z załącznikiem 
jest dostępny pod adresem www.
rawicz.pl. 

W razie wątpliwości szczegóło-
wych informacji udziela Wydział 
Edukacji i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,  
tel. 65 546 54 33. /wes

WARUNKIEM 
DOFINANSOWANIA 

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 
MŁODOCIANEGO 

PRACOWNIKA JEST 
ZDANIE EGZAMINU PRZEZ 

MŁODOCIANEGO PRZED 
WŁAŚCIWYM ORGANEM 

(OKREGOWĄ KOMISJĄ 
EGZAMINACYJNĄ LUB 

IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ), 
ZGODNIE Z WW. 

PRZEPISAMI.

“
Łączna kwota 
przyznanej pomocy 
zgodnie z zasadą 
de minimis temu 
samemu podmiotowi 
gospodarczemu przez 
trzy kolejne lata 
budżetowe nie może 
przekroczyć pułapu  
200 000 EUR
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NOWA PUBLIKACJA MUZEUM

KATALOG WZORÓW HAFTÓW 
Muzeum Ziemi Rawickiej 
wydało nowy Katalog Wzo-
rów Haftów występujących 
na terenie Hazów. Publikacja 
stanowi pokłosie warsztatów 
rękodzieła organizowanych 
cyklicznie od dwóch lat przez 
Muzeum. Zarazem jej celem 
jest popularyzacja cennego 
elementu materialnego dzie-
dzictwa kulturowego Hazów 
- charakterystycznego haftu, 
wyróżniającego niegdyś od-
świętne stroje mieszkanek 
mikroregionu. Do tradycji na-
leżało przekazywanie z poko-
lenia na pokolenie technik jego 
wykonania, a także wzorów 
i ich symbolicznych znaczeń. 
Obecnie haft jest odkrywa-
ny na nowo, dzięki trendom 
w sztuce użytkowej. 
- Od kilku lat zauważamy 
wzrost zainteresowania kul-
turą ludową, w tym zdobni-

ctwem. Moda na styl folkowy, 
ale też ogólna tendencja po-
wrotu do kulturowych ko-
rzeni stanowią szansę dla 
tradycyjnego rękodzieła, 
a jednocześnie sprzyjają pro-
jektom o takim charakterze, 
jak obecne nasze działania 
muzealne. Mamy nadzieję, 
że katalog będzie stanowił 
źródło cennych inspiracji 
twórczych dla osób zajmują-
cych się współczesnym ręko-
dziełem – podkreśla Adriana 
Miara, Dyrektor Muzeum 
Ziemi Rawickiej. 

Zbiór 40 najbardziej cha-
rakterystycznych wzorów 
haftów hazackich, wykona-
nych na czepkach, fartuchach 
kryzach, bandkach, zebrał 
i opracował w formie kata-
logu w latach 80. XX wieku 
Franciszek Brzeskot z Szy-
manowa – znany działacz 

społeczny, miłośnik folkloru, 
współzałożyciel i wieloletni 
członek zespołu Wisieloki, 
który przez wiele lat zajmo-
wał się dokumentowaniem 
elementów hazackiej kultury 
ludowej. W bieżącym roku 
zbiory działu etnograficzne-
go Muzeum Ziemi Rawickiej 
zostały wzbogacone właśnie 
o przygotowany przez nie-
go oryginalny katalog. Na tej 
podstawie powstało nowe 
wydawnictwo. Wstęp do 
publikacji opracowała prof. 
Anna Weronika Brzezińska, 
pracownik naukowy Instytutu 
Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. 

Katalog można kupić 
w Punkcie Informacji Tury-
stycznej i Kulturalnej przy Mu-
zeum Ziemi Rawickiej (Ratusz, 
Rynek 1). /MZR

WSPÓLNIE  
PRZYWRACAMY PAMIĘĆ 

Muzeum Ziemi Rawickiej 
wspólnie z Towarzystwem 
Przyjaciół Rawicza oraz 
Urzędem Miejskim Gmi-
ny Rawicz prowadzi akcję 
społeczną związaną z przy-
wracaniem pamięci o wielo-
kulturowej historii Rawicza. 
Jednym z głównych działań 
jest uporządkowanie pozo-
stałości płyt nagrobnych 
z miejscowego cmentarza 
żydowskiego oraz cegieł 
z murów rawickiej syna-
gogi – nielicznych zachowa-

nych materialnych śladów 
kilkuwiekowej obecności 
społeczności żydowskiej 
w naszym mieście.

Do udziału w projekcie 
zapraszamy wolontariuszy. 
Spotykamy się w soboty: 
5, 12, 19 i 26 października, 
o godz. 9.00 przy bramie 
kotłowni miejskiej przy 
ul. Fiołkowej w Rawiczu. 
Szczegółowe informacje 
i zgłoszenia: Muzeum Zie-
mi Rawickiej, Rynek 1, tel. 
65 545 3575. /MZR

AKTY ŁUKOWIAKA 
W MUZEALNEJ GALERII 

Poprzez organizację wystaw 
czasowych sztuki współczes-
nej Muzeum Ziemi Rawickiej 
kontynuuje działania związane 
z popularyzacją dorobku twór-
ców reprezentujących lokalne 
środowisko artystyczne. Rawi-
czanie odwiedzający we wrześ-
niu muzealną galerię kolejny 
raz spotkali się z twórczością 
malarską Zbigniewa Łukowia-
ka, ale tym razem w nieco mniej 
znanej odsłonie. Na ekspozycji 
zostały zaprezentowane akty 
w technice akwareli, namalo-
wane przez Łukowiaka w la-
tach 80. i 90. XX wieku. Gościem 
specjalnym wernisażu była 
żona oraz członkowie najbliż-
szej rodziny zmarłego w lutym 
2007 roku artysty. 

