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Budżet Obywatelski 2019 - MIESZKAŃCY zdecydowali

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

Urząd Pocztowy (Rawicz) nr 1

Pogotowie ratunkowe

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

999

65 545 44 02

112

65 545 44 46

  

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej

Prokuratura Rejonowa w Rawiczu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Straż pożarna

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Urząd Skarbowy w Rawiczu

998

65 546 39 53

65 54 66 100

997

65 545 40 37

65 546 64 49

65 546 26 51

Pogotowie gazowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szpital Powiatowy w Rawiczu

Pogotowie energetyczne

Muzeum Ziemi Rawickiej

NZOZ Przychodnia Lekarska RAWMED

991

65 545 35 75

65 546 12 91

992

65 546 26 36

65 546 24 13

Komenda Powiatowa Policji (Rawicz)

Dom Kultury

NZOZ Center-Med Przychodnia lekarska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rewir dzielnicowych (Rawicz)

Rawicka Biblioteka Publiczna

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Bank Żywności w Rawiczu

65 546 62 00

65 546 10 16

65 545 33 22

65 546 13 41

KP Państwowej Straży Pożarnej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji (centrala)
Schronisko dla zwierząt (Henrykowo)
Komunikacja autobusowa (Linia nr 2)

65 546 62 40

65 545 20 04

65 546 12 00

608 620 695

65 322 43 00
65 546 10 59 
65 529 93 67
65 547 11 84

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

Możliwość skorzystania ze skrzynki pocztowej  
zlokalizowanej na rawickim Rynku:

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

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie wniosków  
i skarg: w poniedziałki od 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

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

www.rawicz.pl/kartamieszkanca
kartamieszkanca@rawicz.eu

Sprawdź, co zyskujesz, korzystając z Karty Mieszkańca
lub dołącz do grona wspierających ją 

przedsiębiorców i instytucji
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URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

Możliwość skorzystania ze skrzynki pocztowej 
zlokalizowanej na rawickim Rynku:

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

w poniedziałki 8.00-18.00; wt.-pt. 7.00-15.00

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie wniosków 
i skarg: w poniedziałki od godziny 10:00 
do ostatniego umówionego spotkania 
oraz w pozostałych dniach po uzgodnieniu terminu
Telefon: (65) 546 41 64

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

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

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

www.rawicz.pl

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

GMINA RAWICZ NA II MIEJSCU W POLSCE

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

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

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

MINISTERSTWO FINANSÓW:
ZWIĘKSZĄ SIĘ WPŁYWY DO RAWICKIEJ KASY

LEDOWA REWOLUCJA 

Powoli widać pierw-
sze zmiany w gminnym 
oświetleniu. Na terenie 
całej gminy Rawicz na-
stępuje wymiana blisko 
tysiąca lamp. Głównym 
celem jest oszczędność. 

Wymiana lamp w całej 
gminie to koszt 4 mln zł, któ-
re pokryje spółka ENEA S.A. 

Prace mają zakończyć się na 
przełomie maja i czerwca, 
choć prawdopodobne jest, że 
już z końcem kwietnia miesz-
kańcy będą mogli cieszyć 
się z kompletnego nowego 
oświetlenia. 

Według władz gminy 
najważniejszą kwestią 
jest oszczędność. – Po 

pierwszym rachunku za 
energię ocenimy, ile wy-
nosi oszczędność. Plusem 
inwestycji jest to, że za 
wymianę płaci ENEA S.A., 
a my tę kwotę będziemy 
zwracać w różnicy mię-
dzy zużyciem energii po 
wymianie lamp na nowe 
– tłumaczy Grzegorz Ku-
bik.  /cib
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NOWA FABRYKA  
Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ  

Styczeń przyniósł spore zmiany na parkingu przy rawickim 
urzędzie. Do tej pory znalezienie miejsca pod budynkiem magi-
stratu graniczyło z cudem. Nowy system ma spowodować, że na 
parkingu będzie rotacja w zajmowaniu miejsc parkingowych 
- pierwsze pół godziny postoju jest darmowe, natomiast każde 
kolejne płatne 1 zł. 

Pod urzędem pojawiły się rogatki i system parkingowy. Okaza-
ło się, że pierwsze dni stycznia przyniosły dobre rezultaty. Samo-
chodów pojawia się mniej, jest również większa rotacja w ruchu 
pojazdów. Opłaty za parking obowiązują w godzinach od 6:00 do 
16:00. Teren jest monitorowany. /cib

Hengst Filter Polska i Gmina 
Rawicz informują, że 11 stycznia 
inwestor uzyskał pozwolenie na 
budowę. W związku z tym rusza 
budowa zakładu produkującego 
filtry w Rawiczu. Według Hengst 
Filter Polska oddanie fabryki 
i uruchomienie produkcji na-
stąpi w III kwartale 2019 roku. 
Po osiągnięciu pełnej zdolno-
ści produkcyjnej zatrudnienie 
przy produkcji filtrów znajdzie 
300 osób. Rekrutacja pracowni-
ków trwa.

- Pozwolenie na budowę to przy-
pieczętowanie decyzji o powstaniu 
zakładu. Zgodnie z planem nowa 
rawicka fabryka ruszy w drugiej 
połowie tego roku. Myślę, że dla nas 
wszystkich to dobra informacja, 
dobra przede wszystkim dla miesz-
kańców i dla lokalnego rynku pracy 
– komentuje burmistrz Rawicza, 
Grzegorz Kubik. 

