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Holenderski holding TKH Group N.V.  
zakupił 8 ha gruntu w strefi e gospo-
darczej przy obwodnicy. Inwestor za-
powiada budowę fabryki produkującej 
specjalistyczne systemy kablowe dla 
przemysłu medycznego, automatyki 
przemysłowej czy światłowody. Zgod-
nie z planem fabryka ma powstać na 
przełomie 2022 i 2023 roku.    s. 3

RAWICZ Z KOLEJNYM INWESTOREM.RAWICZ Z KOLEJNYM INWESTOREM.

TU POWSTANIE NOWA FABRYKATU POWSTANIE NOWA FABRYKA
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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy 
w godz. 8:00-16:00 (w poniedziałki BOK, WSO w tym USC oraz Zespół Podatków 
i Opłat Lokalnych do godz. 17:00), 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.

Przypominamy, że od 6 września 2021 r. obowiązują nowe numery kontaktowe 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Sekretariat Burmistrza - 65 616 49 81
Biuro Obsługi Klienta - 65 616 49 80
Sekretarz Gminy - 65 616 49 88 / 404
Skarbnik Gminy - 65 616 49 86 / 412
Wydział Organizacji i Nadzoru - 65 616 49 88
Naczelnik Wydziału - 65 616 49 88 / 404
Zastępca Naczelnika - 65 616 49 88 / 406
- Działalność gospodarcza - 65 616 49 88 / 447
- Zespół Obsługi Klienta - 65 616 49 88 / 446
- Zespół Kadr i Płac - 65 616 49 88 / 405 / 498
- Biuro Rady Miejskiej - 65 616 49 88 / 407 / 408
- Zespół ds. zakupów, mienia i BHP - 65 616 49 88 / 410
- Inspektor Ochrony Danych - 65 616 49 88 / 406
- Zespół ds. obsługi informatycznej i wdrożeń - 65 616 49 88 / 411
Wydział Finansowo- Budżetowy - 65 616 49 86
Naczelnik Wydziału - 65 616 49 86 / 412
Z-ca Naczelnika Wydziału do spraw budżetu planowania i analiz - 65 616 49 86 / 417
Zespół Budżetu Planowania i Analiz - 65 616 49 86 
- Księgowość i sprawozdania - 65 616 49 86 / 430
- Budżet gminy - 65 616 49 86 / 418
Zespół Finansowo- Księgowy - 65 616 49 86
- Główny księgowy - 65 616 49 86 /431
- Księgowość urzędu - 65 616 49 86 /413
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych - 65 616 49 83
Z-ca Naczelnika Wydziału do spraw Podatków i Opłat Lokalnych - 65 616 49 83 / 455
Podatki i opłaty lokalne - 65 616 49 83 / 420
Podatki - księgowość osoby prawne - 65 616 49 83 / 414
Podatki - księgowość osoby fi zyczne - 65 616 49 83 / 415
Podatek od środków transportowych - 65 616 49 83 / 416
Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju - 65 616 49 84
Naczelnik Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju - 65 616 49 84 / 435
- Zespół Planowania Przestrzennego - 65 616 49 84 / 438
- Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe - 65 616 49 84 / 436
- Ochrona środowiska, wycinka drzew, dotacje - 65 616 49 84 / 439
- Sprzedaż nieruchomości, lokale - 65 616 49 84 / 440
- Dzierżawy i podziały geodezyjne - 65 616 49 84 / 437
Biuro Inwestycji Kubaturowych - 65 616 49 84
- Zgłaszanie awarii oświetlenia - 65 616 49 84 / 426
- Inwestycje Kubaturowe - 65 616 49 84 / 424
- Inwestycje Kubaturowe - 65 616 49 84 / 422
Biuro Zarządzania Drogami - 65 616 49 84
Kierownik Biura Zarządzania Drogami - 65 616 49 84 / 419
Utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego - 65 616 49 84 / 454
Organizacja ruchu drogowego, uzgodnienia - 65 616 49 84 / 427
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - 65 616 49 85
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - 65 616 49 85 / 432
- Przedszkola - 65 616 49 85 / 433
- Szkoły i sprawy społeczne - 65 616 49 85 / 434
Wydział Spraw Obywatelskich - 65 616 49 82
- Naczelnik Wydziału - 65 616 49 82 / 441
- Urząd Stanu Cywilnego - 65 616 49 82 / 403
- Dowody osobiste - 65 616 49 82 / 443
- Ewidencja Ludności - 65 616 49 82 / 442
- Ochrona p-poż., sprawy wojskowe, imprezy masowe, zgromadzenia - 65 616 49 82 / 502
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 
Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 / 425
- Zamówienia publiczne - 65 616 49 87 / 423 /496
- Zarządzanie Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 / 425
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy - 65 616 49 88 / 409
Biuro Prawne - 65 616 49 88 / 497
Biuro Audytu i Kontroli - 65 616 49 88 / 429
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej - 65 616 49 88 / 500 
Biuro Zarządzania Kryzysowego - 65 616 49 88 / 444

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail sekretariat@cusrawicz.pl
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
Zakład 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 KONTAKTYPRZYDATNE KONTAKTY

ZAPROSZENIE  ZAPROSZENIE  

Burmistrz Gminy Ra-
wicz Grzegorz Kubik, 
serdecznie zaprasza na 
realizowane w ramach 
programu LeadAIR war-
sztaty pn.: „Budowa nie-
zależności energetycznej 
gospodarstw domowych”. 
Warsztaty odbędą się 
30 czerwca br. o godzi-
nie 16:00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gmi-
ny Rawicz.

Obserwowany na rynku 
ciągły wzrost cen energii 
w połączeniu ze świato-
wym kryzysem paliwowo-
-energetycznym staje się 
coraz częściej przyczyn-
kiem do zmian zachowań 
konsumenckich i poszuki-
wania tańszych alternatyw 
zakupu energii, w tym do 
budowy własnej nieza-
leżności energetycznej. 
Jedną z możliwych form 
samowystarczalności 
energetycznej jest stanie 
się jednocześnie konsu-
mentem i producentem 
energii elektrycznej, czyli 
tzw. prosumentem. Bycie 
prosumentem niesie za 
sobą wiele korzyści. Oprócz 
niezależności energetycz-
nej i unikania wysokich 
cen energii elektrycznej, 
dużą zaletą jest działanie 
na rzecz środowiska na-
turalnego oraz możliwość 
tworzenia i uczestnictwa 
w lokalnych społecznoś-
ciach energetycznych.

Udział w warsztatach 
pozwoli pozyskać wiedzę 
w zakresie odnawialnych 

źródeł energii, a także 
wskaże sposoby tworze-
nia lokalnych struktur 
energetycznych, w tym 
w szczególności spół-
dzielni energetycznych. 
Struktury te pozwalają 
zapewnić lokalne bezpie-
czeństwo energetyczne 
oraz poprawić środowisko 
naturalne, z jednoczesnym 
generowaniem korzyści 
ekonomicznych odbiorcom 
i wytwórcom energii. 

Podczas warsztatów 
będzie można zdobyć 
szereg informacji m.in. 
jak aktualnie funkcjonu-
je mechanizm wsparcia 
i rozliczanie prosumen-
ta, a także jak utworzyć 
spółdzielnię energetycz-
ną i jakie korzyści można 
uzyskać z uczestnictwa 
w jej strukturze.

Warsztaty nie są formą 
spotkania promocyjnego 
jakiejkolwiek fi rmy z bran-
ży PV.

Warsztaty poprowadzi 
dr inż. Maciej Sołtysik z In-
stytutu Projektów i Analiz 
Sp. z o.o. związany z bran-
żą energetyczną od 20 lat. 
Swoje doświadczenie zdo-
bywał na stanowiskach 
specjalistycznych, eksper-
ckich oraz managerskich 
w Będzińskim Zakładzie 
Elektroenergetycznym, 
Enion SA, Everen grupa 
EdF, Tauron Polska Ener-
gia, PSE Innowacje – obsza-
ry działalności Operatora 
Sieci Dystrybucyjnej, Ope-
ratora Sieci Przesyłowej, 
spółek obrotu. W ramach 

Instytutu Projektów i Ana-
liz Sp. z o.o. prowadzi ak-
tywność consultingową 
koncentrującą się na pro-
gnozach i analityce rynku 
energii i produktów powią-
zanych, ściśle współpracu-
jąc z przedsiębiorstwami 
energetycznymi, paliwo-
wymi oraz samorządami. 
Członek Towarzystwa Ob-
rotu Energią, Polskiego Ko-
mitetu Energii Elektrycznej 
oraz International Associa-
tion for Energy Economics. 
Ekspert Krajowej Izby Go-
spodarczej Elektroniki i Te-
lekomunikacji oraz biegły 
sądowy z zakresu elektro-
energetyki i rynku energii. 
Autor i współautor około 
70 artykułów naukowych 
i ponad 300 ekspertyz. Wy-
kładowca akademicki na 
Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Częstochow-
skiej. Doradca w klastrze 
Żywiecka Energia Przyszło-
ści i partner w Tyskim Kla-
strze Energii.

Warsztaty skierowane są 
do mieszkańców oraz przed-
stawicieli spółdzielni miesz-
kaniowych.

Więcej informacji o war-
sztatach można uzyskać pod 
nr tel.: 65 616 49 84 wew. 
439 lub adresem e-mail: 
m.kubicka@rawicz.eu. 
 /WSPiR
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Zapraszamy do współpracy.

