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SZANSA NA ZAGOSPODAROWANIE 
BYŁEGO POLIGONU 

I ROZBUDOWĘ BASENU
Gmina Rawicz startuje w konkursie na dofinan-

sowanie projektów w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Jeden z nich przewiduje 
zagospodarowanie terenów powojskowych na cele 
sportowo - rekreacyjne. Drugi - rozbudowę i termo-
modernizację rawickiej krytej pływalni.  ► 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

Gmina Rawicz znalazła się na pierwszym 
miejscu listy rankingowej wśród samorzą-
dów wnioskujących o środki w ramach 
programu „Deszczówka”. Decyzję w tej 
sprawie podjął sejmik województwa. Do-
finansowanie wyniesie 46 900 zł, a całość 
inwestycji 67 000 zł. 

Zadanie, na które Rawicz otrzyma środki, 
przewiduje montaż trzech zbiorników na 

wody opadowe o pojemności 10 m3 w ob-
rębie istniejącego budynku gminnego przy 
ul. Szarych Szeregów 3 w celu podlewania 
zieleni miejskiej. Zbiorniki będą wyposażone 
w awaryjny system odprowadzania nadmiaru 
wody w przypadku przepełnienia zbiorni-
ków oraz zasilanie energetyczne dla systemu 
nawadniającego w postaci zraszaczy wynu-
rzalnych. Możliwe będzie również ręczne 
podlewanie zieleni za pomocą węża. Nadmiar 
wody ze zbiorników zostanie odprowadzony 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie 
z założeniami projekt ma być zrealizowany 
w 2020 roku. 

/cib

Są ŚRODKI Z „DESZCZÓWKI”

5 000 ZŁ DLA ŚWIETLICY W SŁUPI

Świetlica Wiejska w Słupi Kapitulnej 
otrzymała dofinansowanie w kwocie  

5 000 zł z programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi w ramach konkursu "Odnowa wsi - 
szansą dla aktywnych sołectw". 

W ramach zadania przewidziano zakup 
wyposażenia do świetlicy wiejskiej: 4 stołów 
do kuchni, wózka dwupółkowego, zmywarki 
oraz zakup i montaż monitoringu w skład 
którego wchodzą 2 kamery. Projekt zostanie 
zrealizowany w 2020 r. /cib

23 września odszedł Michał Gertchen - za-
służony sportowiec i działacz społeczny. Od 
1965 do 1972 roku koszykarz MZKS Rawia, 
wychowanek trenerów Stanisława Pietraszka 
i Tadeusza Konata. Utalentowany sportowiec, 
kontynuował karierę koszykarską w Siarce 
Tarnobrzeg (1972-1978). Po latach wrócił do 
Rawicza, gdzie grał do 1985 roku. Był trenerem 
koszykówki, a także cenionym działaczem spo-
łecznym, wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia 
Pomocna Dłoń (niezwykle zaangażowanym, 
pomimo swojej niepełnosprawności ruchowej) 
i Prezesem Rawickiego Koszykarskiego Klubu 
Sportowego Rawia. Wielokrotnie wyróżniany 
ogólnopolskimi tytułami. W 2018 roku Gmina 
Rawicz przyznała Panu Michałowi statuetkę 
„Rawicki Honorowy Lider NGO”. 1951-2020
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BLISKO 200 ZGŁOSZEń O AWARIACH W PÓŁ ROKU 

SZANOWNI MIESZKAńCY GMINY RAWICZ!

Mieszkańcy gminy Ra-
wicz chętnie korzystają 
z możliwości zgłoszeń 
awarii do gminy Rawicz 
za pomocą komunikato-
ra Messenger, maila, for-
mularza na stronie czy 
telefonicznie. Za odbiór 
zgłoszeń i przekazywanie 
do odpowiednich jednostek 
odpowiedzialna jest Rena-
ta Ratajczak z Gminnego 
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego.

Do 31 sierpnia 2020 roku 
mieszkańcy interwenio-
wali 183 razy. Zgłoszenia 
dotyczyły m.in. niedzia-
łających lamp, uszkodzeń 
nawierzchni i chodników, 
zapadających się studzienek 

kanalizacyjnych, nielegalne-
go spalania śmieci, uszko-
dzonych znaków drogowych 
czy aktów wandalizmu. To 
tylko nieliczne ze spraw, któ-
re trafiają do działu zgłoszeń 
w rawickim urzędzie. 

- Mieszkańcy chętnie ko-
rzystają z możliwości kon-
taktu z Gminą w przypadku 
awarii czy szybkich interwen-
cji. Staramy się wychodzić 
poza ramy tradycyjnych form 
takich jak mail czy telefon, ale 
jesteśmy również na Facebo-
oku. Musimy być tam, gdzie 
są mieszkańcy, żeby w razie 
pilnej sprawy mogli nas bez 
problemu odnaleźć. Dzięku-
ję z tą współpracę i troskę 
o wspólne dobro – mówi bur-
mistrz Grzegorz Kubik. 

Warto przypomnieć, że 
aby zgłosić awarię czy zda-
rzenie wymagające szybkiej 
interwencji, można skorzy-
stać z następujących możli-
wości:
✔ kontakt telefoniczny 
z Urzędem Miejskim Gmi-
ny Rawicz: +48 518 778 535
✔ e-mail: zgloszenia@ra-
wicz.eu (temat wiadomości: 
INTERWENCJA)
✔ Messenger / profil na Fa-
cebooku: Zgłoszenia Rawicz 
(od października bezpośred-
nie połączenie ze strony 
www.rawicz.pl)
✔ Formularz kontaktowy 
na stronie www.rawicz.pl 
(baner: ZGŁOŚ PROBELM). 

/red

Rozpoczął się kolejny sezon grzew-
czy. Apeluję i przypominam Państwu 
o zasadach palenia w piecach do-
mowych, paleniskach i kominkach. 
Zwracajmy uwagę na to, czym pali-
my - bo tym oddychamy my, nasze 
dzieci, bliscy czy sąsiedzi.

Nie możemy spalać śmieci oraz nie-
odpowiednich paliw (węgla brunatne-
go, miału, mułów, flotokoncentratów, 
odpadów drewnianych w postaci 
forniru, płyt wiórowych i innych 
ścinków, trocin, wiórów, niesezono-
wanego drewna). Powstaje wówczas 
bardzo szkodliwy dla środowiska 
dym, wraz z którym uwalniane są do 
atmosfery toksyczne i niebezpieczne 
dla zdrowia zanieczyszczenia (pyły 

zawierające metale ciężkie, tlenki 
węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlo-
rowodór, cyjanowodór oraz toksyczne 
dioksyny, furany, wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne). Substan-
cje te mogą powodować schorzenia 
układu oddechowego, nerwowego 
i odpornościowego, udary mózgu, 
nowotwory i wiele innych groźnych 
chorób. 

Paląc niedozwolone produkty, 
serwujemy sami sobie trujące che-
mikalia!

Ważne jest to, by palenie było efek-
tywne, ale i uczciwe - bez spalania 
toksycznych substancji, które uwal-
niają się np. ze spalanego plastiku czy 

płyt. Wtedy nie kopcisz i nie walczysz 
z wiecznie zapychającym się kominem.

Pracownicy urzędu wraz z Policją 
uprawnieni są do przeprowadzania 
kontroli palenisk, a za palenie śmie-
ciami grozi nawet 5000 zł mandatu. 

Biorąc wspólnie odpowiedzialność 
w zakresie jakości ogrzewania na-
szych domów, wszyscy mamy wpływ 
na stan naszego zdrowia i otacza-
jącego nas środowiska. Świadome 
i czynne kontrolowanie swoich 
działań w konsekwencji może stać 
się dobrym przykładem i inspiracją 
dla innych.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Gminy Rawicz

Zachęcam też do skorzysta-
nia z dofinansowania kosz-
tów wymiany źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach 
mieszkalnych w ramach 
programu realizowanego 
przez Gminę Rawicz (dofi-
nansowanie w wysokości do 

3 000 zł) lub w ramach programu 
realizowanego przez WFOŚiGW 
„Czyste Powietrze”. 

Niezbędne informacje można 
znaleźć na stronach www.wfosgw.
poznan.pl/program-priorytetowy-
czyste-powietrze oraz www.rawicz.pl  
(w zakładce MIASTO I GMINA > 
OCHRONA ŚRODOWISKA).

!
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W gminie Rawicz zostały uchwalo-
ne miejscowe plany, zgodnie z który-
mi przemysł może być teraz lokowany 
na 230 ha atrakcyjnych gruntów tuż 
przy drodze szybkiego ruchu S5 
i DK36. Rawicz chce wykorzystać atut 
bliskości Wrocławia i rozwiniętej 
infrastruktury technicznej. 

