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RYNEK: 20 DRZEW 
ZE SPECJALNYM 

DRENAŻEM

Gmina Rawicz przygo-
towuje się do nasadze-
nia nowych drzew na 
rynku. Łącznie na płycie 
rynku znajdzie się 20 
drzew. Obecnie jest ich 5. 
W związku z utrzymaniem 
zieleni wokół ratusza dla 
nowych i starych drzew 
został przygotowany 
specjalny drenaż, który 
umożliwi ich bezpośred-
nie nawadnianie.       
                       ► s. 4
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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00, we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00.
Dokumenty można złożyć w udostępnionej skrzynce podawczej, a także  
za pośrednictwem platformy ePUAP, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

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 orga-
nizatorów 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 terenie 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, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu
Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie 
zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP, ustalenia numeru porządkowego, 
wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wyłożone do publicznego wglądu, tel. 65 546 54 38, 
Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00
Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomowe 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 użytkowanie, 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 Niepełnosprawnych
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

PRZYDATNE KONTAKTY

Czesław Wódczyński, człowiek dobrego 
serca, uczynny, skromny, zawsze chętny 
do pomocy, służący radą, bezinteresowny, 
dobry organizator,  bez reszty oddany 
społeczeństwu, kochany przez najbliż-
szych, szanowany i ceniony przez kolegów 
oraz znajomych. Większość z tych, któ-
rzy spotkali go na swojej drodze, takimi 
zapewne słowami scharakteryzowałaby 
tę postać, z którą przychodzi nam się 
rozstać. 

Druh Czesław Wódczyński urodził się  
20 lipca 1951 r. w Wilkowie (obecny powiat 
milicki), wychowywał się wraz z czterema 
braćmi. W latach 60. XX wieku wraz z rodzi-
ną przeprowadził się do Sów. Tam ukończył 
szkołę podstawową, a później uczył się 
rzemiosła kowalskiego w szkole zawodo-
wej w Rawiczu. 12 lutego 1972 r. poślubił 
wybrankę serca Helenę, z którą spędził 
resztę swojego życia. Razem wychowali 
siedmioro dzieci i doczekali się dziesięciorga 
wnucząt. W tym samym roku śp. Czesław 
otrzymał powołanie do służby wojskowej, 
którą przez 2 lata pełnił w jednostce Wojsk 
Ochrony Pogranicza w Krośnie Odrzańskim. 
Po przejściu do cywila osiadł w Zawadach 
i początkowo pracował w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Zielonej Wsi, aby w 1976 r. 
rozpocząć własną działalność rolniczą. 
Początkowo gospodarował na kilku hek-
tarach. Zajmował się chowem i hodowlą 
trzody chlewnej, miał też kilka koni. Od 
podstaw wybudował dom oraz budynki 
inwentarskie i gospodarcze. 

Rodzina i gospodarstwo były jednak tylko 
częścią życia Druha Czesława. Wiele cza-
su bezinteresownie poświęcał na sprawy 
społeczne. W 1987 r. strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zawadach powierzyli 
mu zaszczytną funkcję prezesa zarządu, 
którą pełnił nieprzerwanie aż do śmierci. 
Ogromnym zaufaniem darzyli go także po-
zostali mieszkańcy Zawad, którzy w 2003 r. 
wybrali Czesława Wódczyńskiego na sołtysa. 
Szefem hazackich Zawad był przez kolejne 
trzy kadencje i pewnie dalej pełniłby tę od-
powiedzialną funkcję, gdyby nie podupadł 
na zdrowiu. 

Zarówno strażackie prezesowanie jak 
i 12-letnie sołtysowanie śp. Czesława po-
zostawiło po sobie wiele trwałych śladów. 
Nie sposób wymienić wszystkie. W Zawa-
dach powstała piękna, obecnie tętniąca 
życiem świetlica wiejska. Wykupiono teren 
za świetlicą i urządzono na nim boisko, na 
którym odbywa się wiele imprez sportowo 
- rekreacyjnych. Wyremontowano remizę, 
wymieniono wóz strażacki z leciwego Żuka 
na średni samochód ratowniczo - gaśniczy 
marki Star 244. W remizie utworzono gmin-
ny magazyn przeciwpowodziowy. Mieszkań-
cy Zawad doczekali się nowych chodników 
i wyremontowanej drogi od strony Stwol-
na. Druh Czesław potrafił zjednać sobie 
mieszkańców. Wspólnie z nimi organizował 
wiele spotkań towarzyskich, imprez inte-
gracyjnych i kulturalnych o zasięgu lokal-
nym i gminnym. Wspomnę o jubileuszach 
OSP. Z okazji jednego z nich, a mianowicie 
60-lecia działalności, 23 maja 1999 r. OSP 
w Zawadach otrzymała sztandar organi-
zacyjny, 5 lat później podczas uroczystego 
apelu rocznicowego nastąpiło poświęcenie 
i przekazanie wozu bojowego. W Zawadach 

odbywały się dożynki wiejskie i gminne, 
spotkania z okazji Dnia Kobiet, turnieje wsi 
hazackich, zawody w powożeniu, zawody 
strażackie i wiele innych.

Za działalność społeczną Czesław Wód-
czyński był wielokrotnie nagradzany 
i odznaczany. Otrzymał m.in.: Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest naj-
wyższym odznaczeniem strażackim, Medal 
honorowy im. Bolesława Chomicza, Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” w klasie złotej 
i srebrnej, Odznakę „Strażak Wzorowy”, 
Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Czesław Wódczyński przez całe swoje 
życie był człowiekiem czynu. Funkcji spo-
łecznych nie sprawował dla poklasku, ale 
dla dobra lokalnego społeczeństwa. Był po-
stacią pogodną, miał poczucie humoru, ale 
też miał dystans do siebie. Był człowiekiem 
silnym, nie tyko fizycznie. Mimo niepełno-
sprawności i cierpienia, które dotknęły go 
w ostatnich latach, nie przestał być aktyw-
ny. Przy wsparciu kolegów przyjeżdżał na 
posiedzenia zarządu miejsko - gminnego 
ZOSP RP, brał udział w uroczystościach 
strażackich z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia czy przekazania sprzętu pożarniczego.     

Druhu, Prezesie Czesławie! Dziękując To-
bie za całe dobro, które uczyniłeś w swoim 
życiu, żegnam Cię w pierwszej kolejności 
w naszym wspólnym imieniu – wszystkich 
działaczy Związku OSP RP, członków Ochot-
niczych Straży Pożarnych ziemi rawickiej, 
w tym szczególnie twoich najbliższych dru-
hów z OSP w Zawadach. Żegnam Cię w imie-
niu sołtysa, rady sołeckiej i mieszkańców 
Zawad. Żegnam Cię w imieniu komendanta, 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rawiczu.

Krzysztof Skrzypczak
Zielona Wieś, 1 września 2020 r.

Ostatnie pożegnanie Czesława Wód-
czyńskiego odbyło się 1 września. W po-
grzebie wzięły udział liczne poczty 
sztandarowe, przedstawiciele władz sa-
morządowych, władz strażackich z ca-
łego powiatu rawickiego i liczne grono 
sołtysów. Spoczął na zielonowiejskim 
cmentarzu. Cześć Jego pamięci!

POŻEGNANIE
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Wykonane prace:

✔ branża wodociągowa, 
✔ branża gazowa,
✔ kanalizacja sanitarna, 
✔ większość prac z zakresu ka-
nalizacji deszczowej, 
✔ część prac z branży elektrycz-
nej, 
✔ na przeważającej części ryn-
ku wykonana została podbu-
dowa, na pierzei zachodniej, 
północnej i południowej wy-
konana została znaczna część 
nawierzchni tworzącej tkaninę 
rynku, 
✔ odwodnienie ratusza, 
✔ komora technologiczna fon-
tanny,
✔ fundament pod pomnik 
niedźwiedzia, 
✔ płyta denna komory fontanny, 
✔ dostarczone zostały lampy 
stylizowane z oprawami i masz-
ty flagowe.

Do wykonania:

• część prac nawierzchniowych, 
elektrycznych, kanalizacji desz-
czowej (odwodnienie liniowe 
i prace przy rurach spusto-
wych), 
• montaż oświetlenia doziem-
nego i opraw stylizowanych, 
• montaż małej architektury, 
• nasadzenia drzew, 
• technologia fontanny.

Gmina do tej pory opłaciła  
cztery faktury na kwotę  
3 mln 761 tys. zł. /cib

RAPORT 
Z RYNKU 
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RYNEK - DRZEWA JUŻ PRZYGOTOWANE

Drzewa, które do końca tego roku 
zostaną posadzone na rawickim ryn-
ku, są już przygotowane do odbio-
ru. W centrum miasta znajdzie się 
łącznie 12 grusz drobnoowocowych 
oraz 8 lip. Grusze dorastają do 12-15 
m wysokości i około 4 m szeroko-
ści. Owocują rzadko, a ich odmiana 
charakteryzuje się odpornością na 
choroby i mróz. 