1 lutego o godz. 11:00 na terenie 
Hengst Filter Polska planowane jest 
uroczyste wbicie pierwszej łopaty. /cib

INWESTYCJE SPORTOWE

ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ HALI SPORTOWEJ 
Oficjalnie zakończono modernizację hali sportowej przy ul. Mikołaja Kopernika, której koszt wyniósł prawie pół miliona. Na sali ułożo-
no nową podłogę, odnowione zostały ściany i szatnie, wymieniono instalację elektryczną oraz założono oszczędne ledowe oświetlenie. 
Całą inwestycję sfinansowano z gminnych środków. /red

PARKING PRZY URZĘDZIE 

PŁATNY OD POCZĄTKU ROKU
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NASZE POWIETRZE - NASZE ŻYCIE

W drugiej połowie stycznia przebudowa 
plant ma być oficjalnie zakończona. Obec-
nie trwają prace nad montażem balustrad. 
Podczas inwestycji wiele osób kierowało do 
urzędu pytania, m.in. o nachylenie podjaz-
dów czy kolor poręczy. 

Umowa z wykonawcą została aneksowana, 
a termin przebudowy wydłużony do drugiej 
połowy stycznia. Jest to wynik zmian projekto-
wych, które zostały wprowadzone przez Gminę 
i dotyczyły m.in. zmiany lokalizacji zejść przy 
ul. Mikołajewicza i Zacisze. - Zmiany projektowe 
wymagały zmian ilościowych materiałów po-
trzebnych do realizacji zadania oraz uzyskania 
stosownych pozwoleń - dowiadujemy się w ra-
wickim urzędzie. 

Mieszkańcy dopytują także o nachylenie pod-
jazdów. Niektórzy wskazują, że są zbyt stro-
me. Według magistratu zejścia kończą się metr 
przed krawędzią jezdni. - Gdyby kończyły się na 
linii jezdni, stwarzałoby to spore niebezpieczeń-
stwo - tłumaczy Wydział Inwestycji i Rozwoju. 

Pytania mieszkańców dotyczą także balustrad 
- dlaczego ich kolor nie nawiązuje do ławek 
i koszy? Jak się okazuje, Gmina wybrała takie 

rozwiązanie ze względu na trwałość materiału. 
Balustrady są wykonane ze stali polerowanej, 
która nie wymaga częstej konserwacji. /cib

MIESZKAŃCY PYTAJĄ O PLANTY 

Sezon grzewczy powoduje znaczne pogorszenie  
jakości powietrza. Dlaczego?
Zła technika rozpalania i palenia w piecach węglowych. Wiele 
osób rozpala węgiel od dołu zamiast zasypać piec do pełna węglem 
i rozpalić od góry drewno rozpałkowe. Rozpalanie od dołu generuje 
czarny dym. Temperatura pieca poniżej 60 stopni również powoduje 
powstawanie ciemnego dymu, który  jest „niespalonym” paliwem i za-
wiera szkodliwe substancje.

Spalanie nieodpowiednich paliw (węgla brunatnego, miału, mu-
łów, flotokoncetratów, odpadów drewnianych w postaci forniru, płyt 
wiórowych i ich ścinków, trocin, wiórów) oraz śmieci wytwarza gazy 
niezwykle niebezpieczne dla człowieka, które powodują m.in. scho-
rzenia układu oddechowego, nerwowego, odpornościowego czy uda-
ry mózgu. W skład dymu wchodzą szkodliwe pyły zawierające m.in. 
metale ciężkie, tlenki węgla toksyczne dioksyny.

Niska jakość spalanego paliwa (np. miał, floty, węgiel brunatny i in.) 
powoduje wytwarzanie niebezpiecznych gazów i dymu zawierające-
go wiele pyłów i innych szkodliwych dla człowieka substancji.

Dlaczego spalanie odpadów w kotłach domowych  
to złudne wrażenie zaoszczędzonych pieniędzy?
Kiedy spalamy śmieci w piecu, nie oszczędzamy na wywozie odpa-
dów. Płacimy przecież od osoby, a nie od ilości wytworzonych odpa-
dów. Spalanie odpadów w domowych piecach przyczynia się również 

do odkładania „mokrej sadzy”, która może uszkodzić przewody komi-
nowe, a nawet wywołać pożar budynku. 

Co grozi za palenie śmieci i nieodpowiednich paliw 
w piecach domowych czy kominkach?
Poza chorobami, do których przyczyniają się szkodliwe substancje 
wydostające z komina, warto pamiętać o karach finansowych. Za nie-
przestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów przewidziana 
jest kara grzywny.

W razie podejrzenia nieprawidłowości w spalaniu nieodpowiednich 
paliw i odpadów upoważniony pracownik gminny przeprowadzi 
kontrolę. Warto pamiętać, że utrudnianie przeprowadzenia kon-
troli przez uprawnione podmioty podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3.

Jak zadbać o poprawę powietrza?
Obecnie można skorzystać z  dofinansowania kosztów wymiany źró-
deł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (program realizowa-
ny przez Gminę Rawicz, dofinansowanie do 3 tys. zł) i dofinansowania 
w ramach programu „Czyste Powietrze” (realizuje WFOŚiGW w Po-
znaniu). 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, 
kontaktując się z Zespołem Ochrony Środowiska (tel. 65 546 54 39, 
e-mail: ddomaniecki@rawicz.eu, k.gorczak@rawicz.eu).
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 POMOC SPOŁECZNA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie „Z Nadzieją w Przyszłość”  4 000,00 zł 
2 Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej, ich rodzin i przyjaciół „Pomocna Dłoń”  12 000,00 zł 
3 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz  1 500,00 zł 
4 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  12 000,00 zł 
5 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału w Rawiczu  800,00 zł 
6 * Bank Żywności  12 000,00 zł 
7 Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  4 000,00 zł 
8 Stowarzyszenie Rawicki Klub Amazonka  3 000,00 zł 
   Suma: 49 300,00 zł 