Do tej pory w ofercie gminy było 50 
ha terenów pod przemysł, magazyny 
i logistykę. Po uchwaleniu nowych 
planów miejscowych obszar pod in-
westycje został poszerzony o nowe te-
reny. - Ponad 230 ha w jednym miejscu, 
w pobliżu Wrocławia i dróg S5 oraz 
DK36 to atrakcyjna propozycja dla 

inwestorów. Teren ma duży potencjał, 
a plan umożliwia na tym obszarze sta-
wianie budynków do 40 m i budowli do 
49 m wysokości – wyjaśnia burmistrz 
Rawicza Grzegorz Kubik. 

Do terenów jest doprowadzona sieć 
wodociągowa. W bliskim sąsiedztwie 
znajdują się także linie energetyczna 

i gazowa. Wkrótce na terenie popro-
wadzona zostanie linia energetyczna 
110 kV. Sama koncepcja utworzenia 
strefy przemysłowej na północ od 
Rawicza powstała podczas budowy S5, 
która przebiega wzdłuż linii kolejowej 
Poznań-Wrocław. 

/cib

Mieszkańcy od połowy 
września mogą już korzy-
stać z przebudowanej drogi 
w Żylicach. Zakończył się II 
etap inwestycji. Podobnie 
jak w przypadku I etapu, na 
inwestycję udało się pozy-
skać środki z Fundusz Dróg 
Samorządowych. 

Koszt robót budowlanych 
wyniósł 3,2 mln zł, z czego 
dofinansowanie to 1,9 mln 
zł. Wykonawcą robót była 
firma STRABAG Sp. z. o. o  

z siedzibą w Pruszkowie. Dru-
gi etap obejmował przebu-
dowę drogi od Ferm Drobiu 
Woźniak przez wieś Żylice 
do jej końca. Prócz przebudo-
wanej nawierzchni wraz z jej 
poszerzeniem do 6,5 m wybu-
dowany został ciąg pieszo - 
rowerowy, chodnik, miejsca 
postojowe i dwie zatoki auto-
busowe oraz kanalizacja desz-
czowa - Prace przebiegły bez 
większych problemów dzięki 
rzetelności wykonawcy, a tak-
że pomocy i wyrozumiałości 
mieszkańców i miejscowych 
firm – mówi Aleksandra Szy-
manowska, Kierownik Biura 
Zarządzania Drogami. /cib

Gmina Rawicz otrzymała 
wstępną deklarację z Wy-
działu Spraw Społecznych 
Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu, że 
jeszcze w tym roku zostaną 
przekazane środki finansowe 
na przeprowadzenie niezbęd-
nych prac remontowych na 
Cmentarzu Żołnierzy Armii 
Radzieckiej w Rawiczu. Jest to 
odpowiedź na złożony przez 
Gminę wniosek o dofinanso-
wanie kosztów remontu. 

W ramach prac przewidziano 
naprawę poduszek nagrobnych 
po prawej stronie cmentarza 
poprzez wypełnienie ram gra-
nitowych betonem i ponowne 
umocowanie 44 epitafiów oraz 
wykonanie brakującej tablicy 
napisowej i jej montaż przy 
iglicy. Prace zostaną przepro-
wadzone w listopadzie br.

W przyszłym roku, również 
przy wsparciu Wojewody Wiel-
kopolskiego, zostanie wykonana 
naprawa chodnika prowadzą-
cego na cmentarz. Obecny zły 
stan nawierzchni spowodowany 
jest przyrostem systemu korze-
niowego pobliskich drzew. /mt

PRACE NAPRAWCZE NA CMENTARZU 
JESZCZE W TYM ROKU

RAWICZ UWALNIA KOLEJNE 180 HA

ŻYLICE Z NOWą DROGą 

NOWE TERENY POD PRZEMYSŁ
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Do 30 września można było 
składać wnioski w ramach 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. To II etap 
Funduszu, jednak tym razem 
o charakterze konkursowym. 
Jego celem jest utrzymanie 
dynamiki inwestycyjnej w sa-
morządach. 

Podczas konferencji praso-
wej burmistrz Grzegorz Kubik 
zaprezentował założenia pro-

jektu, który został złożony do 
Wojewody Wielkopolskiego. 
Projekt przewiduje zagospo-
darowanie terenów powoj-
skowych na cele sportowo 
- rekreacyjne. Środki, o które 
wnioskuje Gmina, mają pozwo-
lić na budowę kąpieliska z ba-
senem, oświetlonych ścieżek 
pieszo - rowerowych, pump-
tracka, ściany wspinaczkowej, 
zaplecza sanitarno - magazy-
nowego, promenady, drogi do-
jazdowej z parkingami.

To jednak nie koniec. Projekt 
zakłada również rozbudowę 
i termomodernizację rawickiej 
krytej pływalni. Co może się 
zmienić? Przede wszystkim 
wybudowana miałaby zostać 
niecka do nauki pływania z ele-
mentami rekreacji, zaplecza 
sanitarno - szatniowego, par-
kingu czy drogi dojazdowej. 

Jak władze gminy uza-
sadniają swój wniosek? - To 
projekt, który posłuży zrówno-
ważonemu rozwojowi gminy 
i co najmniej sześciu gminom 
ościennym. Poprzez tereny re-

kreacyjne i obiekty sportowe 
chcemy umożliwić mieszkań-
com prowadzenie zdrowego 
trybu życia w każdym wieku. 
Projekt będzie odpowiadał na 
potrzeby osób w pełni spraw-
nych, jak i osób z niepełno-
sprawnościami – tłumaczy 
wiceburmistrz Paweł Szybaj. 

Aby określić klientów rawi-
ckiego basenu, OSiR wykonał 
badania na podstawie kodów 
pocztowych. Pozwoliło to na 
oszacowanie liczby gmin, z któ-
rych przyjeżdżają osoby korzy-
stające z basenu. W związku 
z tym władze Rawicza zakła-
dają, że po rozbudowie liczba 
korzystających z rawickich 
atrakcji znacznie wzrośnie. 
Takie tendencje są zauważalne 
również w przypadku innych 
inwestycji, m.in. placu zabaw 
przy domu kultury. 

Koszt inwestycji ma wynieść 
ponad  20 mln zł. Gmina liczy, 
że 90% kwoty uda się pozyskać 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. 

/cib

WNIOSEK W RAMACH FUNDUSZU 
INWESTYCJI LOKALNYCH ZŁOŻONY
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21 września Komisja Od-
biorowa dokonała odbioru 
końcowego wykonanych ro-
bót na terenie oczyszczalni 
ścieków w Rawiczu, przeka-
zując użytkownikowi do eks-
ploatacji zmodernizowaną 
oczyszczalnię ścieków.

Dzięki uzyskanemu dofinan-
sowaniu ze środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji 
w Rawiczu sp. z o.o. zrealizo-
wał największą dotąd inwesty-
cję pod nazwą ,,Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Rawiczu’’.

Koszt inwestycji opiewał na 
kwotę  33 783 585,90 zł, nato-
miast dofinansowanie na rea-
lizację projektu  wynosiło  17 
509 785,37 zł. Pozostałą kwotę 
Spółka uzyskała z własnych 
środków oraz pożyczki zaciąg-
niętej z NFOŚiGW.

Beneficjentem i wniosko-
dawcą opisanego projektu w ra-
mach działania 2.3 ,,Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomera-
cjach’’ Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 była Gmina Rawicz, 
a ZWiK sp. z o.o. był odpowie-
dzialny za realizację i wdroże-
nie przedsięwzięcia.

Roboty budowlane zosta-
ły wykonane przez firmę 

MIKO-TECH sp. z o.o. z Ła-
zisk Górnych na mocy umo-
wy z 10 września 2018 roku. 
Roboty budowlane zrealizo-
wano w terminie 10.09.2018-
31.08.2020.  Inwestycja 
polegała na przebudowie i roz-
budowie oczyszczalni ścieków 
podczas ciągłej eksploatacji 
przebudowywanej oczysz-
czalni ścieków. Przebudowie 
i rozbudowie podlegały nie-
mal wszystkie obiekty obecnej 
oczyszczalni ścieków, najważ-
niejsze z nich to dwa nowo-
czesne reaktory biologiczne 
natleniane wysokowydajnymi 
dmuchawami promieniowy-
mi. Zmodernizowana została 
część mechaniczna i biologicz-
na oczyszczalni oraz gospo-
darka osadowa z częściowym 
wykorzystaniem istniejących 
urządzeń i obiektów.

Modernizacja pozwala na 
zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni oraz poprawę 
jakości oczyszczania ścieków, 
szczególnie w zakresie redukcji 
azotu. Inwestycja udoskonali 
gospodarkę osadami ściekowy-
mi i zmniejszy całkowity ładu-
nek zanieczyszczeń. Umożliwi 
podłączenie do oczyszczalni 
wszystkich chętnych inwesto-
rów prywatnych, jak i inwesto-
rów publicznych. /ZWiK

ZAKOńCZONO REALIZACJĘ ROBÓT W ZAKRESIE 
PROJEKTU PN. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU’’

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkań-
ców gminy Rawicz odnoś-
nie jakości powietrza oraz 
realizując obowiązki nało-
żone w  Programie Ochro-
ny Powietrza dla strefy 
wielkopolskiej, zachodzi 
konieczność przeprowa-
dzenia inwentaryzacji 
źródeł ciepła na terenie 
gminy. 