- Odczuwał głęboką potrzebę 
wyrażania piękna, które widział 
w drugim człowieku, w formie 
wyższych wartości – w malar-

stwie, rysunku, rzeźbie, portre-
cie, akcie. Wiele Jego modelek 
i wielu modeli już nie ma wśród 
żywych – ocalił ich od zapomnie-

nia, dzięki czemu i On sam żyje 
w swoich dziełach – wspominała 
córka artysty, Dorota Łukowiak. 
/MZR
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RAWICKI JARMARK HISTORYCZNY

HISTORIA PISANA TAŃCEM, ŚPIEWEM I HAFTEM  
„Ludowe historie” - pod 
takim hasłem przewod-
nim odbył się tegoroczny 
Rawicki Jarmark Histo-
ryczny, którego głównym 
organizatorem było Mu-
zeum Ziemi Rawickiej. 
Pierwszy raz wydarzenie 
zostało zorganizowane 
w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa – naj-
większej w Europie akcji 
społeczno-edukacyjnej 
promującej wartości 
regionalnego dziedzi-
ctwa kulturowego.

W programie jarmarku zna-
lazły się wernisaże wystaw, 
koncerty, pokazy rzemiosła 
artystycznego, a także trady-

cyjny kiermasz wyrobów rę-
kodzielniczych i produktów 
regionalnych z udziałem 
wystawców z Wielkopol-
ski, Podkarpacia, Dolnego 
Śląska i Pomorza. Wyda-
rzeniem inaugurującym 
trzydniową imprezę było 
otwarcie wystawy jubile-
uszowej, dokumentującej 
45-letni dorobek artystycz-
ny Zespołu Regionalnego 
Wisieloki z Szymanowa. 
Gościem spotkania była 
córka Anny i Franciszka 
Brzeskotów, założycieli ze-
społu, która udostępniła na 
ekspozycję cenne rodzinne 
pamiątki. Wisieloki od po-
nad czterech dekad poprzez 
występy krajowe i zagra-
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RAWICKI JARMARK HISTORYCZNY

HISTORIA PISANA TAŃCEM, ŚPIEWEM I HAFTEM  
niczne popularyzują folklor 
mikroregionu Hazów. 

Wystawie towarzyszyła 
promocja nowej publika-
cji wydanej przez Muzeum 
Ziemi Rawickiej - Katalogu 
Wzorów Haftów występują-
cych na terenie Hazów. 

Katalog zawiera 40 wzo-
rów haftów hazackich (w 
tym 10 dotychczas niepub-
likowanych), zebranych 
w latach 80. XX w. przez 
Franciszka Brzeskota.

Gośćmi specjalnymi jarmar-
ku były artystki z Koniakowa 
w Beskidzie Śląskim, zajmu-
jące się twórczością ręko-
dzielniczą – tworzące słynne 

na całym świecie wyroby 
z koronki koniakowskiej. 
Uczestnicy wydarzenia mo-
gli podziwiać ich misternie 
wykonane prace zaprezento-
wane na specjalnej wystawie 
w Galerii Piecowej Domu 
Kultury w Rawiczu.

Ponadto odbyły się pokazy 
tworzenia wyrobów szy-
dełkowych. Podczas jar-
marku odbyły się również 
dostępne dla mieszkańców 
warsztaty tradycyjnego 
garncarstwa, wikliniar-
stwa, wyplatania wianków 
z kwiatów polnych.

Każdy dzień imprezy 
miał również akcenty mu-
zyczno-taneczne. Podczas 

wieczornych potańcówek 
przygrywali uczestnicy IV 
Międzynarodowego Festi-
walu Muzyków Ludowych 
– artyści z Polski, Słowa-
cji, Belgii, Włoch, Litwy 
i Czech (z miasta partner-
skiego Strakonice).

Całe wydarzenie zwień-
czył koncert zespołu Futu-
re Folk.

Dyrektor Muzeum Ziemi 
Rawickiej składa podzię-
kowania wszystkim oso-
bom, instytucjom oraz 
stowarzyszeniom zaan-
gażowanym w organiza-
cję Rawickiego Jarmarku 
Historycznego 2019. /red
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NAGRODZONE 
MARZENIA

Pod hasłem „Podróże mo-
ich marzeń” odbył się 16 
września w Poznaniu fi-
nał wojewódzkiego etapu 
konkursu plastycznego 
PFRON „Sztuka Osób Nie-
pełnosprawnych”, w któ-
rym udział wzięła prezes 
Zarządu PFRON Marlena 
Maląg. Patronat Honoro-
wy nad konkursem objęła 
małżonka Prezydenta RP 
- Agata Kornhauser-Duda.