BRANŻA TECHNOLOGICZNABRANŻA TECHNOLOGICZNA
INWESTUJE W RAWICZUINWESTUJE W RAWICZU
HOLENDERSKI HOLDING KUPIŁ GRUNTYHOLENDERSKI HOLDING KUPIŁ GRUNTY
W RAWICKIEJ STREFIE  GOSPODARCZEJW RAWICKIEJ STREFIE  GOSPODARCZEJ

W Rawiczu inwestuje 
holenderski holding TKH 
Group N.V. Firma zakupiła 
8 ha gruntów w nowo utwo-
rzonej strefi e gospodarczej 
zlokalizowanej w północ-
nej części miasta. Inwestor 
zapowiada budowę fabryki 
produkującej specjalistycz-
ne systemy kablowe dla 
przemysłu medycznego, 
automatyki przemysłowej 
czy światłowody. Zgodnie 
z planem fabryka ma po-
wstać na przełomie 2022 
i 2023 roku i zatrudni po-
czątkowo około 100 osób.  

Zakupiony przez TKH 
Group teren ulokowany 
jest w Sierakowie w gmi-
nie Rawicz w utworzonej 
w ostatnich latach strefie 
przemysłowej o wielkości 
ponad 200 ha. Holding jest 
pierwszą fi rmą, która zakupi-
ła grunty na tym obszarze. Na 
decyzję o wyborze Rawicza 
miał wpływ szereg czynni-
ków, m.in. dobre skomuniko-
wanie inwestycji z drogami 
szybkiego ruchu oraz wzor-
cowa współpraca z władzami 
gminy Rawicz. Dodatkowo te-
ren zlokalizowany jest w nie-
dalekiej odległości od Leszna, 
gdzie znajduje się główna sie-
dziba fi rmy C&C Partners, co 
pozwoli na sprawną współ-
pracę pomiędzy spółkami. 

- Planowane przedsięwzię-
cie to nie tylko kolejny krok 
w stronę dalszego rozwoju 

naszej marki, ale również 
wielki profi t dla Rawicza, 
który przy tej okazji zyska 
miano ważnego miejsca na 
technologicznej mapie świata. 
Z mojej strony chcę podzięko-
wać burmistrzowi Rawicza 
Grzegorzowi Kubikowi oraz 
całemu zaangażowanemu ze-
społowi, a także zespołowi 
JLL za profesjonalne wsparcie 
tego etapu naszej inwestycji 
- komentuje Artur Hejdysz, 
Prezes C&C Partners Sp. z o.o.

Burmistrz Grzegorz Kubik 
zauważa, że branża techno-

logiczna jest tym, co otwiera 
przed Rawiczem nowe moż-
liwości. – TKH Group będzie 
pierwszą międzynarodową 
marką, która ulokuje się w no-
wej strefi e przemysłowej. Zale-
żało nam na tym, by ta strefa 
była otwarta przede wszystkim 
na branże o dużym potencjale 
rozwojowym. Branża techno-
logiczna bez wątpienia zalicza 
się do tego grona. To jest także 
szansa dla gminy, abyśmy roz-
wijali się w kierunku nowych 
technologii – mówi burmistrz 
Rawicza Grzegorz Kubik.

W formalnym przygoto-
waniu terenu do zbycia, ne-
gocjacjach oraz w procesie 
zakupu gruntu wsparcie za-
pewnili specjaliści z działu 
Industrial Agency fi rmy do-
radczej JLL we współpracy 
z Biurem Obsługi Inwestora 
i Przedsiębiorcy rawickie-
go urzędu.

TKH Group to holenderski 
holding oferujący innowacyj-
ne i zaawansowane systemy 
technologiczne dla branży 
telekomunikacyjnej, które 
wykorzystywane są zarówno 

w budynkach, jak i w obiek-
tach przemysłowych. Przed-
siębiorstwo zatrudnia ponad 
6000 osób i prowadzi swoje 
działania na całym świecie, 
koncentrując się na rynkach 
europejskim, azjatyckim 
i amerykańskim. Jednym 
z przedstawicieli TKH Group 
w Polsce jest spółka C&C Part-
ners z siedzibą w Lesznie, 
która wspomagała proces 
założenia nowego podmiotu 
oraz nabycia nieruchomości 
w Rawiczu.  /cib

fot. JLL

wizualizacja
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Gmina Rawicz uzyskała 
kolejne dofi nansowanie 
w ramach Polskiego Ładu. 
Do budżetu miasta trafi  17 
mln 950 tys. zł. Z tych środ-
ków w Rawiczu powstanie 
nowoczesne przedszkole 
na terenie pomiędzy ul. 
Piłsudskiego, Dworco-
wą i Aleją Spacerową do 
PKP. To teren po dawnych 
ogródkach działkowych.  

- Jestem szczęśliwy, że zre-
alizujemy ten projekt. Chce-
my stworzyć nowoczesne 
12-oddziałowe przedszkole 
wraz z wydzielonym pla-
cem zabaw. Pracujemy nad 
projektem już od dłuższego 
czasu, a zdobycie dofi nanso-

wania sprawia, że ten projekt 
się urzeczywistni. Przystę-
pujemy do dalszych prac - 
mówi burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik. 

Na terenie działki zapla-
nowano budynek przed-
szkola dla  12 oddziałów (po 
25 dzieci). Obok budynku 
znajdzie się przedszkolny 
plac zabaw. W centralnej 
i południowej części dział-
ki zaprojektowano zabudo-
wę mieszkaniową, w skład 
której wchodzi  pięć budyn-
ków wielorodzinnych.

Budowa nowego gmin-
nego przedszkola jest ko-
nieczna ze względu na stan 
dwóch innych obiektów 
przedszkolnych nr 1 i 6.  

- Jedynka wpisana do reje-
stru zabytków wymaga dro-
giego kapitalnego remontu, 
a szóstka jest w tak złym 
stanie, że wymaga rozebra-
nia i wybudowania na nowo. 
Zamknięcie przedszkoli na 
prawie rok remontu lub dwa 
lata budowy jest niemożliwe 
– wyjaśniał przed kilkoma 
miesiącami burmistrz Grze-
gorz Kubik. 

Gmina docelowo planuje 
kompleksowo zagospodaro-
wać teren przy PKP.  Poza 
przedszkolem powstaną 
tam parkingi i tereny zielo-
ne oraz w przyszłości tak-
że mieszkania na wynajem 
w ramach inicjatywy miesz-
kaniowej SIM.  /cib

MAMY 18 MLN ZŁ DOFINANSOWANIAMAMY 18 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA
NA BUDOWĘ NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLANA BUDOWĘ NOWOCZESNEGO PRZEDSZKOLA

Kontenery na odzież należące 
do Polskiego Czerwonego Krzyża 
znajdują się w kilkunastu punk-
tach gminy. Mieszkańcy zwraca-
ją się do burmistrza o reakcję 
w przypadku rozrzuconych doo-
koła kontenera ubrań, szczególnie 
w miejscach reprezentatywnych, 
m.in. przy kościele czy cmentarzu. 

Burmistrz Grzegorz Kubik chce 
rozwiązać problem poprzez zmiany 
w nowej umowie z Polskim Czer-
wonym Krzyżem. Nowy dokument 
ma być bardziej restrykcyjny, szcze-
gólnie w kontekście dbałości o po-
rządek. 

- Docierają do nas głosy miesz-
kanek i mieszkańców, którzy są 
zaniepokojeni bałaganem wokół 
kontenerów, szczególnie kiedy tuż 
obok odbywają się takie ceremonie, 
jak komunie czy pogrzeby. Problem 
dotyczy kilku punktów. W związku 

z tym zaproponowaliśmy PCK nową 
umowę - tłumaczy burmistrz Rawi-
cza Grzegorz Kubik. 

Jeśli PCK zdecyduje się na konty-
nuowanie umowy z gminą Rawicz, 
konieczne będzie przestawienie 
kontenera stojącego przy kościele 
w Sarnowie obok kontenerów sto-
jących przy ul. Orzeszkowej lub 
Żeromskiego oraz kontenerów 
stojących przy bramie głównej ra-
wickiego cmentarza na teren ra-
wickiego targowiska i na parking 
przy Wałach Kościuszki.

Jeżeli zostanie podpisana nowa 
umowa, to znajdą się w niej bardziej 
rygorystyczne zapisy o obowiązku 
utrzymania porządku i opróżnia-
niu. Gmina w nowej umowie za-
proponowała również miesięczną 
stawkę najmu 20 zł netto za 1 m kw. 
Dotychczas na terenie gminy PCK 
dysponuje 18 kontenerami.  /cib

RAWICZ CHCE UPORZĄDKOWAĆ RAWICZ CHCE UPORZĄDKOWAĆ 
TEMAT LOKALIZACJI KONTENERÓW PCKTEMAT LOKALIZACJI KONTENERÓW PCK

Grzegorz Kubik: 
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ŚRODKI NA MIESZKANIEŚRODKI NA MIESZKANIE
CHRONIONE DLA RAWICZA CHRONIONE DLA RAWICZA 

Gmina Rawicz otrzyma-
ła 152 tys. zł dofi nansowa-
nia w ramach rządowego 
programu Mieszkanie 
chronione. Wkład własny 
na realizację zadania wy-
niesie 38 tys. zł. Program 
polega na wsparciu osób 
w trudnej sytuacji życio-
wej, z niepełnospraw-
nościami czy chorobami 

uniemożliwiającymi funk-
cjonowanie w codziennym 
życiu.  

Mieszkanie chronione 
jest formą pomocy spo-
łecznej przygotowującą pod 
opieką specjalistów osoby 
tam przebywające do pro-
wadzenia samodzielnego 
życia lub wspomagającą 

te osoby w codziennym 
funkcjonowaniu. Program 
adresowany jest do osób, 
które ze względu na trudną 
sytuację życiową, wiek, nie-
pełnosprawność lub choro-
bę potrzebują codziennego 
wsparcia, ale nie wymagają 
usług w zakresie świadczo-
nym przez jednostkę cało-
dobowej opieki. 

