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Pracownicy urzędu oraz sołtysi 
będą doręczać decyzje podatkowe 
Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że - podobnie jak w latach ubiegłych - w lutym 2020 

roku (w drugiej połowie miesiąca) pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz soł-
tysi (w sołectwach) będą roznosić na terenie gminy Rawicz decyzje ustalające wysokość 
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku 
leśnym na rok podatkowy 2020. 

Pracownicy urzędu oraz sołtysi będą jedynie doręczać decyzję, prosząc o potwierdzenie 
jej odbioru. Przy odbiorze pisma nie będą pobierane żadne opłaty.

Pierwsza rata płatności podatku przypada do 15 marca (gdy kwota podatku nie przekracza 
100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty). 

W przypadku płatności podatków przelewem proszę zwrócić uwagę, by dokonywać go 
na aktualny nr rachunku bankowego: PKO Bank Polski  S.A. - nr konta 20 1020 4027 0000 
1602 1525 1668. /bk

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

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:
poniedziałki 8.00-16.00; wtorki 7.00-15.00,  
środy 7.00-16.00, czwartki 7.00-15.00, piątki 7.00-14.00

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie wniosków  
i skarg: w poniedziałki od godz. 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, m.przybylski@rawicz.eu

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

WITAJCIE 
WŚRÓD NAS

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

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

Schronisko dla zwierząt w Rawiczu 519 518 594

Środowiskowy Dom Samopomocy 65 546 11 36

Centrum Usług Wspólnych 573 208 389

Zakład Usług Komunalnych 65 545 28 66

Pierwsi rawiczanie w 2020 roku

KOMUNIKAT

Przedstawiamy Państwu 
pierwszych mieszkańców 
gminy Rawicz, urodzonych 
w niedawno rozpoczętym 
2020 roku. 2 stycznia w ra-
wickim szpitalu przyszła na 
świat Lena Szpilakowska, 
córka Karoliny i Piotra.

1 stycznia w szpitalu Lesz-
nie urodziły się natomiast bliź-
nięta z gminy Rawicz. Dumni 
rodzice, Izabela i Paweł Dopie-
rałowie, przywitali na świecie 
dwie córki - Agatę i Zuzannę. 
W domu czekały już na nie 
starsze, niezwykle szczęśliwe 
siostry: Zofia (9 l.) i Aleksandra 
(11 l.). 

Z rodzinami noworodków 
spotkał się burmistrz Grze-
gorz Kubik. Co roku podobne 
spotkania organizowane są 
przez Urząd Stanu Cywilnego. 
Przyłączamy się do składanych 
życzeń. Rodzicom przesyłamy 
serdeczne gratulacje, a całym 
rodzinom życzymy zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności. 
/red
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REKRUTACJA 
DO PUBLICZNYCH

PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

15 stycznia Bricomarche Rawicz przemieniło 
się w AKADEMIĘ MAŁEGO OGRODNIKA. To już 
kolejny projekt tego typu zrealizowany przez 
rawicką firmę we współpracy z Gminą Rawicz. 
Przedszkolaki w czasie wspólnej zabawy uczyły 
się, jak poprawnie dbać o rośliny, a także jakie 

są nazwy oraz właściwości niektórych z nich. 
Każdy z uczestników samodzielnie zasadził 
cebulkę tulipana i otrzymał wskazówki, w jaki 
sposób ją pielęgnować. Warsztaty zwieńczyło 
wspólne kolorowanie, wywołujące uśmiechy 
na twarzach najmłodszych. /red

Kto dawno nie odwiedził Ra-
wicza, może być zaskoczony.  
Nie ma już części płyty rynku, a przed 
wejściem do ratusza dominują  
głębokie wykopy. Mieszkańcy nie-
mal każdego dnia mogą spotkać 
ekipę budowlaną, która pracuje  
nad odnowieniem rawickiego ryn-
ku.  

Obecnie wykonawca zakończył pra-
ce rozbiórkowe toalet. Trwają także 
roboty związane z przebudową kana-
lizacji deszczowej oraz sieci gazowej. 
Władze gminy podjęły także decyzję 
o pozostawieniu starej studni i przy-
kryciu jej płytą betonową. W przy-
szłości będzie możliwe jej ponowne 
uruchomienie. /cib

CO SIĘ DZIEJE 
NA RYNKU?

Zaraz po feriach rusza-
ją zapisy do publicznych 
przedszkoli i szkół podsta-
wowych w gminie Rawicz 
na rok szkolny 2020/2021. 

Rekrutacja będzie przebie-
gała drogą elektroniczną po-
przez system „NABÓR 2020” 
i specjalną stronę interneto-
wą, dostępną od 27 stycznia 
2020 r. pod adresem: 
https://nabor.pcss.pl/rawicz.

Strona jest adresowana do 
rodziców przyszłych przed-
szkolaków, pierwszoklasi-
stów oraz dzieci, które będą 
uczęszczać do oddziałów 
sportowych. Dostęp do stro-
ny można uzyskać, wpisując 
adres strony bezpośrednio 
w przeglądarkę lub poprzez 
gminną stronę internetową 
(kliknąć baner dedykowa-
nym naborowi). Na stronie 
będzie można zapoznać się 
z ofertą edukacyjną gmin-
nych przedszkoli i szkół 
podstawowych. Będzie tam 
też dostępny specjalny infor-

mator dla rodziców, zawiera-
jący szczegółowe informacje 
na temat zasad, kryteriów 
i terminów rekrutacji. Zachę-
camy rodziców do lektury 
informatora przed wypełnie-
niem dokumentów rekruta-
cyjnych. Dostęp do wniosków 
i zgłoszeń uruchamiany jest 
w dniu rozpoczęcia naboru. 
System jest licencjonowany 
przez Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo - Sie-
ciowe. 

