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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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W TROSCE  
O RAWICKĄ STARÓWKĘ 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ruszyły działania 
konsultacyjne w związ-
ku z rozpoczęciem prac 
nad miejscowym planem 
zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru 
Starego Miasta w Rawi-
czu. Wszystkich, którym 
bliska jest przestrzeń 
rawickiej starówki, Bur-
mistrz Gminy Rawicz 
zaprasza do wyrażenia 
opinii na poszczególnych 
etapach opracowania 
dokumentów planistycz-
nych. Zaplanowano - mię-
dzy innymi - tematyczne 
spotkania oraz space-
ry badawcze.

 ‣ s. 4 i 6 
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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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WITAMY NA HAZACH

W lipcu urząd miejski zrea-
lizował kolejny projekt mający 
na celu promocję mikroregio-
nu hazackiego. Przy każdej 
tablicy informującej o wjeź-

dzie do hazackiej wsi w gminie 
Rawicz zamontowane zostały 
nowe tablice ozdobione haf-
tami (z katalogu hazackich 
wzorów) i herbem gminy. Jak 

informuje Tomasz Smolarski 
- Pełnomocnik Burmistrza ds. 
Turystyki - w planie jest jeszcze 
wykonanie i montaż tematycz-
nych witaczy. /mk

W połowie wakacji zamontowano pierwszą w Rawiczu samoobsługową publiczną stację 
naprawy rowerów. Jej możliwości przetestowali m.in. fachowcy z PTTK o. Rawicz przed 
rowerowym wypadem do Ścinawy. 
Stanowisko z podręcznym sprzętem, jak i nowe stojaki rowerowe, umiejscowione są 
przy urzędzie miejskim. Projekt ma charakter pilotażowy - stacja znajduje się na terenie 
objętym monitoringiem. Jeśli tego typu rozwiązanie sprawdzi się wśród użytkowników 
jednośladów, podobne stacje pojawią się w przyszłości w kolejnych lokalizacjach w mie-
ście. Krótka instrukcja obsługi, zobrazowana w przejrzysty sposób, umieszczona jest na 
skrzynce ze sprzętem. /mk
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ZBIORNIK RETENCYJNY  
PRZY KADECKIEJ 

Trwa budowa zbiornika 
retencyjnego przy ulicy 
Kadeckiej w Rawiczu. 
Projekt obejmuje również 
budowę dwóch przepom-
powni wód deszczowych 
tłoczących wodę ze zbior-
nika wód deszczowych do 
hydrantu przeciwpożaro-

wego do celów ratowniczo 
- gaśniczych i podlewania 
zieleni miejskiej. 

Po zakończeniu robót 
zostanie odtworzona na-
wierzchnia drogi asfalto-
wej i z kostki brukowej 
oraz ogrodzenie od stro-

ny ul. Kadeckiej. Zgodnie 
z założeniami zbiornik ma 
pomieścić aż 550 m3 wody. 
Realizacja inwestycji ma 
przyczynić się do zmini-
malizowania problemu 
zalewania ulic w centrum 
miasta podczas gwałtow-
nych opadów. /cib

POWSTAJE MINIRONDO 

Trwają prace związane 
z budową minironda na 
skrzyżowaniu ulic J. Pił-
sudskiego-Wały T. Koś-

ciuszki-Wojska Polskiego. 
Wykonawcą robót jest fir-
ma INFRAKOM z Kościana. 
Wartość robotów budow-

lanych to 362 000 zł. Nowe 
rondo ma być dostępne dla 
mieszkańców z początkiem 
września. /cib

PRZEBUDOWA 
DROGI W ŻYLICACH

Budowa przebiega bez więk-
szych problemów, zgodnie 
z harmonogramem. Zakoń-
czenie prac zaplanowano na 
czwarty kwartał 2019 roku. 
Wykonawcą robót budowla-

nych jest Lider Konsorcjum 
Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Melioracyjne „DROGO-
MEL” i Partner Konsorcjum 
- Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 
z Leszna. /cib

CO Z ULICĄ  
MŁYŃSKĄ?
W czerwcu pomiędzy Po-
wiatem Rawickim a Gminą 
Rawicz zostało podpisane 
porozumienie w sprawie 
wspólnej realizacji prze-
budowy ulicy Młyńskiej 
w Rawiczu (etap I).  Zgod-
nie z niniejszym porozumie-
niem starostwo przekazało 
gminie Rawicz dofinansowa-
nie w kwocie 89 tys. zł. Wy-
konawcą inwestycji będzie 
firma Marka Żurka z Sarno-

wy za kwotę 233 tys. zł. Za-
kres robót obejmuje budowę 
kanalizacji deszczowej z od-
prowadzeniem jej do istnie-
jącego rowu, wyczyszczenie 
rowu, utwardzenie jezdni 
(kostką betonową) stano-
wiącej drogę dojazdową do 
wybudowanego parkingu na 
terenie Zespołu Szkół Zawo-
dowych. Inwestycja zgodnie 
z planem ma być ukończona 
pod koniec 2019 roku. /cib

UMOWA NA  
BUDOWĘ II ETAPU 
SCHRONISKA  
PODPISANA
19 sierpnia została podpisa-
na umowa na realizację II 
etapu budowy schroniska 
dla bezdomnych psów z te-
renu gminy Rawicz. W skład 
II etapu wchodzi wykonanie 
m.in. 20 kojców, ogrodzenia, 
utwardzenie terenu i mon-
taż oświetlenia.  

W ramach I etapu przygo-
towany został główny budy-
nek schroniska. Umowa na 
dalsze prace została podpisa-
na z firmą Marka Konieczne-
go z Drzewiec na kwotę 450 
000 zł. Opiekę nad zwierzęta-
mi schronisko ma rozpocząć 
już w styczniu 2020 roku.   

W zakresie etapu II 
z n a j d u j e  s i ę  p r z e d e 
wszystkim wykonanie 
20 zadaszonych kojców 
wraz z wybiegami, ogro-
dzeniem i odwodnieniem 
oraz utwardzenie części 
terenu i zamontowanie 
oświetlenia placu. - Liczę 
na to, że uda się dotrzymać 
terminu i bez większych 
problemów zakończymy 
tę inwestycję  – dodaje 
burmistrz Grzegorz Ku-
bik. Obecnie psy z tere-
nu gminy wożone są do 
schroniska w Henrykowie 
niedaleko Leszna. /cib
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BURMISTRZ GMINY RAWICZ 
ZAPRASZA NA KONSULTACJE 

SPOŁECZNE PLANU MIEJSCOWEGO 

JAKI PLAN MIEJSCOWY DLA STAREGO MIASTA W RAWICZU?

SPOTKAJMY SIĘ

STARE MIASTO
(OD)NOWA

ANKIETA INTERNETOWA  •  SPOTKANIA KONSULTACYJNE  •  SPACERY BADAWCZE

8 WRZEŚNIA (niedziela) godz. 14:00-16:00 
Park przy Domu Kultury - podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego

10 WRZEŚNIA (wtorek) godz. 14:00-18:00
Teren miejski przy Wałach Kościuszki/Plac przy Pomniku Żołnierza

15 WRZEŚNIA (niedziela) godz. 10:00-14:00
„Bunkier” przy ulicy Podzamcze

17 WRZEŚNIA (wtorek) godz. 9:00-11:00 i godz. 17:00-19:00
Plac Wolności/Targowisko miejskie

21 WRZEŚNIA (sobota) godz. 10:00-14:00
Kamienica Rynek 9 (Staromiejska)

WORLD CAFÉ - SPOTKANIE OTWARTE

PUNKTY KONSULTACYJNE I SPACERY BADAWCZE

POMÓŻ NAM ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
 Czego brakuje w centrum, a czego jest za dużo?