 POLITYKA SPOŁECZNA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie „Hazy to My”  2 000,00 zł 
2 Stowarzyszenie Rawiczaki.pl  6 000,00 zł 
3 Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co!”  2 000,00 zł 
   Suma: 10 000,00 zł 

 KULTURA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej  6 000,00 zł 
2 Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”  15 000,00 zł 
3 Stowarzyszenie Spotkań Twórczych „Strojownia”  5 000,00 zł 
4 Stowarzyszenie Ruch Artystyczny „Koniugacja”  5 000,00 zł 
5 Towarzystwo Przyjaciół Rawicza  1 000,00 zł 
6 Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”  3 000,00 zł 
7 Stowarzyszenie Rawiczaki.pl  20 000,00 zł 
8 Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz  14 000,00 zł 
9 Fundacja Dudziarz.eu - Kapele Wielkopolskie  25 000,00 zł 
10 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz  5 500,00 zł 
   Suma: 99 500,00 zł 

 KULTURA FIZYCZNA PRZYZNANA DOTACJA
1 Uczniowski Klub sportowy „Szóstka”   45 000,00 zł 
2 Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”  44 000,00 zł 
3 Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno  4 000,00 zł 
4 Akademia Taekwon-do IN NAE  23 000,00 zł 
5 Klub Piłkarski „Rawia”   110 000,00 zł 
6 Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego  3 000,00 zł 
7 Rawicki Klub Sportowy „Bock”  36 000,00 zł 
8 Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia”  105 000,00 zł 
9 Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”  61 000,00 zł 
10 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  4 000,00 zł 
11 Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”  35 000,00 zł 
12 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”  17 000,00 zł 
13 Rada Miejsko - Gminna  Zrzeszenia LZS  22 500,00 zł 
14 Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud”  15 000,00 zł 
15 Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz”  100 000,00 zł 
16 Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz  10 000,00 zł 
17 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”  50 000,00 zł 
18 Rawicki Klub Karate „Surem”  23 000,00 zł 
   Suma: 707 500,00 zł 

 EKOLOGIA PRZYZNANA DOTACJA
1 Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza  3 000,00 zł 
   Suma: 3 000,00 zł 

 TURYSTYKA PRZYZNANA DOTACJA
1 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz  5 000,00 zł 
   Suma: 5 000,00 zł 

 ZDROWIE PRZYZNANA DOTACJA
1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz  3 000,00 zł 
2 Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość”  7 000,00 zł 
   Suma: 10 000,00 zł 

W ogłoszonym w grudniu otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Rawicz przez  
organizacje pozarządowe w 2019 roku wpłynęło 47 wniosków. W wyniku oceny komisji oceniającej  

oraz decyzji Burmistrza Gminy Rawicz 45 zadań realizowanych przez 38 organizacji zostanie wspartych  
środkami budżetowymi. Łączna kwota rozdysponowana w I edycji konkursu to 884.300,00 zł.  

W tabeli prezentujemy nazwy organizacji wraz z wysokością przyznanych dotacji. /mt



1/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu6

NARADA NOWOROCZNA
Na początku roku w świetlicy wiejskiej w Ży-

licach odbyła się narada sołtysów i przewodni-
czących rad osiedlowych, na której podsumowa-
no działalność sołecką i osiedlową w minionym 
roku. Omówiono najważniejsze przedsięwzięcia 

na terenach wiejskich, m.in. budowę świetlic 
w sołectwach  Łąkta, Sarnówka i Załęcze. Zebra-
nym czas umiliły dzieci z kl. IIIa ze Szkoły Pod-
stawowej w Sierakowie, wystawiając jasełka pod 
kierunkiem Beaty Niepiekło-Bąk. /red

NOWY SOŁTYS W SZYMANOWIE

Po objęciu funkcji wicestarosty przez Jakuba Morysona na stanowisku sołtysa Szymanowa był 
wakat. Pierwsze próby wyłonienia nowego sołtysa nie powiodły się. Kolejny raz zebranie odbyło 
się 8 stycznia, kiedy do wyborów stanęły trzy osoby – Maria Anna Suchanecka, Przemysław Przy-
jemski i Stanisław Przybylski. Ostatecznie zwyciężył Przyjemski, który uzyskał poparcie 67 z 99 
głosujących. Członkami rady sołeckiej zostali Dominik Tyca, Paweł Kusiak, Danuta Walczewska, 
Tobiasz Łukaszewski i Aniceta Cugier. /red

OPÓŹNIENIE W BUDOWIE ZADASZENIA NAD ORLIKIEM
Wykonawca inwestycji, firma POLIDOMES CONSTRUCTION, budowę zadaszenia nad Orlikiem przy SP nr 1 ma wykonać do połowy lutego. 
Opóźnienie jest wynikiem problemów, jakie miał wykonawca z uzyskaniem pozwoleń. Koszt inwestycji to 1,4 mln zł. /cib

Pod koniec 2018 roku w Izbicach i Folwarku 
powstały nowe place zabaw. Z kolei w Stwol-
nie, Żylicach i Sikorzynie zamontowano na 
istniejących już placach dodatkowe urzą-
dzenia dla dzieci. W realizacji tych inwesty-
cji udział miały środki z budżetu obywatel-
skiego oraz funduszy sołeckich. /ah

Nowo wybrany sołtys Szymanowa (trzeci z prawej) Przemysław Przyjemski z nową radą sołecką
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Dokładnie w setną rocznicę wybuchu po-
wstania wielkopolskiego Muzeum Ziemi Ra-
wickiej wydało książkę pt. Powstanie wielko-
polskie 1918-1919 na ziemi rawickiej. Historia 
i tradycja. 