W związku z tym zwra-
camy się do mieszkańców 
miasta i gminy Rawicz o wy-
pełnienie ankiety dostęp-
nej na stronie internetowej 
Gminy Rawicz (www.rawicz.
pl) oraz w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego 
Gminy Rawicz. Wypełnione 
ankiety można zwrócić do 
skrzynki podawczej znaj-
dującej się w holu budyn-
ku urzędu bądź przekazać 
w formie skanu na jeden 
z podanych adresów: umg@
rawicz.eu, k.gorczak@ra-
wicz.eu lub t.madrzak@
rawicz.eu z dopiskiem AN-
KIETA – OGRZEWANIE. Ter-
min upływa 13 listopada br. 

/red
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Widok z góry na reaktory biologiczne RB1 i RB2 wraz z częścią nowo 
wybudowanych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu

Reaktor biologiczny

Wizyta burmistrzów Grzego-
rza Kubika i Pawła Szybaja 

oraz Prezesa ZWiK sp. z o.o. 
Grzegorza Matysiaka na tere-
nie zmodernizowanej oczysz-

czalni ścieków w Rawiczu

Budynek dmuchaw z trafostacją
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Gmina Rawicz nie przyjęła dosta-
wy ławek, koszy i innych elementów 
małej architektury od wykonawcy 
ze względu na niską jakość wykoń-
czenia dostarczonych przedmiotów. 
W piątek 11 września wykonawca 
przywiózł zamówione elementy. 
Gmina zgłosiła szereg zastrzeżeń 
do dostarczonych produktów. 

- Mamy zastrzeżenia co do jako-
ści i estetyki, dlatego nie odebraliśmy 

ławek, koszy, tablic informacyjnych 
i stojaków na rowery.  Zamówione 
przez nas produkty mają być wysokiej 
jakości i tego oczekujemy – wyjaśnia 
wiceburmistrz Paweł Szybaj.  

Według zamawiającego podczas 
odbioru ujawniło się wiele wad. 
To m.in. zła jakość malowania ławek, 
koszy, tablic informacyjnych i stoja-
ków do rowerów oraz źle przygoto-
wane do malowania powierzchnie 

metalowe, co powoduje widoczne 
w znacznym stopniu chropowato-
ści. Gmina chce również, by wyko-
nawca ponownie przejrzał deski 
zamontowane na ławkach, ponieważ 
zauważalne są uwypuklenia na sę-
kach. Kolejne zastrzeżenia dotyczą 
wykonania elementów wykończenio-
wych stojaków rowerowych i tablic 
informacyjnych oraz blachy wkładu 
koszy na śmieci. 

Gmina Rawicz zapowiedziała, 
że po usunięciu wszystkich uste-
rek pracownicy urzędu pojadą do 
siedziby wykonawcy i na miejscu 
ocenią stan produktów. Umowa na 
dostawę małej architektury wynio-
sła 122,5 tys. zł. Gmina zamówiła 
20 krat stalowych pod drzewa, bli-
sko 50 ławek, 10 koszy na śmieci, 
20 stojaków rowerowych i 7 tablic 
ogłoszeniowych. /cib

NA RYNKU ZAAWANSOWANIE 
PRAC WYNIOSŁO 71%

Z początkiem października zaawansowanie 
prac na rynku wyniosło 71%. Najtrudniejsze 
podziemne prace zostały już wykonane. Obec-
nie trwa montaż lamp oraz studni teletech-
nicznych i rozdzielnic gruntowych.

Prace nawierzchniowe są mocno zaawansowa-
ne. Od strony zachodniej i północnej układanie 

kostki jest już na ukończeniu. Trwa również 
spoinowanie kolejnych fragmentów nawierzchni. 
Postępują prace związane z budową fontanny. 
- Zakładamy, że do końca października prze-
prowadzony zostanie rozruch fontanny – mówi 
wiceburmistrz Paweł Szybaj. 

/cib

RAPORT Z RYNKU

ZE WZGLĘDU NA SŁABą JAKOŚć GMINA 
NIE ODEBRAŁA MAŁEJ ARCHITEKTURY 
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W „Gazecie Rawi-
ckiej” pojawił 
się niedawno ar-

tykuł o życiu mieszkańców 
miasta partnerskiego At-
tendorn w Niemczech. Tym 
razem zaglądamy do Czech 
i sprawdzamy, jak Strakoni-
ce radzą sobie w nowej rze-
czywistości.

Jak zmieniło się życie pod-
czas pandemii koronawirusa 
w Strakonicach?

Bez większych zmian, jed-
nakże wprowadzenie stanu 
wyjątkowego wiązało się z za-
mknięciem sklepów, instytucji, 
szkół i restauracji, nasze mia-
sto stało się opustoszałe. Z dru-
giej strony warto podkreślić 
solidarność mieszkańców, któ-
ra przybrała na sile podczas 
trwania pandemii. Wolonta-
riusze zajmowali się szyciem 
maseczek, robieniem zakupów 
i pomaganiem w gospodar-
stwach domowych szczególnie 
tym, którzy najbardziej po-
trzebowali pomocy. Dotyczy to 
głównie osób starszych, które 
należały do grupy wysokiego 
ryzyka. Warto otwarcie mówić 
o poniesionych stratach eko-
nomicznych. Doszło do poważ-
nego kryzysu gospodarczego 
z którym będziemy musieli 
mierzyć się przez najbliższe 
lata. Istotne jest to, że jeśli 
mówimy o stratach to mówi 
się o nich tylko w kontekście 
strat na arenie finansowej. Co 
nie jest destruktywne.

Czy podczas pandemii po-
jawiły się w mieście nowe 
inicjatywy, np. dla seniorów 
lub w życiu kulturalnym?

Znaczna część seniorów po-
została w izolacji, aby zmini-
malizować ryzyko zakażenia 
się wirusem. Uruchomiliśmy 
infolinie dla seniorów, które 
udzielały porad i wskazówek 
oraz służyły jako łącznik in-
formacji pomiędzy seniora-
mi a światem zewnętrznym. 
Wszystko to zapewniło do-

skonały przepływ informacji 
dla osób poddanym izolacji. 
Uważamy, że dołożyliśmy 
wszelkich starań, by zapew-
nić pomoc osobom starszym. 
Wiele z nas zaczęło zauważać, 
że posiada koło siebie osoby 
najbliższe - babcie, dziadka. 
Zrozumieliśmy, że musimy 
wykazać większe zaintereso-
wanie swoją rodziną. Warto 

podkreślić fakt, iż grupa senio-
rów to grupa społeczna, która 
zmaga się nie tylko z proble-
mami zdrowotnymi, ale coraz 
częściej doświadcza depresji 
bądź poczucia osamotnie-
nia. Natomiast pozytywnym 
skutkiem, jaki dostrzegam 
w związku z sytuacją pande-
mii to fakt, że rodziny stały się 
sobie znacznie bliższe. 

Jak oceniają Państwo opie-
kę medyczną w Strakonicach 
na tle sytuacji w Czechach?

Opieka medyczna w Stra-
konicach była i jest na do-
skonałym poziomie. Lekarze 
reagowali natychmiastowo. 
W Strakonicach zostały utwo-
rzone ośrodki diagnostyczne, 
które zapewniały łóżka dla 
ciężko chorych pacjentów. 

Przepływ informacji pomiędzy 
szpitalem a władzami przebie-
gał rewelacyjnie.

Perspektywy na przy-
szłość: społeczne, gospo-
darcze, samorządowe? 
Optymistyczne czy pesymi-
styczne?

Nie ma możliwości, by jed-
noznacznie spojrzeć na każdą 

STRAKONICE 
W CZASIE PANDEMII

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

  Sytuacja wywołana pandemią 
miała ogromny wpływ na życie kultu-
ralne mieszkańców Strakonic. Pande-
mia pojawiła się w czasie, w którym 
zazwyczaj rozkwita życie kulturalne 
w naszym mieście. To czas, w którym 
odbywa się najwięcej wydarzeń kultu-
ralnych. W momencie ogłoszenia pan-
demii i obostrzeń wszystkie ośrodki 
kulturalne zostały natychmiastowo 
zamknięte. Teatry, koncerty, wykłady 
zostały odwołane. Funkcjonowanie 
kin również zostało zawieszone. Po-
nadto zostały wycofane wydarzenia 
kulturalne w Strakonicach. 

