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- Efekt końcowy robi wrażenie, ale wrażenia nie robi opóź-
nienie, które idzie za tą inwestycją. Nawet największe kary 
dla wykonawcy nie będą dla mieszkańców rekompensatą. 
Trwało to za długo, mimo bardzo pozytywnego rezultatu, który 
– jestem przekonany – mieszkańcy i uczniowie bardzo doce-
nią. Na szczęście etap opóźnień zamykamy, otwieramy etap 
czerpania radości z gry - mówi burmistrz Grzegorz Kubik.

ORLIK  
GOTOWY
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URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, 
e-mail d.mencwel@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, 
e-mail d.aleksander@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu

Sekretariat burmistrza/wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64

Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05

Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
- kontakt dla radnych oraz mieszkańców 
w sprawie wyborów prezydenckich
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 
519 518 571, 
e-mail biurorady@rawicz.eu

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
- komunikaty do gminnego informatora, 
obsługa mediów społecznościowych i strony 
internetowej urzędu, sprawy organizacji 
pozarządowych, info dla organizatorów 
wydarzeń
tel. 65 546 76 71 / 570 459 330, 
e-mail promocja@rawicz.eu

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
- kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, 
COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, 
e-mail inwestor@rawicz.eu

Zgłoszenia
- awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia 
dróg i chodników, inne uszkodzenia na tere-
nie miasta i gminy
tel. 518 778 535, 
e-mail zgloszenia@rawicz.eu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42

Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35

Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu, wydawanie za-
świadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP, 
ustalenia numeru porządkowego, wypisy 
i wyrysy z planów miejscowych / studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego wyłożone do 
publicznego wglądu
tel. 65 546 54 38, 
e-mail j.lewandowska@rawicz.eu

Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00

Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomo- 
we oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew,

bezdomne zwierzęta - tel. 65 546 54 39
- decyzje środowiskowe - tel. 65 546 54 36
Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40

Biuro Zarządzania Drogami
tel. 65 546 54 19, 
e-mail a.szymanowska@rawicz.eu

Biuro Inwestycji Kubaturowych
tel. 65 546 54 22, 
e-mail e.skrzypek@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, 
e-mail fundusze@rawicz.eu

Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67

Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, 
e-mail podatki@rawicz.eu
- podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, 
e-mail i.staskowiak@rawicz.eu
Płatności / egzekucje:
- podatki - osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
- podatki - osoby prawne, wieczyste użytko-
wanie, opłata przekształceniowa: 
tel. 65 546 54 14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, 
e-mail ops@rawicz.eu

Specjalistyczna pomoc psychologiczna 
dla mieszkańców
tel. 535 519 905

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji  
Medycznej i Ośrodek Osób Niepełno-
sprawnych
tel. 65 545 44 02

Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, 
e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, 
e-mail sekretariat@zukrawicz.pl

Gminne Centrum Usług Wspólnych 
w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, 
e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), 
e-mail osir@rawicz.eu

Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, 
e-mail mzr@rawicz.eu

Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, 
e-mail dk@rawicz.pl
www.dk.rawicz.pl

Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. 65 545 20 04, 
e-mail biblioteka@rawicz.eu

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Krystyna 
Sikorska 
wygrała 
konkurs na 
stanowisko 
Skarbni-
ka Gminy 
Rawicz. 
Na tym 
stanowi-
sku ma już 
wieloletnie 
doświad-
czenie -  
od stycznia 
2001 roku była Skarbnikiem Powiatu 
Śremskiego. Jest absolwentką Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu, ukoń-
czyła również studia podyplomowe 
z rachunkowości. Do konkursu stanęły 
dwie osoby. Jedna z nich nie spełniła 
wymagań formalnych.

- W ostatnich latach zauważalny jest 
rozwój Rawicza, miasto wyróżnia się 
na tle innych w Wielkopolsce. Funkcja 
skarbnika to dla mnie przede wszyst-
kim duże wyzwanie i odpowiedzial-
ność za budżet, który z jednej strony 
w ostatnich latach dynamicznie rósł, 
a z drugiej czas pandemii sprawił, że 
do samorządowych budżetów wpły-
wy z podatków będą mniejsze. Czeka 
nas dużo pracy i jestem przekonana, 
że wspólnie uda się nam bezpiecznie 
przejść przez czas kryzysu – tłumaczy 
Krystyna Sikorska. Nowa skarbnik 
została powołana podczas sesji rady 
miejskiej, która odbyła się 24 czerwca. 
/cib

Gmina Rawicz ma 
nowego skarbnika

---
Burmistrz Gminy Rawicz
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 

17 czerwca odeszła od nas Wiesława Osińska - księgowa  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, niezastąpiona członkini  

sztabu organizacyjnego i wolontariuszka 24-godzinnego  
Rawickiego Festiwalu Sportu. Żegnamy wspaniałego człowieka,  

doświadczonego pracownika, Wiesię - naszą koleżankę.
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JUŻ OD LIPCA W RAWICZU 
ZA PARKING ZAPŁACISZ APLIKACJĄ

Od 1 lipca w centrum Ra-
wicza zostanie przywrócona 
strefa płatnego parkowania 
po okresie 3 miesięcy zwol-
nienia z opłat. Gmina umoż-
liwi mieszkańcom nową 
metodę płatności poprzez 
jedną z najpopularniejszych 

aplikacji – moBiLET. Wystar-
czy mieć umieszczoną na-
lepkę na przedniej szybie 
pojazdu. 

Zakup biletu będzie moż-
liwy poprzez aplikację moBi-
LET, którą wystarczy pobrać 

na smartfona i wybrać formę 
płatności rozliczenia (np. pod-
piąć kartę płatniczą, Blikiem 
albo przelewem), podając 
miasto, ulicę i nr rejestracyj-
ny. Dzięki aplikacji można 
na bieżąco kontrolować czas 
postoju oraz go przedłużyć. 

Każdy, kto będzie korzystał 
z tej formy płatności, powi-
nien mieć umieszczoną nalep-
kę na przedniej szybie (będą 
dostępne w urzędzie) bądź 
wydrukowaną z Internetu (do-
stępne na stronie interneto-
wej). – Dziś telefon komórkowy 

to wielofunkcyjne urządzenie, 
które wykorzystujemy w wielu 
obszarach naszego życia. Rea-
lizujemy płatności w sklepach 
internetowych, robimy przele-
wy czy kupujemy bilety komu-
nikacyjne. Chcemy ułatwiać 
życie mieszkańcom, dlatego 
wychodzimy naprzeciwko ich 
oczekiwaniom. Jest to również 
rozwiązanie bezpieczniejsze, 
biorąc pod uwagę ryzyko za-
każenia COVID-19 – mówi bur-
mistrz Grzegorz Kubik. 

W aplikacji znajdują się 
inne miasta naszego regionu 
jak np. Gostyń, Krobia, Leszno 
– również w tych miastach jest 
możliwość płatności za pomo-
cą aplikacji moBiLET. Na par-
komatach będą umieszczone 
informacje o aplikacji, a więcej 
szczegółów można uzyskać 
na stronie internetowej http://
www.mobilet.pl/. /cib
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Są oferty w przetargach na małą 
architekturę na rawickim rynku, 
m.in. dostawę ławek, stojaków ro-
werowych, tablic ogłoszeniowych 
czy słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami oraz masztów flago-
wych. Kwoty w przetargach były 
niższe od planowanych, a z ewen-
tualnych oszczędności zostanie 

sfinansowana m.in. wymiana ele-
mentów betonowych na granitowe. 

Do przetargu na dostawę ławek, 
koszy na śmieci, stojaków rowero-
wych, tablic ogłoszeniowych oraz 
krat stalowych pod drzewa stanęły 
trzy firmy, oferując za zadanie od 
122 do 183 tys. zł. Gmina na ten cel 

przeznaczyła 190 tys. zł. Dnia 28 maja 
dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 4 czerwca została zawarta 
umowa z wykonawcą – F.P.U.H. „JA-
NIAK” Jarosław Janiak z Łukowa – na 
kwotę 122.520,30 zł brutto.

