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Pod koniec września ofi cjalnie został wmurowany kamień węgielny pod 
budowę nowych fabryk, które powstają na terenie strefy gospodarczej. 
Należą one do nowej spółki EEP. Z kolei po drugiej stronie ulicy trwa bu-
dowa hurtowni i laboratorium miodu.      s. 8-9
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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

PROGRAMPROGRAM
“CZYSTE POWIETRZE”“CZYSTE POWIETRZE”
W Urzędzie Miejskim 

Gminy Rawicz, w każdy wto-
rek i czwartek w godzinach 
od 9:00 do 14:00 funkcjonuje 
punkt konsultacyjno-infor-
macyjny. W punkcie moż-
na skorzystać z bezpłatnej 
pomocy w przygotowaniu 
wniosku o dofi nansowanie 
na wymianę źródła ciepła 
i termomodernizację bu-
dynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego oraz rozliczeniu 
wniosku o płatność w ra-
mach Programu Prioryteto-
wego Czyste Powietrze we 
współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

Celem Programu Prioryteto-
wego Czyste Powietrze jest po-
prawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródła ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych.

Dofinansowanie obej-
muje wymianę starych 
i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwa stałe na 
nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe nor-
my oraz przeprowadzenie 
niezbędnych prac termo-
modernizacyjnych budyn-
ku. Dotację można otrzymać 
m.in. na: docieplenie przegród 
budynku, zakup i wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
montaż lub modernizację in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej, 
zakup i montaż mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej (przy 
wymianie źródła ciepła) oraz 
wentylacji mechanicznej wraz 
z odzyskiem ciepła, a także 
dokumentację projektową 
i audyt energetyczny.

Kto może złożyć wnio-
sek w ramach programu 
Czyste Powietrze?

Benefi cjentem Programu 
może zostać osoba fi zyczna, 
która jest właścicielem/współ-
właścicielem budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budyn-
ku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą (maksy-
malnie 2 lokale w budynku).

Program obejmuje trzy 
grupy Benefi cjentów:
1. uprawnionych do podsta-
wowego poziomu dofi nan-
sowania – osoby, których 
roczny dochód nie przekra-
cza kwoty 100 000 zł (brany 
jest pod uwagę tylko dochód 
Benefi cjenta, a nie w prze-
liczeniu na członka gospo-
darstwa domowego),

2. uprawnionych do pod-
wyższonego poziomu dofi -
nansowania – osoby, których 
przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka go-
spodarstwa domowego nie 
przekracza kwoty 1 564 zł 
(w gospodarstwie wielooso-
bowym) lub 2 189 zł (w gospo-
darstwie jednoosobowym),
3. uprawnionych do naj-
wyższego poziomu dofi nan-
sowania – osoby, których 
przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka 
gospodarstwa domowego 
nie przekracza kwoty 900 zł 
(w gospodarstwie wielooso-
bowym) lub 1 260 zł (w gospo-
darstwie jednoosobowym).

Uwaga: Zaświadczenie 
o przeciętnym miesięcznym 
dochodzie na jednego człon-
ka gospodarstwa domowe-
go wydaje Centrum Usług 
Społecznych w Rawiczu, ul. 
Gen. Grota Roweckiego 4a.

Jakie dane należy przy-
gotować, aby móc złożyć 
wniosek o dofi nansowanie 
w ramach programu Czy-
ste Powietrze?

Do złożenia wniosku 
w Urzędzie Gminy potrzeb-
ne są następujące informa-
cje (dokumenty):
1. Dane wnioskodawcy (imię 
i nazwisko, PESEL, telefon 
kontaktowy, adres e-mail).
2. Dane współmałżonka (imię 
i nazwisko, PESEL, adres za-
mieszkania) – jeśli dotyczy.

3. Dane współwłaścicieli 
(imiona i nazwiska, adresy 
zamieszkania) – jeśli dotyczy.
4. Lokalizacja przedsięwzię-
cia (adres, numer księgi wie-
czystej- PO1R/XXXXXXXX/X 
(X-cyfry), numer działki).
5. Rok wystąpienia o zgodę 
na budowę/zgłoszenia bu-
dowy (należy wybrać odpo-
wiedni przedział czasowy).
6. Powierzchnia całkowita 
budynku/lokalu mieszkal-
nego w m2.
7. Powierzchnia przeznaczona 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej – jeśli dotyczy.
8. Data rozpoczęcia przed-
sięwzięcia (poniesienia 
pierwszego kosztu kwalifi -
kowanego).
9. Dofi nansowanie: wymiana 
źródła ciepła – należy wskazać 
nowe źródło ciepła, ocieplanie 
przegród budowlanych, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej 
– należy podać liczbę m2.
10. Roczny dochód wniosko-
dawcy (dla poziomu podsta-
wowego).
11. Zaświadczenie o docho-
dowości wydane przez Cen-
trum Usług Społecznych (dla 
poziomu podwyższonego 
i najwyższego).

Szczegółowe informacje 
dotyczące Programu Priory-
tetowego Czyste Powietrze 
można znaleźć na stronie 
internetowej gminy Rawicz 
oraz WFOŚiGW w Poznaniu.
 \WSPiR



10/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu 3

WYDAWCA:
Urząd Miejski Gminy Rawicz
ADRES:
63-900 Rawicz, ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 21

Redaktor naczelny: 
Joanna Popielarz
Redakcja: 
Mateusz Domagała
gazeta@rawicz.eu, tel. 65 616 49 88/500
Wydanie online: www.rawicz.pl

Numer zamknięto: 19.10.2022  

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu 
i adiustacji nadesłanych tekstów 
oraz zmiany ich tytułów.

Druk: AGORA S.A.
Warszawa

Opracowanie grafi czne:
MIKRO-MEDIA

Zapraszamy do współpracy.

DWA BUDYNKI W RAWICZU DWA BUDYNKI W RAWICZU 
PRZEJDĄ METAMORFOZĘPRZEJDĄ METAMORFOZĘ
GMINA POZYSKAŁA 5,9 MLN ZŁ GMINA POZYSKAŁA 5,9 MLN ZŁ 

Budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 4 oraz Sa-
modzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowot-
nej Centrum Rehabilitacji 
Medycznej i Ośrodka Osób 
Niepełnosprawnych zosta-
ną poddane termomoder-
nizacji. Gmina Rawicz na 
ten cel otrzymała z WRPO 
5,9 mln zł dofi nansowania, 
a całkowity koszt projektu 
wynosi 7,2 mln zł. 

- To ogromny zastrzyk 
środków, który pozwoli 
nam wyremontować jedne 
z największych gminnych 
budynków. W czasach poszu-
kiwania oszczędności z po-
wodu cen energii, docieplanie 
obiektów jest konieczne, dla-
tego staraliśmy się o środki 
na ten cel i jestem niezwykle 
wdzięczny zarządowi woje-
wództwa za zwiększenie puli 
fi nansowej i objęcie dofi nan-
sowaniem Rawicza. Obawy 
moje jedynie budzi to, w ja-
kiej kwocie zamkną się oferty 
potencjalnych wykonawców 
– mówi burmistrz gminy Ra-
wicz Grzegorz Kubik. 

Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 
4 w Rawiczu obejmie 
gruntowne ocieplenie 
budynku, wymianę okien, 
wymianę drzwi zewnętrz-
nych, modernizację insta-
lacji grzewczej, kominów 
i murów ogniowych czy 
montaż rynien i rur spu-
stowych. Budynek szkoły 
otrzyma również  insta-
lację fotowoltaiczną na 
dachu oraz zostaną zmo-
dernizowane zadaszenia, 
studzienki zewnętrzne 
okien piwnicznych oraz 
wejścia do obiektu. W ra-
mach termomodernizacji 
zostanie również wymie-

nione oświetlenie na 
LED-owe. 

W przypadku budynku 
SP ZOZ Centrum Rehabili-
tacji Medycznej i Ośrodka 
Osób Niepełnosprawnych 
zakres prac będzie obej-
mował ocieplenie ścian 
zewnętrznych i wewnętrz-
nych oddzielających po-
mieszczenia ogrzewane 
budynku od nieogrzewa-
nych. Zostanie wykonane 
także osuszenie, hydro-
izolacja oraz ocieplenie 
ścian piwnicy i powyżej 

gruntu. W budynku zo-
stanie ocieplony również 
dach nad klatką schodo-
wą oraz będą wymienio-
ne stare okna w ścianach 
zewnętrznych. W ramach 
inwestycji jest także mo-
dernizacja instalacji c.o. 
i systemu oświetlenia we-
wnętrznego i zewnętrznego 
- montaż nowych opraw 
oświetleniowych z wysoko 
wydajnymi źródłami świat-
ła LED. 