W systemie będą odbywa-
ły się:
• Zgłoszenia do szkół obwo-
dowych (od 10 do 28 lutego 
2020 r.),
• Rekrutacja do gminnych 
przedszkoli (od 10 do 28 lu-
tego 2020 r.),
• Rekrutacja do klas I szkół 
podstawowych oraz klas 
I sportowych (od 10 do 28 
lutego 2020 r.),
• Rekrutacja do oddziałów 
sportowych w klasach IV (od 
10 do 28 lutego 2020 r.). /wes

W wyniku naboru wnio-
sków w ogłoszonym w grud-
niu ubiegłego roku otwartym 
konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych w 2020 
roku przez organizacje po-
zarządowe w terminie do 30 
grudnia 2019 roku wpłynęło 
do Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz 56 ofert. Wszystkie 
oferty przeszły pozytywnie 

ocen formalną. Obecnie trwa 
ocena merytoryczna, którą 
zajmuje się powołana Ko-
misja Oceniająca. Ostatecz-
ne wyniki konkursu wraz 

z wysokościami przyznanych 
dotacji na poszczególne dzia-
łania zostaną ogłoszone na 
przełomie stycznia i lutego. /
mt
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DROGA PRZY LIPOWEJ W RAWICZU

POWSTAJE ŚCIEŻKA DO STREFY

W grudniu 2019 roku do 
użytku została oddana toa-
leta na terenie targowiska. 
Zaledwie w ciągu kilkunastu 
dni od otwarcia już kilkukrot-
nie została zdewastowana. 
Wandale wyłamali wieszaki, 
wyrwali rurę doprowadzają-
cą wodę do toalety, połamali 
muszlę, pozrywali naklejki in-
formacyjne czy podłamywali 
klamkę w zamku wejściowym. 

Mimo że toalety działają 
niespełna miesiąc, to jej wnę-
trza są nieustannie niszczone. 
Swojego oburzenia nie ukrywa 
burmistrz Grzegorz Kubik. – 
Nie uważam za normalne, że 
ktoś poprzez kopanie i uderza-
nie pięściami wgniata ściany, 
wyłamuje klapę z sedesu, wy-
rywa rurę doprowadzającą 
wodę czy próbuje wyłamać 
zamek. To jest skandaliczny 
popis głupoty, na który brak 
słów. Być może są jeszcze 
osoby, które mimo dorosłego 

wieku nie dorosły jeszcze do 
korzystania z takich obiektów 

– mówi burmistrz Grzegorz 
Kubik. /cib

Gmina Rawicz w pełni wykorzy-
stała rządowy program Fundusz 
Dróg Samorządowych na 2020 rok. 
Maksymalnie Rawicz mógł uzyskać 
dofinansowania na dwie inwesty-
cje - pierwotnie droga w Żylicach 
znalazła się na liście podstawowej, 
a ul. Rolnicza w Rawiczu - na liście 
rezerwowej. Ostatecznie obie drogi 
otrzymały dofinansowanie. Gmina 
wyłoniła wykonawcę i podpisała 
z nim umowę.  

W przypadku ulicy Rolniczej prze-
budowa będzie dotyczyła II etapu - 
obejmuje ciąg od skrzyżowania z ul. 
Westerplatte do dwóch skrzyżowań 
z ul. Przyjemskiego. – Do Funduszu 
Dróg Samorządowych zgłaszaliśmy trzy 
inwestycje, wiedząc, że maksymalnie 
możemy uzyskać dofinansowanie na 
dwie. Zdarza się, że z różnych przy-
czyn - formalnych lub merytorycznych 
- projekty „wypadają” z listy, dlatego 
chcieliśmy zwiększyć nasze szanse, 
składając trzy dobre wnioski. I udało 
się, zdobyliśmy dofinansowanie i bie-
rzemy się do przebudowy – wyjaśnia 
wiceburmistrz Paweł Szybaj. Całość 
inwestycji wyniesie 1 mln zł, z czego 
609 tys. będzie stanowiło dofinanso-
wanie. Zadanie zostało sklasyfikowane 
na 10. miejscu listy rezerwowej Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wniosków o dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

W ramach inwestycji zostanie 
przebudowane blisko pół kilometra 
nawierzchni i chodników. Powstanie 
ścieżka rowerowa od strony skrzy-
żowania z ul. Westerplatte. Poza tym 
planowane jest wykonanie 2 przejść 
dla pieszych i 2 przejść dla pieszych 
i rowerzystów oraz budowa 79 miejsc 
postojowych. Zostaną przebudowane 
także dwa skrzyżowania z ul. Przyjem-
skiego, a także odwodnienie i oznako-
wanie drogi. 

Gmina ogłosiła przetarg, do którego 
przystąpiło 6 firm. Najniższą ofertę 
przedstawiła rawicka firma Kamieniar-
stwo Granitlux Marcina Matuszewskie-
go - 935 tys. zł. Budowa II etapu ulicy 
Rolniczej ma być gotowa pod koniec 
2020 roku. /cib

Trwają prace związane z budową ścieżki pieszo - rowerowej 
na odcinku od ul. Rawickiej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, na terenie której powstał zakład Hengst Filter 
Polska. Wykonawcą inwestycji jest firma Krzysztofa Rogali, 
a koszt to 525 tys. zł.

Wykonawca po przerwie świątecznej wznowił prace związa-
ne z rozbiórką starej nawierzchni bitumicznej i wykonaniem 
nowej z kostki brukowej betonowej oraz ścieku ulicznego. 
Koszt prac to 158 tys. zł.

ROLNICZA Z DOFINANSOWANIEM
- JUŻ ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PRACE 

TOALETY NA CELOWNIKU WANDALI 
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Dla gminy Rawicz to jeden 
z ważniejszych momentów 
w historii - rozpoczęła się 
przebudowa rynku, a w kolej-
ce są deptaki i budynki przy 
I. Buszy 5 i Szarych Szeregów 
3. Teraz decyzją zarządu wo-
jewództwa dotacja została 
zwiększona o kolejne 3,8 mln 
zł, czyli łącznie do Rawicza 
trafi 11,2 mln zł - cała wnio-
skowana kwota.

Gmina Rawicz otrzyma-
ła pełną pulę dofinansowa-
nia, o które wnioskowała. 
Cały koszt projektu wynosi 
20,8 mln zł. Początkowo 6,8 
mln zł była dla gminy pozy-
tywną wiadomością, jednak 
burmistrz starał się o dalsze 
zwiększenie tej kwoty, m.in. 
poprzez odwołanie od wyni-
ku. – Nigdy dotąd Rawiczowi 
nie udało się pozyskać dofi-
nansowania na rewitalizację 
centrum miasta. Kiedy już to 
osiągnęliśmy, moja satysfakcja 
była połowiczna - uważałem, 
że trzeba walczyć o pełną 
stawkę i nie można spocząć 
na laurach. Nasze działania 
spowodowały, że dziś mogę 
z radością powiedzieć - mamy 
to. Mamy całą wnioskowaną 
kwotę. Tyle, ile sobie wymarzy-
liśmy - 11,2 mln zł, czyli ponad 
50% na jedną z największych 
inwestycji w historii naszej 
gminy – mówi burmistrz Grze-
gorz Kubik.  Dotacja przyznana 

w maju 2019 roku przez zarząd 
województwa wielkopolskiego 
na rewitalizację rynku oraz 
budynków przy ul. Buszy 5 
i Szarych Szeregów 3 wyniosła 
początkowo 6 mln 865 tys. zł. 
Następnie Gmina Rawicz otrzy-

mała zwiększenie tej kwoty do 
7 mln 393 tys. zł. W wyniku 
decyzji zarządu wojewódz-
twa (podjętej uchwałą dnia 16 
stycznia 2020 roku) kwota ta 
uległa kolejnemu zwiększeniu 
o 3 mln 828 tys. zł i wyniesie 11 

mln 222 tys. zł, czyli całkowitą 
wartość kosztów kwalifikowal-
nych zadania, o którą wniosko-
wał rawicki urząd. 