W uroczystej gali zorga-
nizowanej w Auli Atrium 
Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu udział wzię-
li prezes Zarządu PFRON 
Marlena Maląg, prof. dr hab. 
Bogumiła Jung – Prorektor 
Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu, dr Tomasz 

Kalitko – Dziekan Wydziału 
Malarstwa i Rysunku Uni-
wersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, dyrektor wiel-
kopolskiego oddziału Fun-
duszu Anna Skupień oraz 
laureaci etapu wojewódz-
kiego wraz z opiekunami.

Konkurs odbywa się aż 
w pięciu kategoriach: malar-
stwo i witraż, rysunek i grafi-
ka, tkanina i aplikacja, rzeźba 
kameralna i płaskorzeźba 
oraz fotografia. Miejsce III 
w kategorii malarstwo i wi-
traż jury przyznało pod-
opiecznym Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ra-
wiczu – Weronice Matysiak 
i Marcinowi Białkowi za pra-
cę „Balonem po marzenia”.  
/PFRON

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONEJ WSI

SPRZĄTAM,  
BO SZANUJĘ

20 września ucznio -
wie  Szkoły Podstawowej 
w Zielonej Wsi włączyli się 
w Światowy Dzień Sprząta-
nia Świata. Uczniowie klas 
I-III posprzątali teren wo-
kół szkoły, a dzieci z klas 
starszych podczas godzin 
wychowawczych odbyły 

pogadanki z wychowaw-
cami na temat tego, z czyjej 
inicjatywy została zapocząt-
kowana ogólnoświatowa 
akcja. Podsumowaniem 
działań było wykonanie 
przez każdą z klas plakatów 
pt. „Sprzątam bo szanuję”. 
/red

Uczniowie gminnych szkół rozwijają swoje talenty w różnorodnych kołach zaintere-
sowań.  Tak jest m.in. w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie uzdolnione muzycznie dzieci 
mogą realizować swoje pasje w ramach działalności chórów: Perełeczek i Perełeczek 
Jedyneczek. Na początku września na jedną ze szkolnych prób trafił wiceburmistrz 
Paweł Szybaj. Podczas spotkania przekazał utalentowanym uczniom nowe teczki do 
nut, z których chóry będą korzystały przede wszystkim podczas występów.

To już kolejna grupa muzyczna działająca na terenie naszej gminy obdarowana 
muzycznym prezentem. Wcześniej teczki z herbem gminnym otrzymał m.in. Chór 
Kameleon, Zespół Dębioki, Jesienny Liść z Sarnowy czy grupa muzyczna działająca 
przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu. /red
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PODWÓRKO 
TALENTÓW NIVEA 
OFICJALNIE OTWARTE

20 września odbyło się 
oficjalna uroczystość ot-
warcia nowego placu za-
baw ufundowanego przez 
firmę Nivea. Podwórko 
Talentów stanęło przy 
Stadionie Leśnym w Sar-
nowie. Dzieci mogą korzy-
stać m.in. z miniścianki 
wspinaczkowej, muzycz-
nych tablic czy „planeta-
rium”. 

Nowoczesnym, edukacyjnym 
placem zabaw o wartości 
250 tysięcy złotych nagro-
dzono 5 lokalizacji (spośród 
400 zgłoszonych). Zwycięski 
film powstawał z inicjatywy 
Rady Osiedla Sarnowa, a jego 
pomysłodawczynią była prze-
wodnicząca rady – Anna An-
drzejewska.  

W wydarzeniu brali udział 
przedstawicie władz samorzą-
dowych, na czele z Zastępcą 
Burmistrza Gminy Rawicz 
Pawłem Szybajem, a także 
proboszcz sarnowskiej para-
fii, ks. Eugeniuszem Leoszem, 
który poświęcił plac zabaw. 
Symboliczne wypuszczenie 
niebieskich balonów przez 
inicjatorów akcji oficjalnie 
otworzyło Podwórko Talen-
tów Nivea. Występy przed-
szkolaków z Niepublicznego 
Przedszkola „Sarenka” oraz 
uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 zwień-
czyły uroczystość.

Serdecznie gratulujemy 
pomysłodawcom inicjatywy 
oraz wszystkim zaangażowa-
nym w powstawanie zwycię-
skiego filmu. /ak

RAWICZ ZNÓW POBIEGŁ
Po raz kolejny Stadion Leś-
ny w Sarnowie gościł uczest-
ników imprezy „Cała Polska 
biega - Rawicz też!”. W ry-
walizacji biegowej wzięły 
udział dzieci, młodzież oraz 
dorośli. Na trasie ścigali się 
także kijkarze uprawiający 
nordic walking.
W trakcie trwania rywali-
zacji zebrani na stadionie 
mogli zbadać poziom cukru 
we krwi czy zmierzyć ciś-
nienie tętnicze. Organiza-
tor - Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
- zadbał także o liczne atrak-
cje dla dzieci. Najmłodsi ki-
bice i uczestnicy korzystali 
z malowania twarzy oraz 
dmuchańców. Do dyspozycji 
dzieci był także nowy, sar-
nowski plac zabaw. 

W imprezie wystartowało 
niemalże 400 dzieci w róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Młodsi uczestnicy sportowe-
go przedsięwzięcia rywalizo-

wali na dystansach 
250 metrów (3-4 
lata), 300 metrów 
(5-6 lat), 400 me-
trów (I-III klasa), 
3000 metrów (VII-
-VIII klasa).