Jednym z ostatnich etapów prze-
budowy rynku są nasadzenia drzew. 
Obecnie na płycie rynku znajduje się 
5 lip, a kolejne 3 zostaną dosadzone. 
Najwięcej pojawi się grusz drobno-
owocowych. Łącznie na rynku będzie 
łącznie 20 drzew. – Na wizualizacjach 
drzewa są skromnie wyeksponowane, 
ale jestem przekonany, że w prakty-
ce efekt przypadnie mieszkańcom do 
gustu. Na rynku przybędzie łącznie 

15 drzew względem tego, co mamy. 
Wybraliśmy taki rodzaj drzew, które 
są odporne na warunki miejskie, a przy 
tym bardzo estetyczne – tłumaczy bur-
mistrz Grzegorz Kubik. 

Grusze drobnoowocowe
Są to drzewa o średniej wielkości, 

które dorastają do 12-15 m wysoko-
ści i 4 m szerokości. Wysokość drzew 
będzie modelowana przez Zakład 
Usług Komunalnych w Rawiczu tak, 
by korony nie przysłaniały elewacji 

budynków, o co wnioskowali rawiccy 
kupcy. Grusze są intensywnie zielone, 
a jesienią przebarwiają się na żółto, po-
marańczowo i czerwono. Liście długo 
utrzymują się na drzewie. Dekoracyjne 
białe kwiaty o średnicy około 2,5 cm 
rozwijają się na przełomie kwietnia 
i maja z różowych pąków. 

Odmiana Chanticleer
Grusza rzadko owocuje. Drzewo 

nie ma dużych wymagań uprawnych. 
Rośnie na większości gleb ogrodowych 

i toleruje suszę. Na żyznych glebach 
rośnie silnie. Odmiana Chanticleer jest 
zdrowa, odporna na choroby i mróz. 
Dzięki wąskim koronom nadaje się 
do sadzenia w miastach wzdłuż dróg 
i ulic. Można ją również spotkać w zie-
leni osiedlowej, parkowej, na działkach 
i w ogrodach przydomowych. Sadzo-
na jest na terenie całego kraju, poza 
najchłodniejszymi rejonami. Trudno 
ją będzie znaleźć m.in. w rejonach 
górskich czy w północno - wschodniej 
części Polski. /cib
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DWA PROJEKTY W CENTRUM RAWICZA 
ZGŁOSZONE DO FUNDUSZU 
DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

Burmistrz Grzegorz Kubik poinformował 
o wyborze dwóch projektów drogowych, któ-
re zostały zgłoszone do konkursu w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku 
pozyskania dofinansowania inwestycje zostaną 
zrealizowane w 2021 roku. W zeszłych latach 
dzięki rządowemu wsparciu udało się wyremon-
tować m.in. drogę w Żylicach, a obecnie trwa 
przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu. Niebawem 
ruszy także przebudowa drogi w Konarzewie. 

Gmina od dłuższego czasu przygotowywała 
projekty do Funduszu Dróg Samorządowych. Jed-
nym z głównych celów jest usprawnienie ruchu 
w mieście. – Przebudowujemy rynek, będziemy mieć 
nową organizację ruchu i tworzymy więcej miejsc 
parkingowych w centrum. Do tej pory na rynku 
parkowały 194 pojazdy, teraz uwalniamy w całym 
centrum dodatkowe miejsca m.in. na nowych jed-
nokierunkowych ulicach i przy byłym gimnazjum 
nr 1. Efekt to miejsce nie dla dotychczasowych 194 
aut, a aż dla 262. Drugi cel to usprawnienie ruchu 
w centrum poprzez upłynnienie jazdy, ale nie zro-
bimy tego bez remontu i zmiany skrzyżowań na 
ronda, dlatego w tym kierunku idziemy – tłumaczy 
burmistrz Grzegorz Kubik. 

Przebudowa skrzyżowań 
Pierwszy projekt dotyczy przebudowy ciągu ulic 

Wały Jarosława Dąbrowskiego i Wały Powstańców 
Wielkopolskich od skrzyżowania ulic W. Dąbrow-
skiego, Przyjemskiego i 3 Maja do Ronda Solidar-
ności (obok Przedszkola nr 1 w Rawiczu) i dalej 
Wały Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania 
z ulicami Kamińskiego i 17 Stycznia. 

- Planujemy przebudowę obu skrzyżowań przy dro-
gach powiatowych ul. Kamińskiego i Przyjemskiego na 
ronda, co poprawi płynność ruchu oraz wyeliminuje 
konieczność sterowania ruchem ulicznym za pomocą 
sygnalizacji świetlnej. W ulicy Wały Dąbrowskiego zo-
stanie przebudowany chodnik oraz powstanie ścieżka 
pieszo-rowerowa. W ulicy Wały Powstańców Wiel-
kopolskich po obu stronach jezdni powstanie ścieżka 
pieszo-rowerowa i zostanie położona nowa nawierzch-
nia bitumiczna, powstaną też bezpieczne przejścia dla 
pieszych – wyjaśnia Grzegorz Kubik. Burmistrz uważa, 
że po przebudowie, poza poprawą bezpieczeństwa 
pieszych, łatwiej i bardziej komfortowo będą poru-
szać się rowerzyści, którzy skorzystają utworzonych 
ciągów pieszo-rowerowych. Całkowity szacunkowy 
koszt zadania to około 2,3 mln zł.

Nowy układ komunikacyjny przy dworcu 
Drugi projekt dotyczy utworzenia pasa ruchu z par-

kingami, który będzie równoległy do alei spacerowej 
(ciągu pieszo-rowerowego) prowadzącej z ul. Piłsud-
skiego do ul. Dworcowej w Rawiczu. Projekt ten wynika 

ze zmiany układu komunikacyjnego, jaki powstanie 
w wyniku wybudowania tunelu przez PKP łączącego 
Rawicz z Masłowem i ronda u zbiegu Piłsudskiego 
i Podmiejskiej. Tunel po wybudowaniu uniemożli-
wiłby wjazd z ulicy Dworcowej na Piłsudskiego, gdyż 
przyjęte w 2011 roku rozwiązania przewidują tylko 
wjazd z Piłsudskiego na Dworcową bez możliwości 
wyjazdu. - Zbudowanie tej ulicy umożliwi powrót 
z Dworcowej na Podmiejską i Piłsudskiego krótką drogą, 
bez konieczności objazdu ul. Hallera zaplanowanym 
w pierwotnym rozwiązaniu - tłumaczy Grzegorz Kubik. 

W rezultacie obok istniejącej alejki zostanie wybu-
dowana droga z betonowej kostki bezfazowej (ok. 244 
m) wraz z chodnikiem oraz wymalowane przejścia 
dla pieszych. Powstaną także 64 miejsca do parko-
wania. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,3 mln zł. 

O wyborze tych właśnie odcinków zdecydowały 
statystyki wypadków i kolizji. W latach 2016-2020 na 
planowanych do przebudowy odcinkach było łącznie 
ok. 10 wypadków i ok. 50 kolizji. - Wielu mieszkańców 
korzysta także z przystanków autobusowych „Dąbrow-
skiego” oraz „Dworcowa”, którymi kursują autobusy 
komunikacji gminnej oraz prywatnych przewoźni-
ków w kierunkach na Leszno, Gostyń, Jutrosin, Górę, 
Miejską Górkę czy Krotoszyn. Chcemy także ułatwić 
mieszkańcom Masłowa i Rawicza wyjazd z dworca 
PKP w Rawiczu – dodaje Bernard Piskorz, Kierownik 
Biura Zarządzania Projektami i Funduszami w rawi-
ckim urzędzie. /cib

W lipcu Burmistrz Gminy Rawicz 
ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecz-
nych Programu Współpracy Gminy Ra-
wicz z organizacjami pozarządowymi 
na 2020 rok. Ich celem jest wypraco-
wanie priorytetów i zasad współpracy 
finansowej i pozafinansowej Gminy 
z sektorem pozarządowym na przyszły 
rok. Konsultacje potrwają do 30 paź-
dziernika. W związku z obecną sytuacją 
pandemiczną głównym narzędziem 
konsultacji jest ankieta, którą przed-
stawiciele organizacji pozarządowych 
mogą przesłać na adres promocja@
rawicz.eu do 30 września. Rekomen-

dacje przedstawicieli trzeciego sektora 
będą uwzględnione przy opracowaniu 
projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy 
Rawicz. W październiku zaplanowa-
no spotkania w tej sprawie z Gminną 
Rawicką Radą Działalności Pożytku 
Publicznego i Gminną Rawicką Radą 
Sportu. W kontekście planów powołania 
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 
i przejęcia do realizacji części zadań 
publicznych z zakresu działalności po-
żytku publicznego odbędą się również 
konsultacje z przedstawicielami Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komórką organizacyjną Urzędu 
Miejskiego Gminy Rawicz odpowie-
dzialną za przyjmowanie uwag, opinii 
i propozycji jest Biuro Promocji i Ko-

munikacji Społecznej (ul. Piłsudskiego 
21, pok. nr 3, tel. 65 546 76 71, e-mail: 
promocja@rawicz.eu). 

Równolegle do procesu konsultacji 
Programu Współpracy trwają prace 
nad innymi istotnymi dokumentami 
strategicznymi w sferze społecznej. Na-
leżą do nich Gminna Strategia Rozwoju 
Ekonomii Społecznej na lata 2021-2025 
i Gminna Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2021-
2025. Pierwszy dokument określać ma 
kierunki rozwoju i system wsparcia 
podmiotów ekonomii społecznej, drugi 
wskazywać ma najważniejsze proble-
my społeczne występujące na terenie 
gminy i sposoby ich rozwiązywania. 
Oba dokumenty zostaną poddane 

szerokim konsultacjom społecznym, 
w tym z przedstawicielami trzeciego 
sektora i uchwalone do końca bieżącego 
roku.  Prace w tym zakresie koordynuje 
MGOPS. 