Całkowita szacowana war-
tość inwestycji to 20 mln 859 
tys. zł. Rawicki rynek jest już 

w trakcie przebudowy na-
wierzchni, a urząd przygo-
towuje kolejne przetargi na 
przebudowę budynków. Pro-
jekt ma zostać zakończony 
w 2021 roku. /cib

MIEJSCA PAMIĘCI 

Nie siedem, a ponad jedenaście milionów złotych pozyskał Rawicz na rewitalizację centrum miasta! 

Dobiegły końca roboty bu-
dowlane prowadzone na 
rawickim cmentarzu para-
fialnym. Wyremontowano 
8 mogił zbiorowych więź-
niów politycznych zamęczo-
nych w rawickim więzieniu 
w latach 1939-1945. Zadanie 
zostało dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Zakończono także prace 
dotyczące remontu mogi-
ły zbiorowej mieszkańców 
Rawicza rozstrzelanych 
przez Niemców w 1939 roku. 
Dodatkowo uzupełniono 
ścieżkę z kostki brukowej. 
Wymieniono i wyremonto-
wano również nawierzch-
nię chodników i schodów na 
kwaterach wojennych. Prace 
te zostały dofinansowane 
przez Wojewodę Wielkopol-
skiego. 
Finał miały również prace 
związane z remontem mo-
giły bohatera powstania 
wielkopolskiego - Stani-
sława Kamińskiego, który 
wraz z żoną spoczywa na 
rawickim cmentarzu. Przy 
okazji remontu przywró-
cono przedwojenny kształt 
mogiły. 
Terminy zakończenia 
wszystkich inwestycji upły-
wały z końcem minionego 
roku. Wykonawcy docho-
wali terminów zawartych 
w umowach. Zadania zrea-
lizowano w ramach budżetu 
Gminy Rawicz według planu 
założonego na 2019 rok. /mt

REKORDOWA DOTACJA
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NIE PAL ŚMIECI - UNIKAJ KOPCENIA

Burmistrz przedstawił radzie miejskiej uchwałę 
intencyjną w sprawie ewentualnej zmiany granic 
Rawicza. Chodzi o część gruntów, które obecnie 
znajdują się m.in. w Sierakowie (od ul. Ogrodniczej 
do obwodnicy DK 36), Szymanowie (na południe od 
ulicy 1000-lecia) i Dębnie Polskim (od ul. Rawickiej 
w stronę miasta). O propozycji tych zmian roz-
mawiamy z burmistrzem Grzegorzem Kubikiem.

Pierwsze pytanie, które zapewne zadają sobie 
mieszkańcy, dotyczy powodów proponowanych 
zmian. 

Grzegorz Kubik: Myślę o Rawiczu w perspek-
tywie nie dwóch lub trzech najbliższych lat, ale 
dwudziestu czy trzydziestu. Miasto naturalnie się 
rozwija, powstają nowe osiedla mieszkaniowe czy 
nowe inwestycje. Dziś jesteśmy w momencie, który 

powoduje, że niebawem tych miejsc, chociażby 
na nowe osiedla, będzie brakowało. Jeśli myślimy 
o rozwoju miasta, to idzie za tym przyrost liczby 
mieszkańców, miejsc pracy, ale też terenów pod 
rekreację. Dlatego uznałem, że choć nie jest to naj-
popularniejsza decyzja, to trzeba ją prędzej czy 
później podjąć i przedstawić radzie. 

Rada miejska wyraziła zgodę na dalsze dzia-
łanie w tej kwestii. Co więc czeka mieszkańców 
tych ulic, które miałyby stać się obszarem miasta? 

GK: To nie jest tak, że dziś podejmujemy decyzję, 
a jutro czekają nas zmiany. To dłuższy i złożony 
proces. Odbędą się konsultacje z mieszkańcami, 
ale też mieszkańcy będą odpowiadać w specjalnie 
przygotowanej ankiecie – czy są za przyłączeniem 
do Rawicza, czy przeciwko. 

Czy mieszkańcy poniosą z tego tytułu koszty? 
Choćby poprzez wymianę dokumentów. 

GK: Dowody osobiste nie zawierają informacji 
o adresie. Osoby, które prowadzą działalność, będą 
musiały zaktualizować swoje dane, co jest bezpłatne. 
Są też kwestie związane z wymianą prawa jazdy 
i dowodów rejestracyjnych. Istnieją możliwości 
zwolnienia mieszkańców z opłat związanych z wy-
mianą dokumentów. 

Czy wzrosną inne opłaty, np. wielkości podatku?
Nie wzrosną. Stawka podatku od nieruchomości 

jest dla całej gminy taka sama, zarówno na wsi, jak 
i w mieście. Skorzystają zapewne właściciele gruntów, 
które po włączeniu do Rawicza zapewne zwiększą 
swoją wartość. 

A co nas czeka w przypadku sołectw?
Fundusz sołecki w Sierakowie zostanie na tym 

samym poziomie, a w Szymanowie może się zmniej-
szyć o ok. 6 tys. zł. 

Dziękujemy za rozmowę.

CZY RAWICZ 
SIĘ POWIĘKSZY? 

Rozmowa „Gazety Rawickiej”
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PODNIESIENIE KOMPETENCJI 
CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW 

W grudniu 2019 roku zakończyły się 
szkolenia komputerowe dla mieszkań-
ców gminy Rawicz w ramach projektu 
pod nazwą „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców województw: 
wielkopolskiego i zachodniopomorskie-
go". Projekt był realizowany w oparciu 
o umowę o powierzenie grantu nr 23/86/
FPGP/2019 podpisaną w dniu 26.04.2019 
r. z Fundacją Promocji Gmin Polskich 
z siedzibą w Warszawie, która jest Ope-
ratorem Projektu w ramach Osi Prio-
rytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje 
społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych” Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Celem projektu było podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województwa wielkopolskiego poprzez 
realizację 11 szkoleń w gminie Rawicz 
dla 132 osób w zakresie obsługi kompu-
tera, rozwoju kompetencji cyfrowych - 
m.in. dostępu do e-usług, wykorzystania 
Internetu w pracy zawodowej czy też dla 
rozrywki, komunikacji elektronicznej, 
usług internetowych, wykorzystania 
cyfrowych zasobów sieci. Odbiorca-
mi projektu były osoby fizyczne, które 
ukończyły 25 lat i zamieszkują gminę 
Rawicz, w tym osoby niepełnospraw-
ne i osoby powyżej 65. roku życia. 
Dwudniowe szkolenia odbywały się  
od października do grudnia ubiegłego 
roku w wielu miejscach w gminie, np. 
w Załęczu, Dębnie Polskim, Zielonej Wsi 
i w Rawiczu. Szkolenia przeprowadza-
ne zostały głównie w takich obszarach 
tematycznych, jak „Działam w sieciach 
społecznościowych”, „Moje finanse 
i transakcje w sieci” i  „Kultura w sieci”.