W marszu z ki-
jami uczestnicy pokonywali 
5-kilometrową pętlę raz bądź 
dwa razy. Spośród 106 zawod-
ników rywalizujących na 
krótszym dystansie zwycię-
żyli Katarzyna Sieracka oraz 
Piotr Kubinka. 10 kilometrów 
najszybciej przemaszerowali 
natomiast Magdalena Nie-
działek i Sławomir Rosadziń-
ski, wyprzedzając 28 rywali.

Ostatnią rozgrywaną kon-
kurencją był bieg główny. 
Z dystansem 5 kilometrów 
zdecydowało się zmierzyć 
41 zawodników. W kategorii 
kobiet najszybciej na mecie 
stawiła się Karolina Bielecka, 
wśród mężczyzn zwyciężył 
natomiast Krzysztof Bigiń-

ski. Podwójny dystans - dwie 
pętle, jako pierwsza pokonała 
Anna Czerwińska oraz Michał 
Ratajczak. 

Organizatorzy przewidzieli 
także nagrody dla szkół, któ-
rych uczniowie najliczniej 
wzięli udział w rozgrywa-
nych konkurencjach. Nagro-
dy w formie piłek dla szkół 
ufundowane przez Gminę Ra-
wicz trafiły do SP nr 6 (71 ucz-
niów), SP nr 3 (67 uczniów) 
oraz SP nr 1 (43 uczniów). 
Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za 
udział - mówi Grażyna Per-
tek, koordynatorka corocznej 
akcji. /ak

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych, osoby zainteresowane współpracą 
i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego na OTWARTE 
SPOTKANIE KONSULTACYJNE programu współpracy 
Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2020 
rok. Spotkanie zaplanowano na 15 października (wtorek) 
na godzinę 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gmi-
ny Rawicz. 

Podczas spotkania dyskusji poddane zostaną zadania, 
które Gmina Rawicz oraz organizacje zamierzają realizo-
wać w nadchodzącym roku. Z uwagi na to, że w 2019 roku 
zaszły bardzo istotne zmiany w podejściu do realizacji zadań 
oraz ich rozliczania niezbędne jest omówienie sposobów 
opisywania zadań, określania ich celów i rezultatów.

 
Ze względu na to, że godzina zakończenia konsultacji 

nie jest ściśle określona (zależy to tylko od poziomu zain-
teresowania uczestników) – organizatorzy zapewniają na 
czas spotkania serwis kawowy. Zapraszamy serdecznie do 
podjęcia merytorycznej dyskusji! /mt
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KOMUNIKAT:  
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP zarządzone na 13 października 2019 r.  

– INFORMACJA O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ 
WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  

(na podstawie Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 3 września 2019 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

700-Lecia, Adama Asnyka, Bolesława Prusa, Bractwa Kurkowego, Elizy Orzeszkowej, 
Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Gabrieli Zapolskiej, Gajowa, Ignacego Pa-
derewskiego, Jana Kilińskiego, Karola Kurpińskiego, Kolejowa, Rynek Sarnowski, Stani-
sława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Stodołowa, Strażacka, Strzelecka, Szkolna, 

Wąska, Wiatraczna, Władysława Stanisława Reymonta, ks. Edwarda Spychalskiego,

Ceglana, Cicha, Jasna, Jesienna, Kamienista, Kręta, Letnia, Miła, Nowa, Ogrodnicza nr 
parzyste, Piaskowa, Polna, Poznańska, Różana, Sarnowska od 13 do końca, Sierakow-
ska, Skromna, Spacerowa, Stawowa, Środkowa, Tęczowa, Transportowców, Widna, 

Wincentego Witosa, Wiosenna, Wspólna, XXX-Lecia, Zimowa, Armii Krajowej,

Bohaterów Westerplatte, Kosynierów Gdyńskich, Przyjmy Przyjemskiego,  
Wały Jarosława Dąbrowskiego nr 10-33

Feliksa Bączkiewicza, Rolnicza, Mjr. Sucharskiego, Mjr. Mieczysława Słabego,  
Sarnowska nr 1-9, 9A

Akacjowa, Bolesława Simoniego, Brzozowa, Gen. Józefa Kalickiego, Gen. Grota Rowe-
ckiego, Gen. Józefa Hallera, Józefa Englerta, Młyńska, Ppłk. Włodzimierza Kowalskie-
go, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa,  11 Listopada, Dworcowa, , Kwiatowa, Saperska, 

Słoneczna, Sportowa, Stanisława Dzieciuchowicza,

Myśliwska, Emilii Plater, Kadecka nr 1-25,32a, 32b, 32d, 32e, 32f  Kazimierza Cepur-
skiego, Płk. Łukasza Cieplińskiego, 3 Maja, Adama Mickiewicza 1-9A, 11-15 nieparzy-

ste, Gen. Władysława Sikorskiego nr 1-9,11,13,15, Kramarska, Mikołaja Kopernika 
1-11, Średnia, Wały Jarosława Dąbrowskiego 2A-9

Marszałka Józefa Piłsudskiego, Fiołkowa 1,1a, 2 Józefa Miedzińskiego, Podmiejska, 
Sczanieckich, Stanisława Mikołajewicza, Zacisze, Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej, Żwi-

rowa, Spokojna

Jana Onufrego Zagłoby, Jana Skrzetuskiego, Michała Wołodyjowskiego, Winiary, 
Władysława Broniewskiego, Boczna, Długa, Glinki, Henryka Sienkiewicza,  