- Korzystamy z różnych 
programów zewnętrznych, 
których celem jest wsparcie 
mieszkańców naszej gminy. 
Wszędzie tam, gdzie można 
pozyskać choćby minimal-
ne środki, aplikujemy i nie 
odpuszczamy takich możli-
wości. Pozyskaliśmy środki 
i przystąpimy do wykonania 
umowy na realizację tego 

programu, który będzie re-
alizowany przez Centrum 
Usług Społecznych – zapo-
wiada burmistrz Grzegorz 
Kubik, który 23 maja br. 
odebrał promesę ze środ-
kami w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim. 
Program realizowany jest 
przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej.  /cib

RAWICZ Z MOŻLIWYM RAWICZ Z MOŻLIWYM 
DOFINANSOWANIEM NA PRZEBUDOWĘ DOFINANSOWANIEM NA PRZEBUDOWĘ 
KOLEJNYCH SKRZYŻOWAŃ KOLEJNYCH SKRZYŻOWAŃ 

W ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg Rawicz prawdopo-
dobnie otrzyma kolejne dofi nanso-
wanie. Gmina znalazła się na liście 
benefi cjentów rządowego programu. 
Pierwszym projektem na 2022 rok ze 
wsparciem była budowa Alei Spacero-
wej, a obecnie na konto gminy może 
wpłynąć blisko 3 mln zł na przebu-
dowę dwóch ważnych skrzyżowań 
w centrum miasta. 

Zadanie, które zostało zgłoszone 
przez gminę Rawicz, dotyczy gruntow-
nej przebudowy ciągu dróg gminnych. 
Zgodnie z założeniem ulice Targowa 
i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego wraz 
z przebudową skrzyżowania ulic Wały 
Poniatowskiego z ulicami Grunwaldzka 
i Sienkiewicza zostaną przebudowane 
na skrzyżowanie typu prostego oraz 
skrzyżowania ulicy Wały Ks. Józefa 
Poniatowskiego z ulicą Józefa Scher-
wentkego. 

W ramach projektu będą przebu-
dowane chodniki na ulicy Targowej 
i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego. Pro-
jekt przebudowy ciągu dróg gminnych 
przewiduje przebudowę ulicy Targowej 
z wykonaniem nowej jezdni bitumicznej 
wraz z nową podbudową, przebudową 
parkingu przy Domu Kultury  na jezd-
nię z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz 
przebudowę jezdni ulicy Wały Ks. Józefa 
Poniatowskiego w zakresie wymiany 
warstwy ścieralnej.

- W ciągu ostatnich lat mocno prze-
budowaliśmy układ komunikacyjny 
w centrum, co spowodowało upłynnienie 
ruchu, szczególnie na skrzyżowaniach, 
które stały się rondami. Było to koniecz-
ne w momencie, kiedy ograniczyliśmy 
główny przejazd samochodów przez 
rynek. Cały ruch chcemy kierować do-
okoła plant, ale żeby to było możliwe, 
trzeba wykonać szereg prac. Otrzymana 
dotacja pozwoli nam w znacznym stop-
niu zakończyć proces zmian komunika-
cyjnych w obszarze centrum - wyjaśnia 
burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik. 

Dofi nansowanie wynosi 80% kosztów 
kwalifi kowanych tj. 2,8 mln zł.   /cib
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WEEKEND Z KULTURĄ LUDOWĄ HAZÓW 
– PROMUJEMY HAZACKIE DZIEDZICTWO

Drugi czerwcowy week-
end w Gminie Rawicz mi-
nął pod znakiem spotkań 
z folklorem i historią mi-
kroregionu Hazów. Odbył 
się po raz pierwszy „Week-
end z kulturą ludową 
Hazów” - wydarzenie pro-
mujące lokalne dziedzi-
ctwo kultury tradycyjnej. 
Oprócz działań eduka-
cyjnych, krajoznawczych 
i wystawienniczych, w pro-
gramie imprezy znalazł 
się II Maraton Dudziarski 
i II Turniej Tańców Regio-
nalnych, zorganizowane 
przez Fundację Dudziarz.
eu – partnera całego przed-
sięwzięcia.

Wydarzenie rozpoczął 
10 czerwca panel edukacyj-
ny pod hasłem „Jak uczyć 
o dziedzictwie kulturowym 
w oparciu o tradycje lokalne 
mikroregionu Hazów”, adre-
sowany przede wszystkim 
do  nauczycieli, edukatorów 
regionalnych i animatorów 
kultury. Prelegentami byli 
eksperci w dziedzinie etno-
grafi i, muzykologii, edukacji 
regionalnej oraz kulturowej: 
profesor Anna Weronika 
Brzezińska (UAM), Karolina 
Ociepka (Teatr „Mozaika”), 
Zofi a Dragan (Zespół Regio-
nalny „Nowe Lotko”), Adria-
na Miara (MZR), Grażyna 
Konopka (Zespół Regionalny 
„Wisieloki”), Michał Umław-
ski (Fundacja Dudziarz.eu). 
Tematyka wystąpień doty-
czyła roli pamięci i trady-
cji w edukacji, edukacyjnej 
funkcji muzeum, społecz-
nego znaczenia misji depo-
zytariuszy, miejsca folkloru 
w programach nauczania 
w szkole. Konferencji towa-
rzyszyła inauguracja zlokali-
zowanej na rynku czasowej 
wystawy plenerowej „Hazy 
i Hazacy przez stulecia” oraz 

promocja wydawnictwa 
muzealnego „Hazy. Mikro-
region”.

W kolejnym dniu kilku-
dziesięcioosobowa grupa 
turystyczna wyruszyła na 
rajd pieszy „szlakiem ha-
zackich tradycji”. Do miesz-
kańców Rawicza dołączyli 
uczniowie Zespołu Szkół 
w Zielonej Wsi, kapela 
zespołu „Wisieloki” oraz 
zuchy z gromady im. Po-
wstańców Wielkopolskich. 
Uczestnicy gry terenowej 
przeszli trasę ze Stwolna 
przez Zieloną Wieś do Ugo-
dy, rozwiązując po drodze 
quest tematyczny. W Ugo-
dzie odbył się piknik inte-
gracyjny z poczęstunkiem 
przygotowanym przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Ugo-
dzianki”. Celem przedsię-
wzięcia była popularyzacja 
turystyki kulturowej oraz 
hazackich zabytków.

Punktem kulminacyj-
nym były koncerty i wystę-
py zespołów regionalnych 
na rawickim rynku oraz 
prezentacje kulinarne na 
stoiskach Kół Gospodyń 
Wiejskich z Hazów. Regio-
nalne przysmaki przygoto-
wały: KGW „Fajne Babki” 
z Zawad, KGW „Ugodzianki” 
z Ugody oraz KGW z Łąk-
ty. Kolejny raz zabrzmiała 
muzyka kapel dudziarzy 
i skrzypków podczas II 
Maratonu Dudziarskiego. 
Odbył się również II Tur-
niej Tańców Regionalnych. 
W ramach pozakonkurso-
wych prezentacji folkloru 
subregionu leszczyńskiego 

wystąpiły zespoły „Wisie-
loki” z Szymanowa, „Choj-
nioki” z Chojna oraz „Nowe 
Lotko” z Bukówca Górnego. 
Całe wydarzenie zakończyła 
potańcówka „na ludowo” 
prowadzona przez poznań-
ską kapelę „Przodki”.

Wystawa plenerowa 
„Hazy i Hazacy przez stule-
cia” będzie prezentowana do 
końca czerwca na rawickim 
rynku, następnie w Zielonej 
Wsi (lipiec), Zawadach (sier-
pień), Ugodzie (wrzesień), 
w lokalizacji przy pieszych 
i rowerowych szlakach tu-
rystycznych, w centralnych 
punktach miejscowości.

Głównym celem projek-
tu pn. „Weekend z kulturą 
ludową Hazów – promuje-
my hazackie dziedzictwo” 
jest popularyzacja historii 
i dziedzictwa kulturowe-
go Hazów oraz integracja 
lokalnej społeczności wo-
kół spuścizny kulturowej 
mikroregionu. Projekt 
został dofi nansowany ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Na-
rodowego Centrum Kul-
tury EtnoPolska, edycja 
2022. Partnerami zadania 
są: Fundacja Dudziarz.eu, 
Stowarzyszenie Zespołu Re-
gionalnego „Wisieloki”, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
w Zielonej Wsi, Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Ugodzianki” 
w Ugodzie, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łąkcie oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Fajne Babki” w Zawadach. 
 /MZR
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Muzeum Ziemi Rawickiej 
otrzymało wyróżnienie 
w konkursie Fundacji Mu-
zeów Wielkopolskich Wy-
darzenie Muzealne Roku 
- „Izabella 2021”. Komisja 
konkursowa wysoko oceni-
ła wydawnictwo muzealne 
„Z niedźwiadkiem na tro-
pach historii. Muzeum dla 
najmłodszych”, stanowiące 
nowy element programu 
edukacji regionalnej „Nasza 
historia – nasza tożsamość”. 
Gala wręczenia nagród 
i wyróżnień odbyła się 23 
maja w zabytkowym pała-
cu w Antoninie, z udziałem 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Pana Mar-
ka Woźniaka. 

Wyróżniona publikacja 
została opracowana z myślą 
o najmłodszych mieszkań-
cach Rawicza oraz małych 
turystach odwiedzających 
z rodzinami miasto i pozna-
jących jego historię.