Jednym z pozytywnych skutków 
wynikający z trwania pandemii 
w kontekście życia kulturalnego to 
renowacje ośrodków kulturalnych 

w naszym mieście, które od wielu 
lat wymagały naprawy. Z racji, iż 
zazwyczaj wydarzenia kulturalne 
organizowane były w ośrodkach kul-
turalnych, zmieniła się forma letniego 
amfiteatru. Podjęliśmy decyzję o tym, 
że wszystkie wydarzenia kulturalne 
w Strakonicach pod nazwą „Duha nad 
Otavou” zostaną przeniesione na ze-
wnątrz. Ten wariant budził ogromne 
zainteresowanie. Amfiteatr cieszył 
się ogromną popularnością wśród 
mieszkańców z każdego przedzia-
łu wiekowego. Niestety, w skutek 
wprowadzenia kolejnych obostrzeń 
zostaliśmy zmuszeni do odwołania 
Międzynarodowego Festiwalu Du-
dziarskiego - limit osób nie mógł 
przekraczać 1000 osób. 

Zamek w Strako-
nicach nie goś-
cił w tym roku 

tłumów z całego 
świata - uczestni-
ków Międzynaro-

dowego Festiwalu 
Dudziarskiego. 

Tradycję przerwa-
ła pandemia.

Dyrektor Ośrodka Kultury w Strakonicach:„
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z tych perspektyw, ponieważ 
są one odrębne i każda z nich 
jest na swój sposób specyficz-
na. Analiza ostatnich sześciu 
miesięcy, w których mierzy-
liśmy się z nową rzeczywi-
stością, której nikt z nas nie 
doświadczył, jest ważna rów-
nież dla perspektywy przy-
szłości. Pandemia pokazała 
nam siłę solidarności, współ-
pracy, dyscypliny i szacun-
ku. W całym społeczeństwie 
szczególny szacunek należał 
się tym, którzy stali na pierw-
szej linii frontu, którzy trosz-
czyli się o funkcjonowanie 
opieki zdrowotnej i ratowali 
mieszkańców i cały system 
opieki medycznej. Sytuacja 
ekonomiczna uległa zmia-
nie, ale wierzymy, ze ciężka 
praca mieszkańców popłaci 
i zapobiegnie to pogłębianiu 
się kryzysu gospodarczego. 
W tym miejscu dostrzegamy 
duży optymizm. Jeśli chodzi 
o funkcjonowanie pracy sa-
morządu podczas pandemii 
powinniśmy pozostawić to 
ocenie mieszkańców. W cza-
sie pandemii doświadczyli-
śmy wiele momentów strachu 
i obaw. Uważamy, ze mimo 
tego ludzie zostali uspokoje-
ni i informowani na bieżąco 
o sytuacji związanej z pan-
demią. Każdego tygodnia 
władze udostępniały krót-

kie filmy, których celem było 
dopingowanie i wspieranie 
lekarzy oraz całego systemu 
opieki medycznej. Spotkało 
się to z bardzo pozytywnym 
odbiorem w mediach spo-
łecznościowych. Mieszkań-
cy bardzo docenili tę formę 
inicjatywy.  

Szanse na kontynuowanie 
współpracy zagranicznej - 
możliwość podjęcia wspól-
nych inicjatyw?

COVID-19 i jej skutki nie 
powinny działać na podzia-
ły społeczeństwa, a raczej 
powinny je jednoczyć. To 
dotyczy zarówno całego spo-
łeczeństwa, rodzin, miasta, 
państwa i państw. Nie mo-
żemy dopuścić do zerwania 
kontaktów w skutek izolacji 
i separacji. Jesteśmy otwarci 
na wszelkie możliwości, ini-
cjatywy związane ze współ-
pracą zagraniczną i miastami 
partnerskimi. Po tym wszyst-
kim bagaż doświadczeń, po-
mysłów będzie niezbędny 
do rozwiązywania bieżą-
cych problemów. Umożliwi 
to także szybsze zdobywanie 
zamierzonych celów.   

Odpowiadając na pytanie: 
Tak, chcemy kontynuować, 
rozwijać i budować współ-
pracę zagraniczną. 

    Koronawirusa i grypy 
tak naprawdę nie jesteśmy 
w stanie rozróżnić. Zarów-
no objawy jak i wskaźnik 
śmiertelności są niemalże 
identyczne. Ważne jest pyta-
nie, w jakim kierunku będzie 
rozwijać się to dalej. Część 
specjalistów zaleca stosowa-
nie maseczek ochronnych, 
natomiast druga część spe-
cjalistów jest odmiennego 
zdania i uważa, że noszenie 
maseczek jest szkodliwe. 

Musimy uświadomić so-
bie, że nie jesteśmy w sta-
nie zachorować wszyscy 
dokładnie w tym samym 
momencie. Nie chodzi 

o bagatelizowanie obecnej 
sytuacji związanej z pande-
mią i na czekanie na skutki 
końcowe. Chodzi o świa-
domość, że koronawirus 
pozostanie wśród nas i nie 
zniknie. Jestem zdania, że 
jedyne co możemy zrobić na 
chwilę obecną to stosowa-
nie form zapobiegawczych,  
np. zwiększenie odporności 
organizmu, zimne kąpiele, 
aktywny tryb życia. Te za-
sady powinny być prakty-
kowane. Więcej nie jesteśmy 
w stanie zrobić w trosce 
o swoje zdrowie i ochronę 
przez zakażeniem korona-
wirusem.  

W Bibliotece Głównej 
przy ul. Targowej oraz 
w Filii Rawicz, Oddziale 
dla Dzieci ul. Staszica 4 
można dokonywać płat-
ności bezgotówkowych. 
Kolejną nowością jest 
możliwość wypożycze-
nia w Bibliotece Głów-
nej i wszystkich Filiach 
czytników e-booków. 

E-booki to książki w formie 
elektronicznej. Zawierają tę 
samą treść, co książka druko-
wana. Można je odczytać na 
specjalnie do tego przeznaczo-
nych ww. czytnikach.

Dnia 14 października obchodzimy Dzień 
Edukacji Narodowej, święto wszystkich 
uczniów i pracowników oświaty. Trady-
cyjnie też z tej okazji Burmistrz Gminy 
Rawicz wyróżnił nagrodami za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz 
opiekuńczo - wychowawczej 15 nauczycieli 
oraz 7 dyrektorów rawickich przedszkoli 
i szkół podstawowych. 

Z uwagi na specyfikę ostatnich miesięcy 
roku szkolnego 2019/2020 postanowiono też 
nagrodzić tych nauczycieli, którzy szczególnie 
aktywnie i wyróżniająco prowadzili naucza-
nie zdalne. W tym przypadku o wyróżnieniu 
nauczycieli zadecydowali głównie rodzice, 
za pośrednictwem ankiet poświęconych 
zdalnemu nauczaniu, jakie w maju br. Gmi-
na Rawicz przeprowadziła wśród rodziców 
uczniów. Nagrody w tej kategorii przyzna-
no 5 nauczycielom. Gratulacje i specjalną 
uznaniową nagrodę burmistrza otrzymały 
też panie Jadwiga Butkiewicz i Anna No-
wak - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 
w Rawiczu, z racji odznaczenia ich Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

Wszystkim uczniom i pracownikom 
oświaty z okazji ich święta składamy jak 
najlepsze życzenia, w szczególności zdro-
wia i spokojnej, efektywnej pracy. Dzię-
kujemy wszystkim i każdemu z osobna za 
wysiłek i trud wkładany w codzienną pracę 
w gminnych przedszkolach i szkołach. 

W gronie nagrodzonych znaleźli się:
● Małgorzata Mamot - Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Rawiczu
● Michał Bródka - Dyrektor Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu
● Andrzej Szyszko - Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowie
● Ryszard Preuss - Dyrektor Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Masłowie
Karolina Lipowczyk - Dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Zielonej Wsi
● Małgorzata Lis - Dyrektor Przedszkola nr 
3 w Rawiczu

● Monika Jurkowska - Dyrektor Przedszkola 
nr 5 w Rawiczu
● Hanna Przybyła - wicedyrektor, nauczy-
cielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
1 w Rawiczu
● Magdalena Stańko - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Rawiczu
● Dariusz Błoniewski - nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Rawiczu
● Maciej Waleron - nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Rawiczu
● Agnieszka Węcłaś - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Rawiczu
● Iwona Kotowska - nauczycielka Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu
● Małgorzata Jankowska - nauczycielka Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu
● Hanna Gowarzewska - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Sierakowie
● Natalia Paraszczyn - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Sierakowie
● Tomasz Andrzej Garbaliński - nauczyciel 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie
● Jadwiga Gołąbek - wicedyrektor, nauczy-
cielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zie-
lonej Wsi
● Joanna Kobusińska - nauczyciela Przed-
szkola nr 1 w Rawiczu
● Klaudia Kowalska - nauczycielka Przed-
szkola nr 3 w Rawiczu
● Joanna Maria Pieprzyk - nauczycielka Przed-
szkola nr 5 w Rawiczu
● Renata Salomońska - nauczycielka Przed-
szkola nr 6 w Rawiczu.