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 23 wrześ-

nia br. podjął uchwałę 
w sprawie zwiększenia 
alokacji oraz wyboru do 
dofi nansowania projektów 
ocenionych w ramach kon-
kursu „Poprawa efektywno-
ści energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkanio-
wym”, Poddziałania 3.2.1 
„Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej”, 
w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 
2014-2020.  \cib

AMBASADOR RP Z LESZNAAMBASADOR RP Z LESZNA
ZAPROSIŁA SAMORZĄDOWCÓW  ZAPROSIŁA SAMORZĄDOWCÓW  
Z WIELKOPOLSKI DO SZWAJCARII Z WIELKOPOLSKI DO SZWAJCARII 

Burmistrzowie z Wielkopolski, 
w tym z ziemi rawickiej, wzięli 
udział w II Forum Gospodarczo-
-Technologicznym w Szwajcarii. 
Zaproszenie dla samorządowców 
przyszło od Ambasador Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Szwajcarii Iwo-
ny Kozłowskiej, która pochodzi 
z Leszna. Reprezentantami powia-
tu rawickiego są burmistrzowie 
Rawicza i Miejskiej Górki. Jednym 
z głównych celów spotkania jest 
poszukiwanie nowych fi rm goto-
wych zainwestować na terenie 
ziemi rawickiej. 

Samorządowcy udali się do Szwaj-
carii z ramienia Wielkopolskiego 

Ośrodka Kształcenia i Studiów Sa-
morządowych. W grupie 20 bur-
mistrz i wójtów z Wielkopolski są 
burmistrzowie Miejskiej Górki Ka-
rol Skrzypczak i Rawicza Grzegorz 
Kubik. 

- Moją rolą jest aktywna pro-
mocja naszego kraju i pokazy-
wanie tego, co w nim najlepsze. 
Samorządowcy z Wielkopolski to 
świetni organizatorzy, ale też nie-
zwykła wizytówka regionu. Jestem 
przekonana, że nawiązane rela-
cje zaowocują, przede wszystkim 
w kontekście rozwoju gospodar-
czego - mówi Iwona Kozłowska, 
Ambasador RP w Szwajcarii, która 
pochodzi z Leszna. 

Głównym celem udziału w II Fo-
rum Gospodarczo-Technologicznym 
jest promocja gmin oraz poszuki-
wanie nowych inwestorów. W spot-
kaniu, oprócz samorządowców, 
biorą udział także przedstawiciele 
biznesu. 

- Jeśli mówimy o poszukiwaniu 
fi rm, to nie zrobimy tego, siedząc 
w urzędowym biurze. Moje zawo-
dowe doświadczenia oraz doświad-
czenia związane z pozyskanymi dla 
Rawicza fi rmami, mówią, że budowa-
nie relacji jest podstawą do stworze-
nia czegoś więcej. Rolą burmistrza 
jest zainteresowanie potencjalnego 
inwestora gminą, pokazanie naszych 
atutów i skłonienie go do pochylenia 

się nad ofertą inwestycyjną. To dzie-
siątki spotkań, ale z nich ten jeden 
projekt zaowocuje, a ten owoc to 
fabryka dająca zatrudnienie naszym 
mieszkańcom. Dziękuję także za duże 
wsparcie ze strony pani Ambasador 
RP, która pozwala nam te relacje 
budować - mówi burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik. \cib
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GMINNE OBCHODY
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

Obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej w Gminie 
Rawicz odbyły się 14 paź-
dziernika w gościnnych 
progach Domu Kultury 
w Rawiczu. Towarzyszy-
ło im hasło „Z uśmiechem 
w przyszłość”. 

Edukacja to jedno z naj-
ważniejszych zadań, jakie 
spoczywa na samorządach. 
Do gminnych przedszko-
li i szkół podstawowych 
uczęszcza 3 500 dzieci i mło-
dzieży. Nad ich kształceniem, 
wychowaniem i dobrymi 
warunkami do nauki co-
dziennie czuwa ponad 430 
nauczycieli oraz 140 pozosta-
łych pracowników oświaty. 
Spotkanie to było wyjątkową 
okazją do złożenia im wszyst-
kim jak najlepszych życzeń. 
Wybrzmiały one zarówno 
w przemówieniu gospoda-
rza uroczystości – Grzegorza 
Kubika Burmistrza Gminy 
Rawicz, jak i w liście, który 
do uczestników uroczystości 
skierował Tadeusz Waczyń-
ski Dyrektor leszczyńskiej 
Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu. 

Podczas uroczystej gali 
po raz drugi w historii ra-
wickiej oświaty wręczono 
stypendia Burmistrza Gmi-
ny Rawicz „Talenty Rawicza” 
dla uzdolnionych uczniów. 
Otrzymało je 40 uczniów, 
wśród nich uczniowie, któ-
rzy osiągnęli najwyższy wy-
nik egzaminu ósmoklasisty, 
laureaci olimpiad i konkur-
sów przedmiotowych na 
szczeblu co najmniej woje-
wódzkim oraz uczniowie, 

którzy osiągnęli bardzo 
wysokie wyniki w nauce. 
Rodzice stypendystów otrzy-
mali listy gratulacyjne od 
Burmistrza Gminy Rawicz. 

Nauczyciele i Dyrektorzy 
zostali uhonorowani nagro-
dami Burmistrza Gminy Ra-
wicz za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej. Otrzy-
mało je 7 dyrektorów i 17 
nauczycieli, w tym 3 z okazji 
odznaczenia Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej. 

Całości dopełniły pokazy 
artystyczne w wykonaniu 
solistki – Wiktorii Wojtycz-
ki (byłej uczennicy Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Rawi-
czu) oraz artystów: mima, 
kobiety-gumy i brzucho-
mówcy,  których umiejęt-
ności i poczucie humoru 
wzbudziły dużo uśmiechu 
i radości wśród uczestników 
wydarzenia. 

Podczas uroczystości roz-
strzygnięto też konkurs fo-
tografi czny pod patronatem 
Burmistrza Gminy Rawicz 
na najpiękniejszy uśmiech 
mieszkańców Rawicza. 
Był on zainspirowany wy-
stawą fotografi czną zna-
nej podróżniczki Elżbiety 

Dzikowskiej zatytułowaną 
„Uśmiech Świata”. Wysta-
wa ta gościła w mieście 
i gminie Rawicz na zapro-
szenie Rawickiej Bibliote-
ki Publicznej, towarzysząc 
wrześniowemu rozpoczę-
ciu nowego roku szkolne-
go 2022/2023. Można było 
ją podziwiać w plenerze 
w Szkole Podstawowej nr 
4 w Rawiczu i Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Słupi 
Kapitulnej. W konkursie 
wyróżnienie zdobyła praca 
Jarosława Pawlaka. Miej-
sca zwycięskie zajęły prace: 
Katarzyny Zielińskiej (III), 
Mikołaja Tomaszewskiego 
(II) i Michała Tomaszewskie-
go (I). Mini – galerię prac 
można było obejrzeć pod-
czas uroczystości.

Wszystkim uczestnikom 
uroczystości raz jeszcze 
życzymy uśmiechu i za-
chowania w myślach słów 
piosenki, która wybrzmiała 
na zakończenie gali: „Dobro 
dziel bez końca, gdy do przo-
du idziesz. W sercu schowaj 
moment, kiedy byłeś niżej. 
Trochę więcej ciepła, trochę 
więcej siebie. Skąd Cię wie-
dzie droga, zapamiętaj…”. 
\WES

BEZPIECZNE PRZEJŚCIABEZPIECZNE PRZEJŚCIA
DLA PIESZYCH W RAWICZUDLA PIESZYCH W RAWICZU
I MASŁOWIEI MASŁOWIE

We wrześniu br. zakończyła się pierw-
sza część budowy bezpiecznych przejść 
dla pieszych.

Przebudowano przejścia:

1. w Masłowie na ul. Śląskiej – koszt 
całkowity 275 070,22 zł w tym do-
fi nansowanie 195 984,44 zł 
2. w Rawiczu na ul. 3 Maja – koszt 
całkowity 192 603,77 zł w tym 
dofi nansowanie 122 052,38 zł
3. w Rawiczu na ul. Hallera  – koszt 
całkowity 100 959,97 zł w tym do-
fi nansowanie 55 797,55 zł

W ramach zadania wykonano prace 
budowlane związane z przebudową na-
wierzchni, chodników, budową oświetlenia 
i wyniesionego przejścia dla pieszych oraz 
oznakowaniem aktywnym.