  Co dalej z Placem Wolności i Bunkrem przy Podzamczu?

Jak  powinno wyglądać miejskie targowisko?

Jak zagospodarować podwórka?

www.rawicz.pl/staremiastoodnowa Rawicz: Stare Miasto – konsultacje społeczne 
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POLSKIE SUROWCE SKALNE Z NAJLEPSZĄ 
OFERTĄ NA PRZEBUDOWĘ RYNKU 

W drugim przetargu na 
przebudowę rawickiego ryn-
ku wzięło udział 6 firm. Naj-
niższa oferta wynosi 8,9 mln 
zł. To propozycja Polskich 
Surowców Skalnych z Bie-
lan Wrocławskich. Według 
burmistrza Rawicza udało 
się osiągnąć cel i zmniejszyć 
proponowane kwoty w prze-
targu. W pierwszym najniż-
sza kwota wyniosła ponad 
9,2 mln zł, a najwyższa 14,5 
mln zł. W drugim przetargu 
ceny były bardziej wyrów-
nane i wyniosły od 8,9 mln 
zł do 10,3 mln zł. 

Poza Grupą Budowlaną 
Polskie Surowce Skalne do 
przetargu przystąpiło 5 in-

nych: Wasbud z Grodkowa 
(9,1 mln zł), Gembiak-Miks-
tacki z Krotoszyna (9,5 mln 
zł), Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno – Usługowo - Handlowe 
Steinbudex ze Świdnicy (9,7 
mln zł), Granit ze Strzegomia 
(10,2 mln zł) i Zbylbruk z Bo-
bolic (10,3 mln zł).

Jak przetarg ocenia bur-
mistrz Grzegorz Kubik? – Kwo-
ty w przetargu pokazują, że 
dobrą decyzją było unieważ-
nienie poprzedniego postępo-
wania i ogłoszenie kolejnego. 
Najniższą ofertę złożyła firma 
z Wrocławia, Polskie Surowce 
Skalne – mówi.

Firma będzie miała rok na 
wykonanie zadania. /cib

DZIAŁKA POD MIESZKANIA NA UL. SAPERSKIEJ CZEKA NA WŁAŚCICIELA 
Gmina ponownie ogłosiła 

wykaz o przeznaczeniu do 
sprzedaży działki przy ul. 
Saperskiej w Rawiczu w dro-
dze przetargu. Obecnie teren 
jest wykorzystywany jako 
plac postojowy i manewro-

wy. Dla działki o wielkości 0,7 
ha nie ma planu miejscowego. 
Mogą na jej terenie powstać 
m.in. domy wielorodzinne. 
Gmina ustaliła cenę działki 
o wielkości 0,7 ha na 908,7 tys. 
zł. Teren przy ul. Saperskiej 

obecnie jest niezabudowany 
i nieogrodzony oraz posiada 
dostęp do gminnej drogi, czyli 
ul. Grota-Roweckiego. Prze-
znaczony na sprzedaż obszar 
jest wykorzystywany jako 
parking i plac manewrowy. 

Władze gminy chcą sprzedać 
teren w trybie ustnego prze-
targu nieograniczonego. Po-
przedni przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. Ofe-
rent, który uiścił wadium, nie 
przystąpił do licytacji. Przetarg 

zostanie ogłoszony po dniu  
1 września br., przy czym mię-
dzy ogłoszeniem przetargu 
a jego terminem musi upłynąć 
60 dni (z uwagi na cenę wy-
woławczą sprzedaży powyżej  
100 tys. euro). /cib

24 lipca w sali sesyjnej urzędu miejskiego Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak złożył 
wraz z burmistrzem Grzegorzem Kubikiem podpis pod 
zapisami umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą 
"Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza 
przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szere-
gów 3". 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje 
gminną inwestycję kwotą blisko 7 mln zł z WRPO 2014+.

W swoim wystąpieniu burmistrz podkreślił, jak ważne 
zmiany czekają miasto i jak ważne są ich efekty z punk-
tu widzenia Rawicza jako wizytówki województwa - 
południowej bramy Wielkopolski. Marszałek zwrócił 
zaś uwagę na bardzo przemyślany, modelowy projekt 
rewitalizacji, życząc pomyślnej realizacji inwestycji na 
każdym z etapów. /mk
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24 sierpnia w parku przy 
Domu Kultury w Rawiczu 
odbyły się Dożynki Po-
wiatowo-Gminne. Rolnicy 
wspólnie z Burmistrzem 
Gminy Rawicz Grzego-
rzem Kubikiem oraz Sta-
rostą Rawickim Adamem 
Sperzyńskim świętowali 
zakończenie pracowitego 
lata. Na przybyłych czekała 
moc atrakcji. 

Po dziękczynnej mszy 
w kościele pw. św. Andrzeja 
Boboli w Rawiczu odbył się 
przemarsz na teren parku 
z miejskogórecką orkiestrą na 
czele. Przy odnowionej muszli 
koncertowej włodarze wzię-
li udział w uroczystościach 
obrzędowych przygotowa-
nych przez Zespół Regionalny 
„Wisieloki”. Wybrzmiały też 
radosne przyśpiewki. Tra-
dycyjną funkcję starostów 
pełnili w tym roku rolnicy 
z Szymanowa - Jolanta Ma-
jewska i Dawid Ciesielski.

Po oficjalnej części zebra-
ni w parku bawili się przy 
muzyce zespołu ŁOBUZY. 
Rozstrzygnięto także orga-
nizowany od czterech lat 
konkurs "Ukwiecona Gmina 
Rawicz" - nagrodzono właści-

cieli najpiękniejszych posesji 
oraz sołecki zakątek. Goście 
mogli także podziwiać zma-
gania strongmenów w przy-
gotowanym przez nich show 

z gościnnym udziałem me-
dalisty Mistrzostw Świata 
w Trójboju Siłowym Klasycz-
nym, rawiczaninem Grzego-
rzem Heinze.

Dożynki zwieńczyła zaba-
wa taneczna z zespołem Woo 
Boo Doo. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim przybyłym 
za wspólne świętowanie. /ak

Przyśpiewki  
dożynkowe 2019

Chłop z głową na karku,
z okiem jak u mistrza,
ta zwroteczka tyczy
Kubika burmistrza.
Działaj, chłopie działaj, 
boś na dobrej drodze
i uściski poślij ,
swej wiernej załodze.

***
A starosta Adam, 
zawsze uśmiechnięty,

fachowy panocek
od głów aż do pięty.
Nie ma łatwej pracy, 
mówmy sobie szczerze,
dobrze, że wieczorem,
może pojeździć  
na skuterze.

***
Rada, rada, rada,
a w tej radzie radni,
jacy akuratni,
gminni i paradni.
Przy sesyjnym stole
prawą dłoń podnieśli,

dożynkowy budżet
wiele gwiazd pomieś-
cił.

