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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. 65 546 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

NOWA DYREKTOR NOWA DYREKTOR 
CENTRUM USŁUG CENTRUM USŁUG 

WSPÓLNYCHWSPÓLNYCH
Magdalena Panke została nowym 

dyrektorem Centrum Usług Wspólnych 
w Rawiczu. Obejmie ona funkcje po 
Arlecie Przydrożnej, która przeszła 
na emeryturę. Magdalena Panke 21 lat 
pełniła funkcję skarbnika gminy i na-
czelnika pionu zarządzania finansami 
w urzędzie miejskim w Śremie. Była 
również dyrektorem ds. ekonomicz-
nych w śremskich wodociągach. 

Nowa dyrektor CUW objęła funkcję 11 
lipca br. Magdalena Panke jest magistrem 
ekonomii, a swoją karierę zaczynała 
jako kontroler rachunkowy i inspek-

tor w Urzędzie Skarbowym w Śremie. 
W 1997 roku związała się z śremskim 
urzędem miasta, gdzie była skarbni-
kiem gminy. Jej ostatnim miejscem za-
trudnienia były Śremskie Wodociągi, 
w których pełniła funkcję dyrektora ds. 
ekonomicznych. 

- Ponad dwudziestoletnie doświadczenie 
zawodowe w obszarze finansów gminy jest 
dla nas dużą wartością. Pani Magdalena 
ma doświadczenia zarówno w obszarze 
finansów gminy, jak i spółki. Liczę na 
dobrą i wieloletnią  współpracę - mówi 
burmistrz Grzegorz Kubik.  /cib
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ŻNIWNA W MASŁOWIE ŻNIWNA W MASŁOWIE 
DO PRZEBUDOWYDO PRZEBUDOWY

W ramach Polskiego 
Ładu gmina Rawicz apliko-
wała o środki na budowę 
ul. Żniwnej w Masłowie. 
Zadanie otrzymało dofi -
nansowanie w wysokości 
2 mln zł, natomiast 45 tys. 
wyniesie wkład własny 
gminy. Inwestycja ma zo-
stać zakończona w połowie 
2024 roku. 

Budowa obejmuje wy-
konanie nowej nawierzch-
ni asfaltowej na długości 
ok. 900 m wraz z budową 
chodników i odwodnieniem 
drogi z niezbędną infra-
strukturą i zagospodaro-
waniem terenu. Zostaną 
także wykonane elementy 
bezpieczeństwa ruchu. 

Jeszcze w tym roku roz-
pocznie się postępowanie 
zakupowe, a przewidywa-
ny czas realizacji inwesty-
cji to 12 miesięcy. Zgodnie 
z założeniami wniosku, jaki 
Rawicz złożył do Polskiego 
Ładu, inwestycja ma być go-
towa do połowy 2024 roku. 
 /cib

BUDYNEK PRZY BUSZY 5BUDYNEK PRZY BUSZY 5
GRUNTOWNIE ODNOWIONYGRUNTOWNIE ODNOWIONY
BĘDZIE SŁUŻYŁ MIESZKAŃCOMBĘDZIE SŁUŻYŁ MIESZKAŃCOM

Dzięki dofinansowa-
niu, jakie gmina Rawicz 
uzyskała na rewitalizację 
centrum miasta,  zosta-
ła zrealizowana przebu-
dowa rynku oraz dwóch 
gminnych obiektów - gim-
nazjum przy ul. Szarych 
Szeregów oraz budynku 
przy Buszy 5, w którym 
prace wykonała lokalna 
fi rma RAWBUD. 

Budynek przy ul. Buszy 5 
będzie w całości przeznaczo-
ny celom społecznym. Obiekt 
zmieni swoją funkcję z ty-

powo biurowej na dzienny 
dom pomocy społecznej z po-
mieszczeniami mieszkalnymi 
– wspomaganymi i funkcjami 
dodatkowymi jak pomiesz-
czenia wielofunkcyjne dla 
organizacji pozarządowych. 

- Budynek został gruntow-
nie odnowiony i przebudowa-
ny pod nowe cele. Oddajemy go 
w ręce mieszkańców, przede 
wszystkim osób, które potrze-
bują opieki ze strony gminy. 
Prawdopodobnie z własnych 
środków przez wiele lat nie 
bylibyśmy w stanie przeprowa-
dzić inwestycji, jednak dzięki 

wielomilio-
nowym dofi -
nansowaniu 
i części wkładu 
własnego zbudowali-
śmy centrum niemal od nowa, 
mamy nowy rynek, nowy 
obiekt Multibiblioteki i teraz 
Buszy 5 - mówi wiceburmistrz 
Rawicza Paweł Szybaj. 

Parter budynku zajmo-
wany będzie przez pomiesz-
czenia dziennego domu 
pomocy społecznej – salę 
rehabilitacyjną z przebie-
ralnią i łazienką, pracow-
nię rękodzielniczą, świetlicę 

z pracownią kuchenną, 
pracownię komputerową 
czy salę do spotkań indywi-
dualnych. Piętro budynku 
zajmować będą pomiesz-
czenia wielofunkcyjne dla 
organizacji pozarządowych, 
punkt aktywnego seniora, 
Centrum Wsparcia Ekono-
mii Społecznej, pomieszcze-
nie odpoczynku z biblioteką, 
salę doświadczania świata 
i biofeedback. Na piętrze 
zlokalizowano również dwa 
mieszkania wspomagane, 
jedno studio i pomieszczenie 
do przepierek. Poddasze zaj-

mowane będzie przez miesz-
kania i studia wspomagane 
oraz pomieszczenie wspólne 
dla mieszkańców z aneksem 
kuchennym i pomieszcze-
niem do przepierek.

Ponad poddaszem znajduje 
się jeszcze przestrzeń stry-
chu wykorzystywana jedynie 
jako miejsce na urządzenia 
techniczne. Przebudowie 
nie podlegają pomieszczenia 
w piwnicy.

Wykonawcą inwestycji 
był RAWBUD, a wartość ro-
bót budowlanych wyniosła 
5,6 mln zł.  /cib

Projekt pn. "Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 
i Szarych Szeregów 3" jest współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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Rozpoczęła się budowa 
rawickiego pumptracku 
w ramach projektu Nowy 
Poligon. To pierwszy z ele-
mentów, który powstanie 
w związku z przebudo-
wą rekreacyjnego terenu 
w Sierakowie. Firma Velo 
Projekt z Warszawy zgod-
nie z planem ma zakończyć 

inwestycję jesienią tego 
roku. 