Południowa, Półwiejska,

Andrzeja Kmicica, Jana III Sobieskiego, Jana Kazimierza, Ks. Klemensa Kordeckiego, 
Ks. Piotra Wawrzyniaka, Stefana Czarnieckiego, Władysława IV, Heleny Kurcewi-
czówny, Targowa, Wały Księcia J. Poniatowskiego numery nieparzyste, Wały Po-

wstańców Wielkopolskich 8-22

Królowej Jadwigi, Głowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Piotra 
Skargi, Podzamcze, Stanisława Staszica, Sikorskiego, nr 10, 12, 17

Kamińskiego, Mały Plac Ćwiczeń, Przytorze, Tysiąclecia, Józefa Scherwentkego, 
Wały Powstańców Wielkopolskich nr 1-7, 23-26, 17 stycznia, Stefana Bobrowskiego, 
Sukiennicza, Szarych Szeregów, Szwedzka, Plac Wolności, Piastowska, Kazimierza 

Pużaka, Klasztorna, Wały Księcia J. Poniatowskiego 2-6 parzyste, 6d, Wazów

Karola Marcinkowskiego, Ignacego Buszy, Rynek, Rzeźnicka, Adama Mickiewicza 
10-14 parzyste, od 19 do końca, Grunwaldzka, Lipowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja 
Kopernika od 12 do końca, Ratuszowa, Wały Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, 

Wały Księcia J. Poniatowskiego 6A,6B,6C, 6E od 8 do końca numery parzyste

Dąbrówka, Izbice, Konarzewo, Łaszczyn, Sarnówka, Żołędnica, Żylice

Słupia Kapitulna, Krasnolipki,

Łąkta, Sikorzyn, Stwolno, Ugoda, Wydawy, Zawady, Zielona Wieś

Dębno Polskie, Kąty, Folwark, Krystynki

Masłowo, Warszewko, Załęcze

Sierakowo, Szymanowo, Kowaliki

Szpital Powiatowy Sp. z o .o.

Zakład Karny

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2
w Rawiczu, Ul. Szkolna 3, tel.65 545 37 72

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 6
w Sierakowie, ul. Przyjmy Przyjemskiego 35, tel. 65 546 54 93

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29, tel. 65 546 44 82

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przedszkole Nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu
ul. Sarnowska 9a, tel. 65 

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu
Ul. Hallera 12, tel. 65 545 30 72

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu
Ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, tel. 65 545 35 53

Przedszkole Nr 6 w Rawiczu
ul. Mikołajewicza 23

tel. 65 545 39 68

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu
ul. Broniewskiego 5, tel. 65 545 20 14

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dom Kultury w Rawiczu
ul. Targowa 1, tel. 65 546 10 16

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Filia Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu
ul. Staszica 4, tel. 65 545 32 72

Budynek Oświatowy w Rawiczu
ul. Szarych Szeregów 3, 65 545 26 68

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu
ul. Mickiewicza 16, tel. 65 545 27 41

Świetlica w Łaszczynie, Łaszczyn 18
Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej
tel. 65 545 14 24

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi, tel. 65 545 12 26

Budynek Oświatowy w Dębnie Polskim
ul. Rawicka 27, tel. 65 545 16 15

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie 
ul. Śląska 58, tel. 65 546 15 60

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sierakowie
ul. Przyjmy Przyjemskiego 35, tel. 65 546 54 93

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Rawiczu, 
Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz

Zakład Karny w Rawiczu, 
17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do 21.00

Nr 
obwodu Granice obwodu glosowania Siedziba Obwodu
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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

KSIĘŻA POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY  
- Zdzisław Zakrzewski i Roman Dadaczyński

Zdzisław Zakrzewski był 
księdzem i znanym działa-
czem niepodległościowym. 
Ślady jego patriotycznej dzia-
łalności są widoczne na zie-
mi rawickiej, wolsztyńskiej 
oraz w Dolsku.

 
Przede wszystkim zasły-

nął jednak jako powstaniec 
wielkopolski. Był przewodni-
czącym Polskiej Powiatowej 

Rady Ludowej na powiat Rawicz. Niemcy uważali 
go wówczas za „najbardziej fanatycznego Polaka 
w południowo - zachodniej Wielkopolsce”. W cza-
sie powstania był w powiecie rawickim postacią 
pierwszoplanową. Niestety, uważa się, że jego bierna 
postawa w pierwszej fazie powstania, zbytnia ugo-
dowość w stosunku do Niemców i obawa przed ich 
potęgą, negatywnie wpłynęły na akcję powstańczą. 
W okresie 1-8 stycznia dwukrotnie uniemożliwił 
powstańcom przeprowadzenie ataku na Rawicz. 
Powstanie wiele straciło też z powodu powołania 
przez dowództwo nieudolnego Alfonsa Brezę na 
komendanta powstania.

Ks. Zakrzewski napisał książkę pt. Walki o Rawicz.  
Będąc w latach 1924-1931 proboszczem w Wolszty-
nie, napisał publikację Z dziejów Wolsztyna i okolicy, 

wydaną  w Lesznie w 1932 r. Zmarł w 1936 r. jako 
proboszcz parafii Dolsk w wieku 60 lat.