***
Młodym pomóc  
w szkole,
zawsze są gotowi
zwarci i aktywni
radni powiatowi.
Prawie same chłopy,
chodź są trzy  
dziewczynki,
Kasia, Ola siedzą
tuż obok Grażynki.

***
Dostojni panowie, 
każdy z was to powi,
nas zaszczycili dzisiaj,
włodarze powiatowi.
Zdrowia wam życzy-
my, szczęścia i miłości,
niechaj rosną  
w siłę, wasze piękne  
miejscowości.

***
Kiepsko przędzie naród
bez zboża, pszenicy,
pomóc mogą tylko

nasi fest rolnicy.
Zawsze uśmiechnięci,
chętni do roboty,
nie straszny im upał,
burze i kłopoty.

***
Niechaj się wam darzy
w gminie i w powiecie,
niechaj o was mówią,
w Polsce oraz w świecie.
Boście mądrzy, silni, 
dobre z was ludziska,
serdecznie się kłaniam, 
żegnam, dajcie pyska.

DOŻYNKOWE ŚWIĘTO W RAWICZU
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NAGRODZONO POSESJE  
I SOŁECKI ZAKĄTEK

W programie Dożynek 
Powiatowo - Gminnych 
znalazło się też miejsce 
na wręczenie nagród lau-
reatom IV edycji konkursu 
„Ukwiecona Gmina Rawicz”. 
Coroczna inicjatywa towa-
rzysząca dożynkom ma na 
celu wyróżnienie najciekaw-
szych rozwiązań w zakre-
sie aranżacji najbliższego 
otoczenia zielonego, takiego 
jak ogrody czy balkony oraz 
zakątki sołeckie, wpływają-
cego na estetyczny wizeru-
nek miasta i wsi.
Powołana komisja konkurso-
wa nagrodziła trzech właś-
cicieli posesji oraz wybrała 
najpiękniejszy teren zielony 
należący do sołectwa. Na-

grody główne ufundowała 
Gmina Rawicz. Właściciele 
najpiękniejszych ogrodów 
otrzymali profesjonalne na-
rzędzia ogrodnicze - dmu-
chawę akumulatorową, 
wysokociśnieniową myjkę 
oraz poręczne nożyce wy-
posażone w akumulator do 
precyzyjnych prac w przy-
domowych ogrodach. Wy-
różnione sołectwo otrzymało 
zestaw kuchenny do świetlicy 
-  garnek (50 l) ze stali nie-
rdzewnej wraz z chochlą, 
który - jak wierzymy - długo 
będzie służył inicjatywom 
sołeckim. Dodatkowo Agen-
cja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (oddział 
w Miejskiej Górce) ufundo-

wała nagrodę dla zwycięskie-
go sołectwa. Do Żylic trafił 
okazały zestaw piknikowy 
- kosz wypełniony regional-
nymi przysmakami. /ak

WYNIKI KONKURSU

Kategoria NAJPIĘKNIEJSZA 
POSESJA:
% I miejsce - Aurelia Poprawa, 
Łaszczyn
% II miejsce - Małgorzata 
Józefiak, Sierakowo 
% III miejsce - Elżbieta Wa-
chowiak, Szymanowo 

Kategoria NAJPIĘKNIEJSZY 
SOŁECKI ZAKĄTEK:
% Sołectwo Żylice

DOŻYNKOWE ŚWIĘTO W RAWICZU
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JEST ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW 
SARNÓWKI I UŻYTKOWNIKÓW ŚCIEŻKI  
DO MIEJSKIEJ GÓRKI 
Burmistrz Grzegorz Ku-
bik w marcu tego roku 
spotkał się z miesz -
k a ń c a m i  S a r n ó w k i , 
którzy zwrócili uwagę 
na potrzebę poprawy 
bezpieczeństwa na skrzy-
żowaniu drogi krajowej 
nr 36 z drogą powiatową 
w Sarnówce. W kwietniu 
burmistrz wystosował 
pismo w tej sprawie do 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
w Poznaniu, która popar-
ła argumentację Gminy 
i wykona postulowane 
zmiany. 

Burmistrz Rawicza po 
spotkaniu z mieszkańcami 
Sarnówki z uwagi na pilną 
potrzebę poprawy bezpie-
czeństwa w piśmie z dnia 
23 kwietnia br. zawniosko-

wał do GDDKiA o przebu-
dowę skrzyżowania drogi 
krajowej nr 36 z drogą po-
wiatową w Sarnówce.

  
– Wniosek, który złoży-
łem, dotyczył przebudowy 
skrzyżowania  na rondo lub 
wybudowanie w tym miej-
scu sygnalizacji świetlnej 
oraz o dopuszczenie ruchu 
pieszych na wybudowanej 
w 2018 roku drodze dla ro-
werów przy drodze krajowej 
nr 36 z Rawicza od Ronda 
Sarnowskiego do Miejskiej 
Górki – tłumaczy bur-
mistrz Rawicza Grzegorz 
Kubik. W swojej odpowie-
dzi GDDKiA potwierdziło 
konieczność przebudowy 
skrzyżowania oraz decy-
zję o zgłoszeniu do progra-
mu skupiającego zadania 
z zakresu poprawy bez-

pieczeństwa na sieci dróg 
krajowych. 

Jak zauważa GDDKiA, 
„przygotowany Program In-
westycji dla tego przedsię-
wzięcia znajduje się w fazie 
oczekiwania na akceptację, 
po której spodziewać się 
będzie można przyznania 
środków na ten cel”.  

Burmistrz otrzymał rów-
nież odpowiedź w sprawie 
wspólnego użytkowania 
przez pieszych i rowerzystów 
ciągu rowerowego przy dro-
dze krajowej nr 36 z Rawi-
cza od Ronda Sarnowskiego 
do Miejskiej Górki. Ścieżka 
oznakowana jest znakami 
C-13 (droga dla rowerów). 
GDDKiA przychyliła się do 
wniosku Gminy i wprowadzi 
znaki C13/C-16 oznaczające 
drogę dla pieszych i rowerów 

oraz zastosu-
je odpowiednie 
oznakowanie poziome 
(P23 - droga dla pieszych) 
w uzupełnieniu istniejące-
go oznakowania. Według 
GDDKiA zmiany zostaną 
wprowadzone w terenie po 

wykona-
niu projektu 

organizacji ruchu, za-
opiniowaniu go przez Ko-
mendę Wojewódzką Policji 
w Poznaniu i zatwierdzeniu 
w poznańskim oddziale in-
stytucji w Poznaniu. /cib

STRAŻACKA  
INICJATYWA LOKALNA
Remiza strażacka w Ugodzie rośnie w oczach. 
Przeważająca część inwestycji została wykonana 
przez grupę inicjatywną złożoną ze strażaków 
ochotników, którym wsparcie zaproponowała 
lokalna firma budowlana. Dzięki połączeniu sił 
prace przewidziane na kilka miesięcy zakończono 
znacznie wcześniej i można było przejść do kolej-
nego etapu. W drodze przetargu Gmina wybrała 
wykonawcę dachu. Prace w toku. /mk