Projekt przewiduje za-
gospodarowanie wydzielo-
nego fragmentu Poligonu 
poprzez realizację obiek-
tu małej architektury 
w miejscu publicznym 
– zespołu torów rowe-

rowych typu pumptrack 
z elementami skateplazy 
w ramach rozszerzenia 
istniejącej już w gminie 
Rawicz infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej. 
Cały zespół składa się z 3 
torów asfaltowych: mini 
pumptracka, pumptracka 
i pumptracka „PRO” oraz 

z wewnętrzną betonową 
skateplazą. – To inwesty-
cja, która jest odpowiedzią 
na liczne wnioski rawickiej 
młodzieży w sprawie bu-
dowy tego typu obiektów. 
Jestem przekonany, że 
pumptrack będzie cieszył 
się zainteresowaniem nie 
tylko mieszkańców gminy, 

ale przyciągnie wielu za-
interesowanych z całego 
regionu – mówi dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rawiczu Maciej Szym-
kowiak. 

 Poza zespołem torów 
do jazdy na rowerze typu 
pumptrack i elementami 
skateplazy powstanie in-
frastruktura towarzysząca 
w postaci placu odpoczyn-
ku wyposażonego w ław-
ki, tablice informacyjną, 
stojaki rowerowe oraz 
kosze. Same tory składają 
się z profi lowanych pasm 
jezdnych, na których wystę-
pują garby oraz profi lowa-
nych zakrętów ułożonych 
w sekwencje umożliwiające 
rozpędzanie się i utrzymy-
wanie prędkości bez ko-
nieczności pedałowania. 
Serie muld wraz z bandami 
tworzą zamkniętą pętlę lub 
kilka pętli. 

 Powierzchnia torów wy-
niesie 2,2 tys. m kw., a ich 
długość jezdna to blisko 
pół kilometra. Velo Projekt 
wykona inwestycję za 1,2 
mln zł i zgodnie z planem 
zostanie zakończona w paź-
dzierniku br.   /cib

VELO PROJEKT Z WARSZAWY RUSZYŁVELO PROJEKT Z WARSZAWY RUSZYŁ
Z BUDOWĄ RAWICKIEGO PUMPTRACKUZ BUDOWĄ RAWICKIEGO PUMPTRACKU

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 
ustawę o dodatku węglowym. Od środy 
17 sierpnia wnioski o dodatek można 
składać w Centrum Usług Społecznych 
w Rawiczu lub elektronicznie. 

Dodatek węglowy przysługuje gospo-
darstwom domowym, w których głównym 
źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, 
brykiet lub pelet zawierający co najmniej 
w 85% węgla kamiennego. Warunkiem 
otrzymania dodatku węglowego będzie 
wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków. 

- Wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
należy złożyć w Centrum Usług Społecz-
nych w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 
4a bądź za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej. W CUS wnioski można 
składać w każdym dniu tygodnia od godz. 
8:00 do 14:00, a w środy do godz. 17:00. 
Oczywiście, będzie to można zrobić także 
drogą elektroniczną – wyjaśnia dyrektor 
CUS Władysława Czajkowska.  /cib

USTAWA O DODATKUUSTAWA O DODATKU
WĘGLOWYM PODPISANA WĘGLOWYM PODPISANA 
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KURTYNA WODNA I LAMPAKURTYNA WODNA I LAMPA
POWAŻNIE USZKODZONEPOWAŻNIE USZKODZONE
KOLEJNE AKTY WANDALIZMU KOLEJNE AKTY WANDALIZMU 

Na rawickim rynku 
w ostatnim czasie do-
szło do kolejnych aktów 
wandalizmu. Dwukrot-
nie została uszkodzona 
kurtyna wodna oraz jed-
na oprawa lampy w po-
sadzce. Gmina Rawicz 
zabezpieczyła monito-
ring, na którym widocz-
ni są wandale. Jeden ze 
sprawców już zgłosił się 
do urzędu. 

Wandale z początkiem 
sierpnia dokonali uszko-
dzenia kurtyny wodnej. 
Według zapisów z moni-
toringu, została ona zde-
wastowana dwukrotnie. 
Uszkodzona przez spraw-
ców została również jedna 
z lamp w posadzce rawi-
ckiego rynku. Gmina już 
zabezpieczyła monitoring, 
a Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Rawiczu 9 

sierpnia zgłosił sprawę na 
policję. 

- Uszkodzenia są bardzo 
wyraźnie widoczne na na-
graniach. Dla przykładu je-
den ze sprawców zawieszał 
się i nagiął kurtynę w pią-
tek 5 sierpnia około godziny 
23:40. Kolejny sprawca w po-
niedziałek 8 sierpnia około 
23:30 zawiesił się na zgiętej 
kurtynie i złamał jej górne 
ramię - mówi burmistrz Ra-

wicza Grzegorz Kubik, któ-
ry apeluje o poszanowanie 
gminnego mienia. 

Oprócz zniszczenia kur-
tyny wodnej i oprawy lam-
py w posadzce rawickiego 
rynku, monitoring zareje-
strował również inne za-
chowania wandali, m.in. 
załatwianie potrzeb fi zjo-
logicznych na drewniane 
domki znajdujące się na 
rynku.  /cib

STACJA UZDATNIANIA WODY STACJA UZDATNIANIA WODY 
W ZAŁĘCZU W PRZEBUDOWIEW ZAŁĘCZU W PRZEBUDOWIE

Trwa modernizacja 
stacji uzdatniania wody 
w Załęczu. To w ostatnim 
czasie druga największa 
w historii rawickich wodo-
ciągów inwestycja, która 
kosztować będzie prawie 
15 mln zł. Prace rozpo-
częły się w październiku 
2021 roku, a ich zakoń-
czenie planowane jest na 
przełom maja i czerwca 
2023 roku.

Inwestycja ma szeroki 
zakres robót i obejmuje 
część budowlaną, elek-
tryczną, technologiczną 
i sanitarną. Przebudowa 
odbywa się w taki sposób, 
by zapewnić ciągłość pracy 
stacji. 

W budynku pompow-
ni wszystkie urządzenia 
uzdatniania i dystrybucji 
wody zostaną wymienione 
na nowe i będą pracować 
w niezmiennym układzie 
technologicznym. Filtry 
ciśnieniowe, które do tej 
pory usytuowane były 
poza budynkiem, zosta-
ną wymienione na nowe 
i umieszczone w wewnątrz 
pompowni. Woda uzdat-
niona gromadzona będzie 
w dwóch istniejących zbior-
nikach retencyjnych, które 
zostaną poddane gruntow-
nej renowacji wraz z wy-
mianą całego orurowania. 
Obecnie wodę uzdatnioną 
tłoczy do sieci wodocią-
gowej zestaw pompowy 
składający się z 3 pomp. 
Po modernizacji, sieć wo-
dociągowa zasilana będzie 
za pomocą 5 pomp. 

Wszystkie sieci wodo-
ciągowe i kanalizacyjne na 
terenie obiektu zostaną wy-
mienione na nowe. 