- Odbiorcami projektu są 
mieszkańcy Gminy Rawicz 

oraz turyści, uczestnicy spa-
cerów tematycznych organi-
zowanych w ramach cyklu 
spotkań międzypokolenio-
wych „Rodzinne muzeum”, 
wychowankowie przedszko-
li, uczniowie młodszych klas 
szkół podstawowych z terenu 
powiatu rawickiego, nauczy-
ciele samodzielnie wykorzy-
stujący materiały edukacyjne 
podczas zajęć. Ponad 900 pa-
kietów wydawniczych trafi ło 
do rąk gości odwiedzających 
Muzeum Ziemi Rawickiej, 
Punkt Informacji Turystycz-
nej i Kulturalnej, a także do 
szkół w okresie od maja 2021 
do czerwca 2022 r. - podsu-
mowuje Dyrektor Muzeum 
Adriana Miara, jednocześnie 
pomysłodawczyni i współau-
torka pakietu - Naszym celem 
jest popularyzacja wśród dzie-
ci wiedzy o historii Rawicza, 
najciekawszych rawickich 
zabytkach, charakterystycz-
nych obiektach miejskiej 
przestrzeni, poszerzenie ob-
szaru współpracy ze szkołami 

i nauczycielami, wzbogacenie 
oferty w zakresie rodzinnej 
turystyki kulturowej.

Elementy pakietu wy-
dawniczego to: przewod-
nik turystyczny dla dzieci 
pt. „Z niedźwiadkiem na tro-
pach historii” - zawierający 
opis proponowanej trasy 
miejskiego spaceru z wy-
szczególnieniem najważ-
niejszych zabytków; zeszyt 
zadań „Z niedźwiadkiem na 
tropach historii. Zabawy i za-
gadki”, quest oraz kolorowy 
plan miasta.  Zadania z „ze-
szytu” pozwalają utrwalić 
wiedzę zdobytą podczas spa-
ceru, ponadto uzupełnioną 
lekturą przewodnika. Mają 
również na celu rozwija-
nie umiejętności manual-
nych, percepcyjnych dzieci. 
Wszystkie elementy pakietu 
łączy spójna, atrakcyjna dla 
małych dzieci, bardzo kolo-
rowa szata grafi czna z ry-
sunkami autorstwa znanej 
polskiej ilustratorki bajek 
Joanny Zagner-Kołat.  /MZR

IZABELLA 2021 – WYRÓŻNIENIEIZABELLA 2021 – WYRÓŻNIENIE
DLA MUZEALNEGO PROJEKTUDLA MUZEALNEGO PROJEKTU

Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolicZ cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA POLAKÓW TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA POLAKÓW 
WYSIEDLONYCH Z KRESÓW WSCHODNICHWYSIEDLONYCH Z KRESÓW WSCHODNICH

Odsłonięta w marcu tego roku 
tablica pamiątkowa, umieszczo-
na na fasadzie budynku dworca 
kolejowego w Rawiczu, ma być 
symbolem ku pamięci masowych 
przesiedleń z Kresów Wschodnich 
po 1945 roku. Rawicki dworzec 
był wówczas punktem przesiad-
kowym dla osób zmuszonych do 
opuszczenia swoich domów. Tam 
repatrianci oczekiwali, często 
wiele dni, na następne trudne 
etapy podróży. Między 700 a 800 
osób dziennie zatrzymywało się 
na stacji Rawicz w drodze do ko-
lejnych celów. 

Przewóz ludności odbywał się 
w niegodnych warunkach, za po-
średnictwem wagonów towarowych. 
Wielodniowe postoje, często z dala 
od aglomeracji, sprzyjały dezorien-
tacji transportowanych oraz umożli-
wiały nikczemne napady i kradzieże. 
Ułamek liczby translokowanych – 
825, to osoby, które nie zdecydowały 
się na dalszą tułaczkę i osiedliły się 
na ziemi rawickiej. 

Symboliczna tablica umieszczona 
w miejscu, gdzie historia odcisnęła 
piętno, służy upamiętnieniu wyda-
rzeń będących następstwem II wojny 
światowej. 
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17 czerwca odbyła się IV Rawicka Gala Organizacji Pozarzą-
dowych. Po dwóch latach przerwy spowodowanej panującą 
pandemią Burmistrz Gminy Rawicz spotkał się z organizacjami, 
wolontariuszami i inicjatorami akcji społecznych by docenić 
ich wkład w rozwój gminy.

Podczas uroczystości nagrodzono osoby oraz stowarzyszenia, 
które podczas ostatnich dwóch lat w szczególny sposób zasłużyły 
się społecznie. O zwycięzcach w poszczególnych kategoriach zade-
cydowała kapituła konkursu w składzie: Paweł Szybaj - Zastępca 
Burmistrza Gminy Rawicz, Władysława Czajkowska - Dyrektor 
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, Dariusz Taraszkiewicz 
- Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu, Adriana Miara - Dyrektor 
Muzeum Ziemi Rawickiej, Adrianna Kaczmarek - Dyrektor Ra-
wickiej Biblioteki Publicznej oraz Julita Augustyniak - Kierownik 
Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy oraz Biura Promocji 
i Komunikacji Społecznej rawickiego urzędu.

Podczas gali nie zabrakło wzruszeń i licznych wyrazów wdzięcz-
ności. Dla licznie zebranych wystąpił zespół ZAMOROKA BAND. 

Warto przypomnieć, że organizowanej od 2017 roku gali przy-
świeca cel wzajemnego poznania się, współpracy administracji 
publicznej z organizacjami oraz integracji wokół ważnych ele-
mentów życia publicznego.  /red

IV RAWICKA GALA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHIV RAWICKA GALA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

RAWICKI LIDER NGO 
- nagroda indywidualna: 
Sławomir Górniak. Nomino-
wany przez członków Kapituły. 
Prezes Ludowego Klubu Sporto-
wego „Sarnowianka” w Sarnowie, 
członek Gminnej Rady Sportu. 
Pasjonat piłki nożnej i propaga-
tor tej dyscypliny sportu wśród 
dzieci, młodzieży i osób doro-
słych. Główny organizator i ko-
ordynator zawodów sportowych, 
imprez sportowo-rekreacyjnych 
w Sarnowie. Człowiek czynu, dla 
którego stadion i klub piłkarski 
są drugim domem. Działacz do-
skonale rozumiejący potrzeby 
lokalnej społeczności, kibiców, 
działaczy oraz zawodników.

RAWICKI LIDER NGO
- nagroda grupowa: 
Koło Gospodyń Wiejskich „Faj-
ne Babki” w Zawadach. Laureat 
nominowany przez sołtysa wsi 
Zawady, Pana Leszka Skupina 

– za inicjowanie i organizowa-
nie wielu działań w dziedzinie 
kultury, rekreacji, edukacji, in-
tegrujących lokalną społeczność. 
Koło popularyzuje i promuje 
folklor mikroregionu Hazów, 
nie tylko na gruncie lokalnym 
czy regionalnym, ale co bardzo 
ważne ogólnopolskim. Jest też 
znane w partnerskim mieście 
Attendorn. Uczestniczy w rawi-
ckich jarmarkach, współpracu-
je z innymi stowarzyszeniami 
w dziedzinie popularyzacji tra-
dycji. Promuje również potrawy 
kuchni regionalnej. Jest ambasa-
dorem kultury Hazów w gminie 
i regionie.  

RAWICKA INICJATYWA ROKU 
- nagroda indywidualna: 
Michał Umławski. Nominowa-
ny przez członków Kapituły – za 
zainicjowanie i współorganizację 
Jarmarku Historycznego u Rawi-
ckich Dudziarzy. Etnograf, mistrz 

gry na dudach wielkopolskich 
i budowniczy dud, prezes Fun-
dacji Dudziarz.eu Wielkopolskie 
Kapele Dudziarskie, członek Rady 
Muzeum.  Popularyzuje wiel-
kopolskie tradycje dudziarskie 
w kraju i za granicą. Jest pomy-
słodawcą i koordynatorem Rawi-
ckiego Maratonu Dudziarskiego, 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyków Ludowych w Rawiczu, 
Turnieju Tańców Regionalnych 
oraz imprezy „Wiwatowisko”. 
Prowadzi kilka dziecięco-mło-
dzieżowych kapel ludowych, 
w tym kapelę zespołu regional-
nego „Wisieloki”.

RAWICKA INICJATYWA ROKU 
- nagroda grupowa: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ugo-
dzie. Nominowana przez członków 
Kapituły - za zainicjowanie, reali-
zację i ukończenie inwestycji pn. 
„Budowa remizy strażackiej we 
wsi Ugoda”. Strażacy – ochotnicy 

czuwają nad bezpieczeństwem 
mieszkańców i ich dobytku. Nowa 
remiza była niezbędna dla popra-
wy warunków funkcjonowania 
OSP. Zadanie jej budowy zostało 
zrealizowane w ramach inicjatywy 
lokalnej. Gmina Rawicz zakupiła 
niezbędne materiały budowlane, 
a strażacy z Ugody zadeklarowali, 
że w 2 lata społecznie wybudują 
strażnicę. Udowodnili, że dzięki 
uporowi, determinacji i współpra-
cy można osiągnąć najtrudniejsze 
cele. 