Za szczególną aktywność w zdalnym 
nauczaniu nagrody otrzymali:
● Sławomir Pakuła - nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Rawiczu
● Iwona Dworniczak - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Rawiczu
● Renata Iżykowska - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Rawiczu
● Elżbieta Kruś - nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowie
● Anna Majchrzak - nauczycielka Przedszkola 
nr 3 w Rawiczu.

DZIEń EDUKACJI NARODOWEJ 
W GMINIE RAWICZ

RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WRZEŚNIU WPROWADZIŁA 
NOWE USŁUGI DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI.

„

„

Burmistrz Strakonic:
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Tomasz Musielak

ALEKSANDER I WŁADYSŁAW 
- OSTATNI PRZYJEMSCY W RAWICZU

Nasza historia

Po śmierci Jana z Bnina Opa-
lińskiego owdowiała Zofia Teresa 
Przyjemska stanęła przed nie lada 
wyzwaniem: jako że para nie docze-
kała się potomka, to założonemu 
przez jej ojca Rawiczowi groziło 
przejście w obce ręce. Sędziwa 
szlachcianka postanowiła zrobić 
co w jej mocy, by urbanistyczna pe-
rełka pozostała w posiadaniu rodu 
Przyjemskich. W 1684 r. zjawiła 
się w sądzie grodzkim i zeznała, iż 
„mając na uwadze losy domu swe-
go i familii swej, wiedziona nadto 
miłością do krewnego swego Alek-
sandra Przyjemskiego, daruję mu 
wszystkie moje dobra, mianowicie 
Rawicz z wioskami (…)”.

Aleksander Przyjemski - 
poseł i dobroczyńca

Tym oto sposobem Rawicz przeszedł 
we władanie bocznej linii Przyjem-
skich: ojciec Aleksandra, Andrzej był 
bowiem kuzynem Zofii Teresy. Senior 
rodu zadbał, by jego syn zdobył jak 
najcenniejsze umiejętności. Dlatego, 
zgodnie z maksymą „nic nie kształci 
tak, jak podróże”, wysłał Aleksandra 
na „grand tour” po Europie. Wojaż 
ten pozwolił młodzieńcowi na pozna-
nie kultury i ustrojów innych krajów, 
a przede wszystkim konwenansów 
i największych osobistości europejskiej 
arystokracji. 

Obycie w spotkaniach z zagraniczny-
mi politykami z pewnością zaprocen-
towało, kiedy Aleksander działał jako 
członek komisji do spraw rozwiązywa-
nia zatargów na śląskim pograniczu. 
Zrządzeniem losu, stając się jej uczest-
nikiem, szlachcic został kontynuatorem 
prac poprzednich właścicieli Rawicza 
(przypomnijmy, że przed nim funkcję 
tę piastowali Adam Olbracht Przyjem-
ski oraz Jan z Bnina Opaliński). Spra-
wy śląskie stanowiły jednak zaledwie 
szczebelek w karierze dyplomatycz-
nej szlachcica.

Przełom lat 70. i 80. XVII wieku to 
czas krążącego nad Europą widma woj-
ny z Turcją. Dwaj najbardziej zagrożeni 
inwazją władcy: król Jan III Sobieski 
oraz cesarz Leopold I Habsburg po-
stanowili zawrzeć sojusz. Na traktacie 
między państwami (którego efektem 
była słynna odsiecz wiedeńska) swój 
podpis złożył m.in. właśnie Aleksander. 

Najważniejszym wydarzeniem 
w karierze politycznej Przyjemskiego 
okazała się misja dyplomatyczna do 
Moskwy. Aleksander - u boku wojewo-
dy poznańskiego Krzysztofa Grzymuł-
towskiego oraz kanclerza wielkiego 
litewskiego Marcjana Ogińskiego - udał 
się na Wschód, by zakończyć trwający 
ponad 30 lat konflikt z państwem ca-
rów. Po żmudnych negocjacjach pol-
skim posłom udało się zawrzeć pokój. 
Nie był on jednak korzystny dla Rze-

czypospolitej, która utraciła m.in. Kijów 
i Smoleńsk. Niezadowoleni z takiego 
obrotu wydarzeń posłowie odmówili 
ratyfikacji traktatu pokojowego. Pod-
czas niezwykle burzliwych obrad sej-
mowych całe oburzenie skupiło się na 
Aleksandrze, który jako przedstawiciel 
delegacji omawiał warunki wynegocjo-
wane z przedstawicielami cara. 

O ile traktat z Rosją nie zjednał Alek-
sandrowi sympatii szlachty, o tyle jego 
umiejętności zarządzania przysporzy-
ły mu ogromną miłość ludu. Dziedzic 
Rawicza, podobnie jak wielu innych 
Przyjemskich, okazał się sprawnym 
administratorem. Beneficjentem tego 
okazał się głównie Koźmin,  w któ-
rym szlachcic spędzał najwięcej cza-
su. Aleksander nie szczędził grosza 
na wsparcie najbiedniejszych oraz 
działania dobroczynne. Trudno się 
więc dziwić, że jego śmierć pogrążyła 
wszystkich mieszkańców w szczerej 
żałobie. Pamięć o dobroci Przyjemskie-
go - w postaci podań i legend - trwa 
w regionie do dziś.

Powtórka z historii
Aleksander zmarł w 1694 r. w wieku 

niespełna 44 lat, w 2 lata po Zofii Tere-
sie - jednej z ostatnich osób pamiętają-
cych moment założenia Rawicza. Po 10 
latach od momentu przekazania miasta 
Aleksandrowi jego siostra Katarzyna 
stanęła przed tym samym dylematem, 

co jej ciotka - jak pozostawić Rawicz 
w rękach familii Przyjemskich.

Zdeterminowana szlachcianka dla 
dobra rodu zdecydowała się wykorzy-
stać zesłaną przez los „okazję” - śmierć 
męża. Gdy tylko zakończyła żałobę, 
wyszła za mąż za swojego bliskiego 
krewnego, należącego do jeszcze innej 
linii Przyjemskich - Władysława.

Władysław Przyjemski - 
muszkieter i awanturnik

Władysław różnił się od Aleksandra 
niemal wszystkim. Energiczny i cho-
leryczny, przez przeciwników poli-
tycznych określany był jako „wściekło 
- zajadły”. Jego brawurowy  tempera-
ment dał o sobie znać już w młodości, 
kiedy na ochotnika wstąpił do oddziału 
muszkieterów króla Francji Ludwi-
ka XIV.

Rycerskie przygody i młodzieńcze 
przyjaźnie wpłynęły na polityczną dro-
gę Przyjemskiego, który po powrocie 
do kraju wstąpił do stronnictwa fran-
cuskiego. Jego silne zaangażowanie 
w sprawy Francji sprawiło, że ambasa-
dor tego kraju nazywał go „najpewniej-
szym przyjacielem i najodważniejszym 
człowiekiem w całej Polsce”. Zażyłe 
relacje z Francuzami budziły ogromną 
nieufność wśród polskich polityków. 
Władysława oskarżano o spiski, a na-
wet o przekupywanie posłów w inte-
resie Króla Słońce. Podejrzenia te nie 

były zresztą całkiem bezpodstawne 
- Przyjemski chętnie snuł z Francuzami 
polityczne intrygi.

Okres największej aktywności Wła-
dysława przypadł po śmierci króla 
Jana III Sobieskiego, kiedy to szlach-
ta stanęła przed problemem wyboru 
nowego władcy. Przyjemski bardzo 
żywiołowo sprzeciwił się kandydaturze 
elektora saskiego Augusta Mocnego na 
króla, pozyskując zarazem szlachtę dla 
jego konkurenta do tronu, francuskiego 
księcia Contiego. 

Niepomyślny dla stronnictwa fran-
cuskiego wybór Sasa na władcę Wła-
dysław przyjął w typowy dla siebie 
sposób - według relacji miał dosiąść 
konia i trzymając w rękach szablę 
i krzyż zakrzyknąć „Niech żyje Bóg! 
Niech żyje Conti! Niech żyje wolność!”. 
Płomiennymi przemówieniami skłonił 
część szlachty, by uznała Augusta za 
uzurpatora. Sam zaś udał się do gdań-
skiej Oliwy, by osobiście powitać pły-
nącego statkiem Contiego. Na miejscu 
czekały już na niego… wojska wierne 
Augustowi. Padły strzały.

Dalszy rozwój wydarzeń wyglądał 
jak scenariusz filmu sensacyjnego. 
Po wymianie ognia Przyjemski wraz 
z wiernymi  sobie ludźmi wymknął się 
z okrążenia i pędem rzucił się w stronę 
kaszubskich lasów. Za nimi ruszył po-
ścig. Eks-muszkieter nie dał się jednak 
dogonić. Co więcej - zmylił trop i w jakiś 
czas później - jakby nigdy nic - pojawił 
się w Wielkopolsce, gdzie niezrażony 
kontynuował akcje przeciwko Augu-
stowi.  