- Celem przedsięwzięcia 
jest zwiększenie wydajności 
ujęcia, zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej, a także 
zapewnienie nieprzerwanych 
dostaw wody do mieszkań-
ców Rawicza oraz okolicz-
nych miejscowości – mówi 
prezes ZWiK Robert Gar-
czyński.

Inwestycja obejmuje 
przebudowę budynku 
socjalno–technicznego, 
nadbudowę i przebudowę 
budynku pompowni wraz 
z budową fundamentów 
pod urządzenia uzdat-
niania wody. W samym 
budynku stacji przebudo-
wana zostanie dyspozytor-
nia oraz zaplecze socjalne 
wraz z wykonaniem insta-
lacji sanitarnych. Inwesty-
cja przewiduje również 
budowę kontenerowej 
stacji transformatorowej 
oraz nowych linii zasila-
jących i instalacji elek-
trycznych. Modernizacja 
uwzględnia także montaż 
pompy ciepła oraz insta-
lacji paneli fotowolta-
icznych. Cała inwestycja 
przyczyni się do optyma-
lizacji kosztów eksploata-
cyjnych obiektu.

Rawickie wodociągi za-
opatrują w wodę miasto 
Rawicz oraz inne miejsco-
wości z 11 studni głębino-
wych zlokalizowanych na 
terenie Świniar, Borowna, 
Wodnik i Załęcza. W sa-
mym Załęczu, na terenie 

Stacji Uzdatniania Wody 
usytuowane są 2 studnie, 
które zostaną w ramach 
zadania wyposażone 
w nową armaturę wraz 
z orurowaniem oraz na-
ziemną obudowę z two-
rzywa.

W celu zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji 
ujęcia i stacji oraz uzy-
skiwania niezbędnych in-
formacji o rzeczywistych 
parametrach technicznych 
rozbudowany zostanie 
również istniejący system 
monitoringu i sterowa-
nia procesem uzdatnia-
nia wody.

- Cała przebudowa wy-
konywana jest na czynnym 
obiekcie, dlatego też do czasu 
zakończenia inwestycji może 
pojawić się kilka nocnych 
przerw w dostawie wody, bez 
których nie uda się wykonać 
pewnych czynności – wyjaś-
nia prezes ZWiK.

We wrześniu 2021 roku. 
Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Rawiczu sp. z o.o. 
podpisał umowę na reali-
zację zadania z konsorcjum 
fi rm: HYDRO-MARKO sp. 
z o.o. sp.k. z siedzibą w Ja-
rocinie oraz PROINVEST sp. 
z o.o. z siedzibą w Rawiczu. 

Inwestycja jest fi nanso-
wana w formie pożyczki 
(częściowo umarzalnej) 
z programu pn. „Adaptacja 
do zmian klimatu oraz ogra-
niczanie skutków zagrożeń 
środowiska” Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.  /cib
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NOWY INWESTOR RUSZYŁ Z BUDOWĄ 
W RAWICKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ 

Z początkiem sierp-
nia ruszyły pierw-
sze prace związane 
z budową nowej fi rmy 
w rawickiej strefi e go-
spodarczej w Sierako-
wie. Inwestycja jest 
prowadzona przez nowo 
powołaną spółkę EEP, 
czyli polski oddział nie-
mieckiej marki Ernst & 
Engbring GmbH należą-
cej do holenderskiego 
holdingu TKH Group. 
Obecnie trwają prace 
ziemne. 

Z początkiem czerwca 
gmina Rawicz poinfor-
mowała o sprzedaży 8 ha 
gruntów w strefi e prze-
mysłowej w Sierakowie 
pod nową inwestycję. Fir-
ma, która kupiła grunt, 
będzie produkowała 
specjalistyczne systemy 
kablowe dla przemysłu 
medycznego i automatyki 
przemysłowej oraz kab-
le światłowodowe.

Obecnie  ruszyły 
pierwsze prace ziemne. 
Głównym wykonaw-
cą inwestycji jest fi rma 
Adamietz. Jak informu-
je spółka EEP, budowa 
powinna zająć około 10 
miesięcy, a jej zakoń-
czenie planowane jest 
w drugim kwartale 2023 
roku. Firma docelowo za-
mierza zatrudnić około 
120 osób i już rozpoczęła 
rekrutację. W pierwszej 

kolejności będą potrzebni 
elektrycy, elektromecha-
nicy i operatorzy maszyn.

- W rawickiej strefie 
w pełni ruszyliśmy z pra-
cami. Naszą współpracę 
z generalnym wykonawcą 
i gminą Rawicz oceniam 
niezwykle wysoko i mam 
nadzieję, że harmonogram 
prac, mimo ogromnego 
tempa, uda się wykonać 
bez większych przeszkód. 
Prowadzimy już rekruta-
cję, pracownicy nie muszą 
być wąsko wyspecjalizo-
wani, będziemy stawia-
li na szkolenia - mówi 
prezes EEP Katarzyna 
Mansfeld-Hejdysz.

Burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik jest 
przekonany, że firma 
technologiczna to zmia-
na w profi lu obecnych 
na rawickim rynku fi rm. 
- Jest to branża niezwykle 
dynamicznie rozwijają-
ca się, która ma ogromny 
potencjał. Budowa i chęć 
szybkiego uruchomie-
nia fabryki to również 
dobry sygnał dla innych 
fi rm w Polsce, które po-
szukują dogodnego miej-
sca na rozwój, ale jest to 
również przyszły part-
ner dla funkcjonujących 
na rawickim rynku fi rm. 
Niektóre z nich mogą zo-
stać podwykonawcami, 
usługodawcami czy ko-
operantami  - mówi Grze-
gorz Kubik. /cib

KOMUNIKATKOMUNIKAT

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
gminy mają obowiązek prowa-
dzenia ewidencji zbiorników bez-
odpływowych (szamb). Jednym 
z powodów ich rejestrowania 
jest konieczność wywiązania się 
z obowiązku kontrolowania czę-
stotliwości opróżniania tychże 
zbiorników. Dotyczy to również 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków – ich ewidencja umożliwia 
kontrolowanie częstotliwości 
i sposobu pozbywania się ko-
munalnych osadów ściekowych 
gromadzących się w czasie eks-
ploatowania oczyszczalni.

Burmistrz Gminy Rawicz przypo-
mina właścicielom nieruchomości 
posiadającym bezodpływowe zbior-
niki (szamba) oraz przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, iż zgodnie 
z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gmi-
nach właściciele nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nie-
ruchomości nieczystości ciekłych, 
zobowiązani są do posiadania 
umów i dowodów uiszczania opłat  
za usługi polegające na opróżnia-
niu zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 
przez przedsiębiorcę posiadają-
cego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

Niedopuszczalne jest, by ścieki 
z budynków mieszkalnych były gro-
madzone lub wywożone wspólnie 
z gnojówką lub gnojowicą na grun-
ty rolne.