Gorąco zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych do włączenia się 
w proces tworzenia wymienionych 
dokumentów. Zaproszenie do uczestni-
ctwa w pracach nad dokumentami osób 
na co dzień zajmujących się bezintere-
sowną działalnością na rzecz swojego 
środowiska jest ważnym elementem 
partycypacji społecznej i rzeczywistym 
budowaniem społeczeństwa obywa-
telskiego, które współtworzy lokalną 
społeczność i ma wpływ na jakość życia 
w naszej małej ojczyźnie. /mt

WSPÓŁPRACA GMINY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM

Zaawansowanie prac na ul. Rolniczej szacowane jest 
obecnie na 90%.
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Na podstawie umowy 
z Województwem Wiel-
kopolskim Gmina Rawicz 
stała się beneficjentem ko-
lejnych środków finanso-
wych z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-
2020 za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania 
“Gościnna Wielkopolska" 
w Pępowie. Projekt: “Mon-
taż i wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii 
w świetlicach wiejskich 
w miejscowościach: Sarnów-
ka, Łąkta i Załęcze, gmina 

Rawicz” umożliwi wykona-
nie instalacji fotowoltaicz-
nych o mocy około 9,9 kWp 
każda na jeden obiekt wraz 
z okablowaniem oraz podłą-
czeniem do istniejącej sieci 
energetycznej. 

Wykonanie tej inwestycji, 
współfinansowanej z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Obszarów Wiejskich, ma 
się zakończyć jeszcze w 2020 
roku. Szacowana wartość 
zadania to około 200 000 zł. 
Przyznane dofinansowanie 
to 95 258,00 zł. /jk

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego dofinan-
suje projekt Gminy Rawicz 
“Wieś Izbice się wzbogaca, 
bo świetlica do niej wra-
ca”, złożony do konkursu 
“Pięknieje Wielkopolska 
Wieś” w ramach programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020. 

Szacowana wartość za-
dania to około 63 000 zł, 
w tym dofinansowanie: 26 
000 zł. Reszta środków bę-
dzie pochodziła z Funduszu 
Sołeckiego i gminnego bu-
dżetu. Zadanie obejmuje: re-
mont podłogi w sali głównej 
świetlicy i położenie paneli, 
malowanie ścian, montaż 
monitoringu wizyjnego oraz 

zakup wyposażenia do kuch-
ni: warnika, trzech rondli, 
stołu stalowego z półką oraz 
drugiego stołu ze zlewem. 
Mieszkańcy w ramach pra-
cy własnej wykonają prace 
przygotowawcze oraz sprzą-
tanie po przeprowadzonych 
pracach remontowych. Prace 
zostaną wykonane do jesieni 
2020 roku. /jk

Gmina Rawicz zakończy-
ła zbiórkę opakowań z two-
rzyw sztucznych w ramach 
programu NFOŚiGW, któ-
rego celem jest zebranie 
folii rolniczych i innych 
odpadów z działalności 
rolniczej. Dotacja wynio-
sła 39 tys. zł i pozwoliła na 
odbiór 90 ton folii od 181 
rolników z gminy Rawicz, 
m.in. Słupi Kapitulnej i Iz-
bic. Zbiórka zakończyła się 
z początkiem lipca. 

Program był długo wycze-
kiwany przez rolników. Do 
gminy trafiało wiele zapytań 

ze strony indywidualnych 
gospodarstw rolnych. - Z po-
mocą sołtysów zebraliśmy 
wnioski od rolników z de-
klaracją ilości i rodzaju folii 
przeznaczonych do dalszego 
przetworzenia lub utylizacji, 
a następnie w grudniu 2019 
r. złożyliśmy wniosek do do-
finansowanie w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. W kwietniu 
została podpisana umowa 
dofinansowania zadania 
z funduszem. Cieszymy się, 
że projekt udało się zrealizo-
wać - mówi wiceburmistrz 
Paweł Szybaj. 

NFOŚiGW przyznał dota-
cję w kwocie 500 zł brutto 
za odbiór 1 tony odpadów 

foliowych. Początkowe roz-
poznanie rynku wskazywało 
na wyższą kwotę – między 
600 a 800 zł za tonę. - Takie-
go rozwiązania nie braliśmy 
pod uwagę, ponieważ gmina 
nie realizuje zadań z zago-
spodarowaniem odpadów, 
które nie są odpadami ko-
munalnymi. Nie chcieliśmy 
również obciążać rolników 
dodatkowymi kosztami od-
bioru. Ostatecznie udało się 
wybrać ofertę w kwocie 432 
zł brutto za tonę odpadów – 
dodaje Paweł Szybaj. 

Projekt miał charakter jed-
noroczny. Jeśli NFOŚiGW bę-
dzie go kontynuowało, gmina 
ponownie będzie chciała sko-
rzystać z możliwości dofinan-
sowania. /cib

W czerwcu Zarząd Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu przy-
znał pomoc finansową dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sarnowie w kwocie 38.000 
zł na zakup średniego samo-
chodu ratowniczo - gaśnicze-
go. Wsparcie z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji to 180.000 zł, a dota-
cja Gminy Rawicz – 229.906 zł. 
Całkowita wartość zakupione-
go auta to 789.906 zł. Straża-
cy będą mieli do dyspozycji 
fabrycznie nowy samochód 
- terenowe Volvo z napędem 
na cztery koła, o mocy silnika 
210 kW. Auto trafi na wypo-
sażenie straży w listopadzie 
2020 roku. /bp

OSP SARNOWA 
OTRZYMA SAMOCHÓD 
RATOWNICZO - GAŚNICZY 

WSPARCIE Z PROGRAMU 
WIELKOPOLSKIEJ 
ODNOWY WSI DLA IZBIC

90 TON FOLII ZEBRANE 
INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE 
NA BUDYNKACH 
ŚWIETLIC WIEJSKICH
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DOTACJE 
NA DRZEWA 
I UTWARDZE-

NIE DROGI 
Z SARNOWY 
W KIERUNKU 
SZYMANOWA

Milion złotych otrzyma Gmina 
Rawicz z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowę polderu zalewo-
wego. Docelowo polder ma pomieścić 
cały dopływ wody pochodzący z go-
dzinnego intensywnego opadu. Jego 
pojemność to aż 7200 m3, a szacowany 
koszt wynosi blisko 1,5 mln zł. 

To kolejny etap działań Gminy Rawicz 
w kontekście budowy infrastruktury 
pozwalającej na gromadzenie opadów. 
Pierwszym elementem była budowa 
zbiornika retencyjnego o pojemności 
550 m3 przy ul. Kadeckiej. Gmina blisko 
rok starała się o kolejne dofinansowanie 
na budowę polderu, który zostanie ulo-
kowany w pobliżu Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, za oczyszczalnią ścieków 
i za linią kolejową Poznań-Wrocław. 
Zbiornik będzie miał kształt trójkątnego 
klina i umożliwi ograniczenie okreso-
wego zalewania gruntów znajdujących 
się w sąsiedztwie pobliskiego rowu, spo-
wodowanego gwałtownym odpływem 
wód opadowych z obszarów miejskich 
podczas opadów nawalnych.

Duża pojemność polderu 
Zamierzony cel zostanie osiągnięty 

w wyniku czasowego przetrzymania 
nadmiaru wody w obrębie projekto-
wanego polderu, zmniejszenia inten-
sywności odpływu wody do pobliskiego 
rowu i wydłużenia w czasie odpływu. 
Szacowana wartość zadania to około 
1,4 mln zł. Polder ma mieć powierzch-
nię 2,2 ha i głębokość 0,85-1,46 metra, 
co pozwoli pomieścić 7200 m3 wody - 
zgodnie z obliczeniami pomieści cały 
dopływ wody pochodzącej z opadu 
występującego w ciągu jednej godziny. 

Odpływ z kanalizacji deszczowej roz-
ciągnie się w czasie na skutek retencji 
kanałowej i terenowej. Dopływ wody 
do polderu będzie następował rowem, 
który powyżej linii kolejowej na terenie 
Rawicza będzie napełniany wodami at-

mosferycznymi odprowadzonymi z sie-
ci kanalizacyjnej. Po ustaniu dopływu 
wody do polderu zgromadzona ciecz 
spłynie do rowu, a następnie przepustem 
zostanie odprowadzona poza polder. 

Rok starań 
Blisko rok Gmina Rawicz starała się 

o uzyskanie dodatkowych środków 
w ramach realizowanego już zadania 
związanego z budową zbiornika re-
tencyjnego. Nad rozwiązaniem tech-
nicznym dotyczącym budowy polderu 
prace rozpoczęły się wraz z koncepcją 
budowy zbiornika na wody opadowe 
w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu, 
który częściowo rozwiązał problem 
deszczy nawalnych. Gmina dokonała 
wykupu gruntów niezbędnych dla re-
alizacji zadania, uzyskano pozwolenie 

wodnoprawne i pozwolenie na budo-
wę. Zarząd NFOŚiGW w Warszawie po 
weryfikacji przesłanej dokumentacji 
uznał, że Gmina Rawicz jest gotowa 
do realizacji tego projektu i przyznał 
dofinansowanie w kwocie 1 mln zł. 