W kolejnym przetargu udało zna-
leźć się oszczędności na ok. 30 tys. 

zł. Zamówienie dotyczyło dosta-
wy słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami oraz masztów flagowych. 
W przetargu wystartowała rawicka 
firma Julmartech, oferując za wy-
konanie prac 247 tys. zł. Na ten cel 
Gmina chciała przeznaczyć 276 tys. zł. 
/cib

PRZETARGI NA MAŁĄ ARCHITEKTURĘ ROZSTRZYGNIĘTE 
Rynek w Rawiczu

Budowa zadaszenia nad boiskiem 
piłkarskim Orlik rozpoczęła się pod 
koniec 2018 roku. Ze względu na 
opóźnienie inwestycji Gmina Ra-
wicz naliczyła wykonawcy – firmie 
POLIDOMES Construction Sp. z o.o. 
- karę w wysokości 492 tys. zł. Całość 
inwestycji wyniosła 1,3 mln zł, z cze-
go 300 tys. stanowiło dofinansowa-
nie z budżetu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

Budowa zadaszenia nad boi-
skiem Orlik trwała ponad rok. Umo-
wę z wykonawcą Gmina podpisała 
w październiku 2018 roku. Prace były 
wykonywane w oparciu o opracowa-
ną przez wykonawcę dokumentację 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- Efekt końcowy robi wrażenie, ale 
wrażenia nie robi opóźnienie, które 
idzie za tą inwestycją. Nawet najwięk-
sze kary dla wykonawcy nie będą dla 
mieszkańców rekompensatą. Trwało to 
za długo, mimo bardzo pozytywnego 
rezultatu, który – jestem przekonany – 
mieszkańcy i uczniowie bardzo docenią. 
Na szczęście etap opóźnień zamykamy, 
otwieramy etap czerpania radości z gry 
– mówi burmistrz Grzegorz Kubik. 

Prócz zadaszenia boiska piłkarskie-
go użytkownicy będą mogli korzystać 
z nowej nawierzchni, z kolei stara 
trafiła do dyspozycji OSiR-u, który 
wykorzysta ją na mniejszych obiek-
tach rekreacyjno-sportowych. Poprzez 
wykonanie konstrukcji zadaszenia 

nieznacznie zmniejszyły się wymiary 
boiska, które obecnie wynoszą 23 x 53 
m. Poza strefą gry w odległości 1 m 
pojawiły się również siedziska. 

Obiekt został dopuszczony do użyt-
kowania przez nadzór budowlany. 
Gmina czeka jeszcze na protokół koń-

cowego odbioru inwestycji. W najbliż-
szych dniach zostanie podany termin 
otwarcia boiska dla uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i miesz-
kańców. /cib

KĄPIELISKO W TYM ROKU ZAMKNIĘTE 

W 2020 roku kąpielisko na terenie byłego 
poligonu w Sierakowie nie będzie otwarte. Na tę 
decyzję władz gminy wpływ miały dwa czynniki 
– istniejące zagrożenie epidemiczne oraz niski 

stan wody spowodowany suszą hydrologicz-
ną. W związku z zamknięciem kąpieliska całe 
lato otwarty będzie rawicki basen. Coroczna 
przerwa konserwacyjna została wykonana 

w tym roku szybciej, by w trakcie całego okresu 
letniego, bez przerw, basen był do dyspozycji 
mieszkańców. /cib

ORLIK JUŻ 
GOTOWY



5-6/2020 (rok XXVII)     gazeta@rawicz.eu 5

• za pierwsze pół godziny – 1,00 zł (opła-
ta minimalna);
• za pierwszą godzinę – 2,00 zł;
• za każdą kolejną – 2,00 zł;
• dla właściciela imiennej karty par-
kingowej osoby niepełnosprawnej lub 

kierowcy przewożącego właściciela 
takiej karty – 0,00 zł;
• za postój motocykla - 0,00 zł.
W ramach czasu postojowego można 
zmienić miejsce postoju auta w obrębie 
Strefy Płatnego Parkowania.

W Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz 
(Biuro Obsługi Klienta) można nabyć 
miesięczne karty abonamentowe w ce-
nie 100 zł za miesiąc. Do wniosku należy 
dołączyć potwierdzenie opłaty, którą 

trzeba dokonać na rachunek bankowy 
nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668, po-
dając w tytule przelewu nr rejestracyjny 
pojazdu. Wykupienie karty abonamen-
towej nie zabezpiecza wolnego miejsca.

Postój jest płatny od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-18.00. Na ul. 
Marcinkowskiego w godz. 6.00-15.00. 
Opłat nie pobiera się w soboty, nie-
dziele i święta.

Zakupu biletu parkingowego należy 
dokonać niezwłocznie po zaparkowa-
niu pojazdu w SPP. Dowód stwierdza-
jący uiszczenie opłaty za postój (bilet 
parkingowy, karta abonamentowa, 
informacja o korzystaniu z aplikacji 
mobilnej) lub dokument upoważ-
niający do bezpłatnego parkowania 
(karta parkingowa) kierujący pojaz-
dem powinien umieścić za przednią 

szybą pojazdu w widocznym miejscu, 
w sposób nie budzący wątpliwości 
i umożliwiający bezpośredni odczyt 
z zewnątrz pojazdu.

Opłaty za parkowanie można uisz-
czać w parkometrze monetami 10 
gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. Parko-
metr nie wydaje reszty. W przypadku 
stwierdzenia niesprawności parkome-
tru kierowca powinien wykupić bilet 
parkingowy w innym parkometrze.

Opłaty można dokonać również 
za pomocą telefonu komórkowego 
w aplikacji moBiLET (informacje na 
stronie 3).

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

LOKALIZACJA STREF PŁATNEGO PARKOWANIA 
WRAZ Z ROZMIESZCZONYMI PARKOMATAMI

OPŁATY CENNIK

KARTY ABONAMENTOWE

LOKALIZACJA
Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące ulice:
    • ul. 3 Maja (od ul. Wały J. Dąbrowskiego do ul. Wojska Polskiego);
    • ul. Grunwaldzka (od ul. M. Konopnickiej do ul. A. Mickiewicza);
    • ul. Wały T. Kościuszki – strona wewnętrzna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Wały J. Dąbrowskiego);
    • pl. Rawickiej Synagogi (od ul. Wały T. Kościuszki do ul. A. Mickiewicza);
    • ul. Plac Wolności – część zachodnia (od ul. 17 Stycznia do ul. Wazów);
    • ul. Plac Wolności (od ul. Szwedzkiej do ul. Sukienniczej);
    • ul. Plac Wolności – część wschodnia (od ul. Wazów do ul. 17 Stycznia);
    • ul. 17 Stycznia (od ul. B. Głowackiego do ul. S. Staszica);
    • ul. K. Marcinkowskiego (od ul. Sukienniczej do ul. Wały Powstańców Wlkp.);
    • Rynek.
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3 lipca 
15:00-17:00  Wystawa kolaży dzieci z sekcji plastycznej Domu Kultury w Rawiczu 

(zabytkowe wiaty w parku przy Domu Kultury w Rawiczu) wydarzenie bezpłatne – wstęp wolny

17:00  – spektakl białostockiego Teatru Lalek Pod Orzełkiem „Czarne i białe"
(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu) bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

20:00  – live koncert w ramach festiwalu MuzykoramaChmury
online na kanale YouTube Domu Kultury w Rawiczu

21:30  – pokaz mody (muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)Modowa metamorfoza
wydarzenie bezpłatne - liczba miejsc ograniczona - rezerwacja telefoniczna 65 546 76 36 