Wykonawcą robót budowlanych był Za-
kład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” 
z Rawicza. Koszt całkowity wszystkich 
przejść wyniósł 568 633,96 zł. 

Przejścia dla pieszych zostały sfinan-
sowane z państwowego funduszu celo-
wego w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, na podstawie umowy 
podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim. 
\BZPiF
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UDOGODNIENIA UDOGODNIENIA 
DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓWDLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
STREFA TEMPO 30 W CENTRUM RAWICZA STREFA TEMPO 30 W CENTRUM RAWICZA 

Z początkiem października 
w centrum Rawicza została wpro-
wadzona strefa Tempo 30. Takie 
rozwiązanie funkcjonuje w wie-
lu centrach miast, a jego celem 
jest poprawienie bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów. 

Strefa Tempo 30 oznacza, że na 
wszystkich ulicach wewnątrz plant 
będzie obowiązywało ograniczenie 
prędkości do 30 km/h. W ramach 

komunikacyjnych zmian zostaną 
przeniesione miejsca postojowe 
w środkowych częściach ulic 3 Maja 
i Grunwaldzkiej. Na obu ulicach 
będzie także wprowadzony kontra-
ruch dla rowerzystów, co oznacza, 
że rowerzyści będą mogli poruszać 
się na jezdni w obie strony. 

Wielu mieszkańców zadawało 
pytania dotyczące celowości wynie-
sienia przejścia na 3 Maja. Wynikało 
to z warunków, jakie gminie Rawicz 

postawiła komisja ds. organizacji 
ruchu przy wprowadzeniu strefy 
Tempo 30 oraz na podstawie wnio-
sków mieszkańców.

- Niestety, trzeba przyznać, że 
nie każdy kierowca stosuje się do 
ograniczeń prędkości w centrum, 
dlatego chcemy tę kwestię bar-
dzo wyraźnie uregulować. Wielu 
mieszkańców centrum, pieszych 
i rowerzystów zwróciło nam 
uwagę na potrzebę ograniczenia 

prędkości, szczególnie w ścisłym 
centrum. Strefa Tempo 30 jest od-
powiedzią na te wnioski i jestem 
przekonany, że znacząco zwięk-
szy to poczucie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu w centrum - 
wyjaśnia wiceburmistrz Rawicza 
Paweł Szybaj. 

Prace nad strefą Tempo 30 za-
kończyły się na przełomie września 
i października. Wykonała je fi rma 
RAWZNAK.  \cib

MŁODZIEŻOWA RADAMŁODZIEŻOWA RADA
GMINY RAWICZ – GMINY RAWICZ – OD NOWA!OD NOWA!

„Twój głos się liczy! Zo-
stań Młodzieżowym Rad-
nym! Kreuj rzeczywistość” 
pod tym hasłem wznowio-
no prace nad powołaniem 
na nowo Młodzieżowej 
Rady Gminy Rawicz. 

Działania w tym zakresie 
trwają od września 2021 r. 
W ramach przygotowań do 
powstania Rady:
• opracowano i uchwalono 
nowy statut Rady, 
• wybrano opiekuna, 
• nagrano spot promujący 
kandydowanie do Rady,
• przygotowano i opubliko-
wano na gminnej stronie 
internetowej materiały 
dotyczące Rady, 
• opracowano prezentację 
poświęconą idei i działal-
ności Rady,
• przeprowadzono cykl 
spotkań z młodzieżą 
w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych,
• opracowano kalendarz 
wyborczy i powołano 
Gminną Komisję Wyborczą.

Pandemia i związane 
z nią ograniczenia bardzo 
utrudniały i co rusz prze-
rywały wszelkie działa-
nia. Mimo przeciwności 
w czerwcu br. przystąpiono 
do organizacji wyborów. 
Niestety nie udało się ich 
przeprowadzić, ponieważ 
zgłosiła się zbyt mała liczba 
kandydatów na młodzie-
żowych radnych. Z tego 
powodu został zmieniony 
statut Rady. Zmniejszono 
w nim liczbę radnych z 21 

do 17. Z młodzieżą, która 
wyraziła wówczas chęć 
kandydowania, pozostano 
do teraz w kontakcie i zo-
bowiązaniu do wznowienia 
w październiku br. prac 
nad organizacją wyborów.

Słowa dotrzymano i za-
interesowani uczniowie 
mogą kandydować w wy-
borach, które odbędą się 
9 listopada br. w formule 
on-line w godz. 8:00-24:00.
Wszyscy zainteresowani 
mogą odwiedzić gminną 
stronę internetową, na 
której publikowane są 
wszystkie najważniejsze 
informacje o Radzie i wy-
borach: https://rawicz.pl/
urzad-i-samorzad/mlodzie-
zowa-rada-gminy-rawicz/. 

Zgłoszenia kandydatów 
przyjmowane są do 25 paź-
dziernika br. Zgłoszenia 
przyjmuje Gminna Komi-
sja Wyborcza w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz. Jeśli przed zgłosze-
niem kandydatury chcesz 
porozmawiać, dopytać 
o szczegóły, uzyskać pomoc 
w wypełnieniu zgłoszenia 
– przyjdź 19 października 
na godz. 17:00 do Rawickiej 
Biblioteki Publicznej. Cze-
kamy tam na Ciebie na dy-
żurze i z chęcią pomożemy.

Rada liczy 17 członków 
i Młodzieżowym Radnym 
może zostać:
– uczeń uczęszczający do 
klasy siódmej lub ósmej 
szkoły podstawowej lub 
do szkoły ponadpodsta-

wowej, na terenie gmi-
ny Rawicz,
– uczeń zamieszkały na 
terenie gminy Rawicz, 
uczęszczający do klasy 
siódmej lub ósmej, szkoły 
podstawowej lub do szkoły 
ponadpodstawowej poza 
gminą Rawicz.
Kadencja Rady potrwa do 
końca 2023 r.

Okręgi wyborcze:
• okręg nr 1 obejmuje Ze-
spół Szkolno – Przedszkol-
ny nr 1 w Rawiczu, 
• okręg nr 2 obejmuje Szko-
łę Podstawową nr 3 im. 
Kornela Makuszyńskiego
w Rawiczu,
• okręg nr 3 obejmuje Szko-
łę Podstawową nr 4 im. 
Władysława Broniewskiego
w Rawiczu,
• okręg nr 4 obejmuje Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2 w Rawiczu,
• okręg nr 5 obejmuje Szko-
łę Podstawową im. Janusza 
Korczaka w Sierakowie,
• okręg nr 6 obejmuje Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
w Masłowie,
• okręg nr 7 obejmuje Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
w Zielonej Wsi,
• okręg nr 8 obejmuje Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
w Słupi Kapitulnej,
• okręg nr 9 obejmuje Ze-
spół Szkół im. Jana Pawła 
II w Rawiczu,
• okręg nr 10 obejmuje Ze-
spół Szkół Zawodowych im. 
Stefana Bobrowskiego
w Rawiczu,

• okręg nr 11 obejmuje I Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Jarosława Dąbrowskiego 
w Rawiczu.

W poszczególnych okrę-
gach wyborczych przysługuje 
następująca liczba mandatów:
– w okręgach od nr 1 do 
nr 9 – po jednym Młodzie-
żowym Radnym z każde-
go okręgu,
– w okręgu nr 10 – czterech 
Młodzieżowych Radnych,
– w okręgu nr 11 – czterech 
Młodzieżowych Radnych.

Okręgami wyborczymi dla 
uczniów zamieszkujących 
w gminie Rawicz uczęsz-
czających do kl. VII/VIII 
SP lub do szkoły ponad-
podstawowej poza gmi-
ną Rawicz są: okręg nr 5 
(kl. VII i VIII), okręg nr 10 
(szkoły ponadpodstawo-
we). Łącznie 17 mandatów. 
Wybory są ważne, jeżeli 
w ich wyniku zostanie ob-
sadzonych nie mniej niż 
2/3 liczby mandatów (11 
mandatów).  WES/RBP  

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania 
czynności

wyborczych
Treść czynności wyborczych

04.10.2022 r. Rozpoczęcie kampanii wyborczej.