MIESZKAŃCY WYPOWIEDZIELI 
SIĄ NA TEMAT  
PLANU MIEJSCOWEGO

Podczas tegorocznego 
Święta Rawicza miesz-
kańcy mogli nie tylko 
skorzystać z bogatej ofer-
ty koncertowej, ale także 
zabrać głos w ważnych dla 
miasta sprawach. 
6 i 7 lipca w parku domu 
kultury działał specjalny 
punkt w związku z przy-
stąpieniem Rawicza do 
projektu „Przestrzeń dla 
Partycypacji 2”, dotyczą-
cego konsultacji społecz-
nych planu miejscowego 
obszaru Starego Miasta. 
Pracownicy urzędu prze-

p r o w a d z i l i  w s t ę p n e 
rozmowy z mieszkańca-
mi oraz zbierali uwagi 
i wnioski zainteresowa-
nych osób. Przy stoisku 
wystawione były mobilne 
tablice z wizualizacjami 
terenów na starówce - 
Placem Wolności, tar-
gowiskiem miejskim, 
kamienicą Rynek 9 (Sta-
romiejska), „Bunkrem” 
przy ulicy Podzamcze oraz 
terenem miejskim przy 
Wałach Kościuszki grani-
czącym z parkingiem przy 
Starostwie Powiatowym. 

Uczestnicy święta miasta mo-
gli wskazywać propozycje za-
gospodarowania przestrzeni 
miejskiej, chętnie odpowia-
dali na pytania urzędników 
oraz z zaangażowaniem wy-
pisywali nowe funkcje wska-
zanych miejsc, umieszczając 
swoje pomysły na przygoto-
wanych planszach. 
Kolejna okazja do zabra-
nia głosu w sprawie planu 
miejscowego już wkrótce 
- po szczegóły odsyłamy na 
stronę 4. Zapraszamy do 
udziału w konsultacjach 
społecznych! /red
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

OFICJALNY POCZĄTEK  
KONTAKTÓW Z BIAŁORUSIĄ 
Na zaproszenie władz mia-
sta Głębokie trzyosobowa 
delegacja z gminy Rawicz 
- burmistrz Grzegorz Kubik, 
naczelnik oświaty Anna No-
wak i dyrektor domu kul-
tury Dariusz Taraszkiewicz 
- wzięła udział w jednym 
z największych festiwali 
w obwodzie witebskim - Fe-
stiwalu Wiśni. Wizyta na 
Białorusi to jednak nie tyl-
ko udział w największym 
evencie kulturalnym mia-
sta. 26 lipca burmistrzo-
wie Rawicza i Głębokiego 
podpisali list intencyjny 
o współpracy miast. To wy-
nik kontaktów nawiązanych 
w ubiegłym roku. Przyszła 
współpraca miałaby się 
opierać na wymianie edu-
kacyjnej, kulturalnej, arty-
stycznej, promocji działań 
gospodarczych czy polityki 
senioralnej i działalności 
organizacji pozarządowych. 

Głębokie od wielu lat 
prowadzi współpracę na 
gruncie międzynarodowym. 
Wśród samorządowych 
partnerów ma miasta z Pol-
ski, Francji czy Niemiec. 

Sformułowaniem tema-
tów działań na najbliższą 
przyszłość zajmie się m.in. 
rawicka grupa ds. współpra-
cy zagranicznej powołana 
przez Urząd Miejski Gminy 

Rawicz oraz lokalne organi-
zacje pozarządowe.

Podczas trzydniowej 
wizyty rawicka delegacja 
zwiedziła miasto, odwie-
dziła jedną z artystycznych 

szkół działających w Głębo-
kim oraz podjęła rozmowy 
z przedstawicielami domu 
kultury o możliwych for-
mach współpracy.

Pod koniec sierpnia do 
Rawicza dotarły informacje 
o pobycie w Głębokim polskiej 
delegacji parlamentarnej, kie-
rowanej przez wicemarszałka 
Sejmu Ryszarda Terleckie-
go. Tematem rozmów była, 
między innymi, rozwijająca 
się współpraca z miastami 
w Polsce. Posłowie złożyli też 
kwiaty i zapalili znicze na 
grobach polskich żołnierzy 
poległych w wojnie polsko 
– bolszewickiej. Kwatera kil-
kudziesięciu polskich nagrob-
ków wojskowych w Głębokim 
została odnowiona ze środ-
ków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach projektu Fundacji 
Pomoc Polakom na Wscho-
dzie. /mk

SZTUKA W POSZUKIWANIU 
LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI
W poszukiwaniu 
lokalnej tożsamo-
ści to tytuł jednej 
z prac Agnieszki 
Ciszewskiej, za-
prezentowanych 
n a  w y s t a w i e 
w Muzeum Ziemi 
Rawickiej. Artyst-
ka uczestniczyła 
w tegorocznym 
Ogólnopolskim 
Przeglądzie Sztu-
ki Współczesnej 
FORMA, którego partnerem orga-
nizacyjnym było muzeum.

Agnieszka Ciszewska prowadzi 
na Dolnym Śląsku autorską pracow-
nię ceramiki artystycznej. Wyko-
nuje rzeźby, biżuterię, dekoracyjne 
elementy wyposażenia wnętrz, 
czerpiąc inspiracje z lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego oraz tradycji 
rękodzielniczych. Nieprzypadkowo 
więc jej wystawa w Rawiczu została 
zorganizowana w muzeum. Goście 
odwiedzający muzealną galerię 
mogą obejrzeć rzeźby ceramiczne, 
wykonane tradycyjną technologią 
wypalania form z gliny.

Z wystawą, a tym samym towarzyszącą autorce rzeźb ideą 
„poszukiwania tożsamości” doskonale korespondował zor-
ganizowany podczas wernisażu w Muzeum Ziemi Rawickiej 
koncert zespołu instrumentalistów Bastarda Trio w składzie: 
Paweł Szamburski, Tomasz Pokrzywiński i Michał Górzyński. 
Artyści zagrali utwory autorskie z najnowszej płyty, inspiro-
wane muzyką dawną, w szczególności staropolskimi chorałami 
i melodiami nastrojowych pieśni żałobnych. Wystawa dostępna 
do 8 września. /MZR

MUZEALNA STREFA ZABAW 
Z HISTORIĄ W WAKACYJNEJ 
ODSŁONIE

W okresie wakacyjnym Muzeum Ziemi Rawickiej zrealizowało spe-
cjalny program zajęć dla dzieci i młodzieży. Jego celem było połączenie 
integracyjnych zabaw z poznawaniem krajoznawczych oraz historycz-
nych ciekawostek. W tegorocznej ofercie znalazły się cykliczne warsztaty 
manualne, wycieczka krajoznawcza do Wielkopolskiego Parku Etnogra-
ficznego w Dziekanowicach, zwiedzanie z przewodnikami muzealnych 
ekspozycji, a także zajęcia na terenie sołectw. Z oferty skorzystało w sumie 
ponad stu najmłodszych mieszkańców gminy Rawicz.

W lipcu w siedzibie muzeum odbyły się tygodniowe warsztaty 
edukacyjno-artystyczne dla dzieci. Ich uczestnicy wcielili się w role 
małych artystów – rzemieślników. Każdego dnia poznawali tajniki 
innej profesji związanej ze sztuką lub tradycyjnym rzemiosłem, 
wykonując różne prace manualne. W sierpniu warsztaty o podobnej 
tematyce edukatorzy muzealni poprowadzili w trzech sołectwach 
na terenie gminy: w Załęczu, Sarnówce i Łaszczynie.  