Ks. Roman Dadaczyński zasłynął jako kapelan 
wojskowy. Był majorem Wojska Polskiego, długo-
letnim proboszczem i żarliwym patriotą. Zmarł 
w obozie w Dachau w 1940 roku.

 
Roman Dadaczyński uro-
dził się w 1889 r. w mieście 
Wielowieś (powiat Ostrów 
Wlkp.). W roku 1909 zdał 
maturę, a w 1914 przyjął 
święcenia kapłańskie. Mło-
dość spędził w trudnym dla 
Wielkopolan okresie zaboru 
pruskiego. W czasie I wojny 
światowej przybył do parafii 
miejskogóreckiej. Najpierw 
był wikarym, a po śmierci ks. 

proboszcza Antoniego Fabisia został administratorem 
parafii. Pierwszą miejscowością w powiecie rawickim, 
którą opanowali powstańcy była Miejska Górka. 
Gdy z kolei to miasto zostało głównym ośrodkiem 
powstania, kapelanem zgromadzonego tam wojska 
został właśnie ks. Roman Dadaczyński. Przeciwsta-
wiał się bierności, która cechowała pierwszą fazę 
powstania w powiecie. W Miejskiej Górce mówiono 
o nim: „dobry duch powstania”. Był w tej dziedzinie 
przeciwieństwem księdza Zakrzewskiego. Ks. dziekan 

Niepartu - Lipowicz wydał dla władzy duchownej 
w dniu 15 marca 1919 r. następującą opinię o ks. R. 
Dadaczyńskim:  „Szczególnie w ostatnich miesiącach 
zdobył sobie niepomierne zasługi około krzewienia 
ducha patriotycznego i Bożego w tworzących się 
oddziałach wojsk polskich na odcinku naszym, tak 
że jego nazwisko w długiej i miłej pamięci zostanie 
w tutejszej okolicy”. Bardzo pochlebnie pisze o nim 
Zygmunt Wieliczka – „osoba godna pióra Sienkiewi-
cza i idealny wzór kapelana wojskowego”. Dobrze 
wspomina go również w swoim pamiętniku Wincenty 
Brzeskwiniewicz z Miejskiej Górki. 

Po reorganizacji wojsk walczących w powiecie 
rawickim ks. Dadaczyński został kapelanem 11. 
Pułku Strzelców Wielkopolskich. Od 1921 do 1927 r. 
pracował jako starszy kapelan wojskowy na wscho-
dzie kraju. Następnie był proboszczem w Wygano-
wie, potem w Rakoniewicach. We wrześniu 1939 r. 
został aresztowany przez gestapo i ostatecznie trafił 
do Dachau. Szykanowany i maltretowany zmarł 
tam 27 grudnia 1940 r. w wieku 51 lat. Urna z jego 
prochami została przesłana na komendę policji 
w Rakoniewicach. 29 lutego 1941 r. odbył się na 
rakoniewickim cmentarzu jego cichy i smutny po-
grzeb. Po wojnie dzięki proboszczowi Władysławowi 
Pawelczakowi miejsce pochówku upamiętniono 
nagrobkiem i stosownym napisem.

Stanisław Jędraś

15 września w Sali Widowiskowej Domu Kultury 
w Rawiczu odbyła się uroczystość wieńcząca pro-
jekt Stowarzyszenia Rawiczaki.pl i Muzeum Ziemi 
Rawickiej przy wsparciu finansowym Gminy 
Rawicz „Tabliczka dla powstańca”. Rawiczanie, 
którzy odpowiedzieli na apel organizatorów 
i złożyli stosowne wnioski odebrali certyfikaty 

potwierdzające oznaczenie grobów członków 
swoich rodzin - uczestników powstania wielko-
polskiego - imiennymi tablicami. Wzruszające 
spotkanie uświetnili swoimi występami mło-
dzi, zdolni muzycy - podopieczni Jerzego Dud-
ka z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Rawiczu. Akcja, nad którą patronat sprawuje 

Burmistrz Gminy Rawicz, ma na celu upamięt-
nienie powstańców, którzy pochowani są na 
cmentarzach w gminie Rawicz. Akcja ma tryb 
ciągły, a kolejne upamiętnienia nastąpią w 2020 
roku. Warto pamiętać o złożeniu stosownego 
wniosku w kolejnej edycji. Wnioski przyjmuje 
Muzeum Ziemi Rawickiej. /mk
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Tomasz Musielak

HISTORIA, JAKIEJ NIE ZNACIE 

KLĄTWA ŚW. ANTONIEGO, 

CZYLI CZY SZWEDZI TAŃCZYLI Z DIABŁAMI?  
Szwedzi w Wielkopolsce
Choć Szwedzi zalali nasz region już ponad 300 lat 
temu, to ich obecność do dziś jest żywa w pamięci 
Wielkopolan. O obecności Skandynawów wspomi-
nają lokalne legendy i podania; nawiązują też do 
nich nazwy własne (jak Szwedzkie Góry nieopodal 
Puszczykowa czy Szwedzkie Doły pod Poniecem). 
Wszystkie te „pamiątki” nie wiążą się jednak z histo-
rią przyjaznych relacji pomiędzy oboma państwami, 
a wręcz przeciwnie – nawiązują do krwawych bitew 
i awanturniczych wybryków wojsk szwedzkich. 
A tych było w owym czasie wiele - dla działających 
w myśl zasady „wojna żywi się sama” Szwedów, 
najazd na Wielkopolskę stanowił doskonałą okazję 
do swawoli oraz grabieży. 