4 lipca 
15:00-17:30 Wystawa mandali  Julity Adamiak

(zabytkowe wiaty w parku przy Domu Kultury w Rawiczu)  wydarzenie bezpłatne – wstęp wolny

20:00 – koncert (muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu) Góralska Hora 
bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

5 lipca 
18:00 Koncert operowy Ewa Banasiak Jarosław WewióraWystąpią:  – sopran,  – tenor, 

Trio fortepianowe:  – skrzypce,  – wiolonczela, Agata Maśnica Agnieszka Bator-Skowrońska
Katarzyna Rzeszutek – fortepian 

Prowadzenie: dr Andrzej Wątorski
(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu) bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

6-18 lipca 
Wakacyjne Warsztaty Wokalne dla dzieci

prowadzący: Jowita Augustyniak, Magdalena Zamoroka (Dom Kultury w Rawiczu) wydarzenie bezpłatne - liczba miejsc ograniczona  
rezerwacja telefoniczna 65 546 76 36 

9 lipca  
21:00  - premiera spektaklu Rawickiego Teatru Komedii „Koszmarny kabaret z wentylkiem"

(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu) 
wydarzenie bezpłatne - liczba miejsc ograniczona - rezerwacja telefoniczna 65 546 76 36 

10 lipca 
20:00  – live koncert w ramach festiwalu MuzykoramaMy Own Wasteland

online na kanale YouTube Domu Kultury w Rawiczu

17 lipca 
20:00 Wszyscy Jemy Chmury -  live koncert w ramach festiwalu Muzykorama

online na kanale YouTube Domu Kultury w Rawiczu

18 lipca 
17:00 – koncert solistów rawickiego Teatru Piosenki Kreacja, „Tyle słońca" 

Minikoncert dzieci z Wakacyjnych Warsztatów Wokalnych
Podsumowanie pierwszej edycji konkursu „Baj się bajuniu - narysuj ten świat” - wręczenie nagród

(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)
wydarzenie bezpłatne - liczba miejsc ograniczona - rezerwacja telefoniczna 65 546 76 36 

24 lipca 
20:00 - live koncert w ramach festiwalu MuzykoramaSnowblind 

online na kanale YouTube Domu Kultury w Rawiczu

25 lipca 
20:00  "Pojutrze" - Hubert Szczęsny z zespołem - koncert z gatunku world music, blues, soul  

(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)  bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

28-30 lipca 
Wakacyjne Warsztaty Teatralne dla młodzieży prowadząca: Izabela Noszczyk i Sebastian Nowicki (Dom Kultury w Rawiczu)

wydarzenie bezpłatne - liczba miejsc ograniczona - rezerwacja telefoniczna 65 546 76 36 

30 lipca 
17:00 spektakl finałowy Wakacyjnych Warsztatów Teatralnych (muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)

wydarzenie bezpłatne - liczba miejsc ograniczona - rezerwacja telefoniczna 65 546 76 36 

WAKACJE
kulturalne

W DOMU KULTURY W RAWICZU
lipiec

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników wydarzeń liczba miejsc na widowni ograniczona do 150 osób.
Przy wejściu na miejsce wydarzenia ustawiony zostanie punkt dezynfekcji rąk.

Deszcz nam nie straszny! Widownia na wszystkie wydarzenia plenerowe będzie zadaszona.
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WAKACJE
kulturalne

W DOMU KULTURY W RAWICZU
sierpien,

2 sierpnia 
17:00 „Fintikluszki – folkowe okruszki" - spektakl dla dzieci Teatr Lalek Małe Mi  

(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)
bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

8 sierpnia
21:30 Koncert gwiazdy zagranicznej - retransmisja 

(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)
bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

9 sierpnia 
17:00 - 19:30 „Kwiaty” wystawa malarstwa Rafała Kruszki 

(zabytkowe wiaty w parku przy Domu Kultury w Rawiczu) wydarzenie bezpłatne – wstęp wolny

20:00 The Best of Musicals Anna Lasota, Maciej Ogórkiewicz, Mirosław Kin Wystąpią:  

(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)
bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

10-12 sierpnia 
Wakacyjne Warsztaty Teatralne dla Domów Pomocy Społecznej 

prowadzący: Alexandre Marquezy – Teatr Arka Wrocław
(plac przy Domu Kultury w Rawiczu)

14 sierpnia 
17:00 - 20:00  - wystawa „Wiry i zawirowania” Wiktorii Wieczorek

21:00 "Miłość i miłosierdzie" - kino plenerowe - gość specjalny: Maciej Małysa 
(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)

bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

21 sierpnia 
FINAŁ KONKURSU NA ZNAKI GRAFICZNE

Malowanie murali przy zabytkowych wiatach
Zgłoszenia do dnia 9.08.2020 Informacje na stronie dk.rawicz.pl w zakładce Konkursy

22 sierpnia 
20:00 Katharsis – koncert 

(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)
bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

28 sierpnia 
18:00 "Fabian gra dla..." - koncert charytatywny  

(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)
liczba miejsc ograniczona – informacje o zapisach na odrębnym plakacie

29 sierpnia 
19:00 Pożegnanie Wakacji – Tadeusz Drozda + trio niespodzianka

Rozstrzygnięcie konkursu „Zastrzyk pozytywnej twórczości”
(muszla koncertowa przy Domu Kultury w Rawiczu)

bilety do nabycia na portalu bilety24 w cenie 6,50 zł

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników wydarzeń liczba miejsc na widowni ograniczona do 150 osób.
Przy wejściu na miejsce wydarzenia ustawiony zostanie punkt dezynfekcji rąk.

Deszcz nam nie straszny! Widownia na wszystkie wydarzenia plenerowe będzie zadaszona.
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W lutym 2020 r. świat był dla nas jeszcze w po-
rządku, wizyta delegacji biznesowej z Rawicza 
przebiegła zgodnie z planem. Attendorn świę-
tował beztrosko karnawał, którego szczególną 
atrakcją był, jak co roku, tradycyjny, kolorowy 
korowód w centrum miasta z udziałem licznych 
widzów. Nasi przyjaciele z Rawicza mieli okazję 
na żywo doświadczyć specyficznej i niepowta-
rzalnej atmosfery karnawału w Attendorn.  

Pod koniec miesiąca odbyło się pierwsze posie-
dzenie sztabu rządowego ds. zarządzania kryzyso-
wego. Dwa tygodnie później wszystko wyglądało 
już inaczej, nieustannie napływały informacje 
o wzrastającej liczbie zakażeń koronawirusem 
na terenie całego kraju. Nagle niebezpieczeństwo 
pojawiło się w zasięgu ręki i konsekwencje stały 
się natychmiast odczuwalne. W momencie, gdy 
Polska 13 marca zamknęła granice, codzienne 
życie w Attendorn uległo drastycznym zmianom.

Ratusz hanzeatyckiego miasta Attendorn został 
zamknięty na dłuższy okres, posiedzenia radnych 
zostały odwołane. Za wyjątkiem kilku pracowników 
ratusza większość urzędników pracowała na zasa-
dach home office. W Niemczech zamknięte zostały 
przedszkola, szkoły i uniwersytety, kluby sportowe 
i studia fitness, baseny i sauny, bary i restauracje, 
muzea, biblioteki, teatry i kina. Czynne pozostały 
tylko szpitale, gabinety lekarskie, apteki, drogerie 
i sklepy spożywcze.

Ulice w centrum Attendorn opustoszały, życie 
publiczne zamarło. Tylko w razie potrzeby miesz-
kańcy ustawiali się w kolejkach przed sklepami, 
oczywiście zachowując przepisową odległość, aby 
zmniejszyć ryzyko zakażania. W sklepie mogła zna-
leźć się tylko określona liczba osób, czas zakupów 
ograniczył się do minimum. W czasie zakupów 
obowiązuje aktualnie założenie maseczki ochron-
nej i posiadanie wózka, aby ograniczyć kontakt 
pomiędzy klientami. 