W związku z tym informujemy, 
że na terenie gminy Rawicz rozpo-
czyna się cykl kontrolny. Kontrola, 
w pierwszej kolejności, polegała 

będzie na wezwaniu właściciela nie-
ruchomości do przedłożenia w tut. 
Urzędzie zawartej umowy z przed-
siębiorcą oraz do okazania dowo-
dów potwierdzających uiszczanie 
opłat za tę usługę (rachunki, faktury 
vat). Należy pamiętać, że posiada-
ne rachunki muszą potwierdzać 
regularność wywozu nieczystości 
z szamba.

W przypadku posiadania przy-
domowych oczyszczalni ścieków, 
należy pamiętać o obowiązku pozby-
wania się z nich osadów ściekowych 
(zgodnie z instrukcją eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków). 
Fakt ten również musi zostać odpo-
wiednio udokumentowany, tj. trzeba 
posiadać umowę na wywóz osadów 
ściekowych oraz dowody uiszczania 
opłaty za w/w usługę. 

W kolejnym etapie kontroli pra-
cownicy Urzędu Miejskiego Gminy 

Rawicz przeprowadzą bezpośrednie 
kontrole nieruchomości wyposażo-
nych w zbiorniki bezodpływowe 
(szamba) oraz przydomowe oczysz-
czalnie ścieków. Podczas kontroli 
w terenie właściciele nieruchomo-
ści zostaną poproszeni o okazanie 
umowy oraz dowodów potwierdza-
jących opłatę za wywóz nieczystości 
ciekłych

Właściciele nieruchomości, 
którzy nie spełnili obowiązków 
wynikających z ustawy, tj. nie 
podpisali umów na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych lub 
osadu z przydomowych oczysz-
czalni ścieków – powinni to uczy-
nić niezwłocznie.

Pozbywanie się z terenu nieru-
chomości nieczystości ciekłych nie-
zgodnie z przepisami prawa podlega 
karze grzywny.  /WSPiR

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI KONTROLE NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI 
BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓWBEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolicZ cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

SALA DAWNYCH RZEMIOSŁSALA DAWNYCH RZEMIOSŁ
W MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJW MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

Po wakacyjnej przerwie, kie-
dy wracamy z pozamiejscowych 
wycieczek, nadchodzi czas na po-
nowne osadzenie w rodzimych 
miejscowościach. Wówczas, dla 
równowagi, warto sprawdzić, 
co do zaoferowania ma rodzin-
ne miasto.

W Muzeum Ziemi Rawickiej cie-
kawostki dla zwiedzających skrywa 
między innymi sala dawnych rze-
miosł – przedmioty w niej zgroma-
dzone liczą nawet kilkaset lat.

Od XVII wieku – początków ist-
nienia miasta, do XIX wieku Rawicz 
znany był jako jeden z głównych 
ośrodków rzemiosła w Wielkopol-
sce. Jedna z sal wystawienniczych 

w MZR dedykowana jest historii 
działalności cechów funkcjonują-
cych przed wiekami w „mieście 
rzemieślników”. Dawne zawody, 
którymi najczęściej parali się rawic-
cy rękodzielnicy to: tkacz, sukien-
nik, szewc, młynarz. Przedstawicieli 
danych profesji zrzeszały cechy 
– organizacje jednoczące rzemieśl-
ników z poszczególnych branż. Na 
ekspozycji w „sali dawnych rze-
miosł” prezentowane są elementy 
wyposażenia warsztatów, a także 
cechowe pamiątki: skrzynie, tło-
ki pieczętne, puchary biesiadne. 
Cenne muzealia z tej dziedziny – 
jedne z najstarszych w zbiorach 
muzeum – obejrzeć można z bliska 
podczas zwiedzania.
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JUBILEUSZE
MAŁŻEŃSKIE  

Z początkiem lipca br. w rawickim ratuszu odbyły się tradycyjne spotkania 
Burmistrza Gminy Rawicz Grzegorza Kubika z parami obchodzącymi w 2020 roku 
jubileusze pożycia małżeńskiego. Roczne opóźnienie było spowodowane pandemią.

4 lipca na spotkanie przybyły pary, które wspólnie przeżyły 50 lat. Kolejne dwa dni poświęco-
ne były wizytom jubilatów, którzy świętowali 60-lecie oraz 65-lecie ślubu. Podczas uroczystych 
spotkań zaproszeni goście otrzymali z rąk burmistrza Grzegorza Kubika medale państwowe 
nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Fot. Mirosław Bardziński

Wszystkim parom serdecznie gratulujemyWszystkim parom serdecznie gratulujemy
wielu wspólnie spędzonych lat!wielu wspólnie spędzonych lat!

jubileusze pożycia małżeńskiego. Roczne opóźnienie było spowodowane pandemią.

50-lecie ślubu   • Monika i Henryk Dąbrowicz • Wanda i Zygmunt Dąbrowicz • Krystyna i Ryszard Domańscy • Teresa i Janusz Hulińscy • Teresa i Stanisław Kicińscy 
                               • Kazimiera i Władysław Kozera • Eugenia i Eugeniusz Kunysz • Halina i Jan Misiewicz • Ewa i Stanisław Pernak • Zofi a i Jan Mróz

50-lecie ślubu      • Hanna i Tadeusz Alcer • Krystyna i Zygmunt Frąszczak • Halina i Antoni Szymańscy 
                                  • Krystyna i Stefan Wyrzykiewicz • Teresa i Zdzisław Ciszak

50-lecie ślubu   • Maria i Władysław Zmuda • Elżbieta i Czesław Pospiech • Irena i Władysław Ostaszewscy • Zofi a i Zenon Leciejewscy • Maria i Stanisław Kasprzak 
                               • Zofi a i Władysław Jórdeczka • Genowefa i Andrzej Bałuniak • Halina i Kazimierz Jurdeczka • Urszula i Jerzy Wawrzyniak

60-lecie ślubu   • Emilia i Czesław Cwojdzińscy • Marianna i Stanisław Giżewscy • Kazimiera i Czesław Staśkiewicz • Urszula i Franciszek Stefaniak 
                               • Aleksandra i Jan Świerzewscy • Janina i Kazimierz Tysiak • Stanisława i Leon Wojciechowscy
65-lecie ślubu   • Emilia i Sylwester Maćkowiak • Barbara i Józef Urmańscy
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50-lecie ślubu   • Monika i Henryk Dąbrowicz • Wanda i Zygmunt Dąbrowicz • Krystyna i Ryszard Domańscy • Teresa i Janusz Hulińscy • Teresa i Stanisław Kicińscy 
                               • Kazimiera i Władysław Kozera • Eugenia i Eugeniusz Kunysz • Halina i Jan Misiewicz • Ewa i Stanisław Pernak • Zofi a i Jan Mróz