Pod hasłem „Wielkopolska z plecakiem” została zorganizowana 
wycieczka dla rodzin z dziećmi do Wielkopolskiego Parku Etno-
graficznego w Dziekanowicach, stanowiącego oddział Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. Oprócz zwiedzania skansenu 
uczestnicy wyjazdu wzięli udział w festynie historycznym „Ogród 
gier i zabaw”. /MZR
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WIZYTA W ATTENDORN  
- PRZYPIECZĘTOWANIE WSPÓŁPRACY 

W dniach 11-14 lipca przed-
stawiciele samorządu wraz 
z grupą inicjatywną ds. współ-
pracy zagranicznej gminy Ra-
wicz gościli w Attendorn. Po 
czerwcowych uroczystościach 
w Rawiczu przyszedł bowiem 
czas na złożenie podpisów 
pod niemiecką wersją umowy 
o partnerstwie miast. W cere-
monii poświęconej przypie-
czętowaniu współpracy wzięli 
udział przedstawiciele władz 
obu miast, zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy Attendorn. 
Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił Konsul Ge-
neralny RP w Kolonii, Jakub 
Wawrzyniak, podkreślając 
kolejny, znaczący przykład re-
lacji pomiędzy Polską a Nad-
renią Północną-Westfalią. Dla 
zebranych wystąpiła - prezen-
tująca wysoki poziom arty-
styczny - amatorska orkiestra 
strażacka oraz dziecięcy chór, 
który zaskoczył zebranych 
piosenką wykonaną w języku 
polskim. /mk

Podczas ostatnich 
spotkań - zarówno w Ra-
wiczu, jak i w Attendorn 
- obie strony zaczęły już 
formułować cele na 
najbliższą przyszłość. 
Przewidywanych na ko-
lejne miesiące działań 
jest bardzo wiele. 

Rawicka grupa za-
angażowana w tematy 
współpracy zagranicz-
nej jest otwarta na no-
wych członków - może do 
niej dołączyć każdy, kto 
chciałby zaangażować 
się w międzynarodową 
działalność gminy. 

Szczegółów na ten 
temat udziela  

Biuro Promocji i Komu-
nikacji Społecznej  

(promocja@rawicz.eu, 
tel. 65 546 76 71). 

PROGRAM „NASZA HISTORIA – NASZA TOŻSAMOŚĆ” 
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
Muzeum Ziemi Rawickiej 
zaprasza dzieci oraz mło-
dzież z powiatu rawickie-
go do udziału w zajęciach 
z zakresu edukacji mu-
zealnej, regionalnej i ar-
tystycznej. Nowa oferta 
opracowana na rok szkol-
ny 2019/2020 jest konty-
nuacją programu pn. 
„Nasza historia – nasza 
tożsamość”, realizowa-

nego przez muzeum od 
2017 roku.
- Celem naszych działań jest 
popularyzacja wiedzy o zbio-
rach muzealnych, eksponatach 
prezentowanych na stałej eks-
pozycji, a także muzealiach, 
których zwiedzający nie oglą-
dają na co dzień. Tym samym 
każda wizyta młodych gości 
w muzeum staje się niepo-
wtarzalną opowieścią o re-

gionalnej historii, dziedzictwie 
kulturowym, sztuce. Wzmac-
nia poczucie więzi z „małą oj-
czyzną” – podkreśla Adriana 
Miara, Dyrektor Muzeum 
Ziemi Rawickiej.

Tegoroczna oferta została 
wzbogacona o nowe tematy, 
między innymi nawiązujące 
do obchodzonej na począt-
ku 2020 roku setnej roczni-
cy powrotu ziemi rawickiej 

w granice niepodległej Polski. 
Kolejną propozycją są zajęcia 
interaktywne, umożliwia-
jące poznawanie zbiorów 
muzealnych poprzez zaba-
wę z wykorzystaniem kart 
zadań w formie questów. 
Został rozbudowany także 
blok warsztatowy w ramach 
edukacji artystycznej. 
- Tworząc tę ofertę czerpa-
liśmy inspiracje z własnych 

kilkuletnich doświadczeń, 
sugestii nauczycieli oraz 
zainteresowań samych ucz-
niów. Chcielibyśmy, aby każ-
da wizyta w muzeum była 
dla najmłodszych niezapo-
mnianą przygodą – dodaje 
Adriana Miara.
Szczegółowe informacje na 
temat oferty i zasad organi-
zacji zajęć: www.muzeum.
rawicz.pl. / MZR

Przedstawiciele urzędu i biura 
informacji turystycznej z Atten-
dorn uczestniczyli w jarmar-
ku towarzyszącemu Świętu 
Rawicza. Celem wizyty i orga-
nizacji specjalnego stoiska pro-
mocyjnego było przybliżenie 
mieszkańcom naszego miasta 
specyfiki miasta partnerskiego. 
Goście przygotowali materiały 
promocyjne w języku polskim 
oraz ciekawe upominki. Można 
było też porozmawiać o nawią-
zanych kontaktach i wymienić 
opinie. Z podobną misją gru-
pa mieszkańców Rawicza uda 
się w grudniu do Attendorn 
i weźmie udział w tamtejszym 
jarmarku świątecznym, pre-
zentując przy okazji lokalne 
wyroby rękodzielnicze. /mk
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2 lipca podczas spotkania w urzędzie miejskim Prze-
wodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Jan Nowotny prze-
kazał burmistrzowi Grzegorzowi Kubikowi wyjątko-
we odznaczenie. Zarząd Główny organizacji przyznał 
Burmistrzowi Gminy Rawicz Złotą Odznakę Honorową 
za działalność Gminy na rzecz seniorów i osób niepeł-
nosprawnych. /red

26 lipca wiceburmistrz Paweł Szybaj wziął udział w ra-
wickich obchodach Święta Policji oraz 100. rocznicy 
utworzenia Policji Państwowej. Podczas uroczystości 
zorganizowanej w sali I LO złożył funkcjonariuszom 
okolicznościowe życzenia oraz wręczył listy gratulacyjne 
i upominki wyróżnionym w tym roku policjantom. /mk

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Burmistrz Gminy Rawicz 
zaprasza wszystkie zain-
teresowane organizacje 
pozarządowe oraz podmio-
ty, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego 
i o wolontariacie do wzię-
cia udziału w  konsulta-
cjach projektu Programu 
Współpracy Gminy Rawicz 
z organizacjami pozarzą-
dowymi na 2020 rok 

Przypominamy, że proces ru-
szył 11 czerwca. Jego celem 
jest wypracowanie priory-
tetów i zasad współpracy 
finansowej i pozafinanso-
wej Gminy Rawicz z sektorem 
pozarządowym na 2020 rok. 
Rekomendacje przedstawi-
cieli trzeciego sektora będą 
uwzględnione przy opra-
cowaniu projektu uchwały 
Rady Miejskiej Gminy Rawicz. 

Pierwsze otwarte spotka-
nie odbyło się 25 czerwca. 