Będzie wniosek na „Deszczówkę” 
Gmina szykuje się również do ko-

lejnej inwestycji poprawiającej system 
retencji wód opadowych na terenie 
miasta. Pracownicy rawickiego urzędu 
pracują nad rozwiązaniem, którego 
celem jest wykorzystanie deszczów-
ki spływającej z gminnych budyn-
ków do podlewania zieleni miejskiej.  
W tym celu jest przygotowywany 
wniosek o dofinansowanie w progra-
mie „Deszczówka” ogłoszonym przez 
urząd marszałkowski. /cib

GMINA WYBUDUJE 
POLDER ZALEWOWY 

Nową Naczelnik Wydziału Stra-
tegii, Planowania i Rozwoju w rawi-
ckim urzędzie została Małgorzata 
Łakomy, która do tej pory pracowa-

ła w leszczyńskim urzędzie miasta. 
Małgorzata Łakomy ma 17-letni staż 
pracy, w tym 16 lat w jednostkach 
administracji samorządowej. 

Nowa naczelnik pracę w rawickim 
urzędzie rozpoczęła 1 września. 
Kandydatka spełniała wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu 
o naborze. 

Małgorzata Łakomy dotychczas 
pracowała w leszczyńskim urzędzie 
miejskim. Kierowała m.in. biurem 
projektów współfinansowanych, była 
też pełnomocnikiem prezydenta do 
spraw partnerstwa publiczno - pry-
watnego. Pracowała również w sekto-
rze prywatnym, w Miejskim Zarządzie 
Dróg i Inwestycji oraz Starostwie Po-
wiatowym w Lesznie w Wydziale 
Architektury i Budownictwa. Skoń-
czyła Politechnikę Wrocławską na 
Wydziale Budownictwa, ma stopień 
magistra inżyniera. – W ostatnich 
latach Rawicz bardzo dynamicznie 
się rozwija. Mam nadzieję, że moje 
dotychczasowe doświadczenie będzie 
dla gminy Rawicz pomocne, a nasza 
współpraca ułoży się bardzo dobrze – 
komentuje Małgorzata Łakomy. 

W piątym naborze na naczelnika 
wydziału aplikowały dwie osoby. /cib

Nowa naczelnik od 1 września
Dotacje przyznane w 2020 

roku Gminie Rawicz przez Sa-
morząd Województwa Wiel-
kopolskiego i pochodzące ze 
środków przeznaczonych na 
prace związane z ochroną, re-
kultywacją i poprawą jakości 
gruntów rolnych umożliwią re-
alizację dwóch zadań. 

Pierwszy projekt przewiduje 
zakup 75 sadzonek miododajnego 
klonu zwyczajnego wraz z opali-
kowaniem do posadzenia w ilości 
50 sztuk przy drodze polnej na 
odcinku Szymanowo - Rawicz 
- Sarnowa, natomiast 25 sztuk 
przy drodze polnej Szymanowo 
- Dębno Polskie. Szacunkowy 
koszt zadania to około 20 000 zł, 
a przyznana dotacja to 18 220 zł. 
Drzewka zostaną posadzone jesz-
cze w tym roku przez pracowni-
ków Zakładu Usług Komunalnych 
w Rawiczu. 

Drugie zadanie polega na 
utwardzeniu płytami betonowymi 
drogi gruntowej do pól z Sarno-
wy w kierunku Szymanowa na 
długości 980 metrów. Szacowana 
wartość projektu to około 350 000 
zł, a dotacja to 91 875 zł. /jk
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CO NOWEGO
W DOMU KULTURY

Naszymi gośćmi w najbliższym czasie będą m.in.: Ireneusz Krosny 
w programie Mowa ciała, Adam Woronowicz w spektaklu Pamiętnik 
z Powstania Warszawskiego i Andrzej Poniedzielski w swoim progra-
mie jubileuszowym.

Przed nami rozstrzygnięcie tegorocznego festiwalu MUZYKORAMA, 
który - wyjątkowo tym razem - odbył się w całości online. O zwycię-
stwie zadecyduje liczba widzów i czas, jaki spędzili przed ekranami 
w czasie relacji koncertów na żywo. W tym roku do przesłuchań 
konkursowych zostały zakwalifikowane zespoły: The Freedom Bir-
ds, Chmury, Sekcja, Snowblind, My Own Wasteland, Wszyscy Jemy 
Chmury. Koncert można zobaczyć na kanale YouTube: Domu Kultury 
w Rawiczu. Organizatorzy dziękują za pomoc w realizacji festiwalu: 
iMuzaK Studio-Albert Łoza oraz 121 Workshop - Maciej Trawka.

Jeśli ktoś z Państwa przeoczył zapisy do sekcji artystycznych  
w sezonie 2020/2021 to jest na to ostatnia szansa. Nowością wśród kół 

zainteresowań jest Rawicki Klub Gier Fabularnych „Bez prądu”. Za-
praszamy dorosłych na spotkanie organizacyjne w dniu 28 września 
o godz. 16:00. Poza tym można tradycyjnie rozwijać swoje zdolności 

w tańcu, śpiewie, malarstwie, grze aktorskiej, fotografii, w orkiestrze 
oraz spróbować sił w ćwiczeniach qigong czy telewizji młodzieżowej. 

Właśnie zakończyły się prace nad spektaklami  
Najsłodszy owoc i Winda do nieba produkcji Domu Kultury w Rawi-

czu. Na razie przedstawienia wystawiane są wyjazdowo.  
Za nami również premiera najnowszego spektaklu Rawickiego  

Teatru Komedii. Koszmarny kabaret z wentylkiem można będzie zo-
baczyć jeszcze 23 września w muszli koncertowej.

?
Dom Kultury w Rawiczu zaprasza na kolejne wydarzenia. Przed nami jesień, więc przenosimy się 

do wnętrz budynku. Wszystkie spektakle odbywać się będą z ograniczoną liczbą widzów 

oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia.

KULTURA Z DOSTAWĄ DO DOMU

JESTEŚMY Z WAMI NA

Relacje z wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury w Rawiczu 
można oglądać na kanale YouTube Domu Kultury w Rawiczu, 
a wszelkie zapowiedzi znajdziecie na stronie dk.rawicz.pl oraz na Facebooku. 
Zachęcamy również do sprawdzania na bieżąco repertuaru rawickiego Kina „Promień”. /mz
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Szacuje się, że polskie rolnictwo 
skupia ok. 10,5% pracujących. To 
jeden z najwyższych wskaźników 
w Unii Europejskiej, wyższe osiągają 
tylko takie kraje, jak Rumunia, Buł-
garia, Chorwacja i Grecja. W najbo-
gatszych krajach: Wielkiej Brytanii, 
Luksemburgu, Belgii czy Niemczech 
udział pracujących w rolnictwie jest 
prawie dziesięciokrotnie mniejszy. 
Rolnictwo od kilku lat przoduje też 
w statystykach zatrudnienia obcokra-
jowców, to przede wszystkim z myślą 
o rolnictwie i ogrodnictwie wprowa-
dzono zmiany dot. zatrudniania cu-
dzoziemców w pracach sezonowych. 
Niestety, udzielenie odpowiedzi na 
pytania nie tylko o dokładną liczeb-
ność pracujących w rolnictwie, jak 
i cechy demograficzne: płeć i wiek, ale 
także wykształcenie, czy czas pracy co 
dziesiątego pracującego w Polsce, jest 
trudne i opiera się w głównej mierze 
na szacunkach. 

Ostatnie pełne dane pochodzą 
z Powszechnego Spisu Rolnego prze-
prowadzonego w roku 2010. Według 
nich w badanym okresie liczba pra-
cujących w rolnictwie w wojewódz-
twie wielkopolskim wyniosła nieco 
ponad 200 tys. osób, z czego 91,3% 
stanowiła rodzinna siła robocza 
w indywidualnych go-
spodarstwach rolnych. 
Pracownicy najemni to 
zbiorowość licząca 8,4 
tys. w gospodarstwach 
indywidualnych i 9,2 
tys. w gospodarstwach 
osób prawnych.

Nie wszyscy użytkow-
nicy gospodarstw rol-
nych deklarowali swój 
wkład pracy przy pro-
dukcji rolnej w ciągu roku, praca ta 
może być wykonywana przez innego 
członka rodziny. Także kierowanie 
gospodarstwem rolnym może być zle-
cane innej osobie z  rodziny bądź – co 
ma miejsce w zasadzie wyłącznie w go-

spodarstwach  wielkoobszarowych – 
do kierowania gospodarstwem rolnym 
zatrudniani są pracownicy najemni. 
Zdecydowanie jednak większość użyt-
kowników to pracujący i kierujący 
własnym gospodarstwem rolnym. 

W województwie wielkopolskim 
72,6% ogółu użytkowników (pracu-
jących) w swoim gospodarstwie rol-
nym stanowili mężczyźni. Kobiety 
użytkowały mniejsze obszarowo go-
spodarstwa rolne - niemal 2/3 z nich 
gospodarstwa rolne do 5 ha.

Około 59% ogółu pracujących użyt-
kowników gospodarstw rolnych to 
osoby w wieku powyżej 44 lat, a 6,2%  
pracujących użytkowników przekro-
czyła wiek 65 lat. Najliczniejszą grupę 
wiekową stanowiły osoby w wieku 
45-54 lata (niemal co trzeci użytkow-
nik gospodarstwa rolnego był w tym 
wieku). Użytkownicy poniżej 35. roku 
życia stanowili jedynie 16%.