50-lecie ślubu    • Maria i Mieczysław Nawroccy • Kamila i Jan Tabaka • Genowefa i Stanisław Wojtysiak
                                • Maria i Marian Zielińscy • Barbara i Stanisław Wierzbiccy • Halina i Antoni Karkosz

50-lecie ślubu   • Maria i Władysław Zmuda • Elżbieta i Czesław Pospiech • Irena i Władysław Ostaszewscy • Zofi a i Zenon Leciejewscy • Maria i Stanisław Kasprzak 
                               • Zofi a i Władysław Jórdeczka • Genowefa i Andrzej Bałuniak • Halina i Kazimierz Jurdeczka • Urszula i Jerzy Wawrzyniak

60-lecie ślubu   • Emilia i Czesław Cwojdzińscy • Marianna i Stanisław Giżewscy • Kazimiera i Czesław Staśkiewicz • Urszula i Franciszek Stefaniak 
                               • Aleksandra i Jan Świerzewscy • Janina i Kazimierz Tysiak • Stanisława i Leon Wojciechowscy
65-lecie ślubu   • Emilia i Sylwester Maćkowiak • Barbara i Józef Urmańscy
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W marcu br. Polskie 
Stowarzyszenie Snoe-
zelen ISNA-MSE Polska 
certyfikowało nowo po-
wstałą Salę Doświadcza-
nia Świata w Przedszkolu 
nr 5 „Pod Grzybkiem”, 
w której pracuje się me-
todą Snoezelen. 

Istota metody Snoezelen 
polega na poszukiwaniu 
dróg dojścia do osób, z któ-
rymi kontakt jest utrudnio-
ny i którzy mają problemy 
z odbieraniem otoczenia 
oraz samych siebie w oto-
czeniu. 

W tym celu stosuje się 
bezzadaniową i niedy-
rektywną stymulację po-
lisensoryczną, w oparciu 
o przestrzeganie ośmiu 
zasad sformułowanych 
przez głównych twórców 
i propagatorów Snoezelen: 
terapeutę zajęciowego Ada 
Verheula i muzykoterapeu-
tę Jana Hulsegge. 

Sala Doświadczania 
Świata to specjalnie wyod-
rębnione pomieszczenie, 
wyposażone w różnorod-
ne urządzenia stymulujące 
rozwój zmysłów. Głównym 
celem organizowania tego 
typu sal jest stwarzanie 
możliwości odbierania 
nowych bodźców, wzbo-
gacanie doświadczeń oraz 
miłe spędzanie czasu w at-
mosferze pełnej relaksu 
przez osoby z wieloraką 
niepełnosprawnością. Naj-
częściej sale doświadczania 
świata są wykorzystywa-
ne w pracy terapeutycznej 
z dziećmi, ale również doro-
słymi i osobami starszymi 
w różnych fazach demencji, 
z uszkodzeniami mózgu, 
chronicznymi bólami i in-
nymi problemami zdrowot-
nymi. Z terapii korzystają 
także osoby zdrowe, naj-
częściej w celu relaksacji 
i odprężenia. Sala Doświad-
czania Świata w Przedszko-
lu nr 5 „Pod Grzybkiem” to 

duże pomieszczenie  z częś-
cią aktywizacyjną (basen 
z kulkami) oraz relaksacyj-
ną (łóżko wodne, kolumny 
wodne). SDŚ wyposażona 
jest w: podgrzewane łóżko 
wodne z podstawą dźwię-
kową i matą wibrującą, ko-
lumnę wodną z panelem do 
zmiany kolorów i natężenia 
oraz wielkości bąbelków 
wodnych, kolumnę wod-
ną z pływającymi rybkami, 
dwie kotary światłowodo-
we, 2 wiązki światłowodów 
(rzeka), domek lustrzany, 
projektory, białe niebo, 
zestaw instrumentów 
akustycznych do terapii 
dźwiękami. 

Od czasu certyfikowania 
sali i odbycia szkoleń tera-
peutki pracujące w przed-
szkolu prowadzą terapię 
metodą Snoezelen wpro-
wadzając różnorodne zaję-
cia tematyczne mające na 
celu pobudzanie różnych 
zmysłów. /Przedszkole nr 
5 w Rawiczu 

PROFESJONALNA PROFESJONALNA 
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATASALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
W PRZEDSZKOLU NR 5 „POD GRZYBKIEM” W RAWICZUW PRZEDSZKOLU NR 5 „POD GRZYBKIEM” W RAWICZU
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Nasza historiaNasza historia

Tomasz Musielak

W ramach przedsięwzięcia 
pn. "Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań 
po nawozach typu Big Bag" 
zebrano 128,693Mg odpadów, 
w tym: folia rolnicza 82,562 
Mg, siatka do owijania balo-
tów 22,444 Mg, sznurek do 
owijania balotów 6,579 Mg, 
opakowania po nawozach 
5,543Mg oraz opakowanie typu 
Big Bag 11,565Mg.

Przedsięwzięcie polegało 
na zebraniu, następnie trans-
porcie oraz przekazaniu do 

odzysku lub unieszkodliwie-
nia odpadów z działalności 
rolniczej. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia wyniosła 33 
079,24 zł, z czego 30 628,93 zł 
Gmina Rawicz uzyskała z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie.  

 /BZPF

USUWANIE ODPADÓW 
Z DZIAŁALNOŚCI
ROLNICZEJ W ramach przedsięwzięcia 

pn. "Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy 
Rawicz w latach 2021-2022" zebra-
no, a następnie przetransportowa-
no i przekazano do odzysku lub 
unieszkodliwienia 218Mg odpa-
dów zawierających azbest z nie-
ruchomości znajdujących się na 
terenie gminy Rawicz. Usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów bu-
dowlanych zawierających azbest 
zmniejszy emisję włókien azbe-
stowych do powietrza, co będzie 
miało wpływ na ochronę zdrowia 
mieszkańców gminy.

Całkowita wartość przedsięwzięcia 
wyniosła 115 804,84 zł, z czego 100 

000,00 zł uzyskano w ramach "Ogól-
nopolskiego programu fi nansowania 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest" przy udziale Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.  /BZPF

USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Nie malownicze o każ-
dej porze roku planty, nie 
owiane ponurą sławą wię-
zienie, a… kiełbaski były 
tym, z czego około 100 lat 
temu słynął Rawicz. Jak do 
tego doszło, że to właśnie 
wyroby wędliniarskie stały 
się symbolem miasta?

Pierwsi rawiccy 
wędliniarze.