RAWICKI HONOROWY 
LIDER NGO - nagroda 
indywidualna: 
Wacław Szymczak. Nomino-
wany przez członków Oddziału 
PTTK Rawicz. Długoletni Prezes 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
w Rawiczu. Organizator i koor-
dynator różnych form turystyki 
pieszej, rowerowej, kulturowej, 

Laureaci IV edycji konkursu RAWICKI LIDER NGO 2020-2021Laureaci IV edycji konkursu RAWICKI LIDER NGO 2020-2021

Sławomir Górniak KGW "Fajne Babki" z Zawad Michał Umławski Ochotnicza Straż Pożarna z Ugody
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w tym pieszych i rowerowych raj-
dów, krajowych oraz zagranicz-
nych wycieczek krajoznawczych. 
Koordynator sztafety rowerowej 
24h Rawickiego Festiwalu Sportu. 
Autor publikacji promujących 
walory turystyczne Gminy Ra-
wicz. Główny konserwator oraz 
współtwórca szlaków turystycz-
nych. Przewodniczący Rawickiej 
Gminnej Rady Pożytku Publicz-
nego. Miłośnik historii regionu 
– skarbnica wiedzy o rawickich 
zabytkach, szlakach, przyrodzie. 

RAWICKI HONOROWY LIDER 
NGO - nagroda grupowa: 
Bractwo Kurkowe w Rawiczu. 
Nominowane przez członków 
Kapituły. Bractwo Kurkowe jest 
najstarszą organizacją pozarzą-
dową na terenie Gminy Rawicz. 
W ubiegłym roku obchodziło 
30- reaktywacji i 30-lecie istnie-
nia organizacji. Wyróżnienie 
otrzymane za kultywowanie 

spuścizny powstałego z począt-
kiem narodzin naszego miasta 
Bractwa Strzeleckiego, którego 
statut w 1642 roku zatwierdził 
założyciel i pierwszy właściciel 
miasta Adam Olbracht z Przyj-
my Przyjemski. Tą spuścizną jest 
dbałość o miasto, jego wartości 
i dobrobyt. Dodać należy, że 
pandemia przesunęła obchody 
o rok. Odbywają się w 2022 roku, 
lecz reaktywacja stowarzyszenia 
nastąpiła 8 listopada 1991 roku. 
Wyróżnienie jest dowodem uzna-
nia i szacunku dla idei i pracy 
obecnych starszych bractwa oraz 
całej braci strzeleckiej.

BIZNES SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNY: 
"WALBET" A.D.K. WALKO-
WIAK Spółka Komandytowa. 
Przedsiębiorstwo nominowane 
przez członków Kapituły. To ko-
lejna po laureacie z 2019 roku, 
fi rma odbierająca tę szczególną 

statuetkę, której siedziba znaj-
duje się poza Gminą Rawicz – 
w Miejskiej Górce. Członkowie 
Kapituły docenili szczególnie 
działania prospołeczne spółki, 
realizującej politykę biznesu 
społecznie zaangażowanego. 
„Walbet” jest sponsorem tytular-
nym Klubu Piłkarskiego Rawia 
Rawicz. Ponadto wspiera fi nan-
sowo inne grupy, wydarzenia 
sportowe i kulturalne na tere-
nie Gminy Rawicz, jest jednym 
ze sponsorów 24h Rawickiego 
Festiwalu Sportu. Za wszystkie 
wymienione inicjatywy dzię-
kujemy w imieniu całej lokal-
nej społeczności.

Nagroda Kulturalna 
Burmistrza Gminy Rawicz:
Stowarzyszenie Spotkań 
Twórczych STROJOWNIA. 
Z wnioskiem o przyznanie 
nagrody Burmistrza Gminy 
Rawicz za osiągnięcia w dzie-

dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kul-
tury wystąpiło Muzeum Ziemi 
Rawickiej dla Stowarzyszenia 
Spotkań Twórczych STROJOW-
NIA za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury o istotnym znaczeniu 
dla gminy Rawicz. Do statuto-
wych zadań Stowarzyszenia 
należy między innymi działal-
ność koncertowa, wydawnicza 
i fonografi czna. Stowarzyszenie 
realizuje następujące cele: wy-
równywanie szans dostępu do 
kultury, kształtowanie wrażli-
wości estetycznej, utrwalenie 
i rozpowszechnianie lokalnych 
dóbr kultury, promocja lokal-
nych artystów, promocja ambit-
nych utworów muzycznych oraz 
organizowanie przedsięwzięć 
kulturalnych promujących gmi-
nę Rawicz.

Fot. Alicja Pląskowska

Laureaci IV edycji konkursu RAWICKI LIDER NGO 2020-2021Laureaci IV edycji konkursu RAWICKI LIDER NGO 2020-2021

Ochotnicza Straż Pożarna z Ugody Wacław Szymczak Bractwo Kurkowe Stowarzyszenie Spotkań Twórczych STROJOWNIA



6-8/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu10

18-19 czerwca na ra-
wickim rynku odbył się 
jarmark organizacji po-
zarządowych pod nazwą 
„Rynek Aktywnych Miesz-
kańców – Ekojarmark.

Pierwszego dnia jar-
marku trwały warsztaty 
realizowane w ramach 
projektu „Pilotażowe 
wdrożenie inteligentnych 
i innowacyjnych rozwią-
zań Human Smart City dla 
miasta Rawicza z uwzględ-
nieniem założeń Strategii 
Zrównoważonego Rozwo-
ju Gminy Rawicz”. Można 
było obejrzeć m.in. lalko-
wy spektakl ekologiczny 
"Grajmy w zielone!", pokaz 
mody z recyklingu, a także 
niesamowity performan-
ce w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 
- zatytułowany "Miłość". 
W koncercie "Śpiewajmy 
dla Ziemi" zaprezentowa-
ły się: Julia Trzecielińska 
i Maja Andrzejewska, Alek-
sandra Dąbrowska i Leila 
al Makhlafi oraz Julia Ma-
tyla, Wiktoria Wojtyczka 
i Sandra Michalak. Wyda-
rzeniem finałowym pierw-
szego dnia Ekojarmarku 
był bardzo energetyczny 
koncert zespołu "Niewin-

ni". Głównym punktem 
drugiego dnia jarmarku 
było rozstrzygnięcie gmin-
nego konkursu “Smak 
Tradycji” na produkt re-
gionalny, jednak nie była 
to jedyna atrakcja. W nie-
dzielę na rawickim ryn-
ku można było obejrzeć 
wystawę gołębi rasowych 
oraz wystawę malarstwa 
pochodzącej z Rawicza, 
Olgi Knop. Na jarmarkowej 
scenie zaprezentował się 
Zespół Śpiewaczy „Dębio-
ki” i Studio Wokalne Krea-
cja. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć tańca. Swoje 
układy zaprezentowała 
Szkoła Tańca Ka-Dance 
Rawicz oraz Akademia Ba-

letu “Balerina”.  Odbył się 
również pokaz Akademii 
Taekwon-Do.

Inicjatorem przedsię-
wzięcia było powstałe 
w ubiegłym roku Partner-
stwo na rzecz integracji 
i wspierania wspólnoty sa-
morządowej. Partnerami 
imprezy byli między inny-
mi: Gmina Rawicz, Centrum 
Usług Społecznych, Stowa-
rzyszenie Centrum Pro-
mocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP, LGD 
Gościnna Wielkopolska, or-
ganizacje pozarządowe sku-
pione wokół Partnerstwa, 
Rada Osiedla Stare Miasto, 
sołectwo Łaszczyn oraz in-
stytucje kultury.  /red

RYNEK AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓWRYNEK AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW

19 czerwca podczas Rynku Ak-
tywnych Mieszkańców na ra-
wickim rynku rozstrzygnięto 
trzecią edycję konkursu na pro-
dukt regionalny Gminy Rawicz. 
Głównym celem konkursu jest 
poszukiwanie i ochrona przed 
zapomnieniem gminnych przepi-
sów regionalnych i tradycyjnych, 
a także produktów charaktery-
stycznych dla naszego regionu, które 
mogą stać się jego wyjątkową wizytówką.

Po ocenie 16 produktów, komisja kon-
kursowa przyznała nagrody za I miejsce 
w każdej z IV kategorii:
Kategoria I: produkty regionalne pocho-
dzenia zwierzęcego
I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł 
przyznano Rawickiemu Stowarzyszeniu 
Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych „Bursztyn” za produkt: pierś z kaczki 
pieczona, szagole i kapusta modra zasma-
żana.
Kategoria II: produkty regionalne pocho-
dzenia roślinnego
I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł 
przyznano Dziennemu Domowi Pomocy 
Społecznej w Rawiczu za produkt: ser-
nik wielkanocny.

Kategoria III: napoje 
regionalne

I miejsce i nagrodę 
w wysokości 1000 zł 

przyznano Edycie Naskręt 
– Lawendowy Łaszczyn za pro-

dukt: Lawendówka na zdrowie.
Kategoria IV: inne produkty regionalne
I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł 
przyznano Kole Gospodyń Wiejskich w Ugo-
dzie „Ugodzianki” za produkt: zupa szcza-
wiowa.

Wręczono również podziękowania za 
udział Pani Teresie Krystek oraz KGW 
w Łąkcie.

Organizatorem konkursu był Urząd Miej-
ski Gminy Rawicz oraz Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej. Patronat nad konkursem objęła Polska 
Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
z siedzibą w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu.  /red

POZNALIŚMY POZNALIŚMY 
„SMAK TRADYCJI”„SMAK TRADYCJI”
NASZEJ GMINYNASZEJ GMINY
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Nasza historiaNasza historia

Tomasz Musielak

Wielkopolska
odrębność

„Język ludu wielkopol-
skiego różni się od języka, 
którym książki i gazety piszą 
i osoby wykształcone mówią, 
dość znacznie” – taką refl ek-
sją podzielili się z czytelnika-
mi autorzy publikacji z 1896 
r. dotyczącej Wielkopolski 
i Wielkopolan. Różnice te 
miały wynikać zarówno 
z tego, jak mówili mieszkań-
cy naszego regionu, jak i tego, 
jakich słów używali. 