W Powszechnym Spisie Rolnym 
2020, który rozpoczął się 1 września 
a potrwa do 30 listopada br. część 
pytań dotycząca pracy w gospodar-
stwie rolnym obejmować będzie nie 
tylko użytkownika gospodarstwa 
rolnego, ale także jego rodzinę pra-
cującą w gospodarstwie rolnym przy 

produkcji rolniczej, za-
równo tę zamieszkującą 
wspólnie z nim, jak i tę 
mieszkającą oddzielnie, 
kierującego gospodar-
stwem rolnym pracu-
jącego najemnie, osoby 
pracujące w ramach 
pomocy sąsiedzkiej oraz 
wszystkich pracowni-
ków najemnych, za-
równo tych stałych, jak 

i dorywczych, a także pracowników 
kontraktowych (z firm zewnętrznych) 
niezależnie od obywatelstwa, czyli 
także cudzoziemców. Pytania dotyczyć 
będą pracy w gospodarstwie rolnym 
w ciągu 12 miesięcy od 2 czerwca 2019 

r. do 1 czerwca 2020 r.  Tego okresu 
dotyczyć będą nie tylko pytania o fakt 
wykonywania pracy, ale też o nakłady 
pracy, czyli czas poświęcony produkcji 
rolniczej i organizacji gospodarstwa 
rolnego. Czas ten liczony będzie w eta-
tach lub jego częściach. 

Drugi blok pytań, dotyczący bieżą-
cej aktywności ekonomicznej – w okre-
sie od 26 maja do 1 czerwca 2020 r. 
- obejmować będzie 
użytkownika gospo-
darstwa rolnego oraz 
członków rodziny z nim 
mieszkających i wyka-
zanych we wcześniej-
szych pytaniach jako 
pracujący w gospodar-
stwie rolnym. Tu pyta-
nia dotyczyć będą faktu 
posiadania i wykonywania każdej 
pracy przynoszącej dochód w formie 
pieniężnej, ale także w formie nie-
pieniężnej. Nieistotna jest przy tym 
forma umowy, na podstawie której 
pracę posiadano lub wykonywano. 
Będziemy zatem wiedzieć, czy praca 
w gospodarstwie rolnym przy pro-
dukcji rolniczej była dla użytkownika 
gospodarstwa rolnego i członków jego 
rodziny pracą: jedyną, główną, ale 
czy miał też inne zajęcie przynoszą-
ce dochód, pracą dodatkową, a może 
wykonywał w tym czasie tylko inną 
pracę lub działalność?

W Powszechnym Spisie Rolnym 
2020 zbierane będą także informacje 
dotyczące faktu wykonywania innej 
niż rolnicza działalności zarobko-
wej, związanej z gospodarstwem 
rolnym, w tym m.in.: agroturystyki, 
rękodzieła, przetwórstwa produk-
tów rolnych, produkcji energii od-
nawialnej, przetwarzania surowego 
drewna, akwakultury czy leśnictwa. 
Pozyskane zostaną także dane dotyczą-
ce udziału przychodów ze sprzedaży 
wyrobów i usług z działalności innej 
niż rolnicza. 

Z pracą w gospodarstwie rolnym 
i aktywnością ekonomiczną poza nim 
ściśle powiązane są dochody gospo-
darstw domowych użytkowników go-
spodarstw rolnych i kwestia ta również 
jest poruszana w spisie, lecz co ważne, 
pytania nie będą dotyczyć wysokości 
tych dochodów, a ich źródeł i udziału 
w budżecie gospodarstwa domowe-
go ogółem, dochodów z prowadzonej 

działalności rolniczej, 
pracy najemnej, innej 
prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, emery-
tur, rent i innych źródeł.  

Kierujący gospodar-
stwem rolnym odpo-
wiadał będzie także na 
pytania m.in. o poziom 
wykształcenia ogólnego 

i rolniczego, uczestnictwo w kursach 
doszkalających, doświadczenie w kie-
rowaniu gospodarstwem rolnym, po-
siadanie przez gospodarstwo rolne 
tzw. planu bezpieczeństwa, czyli zasad 
ochrony zdrowia i życia. 

Wszystkie te pytania posłużą ana-
lizie rolnictwa jako rynku pracy, 
ale także sytuacji społeczno-gospo-
darczej polskiego rolnictwa, w tym 
opłacalności produkcji rolniczej. 
Czy zatem prowadzenie gospodarstwa 
rolnego jest opłacalne i czy pozwala na 
utrzymanie rodziny, czy jest główną 
aktywnością zawodową rolnika, czy 
wykonywana jest obok innej bardziej 
dochodowej działalności? Odpowiedzi 
na powyższe pytania, w powiązaniu 
z innymi danymi przekazanymi w spi-
sie, pozwolą na określenie przy jakiej 
wielkości gospodarstwa, skali produk-
cji rolniczej i jej rodzaju, prowadzenie 
gospodarstwa rolnego wymaga nie 
tylko pełnego zaangażowania zawodo-
wego rolnika i jego rodziny, ale także 
zatrudnienia dodatkowych pracow-
ników i jak duży jest to rynek pracy.

Zatem: spiszmy się jak na rolni-
ków przystało!

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 
– PRACUJĄCY W ROLNICTWIE

Pozyskane zostaną 
także dane dotyczące 
udziału przychodów 

ze sprzedaży wyrobów 
i usług z działalności 

innej niż rolnicza.

Część pytań obejmo-
wać będzie nie tylko 
użytkownika gospo-
darstwa rolnego, ale 

także jego rodzinę 
zamieszkującą wspól-

nie z nim jak i tę miesz-
kającą oddzielnie
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25 sierpnia w siedzibie Rawickiej 
Firmy Wyposażenia Wagonów RA-
WAG Sp. z o.o. w Rawiczu odbyła 
się uroczystość wmurowania ka-
mienia węgielnego pod rozbudowę 
zakładu. Podczas tej uroczystości 
Prezes Zarządu dr Tomasz Cieślak 
zaprezentował historię firmy, reali-
zację rozbudowy zakładu, realizację 
poszerzenia parku maszynowego, 
wykonanie kolejnych inwestycji 
rozbudowy oraz wskazał plany dla 
następnych kroków milowych, któ-
re w kilkuletnim procesie rozwoju 
przedsiębiorstwa RFWW RAWAG Sp. 
z o.o. planuje wdrożyć Zarząd Spół-
ki. Plan rozwoju przedsiębiorstwa 

na lata 2018-2023, który ma na celu 
zwiększenie poziomu zatrudnienia, 
wzrost rocznych obrotów firmy oraz 
osiągnięcie status przedsiębiorstwa 
tzw. „Industry 4.0” jest już w zaawan-
sowanej fazie wdrożenia - informuje 
Prezes Zarządu. 

Dr Tomasz Cieślak potwierdził tak-
że, że pierwszy krok dobiegł już końca 
wraz z zakupem maszyn za łączną 
kwotę 11 mln zł, natomiast drugim 
krokiem milowym jest rozbudowa 
zakładu, która wciąż trwa. Warto pod-
kreślić, że prace budowlane wykonują 
lokalni podwykonawcy: firmy REAL 
LESZNO Sp. z o.o. Sp.K., PHU Chod 
Dróg Andrzejewski Przemysław oraz 

Nieruchomości AZYMUT Kołeczko & 
Węcłaś. Dr Tomasz Cieślak podkreślił 
wzorową współpracę ze wszystkimi 
podwykonawcami i podziękował ich 
przedstawicielom za wsparcie oraz 
szybką i wzorowo wykonaną pracę. 
Całkowity koszt przeznaczony na in-
westycję rozbudowy przedsiębiorstwa 
to niemalże 50 mln zł. 

Ostatnim krokiem milowym jest 
digitalizacja i implementacja robo-
tów spawalniczych. Dr Tomasz Cieślak 
poinformował, że digitalizacja, czyli 

wdrażanie systemu SAP, dobiega końca 
i system wkrótce zacznie wspoma-
gać zarządzanie firmą. Jeśli chodzi 
o roboty spawalnicze to w przyszłym 
roku planowane jest wprowadzenie 
dwóch takich urządzeń w przedsię-
biorstwie. Wielkie podziękowania Za-
rząd Spółki skierował w stronę Pana 
Volkera Kregelina za wsparcie i pomoc 
w uzyskaniu pozwolenia na inwestycje 
o wartości 50 mln zł w rozwój firmy 
w latach 2018-2023. /RAWAG

        MLN ZŁ 
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COVID-19 wpłynął na sytuację go-
spodarczą większości samorządów 
w kraju. Czasowe zatrzymanie go-
spodarki w pierwszej połowie 2020 
roku sprawiło, że dochody Gminy 
Rawicz już w ciągu pierwszego pół-
rocza zmniejszyły się, co pokazała 
analiza sprawozdań finansowych 
na 30 czerwca 2020 r. Szczególnie 
zmniejszenie dochodów zauważal-
ne było w podatkach. 