Historia słynnych rawi-
ckich kiełbasek w ogóle 
by się nie rozpoczęła, gdy-
by nie praca miejscowych 
rzeźników. Ci zaś pojawili 
się w Rawiczu niemal na 
samym początku istnienia 
miasta. Już w 1639 r. wśród 
rawickich mieszczan fi gu-
rował „Baltzer Tschuschke, 
rzeźnik”. Kilka lat później 
(dokładnie w 1645 r.) rawiccy 
rzeźnicy zrzeszyli się w orga-
nizację cechową.

Dla lokalnych wędliniarzy 
to bardzo ważny moment. 
Bractwa cechowe były bo-
wiem nie tylko organizacją 
zrzeszającą przedstawicieli 
danej profesji, ale i swego 
rodzaju „szkołą zawodową”, 
kasą pożyczkową dla swoich 
członków, towarzystwem do-
broczynnym czy organizacją 
o charakterze militarnym 
(obrona miasta przed na-
jeźdźcą). To, że dana grupa 
zawodowa posiadała cech, 
świadczyło o jej wpływach 
oraz prężnym rozwoju.

Na marginesie warto 
zauważyć, że nazwa ulicy 
Rzeźnickiej  (u boku ulicy 
Kramarskiej i Sukienniczej) 
stała się jedną z nielicznych 
pamiątek sprzed kilkuset 
lat po skupionych w ce-
chach rzemieślnikach.

„Złoty Wiek” kiełbasek

Do swego rodzaju „naro-
dzin” rawickich kiełbasek 
doszło jednak nieco później, 
gdyż dopiero pod koniec 
XIX wieku. To wówczas ra-
wickim wędliniarzom, po 
wielu kulinarnych ekspery-
mentach, udało się odkryć 
w pełni satysfakcjonującą 
recepturę. Nie namyślając się 
długo, postanowili dołączyć 
nowo wytworzony specjał 
do swojej oferty handlowej. 
Początkowo przysmak pro-
dukowano wyłącznie na 
potrzeby mieszkańców re-
gionu. Wyborny smak spra-

wił jednak, że popularność 
kiełbasek szybko rosła, stop-
niowo przekraczając granice 
Wielkopolski. 

W okresie tym Rawicz był 
jeszcze pod zaborem niemie-
ckim. W efekcie rawiccy węd-
liniarze mogli łatwiej trafi ć 
do klientów w Niemczech, 
słynących ze swego zamiło-
wania do kiełbasek. Sukces 
przeszedł ich oczekiwania 
- w parę lat rawickim wyro-
bom udało się podbić serca 
Niemców. Do tego stopnia, że 
w kilka lat produkty zaczęły 
rywalizować z dotychczaso-
wym liderem rynku - wywo-
dzącymi się z Austrii „Weiner 
Wurstschen”. 

Popularność kiełba-
sek z Rawicza była na tyle 
duża, że stały się one mar-
ką skutecznie reklamującą 
same miasto. Wizerunek 
wędlin widniał na plaka-
tach, w gazetach, a nawet 
na… Pocztówkach, na któ-

rych umieszczano je u boku 
największych lokalnych 
atrakcji i zabytków. O wyro-
bach wspomniano również 
w pieśni z 1910 r. o tytule 
„Zum Preuse von Rawitsch” 
(czyli „Na chwałę Rawicza”). 
W kolejnych wersach utwo-
ru autor wylicza wszystkie 
„chluby” Rawicza; jeden 
z ustępów w wolnym tłu-
maczeniu brzmi: „głośno 
rozlega się w dalekich kra-
jach wieść o soczystości 
twych kiełbasek”.

Kiełbaski w odrodzonej 
Rzeczypospolitej

Zmierzch świetności rawi-
ckich kiełbasek nastąpił po 
I wojnie światowej, w nie-
podległej już Polsce. W wy-
niku zmiany granic rawiccy 
wędliniarze zostali odcięci od 
dotychczasowych rynków 
zbytu w Niemczech. Koniecz-
ne okazało się dotarcie do 
klientów na nowych obsza-
rach, dla których marka na-
szych wyrobów nie była aż 
tak atrakcyjna. Pomimo tych 
trudności, w dalszym ciągu 
kontynuowano trady-
cję wytwarza-
nia kiełbasek. 

To wówczas 
przyjęła się na-
zwa „kiełbaski 
rawickie”. Specjał 
wychwalało na ła-
mach lokalnej pra-
sy wielu rzeźników, 

jednak największą sławą cie-
szyły się kiełbaski produko-
wane przez Alberta Scholza 
(po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości występujące-
go jako Wacław Szymczak). 
Jego wyroby, reklamowane 
jako „prawdziwe rawickie 
kiełbaski”, można było zaku-
pić w sklepie mieszczącym 
się przy  plantach, naprze-
ciwko „Pomnika Żołnierza”.

Tajemnica sukcesu

Na czym polegała magia 
kiełbasek rawickich? Dziś 
trudno odpowiedzieć na to 
pytanie. Prawdopodobnie ta-
jemnica ich sukcesu tkwiła 
w odpowiednich proporcjach 
mięsa wieprzowego, cielęci-
ny oraz przypraw. Miłośni-
cy kiełbasek sprzed stu lat 
wychwalali również jakość 
ich „wykonania” – ciem-
nosłomkowy (w przekroju 
jasnoróżowy) kolor oraz dłu-
gość wynoszącą równiutkie 
15 cm. 

„GŁOŚNO ROZLEGA SIĘ W DALEKICH KRAJACH 
WIEŚĆ O SOCZYSTOŚCI TWYCH KIEŁBASEK”

KRÓTKA HISTORIA KIEŁBASEK RAWICKICH
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Współpraca z Czecha-
mi skupia się głównie na 
kulturze oraz wspólnym 
dla obu miast temacie 
dudziarzy. Na zaprosze-
nie burmistrza Strako-
nic  Břetislava Hrdlička 
przedstawiciele gminy 
Rawicz wzięli udział 
w 24. Międzynarodowym 
Festiwalu Dudziarskim 
w Strakonicach.

Rawicz reprezentował 
zastępca burmistrza Paweł 
Szybaj oraz Michał Umław-
ski prezes Stowarzyszenia 
Dudziarz.eu.  Polska dele-
gacja była gościem Strako-
nic od 26-28 sierpnia.

W efekcie rozmów 
wznowiona zostanie wy-
miana kulturalna między 
miastami a Zespół Regio-
nalny Wisieloki wystąpi 
na 25. Międzynarodo-
wym Festiwalu Dudziarzy 
w Strakonicach. Być może 
- już wkrótce w Muzeum 
w Strakonicach pojawią 
się dudy wielkopolskie 
wykonane właśnie przez 
Michała Umławskiego. 
Znalazłyby się w gronie 
zbieranych przez wiele 
lat eksponatów pokazu-
jących historię dud i du-
dziarzy.  /JA

RAWICZ WZNAWIA
KONTAKT Z PARTNERSKIM 
MIASTEM STRAKONICE
PO PONAD 2 LATACH PRZERWY

Program realizowany 
będzie od lipca do grud-
nia 2022 roku przez gmi-
nę Rawicz we współpracy 
z firmą Sidly – polskim 
producentem systemu 
i opasek telemedycznych, 
a fi nansowany ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.  Seniorzy (powy-
żej 65. roku życia) biorący 
udział w programie otrzy-
mają tzw. „opaskę bezpie-
czeństwa” wraz z dostępem 
do usługi teleopieki.