Publikacja autorstwa Henryka Pawłowskie-
go, ze wstępem prof. Zbigniewa Pilarczyka, to 
album zawierający fotografie i dokumenty ze 
zbiorów Muzeum Ziemi Rawickiej, w tym wie-
le dotąd niepublikowanych, dotyczących po-
wstania w naszym powiecie, oraz fotografie 
współczesne, ukazujące miejsca związane z wy-
darzeniami sprzed wieku albo poprzez fakt, 
że tam one się toczyły, albo przez to, że obec-
nie upamiętniają zdarzenia lub postaci z po-
wstania wielkopolskiego. Zdjęciom towarzyszy 
szczegółowe kalendarium powstania, zawiera-
jące najważniejsze fakty polityczne i wojsko-
we, począwszy od wybuchu I wojny światowej 
do czasów integracji byłej dzielny pruskiej 
z Rzeczpospolitą oraz najpełniejsze jak dotąd 
zestawienie powstańczych wydarzeń na ziemi 
rawickiej, a także późniejszych (do roku 1934), 
będących bezpośrednim ich następstwem. Uzu-
pełnieniem wydawnictwa jest wystawa „Po-
wstanie wielkopolskie 
1918-1919 na ziemi 
rawickiej”, która skła-
da się z dwudziestu 
wielkoformatowych 
plansz. Przedstawia 
najważniejsze postacie 
i wydarzenia z tam-
tych czasów. Wystawa 
prezentowana jest na 
rawickim deptaku do 
5 lutego. Następnie – 
jak informuje rawickie 
muzeum - trafi do za-
interesowanych szkół. 
/MZR

NOWA  
PUBLIKACJA  
I WYSTAWA  
NA DEPTAKU

GOŚĆ SPECJALNY:
Katarzyna 

Groniec
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Muzeum Ziemi Rawickiej w partnerstwie z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego realizuje projekt związany z promocją i populary-
zacją Szlaku Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz. Przedsięwzięcie wpisuje się w ogólnopolski program obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Utworzona w latach 80. XX wieku tematyczna trasa turystyczna łączy miejscowości, miejsca pamięci narodowej, obiekty historyczne związane z przebiegiem po-
wstania wielkopolskiego na ziemi rawickiej. W przybliżeniu pokrywa się z linią lokalnego frontu walk powstańczych, toczonych w styczniu i lutym 1919 roku.

Setna rocznica odzyskania niepodległości, a także wybuchu powstania, stanowi doskonałą okazję do tego, aby wypromować szlak jako oryginalny, unikatowy 
w skali regionu element lokalnej oferty turystycznej.

W ramach projektu, na realizację którego muzeum otrzymało dotację w wysokości 40 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, został opracowany i wydany przewodnik turystyczny po szlaku wraz z opisem kontekstu historycznego, 
najważniejszych zabytków, miejsc pamięci narodowej, współczesnych atrakcji turystycznych. Publikacja jest dostępna w Punkcie Informacji Turystycznej i Kultural-
nej w Rawiczu, a wersji elektronicznej można ją pobrać ze strony internetowej muzeum: www.muzeum.rawicz.pl. oraz za pomocą kodu QR. Ponadto została przygo-
towana aktualna mapa szlaku, nowy logotyp oraz plansze tematyczne, które będą rozmieszczone w terenie, przy trasie. Przy szlaku zostały zamontowane elementy 
małej architektury dostępne dla turystów.

Długofalowym elementem projektu będą działania edukacyjne – Muzeum Ziemi Rawickiej włączy się w organizację obchodów setnych rocznic wybuchu walk po-
wstańczych, ustanowienia granicy polsko-niemieckiej, powrotu powiatu rawickiego do niepodległej Polski. W muzealnej ofercie zajęć edukacyjnych dla grup zorga-
nizowanych znajdą się prelekcje, spacery tematyczne o tematyce powstańczej. Wśród zaplanowanych na ten rok znalazła się m.in. współorganizacja rajdu „Szlakiem 
Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”. /MZR

SZLAK WALK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH O RAWICZ
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SZLAK WALK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH O RAWICZ
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100 lat - dokładnie tyle czasu minęło od 
chwili wybuchu powstania wielkopolskie-
go. Dzięki poświęceniu tysięcy Wielko-
polan, dobrej organizacji oraz (jednemu 
z nielicznych w naszych dziejach) wsparciu 
zagranicznych sojuszników, w okresie 27 
grudnia-16 lutego Polakom udało się zrzu-
cić panowanie niemieckie w Wielkopolsce. 
Powstanie wielkopolskie to jednak nie tyl-
ko spektakularne bitwy i bohaterskie czy-
ny, ale i zwykli ludzie, dla których wydarze-
nia przełomu 1918 i 1919 roku to nie tylko 
nadzieja na zakończenie germanizacji, ale 
i strach o to, co przyniesie jutro.

„W Rawiczu duszna atmosfera!”
Choć z perspektywy 100 lat wydaje się to 

niedorzeczne, to w momencie wybuchu po-
wstania wielkopolskiego mało kto twierdził 
z pełnym przekonaniem, że Rawicz uda się 
przyłączyć do Polski. Skąd ten brak wiary? 
Między innymi z powodu stosunków narodo-
wościowych. Jeszcze w 1918 r. miasto zamiesz-
kiwali w znacznej większości Niemcy. Dla nich 
sama myśl o odłączeniu rodzinnego Rawitsch 
od Niemiec była niedopuszczalna. Nie oznacza 
to jednak, że ludność niemiecka lekceważyła 
powstańców oraz „problem” polskiej mniejszo-
ści. Aby w przypadku przyłączenia Wielkopol-
ski do Rzeczypospolitej zagwarantować pozo-
stanie Rawicza w składzie Niemiec, 3 stycznia 
1919 r. władze miejskie podjęły uchwałę o włą-
czeniu miasta do prowincji śląskiej. Zarządziły 
również przygotowania do działań wojennych. 
Decyzja Niemców musiała wymusić reakcję 
strony polskiej. Pierwszym krokiem było od-
cięcie miasta od dostaw żywności z pobliskich 
wsi. To wywołało panikę wśród mieszkańców, 
którzy przez ostatnie kilka lat (kiedy trwała 
I wojna światowa) i tak cierpieli z powodu gło-
du. W mieście postanowiono więc wprowadzić 
stan wojenny. 