W wielu sklepach w całych Niemczech brako-
wało przez jakiś czas takich towarów, jak papier 
toaletowy, makaron czy mąka. I to nie dlatego, że 
były problemy z dostawą, ale dlatego, że w obliczu 
zaistniałej pandemii wzrastała z dnia na dzień 
obawa, że zabraknie na rynku artykułów podsta-
wowego użytku. 

Uczniowie w Attendorn nie mogli od 16 marca 
uczęszczać na zajęcia w swoich szkołach, otrzymy-
wali zadania od nauczycieli pocztą elektroniczną, 
pracowali w domu w ramach tzw. home schooling. 
Nauczyciele szukali w Internecie coraz więcej inspi-
racji umożliwiających atrakcyjne zajęcia wirtualne. 
Dopiero w połowie maja dzieci i młodzież z poszcze-
gólnych klas wróciły stopniowo do swoich szkół, 
dopasowując się do obowiązujących wymogów 
higieny, używając masek ochronnych i zachowując 
bezpieczne odstępy. Nie tylko obowiązujące plany 
lekcji, ale również całe życie szkolne zmieniło swoje 
oblicze, dostosowując się do surowych wymogów 
życia w okresie pandemii. 

W międzyczasie wiele firm w Attendorn mu-
siało częściowo wstrzymać produkcję. Niektórzy 
pracownicy musieli wziąć urlop, inni pracowali 
w domu na zasadzie home office lub w ograniczonym 
wymiarze godzin. Liczba bezrobotnych znacznie 
wzrosła. Cały powiat Olpe, który zalicza się do 
silnego regionu gospodarczego, już teraz odczuwa 
pierwsze skutki pandemii.

Podobnie jak w wielu miastach w Niemczech, 
również w Attendorn pojawiły się inicjatywy spo-
łeczne, których celem stało się ożywienie i ubarwie-
nie nowej codzienności. Mimo wielu zamkniętych 
dla klientów sklepów, organizowano liczne usługi 
dostawcze do domów. W internetowym domu 
towarowym w Attendorn można było przeglądać 
oferty i składać zamówienia online. Mieszkańcy 
Attendorn mogli zasięgnąć w tej sprawie porady 
telefonicznej. 

Inicjatywa „Attendorn dostarcza” powstała prak-
tycznie z dnia na dzień, w bardzo krótkim czasie 
dołączyło do niej około 40 dostawców. Dostawcy 
założyli grupę Whatsapp, w której wymieniali się 
pomysłami co do sposobów i możliwości realizacji 
dostawy. Przedstawiciele różnych branż uzupełniali 
się w ramach ścisłej współpracy, aby optymalnie 
zrealizować nadchodzące zamówienia.  Płatność 
dokonywana była dopiero po dostawie towaru, do 
której dołączony był rachunek. Niektóre restauracje 
oferowały jedzenie na wynos, a zachęcani przez 

ATTENDORN 
W OBLICZU KORONAWIRUSA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Akcja straża-
ków i personelu 
medycznego: 
Zostań w domu, 
my jesteśmy 
tutaj (Fot. Da-
vid Hövelmann)

Uczestnicy 
inicjatywy 
„Attendorn 
dostarcza” 
(Fot. Björn 
Bernhardt 
- monokultur-
studio)
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handlowców mieszkańcy Attendorn zamawiali 
wybrane menu i odbierali w umówionym terminie 
gotowe do natychmiastowego spożycia potrawy. 
Oferta ta cieszyła się szczególną popularnością 
w okresie Świąt Wielkanocnych. 

Pomimo licznych wyzwań, z którymi musieli się 
borykać mieszkańcy Attendorn, powstało wiele 
twórczych inicjatyw będących wyrazem solidar-
ności, gotowości niesienia pomocy i wrażliwości 
na cierpienia innych. Wiele osób dobrowolnie 
oferowało pomoc przy załatwianiu różnych spra-
wunków wynikających z potrzeb życia codziennego 
lub w robieniu zakupów dla osób starszych. Umoż-
liwiło to głównie opiekę nad wieloma seniorami 
bez narażania ich na ryzyko zakażenia.

Istniejące w Attendorn centrum pomocy dla osób 
ubogich i bezdomnych (pod nazwą Tafel) musiało 
zostać zamknięte w okresie pandemii. Dlatego też 
grupa młodych ludzi, którzy nie chcieli pogodzić 
się z tą wyjątkowo trudną sytuacją, zainicjowała 
akcję pomocy dla osób najbardziej potrzebują-
cych. Każdy chętny do pomocy, mógł powiesić 
torby z datkami, takimi jak jedzenie, ubrania czy 
środki higieniczne na ogrodzeniu Protestanckiego 
Centrum Spotkań. Datki te zostały przekazane 
wszystkim potrzebującym.

Szczególnym wyzwaniem stała się sytuacja w do-
mach opieki i domach spokojnej starości w At-
tendorn. Wszyscy mieszkańcy, należący do grupy 
ryzyka, zostali w międzyczasie przetestowani, aby 
ograniczyć do minimum ryzyko dalszej infekcji. 

Również kościół katolicki musiał stać się kre-
atywny. Wkrótce po tym, jak zapadła decyzja, że 
nabożeństwa kościelne nie będą mogły się odbywać 
w klasycznej formie, zaczęto oferować nabożeń-
stwa online. - Jesteśmy zmuszeni szukać nowych 
rozwiązań - powiedział pastor Andreas Neuser. 
Z perspektywy czasu był zarówno zaskoczony, jak 

i zadowolony z pozytywnego echa w odniesieniu 
do tych innowacji. Na stronie internetowej koś-
cioła można było śledzić mszę, siedząc wygodnie 
w domu. Wnukowie ustawili laptopa dla swoich 
dziadków, aby mogli oni wirtualnie i bezpiecznie 
uczestniczyć w obchodach mszy świętej.  

Jednym z trudniejszych wyzwań okazało się 
zachowanie w warunkach pandemii pięknego 
zwyczaju wielkanocnego - święcenia chleba. Co 
roku tysiące mieszkańców Attendorn i okolic spo-
tyka się w Wielką Sobotę na dziedzińcu kościoła 
parafialnego w centrum miasta, aby poświęcić 
przyniesiony ze sobą chleb wielkanocny. W tym 
roku wierni nie mieli takiej możliwości, dlatego 
błogosławieństwo chleba odbyło się online za po-
średnictwem YouTube. Msze wielkanocne, ważne 
punkty roku liturgicznego, również dotarły do 
wiernych w formie wirtualnej. Kościół protestancki 
i wspólnoty muzułmańskie transmitowały również 
nabożeństwa z kościoła i meczetu za pośrednictwem 
serwisu YouTube.

Ponad 600 osób w powiecie Olpe zachorowało 
w ostatnich tygodniach na COVID-19, z tego zmarło 
ponad 50 pacjentów zakażonych wirusem. Wiele 
osób wyzdrowiało. Do nich należy również Chri-
stian Pospischil, burmistrz miasta Attendorn, który 

nabawił się infekcji, ale przeszedł ją łagodnie i bez 
żadnych powikłań.

Christian Pospischil – Burmistrz Attendorn: 
- Teraz jest ważne, aby zachować obowiązujące 
zasady bezpieczeństwa, szczególnie podczas coraz 
większego rozluźnienia zasad regulujących obecne 
życie codzienne. Tylko w ten sposób możemy razem 
przetrwać kryzys spowodowany pandemią koro-
nawirusa.