W międzyczasie sytuacja politycz-
na w Rzeczypospolitej zmieniła się. 
August II Mocny umacniał swoją po-
zycję w kraju. Dalszy opór stawał się 
bezsensowny. Wobec tego w 1699 r. 
opozycjoniści postanowili zawrzeć 
ugodę z władcą. Pojednanie Przyjem-
skiego z królem nie trwało jednak długo 
- jeszcze tego samego roku właściciel 
Rawicza zmarł. 

***
Władysław i Katarzyna nie docze-

kali się potomka. Starania Katarzy-
ny o utrzymanie majątku w rękach 
Przyjemskich okazały się daremne. 
Kolejnym mężem siostry Aleksandra 
Przyjemskiego został Stanisław Kret-
kowski. Wraz z tym małżeństwem 
końca dobiegło panowanie w Rawiczu 
zasłużonego dla miasta rodu Przyjem-
skich.  

Zamek w Koźminie.  
Siedziba Aleksandra i Wła-

dysława Przyjemskich
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W Rawiczu we wrześniu 
kolejny raz zostały zorgani-
zowane wydarzenia kultu-
ralno -edukacyjne w ramach 
Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa - ustanowionego przez 
Radę Europy święta zabyt-
ków, tradycji i historii. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym, 
organizatorem przedsię-
wzięcia było Muzeum Zie-
mi Rawickiej. Tegoroczną 
propozycją był spacer tema-
tyczny szlakiem lokalnych 
miejsc pamięci narodowej, 
połączony z questingiem. 
Forma i temat wydarze-
nia stanowiły nawiązanie 
do ogólnopolskiego hasła 
przewodniego EDD - „Moja 
Droga”. 

Koordynatorem Europej-
skich Dni Dziedzictwa w Pol-
sce jest Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. Akcja popula-
ryzuje elementy lokalnego 
dziedzictwa kultury i trady-

cji, zawiera cele edukacyjne 
i promocyjne. Hasło „Moja 
Droga” odnosi się do zagad-
nień związanych z budowa-
niem tożsamości narodowej 
i wieloletniej walki Polaków 
o niepodległość. 

Zadanie uczestników muze-
alnego wydarzenia polegało 
na przejściu trasy łączącej naj-
ważniejsze rawickie miejsca 
pamięci narodowej, związane 
z upamiętnieniem powstań-
ców wielkopolskich, wycho-
wanków rawickiego Korpusu 
Kadetów, uczestników wojny 
polsko - bolszewickiej, ofiar II 
wojny światowej oraz więź-
niów politycznych. Funkcję 
przewodnika pełnił quest 
pt. „Drogi pamięci o naszych 
przodkach” opracowany spe-
cjalnie na tę okazję, który moż-
na było otrzymać w Punkcie 
Informacji Turystycznej i Kul-
turalnej lub pobrać ze strony 
internetowej muzeum. Jedno-
cześnie na muzealnym profilu 

w mediach społecznościowych 
były publikowane dodatkowe 
informacje historyczne, cieka-
wostki i archiwalne fotogra-
fie związane z odwiedzanymi 
miejscami. 

Osoby, które prawidłowo 
rozwiązały quest, podały hasło 
i wykonały w trakcie space-
ru ciekawe zdjęcia podczas 
podsumowania w ratuszu 
otrzymały gminne upomin-

ki. W spacerze wzięły udział 
rodziny, grupa „Aktywne 
Endorfinki” oraz  seniorzy 
z Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

/MZR

Na konkurs zorganizowany przez Rawicką 
Bibliotekę Publiczną na opowiadanie „Noc 
w bibliotece” wpłynęło 26 prac. Oto wyniki:

 ➔ w kategorii Młodzież klas 6-8
I miejsce – Zuzanna Augustyniak (lat 12) ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Rawiczu
II miejsce – Zuzanna Armata (lat 13) ze Szkoły 
Podstawowej w Golinie Wielkiej

III miejsce – Alicja Niwczyk (lat 13) ze Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Słupi Kapitulnej

Wyróżnienia – Maria Fibich (lat 14) z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu, Miko-
łaj Szymanowski (lat 12) ze Szkoły Podstawowej 
w Bojanowie, Marcin Bijoch (lat 13) ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Rawiczu

 ➔ w kategorii Młodzież Szkół Średnich
wyróżnienie – Weronika Winna (lat 14) z Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawiczu

 ➔ w kategorii Dorośli
I miejsce – Krzysztof Martwicki 
wyróżnienia – Agnieszka Olszak, Aleksandra 
Olszak, Katarzyna Murawa

Dom Kultury w Rawiczu 
żegna Upiory i tenory, któ-
re przez ostatnich kilka 
sezonów zaskarbiły sobie 
serca miłośników opery i te-
atru muzycznego. Ostatni 
- podsumowujący wykład 
odbędzie się online na ka-
nale YouTube Domu Kultury 
w Rawiczu, a od listopada 
miejsce muzyczno - tea-
tralnych opowieści zajmą 
historie o największych 
i najciekawszych aglomera-
cjach świata. Będzie o nich 
opowiadał znany rawicza-
nom już dr Andrzej Wą-
torski - filolog, społecznik, 
kulturoznawca, podróżnik, 
meloman.

Pierwsze spotkanie z tego 
cyklu już w listopadzie. Dr 
Wątorski zaprosi w nim wi-

dzów na niezwykłą wypra-
wę do Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Poznamy historię i dzień po-
wszedni największej świa-
towej metropolii - Tokio, 
a ponieważ w pierwszej 
dziesiątce najludniejszych 
aglomeracji znajduje się ko-
lejne japońskie miasto - Osaka 
- słuchacze będą mogli poznać 
także i jej historię. W progra-
mie spotkania przewidziana 
jest barwna opowieść ilustro-
wana kolorowymi zdjęciami 
oraz muzyczne i filmowe wi-
zerunki Japonii.

Wielkie miasta zagoszczą 
w DK raz w miesiącu. Udział 
w spotkaniach jest nieodpłat-
ny. Organizatorzy będą na 
bieżąco informować o termi-
nach i formie kolejnych spot-
kań.

/mz

DOM KULTURY W RAWICZU ŻEGNA Upiory i tenory

Nagrodzeni za opowiadania

SPACER SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI W RAMACH 
EUROPEJSKICH
DNI DZIEDZICTWA
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od 10 października 2020 r.

RAWICZ W CZERWONEJ STREFIE

50% liczby miejsc siedzących albo 30%
liczby wszystkich miejsc siedzących 
i stojących określonych w dokumentacji
technicznej lub dokumentacji 
techniczno-ruchowej dla danego typu
środka transportu albo pojazdu przy
jednoczesnym pozostawieniu w środku
transportu albo pojeździe co najmniej 50%
miejsc siedzących niezajętych - przewozy
lokalne w ramach obszaru czerwonego

obowiązek noszenia przez klientów
podczas zakupu towa rów lub usług
rękawiczek jednorazowych lub
stosowania środków do dezynfekcji rąk

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE,
TATUAŻU

w miejscu, w którym jest prowadzona
taka działalność przebywa wyłącznie
obsługa oraz obsługiwani klienci, 
a w przypadku gdy klient wymaga opieki,
także jego opiekun

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI
- ZA SIEBIE I ZA INNYCH!

zakaz
ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW

ŹRÓDŁO: WWW.GOV.PL/KORONAWIRUS

WYDARZENIA SPORTOWE
bez publiczności

WYDARZENIA KULTURALNE
- w pomieszczeniach i muszlach
koncertowych: co  czwarte miejsce na
widowni, nie więcej niż 25% ogólnej liczby
miejsc (w przypadku braku wyznaczonych
miejsc na widowni przy zachowaniu
odległości 1,5 m pomiędzy widzami)
- na otwartym powietrzu: zapewnienie,
aby jednocześnie liczba widzów była nie
większa niż 100 osób), zachowanie
odległości co najmniej 1,5 m od innych
osób przez wyznaczenie znakami pozio-
mymi miejsc dla publiczności uwzglę-
dniających zachowanie odległości 1,5 m

GASTRONOMIA
1 osoba na 4 m    
lokale czynne w godz. 6:00-22:00

2

BASENY
75% obłożenia obiektu

SIŁOWNIE
nie więcej niż 1 osoba na 10 m2

KINA
25% publiczności

ZGROMADZENIA
zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób;
uczestnicy 1,5 m od siebie, zakrywanie ust
i nosa

KOŚCIOŁY
50% obłożenia budynku (kościoła)  lub
innego obiektu kultu religijnego +
obowiązek zakrywania ust i nosa i
zachowania dystansu 1,5 m

WESELA / UROCZYSTOŚCI RODZINNE
do 50 osób (z wyjątkiem obsługi)

TRANSPORT ZBIOROWY

MASKI
wszędzie w przestrzeni publicznej

HANDEL

KLUBY / DYSKOTEKI
zakaz
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W przypadku konieczności odwołania wydarzeń kulturalnych Dom Kultury w Rawiczu postara się umożliwić Państwu odbiór spektakli poprzez streaming na kanale YouTube.
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Wydawnictwo Literatura przygotowało dwie wspa-
niałe nowości dla maluchów! Liczydełko oraz Jedzie 
pociąg to książeczki dla najmłodszych, w całości wyko-
nane z kartonu, z bezpiecznymi zaokrąglonymi rogami, 
dedykowane dla dzieci w wieku 3-7 lat. Do druku użyto 
farb spełniających normy bezpieczeństwa UE, wyma-
ganych przy produkcji książek dla dzieci i niemowląt.