Ofiarami żołnierzy z Północy padały tak miasta, 
jak i wsie w regionie. Z powodu rozbojów towa-
rzyszących okupacji ucierpiał m.in. Rawicz. Także 
mieszkańcy hazackich wsi nie ustrzegli się barba-
rzyńskich poczynań Szwedów, którzy plądrowali 
gospodarstwa, atakując przy tym kobiety.

Czasy najazdów wojsk szwedzkich były okresem 
wielkich namiętności religijnych, prowadzących 
do brutalnych konfliktów na tle wyznaniowym. To 
z ich powodu protestanccy Szwedzi niejednokrotnie 
atakowali katolickie świątynie, niszczyli kaplice 
i przedmioty kultu. W czasie jednej z takich napaści 
doszło do tajemniczych wydarzeń…

Zemsta św. Antoniego…
Rzecz cała rozgrywała się na początku XVIII stule-
cia w posiadłości rodziny Koszuckich w Strzelcach 
Wielkich. Pewnego dnia na domostwo najechał 
oddział Szwedów. Rozzuchwaleni alkoholem żołdacy 
postanowili dokuczyć gospodarzowi, a jedna z ich 
„psot” polegała na oddawaniu strzałów do wyjąt-
kowo cennego dla rodziny obrazu św. Antoniego.

Trzy pierwsze strzały chybiły celu. Czwarty trafił 
w szyję Świętego. Pocisk nie utknął jednak w płótnie, 
a - ku zdziwieniu świadków wydarzenia - odbił się, 
rykoszetem trafiając napastnika. W jeszcze większy 
szok wprawiły wszystkich późniejsze wypadki - nagle 
na środku izby pojawiły się… odziane w czerwień 
diabły, które porwały Szwedów do dzikiego tańca. 
Szaleńcze pląsy, których wykończeni Szwedzi za nic 
nie mogli przerwać, zakończyło dopiero zmówienie 
modlitwy przez pana Koszuckiego.

Dziwne przypadki dworu Koszuckich przeraziły 
właściciela. Szlachcic udał się do duchownych z klasz-
toru w Rawiczu i na Goruszkach, gdzie opowiedział 
o wypadkach. Po naradzie cała trójka postanowiła, 
że odpowiednim miejscem dla cudownego obrazu 
będzie jeden z klasztorów. Ostatecznie przełożony 
domu zakonnego z Rawicza uznał, że to Goruszki 
będą odpowiednią lokalizacją dla malarskiego wy-
obrażenia Świętego. 

…czy groźna choroba?
Czy bluźnierczy atak na obraz św. Antoniego wy-
wołał interwencję sił nadprzyrodzonych? Czy wy-
słannicy piekieł pojawili się i w szaleńczym tańcu 
próbowali wykończyć Szwedów? A może jest jakieś 
inne, bardziej racjonalne wytłumaczenie tego fe-
nomenu?

Legendy mają to do siebie, że miesza się w nich 
prawda z fikcją. Historycy są zgodni co do obecno-
ści Szwedów na tym terenie. Powszechnie znane 
są też ich awanturnicze zachowania względem 
tego, co katolickie. Jedynie ów „diabelski taniec” 
budzi wątpliwości. Jednak może i tu tkwi „ziarenko 
prawdy”? Intrygującą wskazówkę stanowi moment 
pojawienia się diabłów, czyli chwila oddania przez 
Szwedów strzałów do obrazu św. Antoniego. Być 

może to właśnie święty jest kluczem do rozwiązania 
zagadki? 

Dawna medycyna znała chorobę o nazwie „ogień 
świętego Antoniego”. Schorzenie to objawiało się 
m.in. zawrotami głowy, szumami w uszach, osła-
bieniem wzroku, halucynacjami, uczuciem „palenia 
organizmu” oraz… gwałtownymi skurczami rąk 
i nóg. To właśnie silne drgawki sprawiały, że osoby 
cierpiących na „ogień świętego Antoniego” porów-
nywano do… obłąkańczych tancerzy.

Przyczyną tej tajemniczej choroby było zakażenie 
sporyszem, czyli grzybem występującym na kłosach 
zbóż. Wnikał on do organizmu przez przewód pokar-
mowy w chwili spożycia zakażonej mąki. Jest więc 
bardzo prawdopodobne, że nieświadomi zagroże-
nia Szwedzi, przy okazji dokonywanego rabunku 
żywności, zjedli zainfekowany pokarm. Ciekawostkę 
stanowi fakt, że sporysz do dziś wykorzystywany 
jest jako… składnik do produkcji narkotyku LSD, ze 
względu na potęgowanie omamów wzrokowych 
i słuchowych.