„W Rawiczu duszna atmosfera!” - odnoto-
wał jeden z czołowych działaczy powstań-
czych, ksiądz Zakrzewski. I rzeczywiście 
– braki w zaopatrzeniu, triumfalne wkro-
czenie powstańców do Jutrosina i Miej-
skiej Górki oraz poczucie oblężenia fatalnie 
wpływały na nastroje w mieście. Strach czu-
li nie tylko Niemcy, ale i Polacy, dodatkowo 
obawiający się szykan i „rewanżu” ze strony 
niemieckich sąsiadów. 

Podobnie wyglądała sytuacja w Sarno-
wie, w której wystarczyło podpalić lont, by 
nastąpił wybuch. Iskrą okazało się wejście 
do miasta Polaków. Doszło wówczas do krót-
kich walk ulicznych, w które zaangażowali 
się niemieccy mieszkańcy miasta, strzelają-
cy z okien domów do powstańców. Do Sar-
nowy wkroczyli następnie żołnierze, którzy 
wtargnęli do miejscowej plebanii, areszto-
wali polskiego księdza, a później, w mrozie 
i śniegu, przegnali go do Rawicza.

Brawurowa akcja na śląskiej granicy
Atmosfera strachu i niepewności panowała 

nie tylko w Rawiczu i Sarnowie. Nerwowość 
towarzyszyła też mieszkańcom pobliskich 
wiosek. Trudno się zresztą temu dziwić. Wy-
obraźmy sobie, że całą naszą okolicę dzień 

w dzień wypełnia huk eksplozji, a wraz z nią 
równie niebezpieczna siła - plotka. Plotka 
o koncentracji wojsk, o okrucieństwach, o roz-
lewie krwi, o panoszącej się śmierci. 

Niemcy czuli się równie zagrożeni, co Po-
lacy. Posiadali jednak i kilka „asów”, pozwa-
lających im patrzeć w przyszłość z większym 
optymizmem. Jednym z nich było położenie. 
Od południa i zachodu rozciągała się granica 
między Wielkopolską a Śląskiem. Teren ten 
posiadał dobre połączenie z wielkimi mia-
stami, w których stacjonowało zawodowe 
wojsko: z Breslau (Wrocławiem) i z Glogau 
(Głogowem). Zamieszkiwali go w ogromnej 
większości Niemcy, gotowi wspomóc swoich 
rodaków w boju. Dodatkowo nastroje studził 
fakt, że główna linia walk znajdowała się 
w odległości około kilkudziesięciu kilome-
trów. Blisko, ale nie na tyle, by sytuacji nie 
dało się kontrolować na swoich warunkach.

W jaki szok wprawił wszystkich potęż-
ny wybuch, który nagle rozległ się tuż przy 
moście kolejowym na Orli, kilkanaście ki-

lometrów od frontu. Jeszcze większym za-
skoczeniem okazała się informacja, że huk 
wywołały ładunki zdetonowane przez Pola-
ków. Niemcy byli zdumieni - zamachu ter-
rorystycznego (bo tak określano atak) do-
konano w głębi Śląska. To przecież Niemcy 
mieli być stroną ofensywną, a tymczasem 
to powstańcy zaatakowali, grożąc zarazem 
odcięciem Korsenz (Korzeńska) i Rawitsch 
od pomocy wojskowej z Breslau. I choć atak 
nie wyrządził tak znacznych szkód, jak się 
spodziewali jego pomysłodawcy, to efekt 
psychologiczny był olbrzymi.

Cdn.

Tomasz Musielak

Tomasz Musielak

Ignacy Busza – jeden z przywódców powstania wielkopolskiego na ziemi rawickiej

MIESZKAŃCY ZIEMI RAWICKIEJ  
WOBEC POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
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REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  
I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Już niebawem ruszają zapisy do publicz-
nych przedszkoli i szkół podstawowych 
w Gminie Rawicz na rok szkolny 2019/2020. 
Rekrutacja będzie przebiegała drogą elek-
troniczną poprzez system „NABÓR 2019” 
i specjalną stronę internetową dostępną od 
dnia 28 stycznia br. pod adresem:

www.nabor.pcss.pl/rawicz

Strona jest adresowana do rodziców przyszłych 
przedszkolaków, pierwszoklasistów oraz dzie-
ci, które będą uczęszczać do oddziałów sporto-
wych. Dostęp do strony będzie można uzyskać, 
wpisując adres strony bezpośrednio w przeglą-
darkę lub poprzez gminną stronę internetową 
(klikając baner dedykowany naborowi). Będzie 
tam dostępny informator dla rodziców zawie-
rający szczegółowe informacje na temat zasad, 
kryteriów i terminów rekrutacji. System jest 
licencjonowany przez Poznańskie Centrum Su-
perkomputerowo - Sieciowe.