Kolejne zaplanowane jest na 
październik. O dokładnym 
terminie poinformujemy 
w następnym wydaniu ga-
zety. 10 września odbędzie 
się posiedzenie Rawickiej 
Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, na 
którym omówione zostaną 
najważniejsze zagadnienia 
nowego Programu.

Na stronie Urzędu Miej-
skiego Gminy Rawicz w dziale 
ORGANIZACJE POZARZĄDO-

WE udostępniona jest ankie-
ta. Zachęcamy do przesyłania 
wypełnionego pliku na adres 
promocja@rawicz.eu w ter-
minie do 30 września. 

Informacje zawarte w an-
kietach oraz spotkania bezpo-
średnie z przedstawicielami 
organizacji w znaczny sposób 
przyczynią się do stworzenia 
programu odpowiadającego 
potrzebom społeczności lokal-
nej. Warto pamiętać, że zło-
żenie oferty w tzw. pożytku 

publicznym jest jedyną for-
mą otrzymania finansowego 
wsparcia ze strony Gminy.

Komórką organizacyjną 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz odpowiedzialną za 
przyjmowanie uwag, opinii 
i propozycji jest Biuro Promo-
cji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsud-
skiego 21, pok. nr 3, tel. 65 
546 76 71, e-mail: promocja@
rawicz.eu. /mt
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Koniec lata. Dla jednych początek sezonu prze-
ziębień i smutków (popularnie nazywanych 
„jesienną chandrą”). Dla innych przeciwnie 
- to ostatni czas na zabawę, jaką gwarantuje 
najbardziej rozpoznawalny element wiejskiej 
tradycji - dożynki.  

Aby uchwycić moment narodzin zwyczaju 
dożynkowego musimy cofnąć się w odległe 
czasy, kiedy to żywność nie „powstawała” 
w sklepach, a była wytworem ciężkiej pracy 
rąk własnych. Człowiek był wówczas o wiele 
bardziej, niż my dziś, uzależniony od wa-
runków pogodowych. Długotrwała susza czy 
intensywne deszcze powodowały nieurodzaj, 
który mógł sprowadzić śmiertelne zagroże-
nie - klęskę głodu. Śmierć głodowa nie była 
jedynym niebezpieczeństwem, do jakiego 
prowadził niedobór żywności. Gorsze zbiory 
nierozerwalnie łączyły się ze stanami wycień-
czenia organizmu, które zwiększały ryzyko 
wybuchu katastrofalnej w skutkach epidemii. 
Głód i zaraza niejednokrotnie spadały na zie-
mię rawicką, dziesiątkując jej mieszkańców. 
Potęgowało to strach przed nieurodzajem. 
O jego skali świadczą liczne procesy o czary 
z południowej Wielkopolski, kiedy to na stosie 
płonęły kobiety oskarżone o sprowadzenie 
suszy czy deszczu. 

Świadomość czyhającego zagrożenia spra-
wiała, że mieszkańcy wsi tym bardziej chcieli 
wyrazić swoją wdzięczność Bogu za udane 
zbiory, a zarazem pragnęli dać upust swo-
jej radości w związku z obfitymi plonami. 
To właśnie dożynki były ku temu okazją. 
Pierwsze pewne przekazy na ich temat po-
chodzą z przełomu XVI i XVII w., kiedy to m.in. 
w Wielkopolsce zaczęły rozwijać się folwarki. 

Uroczystości organizował dla chłopów pan 
feudalny, w dowód wdzięczności za trud wło-
żony w pracę przy żniwach. Towarzyszyły im 
zabawy z tańcem i poczęstunkiem, dziękczyn-
ne modlitwy z udziałem miejscowego plebana 
oraz liczne obrzędy o charakterze również 
magicznym. Dzień inauguracji obchodów 
przypadał na dzień równonocy jesiennej, 
czyli 23 września.

Spośród wielu wielkopolskich zwyczajów 
dożynkowych najpopularniejszy nazywano 
pępem lub pępkiem. Polegał on na tym, 
że podczas żniw pozostawiono w polu pas 
niezżętego zboża, czyli ów zagadkowy pę-
pek. Uroczystego ścięcia pępa dokonywano 
dopiero w dniu dożynek, a zaszczyt ten 
przysługiwał wyłącznie najlepszemu żni-
wiarzowi. Uzyskane w ten sposób zboże 
wręczano najprzedniejszym żniwiarkom, 
które plotły z niego ozdobny wieniec. Wian-
kiem tym następnie obdarowywano właści-
ciela folwarku, który w zamian przy swoim 
dworku czy pałacu organizował biesiadę, 
składającą się z poczęstunku i zabaw ta-
necznych.

Pod koniec XIX w., kiedy znaczenie fol-
warków zmalało, bogaci gospodarze zaczę-
li urządzać dla swojej rodziny, parobków 
i najemników własne dożynki. Zmieniło 
się to kilkadziesiąt lat później, po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości. Wówczas 
uroczystości dla rolników zaczęły organizo-
wać samorządy lokalne (dożynki gminne), 
Kościół (dożynki parafialne) oraz partie 
chłopskie. Imprezy zachowały swój radosny 
charakter. Towarzyszyły im występy ludo-
wych zespołów artystycznych, wystawy 
rolnicze i festyny. Dożynki stanowiły jeden 

z najważniejszych dni w kalendarzu polskiej 
wsi - była to nie tylko okazja do zabawy po 
zakończonym trudzie żniw, ale także pre-
tekst do manifestacji dumy z przynależności 
do stanu chłopskiego.

Charakter dożynek zmienił się po II wojnie 
światowej wraz z przejęciem władzy przez 
komunistów. Od tej pory nieodłącznym ele-
mentem uroczystości rolniczych stała się 
polityka oraz podkreślanie siły sojuszu „ro-
botniczo - chłopskiego”. Pojawiła się też no-
wość – ogólnopolskie Dożynki Centralne, które 
swoją obecnością zaszczycał sam I sekretarz 
PZPR. W 1977 r. impreza zawitała do Leszna, 
gdzie udała się liczna delegacja rolników 
z ziemi rawickiej. 

Obecnie dożynki są barwnym festiwalem 
pomysłowości i poczucia humoru miesz-
kańców wsi. Przekonać się o tym moż-
na przemierzając na przełomie sierpnia 
i września podrawickie wioski, zachwy-
cające wykonanymi ze słomy postaciami, 
narzędziami, a nawet całymi maszynami 
rolniczymi.  

Tomasz Musielak

DOŻYNKOWA TRADYCJA
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NAUCZYCIELE NA MALCIE   

KONTYNUACJA PROJEKTU „NAUCZYCIELE 
SP4 DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ”

Pod koniec czerwca w ramach 
programu POWER grupa nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wł. 
Broniewskiego w Rawiczu wyjechała 
na kurs językowy. Szkolenie to było 
jednym z elementów projektu „Na-
uczyciele SP4 dla klasy dwujęzycz-
nej” finansowanego przez Fundusz 
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2018 w kwocie 229 
805,76 PLN i realizowanego do 2020 
roku. To drugi wyjazd z pięciu, w któ-
rych weźmie w sumie udział 18 osób.