Ponadto w ramach projektu na po-
czet szkoleń zakupiono 12 komputerów 
przenośnych, które po zakończonych 
szkoleniach przekazano nieodpłatnie 
2 gminnym szkołom podstawowym. 
Założone w projekcie wskaźniki zosta-
ły osiągnięte.

Całkowita wartość projektu wyniosła 
67 980,00 zł.  Dofinansowanie projektu 
wyniosło 100%. /BZPiF

Zakończenie projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

NOWA ŚWIETLICA W ŁĄKCIE

30 grudnia symbolicznie przecięto wstęgę i odebrano prace prowadzone 
w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki współpracy Gminy Rawicz z inicjato-
rem - Stowarzyszeniem "Szymanowianie" odtworzona została stara studnia 
wiejska w Szymanowie. 
Zakres zaangażowania inicjatora lokalnego dotyczył zakupu i montażu zabyt-
kowej pompy, montażu ławki i tablicy oraz wykonania robót towarzyszących.
Gmina Rawicz sfinansowała prace budowlane związane z remontem studni 
wraz z utwardzeniem przyległego terenu, zakup ławki oraz zakup tablicy 
informacyjnej. /ak

10 stycznia oficjalnie oddano do użytku i poświęcono ostatnią z nowo 
wybudowanych świetlic wiejskich na terenie gminy Rawicz - świetlicę 
w Łąkcie. Otwarcie obiektu było połączone z pierwszą w tym roku naradą 
sołtysów, podczas której dokonano podsumowania współpracy w 2019 roku 
i omówiono plany dotyczące inwestycji na terenach sołeckich na bieżący rok. 

Zaproszeni na spotkanie goście zwrócili uwagę na działalność społeczno-
ści Łąkty, zrealizowane pomyślnie przez sołtysa Ryszarda Materkowskiego 
inicjatywy oraz na założone niedawno koło gospodyń wiejskich, które już 
realizuje ambitne projekty. /red
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Konferencja naukowa „Szlakiem walk o Polskę” 
zorganizowana przez Muzeum Ziemi Rawickiej oraz 
Rawicką Bibliotekę Publiczną stanowiła wstęp do uro-
czystych obchodów 100-lecia powrotu ziemi rawickiej 
do Polski. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji 
dra Marka Rezlera Powstanie wielkopolskie na tle 
realiów odzyskania przez Polskę niepodległości, dra 
Jakuba Staszaka Walki o Rawicz - przebieg i znaczenie 
oraz Bogusława Tomaszewskiego Granica polsko-
niemiecka w okresie międzywojennym. Konferencję 
zakończył wyjazd studyjny śladami granicy polsko 
- niemieckiej, wytyczonej na mocy postanowień trak-
tatu wersalskiego. Uczestnicy dotarli w kilka punktów 
na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska, przez 
które w dwudziestoleciu przebiegała linia grani-
cy państwowej, gdzie funkcjonowały urzędy celne 
i strażnice, którędy przechodziły patrole polskich 
i niemieckich strażników. Trasa przejazdu: Rawicz 
– Dębno Polskie – Przywsie – Baranowice – Rawicz.

W obchody 100-lecia powrotu ziemi rawickiej do 
Polski wpisała się również, otwarta w trakcie kon-
ferencji, wystawa czasowa pt. Wywalczona wolność 
– Rawicz 1920 zorganizowana przez Muzeum Ziemi 
Rawickiej. Głównym tematem ekspozycji jest przełom 
1919/1920, tzw. „powrót do Macierzy” i związane 
z nim zagadnienia społeczno-polityczne w regionie, 
ukazane na tle szerszych kontekstów historycznych 
- od I wojny światowej i traktatu wersalskiego po 
budowanie struktur polskiego samorządu w latach 
dwudziestych XX wieku. Na wystawie prezentowane 
są eksponaty ze zbiorów muzealnych: dokumenty ar-
chiwalne, kartograficzne, obrazy, militaria, sztandary, 
ponadto reprodukcje fotografii z lat 1919-1930, a także 
kopie materiałów archiwalnych udostępnionych 
przez Archiwum Państwowe w Lesznie i Muzeum 
Okręgowe w Lesznie. Wystawa będzie czynna do  
28 lutego 2020 roku.

Oficjalnie obchody rozpoczęły się od odśpiewania 
hymnu narodowego podczas sesji Rady Miejskiej 
Gminy Rawicz, która odbyła się 17 stycznia w ratu-
szu. Radni przyjęli przez aklamację „Oświadczenie 
w sprawie uczczenia 100-lecia powrotu ziemi rawi-
ckiej do Polski”, przewodniczący rady odczytał list od 
Prezydenta RP, Burmistrz Miejskiej Górki przyznał 
Miastu Rawicz zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gmi-
ny Miejska Górka”, a Radna Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Ewa Panowicz wręczyła rawiczanom 
Odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego”. Dzień zwieńczył „Koncert Wolności” 
zorganizowany wspólnie przez rawicki i miejsko-
górecki dom kultury. Na scenie zaprezentowało się 
ponad 200 artystów.

18 stycznia z myślą o przywołaniu wydarzeń ma-
jących miejsce 100 lat temu z Miejskiej Górki do 
Rawicza wyruszył pochód, który pokonał trasę ok. 
10 kilometrów. Licznie zgromadzeni uczestnicy prze-
marszu upamiętnili w ten sposób uroczystości ze 
stycznia 1920 roku, kiedy to przedstawiciele polskich 
władz lokalnych i wojska pochodem wkroczyli do 
wolnego już miasta. Do wieczora można było świę-
tować w parku przy domu kultury, gdzie odbywał się 
Rawicki Jarmark Historyczny z udziałem grupy re-
konstrukcyjnej. O posiłki dla wszystkich świętujących 
zadbały niezawodne koła gospodyń wiejskich z gminy 
Rawicz: Szymanowo, Dębno Polskie, Zawady, Ugoda 
i Sarnówka oraz z gminy Miejska Górka: Sobiałkowo, 
Woszczkowo, Rzyczkowo, Zakrzewo i Konary. 