W porównaniu do roku ubiegłego 
wpływy z PIT zmniejszyły się o 2 mln 
261 tys. zł, a z CIT o ponad 53 tys. 
zł. Straty zanotowały także gminne 
jednostki. Dochody Ośrodka Spor-

tu i Rekreacji zmniejszyły się o 380 
tys. zł. Wpływy były mniejsze także 
w Domu Kultury w Rawiczu, Zakła-
dzie Usług Komunalnych czy pla-
cówkach oświatowych. Rada gminy 
przyjęła wynikające z tego tytułu 
zmiany w budżecie. 

- Ponad 5 mln zł to bardzo duża 
kwota i niełatwo ją skompensować 
oszczędnościami w wydatkach bie-
żących. Po analizie z panią skarbnik 
podjąłem decyzję, by oszczędności 
poszukiwać zarówno po stronie wy-
datków bieżących, jak i majątkowych. 
Oszczędności rozpoczęliśmy od siebie. 
Wydatki urzędu zmniejszyliśmy o 1,7 
mln zł, oszczędzamy też na wydatkach 

bieżących w oświacie, OSIR i innych 
placówkach. Łącznie to kwota 3,3 mln 
zł wydatków bieżących. Nie chciałem 
obniżać wynagrodzeń, ani też planu 
wydatków na wynagrodzenia. Przed 
COVID-19 w gospodarce bardzo szyb-
ko rosły wynagrodzenia, u nas nie było 
podwyżek za wyjątkiem wzrostu naj-
niższych wynagrodzeń, a jednostki od 
marca pracowały bez przerw, dlatego 
nie możemy zmniejszać wynagrodzeń 
– tłumaczy burmistrz Grzegorz Ku-
bik. – Oszczędności pochodzą rów-
nież z tego, że udało nam się pewne 
zadania inwestycyjne w pierwszej 
połowie 2020 roku wykonać taniej 
niż planowaliśmy. Jednak, żeby zbi-

lansować budżet, musimy niektóre 
inwestycje przesunąć na później, np. 
budowę strzelnicy. Łącznie wydatki 
inwestycyjne zmniejszymy o prawie 
1,8 mln zł – tłumaczy burmistrz Grze-
gorz Kubik. 

W części rekompensatą za ponie-
sione straty ma być Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych, w ramach któ-
rego na rachunek bankowy gminy 
wpłynęło 4,8 mln zł. Środki mogą 
być przeznaczone wyłącznie na in-
westycje, nie można z nich finanso-
wać bieżącej działalności gminy czy 
rekompensować nimi strat w PIT i CIT 
lub ubytków w dochodach gminnych 
jednostek, jak np. OSiR czy ZUK. /cib

Z POWODU COVID-19 O PONAD 5 MLN ZŁ 
ZMNIEJSZĄ SIĘ DOCHODY GMINY W 2020 ROKU

Finanse gminy
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Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu 

WEŹ UDZIAŁ 
W BEZPŁATNYCH 
ZAJĘCIACH! 

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu 
zaprasza rodziny z małymi dzieć-
mi (od narodzin do 5. roku życia) 
z terenu gminy Rawicz do udziału 
w bezpłatnych spotkaniach. 

Aktualnie prowadzony jest nabór 
do poszczególnych grup zajęciowych:
- Lulanki, śpiewanki, przytulanki,
- Bawialnia dla najmłodszych dzieci,
- Bawialnia dla młodszych dzieci,
- Klub Przedszkolaka.

Zajęcia odbywają się w małych 
grupach, z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa. Rodziny zain-
teresowane udziałem w spotkaniach 
proszone są o kontakt e-mailowy pod 
adresem: lkr.rawicz@imd.org.pl lub 
przez wiadomość prywatną wysłaną 
przez portal Facebook na profilu Lo-
kalny Klub Rodzinny.

Zapraszamy serdecznie! Świetna 
zabawa gwarantowana! /jk

3 września odbyła się dru-
ga w tym roku akcja zbiórki 
krwi zorganizowana przez 
Gminę Rawicz oraz Klub 
Honorowych Dawców Krwi. 
Miejscem postoju ambulan-
su był parking przy Domu 
Kultury w Rawiczu. 

Kolejny raz nasi mieszkań-
cy udowodnili, że możemy na 
nich liczyć. Dzięki wysokiej 
frekwencji w trakcie akcji 
zebrano 16,2 l krwi. W akcji 
uczestniczyło 38 krwiodaw-
ców, z czego krew oddało 36 
osób. Wszystkim osobom 
zaangażowanym w akcję 
dziękujemy za poświęcony 
czas i chęć niesienia pomocy. 
Następna akcja zaplanowana 
jest na 3 grudnia br. /red

BILANS 
DRUGIEJ 
AKCJI
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KOMUNIKAT

UNIWERSYTET
TRZECIEGO 
WIEKU 
W RAWICZU 
INFORMUJE,

„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na 
szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować 
społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej 
dostatnie. (...) Wspólnoty lokalne i regionalne, które są najbliższymi 
władzami dla młodzieży, odgrywają bardzo istotną rolę w lansowaniu 
ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę mogą one czuwać nad tym, by mło-
dzi byli nie tylko dobrze poinformowani o demokracji i przynależności 
państwowej, ale również umożliwić im konkretne w nich uczestnictwo. 
(...) By uczestnictwo to miało jakiś sens, niezbędne jest umożliwienie 
młodym od zaraz, działalności i wpływu na podejmowane decyzje, 
a nie dopiero w późniejszym okresie ich życia”.
Preambuła Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi 
w Życiu Lokalnym i Regionalnym.

że rozpoczyna dzia-
łalność w roku akademi-
ckim 2020/2021. Z uwagi 
na pandemię korona- 
wirusa  działalność ta 
odbywać się będzie 
w ograniczonym i bez-
piecznym dla słuchaczy 
zakresie. W szczególno-
ści dotyczyć będzie zajęć, 
które odbywać się będą 
w wolnej przestrzeni. 
W przypadku dużego za-
interesowania ze strony 
słuchaczy przewidujemy 
zajęcia   prowadzone 
w formie zdalnej. Ofer-
ta ta będzie poszerzana 
w miarę zmniejszania 
obostrzeń związanych 
z pandemią. / RUTW

Pomoc w ramach programu udzie-
lana jest uczniom: 
✔ słabowidzącym,
✔ niesłyszącym, 
✔ słabosłyszącym,
✔ z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim,
✔ z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją,
✔ z autyzmem, w tym z zespołem Asper-
gera,
✔ z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi w przypadku,  gdy są to 
niepełnosprawności spośród niepeł-
nosprawności, o których mowa odpo-
wiednio w pkt 1-6;
✔ uczniom z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczniom z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi;
✔ posiadającym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadza-
jące ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 
2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Wniosek o dofinansowanie zakupu 
podręczników składa się do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie uczęsz-
czał w roku szkolnym 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023. Wniosek nale-
ży złożyć w terminie od 01 września 
2020 r. do 30 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o którym mowa w art. 127 
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 
oraz z 2019 r. poz. 1287). /sn

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY
UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, 
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2020-2022

Burmistrz Gminy Rawicz 
zaprasza młodzież 

w wieku od 13. do 20. roku życia 
do wypełnienia ankiety 

dotyczącej funkcjonowania 
Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz.
Ankietę należy wypełnić do 30 września 2020 roku.

LINK DO ANKIETY DOSTĘPNY JEST NA WWW.RAWICZ.PL.
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Tomasz Musielak

   o śmierci Adama Olbrachta Przyjem-
skiego prawa do Rawicza przypad-
ły jego córce Zofii Teresie oraz jej 
mężowi - Mikołajowi Aleksandrowi 
Kostce. Wspólne rządy tej pary nie 

trwały długo - wkrótce Zofia została wdową. Jako 
spadkobierczyni fortuny ojca, była niezwykle 
łakomym kąskiem dla magnatów, którzy tłum-
nie ruszyli w zaloty. Ostatecznie rywalizację 
o względy damy wygrał ambitny, brawurowy 
(i wiecznie zadłużony) Jan z Bnina Opaliński. 

Nieustraszony rycerz
Adam Olbracht znany był ze swego zamiłowania 

do żmudnego administrowania. W przeciwieństwie 
do niego Jan z Bnina preferował dynamiczne dzia-
łania. W czasie bitew nie wahał się rzucić w wir 
wydarzeń. Podczas „potopu” opuścił Wielkopolskę 
i razem ze Stefanem Czarnieckim „dla Ojczyzny 
ratowania rzucił się przez morze”. Kilkanaście lat 
później uczestniczył w wojnie przeciwko Turkom; 
w trakcie bitwy pod Chocimiem do samego końca 
walczył u boku polskiego dowództwa. 

Krewki temperament sprawiał, że Opaliński 
często sięgał po brawurowe, a przez to zbyt rady-
kalne środki. Do takiej sytuacji doszło m.in. kiedy 
pod koniec swojej politycznej kariery uczestniczył 
w pracach komisji ds. granic. Opaliński wszedł 
w ostry spór z Wrocławiem, którego przywileje 
celne zagrażały pozycji Torunia i Gniezna. Szlach-
cic prowokacyjnie rozstawił uzbrojone po zęby 
straże konne na granicy wielkopolsko - śląskiej, 
a następnie w niewybredny sposób zwymyślał 
chcącego negocjować posła cesarskiego. Urażony 
dyplomata złożył oficjalną skargę na ręce króla, 
co skończyło się dla właściciela Rawicza ostrą 
reprymendą. 