W systemie będą odbywały się: 
 zgłoszenia do szkół obwodowych (od dnia 
28 stycznia do 12 lutego 2019 r.),
 rekrutacja do gminnych przedszkoli (od 4 lu-
tego 2019 r.),
 rekrutacja do klas I szkół podstawowych (od 
18 lutego br. będzie prowadzona, jeśli po 
przyjęciu dzieci z obwodu szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami, na które może przyjąć 
dzieci spoza obwodu) oraz klas I sportowych 
(od 18 lutego br. tylko w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Rawiczu),
 rekrutacja do oddziałów sportowych w kla-
sach IV (od 18 lutego br.)

Szczegółowe informacje na temat zasad,  
kryteriów i terminów rekrutacji będą dostęp-
ne w specjalnie przygotowanym informatorze  
dla rodziców, dostępnym po feriach w każ-
dej placówce gminnej, na wyżej wskazanej 
stronie naboru oraz na stronie internetowej  
www.rawicz.pl. /WES

RAWICKA DELEGACJA NA BIAŁORUSI 
Wymiana młodzieży oraz współpraca gospo-

darcza i kulturalna – te kwestie były omawiane 
podczas wizyty rawickiej delegacji w białoru-
skim mieście Głębokie, które współpracuje 
od wielu lat z Zieloną Górą oraz miastami we 
Francji, Niemczech i Izraelu. Obecnie gmina 
Rawicz ma dwa miasta partnerskie - niemie-
ckie Attendorn oraz czeskie Strakonice. 

Dlaczego temat współpracy z Białorusią po-
jawił się w Rawiczu? To wynik współpracy 
kulturalnej Biura Promocji i Komunikacji 
Społecznej w ramach Festiwalu Muzyków 
Ludowych. – Przedstawiciel miasta Głębokie 
był obecny na rawickim wydarzeniu od jego 
pierwszej edycji, dlatego mieliśmymożliwość 
wymiany doświadczeń na gruncie kultury, 
głównie tradycji kulturowych. Głębokie jest 
miastem zamieszkałym przez dużą grupę osób 
pochodzenia polskiego, a w okresie międzywo-
jennym leżało w granicach II Rzeczypospoli-
tej – tłumaczy burmistrz Rawicza. W okresie 
tym było miastem wielonarodowościowym 
i wielokulturowym.  W programie wizyty de-
legacji z Rawicza znalazły się m.in. zwiedza-
nie muzeum, obiektów kulturalnych i lokal-
nych zakładów produkcyjnych. Ciekawostką 
dla odbywających wizytę było funkcjonowa-
nie nowoczesnego zakładu produkującego 
nasiona i sadzonki sosny. Wiodące branże 
w mieście Głębokie to mięsna, spożywcza 
i drzewna. 

Rawicz i Głębokie finansują m.in. wydarze-
nia o podobnym charakterze (w mieście Głę-
bokie organizowany jest tradycyjny przegląd 
dudziarski oraz Festiwal Wiśni – kilkudnio-
wa impreza, która przyciąga uwagę turystów 
i biznesu, a samo miasto zyskuje miano bia-
łoruskiej stolicy wiśni) - delegację z Rawicza 
w urzędzie miasta Głębokie przywitał wystę-
pem zespół ludowy (na zdjęciu). Burmistrz 
rozmawiał z miejscowym przewodniczącym 
rejonu (ОлегВикторович). Rozmawiano 
o możliwościach wymiany kulturalnej oraz 
młodzieży. – W osobistej rozmowie opowiada-
liśmy o naszych miastach. Głębokie jest zdecy-
dowane na podjęcie współpracy z Rawiczem. 
W związku z tym zaprosiłem Pana Przewod-

niczącego do Rawicza. Termin wizyty zostanie 
ustalony – dodaje włodarz. 

Obie strony przeanalizują szczegółowe 
zakresy możliwości współpracy. Podobnie 
jak w przypadku nawiązanych przez Gminę 
Rawicz kontaktów z Niemcami i Czechami 
pierwsza wizyta miała głównie charakter roz-
poznawczy. Rozmowy będą kontynuowane 
podczas rewizyty delegacji z miasta Głębokie 
w Rawiczu (prawdopodobnie w I kwartale 
2019 roku). 

Drugim ważnym tematem  wyjazdu była 
możliwość nawiązywania współpracy gospo-
darczej pomiędzy rawickimi i białoruskimi 
przedsiębiorcami. Burmistrz Rawicza spotkał 
się m.in. w Mińsku z pracownikami Zagranicz-
nego Biura Handlowego (ZBH) utworzonego 
przez PAIH. Dyrektor biura, Mikołaj Tauber, 
naświetlił szanse i możliwości współpracy 
z firmami z Białorusi. Przedstawił szereg in-
formacji, które zostaną przekazane członkom 
Rawickiej Rady Przedsiębiorczości i RIPH oraz 
innym zainteresowanym przedsiębiorcom.  
– Białorusini szukają wzorców czy rozwiązań, 
które mogliby u siebie zastosować, są również 
otwarci na współpracę gospodarczą czy import 
wytwarzanych u nas produktów. Można tez od 
nich na dobrych warunkach importować surow-
ce, towary i usługi – ocenia Grzegorz Kubik. 