Tym, co najbardziej ude-
rzało mieszkańców innych 
części Polski, było używanie 
przez Wielkopolan głoski 
„o” w miejsce „a”. W efek-
cie zamiast np. „ja mam 
biały kołnierz” zwykło 
się mówić „jo mom bioły 
kołnierz”. Jeszcze bardziej 
dziwił sposób, w jaki wy-
rażali się Chazacy. Oskar 
Kolberg zwracał uwagę na 
powszechne mazurzenie 
(czyli niewymawianie „cz”, 
„sz”, „ż”, „dż”), seplenienie 
oraz zniekształcanie głoski 
„ł”. To dlatego mieszkań-
cy Zielonej Wsi czy Ugody 
mówili „cytać”,  scęście”, 
„zycie”, „śkło” czy „masuo”.

Oczywiście, w języku 
mieszkańców ziemi rawi-
ckiej tamtych czasów nie 
mogło zabraknąć wyrażeń 
gwarowych. W codziennych 
rozmowach nagminnie 
używano typowych dla 
Wielkopolski słów, takich 
jak „bręczeć”, „churchlać”, 
„rzęchy”, „wyćpnąć”. Po-
sługiwano się również 
zapożyczeniami z języka 
niemieckiego (takimi jak 
„bryle”, „rojber” czy „sznu-
pa”) oraz wyrazami będący-
mi prostymi tłumaczeniami 
z tego języka („obkład”, „za-
kluczyć”).

Przezwiska, wyzwiska 
i złorzeczenia

Wielkopolanie lubowali 
się w nadawaniu innym 
przezwisk. Te zwykle na-
wiązywały do wyglądu czy 
cechy charakteru obmawia-
nej osoby. I tak dziewczy-
nę o zgrabnych kształtach 
nazywano „szykna”, wy-
różniającą się niezwykle 
atrakcyjnym wyglądem - 
„grzeczną”, a nieporządną - 
„glajdą”. Chłopca mającego 
opinię fi glarza określano 
jako „fi lozofka”, sprytnego 
i zręcznego - „urwisa” , a le-
niwego zwano „ciemięgą”. 

Zdarzało się jednak, że 
podczas rozmów używano 
o wiele ostrzejszych, wręcz 
wulgarnych określeń. Jak 
ze zgorszeniem przyznają 
autorzy pewnej publikacji 
z 1896 r., spośród miesz-
kańców Wielkopolski „nie-
jeden łatwo się do klątwy 
przyzwyczaja i klnie czę-
sto ledwo się zniecierpliw-
szy”. W ich ocenie jednak, 
Wielkopolanie to raczej 
cierpliwi ludzie, przez co 
nie denerwują się często, 
a wielu z nich w ogóle 
nie przeklina.

Do popularniejszych 
wyzwisk tamtych czasów 
należały: „ty wątrobniku!”, 

„ty smoczypysku!”, „ty zło-
dziejski portrecie!” czy „ty 
kułtuniarzu!”. W przypływie 
złości wołano także „a bodaj 
cię tłukło!”, „a bodaj cię cho-
roby śmigały od nieba do zie-
mi!” czy „a bodaj ci wszystkie 
kości ze stawów wyszły!”.

Rozmowa 
ze zwierzętami

Swoją „pulę” przezwisk 
posiadali nie tylko ludzie, 
ale również i zwierzęta. 
Mieszkańcy wielkopolskich 
wsi zwykle nadawali „bra-
ciom mniejszym” miana 
nawiązujące do cech cha-
rakterystycznych, głównie 
wyglądu lub pochodzenia. 
I tak przykładowo do konia 
często zwracano się „kasz-
tan”, „szpak” (ciemno-siwe 
umaszczenie) czy „deresz” 
(gniado-siwe umaszczenie). 
Krowy nazywano „siwula-
mi” czy „niemkami”, a kury 
„czubatkami”.

W publikacjach z końca 
XIX w. zwrócono również 
uwagę, że „mają włościanie 
jakby osobny język, którym 
przemawiają do zwierząt”. 
Część ze stosowanych wów-
czas zwrotów popularna jest 
i dziś; konia popędzano sło-
wem „wio” a zatrzymywano 

mówiąc „prr”. Do kaczek wo-
łano „kaś, kaś, kaś”. W tym 
swego rodzaju słowniku 
zwierzęco – ludzkim znaj-
dowały się jednak i inne, za-
pomniane już dziś zwroty. 
Pędząc krowy i woły nasi 
przodkowie wołali „hoł hoł 
hoł” (co dziś bardziej kojarzy 
się z Bożym Narodzeniem, 
niż z gonieniem bydła). Kie-
dy zaganiano kury do kur-
nika krzyczano „dziuba, 
dziuba”, natomiast szczując 
na kogoś psa - „huzia go!”.

Dzieci i ich pierwsze 
słowa

Specjalne zwroty rezer-
wowano do kontaktów 
z najmłodszymi. Autorzy 
publikacji z końca XIX w. 
podkreślali, że „małych 
dzieci nie uczą włościanie 
od razu mówić tak, jak sami 
mówią, przemawiają do 
nich innym, tak zwanym 
dziecięcym językiem”. Jak 
zatem brzmiał ten „dzie-
cięcy język” sprzed ponad 
100 lat? Okazuje się, że cał-
kiem znajomo.

Rozmawiając z dziećmi 
o jedzeniu, nasi pradziadko-
wie używali słowa „papu” 
natomiast o napojach – 
„tutu”. Spanie określano 
jako „ny ny”. Zimno na-
zywano „buba”, a ogień – 
„gaga”. Jeżeli coś uważano 
za ładne, to mówiono o tym 
„cacy”.  

Więcej różnic wystę-
powało w nadawanych 
przez dzieci 
nazwach zwie-
rząt. W języku 
najmłodszych 
do gęsi wołano 
„bulka”, kury 
– „dziuba”, psa – 
„ciucia”, a do kota 
– „miniuś”.

Codzienny 
savoir-vivre 

Niezwykle ważny ele-
ment codzienności Wiel-
kopolan żyjących na 
przełomie XIX i XX w. sta-
nowiła religia. Przywią-
zanie do wiary katolickiej 
widoczne było choćby 
w tradycyjnym powita-
niu; w sytuacjach ofi cjal-
nych stosowano wyłącznie 
zwrotu „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”, 
oczekując w zamian odpo-
wiedzi „Na wieki wieków, 
amen”. Jedynie spotykając 
znajomych używano zna-
nego nam i dziś „Witaj!”. 

Charakterystyczną ce-
chą ofi cjalnych spotkań 
Wielkopolan było „dwo-
jenie”. Polegało ono na 
zwracaniu się do osób 
starszych, stojących wy-
żej w hierarchii społecznej 
czy też kobiet zamężnych 
za pomocą pierwszej oso-
by liczby mnogiej. Do ta-
kiej osoby zwracano się 
więc podczas rozmowy 
nie przez „ty” czy „Pan/
Pani”, a poprzez „wy”. Po-
dobnie opowiadając np. 
o swoim tacie czy mamie 
posługiwano się wyłącznie 
zwrotem „oni”. Za wielki 
nietakt i dyshonor uważa-
no zwrócenie się do osób 
starszych na „ty”!

JĘZYK NASZYCH PRADZIADKÓW, CZYLI JAK MÓWILI 
WIELKOPOLANIE POD KONIEC XIX WIEKU

8 czerwca w godzinach 9:30- 
13:00 odbyła się zbiórka krwi, 
zorganizowana przez Gminę 
Rawicz oraz Klub Honorowych 
Dawców Krwi. Miejscem posto-
ju ambulansu był parking przy 
Domu Kultury w Rawiczu.  

Kolejny raz rawiczanie udowod-
nili, że można na nich liczyć. Dzięki 
wysokiej frekwencji w trakcie akcji 

zebrano 14,4 litrów krwi. Akcja 
ponownie cieszyła się dużym za-
interesowaniem i krew oddały aż 
32 osoby. 

Wszystkim osobom zaangażo-
wanym w akcję bardzo dziękujemy 
za poświęcony czas i chęć niesienia 
pomocy. 

Następną akcję planujemy na 
7 września. Już teraz serdecznie 
zapraszamy.  /red

KAŻDA KROPLA
JEST WAŻNA
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21-22 maja odbyła się 10. edycja 
24h Rawickiego Festiwalu Sportu.  
To jedyna taka impreza w Polsce, 
podczas której sportowcy amatorzy 
i zawodowcy wspólnie rywalizują 
przez 24 godziny jednocześnie na 
ośmiu różnych arenach sportowych. 
Sztandarową dyscypliną, od powsta-
nia imprezy, jest 24 godzinny bieg 
sztafetowy.   

Tradycją rawickiego festiwalu sportu 
jest prolog, w którym startują najmłod-
si. Po ofi cjalnym otwarciu festiwalu 
przez burmistrza Rawicza Grzegorza 
Kubika, rozpoczęła się zasadnicza część 
sportowej imprezy. Sygnałem do startu 
głównych dyscyplin festiwalowych był 
wystrzał z armatki. Na trasę biegową 
wyznaczoną po rawickich plantach 
wyruszyli uczestnicy biegów 
sztafetowych i indywi-
dualnych oraz mar-
szu nordic walking. 
Równocześnie roz-
poczęły się zmaga-
nia w siatkówce 
plażowej, piłce 
nożnej, pływaniu, 
streetballu, koszy-
kówce, sztafecie 
rowerowej i tenisie 
ziemnym. 