Rawickie porządki
Kiedy Opaliński przejmował Rawicz w 1660 r., 

obraz młodego miasta przedstawiał się drama-
tycznie. Zniszczone, rozgrabione i wyludnione 
wydawało się nie posiadać żadnych perspektyw. 
Dla Jana z Bnina było to wyzwanie. Szybko wziął 
się do pracy, w efekcie której nie tylko odnowiono 
Rawicz, ale i zmieniono jego obraz.  

Jako znawca sztuki wojennej Opaliński wiedział, 
że w razie ataku miasto musi mieć środki do obro-
ny. Z jego inicjatywy otoczono je więc wałem ziemi. 
Na tym jednak nie koniec działań magnata. Jako 
gorliwy katolik zdecydował o budowie w prote-
stanckim Rawiczu klasztoru. W jego sąsiedztwie 
wytyczono tzw. Nowe Miasto - dzisiejszy Plac Wol-
ności. Utworzone tam działki Jan z Bnina sprzedał 
rawickiemu magistratowi. Wkrótce - dzięki zachę-
tom i ulgom nadawanym przez właściciela - nowi 
osadnicy zaczęli stawiać tam pierwsze domy. 

Polityczne gierki
W przeciwieństwie do Adama Olbrachta Przy-

jemskiego Jan z Bnina Opaliński czuł się w polityce 
jak ryba w wodzie. Spiski, zdrady, uniki - to był jego 
żywioł. Karierę polityczną rozpoczął jako stron-
nik króla Jana Kazimierza Wazy (za co otrzymał 
nawet stanowisko wojewody inowrocławskiego, 
a następnie kaliskiego). Kiedy jednak pozycja 
monarchy zaczęła się chwiać, Opaliński rozpoczął 
kokietowanie opozycji z Jerzym Lubomirskim na 
czele. Obiecał nawet wesprzeć działania ambitnego 
magnata przeciwko królowi. Koniec końców zmie-
nił zdanie i pozostał w stronnictwie dworskim.

Wkrótce - zdruzgotany nieustającym konfliktem 
z opozycją - Jan Kazimierz abdykował. Rozpo-
czął się nowy etap gry o władzę - wolna elekcja. 
Opaliński wystąpił w niej jako gorący zwolennik 
kandydatury „Piasta” na króla i poparł Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego - syna wielkiego Jare-

my. W sojuszu nie wytrwał jednak długo. Szybko 
przeszedł do antykrólewskiej opozycji, której 
przewodził Jan Sobieski. Przyszły król przyjął go 
z otwartymi ramionami - wysłał nawet do Opaliń-
skiego list gratulujący tego, iż rozsądek pozwolił 
mu „na odłączenie się od popełnionego przez 
szlachtę błędu” (błędem tym był oczywiście król 
Michał Korybut Wiśniowiecki). Na nieszczęście 
przesyłka wyciekła w najmniej odpowiednim 
momencie - kiedy „polityczny transfer” był jesz-
cze tajemnicą.

U boku Sobieskiego
W ten burzliwy sposób Opaliński wszedł do 

stronnictwa antykrólewskiego. Rozpoczęła się 
brutalna, wyniszczająca Rzeczpospolitą wojna 
polityczna. Dramatycznym jej etapem był począ-
tek lat 70. XVII w. W momencie ataku Turków na 
kraj, Sobieski i Opaliński zażądali od króla, by 
natychmiast abdykował. Opozycjoniści zwrócili 
się też do „Króla Słońce”, Ludwika XIV, z prośbą 
o przysłanie takiego monarchy, który przywróci 
blask Rzeczpospolitej. 

Zdobycie przez armię sułtana Kamieńca Podol-
skiego ostudziło rozgrzaną atmosferę polityczną. 
Wkrótce Sobieski odniósł wspaniałą wiktorię pod 
Chocimiem, umacniając swoją pozycję. Kiedy więc 
rok później zmarł Michał Korybut Wiśniowiecki, 

hetman był pewnym kandydatem na króla. Opa-
liński mógł gratulować sobie trafnej politycznej 
decyzji. Zamiłowanie do spisków okazało się jed-
nak silniejsze.

Choć Jan z Bnina otwarcie wsparł kandydaturę 
Sobieskiego na króla, to podczas elekcji utrzymywał 
podejrzanie częste kontakty z wrogim hetmanowi 
stronnictwem proaustriackim. Wśród zwolenników 
Sobieskiego zawrzało. Pojawiły się oskarżenia 
o zdradę. Czy słuszne? Tego nie wiemy. Nie jest 
wykluczone, że Opaliński padł ofiarą swojej „sławy” 
lawiranta. Jedno jest pewne - już mu nie zaufano. 

Jeszcze kilka lat później, kiedy w Wielkopolsce 
wybuchły nastroje wrogie Janowi III Sobieskiemu, 
wzrok wszystkich zwracał się w stronę Rawicza, 
gdzie przebywał Opaliński – potencjalny spraw-
ca zamieszania. Pomimo że z czasem magnata 
odsunięto od wielkiej polityki, to pozostawał on  
aktywny w życiu publicznym 
aż do swojej śmierci 
w 1684 r. 

JAN Z BNINA OPALIŃSKI 
- POLITYK Z AMBICJAMI

P Nasza historia
Ślub króla Michała Ko-
rybuta Wiśniowieckiego 
z Elżbietą Habsbur- 
żanką. Jednym 
z gości uroczy- 
stości był Jan 
z Bnina 
Opaliński.
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W czasie wojny polsko 
- bolszewickiej na terenie 
byłej już jednostki wojsko-
wej przy ul. gen. Stefana 
Grota-Roweckiego został 
utworzony lazaret dla ran-
nych. Wśród 115 zmarłych 
w lazarecie byli mieszkań-
cy różnych regionów kraju, 
szeregowi żołnierze i ofi-
cerowie, urzędnicy Kolei 
Wileńskiej i Kolei Mińskiej, 
marynarze, strzelcy podha-
lańscy, członkowie persone-
lu medycznego. Wszystkich 
pochowano na cmentarzu 
w Rawiczu. Tak powstała 
kwatera wojenna, która 
należy do jednych z nie-
licznych tak urządzonych 
kwater w Polsce. 

Przygotowania do obcho-
dów 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, której zwień-
czeniem były zorganizowane 
przez Powiat Rawicki i Gminę 
Rawicz uroczystości na Cmen-
tarzu Parafialnym w Rawiczu 
miały więc wydźwięk szcze-
gólny. Już w czerwcu ze środ-
ków Gminy Rawicz zakupiono 
i dosadzono 120 jałowców. 
W lipcu wymienionych zo-
stało 115 tabliczek pamiąt-
kowych, które znajdują się 
na krzyżach oraz dokonano 

napraw płyt nagrobnych. 
Porządkami na kwaterze jak 
zwykle pieczołowicie zajęli 
się pracownicy Zieleni Miej-
skiej przy Zakładzie Usług 
Komunalnych w Rawiczu.

W przeddzień obchodów 
przy Pomniku Żołnierza 
w Rawiczu ustawiona zo-
stała wystawa edukacyjna 
informująca o przebiegu 
wojny polsko - bolszewickiej, 
o udziale Wielkopolan w woj-
nie, o rawickich bohaterach 
i miejscach pamięci usytu-
owanych w Rawiczu. Ten 
wspólny projekt Muzeum 
Ziemi Rawickiej i urzędu 
był udostępniony mieszkań-
com jeszcze w pierwszych 
dniach września.

Oficjalne uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. na 
kwaterze na Cmentarzu Pa-
rafialnym w Rawiczu, którą 
koncelebrował proboszcz 
parafii pw. Chrystusa Króla 
i Zwiastowania NMP w Ra-
wicz ks. kanonik Wojciech 
Prostak. W uroczystościach 
brał udział Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Premiera RP, 
poseł Jan Dziedziczak. 

Tuż przed mszą Starosta 
Rawicki i Burmistrz Gminy 
Rawicz złożyli wiązanki przy 

pomniku upamiętniającym 
rannych żołnierzy polskich 
w wojnie polsko - bolszewi-
ckiej przebywających w ra-
wickim lazarecie. Po mszy 
obecne na mszy delegacje 
złożyły kwiaty i zapaliły zni-
cze przy tablicy pamiątkowej 
żołnierzy bohaterów wojny 
polsko - bolszewickiej oraz 
na grobach generała Józefa 
Kalickiego i kpt. Ignacego 
Buszy. Całość uroczystości 
zwieńczył koncert utworów 
patriotycznych w wykonaniu 
orkiestry dętej z Miejskiej 
Górki. /mt

RAWICKIE OBCHODY 
100. ROCZNICY 
BITWY WARSZAWSKIEJ

ŚWIĘTO KOSZYKÓWKI Z SCHALTBAU RAWAG

Zarząd RKKS Rawia Rawicz w porozumieniu 
z SCHALTBAU RAWAG postanowił zorganizować 
turniej z okazji 50-lecia rawickiej firmy. Zma-
gania, które odbyły się na początku września 
w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Siera-
kowie były też istotną formą podziękowania 
dla firmy RAWAG za wieloletnie wsparcie ko-
szykarskiego klubu.

Turniej pod nazwą „Święto koszykówki” był 
także kolejnym sprawdzianem przed sezonem 
2020/2021 oraz okazją do zaprezentowania się 

na parkiecie drużyny dziewczyn RKKS RAWIA 
ISOSFERA RAWICZ, które w sezonie 2020/2021 
zagrają w U13K (młodziczki).