04.10.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości składu 
Gminnej Komisji Wyborczej.

04.10.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji 
o okręgach wyborczych i ilości mandatów 
przypadających w danym okręgu. 

25.10.2022 r. Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej 
Rady Gminy Rawicz.

25.10.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz 
w poszczególnych obwodach głosowania.

09.11.2022 r. Przeprowadzenie głosowania internetowego 
w godzinach od 8:00 do 24:00.

10.11.2022 r. Ustalenie wyników głosowania przez Gminną 
Komisję Wyborczą i podanie do wiadomości 
społeczności szkolnej poprzez stronę inter-
netową Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole.

10.11.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości Obwiesz-
czenia Burmistrza Gminy Rawicz o wyborze 
Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz.
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SARNOWA I RAWICZ POŁĄCZONE 
WSPÓLNYM DZIEDZICTWEM PRZESZŁOŚCI
- RAWICKI JARMARK HISTORYCZNY I EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

„Sarnowa była, jest i będzie...” oraz „Wiwat król!” 
- te słowa rozbrzmiewały wielokrotnie podczas te-
gorocznego Rawickiego Jarmarku Historycznego, 
który odbył się w dwóch lokalizacjach i stanowił 
zwieńczenie obchodów dwóch jubileuszy. Ponownie 
wydarzenie organizowane przez Muzeum Ziemi 
Rawickiej wpisywało się w Europejskie Dni Dziedzi-
ctwa, czyli akcję promującą lokalne zabytki, folklor, 
historię, a także popularyzującą dialog międzykultu-
rowy. W tym roku hasło przewodnie EDD brzmiało: 
„Połączeni dziedzictwem” i towarzyszyło nam także 
jako motto rawickiej imprezy. Tytułowym „łączni-
kiem” były dawne tradycje i zwyczaje mieszczań-
skie, związane szczególnie z rzemiosłem, cechami, 
obyczajowością bractw kurkowych. 

Jarmark rozpoczął się 16 września w Sarnowie, która 
w tym roku obchodzi 760-lecie. W dokumencie z 1262 
r. pierwszy raz została określona mianem miasta. 
Nawiązaniem do średniowiecznych początków grodu 
była strefa rekonstrukcji historycznych z warsztata-
mi dawnych rzemieślników i namiotem rycerskim 
Pocztu Wierzbięty herbu Łodzia. Na motywach lo-
kalnej historii został oparty spektakl Domu Kultury 
pt. „Kurpińskiego w Sarnowie przypadki – historia 
prawie prawdziwa” w reżyserii Dariusza Taraszkie-
wicza. Odbył się również spacer tematyczny szlakiem 
sarnowskich zabytków z jednym z przystanków przy 
pozostałościach średniowiecznego grodziska. Na ple-
nerowej scenie wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego oraz Gosia Andrzejewicz z zespo-
łem. Nie zabrakło innych akcentów artystycznych. 
W ratuszu w Sarnowie otwarto muzealną wystawę 
rzeźb Stanisława Tomaszewskiego, mistrza  snycer-
stwa pochodzącego z Sarnowy. Rawicka Biblioteka 
Publiczna była gospodarzem plenerów artystycznych, 
przeglądu twórczości mieszkańców Sarnowy oraz 
„biesiady literackiej”.  

Trzeci dzień jarmarku był dedykowany rawickie-
mu Bractwu Kurkowemu, którego dzieje sięgają roku 
1642. Po uroczystym przemarszu orszaku brackiego 
na rynku odbyła się prezentacja wielkopolskich orga-
nizacji strzeleckich oraz akt intronizacji Króla Kurko-
wego. Reprezentanci bractw z Okręgu Leszczyńskiego 
wspólnie z publicznością wzięli udział w okolicznoś-
ciowym turnieju strzeleckim, biesiadzie brackiej przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej z Miejskiej Górki, 
Chóru Nauczycieli Gminy Rawicz, Chóru Męskiego im. 
Kurpińskiego z Sarnowy, duetu skrzypaczek Queens 
of Violin oraz zespołu Golden Collective Brass Band. 
W ten weekend ekspozycję Muzeum Ziemi Rawickiej 
oraz wystawę plenerową „380-lecie Bractwa Kurkowego 
w Rawiczu” zwiedziło kilkuset gości. Najmłodsi mogli 
spróbować swoich sił na torach strzelniczych pod opieką 
łuczników i kuszników w strojach z epoki. Niespodzian-
ką dla turystów i kolekcjonerów była premiera nowego 
znaczka turystycznego z motywem gmachu dawnej 
strzelnicy (ZT 1176). 

„Siłą napędową” dawnej gospodarki wielkopolskich 
miast były targi i jarmarki. Prawo ich organizowania 
należało kiedyś do najważniejszych mieszczańskich 
przywilejów. Do tradycji handlowych Rawicza i Sarnowy 
nawiązywał kiermasz rękodzieła i produktów regio-
nalnych. Na stoiskach rozstawionych na obu rynkach 
można było nabyć przysmaki kuchni lokalnej, ręcznie 
wykonane zabawki, ozdoby, naturalną biżuterię, zioła, 
wyroby z materiałów ekologicznych, produkty pszczele, 
różne gatunki piwa z browarów rzemieślniczych. 

Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej składa podzięko-
wania wszystkim współorganizatorom wrześniowego 
wydarzenia. Współgospodarzami jarmarku byli: Gmina 
Rawicz, Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka 
Publiczna, Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Rada Osiedla 
Sarnowa, Bractwo Kurkowe w Rawiczu.  /MZR
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Informacja Turystyczna i Kulturalna 
przy Muzeum Ziemi Rawickiej, w ramach 
tegorocznej certyfi kacji podmiotów infor-
macji turystycznej, otrzymała trzy gwiazd-
ki w czterostopniowej skali. 

Krajowa Komisja Certyfi kacyjna powoła-
na przez Polską Organizację Turystyczną, 
w następstwie audytu Regionalnej Komisji 
Certyfi kacyjnej w Rawiczu, uznała zasadnym 
przyznanie wyższej kategorii. 

- Tegoroczne obchody Światowego Dnia 
Turystyki, uczciliśmy odbiorem Certyfikatu 

Polskiego Systemu Informacji Turystycznej 
podczas regionalnego święta turystyki 
zorganizowanego w Pałacu Baborówko. 
Niezwykle atrakcyjny program obcho-
dów, połączony ze zwiedzaniem Szamotuł, 
pozwolił jeszcze lepiej poznać wielkopol-
skie atrakcje turystyczne. Dziękujemy 
za uznanie dotychczasowej pracy oraz 
deklarujemy dalszy rozwój na rzecz tu-
rystyki. - Zespół Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej przy MZR w Rawiczu. 

TRZY GWIAZDKI DLATRZY GWIAZDKI DLA
RAWICKIEJ INFORMACJI RAWICKIEJ INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJTURYSTYCZNEJ
I KULTURALNEJI KULTURALNEJ

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

TRASA ROWEROWA RAWICZ - OSIEK TRASA ROWEROWA RAWICZ - OSIEK 
Wraz z rosnącą świadomością społe-

czeństwa w zakresie dbania o zdrowie 
oraz środowisko, a także ewolucji kultu-
ry sportu - wzrasta zapotrzebowanie na 
tworzenie nowej i rozbudowę istniejącej 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej. 
W odpowiedzi na oczekiwania miesz-
kańców gmin Rawicz i Pakosław, podjęto 
inicjatywę stworzenia ścieżki rowero-
wej na trasie Rawicz-Osiek, liczącej 18 
kilometrów długości. 

Trasa rozpoczynająca bieg przy dwor-
cu kolejowym w Rawiczu, wiedzie przez 

Szymanowo, Słupię Ka-
pitulną, Chojno, 

Golejewko, Pa-

kosław, aż do Osieka. Trakt biegnie wzdłuż 
lokalnej drogi przez malownicze obszary, 
do których dotarcie jednośladem jest obec-
nie o wiele bardziej komfortowe i bez-
pieczne. Elementem ścieżki rowerowej jest 
Rawicki Powiatowy Rower – wypożyczal-
nia skierowana zarówno dla turystów, jak 
i mieszkańców. Na dedykowanych stacjach 
usytuowanych wzdłuż ścieżki oraz poza 
nią, można za pośrednictwem aplikacji 
samodzielnie wynająć rower i zaparkować 
go po zakończonej jeździe. 