Tekst: Martina Köhler
Współpraca- tłumaczenie na język polski: 

Halina Böhm

Burmistrz Chri-
stian Pospischil 
w maseczce 
ochronnej - zgod-
nie z wymogami 
panującymi 
w Urzędzie  
Miejskim  
w Attendorn 
(Fot. Hansestadt  
Attendorn)

Msza święta 
transmito-
wana online 
z kościoła 
(Fot. Flycam-
Sauerland)

Burmistrz Christian Pospischil i pastor Andreas 
Neuser prezentują zmiany w tegorocznym zwyczaju 
święcenia chleba przed drzwiami kościoła 
(Fot. Hansestadt Attendorn)

Torby z datkami przy centrum pomocy 
(Fot. Guido Raith)
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Tomasz Musielak

Adam Olbracht Przyjemski rozpoczął się-
gającą już blisko 400 lat historię Rawicza. Do-
niosłość tego aktu sprawiła, że inne szczegóły 
z życiorysu założyciela miasta pozostają w za-
sadzie nieznane. Co zatem wiemy o tej jednej 
z najważniejszych dla historii regionu postaci?

W cieniu ojca
Młodość Adama Olbrachta Przyjemskiego to czas 

edukacji na cenionych niemieckich uniwersytetach. 
Umiejętności nabyte podczas studiów ułatwiły 
szlachcicowi wejście na scenę polityczną. W bu-
dowaniu kariery ważniejsza niż wiedza okazała 
się jednak pomoc jego ojca, Andrzeja. W owym 
czasie senior rodziny Przyjemskich związał się 
bardzo blisko z dworem króla Zygmunta III Wazy. 
Jako marszałek nadworny koronny był jednym 
z 10 królewskich „ministrów”, zaliczając się tym 
samym do ścisłej elity państwa.

To za sprawą ojca Adam Olbracht objął najpierw 
starostwo kowalskie, a następie funkcję oboźne-
go koronnego. I choć stanowiska te nie niosły za 
sobą realnej władzy, to pamiętajmy - dla naszych 
przodków każdy tytuł, nawet tylko honorowy, niósł 
ogromne znaczenie społeczne.

Tymczasem dla przyszłego założyciela Rawicza 
wyróżnienie to miało posmak goryczy. Uzasad-
niając swą decyzję, Zygmunt III Waza ani sło-
wem nie wspomniał o zasługach czy zaletach 
Adama Olbrachta. Ograniczył się wyłącznie do... 
pochwały osiągnięć i wierności jego ojca (który 
kilka lat wcześniej zasilił królewski skarbiec po-
kaźną i korzystną pożyczką). Na budowę kariery 
w oparciu o własne sukcesy Adam Olbracht musiał 
jeszcze poczekać.

Pograniczne konflikty
Wysoka pozycja rodu Przyjemskich w Rzeczy-

pospolitej skutkowała tym, że od Adama Olbrachta 
oczekiwano zaangażowania w działania zbrojne 
nieustannie trapiące nasz kraj. 

Pierwszym konfliktem, w którym wziął udział 
Przyjemski, była wojna z Turcją. Jak przystało na 
magnata, wystawił on własną rotę husarii. Ta zaś 
na rubieżach Rzeczypospolitej, pod Chocimiem, 
pomogła odeprzeć niebezpieczne uderzenie armii 
sułtana Osmana II. Późniejszy założyciel Rawicza 
wziął również udział w walkach przeciwko mi-
litarnej potędze - armii szwedzkiej dowodzonej 
przez „Lwa Północy”, czyli króla Gustawa II Adolfa. 

Przyjemski uczestniczył też w bardziej subtel-
nych, dyplomatycznych zmaganiach. Przez wiele 
lat był członkiem komisji rozpatrującej spory 
graniczne. A temat pogranicznych konfliktów znał, 
jak mało kto; sam jako właściciel majątku Miejska 
Górka (w czasach, gdy Rawicza jeszcze nie było) 
toczył spór ze swym sąsiadem, magnatem Ulrykiem 

Schaffgotschem z Trachenbergu (czyli dzisiejszego 
Żmigrodu). Konfrontacja między szlachcicami 
miała szerszy wymiar niż tylko prywatny - grani-
ce włości obu panów stanowiły zarazem granicę 
Rzeczypospolitej z Monarchią Habsburgów. Zbyt 
nerwowy krok mógł więc doprowadzić do konfliktu 
nie tylko osobistego, ale i międzypaństwowego.

Tolerancyjny mecenas
Prawdziwym żywiołem Adama Olbrachta były 

jednak nie wojny i konflikty, a zarządzanie.  Talent 
Przyjemskiego do zręcznego administrowania po-
zwolił, pomimo ciągłych kryzysów państwowych, 
na zgromadzenie sporego majątku. Umiejętnoś-
ciom gospodarskim magnata sporo zawdzięcza 
Miejska Górka, której upadek zatrzymały właśnie 
przemyślane decyzje jej właściciela.

Przyjemski zręcznie pomnażał majątek, ale i nie 
szczędził grosza na mecenat. Z własnych funduszy 
wznosił m.in. klasztor na Goruszkach. Ta droga 
inwestycja była nie tylko przejawem pobożności 
Adama Olbrachta, ale i jego przedsiębiorczości. 
Klasztor stanowił prawdziwe koło zamachowe 
lokalnej gospodarki oraz ważny element społeczno 
- kulturowy; to wokół niego rozwijała się muzyka, 

malarstwo i architektura, a także kwitło życie 
społeczne i towarzyskie.

Paradoksalnie, choć Przyjemski otaczał Kościół 
Katolicki szczególną opieką i należał do ludzi głę-
boko wierzących, to jemu współcześni uznawali 
go za gorliwego obrońcę protestantów. Wpływ na 
taką opinię miały działania, jakie podejmował. 
Szerokim echem w Rzeczypospolitej odbiło się 
stanowisko Przyjemskiego wobec toczących się 
na Śląsku wojen religijnych. We własnych włoś-
ciach dawał on schronienie uchodzącym przed 
prześladowaniami protestantom oraz pozwalał na 
budowę przez nich świątyń. To z tych powodów 
wielu krytykowało go za ściąganie do południowej 
Wielopolski „tłumów sekciarstwa”. 

Tymczasem działania Przyjemskiego miały cha-
rakter nie tyle dobroczynny czy ideologiczny, co 
pragmatyczny – przybysze ze Śląska mieli stanowić 
podwaliny rozwoju gospodarczego należących 
do Przyjemskich włości. To między innymi takie 
przemyślane działania przyczyniły się w 1640 r. do 
mianowania Adama Olbrachta jedynym z 31 kasz-
telanów większych - kasztelanem gnieźnieńskim. 
Dzięki awansowi zyskał możliwość zasiadania 
w senacie u boku przedstawicieli najwybitniejszych 
rodów - Ossolińskich, Sobieskich czy Potockich.

Życie prywatne
Czy Adam Olbracht Przyjemski mógł się po-

chwalić równie znacznymi sukcesami w życiu 
rodzinnym? Niestety, tego nie wiemy. Pewną infor-
macją jest, że był dwukrotnie żonaty. Za każdym 
razem o małżeństwie zadecydowały najpewniej 
chłodne kalkulacje polityczne, co w owym czasie 
było normą wśród rodów szlacheckich.

Pierwszą żoną założyciela Rawicza była Zofia, 
córka zasłużonego kasztelana bydgoskiego Janusza 
Grzymułtowskiego. Związek ten trwał 9 lat, a para 
doczekała się córki - Zofii Teresy. Jak się później 
okazało, było to jedyne dziecko Przyjemskiego. 
Drugą żoną szlachcica została Anna Konstancja 
Grudzińska, córka bogatego i wpływowego woje-
wody kaliskiego Zygmunta.