Podczas pobytu na Malcie nauczy-
ciele uczestniczyli w 20 godzinach 
intensywnej nauki języka angiel-
skiego. Kurs spełnił potrzebę pod-
niesienia kompetencji językowych, 
przełamania bariery językowej i opa-
nowania języka obcego na poziomie 
ułatwiającym porozumiewanie się. 
Opanowanie języka pozwoli na re-
alizację dalszych planów rozwoju 
szkoły, w tym podniesienie poziomu 
jakości szkoły w zakresie nauczania 
języków obcych.

W programie kursu założono 
rozwijanie kompetencji języko-
wych w zakresie budowy zdania, 
słownictwa i wymowy, słuchania 
ze zrozumieniem, wymiany wie-
dzy. Zajęcia językowe odbywały 
się w małych grupach, a szkolenie 
polegało na indywidualnej pracy 
i dyskusjach z wykładowcami. Jed-
nak największym wyzwaniem było 
funkcjonowanie przez cały czas 
w środowisku i społeczności an-
glojęzycznej. Uczestnicy kursu mieli 

okazję poznać ludzi z całego świata 
i dzielić się z nimi spostrzeżeniami 
na temat różnic kulturowych oraz 
wymieniać informacje o systemach 
edukacji w ich krajach. Przełamanie 
bariery językowej oraz zwiększenie 
wiary we własne umiejętności to 
główne zalety odbytego szkolenia. 
Realizowany projekt to nie tylko 
nauka, ale też możliwość zwiedza-
nia ciekawych miejsc, a do takich 
z pewnością zalicza się La Valetta, 
Sliema czy Comino. 

Wyjazd umożliwił nie tylko kon-
takt z językiem, ale przede wszyst-
kim stanowił okazję do wymiany 
doświadczeń zawodowych, pozwolił 
nawiązać nowe znajomości, które 
mogą zaowocować przyjęciem gości 
z różnych krajów w SP nr 4. /mj

WIZYTA MISTRZA

Zawodnik KS Team Wroc-
ław Grzegorz Heinze zło-
żył wizytę burmistrzowi. 
Tematem sportowo - urzę-
dowego spotkania były 
ostatnie wspaniałe sukce-
sy rawiczanina w trójboju 
siłowym na Mistrzostwach 
Polski i Mistrzostwach Świa-
ta. Burmistrz Grzegorz 
Kubik rozmawiał ze spor-

towcem o planach na przy-
szłość, treningach, nauce 
oraz o formach wsparcia 
ze strony Gminy w sporto-
wej karierze. 24 sierpnia 
sportowiec pokazał część 
swoich możliwości, angażu-
jąc się w realizację pokazu 
tzw. strongmenów podczas 
Dożynek Powiatowo - Gmin-
nych w Rawiczu. /mk

15 czerwca odbyło się ósme już Pokoleniowe Spotkanie Sportowców LZS Łaszczyn. 
Zjazd ma charakter wspomnieniowy. Organizatorom szczególnie zależy na konty-
nuowaniu niezwykle silnych, sportowych więzi, które łączą uczestników spotkania. 
Zjawili się zatem byli sportowcy, działacze i przyjaciele ludowego zespołu z Łaszczyna 
oraz - włączeni do inicjatywy od szóstego zjazdu - piłkarze rawickiej Rawii z lat 60. 
i 70. minionego wieku.  Serdecznie pozdrawiamy organizatorów i uczestników tego 
wyjątkowego spotkania. /mk
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12:00-20:00 – Kiermasz rękodzieła i produktów 
regionalnych, warsztaty i pokazy rękodzielnicze 

12:00 – Narodowe Czytanie – NOWELE POLSKIE
– czyta Dominika Ostałowska z udziałem 
młodzieży z I LO w Rawiczu

13:00 – „Koronka koniakowska z Koniakowa” 
otwarcie wystawy  - Galeria Sala Piecowa

13:00-14:00  – Minikoncerty 

16:00 – „ZAPRASZAMY DO WIWATA!”
parada ulicami miasta

17:00-21:00 – Oficjalne otwarcie Festiwalu.
Wystąpią zespoły z Czech, Belgii, 
Słowacji, Włoch, Litwy i Polski

21:00 – Biesiada z zespołem 
„Janusz Prusinowski Kompanija”

22:00 – Potańcówka „Hazacki rumpel”

 Podczas wydarzenia prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna / filmowa.

Giełda staroci - deptak ul. Wojska Polskiego

Rajd Niedźwiedzia - rajd pojazdów zabytkowych 
start godz. 10:00 – targowisko miejskie

12:00-18:00 – Kiermasz rękodzieła i produktów 
regionalnych, warsztaty i pokazy rękodzielnicze 

12:00 – „Region Kozła – śladami Alfabetu Tradycji” 
spektakl dla dzieci

12:15 – Msza święta w intencji patronów Festiwalu

13:00 – Koncert „Quidem folklore”
kościół pw. św. Andrzeja Boboli

14:00-16:00 – Rynek Aktywnych Mieszkańców :
Stare Miasto (od)nowa
OTWARTE konsultacje społeczne

15:30 – Koncert COMINIA GENS/Włochy

17:00 - Koncert FUTURE FOLK

20:00 – Wernisaż wystawy jubileuszowej Zespołu 
Regionalnego „Wisieloki”. Promocja „Katalogu 
haftów występujących na terenie Hazów”

21:00 – Spektakl plenerowy „Romek i Julka – 
hazackie wesele”

22:00 – Potańcówka „Hazacki rumpel”

6 września – piątek

7 września – sobota

Wydarzenia towarzyszące:
7 września – sobota

8 września – niedziela

8 września – niedziela

FUTURE FOLK

miejsce wydarzeń: ul. Targowa 1
Parking dostępny na targowisku miejskim
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31 sierpnia  
(sobota)
14:00 Żużel: Amatorski 
Żużlowy Turniej Charyta-
tywny „MOCNI RAZEM”
Stadion im. Floriana Kapały 
w Rawiczu
Wstęp wolny
16:00 Dożynki wiejskie 
w Dębnie Polskim
Plac przy świetlicy
18:00 Dożynki wiejskie 
w Zawadach
Plac przy świetlicy

1 września  
(niedziela)
12:00 Obchody 80. rocz-
nicy wybuchu II wojny 
światowej
Pomnik Żołnierza Polskiego
12:00 Turniej Bractwa 
Kurkowego: Król Żniwny 
i Mistrz Pistoletu Okręgu 
Leszczyńskiego KBS RP 
oraz Król Żniwny BKR
Strzelnica w Rawiczu
17:00 Piłka nożna: RAWIA 
RAWAG Rawicz – GKS 
Dopiewo
Stadion OSiR, ul. Spokojna

6-8 września  
(piątek-niedziela)
Rawicki Jarmark Historycz-
ny Ludowe historie 
IV Międzynarodowy Festi-
wal Muzyków Ludowych 
im. Bolesława Kupczyka 
i Mieczysława Lipnego 
Szczegóły - str. 15
21:00 Spektakl plenerowy 
Romek i Julcia - Hazackie 
Wesele
Park DK
Reżyseria: Dariusz Tarasz-
kiewicz, Scenariusz: Sylwe-
ster Różycki
Obsada: formacje teatralne 
Domu Kultury w Rawiczu: 
Decem Toys,
Rawicki Teatr Komedii, 
a także Dębioki i Wisieloki 
(regionalne zespoły folklo-
rystyczne),
Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Rawiczu,
grupa akrobatyczno-
-artystyczna Magnifica oraz 
mieszkańcy Rawicza