Tego samego dnia w Galerii Sala Piecowa rawi-
ckiego domu kultury odbył się wernisaż wystawy 
poplenerowej „Rawicz i gmina Rawicz w malarstwie” 
pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz Grzegorza 
Kubika. Swoje prace zaprezentowało 16 artystów z Ra-
wicza i Leszna: MARIOLA BALBUS, JANINA KOŁACZ, 
NATALIA SKOPIŃSKA, MONIKA SZYMAŁKA, ANNA 
STARSKA, EUGENIA ANNA WIECZOREK, ELŻBIETA 
ROMIŃSKA, HANNA WAŚCIŃSKA, DANUTA MARUW-
KA, WIKTORIA WIECZOREK, EMILIA ANDRZEJCZAK, 
MARIA MAĆKOWIAK, RAFAŁ KRUSZKA, DANIEL 
WIATROWSKI, MIROSŁAW MAŁECKI, ROBERT MAR-
KOWSKI. /mk

Rawiczanie świętują

100 LAT      W NIEPODLEGŁEJ POLSCE
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100 LAT      W NIEPODLEGŁEJ POLSCE

Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” to zaszczytne 
honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organiza-
cjom, które  poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, 
naukowy, kulturalny i społeczny. 
WYRÓŻNIENI Z GMINY RAWICZ na wniosek burmistrza Grzegorza Kubika
podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz (17 stycznia 2020 roku):
Krystyna Zaporowska
Kazimierz Lipowczyk   
Andrzej Woziwodzki
Henryk Pawłowski 
Bogusław Jusiak 

Wincenty Figielek 
Jan Solak
ks. Wojciech Prostak
Stefania Dąbrowska
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W dniach od 9 do 13 grud-
nia 2019 roku w rawickim 

ratuszu odbyły się tradycyjne 
spotkania Burmistrza Gminy 
Rawicz Grzegorza Kubika z pa-
rami obchodzącymi jubileusze 
pożycia małżeńskiego. Pierwsze 
cztery dni poświęcone były wizy-
tom jubilatów, którzy mogą po-
szczycić się pięćdziesięcioletnim 
stażem małżeńskim. Natomiast 
na piątkowe spotkanie przybyły 
do ratusza pary, które wspólnie 
przeżyły 60 oraz 65 lat. Podczas 
uroczystych spotkań zaproszeni 
goście odznaczeni zostali me-
dalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie, wręczonymi w imie-
niu prezydenta Polski Andrzeja 
Dudy przez burmistrza Rawicza. 
Nie zabrakło również czasu na 
rozmowy i wspomnienia.

Wszystkim parom 

serdecznie gratulujemy 

wielu wspólnie 

spędzonych lat!
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Tomasz Musielak

W styczniu 1945 r. zima 
pokazała swe surowe i bez-
względne oblicze. Za dnia 
temperatura zatrzymywała 
się w okolicach minus 25 
stopni, by tuż po zajściu 
słońca obniżyć się jeszcze 
o kilka kresek. Przenikli-
we zimno nie było jednak 
jedynym zmartwieniem 
dla zmęczonych trudami 
ponad pięcioletniej oku-
pacji mieszkańców ziemi 
rawickiej. Z nerwową nie-
cierpliwością oczekiwano 
bowiem, co przyniesie 
nadchodząca wraz z Armią 
Czerwoną przyszłość. 

Ostatnie dni 
okupacji

Wieści o zbliżających się 
Sowietach wywołały panikę 
wśród Niemców zamiesz-
kujących Rawicz i okolicę. 
Kto tylko mógł, ten przygo-
towywał się do ucieczki. Do 
kufrów i walizek pakowa-
no wszelkie kosztowności. 
Naprędce zabijano drób, 
by w długą i niebezpieczną 
podróż zabrać jak najwię-
cej jedzenia. Zabezpieczano 
nieruchomości w złudnej 
nadziei, że sytuacja za ja-
kiś czas unormuje się, co 
pozwoli na powrót do do-
mów w Rawitsch, Sarne 
czy Gründorf.

Atmosferę strachu po-
głębiał widok uchodźców, 
którzy dzień w dzień prze-
mierzali region w exodu-
sie na zachód. Szczególnie 
przygnębiający był obraz 
przeładowanych ludźmi po-
ciągów; Rawicz za sprawą 
swego położenia na szlaku 
kolejowym w kierunku Rze-
szy stanowił punkt przystankowy dla większości 
z nich. Szczęśliwcy z pokaźnymi majątkami mogli 
uniknąć przepełnionych wagonów kolejowych 
i ewakuować się dzięki samochodom. Ubożsi nato-
miast – jeśli los się do nich uśmiechnął – uciekali 
w zaprzężonych w konie furmankach. Pechowcom 
pozostawała piesza podróż na śniegu i mrozie, 
bądź poszukiwanie schronienia na miejscu.

W przeciwieństwie do Niemców, Polacy ocze-
kiwali przybycia żołnierzy radzieckich raczej 
z nadzieją. Wraz z Sowietami nadchodziła bo-
wiem szansa na zakończenie dotychczasowego 
koszmaru. Oto po raz pierwszy od momentu 
wybuchu wojny pojawiła się realna możliwość 
zrzucenia hitlerowskiego jarzma. Oczywiście, do 

mieszkańców ziemi rawickiej docierały infor-
macje o okrucieństwach żołnierzy ze wschodu. 
Jednak czy po czasach ulicznych łapanek, egze-
kucji i obozów pracy mogło być jeszcze gorzej?

Wkroczenie 
czerwonoarmistów

Pierwsze radzieckie czołgi wkroczyły na ziemię 
rawicką 22 stycznia 1945 r., posuwając się do Ra-
wicza przez Chojno, Słupię Kapitulną i Szymano-
wo. O zbliżających się Sowietach rozmawiano na 
ulicach od kilku dni. Nagłe pojawienie się wozów 
z czerwoną gwiazdą w okolicach stacji Rawicz 
Wschód było jednak na tyle niespodziewane, 

że wywołało chaos. Pozo-
stali w mieście Niemcy roz-
pierzchli się we wszystkie 
strony, szukając schronienia 
w parkach i uliczkach. Za 
nimi w pościg ruszyli czer-
wonoarmiści.