Adam Olbracht Przyjemski zmarł w 1644 r. 
Pochowano go w Osiecznej, gdzie też chętnie prze-
bywał za życia. Po śmierci swojego założyciela, 
Rawicz przeszedł w ręce jego córki, Zofii Teresy 
i jej mężów: najpierw Aleksandra Mikołaja 
Kostki, a później Jana 
Opalińskiego. 

Nasza historia

ADAM OLBRACHT PRZYJEMSKI 
- NIE TYLKO ZAŁOŻYCIEL RAWICZA

Dom Kultury w Rawiczu wraca powoli do nor-
malności. W związku z zaistniałą sytuacją wiele 
rzeczy uległo zmianie, jednak ani przez moment nie 
chcieliśmy rezygnować z Rockowej Kuźni Talentów 
Muzykoramy 2020 - deklaruje załoga domu kultury.

Będzie skromniej - bez gwiazdy - a rolę jurora 
organizatorzy przekażą widzom festiwalu. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa całość zorganizowana została 

w formie relacji online. Dołożono wszelkich starań, 
aby profesjonalnie realizować dynamiczne relacje 
z koncertów na żywo. „Muzykorama” wystartowała 
19 czerwca. Kolejne koncerty odbywać się będą w ty-
godniowych odstępach, więc fani muzyki rockowej 
będą z pewnością usatysfakcjonowani. Nagrody po-
zostają takie jak we wcześniejszych planach: 2000 zł 
dla zespołu, który zdobędzie największą liczbę odsłon 
w trakcie relacji na żywo, nagroda specjalna - sesja 
w profesjonalnym studiu dźwiękowym iMuzaK (zwy-
cięzcę organizatorzy wybiorą wspólnie z właścicielem 
rawickiego studia - Albertem Łozą). /kruk

MUZYKORAMA W SIECI
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30 maja rozpoczął się XIX Ogólno-
polski Tydzień Czytania Dzieciom (XIX 
OTCD), który potrwał do 7 czerwca. 
Tegoroczny Tydzień odbywał się pod 
hasłem Cała Polska czyta dzieciom 
o zwierzętach. Organizatorem wyda-
rzenia była Fundacja ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom, Patronami Ho-
norowymi – Biblioteka Narodowa 
i Polski Komitet Olimpijski, a Part-

nerem Merytorycznym - Fundacja 
WWF Polska. Tematem przewodnim 
XIX OTCD były zwierzęta. Wydarzenie 
miało zachęcić rodziny do regular-
nego czytania dzieciom, promować 
wartościową literaturę dla dzieci 
i młodzieży, a także budować świa-
domość proekologiczną i uwrażliwić 
młode pokolenie na los i potrzeby 
zwierząt. /RBP

12 maja
Indie. Z miłością i śmiechem. Prze-

wodnik subiektywny - spotkanie online 
z Piotrem Bielskim, joginem śmiechu 
i autorem książki pokazującej Indie 
w swej złożoności, bez słodzenia i bez 
narzekania, takimi jakimi są, takimi 
jakimi je można przyjąć z miłością 
i śmiechem.

Piotr Bielski - pionier jogi śmiechu 
w Polsce, socjolog, podróżnik, autor 
książki Joga śmiechu. Droga do radości 
(2016), organizator autorskich wypraw 
do Indii, szczęśliwy mąż Anety i tato 
Rozalki. Więcej: joginsmiechu.pl, Fa-
cebook: Jogin Śmiechu.

14 maja
Spotkanie online. Autor przybliżył 

ideę jogi śmiechu i opowiedział, jak 
działa i podzielił się swoją historią, gdy 
joga śmiechu pomogła podnieść się 
z życiowych dołków i dała możliwość 
wejścia w naprawdę niesamowite życie.

16 maja
Autor zaprosił do wspólnej praktyki! 

Warsztat jogi śmiechu.
Warsztat był adresowany do osób 

w każdym wieku, szukających przy-
stępnych metod na odstresowanie się, 
podniesienie poziomu energii i radości. 
Zapoznał nas z jogą śmiechu w swoim 
wydaniu, pokazując, że rozwój i joga 
mogą być przyjemne. Zajęcia dały nam 
dawkę ruchu, relaksację, kierując uwa-
gę ku sercu tak, by poczuć radość nie 
tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz.

LORENZO CLERICI, 
TA KSIĄŻKA JEST PSEM

LORENZO CLERICI,
TA KSIĄŻKA JEST KOTEM

DLA 
DZIECI

DLA 
DZIECI

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

Uzależnienie od alkoholu, śmierć bliskiej 
osoby, brak zainteresowania ze strony 
rodziny, walka o lepsze życie... i miłość 
w najmniej oczekiwanym momencie. To 
wszystko znajdziecie w książce pt. Zacznę 
od nowa Dominiki Smoleń. Powieść obycza-
jowa o trudnej problematyce, pokazuje jak 
w jednej chwili może zmienić się dosłownie 
wszystko. Problem alkoholowy młodej 
dziewczyny stanowi ważny aspekt po-
wieści, na którym opiera się akcja książki. 
Okazuje się, nie trzeba być na „najniższym 
szczeblu” drabiny społecznej, by sięgnąć 
dna. Widać, że nawet z najgorszych uzależ-
nień można wyjść silniejszym i mądrzej-
szym o nowe doświadczenia. Mimo trudnej 
problematyki, powieść ma wiele cennych 
wartości, motywuje i zmusza do refleksji. 
Zdecydowanie polecam osobom, które 
poszukują bodźca do działania, szukają 
rozwiązań do wyjścia z nałogu, próbują po-
radzić sobie z utratą bliskiej osoby, a także 
tym, którzy lubią się po prostu zatrzymać 
przy dobrej książce. Polecam, ZUZANNA E.

DOMINIKA SMOLEŃ, 
ZACZNĘ OD NOWA18 +

Wygodny format, grube kartonowe 
kartki, białe tło, duże kolorowe ilustracje 
zachęcają do czytania i oglądania.

Oglądając ilustracje, słuchając czytane-
go tekstu i wykonując tekstowe polecenia 
(wybrać imię, poczochrać po grzbiecie, 
podrapać po brzuszku, wydać komendę, 
rzucić piłkę, wytrzeć, podrapać po szyi) 
dziecko bawi się z pieskiem (ćwiczy małą 
motorykę) i poznaje jego mowę ciała. 
Może zostać  jego przyjacielem wybiera-
jąc dla niego imię. Polecam, GRAŻYNA P.

Wygodny format, grube kartonowe 
kartki, białe tło, duże kolorowe ilustracje 
zachęcają do czytania i oglądania.

Oglądając ilustracje, słuchając czyta-
nego tekstu i wykonując tekstowe pole-
cenia (wybrać imię, pogłaskać, podrapać, 
przegonić pchły, osłonić przed deszczem, 
wytrzeć futerko, uratować ptaszka, które-
go kotek chce zjeść, uśpić kotka) dziecko 
bawi się z kotkiem (ćwiczy małą motory-
kę) i poznaje jego mowę ciała. Może zostać  
jego przyjacielem. Polecam, GRAŻYNA P.

Książka obrazkowa dla najmłodszych czytelników lubiących zwierzęta.Książka obrazkowa dla najmłodszych czytelników lubiących zwierzęta.

"Czytając swojemu dziecku, mówisz mu 
więcej niż myślisz" (Artur Barciś)

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek
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Gmina Rawicz 
realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem projektu jest wyposażenie szkół 
w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
zdalnego kształcenia.

W ramach projektu Gmina Rawicz zaku-
piła 41 laptopów. Wsparciem w projekcie 
są objęte wszystkie gminne szkoły pod-
stawowe (tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 
wiejskie). Zakupione laptopy przekazano 
do szkół w celu użyczenia uczniom niema-
jącym warunków technicznych do uczest-
nictwa w kształceniu zdalnym. Umożliwi 
to uczniom podjęcie nauki w systemie 
zdalnym i wyrównanie ich szans eduka-
cyjnych. Projekt jest skierowany także do 
wykluczonych cyfrowo nauczycieli, którzy 

również mogą otrzymać wsparcie w postaci 
użyczenia sprzętu.