W skład gminnej delegacji wchodzili bur-
mistrz Grzegorz Kubik, dyrektor Domu Kultu-
ry w Rawiczu Dariusz Taraszkiewicz, Kierow-
nik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej 
Magdalena Kaczmarek i Kierownik Biura Ob-
sługi Inwestora i Przedsiębiorcy Julita Augu-
styniak. /cib
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SPOTKANIE Z LAUREATAMI FOTOKONKURSU  
„GMINA RAWICZ W OBIEKTYWIE”

8 stycznia burmistrz Grzegorz Kubik spotkał 
się z laureatami Fotokonkursu „Gmina Rawicz 
w obiektywie”. Nagrodzeni w edycji 2018 zosta-
li: Jarosław Pawlak, Daniel Matysiak, Mikołaj 
Polaszek i Adam Markowski. Autorzy zdjęć 
wybranych do nagrodzenia podpisali z Gminą 
umowy licencyjne (za jedno wskazane zdjęcie 
można otrzymać 50 zł). Pod koniec roku na ba-
zie zdjęć wybranych w Fotokonkursie powstał 
m.in. kalendarz gminny dystrybuowany jako 
gadżet promocyjny. 

Wszystkich zainteresowanych dzieleniem się 
swoimi fotograficznymi pasjami zachęcamy 
do udziału w konkursie w 2019 roku - zdję-
cia można przesyłać w dowolnym terminie. 
Ideą konkursu jest upowszechnianie i po-
pularyzacja fotografii jako formy artystycz-
nej oraz utrwalenie na fotografiach piękna 
i różnorodności architektury i krajobrazu 
gminy Rawicz. Szczegóły Fotokonkursu do-
stępne są na gminnej stronie internetowej  
- www.rawicz.pl/fotokonkurs. /red

3 stycznia burmistrz Grzegorz Kubik spotkał się z naczelnikami i ko-
mendantami OSP działającymi na terenie gminy Rawicz. Podsumowano 
miniony rok oraz omówiono najważniejsze kwestie na najbliższe mie-
siące.

Na noworocznym spotkaniu, obok życzeń, pojawił się słodki poczęstunek 
z motywem strażackim. Strażakom ochotnikom życzymy szczęśliwego, bez-
piecznego 2019 roku! /red

NOWOROCZNA  
ODPRAWA STRAŻACKA

OSTATNIE POSIEDZENIE 
3 stycznia w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz odbyło się ostatnie 
w kadencji posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Za pracę w radzie podziękowały 
seniorom władze gminy. Obrady upamiętniono wspólnym zdjęciem. Wkrótce po-
znamy nowy skład Gminnej Rady Seniorów. /dw
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ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI W RAWICKIEJ BIBLIOTECE  
DARMOWY DOSTĘP DO 25 000 E-BOOKÓW

Jedna wizyta w Rawickiej Bibliotece Publicznej  
wystarczy, by uzyskać dostęp  
do ogromnej bazy e-książek.  

Wystarczy przyjść do Rawickiej Biblioteki Publicznej,  
być już lub zostać jej czytelnikiem, pobrać hasło  

i założyć konto na stronie Legimi.  
Wtedy można już czytać do woli  

- wszędzie, gdzie chcesz i co chcesz. 

Legimi to platforma, która oferuje dostęp  
do ponad 25 000 książek elektronicznych  

- w tym nowości wydawnicznych  
i największych bestsellerów. 

Kody dostępne są w Rawickiej Bibliotece Publicznej  
- ul. Targowa 1. /red

Strona do rejestracji: www.legimi.pl
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BARBARA SZUMNA  
- ABSTRAKCYJNE  
„ODBICIA”

12 stycznia w Muzeum Ziemi Ra-
wickiej otwarto wystawę malar-
stwa Barbary Szumnej - „Odbicia”.

Barbara Szumna urodziła się 
w 1975 roku w Gostyniu. Jest ab-
solwentką Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu na Wydziale Malar-
stwa i Rzeźby w pracowni prof. 
Aleksandra Dimitrowicza. Dyplom 
z wyróżnieniem obroniła w 2014 
roku z malarstwa i z multimediów. 
Zajmuje się malarstwem abstrak-
cyjnym oraz instalacją.

Na najnowszej wystawie rawi-
cka artystka pokazała prace abs-
trakcyjne. W katalogu wystawy 
autorka prac napisała: „Stworzy-
łam obrazy białe i czarne, do któ-
rych inspiracją był mały czarny 
kamień. Na jego powierzchni natu-
ra wyrzeźbiła szereg linii o jasnej, 
ciepłej barwie, tworzących swoisty 
obraz malarski”.

Wzbogacony muzycznie werni-
saż cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Wystawę można oglądać 
do 12 lutego. /MZR

POZARZĄDOWY RAWICZ  
- NOWE MOŻLIWOŚCI
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej za-
prasza do skorzystania z bezpłatnych kon-
sultacji. W każdy ostatni czwartek miesiąca 
istnieje możliwość indywidualnego spotka-
nia się ze specjalistą i otrzymania wsparcia 
w zakresie działalności organizacji pozarzą-
dowych. Wystarczy poprzez e-mail lub tele-
fon umówić się na spotkanie. Punkt będzie 
czynny od godziny 15:00 do 19:00 (pokój nr 3 
w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz). Nowe 
możliwości zapewne pomogą stowarzysze-
niom rozwiązać niejeden problem z zakresu 
bieżącej działalności. Ponadto wszystkie in-
formacje przydatne organizacjom znajdu-
ją się na stronie www.rawicz.pl w zakładce  
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. /mk

Fo
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SUKCES 
W SPORTACH 
WALKI

W grudniu gośćmi burmistrza Kubi-
ka byli złoci medaliści Międzynarodo-
wych Zawodów w Taekwondo, które 
odbyły się 1 grudnia w Halle (Niem-
cy). Maksymilian Nowak, Jan Wojcie-
chowski i Jakub Jarosz są podopiecz-
nymi trenerów Marka Tyczyńskiego 
(7. dan) i Grzegorza Wojciechowskie-
go (3. dan). Zarówno zawodnikom jak 
i trenerom życzymy dalszych sukce-
sów sportowych. /red