Turystyczno – krajoznawcze wycieczki 
są teraz w zasięgu każdej osoby, która nie 
dysponuje własnym pojazdem. 
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RAWICKA STREFA GOSPODARCZA PRĘŻNIE SIĘ ROZWIJARAWICKA STREFA GOSPODARCZA PRĘŻNIE SIĘ ROZWIJA

WMUROWANO KAMIEŃ WĘGIELNY POD NOWE FABRYKI
27 września został wmurowany kamień węgielny pod budowę 

nowych fabryk, które powstają na terenie strefy gospodarczej. 
Należą one do nowej spółki EEP działającej na rzecz holenderskiego 
holdingu TKH Group N.V. Prace związane z budową ruszyły pełną 
parą, a start fabryki planowany jest na kwiecień przyszłego roku.

Na działce o powierzchni 8 ha inwestor buduje dwie fabryki i obie 
będą produkowały specjalistyczne produkty dla przemysłu. Jedna 
będzie zajmowała się produkcją światłowodów, a druga produkcją 
specjalistycznych systemów kablowych. Planowo produkcja ma ruszyć 
w kwietniu przyszłego roku. - Jesteśmy dziś w tym miejscu by wmurować 
kamień węgielny naszej fabryki. Wierzę, że już w kwietniu spotkamy 
się ponownie by otworzyć fabrykę. Realizacja projektu w Rawiczu jest 
dowodem na to, że kiedy spotykają się odpowiednie osoby, to realiza-
cja nawet najbardziej ambitnych projektów jest możliwa - mówiła na 
wmurowaniu kamienia węgielnego Katarzyna Mansfeld-Hejdysz, 
prezes EEP.

Wpływ na decyzję o tym, że inwestycja powstanie w Rawiczu 
miało wiele czynników, m.in. znakomita lokalizacja pozwalająca na 
skomunikowanie inwestycji z drogami szybkiego ruchu oraz dobra 
współpraca z władzami gminy. - Braliśmy pod uwagę różne warianty 
lokalizacji, ostatecznie zdecydowaliśmy się pozostać w Europie. Roz-
ważaliśmy również lokalizację w Czechach. Spotkaliśmy się w Rawiczu 
z burmistrzem Grzegorzem Kubikiem i jego świetnym zespołem i to 
przeważyło o tym, że dziś realizujemy nasz projekt właśnie w Rawiczu
- mówił Sebastian Scharfen, prezes zarządu E&E. \red

fot. EEP

fot. EEP
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WMUROWANO KAMIEŃ WĘGIELNY POD NOWE FABRYKI

Z początkiem sierpnia w strefi e 
gospodarczej ulokowanej na północ 
od Rawicza rozpoczęła się budowa 
fabryki produkującej światłowody 
oraz elementy technologiczne do 
urządzeń medycznych. Dwa tygo-
dnie później, w połowie sierpnia, 
w strefi e budowę rozpoczęła ko-
lejna fi rma. To Freedom Financial, 
która stawia hurtownię miodu oraz 
laboratorium do badań miodu. 

Spółka Freedom Financial zaku-
piła w strefi e gospodarczej 8,5 tys. 
m kw. powierzchni, która zostanie 
przeznaczona pod magazyn oraz la-
boratorium. Spółka w wyborze lokali-
zacji kierowała się głównie kwestiami 
logistycznymi, czyli bliskością dróg 
szybkiego ruchu. Firma jest w stanie 
obsłużyć rocznie  nawet od 200 do 
300 tirów, a produkty w dużej mierze 
wysyłane są na rynki zagraniczne. 

W hurtowni i laboratorium zatrud-
nienie znajdzie od kilku do kilkunastu 

osób. Obecnie trwają prace terenowe. 
Firma zakończenie inwestycji planuje 
na pierwszą połowę 2023 roku. 

- Każde kolejne miejsce pracy to 
duża wartość i każda kolejna inwe-
stycja w nowej strefi e gospodarczej to 
dowód na to, że jako gmina stajemy 
się atrakcyjnym miejscem do inwesto-
wania i rozwijamy się gospodarczo. 
Nieustannie pracujemy nad tym, by 
w strefi e pojawiały się kolejne fi rmy 
o różnej wielkości, dlatego z jednej 
strony buduje się spółka technolo-
giczna należąca do TKH Group, z dru-
giej Freedom Financial stawiająca na 
miody – mówi wiceburmistrz Rawi-
cza Paweł Szybaj. Jak dodaje, nowe 
zakłady pracy w strefi e oznaczają 
przyspieszenie rozwoju gospodar-
czego gminy i tworzenie kolejnych 
ofert pracy dla mieszkańców.

Spółka Freedom Financial po raz 
pierwszy zainteresowanie strefą wy-
raziła w 2020 roku.  \cib

KOLEJNA FIRMA BUDUJE 
W RAWICKIEJ STREFIE
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W dniach 9-12 września 
delegacja z Rawicza na 
zaproszenie władz nie-
mieckiego miasta part-
nerskiego uczestniczyła 
w obchodach jego 800-lecia. 

Podczas jubileuszu mia-
sta miało miejsce przedpre-
mierowe otwarcie wystawy 
fi nalizującej Międzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny 
„Moje Miasto-Twoje Miasto”, 
którego organizatorem było 
partnerskie miasto Atten-
dorn i szkoła Hanseschu-
le Attendorn. Patronat 
honorowy nad projektem 
objął Konsulat Generalny 
RP w Kolonii. Spośród 251 
prac przygotowanych przez 
uczniów ze szkół gminy Ra-
wicz wyróżnienia zdobyło 
17 prac. W otwarciu wysta-
wy uczestniczyły reprezen-
tantki uczniów szkół gminy 
Rawicz – Olga Ratajczyk ze 
Szkoły Podstawowej w Ma-
słowie i Kinga Karkosz ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 
w Rawiczu. Uczennice ode-
brały dyplomy uczestnictwa 
i nagrody. W listopadzie 
wystawa dotrze do Rawi-
cza i będzie prezentowana 
w Muzeum Ziemi Rawickiej.

W programie wyjazdu, 
oprócz korzystania z walo-
rów turystycznych miasta 
i licznych atrakcji przygoto-
wanych z okazji obchodów 
800-lecia, znalazły się bardzo 
istotne spotkania dotyczące 
omówienia szczegółów ko-
lejnych projektów w ramach 
współpracy miast partner-

skich. Grupa edukacyjna 
wykorzystała ten czas na 
stworzenie planu przyszło-
rocznego pobytu uczniów 
z Attendorn w Rawiczu oraz 
planu działań Koła Młodych 
Przyjaciół Partnerstwa Miast 
Rawicz – Attendorn na rok 
szkolny 2022/2023. Dla grupy 
mundurowej zorganizowa-
ne zostały wizyty w dwóch 
remizach strażackich oraz 
wizyta w Zakładzie Kar-
nym w Attendorn, w trak-
cie której dyrektor obiektu 
oprowadziła grupę po części 
zamkniętej oraz półotwartej 
Zakładu. Wizyty zapoczątko-
wały rozmowy nakierowane 
na ewentualną współpracę 
Zakładów Karnych obydwu 
miast partnerskich. Kolej-
nym namacalnym efektem 
spotkań i rozmów jest zapro-
szenie skierowane do Chóru 
Nauczycieli Gminy Rawicz 
do uczestnictwa w grudnio-
wym koncercie kolęd w At-
tendorn. 

Wyjazd był doskonałą 
okazją do aktywnej promo-
cji Rawicza o którą zadbało 

stoisko przygotowane przez 
gminę Rawicz przy współ-
pracy z Muzeum Ziemi Ra-
wickiej i Punktem Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej. 
Odwiedzający punkt goście 
otrzymywali materiały pro-
mocyjne oraz broszury in-
formacyjne przygotowane 
w języku niemieckim. Nie za-
pomniano również o atrak-
cjach dla najmłodszych, dla 
których przygotowano gry 
i zabawy. Rawickie stoisko 
było chętnie odwiedzane 
przez mieszkańców Atten-
dorn, jak i przez Polaków 
mieszkających tam na stałe.

Ważnym aspektem tego 
typu działań jest jeszcze 
większe zbliżenie miesz-
kańców obydwu miast do 
siebie. - Cieszę się, że Stowa-
rzyszeniu udało się zorga-
nizować wyjazd tak licznej 
grupy mieszkańców Rawicza 
do Attendorn. Reprezento-
waliśmy praktycznie cały 
przekrój społeczny naszego 
miasta, który potrafił się 
zorganizować, zintegrować 
i skutecznie współpracować. 