7 września (sobota)
12:00 Narodowe Czytanie 
- fragmenty nowel czytane 
przez Dominikę Ostałow-
ską
Park DK / muszla koncer-
towa

12 września  
(czwartek)
17:00 Warsztaty pierwszej 
pomocy przedmedycznej 
dla mieszkańców gminy 
Rawicz
Sala sportowa OSiR,  
ul. Kopernika 9b
Wstęp wolny

13 września  
(piątek)
17:00 Piłka nożna:  
RAWIA RAWAG Rawicz – 
ORKAN Chorzemin
Stadion OSiR, ul. Spokojna
19:00 Koncert zespołu 
U STUDNI
Kameralna Scena Teatralna 
Domu Kultury w Rawiczu
Bilety w cenie 35 zł do na-
bycia w kasie Domu Kultury 
w Rawiczu, 
Sklepie Muzycznym 
ORION oraz Kinie „Pro-
mień” w Rawiczu
19.00 Wernisaż  
Akty pędzla Łukowiaka 
Muzeum Ziemi Rawickiej

14 września  
(sobota)
16:00 Piłka nożna:  
PELIKAN Dębno Polskie – 
BŁĘKITNI Kąkolewo
Boisko OSiR w Dębnie 
Polskim

15 września  
(niedziela)
13:00 Cała Polska Biega – 
Rawicz też!
Stadion Leśny w Rawiczu-
-Sarnowie

17 września  
(wtorek)
12:00 Obchody rocznicy 
agresji ZSRR na Polskę 
Pomnik Żołnierza  
Polskiego

18 września  
(środa)
19:00 Cuda techniki z cy-
klu UPIORY I TENORY
(Krakowiacy i górale Woj-
ciecha Bogusławskiego)
Prowadzący: dr Andrzej 
Wątorski
Kameralna Scena Teatralna 
Domu Kultury w Rawiczu
Wstęp wolny  

19 września  
(czwartek)
19:00 Cykl spotkań  
z muzyką klasyczną  
SŁUCHAM, SŁYSZĘ:
POWITANIE JESIENI
Prowadzący: dr Andrzej 
Wątorski
Wstęp wolny
Kameralna Scena Teatralna 
Domu Kultury w Rawiczu

20 września  
(piątek)
9:00-13:00 Mobilny  
Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich 
Urząd Miejski Gminy  
Rawicz (sala 101)

21 września  
(sobota)
19:00 Spektakl nowego 
cyrku, łączący w sobie ele-
menty akrobatyki, teatru, 
żonglerki, pantomimy oraz 
iluzji optycznej
Kolektywu LŁ SPEKTRUM
Sala widowiskowa DK
Bilety: 20 zł (ulgowy), 25 
zł (normalny) do nabycia 
w kasie Domu Kultury 
w Rawiczu,
Sklepie Muzycznym 
ORION, Kinie „Promień” 
w Rawiczu oraz na www.
bilety24.pl

22 września  
(niedziela)
Festyn Rady Osiedla Stare 
Miasto: Witaj szkoło - bez-
pieczna pyrka na wesoło!
Park Domu Kultury  
w Rawiczu

25 września  
(środa)
10:00-12:00 Spotkanie 
Grupy Wsparcia dla Senio-
rów Wspieramy
Punkt Wsparcia Seniora 
przy MGOPS, ul. Gen.  
Grota Roweckiego 9 
(pierwsze ze spotkań odby-
wających się co środę)

26 września  
(czwartek)
14:00 Gminny Dzień 
Seniora
Restauracja Błękitna  
w Bojanowie
15:00-19:00 Punkt Wspar-
cia Organizacji Pozarządo-
wych
Urząd Miejski Gminy  
Rawicz (pokój nr 3)

27 września  
(piątek)
19:00 Koncert Buffer 
Overflow (heavy-flash-
-metal)
Dom Kultury w Rawiczu

27-29 września  
(piątek-niedziela)
XXVI Ogólnopolski Turniej 
im. Stanisława Pietraszka 
U-18 
Sala sportowa SP  
w Sierakowie 

28 września  
(sobota)
16:00 Piłka nożna:  
PELIKAN Dębno Polskie  
– SOKÓŁ Włoszakowice
Boisko OSiR w Dębnie 
Polskim
17:00 Piłka nożna:  
RAWIA RAWAG Rawicz  
– Krobianka Krobia
Stadion OSiR, ul. Spokojna

28-29 września  
(sobota-niedziela)
Turniej – wystawa gołę-
bi rasowych i drobnego 
inwentarza
Zabytkowe wiaty  
w parku DK

4-6 października  
(piątek-niedziela)
VII Turniej Koszykówki 
Chłopców o puchar firmy 
PAGMER U-13
Sala sportowa SP  
w Sierakowie 

5 października  
(sobota)
19:00 Legenda Amadeusa 
Koncert Kameralnej  
Orkiestry Amadeus  
Agnieszki Duczmal
Bilety w cenie 25 zł  
do nabycia w kasie Domu 
Kultury w Rawiczu,
Sklepie Muzycznym 
ORION, Kinie „Promień” 
w Rawiczu oraz na www.
bilety24.pl

5 października  
(sobota)
17:00 Noc Bibliotek 
z udziałem Izabeli Troja-
nowskiej
Rawicka Biblioteka Publicz-
na / Dom Kultury w Rawiczu

6 października  
(niedziela)
15:30 Kabaret Skeczów 
Męczących w programie 
„Najśmieszniejszy” 
Dom Kultury w Rawiczu
Bilety w cenie 60-70 zł 
dostępne na  
www.kabaretowebilety.pl

 Zebrania wiejskie  
ws. podziału funduszu 
sołeckiego na 2020 rok

2 września 
18:00 – Sikorzyn –  
u Sołtysa
3 września
19:00 – Łąkta – świetlica
4 września
19:00 – Sarnówka –  
świetlica
19:00 – Zawady – świetlica
10 września
19:00 – Żylice – świetlica
19:00 – Dębno Polskie – 
świetlica
11 września
19:00 – Szymanowo - 
świetlica
16 września
19:30 – Stwolno –  
u Sołtysa
20:00 – Zielona Wieś  
– sala gimnastyczna
17 września
19:00 – Słupia Kapitulna – 
świetlica
19:00 – Żołędnica -  
świetlica
18 września
19:00 – Wydawy - sala 
"U Bujaka"
19:30 – Izbice – remiza 
OSP
19 września
18:30 – Folwark  
– świetlica w Kątach
20 września
19:00 – Ugoda – świetlica
19:00 – Załęcze - świetlica
23 września
18:00 – Sierakowo – Szkoła 
Podstawowa w Sierakowie
18:00 – Konarzewo – 
świetlica wiejska
24 września
19:00 – Kąty - świetlica
25 września 
19:00 - Dąbrówka  
– świetlica
19:00 – Masłowo – obiekt 
sportowo-kulturalny przy 
ul. Śląskiej 58 
26 września
20:00 – Łaszczyn  
– świetlica

INFORMUJEMY // PROPONUJEMY // ZAPRASZAMY