AKADEMIA  
MAŁEGO  
OGRODNIKA
10 stycznia po raz kolejny rawickie Bri-
comarche we współpracy z Urzędem 
Miejskim Gminy Rawicz zorganizowa-
ło akcję pod nazwą „Akademia Małego 
Ogrodnika”. Zajęcia skierowane są do 
przedszkolaków. Mają charakter edu-
kacyjny, a towarzyszy im świetna za-
bawa. Takie lekcje mali ogrodnicy na 
pewno zapamiętają na długi czas. /red
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21 LUTEGO (CZWARTEK)
20:00 /  Kabaret SMILE 

Sala Widowiskowa DK w Rawiczu - Bilety w cenie: 
do rzędu XV – 70 zł, od rzędu XVI – 60 zł do 
nabycia w kasie Domu Kultury w Rawiczu oraz 
na stronie www.kupbilecik.pl

22 LUTEGO (PIĄTEK)
9:00-13:00 /  Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich 
Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 101)

24 LUTEGO (NIEDZIELA)
20:00 /  Spektakl Szalone nożyczki 

Sala Widowiskowa DK w Rawiczu – Bilety  
w cenie 75 zł do nabycia w kasie Domu Kultury 
w Rawiczu oraz na stronie www.biletyna.pl

27 LUTEGO (ŚRODA)
18:00 /  Warsztaty haftu hazackiego 

Świetlica wiejska w Ugodzie

28 LUTEGO (CZWARTEK)
15:00-19:00 /  Mobilny Punkt Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych 
Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)

16LUTEGO (SOBOTA)
17:30 /  Koszykówka: RKKS Rawia Rawag Rawicz – KS 

Sudety Jelenia Góra 
Hala sportowa Szkoły Podstawowej  
w Sierakowie

20 LUTEGO (ŚRODA)
18:00 /  Warsztaty haftu hazackiego 

Muzeum Ziemi Rawickiej
19:00 /  Upiory i tenory  

- Kankan z piekła rodem 
Operetka Orfeusz w piekle Jacquesa Offenbacha 
Kameralna Scena Teatralna (sala witrażowa DK 
w Rawiczu) - wstęp wolny

30 STYCZNIA (ŚRODA)
18:00 /  Warsztaty haftu hazackiego 

Świetlica wiejska w Ugodzie

31 STYCZNIA (CZWARTEK)
15:00-19:00 /  Mobilny Punkt Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych 
Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)

18:00 /  Koncert Karnawałowy Orkiestry Wojskowej Sił 
Zbrojnych Białorusi 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu. Bilety w cenie: 
35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy) do nabycia w kasie 
Domu Kultury w Rawiczu, sklepie muzycznym „Orion”, 
Kinie „Promień oraz na stronie www.bilety24.pl- bilet 
obowiązuje także na Rewię Karnawałową (3 lutego)

1 LUTEGO (PIĄTEK)
19:00 /  Wieczór kolędowy Wśród nocnej ciszy głos się 

rozchodzi 
Rynek Sarnowski - Ratusz

2LUTEGO (SOBOTA)
17:30 /  Koszykówka: RKKS Rawia Rawag Rawicz - 

Zetkama Doral Nysa Kłodzko 
Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Sierakowie

3 LUTEGO (NIEDZIELA)
18:00 /  Rewia Karnawałowa - wystąpią gwiazdy teatrów 

musicalowych i muzycznych: Janusz Kruciński, 
Mariusz Jaśko, Anna Sokołowska-Alabrudzińska; 
prowadzący: Ryszard Rembiszewski 
Bilet obowiązuje także na Koncert Karnawałowy 
Orkiestry Wojskowej Sił Zbrojnych Białorusi  
(31 stycznia)

4 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK)
10:00 /  Uroczystość nadania rondu nazwy  

Bitew o Rawicz 1919 r.  
Rondo przy ul. 1000-lecia

11:00 /  Promocja książki Powstanie wielkopolskie  
1918-1919 na ziemi rawickiej. Historia i tradycja  
Muzeum Ziemi Rawickiej

6 LUTEGO (ŚRODA)
18:00 /  Warsztaty haftu hazackiego 

Muzeum Ziemi Rawickiej
19:30 /  Koszykówka: RKKS Rawia Rawag Rawicz - BC 

Obra Kościan 
Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Sierakowie

8 LUTEGO (PIĄTEK)
18:00 /  Wystawa Wczesny Łukowiak III 

Pracownia plastyczna im. Zbigniewa Łukowiaka oraz 
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu - wstęp wolny

9 LUTEGO (SOBOTA)
9:00 /  Rajd PTTK: Szlakiem walk Powstańców Wielko- 

polskich o Rawicz Wydawy-Słupia Kapitulna

10 LUTEGO (NIEDZIELA)
16:00 /  Rodzinne Muzeum 

Muzeum Ziemi Rawickiej

12 LUTEGO (WTOREK)
17:00 /  Warsztaty dla dzieci „Kreatywny Ty”-  

Spotkanie z żyrafą 
Obowiązują zapisy: 65 545 20 04 
Rawicka Biblioteka Publiczna

13 LUTEGO (ŚRODA)
18:00 /  Warsztaty haftu hazackiego 

Świetlica wiejska w Ugodzie

15 LUTEGO (PIĄTEK)
19:00 /  Koncert Artystów Piwnicy pod Baranami 

Sala Widowiskowa DK - Bilety w cenie: 35 zł 
(normalny), 30 zł (ulgowy) do nabycia w kasie Domu 
Kultury w Rawiczu, sklepie muzycznym „Orion”, 
Kinie „Promień oraz na stronie www.bilety24.pl

INFORMUJEMY // PROPONUJEMY // ZAPRASZAMY