Jedzie pociąg zabierze każdego malucha na wspaniałą 
przygodę wraz z wieloma zwierzątkami, które podróżują 
w wagonach pociągu. Przepiękne, barwne obrazki i wier-
szyki pełne dobrego humoru sprawią, że czytanie nigdy się 
nie znudzi. Dzięki szczegółowym ilustracjom dzieci mogą  
również ćwiczyć spostrzegawczość, bawiąc się z rodzicem 
w wyszukiwanie przedmiotów.

Jeżeli nudzicie się czasem w pociągu, to pasażerowie 
książeczki Jedzie pociąg pokażą wam swoje sposoby na 
ciekawe spędzanie czasu. Niedźwiedź próbuje pozbyć się 
swojego niedźwiedziego zapachu, Foka bierze kąpiel, Panda 
robi się na bóstwo, Słoń puszcza bańki trąbą, Zebra myje 
zawzięcie zęby, a Wilk, zamiast wyć, to gra na skrzypcach... 
oraz wiele, wiele innych, interesujących przygód. Gorąco 
polecam wyprawę tym pociągiem, bo na pewno będziecie 
się świetnie bawić!

Liczydełko to urocza, bajecznie kolorowa i wesoła książ-
ka, która pomoże każdemu malcowi w nauce cyferek oraz 
liczeniu do dziesięciu.  Każda strona to kolejna cyferka, 
z którą wiążą się ciekawe historie. Kura zniosła jedno jajko, 
dwie pszczółki latają na łące, trzy świnki budują domu 
itd. W sumie znajdziemy aż 10 zabawnych wierszyków, 
a niektóre z nich nawiązują do znanych przysłów, rymo-
wanek czy baśni. Dodatkowo każda rymowanka kończy 
się zagadką matematyczną.

Myślę, że każda z powyższych propozycji jest wspaniałą 
książką i dzieci będą zachwycone ich czytaniem! 

/Kinga Zawieja

EWA PODLEŚ - ILUSTRACJE, 
MARCIN BRYKCZYńSKI - WIERSZE

SYLWIA
TROJANOWSKA

Jedzie pociąg ;  Liczydełko

powiedz mi, 
Jak będzie

DLA 
DZIECI

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

C. L. TAYLOR, zanim powrÓci StracH

Powiedz mi, jak będzie to po-
wieść obyczajowa, przede wszyst-
kim literatura kobieca, ale myślę, 
że mężczyźni również powinni 
ją przeczytać.

Opowieść o trzech parach, trzy 
różne życiowe historie. Każdy z bo-
haterów zmaga się ze swoimi oso-
bistymi problemami, tajemnicami. 

Wojciech, taksówkarz, po zawo-
dzie miłosnym poznał Annę, któ-
ra była wyjątkową kobietą. Kiedy 
okazało się, że Anna jest w ciąży, 
oboje pokochali tę małą istotkę od 
pierwszych chwil. Świata poza dzie-
ckiem nie widzieli. Nie spodziewali 
się, że życie zgotuje im taki los. Czy 
ich związek przetrwa?

Kinga, pani ginekolog, była pew-
na, że znalazła mężczyznę swego 
życia. Prawda okazała się inna. Kie-
dy na jaw wyszła tajemnica Dawida, 
Kinga straciła zaufanie do mężczyzn. 
Czy Łukasz, kolega z pracy jest w sta-
nie pomóc Kindze? 

Aleksandra, psychoterapeutka, 
szczęśliwa i oddana żona Mateusza. 
Oboje dla własnego dobra i bezpie-
czeństwa zrobią wszystko. Bardzo 
pragną mieć dziecko. Czy uda im się 
spełnić marzenie o rodzicielstwie? 
Czy wszystkie te pary los w jakiś 
sposób złączy? A może napiętnu-
je? Dowiecie się tego z książki, któ-
ra trzyma w napięciu do ostatniej 
strony. Powieść pełna emocji, bólu, 
cierpienia, szczęścia. Prawdziwy rol-
lercoaster. Warto jednak przeczytać, 
ponieważ takie sytuacje zdarzają się 
w codziennym życiu. To może być 
karta historii jednej z nas. Polecam. 

/Katarzyna P.

Zanim powróci strach to książka autorstwa brytyj-
skiej pisarki C.L. Taylor. Ukończyła ona psychologię 
na Uniwersytecie Northumbrii. Karierę literacką 
rozpoczęła w 2005 roku od wielokrotnie nagradzanych 
opowiadań, publikowanych w gazetach i magazy-
nach dla kobiet, m.in. w „Sunday People” i „Sunday 
Express”. Obecnie ma już na swoim koncie sześć 
thrillerów psychologicznych, okrzykniętych mia-
nem bestsellerowych.

Historia przedstawiona w książce opowiada o manipu-
lacji, poczuciu osamotnienia, młodzieńczej naiwności oraz 
potrzebie akceptacji i zrozumienia, zahaczając o wątek 
molestowania, przemocy i pedofilii. Nie ma tutaj mowy 
o wyidealizowanej miłości ponad przeszkodami, a uka-
zana zostaje prawdziwie toksyczna relacja. Istotę sprawy 
poznajemy z perspektywy trzech narratorek – dawnej 
ofiary, obecnej fascynacji oraz ... Tożsamość trzeciej z nich 
czytelnik poznaje w trakcie lektury i z pewnością będzie 
ona dla niego niemałym zaskoczeniem. Dzięki temu otrzy-
mujemy częściowo różne spojrzenia na tę samą sytuację. 
Lou, a więc bohaterka kluczowa, powraca w rodzinne 
strony po śmierci ojca, aby uporządkować starą posiad-
łość rodzinną, a co za tym idzie, poukładać swoje sprawy 
z przeszłości. Kiedy, jako zaledwie czternastolatka, uciekała 
ze swoim nauczycielem, Mikiem Hughesem do Francji, 
była przekonana, że jest on miłością jej życia. Jednak Mike 
nie był tym, za kogo go uważała. I zrobił coś, co sprawiło, 
że jej życie legło w gruzach. To właśnie na wspomnienie 
o tym Louise urywa znajomość z każdym potencjalnym 
partnerem, w tym także z Benem.  Będzie zmuszona stawić 
czoła dawnemu oprawcy i… podejmuje działania, o które 
sama by siebie nie podejrzewała. Nie może pozwolić, aby 
Chloe spotkało to samo, co ją. Chloe poszukuje z kolei ciepła 
i bezpieczeństwa, z tym, że w ramionach niewłaściwego 
mężczyzny. Czy przejrzy na oczy? Jak wpłynie na nią wpis 
w pamiętniku Lou, który tamta jej podarowała? Pozostaje 
jeszcze wątek Wendy i pytanie, dlaczego ta samotna kobieta 
w średnim wieku przejawia niezdrową obsesję na punkcie 
Lou Wandsworth. Co takiego zrobiła jej dziewczyna, która 
była jedynie ofiarą? A może nie tylko?

Z traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa, wspo-
mnieniem złego dotyku, ofiary borykają się przez całe 
życie. I właśnie o tym traktuje najnowsza powieść C.L. 
Taylor. Trzyma czytelnika w napięciu do ostatnich chwil 
i wciąga bez reszty dzięki wielu zwrotom akcji. Autorka 
porusza trudny temat, jakim jest pedofilia. Książka skłania 
do refleksji nad istotą zła. Otrzymujemy tutaj brutalny 
obraz obsesyjnej miłości i intrygi. Polecam… nie tylko 
miłośnikom thrillerów psychologicznych. 

/Klaudia K.
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LEKARZ O WIELKIM 
I WRAŻLIWYM SERCU
PAMIĘCI STANISŁAWA 
DZIECIUCHOWICZA

POSTAWILI NA ROZWÓJ 
KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

Sławomir Gwizdek, nauczyciel informatyki 
ze szkoły w Zielonej Wsi, odebrał ogólnopolski 
grant „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”. 
Partnerem wiodącym projektu jest Politech-
nika Łódzka. Merytoryczną opiekę nad  tema-
tem sprawować będzie natomiast Politechnika 
Wrocławska. 