Ten dobry duch otwartości 
i kooperacji panujący we-
wnątrz delegacji przełożył się 
pozytywnie na indywidualne, 
grupowe i ofi cjalne kontak-
ty z mieszkańcami naszego 
miasta partnerskiego. Wiele 
ciekawych rozmów, interak-
cji, spotkań oraz dużo dobrej 
zabawy jeszcze bardzie zbli-
żyło mieszkańców Rawicza 
i Attendorn do siebie. Moim 
zdaniem jest to szczególnie 
ważne w obecnych czasach, 
w których doświadczamy 
coraz większych napięć, po-
działów i rosnącej wrogości 
zarówno wewnątrz kraju 
jak i w stosunkach między-
narodowych. Po raz kolejny 
potwierdziło się, że na pozio-
mie lokalnym i bezpośred-
nim bez wielkiej polityki 
potrafi my nie tylko dosko-

nale porozumiewać się, lecz 
również mieć wiele radości 
ze wspólnego obcowania ze 
sobą – podsumowuje Robert 
Aszkiełowicz, Prezes Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Między-
narodowych Rawicz.pl.

Uroczystym zwieńcze-
niem pobytu rawickiej de-
legacji podczas obchodów 
jubileuszu 800-lecia niemie-
ckiego miasta partnerskiego 
było wręczenie burmistrzo-
wi Attendorn Christianowi 
Pospischillowi prezentu, 
którym były dudy wielko-
polskie zbudowane specjal-
nie na tę uroczystość przez 
Michała Umławskiego, za-
łożyciela fundacji Dudziarz.
eu. Podczas całego wyjazdu, 
o koloryt i promocję regio-
nu dbał Zespół Regionalny 
„Wisieloki”. \red

RAWICZ NA JUBILEUSZURAWICZ NA JUBILEUSZU
800-LECIA ATTENDORN800-LECIA ATTENDORN

NOC ZAWODOWCÓW

7 października w Szkole Podstawowej 
w Sierakowie odbyła się piąta edycja 
„Nocy Zawodowców” pod hasłem „Za-
wodowa moc”. Organizatorem wydarze-
nia było Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego 
w Lesznie przy współpracy m.in. z gmi-
ną Rawicz. 

Inicjatywa była skierowana głównie do 
młodzieży klas 7 i 8, jej rodziców, doradców 
zawodowych, nauczycieli i wszystkich osób 
zainteresowanych tematyką zawodową. Wy-
darzenie stworzyło przestrzeń do spotkania 
młodzieży z przedstawicielami rozmaitych 
zawodów oraz szkołami ponadpodstawo-
wymi z powiatu rawickiego. Odwiedzając 

stoiska przygotowane przez lokalnych pra-
codawców i szkoły młodzież miała okazję 
przekonać się, jak wygląda praca i nauka 
w określonym zawodzie. Uczniowie mogli 
też skorzystać z konsultacji z doradcami 
zawodowymi i uczestniczyć w konkursie. 

Podczas Nocy Zawodowców przy stoisku 
gminy Rawicz uczniowie mogli za pomocą 
gogli VR obejrzeć w rzeczywistości wirtual-
nej karty zawodoznawcze, przygotowane 
w ramach współpracy z Politechniką Wroc-
ławską oraz lokalnymi pracodawcami. Mło-
dzież chętnie korzystała z tej możliwości, 
poznając w ten sposób zawód ratownika 
medycznego, lakiernika, ślusarza i spawa-
cza, które są pożądane na lokalnym rynku 
pracy. \WES    

WSPÓPRACA ZAGRANICZNAWSPÓPRACA ZAGRANICZNA
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Tomasz Musielak

W Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto 
7 października br. wystawę fotografi i 
Macieja Stanika pt. „Ukraina w ogniu 
– gdzie jesteś cywilizowany świecie?”. 

Autor, łodzianin, od kilkunastu lat tworzy 
materiały ze stref kryzysowych. Specjalizuje 
się w reportażach społecznych. Odwiedził 
takie kraje, jak: Wenezuela, Syria, Afgani-
stan, Zambia czy Górski Karabach. Za swoje 
prace, nagradzane na wielu konkursach, 
był nominowany do nagrody „Fotoreporter 
Roku 2020”.  

Na wystawie, zorganizowanej przy współ-
udziale Łódzkiego Towarzystwa Fotografi cz-
nego, można zobaczyć czarno-białe zdjęcia, 
obrazujące okrucieństwo wojny w Ukrainie. 
Autor, przygotowujący się do kolejnej wy-

prawy do Ukrainy na tereny objęte wojną, 
nie mógł przybyć na wernisaż, pozdrowił 
zwiedzających wystawę w krótkim fi lmie. 
O twórczości Macieja Stanika i jego naj-
nowszym cyklu zdjęć mówił na wernisażu 
Sławomir Grzanek, prezes Łódzkiego To-
warzystwa Fotografi cznego. Na otwarcie 
wystawy, oprócz osób zainteresowanych 
fotografi ą, przybyli goście specjalni -  Ukra-
ińcy, którzy po rozpoczęciu wojny schronili 
się w Rawiczu, głównie kobiety i dzieci, 
niektórzy w strojach ludowych. Ich bardzo 
emocjonalne reakcje uczyniły wernisaż 
szczególnym wydarzeniem.

Wystawę, której towarzyszy przygoto-
wany przez MZR katalog, można oglądać 
do końca października. \MZR

UKRAINA W OGNIU… 
- WYSTAWA FOTOGRAFII W MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

Fortepianowe szaleństwo

Pierwsze instrumenty grające 
jednocześnie „forte” i „piano” (z 
włoskiego – „cicho” i „głośno”) 
zaczęto wytwarzać stosunkowo 
późno, bo dopiero około 1700 roku. 
Płynąca z nich muzyka zachwyciła 
Europejczyków do tego stopnia, 
że już kilkanaście lat po pierw-
szym fortepianowym koncercie 
brzmienie instrumentu wypełniało 
komnaty największych europej-
skich pałaców.

Polacy szybko podążyli za świa-
towymi trendami. Wśród polskich 
arystokratów w „dobrym tonie” 
stało się posiadanie fortepianów 
(nie tylko do urządzania mini-re-
citali czy nauki gry, ale i chwalenia 
się nimi). Znalazły się i pierwsze 
osoby chcące zarobić na modzie; 
wzrastający popyt sprawił, że już 
pod koniec XVIII w. na ziemiach 
polskich powstała pierwsza fabry-
ka tych przyrządów. Prawdziwy 
szał na instrument nastał jednak 
w XIX stuleciu. Obowiązkowym 
punktem edukacji młodych ary-
stokratów stała się wówczas na-
uka gry na fortepianie. Na fali 
tej popularności, swoją przygodę 
z instrumentem rozpoczął m.in. 
Fryderyk Chopin. 

Około 1800 r. dokonano „prze-
róbki” fortepianu, w efekcie czego 
skonstruowano pierwsze piani-
no. Dzięki mniejszym rozmiarom 
oraz niższej cenie zagroziło ono 
dominacji swojego „przodka”. 
W pianina szczególnie inwesto-
wali mieszczanie, posiadający 
mniejsze przestrzenie, niż ary-
stokraci.

Jedna z dziesięciu

Ogółem w XIX w. na ziemiach 
należących do dawnej Rzeczypo-
spolitej funkcjonowało 20 fabryk 
pianin i fortepianów, z czego naj-
więcej w zaborze rosyjskim. Aż 
dwie znajdowały się w Kaliszu, 
wówczas stanowiącym część Rosji. 

Po I wojnie światowej liczba 
zakładów zmniejszyła się do 9. 
Prawdziwym zagłębiem produk-
cyjnym okazało się województwo 
poznańskie; fabryka pianin i for-
tepianów mieściła się w Kaliszu, 
Lesznie (gdzie przeniosła się ka-
liska fi rma T. Bettinga), Poznaniu 
i Bydgoszczy.

W 1929 r. do tej listy – jako 10 
w Polsce i 5 w województwie poznań-
skim - dołączyła fabryka w Rawiczu, 
należąca do fi rmy rodziny Ecke.

Trudne początki 
rawickiej fabryki

Nazwisko Ecke było bardzo do-
brze znane miłośnikom pianin 
i fortepianów. Nosił je bowiem Karl 
Ecke, twórca jednej z najbardziej 
znanych fabryk tych instrumentów. 
Swój pierwszy zakład otworzył on 
w Poznaniu w 1843 r., co czyni go 
jedną z najstarszych i najdłużej dzia-
łających wytwórni w Wielkopolsce. 