Na marginesie warto 
wspomnieć, że wśród żoł-
nierzy radzieckich Słowia-
nie stanowili jedynie 40%, 
a w skład przetaczającego 
się przez ziemię rawicką 
wojska wchodził cały ty-
giel plemion i narodowości 
składających się na ZSRR. 
Przede wszystkim byli 
to Kałmucy oraz mający 
opinię najokrutniejszych 
Uzbecy. Ta różnorodność 
sprawiała, że spora część 
Armii Czerwonej nie po-
sługiwała się językiem ro-
syjskim, porozumiewając 
się wyłącznie własnym, 
trudnym do zrozumienia 
narzeczem. 

Pojmanych Niemców 
umieszczono w świątyni 
ewangelickiej (obecnym 
kościele pw. św. Andrzeja 
Boboli), gdzie mieli ocze-
kiwać na decyzję co do 
swojej przyszłości. Aresz-
towaniom niejednokrotnie 
towarzyszyły gwałty; na-
pastnicy nie zważali przy 
tym na wiek ofiar, którymi 
padały zarówno kilkuletnie 
dziewczynki, jak i staruszki 
w podeszłym wieku. Prze-
moc seksualna – choć na 
mniejszą skalę – spotykała 
również i Polki. 

Zmorą mieszkańców zie-
mi rawickiej stały się także 
grabieże. W Wielkopolsce 
wielu czerwonoarmistów 
po raz pierwszy zetknęło 
się z przedmiotami i urzą-

dzeniami, o których dotychczas nawet nie śniło. 
Zdecydowana większość żołnierzy pochodziła 
z zabiedzonych kołchozów, gdzie żyła w wa-
runkach urągających wszelkim cywilizowanym 
standardom. Dlatego też z taką zapalczywością ra-
bowali wszystko, co wpadło w ich ręce. Przekonali 
się o tym zarówno rawiczanie, jak i mieszkańcy 
okolicznych wiosek.

Ciąg dalszy nastąpi…

WKROCZENIE ARMII CZERWONEJ 
NA ZIEMIĘ RAWICKĄ

Nasza historia
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DOBRY HUMOR - LEPSZE ŻYCIE
Uniwersytet zaprasza

19 grudnia odbyło się ko-
lejne spotkanie studentów 
Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Wzięli 
w nim udział Burmistrz Gmi-
ny Rawicz Grzegorz Kubik 
i Wicestarosta Rawicki Ja-
kub Moryson.

Wykład pt. „Z uśmiechem 
Ci do twarzy. Dobry humor - 
lepsze życie - wesoły wykład 
o sensownych sprawach" wy-
głosił Jacek Łapiński - pisarz, 
prawnik, pasjonat psychologii 
pozytywnej oraz podróżnik 
po Polsce. W bardzo ciekawy 
i humorystyczny sposób opo-
wiedział o tym, jak ważne dla 
każdego z nas jest rozwijanie 
swoich zainteresowań i pasji 
oraz jak ważne jest pozytywne 

myślenie. Przekonywał , aby 
nie patrzeć na życie poprzez 
jego długość, ale poprzez pry-
zmat ciekawych zajęć. Jakich? 
Każdy może mieć inne. Wszyst-
ko zależy od zainteresowań 
i od tego, co jest dla niego waż-
ne. Na tym się należy skupić 
i to robić.  Na pewno jednym 
z nich jest czytanie. Dlaczego 
należy czytać to tytuł  książki 
autorstwa prelegenta. Czytanie 
to czynność magiczna, wpły-
wająca na rozwój człowieka. 
Wzmacnia nas i rozwija. Jest 
dla naszego umysłu formą 
czynną w przeciwieństwie 
do oglądania, które jest for-
mą bierną. Właśnie dlatego 
należy czytać. Wykładowca 
mówił też o tym, że w każdym 
z nas są dwa oblicza - dobre 
i złe - i tylko od nas zależy, jak 
będziemy postrzegani przez 
innych. W jaki sposób można 
przedłużyć sobie życie? Właś-
nie poprzez zaangażowanie 
w jakiś cel. Cel pozytywny, bo 
ważny dla nas, ale zarazem re-

alny, bo pozwala nam wierzyć 
w możliwość jego osiągnięcia. 
Cel ważny dla nas, ale nieko-
niecznie egoistyczny a waż-
ny społecznie. Najważniejsze 
przesłanie sprowadza się do 
tego, że człowiek nie może żyć 
samotnie, każdemu z nas po-
trzebny jest kontakt z drugim 
człowiekiem, wtedy jesteśmy 
szczęśliwi, uśmiechamy się, 
nabieramy energii do życia. 
Swoje wystąpienie Łapiński 
spuentował humorystyczne: 
Jeżeli państwo mają cel, to jesz-
cze pociągniecie. 

W drugiej części spotkania 
studenci RUTW byli gośćmi 
Szkoły Podstawowej w Siera-
kowie. Uczestniczyli w jaseł-
kach przedstawionych przez 
uczniów klasy IIIc pod kierun-
kiem Magdaleny Bartosik-Lis i 
Przemysława Nowickiego. 2019 
rok zakończono w prawdziwie 
świątecznej atmosferze. Rok 
2020 zapowiada się w RUTW 
równie ciekawie. /red

7 grudnia 2019 roku zakończyła się piąta edy-
cja Rawickiego Festiwalu Teatralnego (RFT) im. 
Krystyny Sienkiewicz. Łącznie w wydarzeniach 
wzięło udział około 3000 widzów.

W czasie Rawickiego Festiwalu Teatralnego na sce-
nie domu kultury zaprezentowano siedem spektakli 
konkursowych, dwa przedstawienia dla dzieci i spek-
takl Wesele. Reaktywacja Rawickiego Teatru Komedii. 
Dodatkowo odbyły się spotkania z zaproszonymi 
gośćmi: Barbarą Wrzesińską, Teresą Drozdą, Gra-
żyna Barszczewską i Grzegorzem Ćwiertniewiczem, 
a także wystawa fotografii Rafała Kruszki, wystawa 
malarska Julity Adamiak oraz projekcja spektaklu 
z patronką Festiwalu - Krystyną Sienkiewicz Apetyt 
na czereśnie w reżyserii Romualda Szejda.

Festiwal zakończył się galą, podczas której przy-
znano nagrody. Najlepsze spektakle tradycyjnie 
wybierała publiczność za pomocą kuponów konkur-

sowych. Złotą Maskę przyznano Katarzynie Żak za 
recital aktorski Bardzo śmieszne piosenki, Srebrną 
Maskę otrzymał spektakl Kolacja pożegnalna w reży-
serii Tomasza Dutkiewicza, a trzecie miejsce zajęła 
Gąska w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza. Dodat-

kowe nagrody trafiły w ręce publiczności - spośród 
głosujących wybrano trzy osoby, które nagrodzono 
biletami do Kina Promień i weekendowym pobytem 
w Kołobrzegu.