Kilka słów od trenera Szymona Maciołka:
Dla chłopaków niedzielne zawody to była walka 

z własnym charakterem. Po sobotnich zmaganiach 
brakowało nam sił na boisku, a styl gry, którego 
się uczymy, wymaga dużej intensywności. Niestety, 
zabrakło świeżości, mocy i styl gry nie był do koń-
ca taki, jakbyśmy sobie tego życzyli. Chłopcy dali 

z siebie 120% i za to wielkie brawa. Widać, że się 
rozwijamy i pracujemy nad zespołowością, która 
zaczyna się objawiać na boisku i poza nim. 

Dla dziewczyn niedzielny turniej był drugim 
krokiem w przygotowaniach do sezonu zaraz po 
ciężkiej pracy podczas obozu. Celem tego turnieju 
było odnalezienie radości z gry i próba realizacji 
założeń, które przerabiamy na treningach. […] 
Jak tylko zdobędziemy doświadczenie meczowe, 
będziemy się bić o zwycięstwa z najlepszymi. Brawo 
dla dziewczyn za walkę do końca. /red
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Zawsze rocznica Bitwy Warszawskiej i wspomnienie o bohaterach wojny polsko - bolszewickiej 
15 sierpnia są w Rawiczu szczególne. Dzieje się tak z powodu kwatery wojennej znajdującej się 
na cmentarzu parafialnym w Rawiczu.



 � 22-23 września (wtorek-środa)
15:00-19:00 Warsztaty pracy z dziećmi w oparciu 
o polską kulturę tradycyjną 
Sala Wiejska w Ugodzie
Warsztaty kierowane są dla nauczycieli nauczania 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, 
animatorów oraz osób zainteresowanych pracą 
z dziećmi. 
Wstęp wolny - liczba miejsc ograniczona
Zapisy: alfabettradycji@gmail.com,  
tel. 509 220 855

 � 23 września (środa) 
21:00 Koszmarny kabaret z wentylkiem
Spektakl teatralny w wykonaniu Rawickiego Teatru 
Komedii
Park DK / muszla koncertowa 
Szczegóły: strona 8

 � 25 września (piątek)
20:00 WSZYSCY JEMY CHMURY - koncert online 
Wydarzenie organizowane jest w ramach festiwalu 
Muzykorama - Rockowa Kuźnia Talentów Rawicz 
2020 
Koncert będzie transmitowany na kanale YouTube. 
Więcej szczegółów na stronie: www.dk.rawicz.pl

 � 27 września (niedziela)
19:00 Pamiętnik z Powstania Warszawskiego
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Spektakl teatralny; inscenizacja Mirona Białoszew-
skiego w interpretacji wybitnego aktora - Adama 
Woronowicza
Bilety w cenie: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) 
dostępne w Sklepie Muzycznym ORION oraz na 
stronie: www.bilety24.pl.

 � 28 września (poniedziałek)
16:00 Rawicki Klub Gier Fabularnych bez prądu 
Wydarzenie dla osób dorosłych
Wstęp bezpłatny - liczba miejsc na sesję RPG 
ograniczona
Sala szachowa DK w Rawiczu 

 � 2 października (piątek)
18:00-20:00 Jubileusz Andrzeja Poniedzielskiego 
- wieczór kabaretowy 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 

 � 2-4 października (piątek-niedziela)
XXVII Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. Stani-
sława Pietraszka U-17
Sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 4  
w Rawiczu

 � 3 października (sobota)
15:00 Piłka nożna: Pelikan Dębno Polskie - GKS 
Jaraczewo
Boisko OSiR w Dębnie Polskim

 � 4 października (niedziela)
15:00 Piłka nożna: RAWIA RAWAG Rawicz –  
LIPNO Stęszew
Stadion OSiR, ul. Spokojna

15:00 Piłka nożna: SARNOWIANKA Sarnowa – 
SPARTA Miejska Górka 
Stadion Leśny w Rawiczu-Sarnowie, ul. Gajowa 6 

 � 9 października (piątek)
9:00 BOCK RAWICZ: Otwarte Młodzieżowe 
Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w strzelaniu 
z pistoletu pneumatycznego i karabinku pneuma-
tycznego
Strzelnica OSiR / Sierakowo

 � 10 października (sobota) 
16:00 Kabaret Paranienormalni Z HUMOREM 
TRZEBA ŻYĆ
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
Bilety w cenie od 60 zł dostępne 
na: www.kupbilecik.pl.

Żużel: Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 
– Wilki Krosno
Stadion im. Floriana Kapały w Rawiczu

 � 16-18 października (piątek-niedziela)
VIII Turniej Koszykówki chłopców o puchar firmy 
PAGMER U-13
Sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

 � 17 października (sobota)
15:00 Piłka nożna: Pelikan Dębno Polskie - Wisła 
Borek Wlkp.
Boisko OSiR w Dębnie Polskim

 � 17-18 października (sobota-niedziela)
9:00 Mistrzostwa Klubu BOCK w strzelaniu z bro-
ni sportowej
Strzelnica OSiR, ul. Leśna w Sierakowie / Strzelnica 
Myśliwska, ul. Żniwna 59 w Masłowie

 � 18 października (niedziela)
15:00 Piłka nożna: RAWIA RAWAG Rawicz – 
PKS Racot
Stadion OSiR, ul. Spokojna

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY

Muzeum Ziemi Rawickiej 
otrzymało I nagrodę w kon-
kursie „Izabella 2019. Wy-
darzenie Muzealne Roku 
w Wielkopolsce”, przyznaną 
za realizację programu edu-
kacyjnego „Nasza historia - 
nasza tożsamość”. Konkurs 
odbył się pod honorowym 
patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Kapituła konkursu oceniła 
i nagrodziła najwybitniejsze 
osiągnięcia wielkopolskich mu-
zeów w dziedzinie organizacji 
wystaw, edukacji, działalności 
naukowej i wydawniczej, pro-
mocji, konserwacji muzealiów, 
a także ochrony lokalnego i re-
gionalnego dziedzictwa kultu-
rowego. Weryfikacji podlegał 
poziom merytoryczny i orga-
nizacyjny przedsięwzięć, ich 
atrakcyjność dla odbiorców, 
innowacyjność, promocja oraz 
znaczenie społeczne. Rawickie 
muzeum było już kilkakrotnie, 
w minionych latach wyróżniane 
i nagradzane „Izabellą”, tym 
razem wysoką, I lokatą nagro-
dzono innowacyjny program 
edukacji regionalnej „Nasza 
historia - nasza tożsamość”.

- Werdykt kapituły bardzo 
nas cieszy, ponieważ nagroda 
jest ukoronowaniem kilkuletniej 
pracy i ogromnego zaangażowa-
nia w opracowanie, wdrożenie, 
organizację i promocję progra-
mu. Po raz pierwszy muzeum 
otrzymuje I nagrodę – podkreśla 
Adriana Miara, dyrektor MZR. 
– Program został wdrożony po 
raz pierwszy w roku szkolnym 
2017/2018. Wyszliśmy z propo-
zycją zajęć edukacyjnych ujętych 
w spójną ofertę do przedszkoli 
i szkół w gminie Rawicz. Projekt 

od początku cieszył się dużym 
zainteresowaniem ze strony dy-
rektorów, nauczycieli i uczniów. 
W kolejnych latach oferta lekcji 
muzealnych była systematycz-
nie wzbogacana o nowe tematy 
i atrakcyjne formy zajęć. Syste-
matycznie poszerzamy także 
grono odbiorców, obecnie adre-
satami programu się wszystkie 
grupy wiekowe. Coraz chętniej 
z oferty korzystają seniorzy. 
Prowadzimy zajęcia dla grup 
z terenu całego powiatu rawi-
ckiego, ale również z sąsiednich 
regionów. Dotychczas z oferty 
skorzystało kilka tysięcy osób.

Program „Nasza historia 
- nasza tożsamość” to oferta 
kilkunastu tematów lekcji mu-
zealnych dla przedszkolaków 
i uczniów wszystkich typów 
szkół, ponadto warsztatów 
rękodzieła artystycznego, pre-
lekcji tematycznych dla osób 
dorosłych, „spacerów z hi- 
storią”. Zajęcia są prowadzone  

przez pracowników muzeum 
oraz zaproszonych do współ- 
pracy instruktorów. Łączą ele-
menty edukacji historycznej, 
regionalnej i artystycznej. Na 
potrzeby programu zostały 
opracowane questy tematyczne, 
filmy edukacyjne oraz fabular-
na gra planszowa z motywami 
historycznymi. Przeprowadzono 
także spotkania szkoleniowo 
- informacyjne dla nauczycie-
li przedmiotów humanistycz-
nych. Na początku każdego roku 
szkolnego do szkół w powiecie 
rawickim rozsyłano informato-
ry promujące ofertę. - Głównym 
celem programu jest edukacja 
lokalnej społeczności w dzie-
dzinie historii, kultury i sztuki, 
ponadto integracja i aktywizacja 
mieszkańców wokół idei „małej 
ojczyzny”. W rozpoczynającym 
się roku szkolnym planujemy 
kontynuację programu, gdy po-
zwoli na to sytuacja sanitarna 
– dodaje Adriana Miara. /MZR

MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ 
NAGRODZONE „IZABELLĄ”
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