Oficjalne przekazanie 
opasek bezpieczeństwa dla 
zakwalifi kowanych do pro-
gramu uczestników odby-
ło się 22 lipca w Centrum 
Usług Społecznych w Rawi-
czu. Podczas uroczystości 
przedstawiciel fi rmy Sidly 
przeprowadził szkolenie dla 

uczestników programu na te-
mat zasad właściwego użytko-
wania urządzenia.

Bransoletki wyposażone 
w kartę SIM pełnią szereg 
funkcji: przycisku bezpie-
czeństwa SOS, detektora 
upadku, czujnika zdjęcia 
opaski, lokalizacji GPS, funk-
cje monitorujące podstawo-
we czynności życiowe (puls 
i saturacja) oraz możliwości 
łączności z rodziną (opieku-
nem). Urządzenia są wodo-
szczelne i przez cały okres 
użytkowania posiadają gwa-
rancję i wsparcie techniczne 
producenta.  

Firma Sidly dysponuje 
własnym telecentrum, gdzie 
w trybie 24/7 dyżurują wy-
kwalifikowani ratownicy 
medyczni. Mobilna bran-
soletka z wmontowanym 
przyciskiem bezpieczeń-

stwa, którą należy mieć stale 
przy sobie, wysyła sygnał do 
centrum monitoringu o lo-
kalizacji użytkownika, daje 
możliwość zawiadomienia 
bliskiej osoby lub wezwania 
specjalistycznej pomocy, 
dzięki dodatkowej funkcji 

reaguje na nagły upadek au-
tomatycznie wysyłając sygnał 
alarmowy. Naciśnięcie guzi-
ka spowoduje połączenie się 
kwalifi kowanego ratownika 
medycznego, którego zada-
niem będzie ocena sytuacji 
i odpowiednia reakcja pomo-

cowa, np. wezwanie członka 
rodziny lub sąsiada posiada-
jącego klucz do mieszkania, 
wezwanie służb medycznych 
i udzielenie im komplekso-
wych informacji o seniorze 
na podstawie danych zawar-
tych w Karcie Pacjenta.  /cib

GMINA RAWICZ PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI 
PROGRAMU: KORPUS WSPARCIA SENIORA
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RODZINNE MUZEUM Z PLECAKIEMRODZINNE MUZEUM Z PLECAKIEM
–   PODSUMOWANIE WAKACJI–   PODSUMOWANIE WAKACJI

Oprócz możliwości zwie-
dzania ekspozycji stałej 
oraz wystaw czasowych 
sztuki współczesnej pro-
pozycją Muzeum Ziemi 
Rawickiej w tym sezonie 
wakacyjnym były działa-
nia plenerowe w dziedzinie 
krajoznawstwa i turystyki 
kulturowej. W lipcu i sierp-
niu na trasę „spacerów z ra-
wickim niedźwiadkiem” 
wyruszyło z muzealnymi 
edukatorami ponad stu 
uczniów uczestniczących 
w turnusach kolonijnych. 
Zajęcia były organizowa-
ne w ramach współpracy 
Muzeum z Centrum Usług 
Społecznych. Odbyły się 
również wyjazdowe zajęcia 
warsztatowe w „lawendo-
wym Łaszczynie” i spacery 
z muzealnymi questami.

Główny element letniej 
oferty stanowiły w tym roku 
wycieczki krajoznawcze w ra-
mach programu „Rodzinne 

Muzeum”. W ciągu roku 
w tym cyklu są organizowa-
ne przede wszystkim zajęcia 
warsztatowe o różnej tema-
tyce, integrujące całe rodziny 
poprzez wspólne zabawy ma-
nualne. Natomiast w wakacje 
grupy międzypokoleniowe 
wyruszyły w lipcu do Pozna-
nia, a w sierpniu do Świdnicy. 
W programach zwiedzania 
znalazły się najpopularniej-
sze obiekty w tych miastach, 
stanowiące ich turystyczną 
„wizytówkę”. Szlak poznański 
prowadził przez Ostrów Tum-
ski i Śródkę z Interaktywnym 
Centrum Historii, Muzeum 
Pyry, nowe Centrum Szyfrów 
Enigma. W Świdnicy rawicza-
nie zwiedzili Kościół Pokoju, 
Muzeum Dawnego Kupiectwa 
oraz katedrę. - Naszym celem 
jest popularyzacja turystyki 
kulturowej jako formy spę-
dzania wolnego czasu, a także 
walorów krajoznawczych nie 
tylko w lokalnym wymiarze. 
Chcemy zachęcić dzieci, mło-

dzież, a także towarzyszące im 
osoby dorosłe do aktywności, 
zwiedzania polskich zabytków, 
odkrywania piękna miast i re-
gionów – podkreśla Adriana 
Miara, Dyrektor muzeum. 
Muzealne wycieczki mają 
stanowić dla uczestników in-

spirację do kolejnych podróży 
w rodzinnym gronie.

W lipcu zwiedzający muze-
um mogli obejrzeć wystawę 
fotografi i „Nieoczywiste”, na 
której swoje prace zaprezen-
towali członkowie Okręgu 
Łódzkiego Związku Polskich 

Artystów Fotografików. 
W sierpniu w ramach Ogól-
nopolskiego Przeglądu Sztuki 
Współczesnej FORMA w mu-
zealnej galerii była czynna 
wystawa prac Macieja Wal-
czaka pt. „Niekolor”.  /MZR
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

NINA ZAWADZKA
DZIEWCZYNA LOTNIKA

"Czasem jednak nie sposób zrozumieć 
rzeczy nieuniknionych, a jedynym ratunkiem 
jest akceptacja i pozwolenie losowi na to, by 
nami kierował". 

Piękna historia. O miłości, wojnie, budowaniu 
życia po niej, ale przede wszystkim o sile kobiet. 
Kobiet, które się wspierają pomimo wszystko. 
I o uczuciach, które są w stanie przetrwać naj-
gorsze zło, o trudnych czasach wojennych, lecz 
tym razem chodzi o dużo smutniejszy, siejący 
zgrozę okres po II. wojnie w Polsce, który de 
facto natychmiast stał się kolejną okupacją, 
może nawet straszniejszą, niż ta hitlerowska, 
bo nieprzewidywalną. Skala okrucieństwa, 
pomimo niby wygranej wojny, poraża i nie 
dotyczy tylko Polaków. Bardzo ciekawie za-
rysowany był wątek, traktujący o tragicznych 
losach Niemców, urodzonych we Wrocławiu, 
którzy nie zdecydowali się na ucieczkę w głąb 
Niemiec po tym, jak Wrocław po wojnie wszedł 
w granice naszego kraju.