Krewnym poznańskiego potentata 
był Artur Ecke, z którym nieroze-
rwalnie wiąże się krótka historia ra-
wickiej fabryki pianin i fortepianów. 
W dwudziestoleciu międzywojen-
nym Ecke postanowił zainwestować 
swój majątek, otwierając muzyczny 
interes w naszym mieście. Z Rawi-
czem związał się on zresztą nie tylko 

zawodowo; tu zamieszkał oraz - jak 
przystało na osobę majętną - chęt-
nie włączał się w sprawy publicz-
ne. Wstąpił do rawickiego Bractwa 
Kurkowego, w 1939 r. zdobywając 
nawet tytuł Króla Kurkowego. Jako 
gorliwy luteranin aktywnie uczest-
niczył w życiu parafi i ewangelicko 
– augsburskiej w Lesznie, która swo-
je nabożeństwa odprawiała w ra-
wickiej świątyni. Co ciekawe, wraz 
z nim do leszczyńskiej wspólnoty 
parafi alnej należeli członkowie ro-
dziny Bettingów, czyli wytwórców 
pianin i fortepianów z Leszna.

Oczkiem w głowie Artura Eckego 
była jego fabryka, którą założył 
w 1929 r. Niestety, moment jej ot-
warcia okazał się niezwykle pe-
chowy. W dniu 24 października 
tego samego roku, za oceanem, 
na giełdzie w odległym Nowym 
Jorku, wybuchła panika. Akcje 
poszybowały w dół, a inwestorzy 
w ciągu zaledwie chwili stali się 
bankrutami. Wydarzenie to prze-
szło do historii, zyskując miano 
„czarnego czwartku” i stając się 
symbolicznym początkiem naj-
większego kryzysu gospodarczego 
w dziejach świata. 

Dla Artura Ecke’go był to nie lada 
problem. W Rawiczu zamierzał on 
otworzyć profesjonalną fabrykę, 
a nie „montażownię” składają-
cą instrumenty z gotowych 
elementów. Wysoka infl acja 
uniemożliwiła mu jednak ściąg-
nięcie fachowców budujących 
m.in. rezonanse. Co gorsze, świa-
towy kryzys utrudnił sprowa-
dzenie z zagranicy mechanizmu 
młotkowego, którego jako jedyne-
go Ecke nie zamierzał wytwarzać 

w Rawiczu. W efekcie produkcja 
pierwszych instrumentów ruszyła 
dopiero w 1931 r. 

Szybkie i smutne zakończenie

Przez cały okres istnienia rawi-
cka fabryka zatrudniała około 7 
pracowników. Pomimo tak skrom-
nego stanu osobowego, na rynek 
wyprodukowała co najmniej 70 
pianin. Mimo to nie spełniły się am-
bitne zamierzenia Artura Eckego; 
Wielki Kryzys uniemożliwił dalszy 
rozwój zakładu. W jego obliczu 
młoda rawicka fabryka nie mia-
ła szans na wygranie rywalizacji 
z innymi producentami pianin 
i fortepianów. Jeszcze przed wy-
buchem II wojny światowej Artur 
Ecke zdecydował się na zamknięcie 
zakładu. 

Po zakończeniu konfl iktu, w 1947 
r., teren fabryki przejęły Zjednoczo-
ne Zakłady Przemysłu Muzycznego, 
umieszczając w niej skład pianin 
i warsztat naprawczy. Artur Ecke 
nie miał z nim już nic wspólnego. 
Podczas wojny zaginął bez wieści, 
znikając z kart historii niemalże 
równo ze swoim dziełem. 

KRÓTKA HISTORIA RAWICKIEJ 
FABRYKI PIANIN I FORTEPIANÓW
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Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Zdążyć 
przed końcem..."

Ludzie pracujący razem 
jako jedna grupa potrafi ą 
dokonać rzeczy, których 
osiągnięcie nie śniło się ni-
komu z osobna.

W całej Polsce i na świe-
cie czytane były "Ballady 
i romanse" Adama Mickie-

wicza. Zbiór 14 utwo-
rów, wydany dwieście 
lat temu w Wilnie za-
początkował w Pol-
sce romantyzm. 

W tym roku na 
naszej scenie wystą-

pili goście specjalni 
Tamara Arciuch i Bar-

tek Kasprzykowski, to-
warzyszyła im młodzież 
z rawickiego I Liceum 
Ogólnokształcące w Rawi-
czu: Maria Szymkowiak, 
Wiktoria Perykietka i Do-
brusia Wolsztyniak. Na sce-
nie, ku naszej radości trzy 
przemiłe Panie zechciały 

przeczytać wybrane balla-
dy, Krystyna Janiszewska, 
Dorota Mosiek i Grażyna 
Kośmider. Marta Krzyżo-
siak i Patrycja Wilkowska, 
uczennice rawickiego Li-
ceum przeprowadziły wy-
wiad z gośćmi specjalnymi 
zadając bardzo ciekawe py-
tania. W przestrzeni miej-
skiej "Ballady i romanse" 
czytały Panie z Lokalne 
Centrum Wolontariatu 
w Rawiczu w przepięknych 
strojach. 

Najbardziej cierpliwa 
widownia obejrzała i wy-
słuchała edukacyjnego mu-
sicalu na podstawie tekstów 
Adama Mickiewicza "Hip-
-hopowe Ballady i Romanse" 
poprzedzonych warsztatami 
melorecytacji tekstów i ra-
powania do przygotowanej 
muzyki, które poprowadził 
Mateusz Wilkoń, doświad-
czony artysta hip-hopowy, 
animator kultury, instruktor 

warsztatów. Na scenie wy-
stąpili Nikodem Ciesielski, 
Natan Grzelewski, Jakub Ko-
siński, Amelia Kaczmarek, 
Ewa Snella, Lena Staszko, 
Weronika Winna oraz DJ 
Wiesz WHO i Mateusz Wil-
koń. 

W parku wśród drzew od-
były się warsztaty malarskie 
"Tymczasem przenoś moją 
duszę utęsknioną do tych 
pagórków leśnych, do tych 
łąk zielonych" Mickiewicz 
na płótnie i z tej przyjem-
ności skorzystało kilka pań.

Ukoronowaniem obcho-
dów był rowerowy Rajd 
Literacki Szlakiem Adama 
Mickiewicza. Historycznym 
przewodnikiem rajdu była 
Marta Hamielec, literackim 
Gabriel Roszak. Obsługę 
i trasę przygotowało dla 
nas i uczestników PTTK 
z Wacławem Szymczakiem 
na czele. \RBP

RAWICKA NOC BIBLIOTEK
Noc Bibliotek 2022 z Rawicką Biblioteką Publiczną 

pod hasłem "To musi się powieść" rozpoczęła się od 
teorii "Psi stres i agresja jako sposób komunikacji". 

Wojciech Cieślewicz /Wuja Wojtek/ psi behawiorysta 
w towarzystwie siberian husky o imieniu Alaska opowie-
dział o lęku, zachowaniach agresywnych, problemach 
w komunikacji i nieporozumieniach. Następnie odbył się 
pokaz szkolenia psów pod okiem Damiana Korczyńskiego. 
W roli głównej: Kazan, Kajon, Fiona. Damian opowiedział 
i pokazał jak być dobrym i mądrym przewodnikiem dla 
psa. 

Kolejnym punktem było spotkanie z Olą Mae, podróż-
niczką z przypadku, rowerzystką z pasji, kociarą z wyboru 
(Fryderyka). Ola Mae opowiada historię swojej podróży, 
w książce Cebula Czarownic. Latem 2020 r. Ola wyruszyła 
w podróż po Europie z nadzieją, że dowie się czegoś o so-
bie i otaczającym ją świecie. Bez doświadczenia, treningu 
i choćby bladego pojęcia o tym, co może ją spotkać. 13 
miesięcy w drodze, 7 razy z przebitą dętką, utrata drona, 
samotne noce pod tropikiem, łamanie "praw" przyrody, 
robienie prania w litrowym wiaderku… kontra mega 
przygoda, cudowne widoki, wspaniali nowi przyjaciele 
i ON KOT Fryderyk. Ola potrafi  tak opowiadać, że każde 
zdanie ukrywa szczyptę humoru. Cudowne spotkanie 
i piękne zdjęcia z podróży. 