Dzięki wnioskowi Szkoła Podstawowa im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi znalazła 
się w gronie placówek z całego kraju, w których 
realizowane będzie to ważne zadanie. Celem pro-
jektu jest bowiem podniesienie kompetencji kadry 
dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia po-
zalekcyjne rozwijające zainteresowania informa-
tyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej 

informatycznie, pobudzania kreatywności oraz 
promowania współpracy zespołowej w ramach 
kół informatycznych.

CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i roz-
wój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie 
informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie 
problemów. W ramach realizacji zadania placów-
ka otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia 
z wykorzystaniem programowalnych systemów 
robotycznych. /red

Jedną z najbardziej 
popularnych postaci 
Rawicza i ziemi rawi-
ckiej przed i po II woj-
nie światowej był lekarz 
powiatowy, dr Stani-
sław Dzieciuchowicz. 
Powszechnie była znana 
jego wrażliwość na ludz-
kie cierpienie. Znano go 
nie tylko jako wzorowe-
go lekarza, ale i wspa-
niałego człowieka. 

Urodził się 10 października 1907 r. we Wrześni. 
Jego rodzice byli rolnikami. Po zdaniu we Wrześni 
matury, podjął studia lekarskie w Poznaniu i w 1933 
r. otrzymał dyplom lekarza. Już jako student był 
aktywny w społecznym życiu akademickim. Pia-
stował funkcję prezesa Koła Medyków, a w ostat-
nim roku powierzono mu funkcję wiceprezesa 
Wszechsłowiańskiego Związku Medyków. W 1932 
r. brał udział w zjeździe tego związku w Pradze. Był 
też założycielem Korporacji Medyków Eskulapów 
i przez 2 lata nią kierował. 

Po otrzymaniu dyplomu lekarza odbył służbę 
wojskową. Od października  1934 roku do końca 
1935 roku pracował jako asystent w Klinice Chirur-
gicznej w Poznaniu, a następnie w Klinice Chorób 
Kobiecych. Na początku 1937 r. został mu nadany 
tytuł doktora medycyny na podstawie rozprawy 
„Pierwotne nowotwory miedniczki nerkowej”. 
W tym samym roku ożenił się i został lekarzem po-
wiatowym w Rawiczu. Od tego momentu zaczyna 
się jego długa i pełna poświęceń praca w służbie 
zdrowia ludności powiatu rawickiego. W latach 
1937-1939 dał się poznać jako lekarz o wielkim 
sercu i łagodnym usposobieniu, niestrudzony 
w niesieniu pomocy medycznej.

1 września 1939 r. został ewakuowany do Prze-
myśla. Stąd przeniósł się do Krakowa i prowadził 
działalność w ruchu oporu i jako lekarz. Była to 
działalność imponująca i nadaje się do przedsta-
wienia w oddzielnym artykule.

Na początku maja 1945 r. wrócił do Rawicza 
i podjął pracę na stanowisku lekarza powiatowe-
go. Dr Dzieciuchowicz był współorganizatorem  
szpitala powiatowego oraz ośrodków zdrowia 
w Rawiczu, Bojanowie, Miejskiej Górce i Jutrosinie 
oraz dwóch poradni dla matki i dziecka - w Rawi-
czu i w Sarnowie. Organizował pomoc lekarską 
dla tysięcy ludzi przejeżdżających w transportach 
przez Rawicz, tworzył medyczne kolumny wy-
jazdowe udające się w głąb Ziem Odzyskanych. 
Przejął i zabezpieczył poniemiecki magazyn leków 
i narzędzi chirurgicznych.

Był niezwykle aktywny społecznie. Gdy w 1950 
r. utworzono województwo zielonogórskie, został 
mianowany kierownikiem Wojewódzkiego Wydzia-
łu Zdrowia w Zielonej Górze. Po wyczerpujących 
pracach organizacyjnych i pogorszeniu zdrowia 
na własną prośbę wrócił do Rawicza. Objął tu 
stanowisko kierownika Stacji Epidemiologiczno 
- Sanitarnej, był radnym Powiatowej Rady Naro-
dowej, stanął na czele Komitetu Budowy Szkoły 
1000-lecia. Dzięki jego inicjatywie i osobistym sta-
raniom powstał w Rawiczu w 1970 r. Dom Seniora.

Dr Dzieciuchowicz zmarł w 1972 r. Jest pocho-
wany w Poznaniu na cmentarzu junikowskim 
w Poznaniu. Rawicz upamiętnił go nazwą ulicy.

Stanisław Jędraś

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi

W dniach 2-4 październi-
ka odbyła się kolejna edycja 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Koszykówki Chłopców im. 
Stanisława Pietraszka. Trzy-
dniowe zmagania w ramach 
XXVII odsłony wydarzenia 

wygrała drużyna ŁKS Szkoła 
Gortata, zostawiając na ko-
lejnych miejscach MKKS ŻAK 
Koszalin, MKS Novum Byd-
goszcz, UKKS Iskra Osieczna 
i gospodarzy - RKKS Rawia 
Rawicz. Decyzją trenerów 

najlepszym zawodnikiem 
rawickiego zespołu został 
Maciej Demut. Wydarzenie 
współfinansowali Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go i Gmina Rawicz. 

/red

Fo
t.

 R
K

K
S



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

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

 � 19 października (poniedziałek)
16:00 Jubileusz 65-lecia Koła Filatelistów
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

 � 21 października (środa) 
19:00 Cykl spotkań z dr Andrzejem Wątorskim 
Upiory i tenory: Pożegnanie z tytułem
Spotkanie w trybie online na kanale Youtube DK 

 � 22 października (czwartek)
9:00 BOCK RAWICZ: Otwarte Młodzieżowe 
Mistrzostwa Powiatu Rawicz w strzelaniu 
z pistoletu pneumatycznego i karabinku 
pneumatycznego
Strzelnica OSiR / Sierakowo

 � 24 października (sobota)
17:00-19:00 Wystawa Tatjany Bartków Pole 
widzenia
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu 

19:00 Spektakl Ja, Kobieta
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
Spektakl w ramach 6. Rawickiego Festiwalu Teatral-
nego im. Krystyny Sienkiewicz
Wstęp wolny
Obowiązują zapisy telefoniczne: tel. 65 546 76 36

 � 25 października (niedziela)
14:00 Piłka nożna: SARNOWIANKA Sarnowa  
- RYDZYNIAK II Rydzyna 
Stadion Leśny, ul. Gajowa 6

 � 29 października (czwartek)
19:00 Byłaś serca biciem - piosenki Andrzeja 
Zauchy i Marka Grechuty 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Bilety w cenie: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)  
do nabycia online na stronie www.bilety24.pl oraz 
w sklepie muzycznym ORION. Rezerwacja miejsc 
również telefoniczna: tel. 65 546 10 16 

 � 31 października (sobota)
14:00 Piłka nożna: RAWIA RAWAG Rawicz   
– PATRIA Buk
Stadion OSiR, ul. Spokojna

14:30 Piłka nożna: Pelikan Dębno Polskie  
- SPARTA Miejska Górka
Boisko OSiR w Dębnie Polskim

19:00 Stand-up Pawłowski & Kostrzewski
Pub Kulturka Rawicz. Na scenie zagrają: Arkadiusz 
Pan Pawłowski i Radosław Kostrzewski 
Organizatorem jest Agencja Artystyczna “Do dzieła”

 � 6 listopada (piątek)
19:00 Spektakl Przyszedł mężczyzna do kobiety, czyli 
pewnego razu w Łodzi
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
Bilety w cenie: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)  
do nabycia w sklepie muzyczny ORION w Rawiczu 
lub na stronie: ww.bilety24.pl

 � 8 listopada (niedziela)
14:00 Piłka nożna: SARNOWIANKA Sarnowa - 
PIAST Nowy Belęcin 
Stadion Leśny, ul. Gajowa 6

 � 11 listopada (środa)
14:00 Piłka nożna: SARNOWIANKA Sarnowa - 
Pelikan Dębno Polskie
Boisko OSiR w Dębnie Polskim 

 � 14 listopada (sobota)
19:00 Najsłodszy owoc w reżyserii Dariusza 
Taraszkiewicza 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Spektakl teatru SKENE Warszawa i Domu Kultury 
w Rawiczu
Bilety w cenie: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy) do 
nabycia w sklepie muzycznym ORION lub na stro-
nie www.bilety24.pl. Rezerwacja telefoniczna pod 
numerem: 65 546 76 36

 � 15 listopada (niedziela)
14:00 Piłka nożna: RAWIA RAWAG Rawicz  
- ORKAN Chorzemin 
Stadion OSiR, ul. Spokojna

14:00 Piłka nożna: SARNOWIANKA Sarnowa - 
MTS Pawłowice 
Stadion Leśny, ul. Gajowa 6

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY

SCHRONISKO
DLA ZWIERZĄT W RAWICZU
ul. Zwierzyniecka 3

DZIĘKUJEMY
ZA KAŻDĄ ADOPCJĘ!