Czy zatem szwedzcy wojskowi padli ofiarą za-
każenia sporyszem? Charakterystyczne objawy 
chorobowe oraz wystąpienie w podaniu osoby św. 
Antoniego czynią tę hipotezę bardzo prawdopo-
dobną. A może rozwiązania sekretu należy szukać 
nie w świecie doczesnym, a w kręgu zjawisk niewy-
tłumaczalnych? Odpowiedź na to pytanie zapewne 
już na zawsze pozostanie owiana mgłą tajemnicy… 
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4 października  
(piątek)
17:30 Wernisaż wystawy malarstwa 
Aleksandry Cichockiej
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu 
18:00 Wernisaż wystawy Pastelowy świat 
Daniela Wiatrowskiego
Muzeum Ziemi Rawickiej, ratusz w Rawiczu
19:00 Koncert Legenda Amadeusa 
Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia 
Amadeus Agnieszki Duczmal 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

4-6 października  
(piątek-niedziela)
Koszykówka: VII Turniej Koszykówki 
Chłopców o Puchar Firmy PAGMER
Sala sportowa przy SP w Sierakowie

5 października  
(sobota)
Noc Bibliotek Znajdźmy wspólny język
17:00 Podwieczorek z Gwiazdą - Izabela 
Trojanowska
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
19:00 QiGONG - trening z Krystyną 
Jędrzejczak
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
21:00-6:00 Noc Detektywów z Dariuszem 
Rekoszem
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

6 października  
(niedziela)
15:30 KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

9 października  
(środa)
18:00 Warsztaty haftu hazackiego 
Świetlica wiejska w Ugodzie

11 października  
(piątek)
16:00 Popołudnie z grami planszowymi
RBP Oddział dla Dzieci, ul. Staszica 4

12 października  
(sobota)
16:00 Piłka nożna: PELIKAN Dębno Polskie 
– RYDZYNIAK II Rydzyna
Boisko OSiR w Dębnie Polskim
16:00 Piłka nożna: RAWIA RAWAG Rawicz – 
PATRIA Buk

Stadion OSiR, ul. Spokojna w Rawiczu
18:00 Koszykówka: RKKS Rawia RAWAG 
Rawicz – RYCERZE Rydzyna 
Sala sportowa przy SP w Sierakowie

13 października  
(niedziela)
16:00 Warsztaty: Rodzinne Muzeum 
Muzeum Ziemi Rawickiej, ratusz w Rawiczu

14 października  
(poniedziałek)
13:00 Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

15 października  
(wtorek)
17:00 Otwarte Konsultacje Społeczne 
Programu Współpracy Gminy Rawicz 
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 101)

16 października  
(środa)
18:00 Warsztaty haftu hazackiego
Muzeum Ziemi Rawickiej, ratusz w Rawiczu

17 października  
(czwartek)
10:00 V Forum Gospodarcze w Rawiczu
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

19 października  
(sobota)
9:00 Rajd badawczy: Jesienny Rajd 
Rowerowy – ROWEROWA S5 
Zapisy: PTTK o. Rawicz, Punkt Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej (ratusz)  
do dnia 15 października br. (3 zł / os.)

22 października  
(wtorek)
8:00 Konferencja KOCHAM MOJE MIASTO
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

23 października  
(środa)
18:00 Warsztaty haftu hazackiego
Świetlica wiejska w Ugodzie
19:00 Angielski humor - spotkanie z cyklu 
UPIORY I TENORY
Prowadzenie: dr Andrzej Wątorski
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

24 października  
(czwartek)
16:00 XVIII Gminny Dzień Seniora pn. 
Czerwona jarzębina
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

25 października  
(piątek)

9:00-13:00 Mobilny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich
Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 101)
17:00 Klub Melomana
Czytelnia RBP, ul. Targowa 1
17:00 Bibliorodzic - Bibliomaluch
RBP Oddział dla Dzieci, ul. Staszica 4
17:30 Wernisaż wystawy fotografii Rafała 
Kruszki Przy polu…
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu
19:00 Inauguracja RAWICKIEGO 
FESTIWALU TEATRALNEGO im. Krystyny 
Sienkiewicz
Spektakl Gąska – rawicka premiera 
w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)
(więcej o Festiwalu: str. 15)

26 października  
(sobota)

15:00 Piłka nożna: PELIKAN Dębno Polskie 
– AWDANIEC Pakosław 
Boisko OSiR w Dębnie Polskim
15:00 Piłka nożna: RAWIA RAWAG Rawicz – 
LIPNO Stęszew
Stadion OSiR, ul. Spokojna w Rawiczu
16:00 Teresa Drozda o Krystynie Sienkiewicz 
Gość Specjalny: Barbara Wrzesińska
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

30 października  
(środa)

17:00 Godzinami o książkach DKK
RockMann, czyli jak nie zostałem saksofonistą
Wojciech Mann
Czytelnia RBP, ul. Targowa 1
18:00 Warsztaty haftu hazackiego
Muzeum Ziemi Rawickiej, ratusz w Rawiczu

31 października  
(czwartek)

15:00-19:00 Punkt Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych
Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)
20:00 Zespół Czerwie gra na żywo muzykę 
do filmu Nosferatu - symfonia grozy
Kino Promień w Rawiczu (bilety)
21:00 Dance Macabre – mroczna dyskoteka 
w katakumbach zamku na Targowej 1
Restauracja Danielis w DK w Rawiczu (bilety)

2 listopada  
(sobota)

15:00 Piłka nożna: PELIKAN Dębno Polskie 
– MTS PAWŁOWICE
Boisko OSiR w Dębnie Polskim

INFORMUJEMY // PROPONUJEMY // ZAPRASZAMY