Dziewczyna lotnika to pozycja w której autor-
ka swoim niebywale przejrzystym i lekkim pió-
rem wciąga czytelnika w bieg wydarzeń, których 
stajemy się mimowolnym obserwatorem. Fabuła 
którą śledzimy z wielkim zainteresowaniem już 
od pierwszych stron jest niezwykle życiowa, 
a stworzeni bohaterowie autentyczni co powoduje, że doświadczamy emocjonalnych zawirowań, 
a potrójna płaszczyzna czasowa daje nam możliwość poznania każdego aspektu życia naszych 
bohaterów, które pełne jest nieoczekiwanych trudności, z którymi przychodzi im się zmierzyć.

Polecam Aurelia M.

Pełna tajemnic, namiętno-
ści i emocji… Taka jest naj-
nowsza pozycja książkowa 
autorstwa Izabeli M. Krasiń-
skiej. 

Główni bohaterowie – Doro-
ta  i Przemek - to małżeństwo 
po przejściach. Tragedia, jaka 
ich spotkała, spowodowała, że 
pozostała między nimi jedynie 
niechęć i wzajemne żale. Czy 
jest możliwe aby odbudowali 
swoją relację? Na horyzoncie 
pojawia się Sandra, atrakcyj-
na studentka polonistyki, dla 
której mężczyzna traci głowę. 
Przypomina mu ona biblijną 
postać – Salome. Podczas gdy 
romans tych dwojga zacznie 
zmierzać w niepokojącym kie-
runku, Dorota postara się od-
zyskać miłość męża. Z jakim 
skutkiem? 

Przemek będzie zmuszony 
podjąć decyzję, stanąć przed 
wyborem: powinność czy na-
miętność. Konsekwencje za-
ważą na całym jego życiu. Czy 
taka historia może skończyć 
się dobrze? 

Polecam K.K.

IZABELA M. KRASIŃSKA  
SALOME

ROBERT
F. BARKOWSKI 
OPOWIEŚCI 
POŁABSKIE

Najnowsza powieść Roberta F. Barkowski 
z wydawnictwa Novea Re przenosi nas do 
czasu średniowiecza. Novae Res to doświad-
czony wydawca książek, który działa od 2007 
roku i należy do najbardziej aktywnych wy-
dawnictw w Polsce. Robert F. Barkowski to 
pisarz, który specjalizuje się w powieściach 
historycznych oraz literaturze faktu i historii.

Książka Opowieści połabskie przedstawia 
nam region mocno zapomniany w Polsce – 
Połabie.  Dzięki autorowi przenosimy się 
do dawnej słowiańskiej krainy, w której 
możemy odkryć ten piękny region. Lektu-
ra jest wypełniona po brzegi tajemnicami, 
magią i historią. Ukazuje świat, który już 
nie istnieje, świat w schyłku cywilizacji 
Słowian oraz Sasów.  Pomimo tego, iż całość 
to fikcja, bardzo dobrze ukazuje jak dawny 
świat mógłby wyglądać.

Książka składa się z kilku krótkich opo-
wiadań, które czyta się bardzo przyjemnie. 
Napisana jest lekkim językiem, a styl powie-
ści jest dość schematycznych oraz zwięzły. 
Uważam, że książka ma potencjał.

Akcja powieści rozgrywa się na Połabie 
na przestrzeni IX a XII wieku, kiedy teren 
ten był słowiański (wiara w czary, wróżby, 
dawnych bogów, zapomniane tradycje) gdzie 
już kiełkowało chrześcijaństwo. Każde opo-
wiadanie to inna historia: opowieści o lu-
dziach i ich codziennym życiu, emocjach, 
uczuciach, namiętnościach i zdradach.

Książka do przeczytania dla każdego, 
kto ceni sobie walory edukacyjne oraz po-
znawcze.

Polecam Kinga Zawieja
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TONY
TONY to pies w wieku ok. 5 lat. 

W schronisku jest od lipca br.  
To wspaniały i energiczny psiak 
zapatrzony w człowieka. Uwiel-
bia zabawy szarpakiem i aporto-
wanie piłeczki. Akceptuje dzieci 
i jest wobec nich bardzo delikat-
ny. Świetnie sprawdza się jako 
kompan przy długich spacerach. 
Tony jest typem podróżnika i nie 
lubi nudy, dlatego szukamy dla 
niego domu, który zapewni mu 
długie spacery a nie spędzanie 
czasu tylko na podwórku.

HACZI
HACZI to suczka w wieku ok. 5 

lat. W schronisku jest od czerwca 
br. Kolejna sunia, która straciła 
ciepły kąt po śmierci właścicie-
la. Haczi jest bardzo spokojnym 
i grzecznym pieskiem. Lubi wolno 
spacerować przy boku człowieka. 
Dobrze dogaduje się z innymi 
psiakami. Często wybiera ciche 
i spokojne miejsca by sobie pole-
żeć i obserwować. Idealnie spraw-
dziłaby się jako kompan osoby 
starszej lub osób prowadzących 
spokojny tryb życia.

JOHNY 
JOHNY (Dżony) to jamnik 

w wieku ok. 4-5 lat. Został zna-
leziony w gminie Pępowo. Johny 
jest bardzo pozytywnym pie-
skiem i kocha towarzystwo lu-
dzi. Jest niesamowicie łagodnym 
psiakiem, pozwala nosić się na 
rękach i bardzo lubi przytula-
nie. Z większością psów doga-
duje się dobrze i potrafi  chodzić 
na smyczy. Świetnie odnalazłby 
się w domu, w którym dużo się 
dzieje i poświęca się sporo uwa-
gi czworonożnym przyjaciołom.

BERTA
BERTA to suczka w wieku ok. 6 

lat. Do schroniska trafi ła w mar-
cu br. po tym jak zmarła jej Pani. 
Sześć lat spędziła jako wierna 
towarzyszka życia codziennego 
w ciepłym domku. Suczka jest 
bardzo przyjaźnie nastawiona. 
Bardzo lubi się bawić z innymi 
psami. Na spacerach grzecznie 
chodzi przy nodze. W gorące dni 
uwielbia kąpiele w schronisko-
wym baseniku. Idealnie odnala-
złaby się w domu z ogródkiem, 
ale nie do budy czy kojca.

ROBERT
F. BARKOWSKI 
OPOWIEŚCI 
POŁABSKIE
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