Organizatorzy dziękują za wsparcie sponsorom, 
którzy przyczynili się do sukcesu kolejnego rawi-
ckiego święta teatru. Rawicki Festiwal Teatralny im. 
Krystyny Sienkiewicz był dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Funduszu Promocji Kultury.

Kolejny Festiwal Teatralny w Rawiczu jesienią 2020 
roku, ale do tego czasu w Domu Kultury w Rawiczu 
nie zabraknie teatralnych i muzycznych imprez. Już 
na początku roku czeka nas duża dawka atrakcji kul-
turalnych. Zapowiedzi wydarzeń można znaleźć na 
stronie dk.rawicz.pl i na profilu społecznościowym 
placówki. /dk

RAWICKIE ŚWIĘTO TEATRU

ŚWIAT DZIECKA -  
BADAMY JĘZYK  
MIESZKAŃCÓW 
OKOLIC RAWICZA

Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Wielko-
polskich w Zielonej Wsi, 
I Liceum Ogólnokształcące 
w Rawiczu oraz Pracownia 
Dialektologiczna Uniwer-
sytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu pod 
kierunkiem prof. dr hab. 
Jerzego Sierociuka nawią-
zały współpracę w ramach 
realizacji projektu eduka-
cyjnego pt. „Świat dziecka 
- badamy język mieszkań-
ców okolic Rawicza”. 

Projekt polega na zebra-
niu słownictwa dotyczącego 
wszystkiego, co związane 
jest z dzieckiem do około 
dziesiątego roku życia, czyli 
m.in. narodzin, opieki i pie-
lęgnacji noworodka, ubio-
ru i higieny dzieci, zabaw 

i obowiązków przypisanych 
niegdyś dzieciom, szkoły, 
chorób wieku dziecięcego 
i innych zagadnień. Zada-
niem uczniów i dialektolo-
gów jest przeprowadzenie 
(nagranie) rozmów z naj-
starszymi mieszkańcami 
wsi okolic Rawicza oraz 
wykonanie fotografii zwią-
zanych z tematem roz-
mów. Efektem wspólnych 
działań będzie tematyczny 
Słownik języka mieszkań-
ców okolic Rawicza. Świat 
dziecka. Trzymamy kciuki 
za powodzenie realizacji 
projektu i już teraz reko-
mendujemy mieszkańcom 
okolic Rawicza ten słownik 
jako obowiązkową pozycję 
w domowej biblioteczce. /
wes
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Na terenie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Masłowie powstał obszar 
edukacyjno-przyrodniczy pod nazwą 
„EKOLEŚNA WIARUCHNA - LAS BLI-
ŻEJ NAS”. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane w ramach projektu 
edukacji ekologicznej, na który Gmi-
na Rawicz pozyskała dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Projekt 
został zrealizowany wg koncepcji 
przygotowanej przez nauczycieli, 
a w jego realizacji pomagali rodzice. 

Obszar stanowi naturalną makietę 
piętrowej roślinności lasu - miejsce 
pożyteczne dla owadów i ptaków, uczą-
ce obserwacji i poznawania przyrody 
oraz zasad zachowania się w lesie. 
Teren został obsadzony 54 roślinami: 

podszytu (byliny i krzewy) oraz runa 
leśnego (byliny), z uwzględnieniem ro-
ślin miododajnych i roślin z pokarmem 

dla ptaków. Dla ptaków zamontowano 
4 budki lęgowe. Do aranżacji przestrze-
ni zostały wykorzystane rosnące już 

dużych rozmiarów drzewa - modrzew 
i świerk. W ramach projektu na utwar-
dzonym terenie wzniesiono też drew-
nianą wiatę wyposażoną w ławki oraz 
tablice tematyczne poświęcone funk-
cjom lasu i zasadom zachowania się 
w lesie. Wiata pełni rolę ekologicznej 
klasy na świeżym powietrzu i miejsca 
spotkań edukacyjno - przyrodniczych 
dla uczniów i lokalnej społeczności. 
Dodatkowo powstała ścieżka eduka-
cyjna złożona z 8 tematycznych tablic 
interaktywnych, tablicy-zegaru ptasiego 
śpiewu i terenowej gry akustycznej - 
dendrofonu. Całość ścieżki edukacyjnej 
dopełniły sylwety zwierząt leśnych. 
W ramach przedsięwzięcia zamon-
towano też klatkę meteorologiczną, 
która posłuży uczniom do wykony-
wania pomiarów meteorologicznych. 
Korzystanie z niej pozwoli doświadczyć 
i zrozumieć zjawiska przyrodnicze. 
W ramach przedsięwzięcia zakupiono 
też tablicę interaktywną, która umoż-
liwi prezentację materiałów multime-
dialnych i aktywną pracę z nimi oraz 
ułatwi przyswajanie wiedzy uczniom 
ze specyficznymi trudnościami w ucze-
niu się. 

Dzięki projektowi powstał obszar 
edukacyjno - przyrodniczy z prawdzi-
wego zdarzenia, który będzie w pełni 
służył rozwojowi wiedzy i postaw wo-
bec środowiska, realizacji projektów 
badawczych oraz szerszych działań śro-
dowiskowych w lokalnej społeczności. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 
74 614,50 zł, w tym 36 650,00 zł to dota-
cja WFOŚiGW w Poznaniu, a 37.964,50 
to środki własne Gminy Rawicz. /wes

II EDYCJA PROJEKTU 
„ROSNĘ ZDROWO NA SPORTOWO”

EKOLEŚNA WIARUCHNA - LAS BLIŻEJ NAS

W grudniu minionego roku 
Wydział Edukacji i Spraw Spo-
łecznych podsumował drugą już 
edycję projektu „Rosnę zdrowo 
na sportowo”. Był to program 
zajęć sportowych z elementami 
gimnastyki korekcyjno - kom-
pensacyjnej, którego celem było 

zadbanie o prawidłowy rozwój 
fizyczny dzieci, 

rozwój i podnoszenie ich spraw-
ności fizycznej, zachęcenie do re-
gularnej aktywności ruchowej, 
kształtowanie nawyku dbałości 
o własne zdrowie oraz nabywa-
nie umiejętności tworzenia śro-
dowiska, które sprzyja zdrowiu. 
Projekt był realizowany w ośmiu 
gminnych szkołach podstawowych. 
Zajęcia odbywały się od 4 marca 
do 19 czerwca dla klas pierwszych 
oraz od 2 września do 7 grudnia 

dla klas drugich. Łącznie progra-
mem objęto 269 uczniów, którzy 
dwa razy w tygodniu uczestniczyli 
w zajęciach prowadzonych przez 
nauczycieli wychowania fizycz-
nego posiadających kwalifikacje 
do zajęć z gimnastyki korekcyjno 
- kompensacyjnej. Na realizację 
programu wydano kwotę 39 771,24 
zł, z czego 21 095,20 zł to wkład 
własny Gminy Rawicz, 18 676,04 
zł to środki z dotacji Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. /wes
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 � 24 stycznia (piątek)
9:00-13:00 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich
Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 101)
19:00 Koncert Noworoczny w wykonaniu 
Orkiestry Dętej z Miejskiej Górki
Sala sportowa w Masłowie