Projekt jest realizowany w okresie od 
23 kwietnia 2020 r. do 23 października 
2020 r. Dofinansowanie projektu wynosi 
100 000,00 zł i stanowi 100%  wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

Projekt jest finansowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Po-
wszechny dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1.1: „Wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach”. /WES

Stowarzyszenie Zespołu 
Regionalnego WISIELOKI za-
prasza dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe na warsztaty 
taneczno - śpiewacze oraz 
warsztaty haftu hazackiego. 
Działania te realizowane będą 
w ramach zadania pod nazwą 
„Hazacka Akademia Wisielo-
ków” dofinansowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury 
w programie Kultura – Inter-

wencje 2020. Zadanie swoim 
zasięgiem obejmować będzie 
powiat rawicki. Miejscowoś-
ciami realizacji zadań będą 
wsie hazackie: Ugoda i Zawa-
dy. Spotkanie podsumowujące 
projekt odbędzie się w Domu 
Kultury w Rawiczu. Patronat 
medialny nad zadaniem objęła 
„Gazeta Rawicka”.

Warsztaty taneczno - śpie-
wacze odbywać się będą 

w świetlicy wiejskiej w Zawa-
dach w terminie od 18 lipca 
do 22 października. Prowa-
dzącymi warsztaty będą: Mi-
chał Umławski – etnograf oraz 

Katarzyna Klefas - opiekun 
pedagogiczny grup Zespołu 
Wisieloki oraz miłośniczka 
regionu i tradycji hazackich. 
Program warsztatów obejmuje: 

folklor taneczny - naukę wy-
branych tańców ludowych, 
prezentację wzorów strojów 
ludowych, zapoznanie z wy-
branymi obrzędami, zgodnie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Sompolna 
zakończyło prace budowlane związane z budową sali kinowej 
w budynku byłego gimnazjum w Sierakowie. Wkrótce rozpo-
czną się czynności odbiorowe. Na utworzenie małego kina 
społecznościowego Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 w kwocie 150.000,00 zł.

WARSZTATY 
Z ZESPOŁEM
WISIELOKI

z porami roku i tradycyjnym 
kalendarzem obrzędowym; 
folklor śpiewaczy i muzycz-
ny - naukę piosenek i melodii 
regionu hazackiego, program 
dla dzieci obejmie także gry 
i zabawy ludowe - naukę prak-
tyczną zapomnianych zabaw 
z hazackich wsi.

Warsztaty haftu hazackiego 
odbywać się będą w świetlicy 
wiejskiej w Ugodzie w terminie 
od 18 lipca do 22 października. 
Prowadzącymi warsztaty będą: 
Grażyna Konopka – Prezes Sto-
warzyszenia WISIELOKI oraz 
Marta Jankowska - instruktor-
ka i animatorka. Zajęcia war-
sztatowe będą obejmowały 
naukę wykonania przez dzie-

ci wspólnie z rodzicami zaba-
wek naszych dziadków, a także 
praktyczną naukę wykonania 
haftów hazackich i wyrobów 
rękodzieła oraz wykorzystanie 
tradycyjnych wzorów regionu 
hazackiego we współczesnej 
sztuce użytkowej. Warsztaty 
będą kontynuacją wspólnych 
działań realizowanych przez 
stowarzyszenie i Muzeum Zie-
mi Rawickiej w 2019 r.

W obu cyklach warsztato-
wych obowiązują zapisy telefo-
niczne do dnia 17 lipca 2020 r. 
pod numerami telefonów: 
504 557 908, 888 698 372. Szcze-
góły wydarzenia będą publiko-
wane na profilu WISIELOKÓW 
na Facebooku. /red
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1 czerwca tego roku 
w każdym mieście wyglądał 
inaczej niż w poprzednich la-
tach. Rawicz wybrał najbez-
pieczniejszą z możliwości, 
angażując zarówno dzieci, 
jak i opiekunów, do działań 
w Internecie.

Dom Kultury w Rawiczu 
zaproponował odbiorcom 
na swoim kanale YouTube 
nowy odcinek bajki konkur-
sowej z cyklu "Baj się baju-
niu – Narysuj ten świat" oraz 
spektakl muzyczny „Dża Dżu 
Dża – z życia dżdżownic” au-
torstwa Dariusza Taraszkie-
wicza w wykonaniu aktorów 
Lubuskiego Teatru w Zielo-
nej Górze.

Największym zaintereso-
waniem cieszył się, zorgani-
zowany w Rawiczu po raz 
pierwszy, konkurs na Małą 
FotoMiss i Małego FotoMi-
stera. Głosowanie odbyło 
się poprzez oddawanie tzw. 

„lajków” na portalu Facebo-
ok, w co zaangażowane były 
całe rodziny i znajomi uczest-
ników konkursu. Po sześcio-
godzinnych wyścigach na 
kciuki i serduszka ostatecznie 
pierwsze miejsce w kategorii 
dziewczynek zajęła pięciolet-
nia Agatka Stefaniak, a wśród 
chłopców również pięciolatek 
- Wiktor Sobkowiak.

Nagrody ufundowane przez 
Urząd Miejski Gminy Rawicz, 

Rawicką Bibliotekę Publicz-
ną, Muzeum Ziemi Rawickiej 
i Dom Kultury w Rawiczu zo-
stały dostarczone zwycięzcom 
jeszcze tego samego dnia.

Organizatorzy liczą, że 
w przyszłym roku uda się po-
dobny konkurs przeprowadzić 
już w okolicznościach przyro-
dy i zaprosić do niego większą 
liczbę uczestników. /mz

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

CZERWCOWE 
NOWOŚCI 
WIRTUALNE

W czerwcu rawicki dom 
kultury zaprosił swoich od-
biorców internetowych na 
dwie premiery.

3 czerwca wyemitowano 
pierwszy odcinek nowego 
cyklu filmowego „Znani 
nieznani”, którego gośćmi 
będą twórcy związani z Ra-
wiczem. Zaproszeni artyści 
będą w wywiadach opowia-
dać o swoich wspomnie-
niach związanych z tym 
miastem, o swojej drodze 
artystycznej i o tym, co ak-
tualnie dzieje się w ich ży-
ciu. Kolejne odsłony będą  

pojawiały się w co drugą 
środę na youtube'owym 
kanale DK.

W tym miesiącu odbyła się 
również premiera kontrkul-
turowego zinu internetowego 
„Grizzly.art”. Magazyn jest 
dedykowany wyłącznie oso-
bom dorosłym. Znaleźć moż-
na w nim coś, czego jeszcze 
w Rawiczu nie było. Twór-
cy przybliżą czytelnikom 
sztukę marginesu i kulturę 
alternatywną, niezależnych 
oraz bezkompromisowych 
twórców. Pierwszy numer do-
stępny jest na stronie www.
dk.rawicz.pl w zakładce 
„Multimedia”. 

Dom Kultury chciałby 
współtworzyć to czasopismo 
z mieszkańcami Rawicza, 
zatem zachęcamy Was do 
przesyłania swojej alterna-
tywnej twórczości. /mz
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26 czerwca Instytucja Pośredniczą-
ca MEN podpisała z Gminą Rawicz 
umowę o dofinansowanie projektu nr 
POWR.02.10.00-00-3022/20 pn. Szkoła 
ćwiczeń w gminie Rawicz. Wartość 

umowy wynosi 1 324 295,66 zł. Umo-
wę podpisano w ramach konkursu  
nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 
Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń  
- II edycja (Szkoły ćwiczeń II).