Festiwal Sportu w Ra-
wiczu to nie tylko wydarze-
nie o charakterze sportowym. 
Miasteczko festiwalowe zachęcało atrak-
cjami dla całych rodzin. Znaleźć tam 
można było m.in.: animacje, darmowe 
dmuchańce dla dzieci czy dokonać bez-
płatnych badań poziomu cukru i ciś-
nienia. Równocześnie odbywał się zlot 
foodtracków oraz festiwal kolorów holi. 
Festiwal to także dobra muzyka. Podczas 
dwóch dni festiwalowych wystąpili: Dr 
Macki Band i Magdalena Zamoroka, Dj 
Dexter a na zakończenie sportowego 
weekendu wystąpił Mr. Zoob.

24h Rawicki Festiwal Sportu tworzą 
wspaniali uczestnicy. Podziękować na-
leży również organizatorom za dopięcie 
wszystkiego na ostatni guzik oraz spon-
sorom dzięki którym festiwal z roku na 
rok może rosnąć w siłę. 

Do zobaczenia za rok podczas 11. 
edycji!  /red

RAWICKIE ŚWIĘTO SPORTURAWICKIE ŚWIĘTO SPORTU
JUŻ ZA NAMIJUŻ ZA NAMI
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Rozliczenie PIT za 
2021 rok dobiegło końca, 
przynosząc kolejny re-
kord w liczbie e-PIT-ów. 
W całej Polsce niemal 20 
mln dokumentów zostało 
przekazanych fi skusowi 
drogą elektroniczną. 1,9 
mln z nich to PIT-y Wiel-
kopolan. Elektroniczne 
zeznania stanowiły w na-
szym województwie aż 92% 
wszystkich złożonych de-
klaracji PIT.

Wielkopolanie coraz chęt-
niej korzystają z możliwości 
rozliczenia podatku przez 
internet. W tym roku już tyl-
ko niewielki odsetek z nich 
zdecydował się na złożenie 
papierowej wersji PIT. Aż 

92% wszystkich złożonych 
w tym roku w Wielkopolsce 
deklaracji to zeznania elek-
troniczne.

- W naszym urzędzie 
skarbowym ilość elektro-
nicznych zeznań stanowiła 
95,13% wszystkich złożo-
nych PIT-ów – mówi Na-
czelnik Urzędu Skarbowego 
w Rawiczu.

Coraz większą popular-
nością cieszy się usługa 
Twój e-PIT – prawie połowa 
wszystkich wielkopolskich 
PIT-ów została rozliczona 
za pomocą tego narzędzia. 
- To szybka, wygodna i bez-
pieczna metoda rozliczenia 
– nasz PIT jest w tej usłudze 
automatycznie generowa-

ny, co sprawia że dla sporej 
części podatników rozlicze-
nie ogranicza się do kilku 
kliknięć – mówi Małgorza-
ta Spychała-Szuszczyńska, 
rzecznik prasowy Izby 
Administracji Skarbowej 
w Poznaniu - Było to moż-
liwe dzięki obsłudze blisko 
2,3 mln informacji od pra-
codawców (PIT-11). Dzięki 
temu narzędziu nie sposób 
również zapomnieć o zło-
żeniu deklaracji - wszystkie 
wstępnie wygenerowane 
w usłudze Twój e-PIT zezna-
nia PIT-37 i PIT-38, których 
podatnicy nie zatwierdzili 
samodzielnie, z upływem 2 
maja zostały automatycznie 
zaakceptowane i przesłane 

do urzędów skarbowych. 
- W Wielkopolsce takie auto-
matycznie rozliczone e-PITy 
stanowiły ponad ¼ wszyst-
kich złożonych zeznań – in-
formuje rzeczniczka.

Elektroniczne usługi 
KAS

Dzięki stale rozwijanym 
narzędziom elektronicznym, 
coraz szybciej obsługiwane 
są też zwroty podatku. Część 
tego procesu odbywa się au-
tomatycznie, dzięki czemu 
podatnicy otrzymują pienią-
dze już nawet w ciągu kilku 
dni od złożenia zeznania. 

Klienci mogą też spraw-
dzać na bieżąco status 

zwrotu swojego podatku 
w e-Urzędzie Skarbowym 
(e-US), dostępnym na stro-
nie podatki.gov.pl. Persona-
lizacja danych w e-Urzędzie 
Skarbowym sprawia, że za-
logowany użytkownik ma 
dostęp do przeznaczonych 
dla niego informacji i usług.

WIELKOPOLANIE POLUBILI E-PITY

RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
KOŃCZY KOLEJNY ROK AKADEMICKI

Po niemal dwuletniej 
przerwie spowodowanej 
pandemią Rawicki Uni-
wersytet Trzeciego Wieku 
wznowił działalność w paź-
dzierniku 2021 roku. Zaję-
cia dydaktyczne w sekcjach 
i klubach tematycznych, 
warsztaty, spotkania inte-
gracyjne oraz wycieczki 
były organizowane do koń-
ca maja. Rok akademicki 
zakończyła 4 czerwca jubi-
leuszowa, dziesiąta edycja 
Spartakiady Seniorów. 

Z bogatej oferty stowa-
rzyszenia skorzystało w mi-
nionym okresie ponad 150 
rawiczan oraz grupa miesz-
kańców Jutrosina, gdzie funk-
cjonuje oddział zamiejscowy 
RUTW. Przez cały rok akade-
micki odbywały się zajęcia 
w sekcjach i klubach tema-
tycznych: zdrowia, malarstwa, 
języka angielskiego, historii 
regionu, brydża i gier plan-
szowych, rękodzieła, piosenki. 
Miłośnicy kina spotykali się na 
comiesięcznych seansach Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego. 
W myśl zasady „w zdrowym 
ciele – zdrowy duch” senio-
rzy licznie uczęszczali rów-
nież na zajęcia sportowe, do 
wyboru mając rehabilitację, 
fi tness, jogę, pływanie, re-
habilitację tańcem, treningi 
siatkówki, tenisa stołowego, 
nordic walking i wycieczki 
klubu rowerowego. Cyklicz-
nie były organizowane wy-
kłady plenarne – stanowiące 
nawiązanie do tradycji aka-
demickich spotkania z eksper-
tami różnych dziedzin nauki, 
reprezentantami uczelni wyż-
szych, samorządu i instytucji 
społecznych. W roku akade-
mickim 2021/2022 seniorzy 

wysłuchali gościnnych wykła-
dów m.in.: z etnolingwistyki, 
literatury, muzyki, fi zyki, hi-
storii. Tematyka wykładów 
wpisywała się także w ogól-
nopolskie kampanie, jak np. 
obchody Roku Cypriana Ka-
mila Norwida. 

Bardzo ważną sferą dzia-
łalności Rawickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
jest wolontariat, zarówno 
wewnętrzny w samej organi-
zacji, jak i związany z pracą 
na rzecz lokalnej społeczno-
ści, szczególnie dzieci. W tej 
dziedzinie członkowie sto-
warzyszenia współpracują 
z Lokalnym Centrum Wo-
lontariatu, Centrum Usług 
Społecznych w Rawiczu, 

Szpitalem Powiatowym, in-
stytucjami kultury. Senior-
ki – wolontariuszki zostały 
w minionym roku laureat-
kami konkursu „Wielkopol-
ska otwarta na Wolontariat” 
(edycja 2021). Kapituła do-
ceniła ich zaangażowanie 
w działania integracyjne 
i animacyjne dla grup dzieci 
ze szczególnymi potrzebami 
rozwojowymi z Gminy Ra-
wicz. W maju wolontariuszki 
z RUTW wsparły organizację 
tegorocznej Nocy Muzeów. 

Na uniwersytecie nie 
brakuje także atrakcyjnych 
form działań dla miłośników 
turystyki i krajoznawstwa. 
Oprócz spacerów tematycz-
nych i wycieczek rowero-

wych po najbliższej okolicy, 
w mijającym roku akade-
mickim seniorzy ponownie 
mogli wyruszyć w dalsze tu-
rystyczne trasy. Zostały zor-
ganizowane wycieczki do 
Świeradowa, Poznania – na 
Jarmark Bożonarodzenio-
wy, Rydzyny, w Karkonosze 
(kulig w Szklarskiej Porębie), 
do Barda Śląskiego i Kłodzka 
oraz do Wielkopolskiego Par-
ku Etnografi cznego w Dzieka-
nowicach i Kórnika. 

Kolejny rok działalności 
RUTW zakończyła Sparta-
kiada Seniorów – impreza 
o charakterze integracyjno-
-sportowym, w której trady-
cyjnie mogli uczestniczyć 
seniorzy razem z wnukami. 

Tegoroczne wydarzenie sta-
nowiło również dobrą okazję 
do podziękowań za owocną 
współpracę oraz wsparcie 
udzielane stowarzyszeniu 
przez gminne i powiato-
we  władze samorządowe, 
szkoły ponadpodstawowe, 
Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego oraz 
liczne grono wolontariuszy.  

29 września br. w RUTW 
zostanie zainaugurowa-
ny nowy rok akademicki. 
Wcześniej pomiędzy 12 a 26 
września nastąpi nabór no-
wych członków. Sprawdź, 
czy Ty możesz zostać studen-
tem Rawickiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.  /RUTW
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

WERONIKA WIERZCHOWSKA
GUWERNANTKA

Czy tajemnica z czasów powsta-
nia styczniowego jest kluczem do 
wyjaśnienia zniknięcia mężczy-
zny? Co naprawdę wydarzyło się 
podczas walk w 1863 roku? Czy 
Aldona spełni swoje największe 
marzenie? 

Guwernantka to ponadczasowa 
opowieść o miłości, wolności, ro-
dzinie i obowiązku, a także historia 
młodej dziewczyny, która odważnie 
stawia czoło życiu i nie boi się bro-
nić wyznawanych ideałów.

Autorka zabiera nas w świat 
niesprawiedliwych podziałów, 
buntu, ale i miłości, wielkiej od-
wagi  i tajemnic. Ciekawa opowieść 
rozłożona w latach ukazująca 
zmiany zachodzące w ludziach 
i na świecie.

To bardzo złożona powieść, 
a Weronika Wierzchowska - jak 
zawsze - idealnie dopracowa-
ła ją historycznie i społecznie. 
W tle przebijają echa powstania 
styczniowego i mroczna tajem-
nica z tamtych czasów, pojawia-
ją się nazwiska znane z historii, 

bohaterowie są niesamowicie 
wyraziści. Znajdziecie w książce 
elementy romansu, obyczajówki 
i kryminału.

Polecam Aurelia M.

TONI MORRISON
NAJBARDZIEJ NIEBIESKIE OKO

Powieść Toni Mor-
rison –  pierwszej 
ciemnoskórej kobiety 
uhonorowanej Nagro-
dą Nobla w dziedzinie 
literatury – to zachęca-
jąca do refl eksji historia 
dziewczynki, która „co 
noc, bez wyjątku modli-
ła się o niebieskie oczy”.

Książka przedstawia 
obraz młodej, ciemno-
skórej Amerykanki, która 
żałuje, że nie urodziła się 
jako „biała”. Jej historia 
jest przepełniona bólem, 
odrzuceniem i przemo-
cą. Jedenastoletnia Pecola 
marzy by być kimś innym, 
a akceptację utożsamia 
z posiadaniem niebie-
skich oczu...

Ta rozdzierająca ser-
ce opowieść pokazuje 
jaki bagaż emocjonalny 
niesie ze sobą osoba do-
tknięta przejawami rasi-
zmu.  Mimo, że temat tej 

CAMILLA LACKBERG I HENRIK FEXEUS

MENTALISTA
Nikomu nie trzeba przedsta-

wiać Camilli Lackberg, jednej 
z najciekawszych szwedzkich 
pisarek. Jej kryminalny cykl, 
rozgrywający się w Fjallbace 
osiągnął międzynarodową sławę.  

Nową serię kryminalna, którą 
rozpoczyna Mentalista, napisa-
ła w duecie z Henrikiem Fexe-
usem, ekspertem w dziedzinie 
psychologii i komunikacji. Jest 
on znanym mentalistą , znawcą 
mowy ciała i ludzkich zachowań. 
Powieść rozpoczyna makabrycz-
na zbrodnia, ginie młoda dziew-
czyna. Ciało, przebite mieczami 
zostaje znalezione w skrzyni 
używanej w sztuczkach scenicz-
nych. Przez to splotą się ścieżki 
inspektor Miny Dabiri i Wincen-
ta Waldera, eksperta od mowy 
ciała i iluzjonisty. Nie kończy się 
na jednej zbrodni. Razem ścigają 
seryjnego mordercę , psychopatę 
lubującego się w makabrycznych 
mordach. 

Nie ukrywam że nim sięg-
nęłam po nową książę Camilli 
Lackberg zapoznałam się z dwie-
ma sprzecznymi recenzjami na 
jej temat. Od zachwytu po total-
ną krytykę. Po trochu zgadzam 
się z tymi opiniami. Podobały 
mi się wyraźnie zarysowane 

postacie głównych bohaterów 
i niebanalny pomysł na wątek 
kryminalny. Nie przeszkadzał mi 
też, szczególnie wyraźny podział 
na dwie warstwy psychologicz-
ną i kryminalną. Myślę, że każ-
dy sam musi się przekonać czy 
nowa seria Lackberg spełnia jego 
oczekiwania. Dlatego zachęcam 
do czytania.

A.S.

TOMASZ BETCHER
PO TAMTEJ STRONIE 
CHMUR

Po tamtej stronie chmur jest 
pierwszym tomem pełnej emocji 
sagi rodzinnej, która pokazuje, 
jak wielka siła kryje się w miło-
ści, rodzinnych wspomnieniach 
i naszej przeszłości. Tomasz 
Betcher osadził akcję w dwóch 
czasoprzestrzeniach. Mamy tu 
okres II wojny światowej, gdzie 
poznajemy dwóch braci oraz 
czasy współczesne, z dwiema 
siostrami. 

Akcja toczy się dwutorowo . 
Dębieniec w Wielkopolsce i rok 
1920 aby pierwszą część zakoń-
czyć w czasie II wojny światowej 
w 1942 roku. Fabuła od początku 
budzi zainteresowanie za spra-
wą domagającej się ujawnienia 
prawdziwej historii Edwarda Ka-
mińskiego, stulatka, który utrzy-
muje, iż tak naprawdę nazywa 
się Bruno Steinke. Rodzina po-
czątkowo bierze to za objaw de-
mencji, ale co, jeżeli to prawda? 
Panny Wolskie poznajemy, kiedy 
opiekują się staruszkiem, który 
nie bardzo je poznaje, jednak 
z pewnością trzyma na swych 
barkach nie jedną tajemnicę. 
Mężczyzna jest ich dziadkiem, 
jednak nie od razu został nam 
wskazany, kim naprawdę jest 

mężczyzna. Każda z dziewczyn 
inaczej odbiera świat, podchodzi 
do życia. Co uda się dowiedzieć 
pannom Wolskim? Jakie tajem-
nice i wydarzenia spotkały bra-
ci Steinke?

Od pierwszych stron czułam, 
że to będzie powieść, która mnie 
zaczaruje i tak się stało całość prze-
czytana w jeden dzień.

Polecam Aurelia M.

lektury nie należy do łatwych, to już od 
pierwszych stron czuje się, że mamy do 
czynienia z wybitną pisarką. 

Polecam Kamila O.
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MANIA
Mania to suczka w wieku ok. 2 lat. Zna-

leziona w okolicach Miejskiej Górki w polu 
wraz z czterema malutkimi szczeniakami. 
Jest niesamowicie łagodnym pieskiem. Ma-
nia jest strachliwa i przeraża ją wszystko 
co nowe, lecz gdy da się jej trochę czasu 
przyzwyczaja się do nowego otoczenia. 
Na chwilę obecną nie potrafi  chodzić na 
smyczy. Najlepiej czuje się na podwórku, 
dlatego szukamy dla niej ciepłej budy oraz 
kochającego i wyrozumiałego przewodnika.

MAJKA
Majka to suczka w wieku ok.  4-5 lat. 

Majka to piękny długowłosy Owczarek 
Niemiecki. Suczka nie widzi świata poza 
człowiekiem, gdy jest wypuszczana z kojca 
nie odstępuje człowieka na krok.  Świetnie 
chodzi na smyczy. Jako Owczarek sprawdzi 
się na podwórku w roli stróża, lecz nie jako 
pies kojcowy, ponieważ potrzebuje blisko-
ści człowieka. Majka jest typem jedynaka, 
z większością psów nie umie się dogadać 
w szczególności z mniejszymi od siebie.

KULECZKA
Kuleczka to suczka w wieku ok.  1,5 roku. 

Znaleziona niedaleko dworca PKP. Jest pie-
skiem wpatrzonym w człowieka. Uwielbia 
głaskanie po brzuszku i pieszczoty. Uczy 
się chodzić na smyczy, lecz bez niej i tak 
dumnie kroczy przy nodze przewodnika. 
Jest mała, ale bardzo charakterna. To typ 
psa dominującego, dlatego najlepiej, gdyby 
była jedynym psem w domu. W stosunku do 
ludzi nie przejawia żadnych oznak agresji, 
lecz jest zazdrosna o inne pieski.
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 24-25 czerwca
  (piątek-sobota)

16:00-01:00 Motoniedźwiedź - 
Punk Fest 
Poligon w Rawiczu
Wstęp: piątek 80 zł, sobota 100 
zł, (dwa dni) 160 zł. Motocykli-
ści - cała impreza za 99 zł. Dzieci 
i młodzież do lat 13 oraz osoby 
pow. 70 lat - wstęp wolny

 25 czerwca (sobota) 
16:00 Spektakl dla dzieci Teatru 
Uszytego z Krakowa   
Kto Tam    Muszla koncertowa DK 
w Rawiczu.   Wstęp wolny

 26 czerwca (niedziela)
17:00 Koncert 
Andrzeja Rybińskiego 
Nie liczę godzin i lat…
Muszla koncertowa DK 
w Rawiczu.  Wstęp wolny

 3 lipca (niedziela) 
19:00 Koncert RedCarpet
Muszla koncertowa DK 
w Rawiczu
Wstęp wolny

 9 lipca (sobota) 
Koncert chórów 
Rawicz-Att endorn
Muszla koncertowa DK 
w Rawiczu

 10 lipca (niedziela)
21. Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych 
Pod Dębami Śpiewanie
pamięci Ireny Mikołajczak
Stadion w Dębnie Polskim

 4-7 sierpnia 
 (czwartek-niedziela) 

XXI Przegląd Sztuki Współczes-
nej Forma
Przestrzeń miejska - szczegóły na 
osobnych plakatach

 5 sierpnia (piątek)
17:00 Warsztaty gry na bębnach 
djembe
Park przy DK w Rawiczu
Zapisy pod nr tel. 65 546 54 56

 26 sierpnia (piątek)
Koncert charytatywny 
Fabian gra dla…
Muszla koncertowa DK w Rawiczu

 27 sierpnia (sobota)
Premiera spektaklu Rawickiego 
Teatru Komedii 
Zakończenie lata

INFORMUJEMY   PROPONUJEMY    ZAPRASZAMY