 � 25 stycznia (sobota)
Zawody strzeleckie z okazji 100. rocznicy 
powrotu Rawicza do Polski
Strzelnica OSiR, ul. Leśna
19:00 Operetka Hrabina Marica
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

 � 26 stycznia (niedziela)
16:00 Koncert kolęd Chóru św. Wojciecha
Kościół farny w Rawiczu

 � 27 stycznia (poniedziałek)
Bezpłatne badania mammograficzne 
dla kobiet w wieku 50-69 lat
Rejestracja: 58 666 24 44
Parking przy OSiR, ul. Spokojna 1a

 � 28 stycznia – 2 lutego (wtorek-niedziela)
10:00-18:00 Wystawa: Fascynujący świat 
pająków i skorpionów
Restauracja DK w Rawiczu / wejście od strony 
parku (bilety)

 � 30 stycznia (czwartek)
15:00-19:00 Punkt Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych
Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)

 � 31 stycznia (piątek)
Boże Narodzenie w zupełnie starym stylu
18:00 Wystawa eksponatów z czasów PRL-u, 
koncert kolęd
19:00 Próby, czyli karp w galarecie - spektakl Inte-
gracyjnego Teatru Arka z Wrocławia
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

 � 1 lutego (sobota)
19:00 Dirty Dancing po latach – spektakl 
muzyczny
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

 � 1-16 lutego
II edycja NIEDŹWIADEK RAWICZ CUP
Zgłoszenia: 608 418 074 / akademia@rawia.pl
Sala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym 
w Rawiczu

 � 3 lutego (poniedziałek)
11:00-13:00 Warsztaty plastyczne
Świetlica wiejska w Łaszczynie

 � 3-5 lutego
EkoDeka - warsztaty ekologiczne
Pracownia plastyczna im. Z. Łukowiaka DK  
w Rawiczu

Liczba miejsc ograniczona - zapisy pod numerem 
65 546 10 16

 � 4 lutego (wtorek)
16:00 Calineczka - spektakl Teatru Lalek Bajka
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w DK w Rawi-
czu, w Kinie Promień i sklepie muzycznym Orion 

 � 5 lutego (środa)
17:00-19:00 Uniwersytet Ludowy na Hazach - 
spotkanie integracyjne dla seniorów
Świetlica w Zawadach
11:00-13:00 Warsztaty wokalne
Świetlica wiejska w Łaszczynie

 � 6 lutego (czwartek)
Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet 
w wieku 50-69 lat
Rejestracja: 58 666 24 44
Parking przy OSiR, ul. Spokojna 1a

 � 7 lutego (piątek)
19:00 Kobieta idealna – spektakl komediowy
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

 � 10 lutego (poniedziałek)
17:00-19:00 Uniwersytet Ludowy w Sierakowie – 
spotkanie integracyjne dla seniorów
Szkoła Podstawowa w Sierakowie

 � 15 lutego (sobota)
18:00 Międzynarodowy Festiwal Iluzji  
CHAMPIONS OF ILLUSION
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

 � 16 lutego (niedziela)
20:00 Kabaret Jurki - Last minute
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu (bilety)

 � 19 lutego (środa)
17:00-19:00 Uniwersytet Ludowy na Hazach - 
spotkanie integracyjne dla seniorów
Świetlica w Zawadach

 � 21 lutego (piątek)
18:00 K-OLEJNY ŁUKOWIAK - obrazy olejne 
z dorobku artysty
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu 

 � 24 lutego (poniedziałek)
17:00-19:00 Uniwersytet Ludowy w Sierakowie – 
spotkanie integracyjne dla seniorów
Szkoła Podstawowa w Sierakowie

 � 26 lutego (środa)
19:00 Upiory i tenory: Serce w popiele
spotkanie dla melomanów 
nt. Domingo w Rigoletto
dr Andrzej Wątorski
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

 � 28 lutego (piątek)
15:00-19:00 Punkt Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych
Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)
19:00 LARUM ukazanie obrazu - Agresywny 
Układ Trawnika
Wystawa jednego obrazu - Michał Heluszka
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

 � 5 lutego, 12 lutego, 19 lutego, 26 lutego
10:00-12:00 Grupa wsparcia „Wspieramy”
Kącik Seniora, ul. Gen. Grota Roweckiego 9
(budynek przy Środowiskowym Domu 
Samopomocy)

 � 10 lutego, 24 lutego
Uniwersytet Ludowy w Sierakowie
17:00-19:00 Spotkania integracyjne dla seniorów
Szkoła Podstawowa w Sierakowie

 � 5 lutego, 19 lutego
Uniwersytet Ludowy na Hazach
17:00-19:00 Spotkania integracyjne dla seniorów
Świetlica w Zawadach 

Brewicz Browar i Restauracja
ul. Armii Krajowej 4
Zniżka 50% na kawę i herbatę oraz 15%
na wszystkie dania od wtorku do piątku

Studio Piękności Barbara Karkosz
Plac Wolności 12
15% zniżki na usługi

Sołectwo Żylice
Możliwość skorzystania z ogrodu rekreacyjnego,
boiska wielofunkcyjnego
oraz zwiedzania zabytkowej stodoły wiejskiej.

KONTAKT z Punktem Wsparcia Seniora
przy MGOPS w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4A, pokój 105
telefon: 65 546 10 01, 500 774 841
e-mail: pws.ops@rawicz.pl
Facebook: Punkt Wsparcia Seniora
www.pws.ops.rawicz.pl

Dyżury w ramach Punktu Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych (konsultacje, porady, pomoc 
dotycząca funkcjonowania organizacji):
31 stycznia
27 lutego
26 marca
30 kwietnia
28 maja
25 czerwca 
w godzinach 15:00-19:00
Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)
Zapisy i informacja: 65 546 76 71

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY