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie naj-
nowsze trendy i strategie pedagogiczne 
wspierające proces nauczania pod-
legają praktycznej weryfikacji. Obec-
ni nauczyciele doskonalą i rozwijają 
swój warsztat pracy, a także dzielą się 
swoimi pomysłami z nauczycielami 
z innych szkół. Natomiast przyszli na-
uczyciele - studenci pod kierunkiem 
swojego opiekuna mogą wykorzystać 
w praktyce teorie, których uczą się 
podczas studiów.
Jakie są założenia nowego projektu?
✔︎ miejsce realizacji: Szkoła Podsta-
wowa im. Janusza Korczaka w Sie-
rakowie (szkoła wiodąca, tj. szkoła 
ćwiczeń); pozostałe gminne szkoły 
podstawowe będą pełniły w projekcie 
rolę szkół wspieranych przez szko-
łę ćwiczeń;
✔︎ okres realizacji: 01.01.2021 r. - 
31.07.2022 r.;
✔︎  zadania:
• doposażenie pracowni przedmioto-
wych w SP Sierakowo w sprzęt dydak-

tyczny i pomoce naukowe dla potrzeb 
funkcjonowania szkoły ćwiczeń (pra-
cownie: matematyczna, TIK, biologicz-
na, chemiczna, fizyczna, geograficzna,  
j. angielskiego, j. niemieckiego),
• wzmocnienie kompetencji kadr - dy-
rektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń 
z zakresu metod i form pracy dydak-
tycznej,
• doskonalenie zawodowe dyrekto-
rów i nauczycieli z pozostałych 7 szkół 
gminnych współpracujących z zakre-
su rozwijania kompetencji kluczo-
wych uczniów;
• projekt realizowany w partnerstwie 
z firmą Euro Innowacje Sp. z o.o. z Po-
znania;
• rekomendacji dla projektu udzielili: 
Wielkopolski Kurator Oświaty, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawi-
czu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Lesznie, Publiczna Biblioteka Peda-
gogiczna w Lesznie, Wyższa Szkoła 
Humanistyczna w Lesznie. 
/red

4 czerwca odbyła się pierwsza w tym roku 
akcja zbiórki krwi zorganizowana przez Gminę 
Rawicz oraz Klub Honorowych Dawców Krwi. 
Miejscem postoju ambulansu był parking przy 

Domu Kultury w Rawiczu. Kolejny raz rawi-
czanie udowodnili, że można na nich liczyć. 
Dzięki wysokiej frekwencji w trakcie akcji ze-
brano 20,7 litrów krwi. W akcji uczestniczyło 
51 krwiodawców, z czego krew oddało 46 osób. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję 
bardzo dziękujemy za poświęcony czas i chęć 
niesienia pomocy – mówi burmistrz Grzegorz 
Kubik. Następna akcja zaplanowana jest na  
4 września. Już teraz serdecznie zapraszamy. /red

Od 2 czerwca ponownie 
można wynająć świetlice 
wiejskie na terenie sołectw 
gminy Rawicz na potrzeby 
organizacji uroczystości ro-
dzinnych. Najemca świetlicy 
będzie zobowiązany umo-
wą do dostosowania się do 
obowiązujących ograniczeń, 
nakazów i zakazów określo-
nych przez Radę Ministrów 
w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. 

Zapraszamy Państwa do 
skorzystania z szerokiej oferty 

dobrze wyposażonych i odno-
wionych świetlic wiejskich. 

Szczegółowe informacje:  
tel. 65 546 54 07. /red

1 lipca rusza nabór wnio-
sków do programu „Dobry 
Start”. To 300 zł jednorazo-
wego wsparcia dla wszystkich 
uczniów szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych 
rozpoczynających rok szkol-
ny 2020/2021.

Wniosek o świadczenie 
z programu można składać 
już od 1 lipca online przez 
stronę empatia.mpips.gov.pl, 
przez bankowość elektronicz-
ną oraz portal PUE ZUS, a od 1 
sierpnia również drogą trady-
cyjną bezpośrednio w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rawiczu lub za 
pośrednictwem poczty. Wnio-
ski można złożyć nie później 
niż do 30 listopada 2020 r. Ze 

względu na panującą obecnie 
sytuację związaną z epidemią 
koronawirusa zachęcamy jed-
nak wszystkich do korzystania 
głównie z elektronicznej drogi 
składania wniosków (inter-
netowo). 

Świadczenie nie przysłu-
guje na dzieci uczęszczające 
do przedszkola oraz dzieci 
realizujące roczne przygoto-
wanie przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub 
szkole. Program nie obej-
muje również studentów. 
Szczegółowe informacje o pro-
gramie dostępne są na stro-
nie: https://www.gov.pl/web/
rodzina/wszystko-co-musisz
-wiedziec-o-dobrym-starcie.  
/WES

ŚWIETLICE ZNOWU DOSTĘPNE

KAŻDA KROPLA JEST WAŻNA

„SZKOŁA ĆWICZEŃ” W GMINIE RAWICZ

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
ogłosiła nabór wniosków 
o przyznanie pomocy fi-
nansowej dla kół gospodyń 
wiejskich w 2020 r. Na-
bór wniosków trwa do 30 
września 2020 roku bądź do 
wyczerpania środków prze-
znaczonych na realizację pro-
gramu.

Wniosek o przyznanie po-
mocy może być złożony przez 
koło gospodyń wiejskich, któ-
re zostało wpisane do Krajo-

wego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich. Wysokość pomo-
cy jest uzależniona od liczby 
członków ustalonej na dzień 
złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy według danych wyni-
kających z Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich.

KGW może wydatkować po-
moc na realizację celów zwią-
zanych z:
1. działalnością społeczno-wy-
chowawczą i oświatowo-kultu-
ralną w środowiskach wiejskich;
2. działalnością na rzecz 
wszechstronnego rozwoju ob-
szarów wiejskich;

3. rozwojem przedsiębiorczo-
ści kobiet;
4. inicjowaniem działań na 
rzecz poprawy warunków 
życia i pracy kobiet na wsi;
5. upowszechnianiem i rozwi-
janiem form współdziałania, 
gospodarowania i racjonalnych 
metod prowadzenia gospo-
darstw domowych;
6. reprezentacją interesów 
środowiska kobiet wiejskich 
wobec organów administra-
cji publicznej;
7. rozwojem kultury ludowej, 
w tym w szczególności kultury 
lokalnej i regionalnej. /red
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WYSTAWA POPLENEROWA KOŁA PLASTYCZNEGO DOROSŁYCH 
DOMU KULTURY W RAWICZU

Efektem ubiegłorocznego wyjazdu 
do Bańskiej Niźnej, w którym uczestni-
czyli członkowie koła plastycznego DK, 
była wystawa poplenerowa pod hasłem 
„Niech was pędzel prowadzi”.

I poprowadził. Wystawę można było 
oglądać przez trzy dni w Galerii Sala Pie-
cowa, a relacja w wersji filmowej jest cały 
czas dostępna na kanale YouTube Domu 
Kultury w Rawiczu w 17. odcinku serii 
„Zastrzyk Kultury”.

W plenerze wzięło udział 13 osób, w tym 
mieszkańcy gminy Rawicz oraz wrocła-
wianie, którzy okazjonalnie uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych przez Toma-
sza Bzdęgę. Autorami prac wykonanymi 
w czasie pleneru malarskiego są: Maria 
Maćkowiak, Emilia Andrzejczak, Anna 
Starska, Eugenia Anna Wieczorek, Nata-
lia Skopińska, Hanna Michalak, Mariola 
Balbus, Danuta Maruwka, Rafał Kruszka, 
Tomasz Bzdęga, Aleksandra Cichocka, Ma-
rzena Kubów, Grażyna Zaremba. /mz

KULTURA Z DOSTAWĄ DO DOMU

JESTEŚMY Z WAMI NA