Na zakończenie nastąpiło podsumowanie Konkursu 
Literackiego z okazji Nocy Bibliotek "Zdążyć przed koń-
cem...". Na konkurs wpłynęło 19 prac w trzech kategoriach 
wiekowych. 
W kategorii Młodzież Szkół Podstawowych: 
I Miejsce: STANISŁAW JANKOWIAK. Wyróżnienie: OLI-
WIA MARZĘCKA. 
W kategorii Młodzież Szkół Średnich i Zawodowych: 
I Miejsce: WERONIKA WINNA. 
W kategorii Dorośli: 
I Miejsce: WŁODZIMIERZ JĘDRZEJCZAK I EMIL ZAWADZ-
KI. Wyróżnienia: ANNA SIECLA I MARCIN BARTECZKA.

/RBP

11 ODSŁONA NARODOWEGO CZYTANIA JUŻ ZA NAMI

Laureat I miejsca w kategorii 
Młodzież Szkół Podst. w Ogól-
nopolskim Konkursie Litera-
ckim- Stanisław Jankowiak z SP 
w Golinie Wielkiej

Pokaz szkolenia psów - pies Kazan



10/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu 13

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
  pomiędzy ul. Kadecką i ul. marsz. J. Piłsudskiego w Rawiczu,

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
  szpitala w Rawiczu; wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 
Burmistrza Gminy Rawicz Burmistrza Gminy Rawicz 

o przystąpieniu do sporządzenia:o przystąpieniu do sporządzenia:

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz 
art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1029 ze zm.) i po podjęciu przez 
Radę Miejską Gminy Rawicz uchwał:

• nr LIII/562/22 z dnia 28 września 
2022 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
obszaru pomiędzy ul. Kadecką i ul. 
marsz. J. Piłsudskiego w Rawiczu;

• nr LIII/563/22 z dnia 28 września 
2022 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie 
szpitala w Rawiczu.

Przedmiotem sporządzenia planu 
jest określenie zasad zagospodarowa-
nia i zabudowy dla wybranych tere-
nów położonych w granicach Miasta 
Rawicza. Pomiędzy ul. Kadecką a ul. 
Marsz. J. Piłsudskiego oraz w rejonie 
szpitala. 

Zainteresowani mogą składać wnio-
ski do wyżej wymienionych projektów 
planów miejscowych i do prognoz od-
działywania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie pa-
pierowej lub elektronicznej, w tym za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w siedzibie Urzędu Miejskie-
go Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz lub na 
adres e-mail: planowanie@rawicz.eu 
w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1029 ze zm.) wnioski mogą być składane 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich kwalifi kowanym podpisem 
elektronicznym. Wnioski rozpatrzone 
zostaną przez Burmistrza Gminy Rawicz.

Administratorem przetwarzanych 
danych osobowych na podstawie usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 503), jest Burmistrz 
Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Szcze-
gółowe informacje o przetwarzaniu 
danych osobowych dostępne są pod 
adresem: www.rodo.rawicz.pl. 

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 
Burmistrza Gminy Rawicz Burmistrza Gminy Rawicz 

o wyłożeniu do publicznego wglądu:o wyłożeniu do publicznego wglądu:

• projektu miejscowego planu zagospodarowania   
  przestrzennego "Konarzewo" w obrębie 
  geodezyjnym Konarzewo, gmina Rawicz 
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 
7 i art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze 
zm.), art. 39 i art. 54 usta-
wy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2022 
r. poz. 1029 ze zm.) za-
wiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu 
projektu miejscowego 
planu zagospodaro-
wania przestrzennego 
"Konarzewo" w obrębie 
geodezyjnym Konarze-
wo, gmina Rawicz wraz 
z prognozą oddziały-
wania na środowisko, 
w dniach 19.10.2022 r. 
16.11.2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gmi-
ny Rawicz, ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 21, 
63-900 Rawicz, w godzi-
nach od 8.00 do 15.00, 
pok. nr 119 oraz na stro-
nie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Rawicz 
– http://bip.rawicz.pl/, 
w zakładce: Burmistrz /
Obwieszczenia /Miejsco-
we Plany Zagospodaro-
wania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi rozwią-
zaniami w projekcie 
planu miejscowego oraz 
w prognozie oddziały-
wania na środowisko 
odbędzie się w dniu 9 
listopada 2022 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskie-
go Gminy Rawicz, przy 
ulicy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 21, 63-900 
Rawicz, w Sali Sesyjnej 
na I piętrze o godzinie 
15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 
1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 
39 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko 
każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego 

lub prognozie oddziały-
wania na środowisko, 
może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać 
na piśmie, ustnie do 
protokołu lub za pomo-
cą środków komunikacji 
elektronicznej na adres 
poczty elektronicznej: 
planowanie@rawicz.eu. 
Uwagi należy kierować 
do Burmistrza Gminy Ra-
wicz, który jest organem 
właściwym do ich rozpa-
trzenia, na adres Urzędu 
Miejskiego Gminy Ra-
wicz, przy ulicy Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego 21, 
63-900 Rawicz, z poda-
niem imienia i nazwi-
ska, lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, 
oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 2 grudnia 
2022 r.

Postępowanie w spra-
wie transgranicznego 
oddziaływania na środo-
wisko w przedmiotowej 
sprawie nie jest prowa-
dzone.

Uwagi powinny zawie-
rać także oświadczenie 
(zgodę) składającego, 
dotyczące przetwarzania 
i udostępniania danych 
osobowych na potrzeby 
procedury sporządze-
nia miejscowego pla-
nu zagospodarowania 
przestrzennego, zgod-
nie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

Administratorem prze-
twarzanych danych oso-
bowych na podstawie 
ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 503), jest Burmistrz 
Gminy Rawicz, ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskie-
go 21, 63-900 Rawicz. 
Szczegółowe informacje 
o przetwarzaniu danych 
osobowych dostępne są 
pod adresem: www.rodo.
rawicz.pl. 
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ
Telefon do schroniska: 508 939 115           Facebook: Schronisko dla zwierząt w RawiczuTelefon do schroniska: 508 939 115           Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu
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RITA
Rita to suczka w wieku ok. 1,5 

roku. Sunia jest wpatrzona w czło-
wieka jak w obrazek i uwielbia 
wszelkiego rodzaju zabawy. Rita 
świetnie dopasuje się do osób ak-
tywnych. Bardzo ładnie chodzi na 
smyczy i będzie świetnym kompa-
nem na długie spacery lub wspól-
ne bieganie. Łagodna w stosunku 
do dzieci, idealnie odnajdzie się 
w mieszkaniu jak i na podwórku, 
gdy zapewni się jej ciepłą budę. Do-
gaduje się ze wszystkimi pieskami, 
lecz gorzej toleruje inne suczki.

BAKS
Baks to terierek w wieku ok. 

4 lat. Baks jest bardzo wesołym 
i radosnym psiakiem. Potra-
fi  chodzić na smyczy i dobrze 
dogaduje się z suczkami i nie-
którymi psami. Jako terier ide-
alnie sprawdzi się w roli stróża 
na podwórku z ciepłą budą lub 
w domu z możliwością wyjścia 
na zewnątrz. Szukamy dla niego 
domu bez małych dzieci, ponie-
waż Baksiu ceni sobie rutynę 
i przewidywalność.

TOJA
Toja to piękna sunia w typie 

Owczarka belgijskiego (Malinos), 
w wieku ok. 4-5 lat. Bardzo wy-
cofana w stosunku do człowieka, 
jednak bardzo łagodna. Nie po-
trafi  chodzić na smyczy. Osoby 
adoptujące Toję muszą wykazać 
się dużą cierpliwością i zrozu-
mieniem, ponieważ potrzebuje 
ona czasu by zaufać człowiekowi. 
Najlepszym domem byłby taki, 
gdzie znajduje się już piesek, któ-
ry jest stabilny emocjonalnie, by 
Toja mogła brać z niego przykład.

ADOLF
Adolf to kotek w wieku ok. 3 

miesięcy. Młodziutki kocurek 
ma bardzo przyjazne usposo-
bienie, lubi zabawy piłeczką 
i gonitwy za wędką. Jest bar-
dzo łagodnym kociakiem i lubi 
wszelkiego rodzaju pieszczoty 
takie jak głaskanie, drapanie za 
uszkami czy noszenie na rękach. 
Potrafi  korzystać z kuwety. Nie 
boi się towarzystwa stabilnych 
emocjonalnie psów.
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