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MURAL NA 100-LECIE 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.

28.11.

18.11.

Spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem

Dzień zdrowego seniora

17:00 Czytelnia RBP, Rawicz ul. Targowa 1

9:00-13:00 
WSCKZiU w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6 
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Budżet Obywatelski 2019 - MIESZKAŃCY zdecydowali

Do końca bieżącego roku zostanie wymieniona nawierzchnia w parku domu kultury przy 
muszli koncertowej i pawilonach, które przeszły rewitalizację. Odnowiony plac pomiędzy 
zabytkowymi obiektami będzie przypominał piękną scenerię znaną rawiczanom chociażby 
z historycznych pocztówek.

NOWA NAWIERZCHNIA
PRZY DOMU KULTURY 

ZGŁOŚ AWARIĘ

tel. (+48) 518 778 535

ZGŁOSZENIA  RAWICZ

zgloszenia@rawicz.eu
kontakt telefoniczny: 

facebook: 

e-mail: 

s. 8

s. 3

s. 9

s. 4

s. 3

ŚWIETLICE WIEJSKIE DO WYNAJĘCIA
s. 13

Burmistrz Gminy Rawicz: W przeszłości przeszłości teren przy domu kultury  
był miejscem rozrywki i odpoczynku. Dziś przywracamy temu miejscu to, co 
w przeszłości było w nim najpiękniejsze. Wierzę, że latem, w wyniku rewitalizacji 
i działań domu kultury, mieszkańcy odkryją w tej przestrzeni tę magię na nowo. 

PIĘKNIEJE
PLAC PRZY DOMU KULTURY

 . s. 5

RUSZYŁY ZAPISY
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Urząd Pocztowy (Rawicz) nr 1
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

999

65 545 44 02

112

65 545 44 46

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej

Prokuratura Rejonowa w Rawiczu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Urząd Skarbowy w Rawiczu

998

65 546 39 53

65 54 66 100

997

65 545 40 37

65 546 64 49

65 546 26 51

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szpital Powiatowy w Rawiczu

Pogotowie energetyczne

Muzeum Ziemi Rawickiej

NZOZ Przychodnia Lekarska RAWMED

991

65 545 35 75

65 546 12 91

992

65 546 26 36

65 546 24 13

Komenda Powiatowa Policji (Rawicz)

Dom Kultury

NZOZ Center-Med Przychodnia lekarska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rewir dzielnicowych (Rawicz)

Rawicka Biblioteka Publiczna

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Bank Żywności w Rawiczu

65 546 62 00

65 546 10 16

65 545 33 22

65 546 13 41

KP Państwowej Straży Pożarnej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji (centrala)
Schronisko dla zwierząt (Henrykowo)
Komunikacja autobusowa (Linia nr 2)

65 546 62 40

65 545 20 04

65 546 12 00

608 620 695

65 322 43 00
65 546 10 59 
65 529 93 67
65 547 11 84

Możliwość skorzystania ze skrzynki pocztowej  

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Telefon: (65) 546 54 00
Fax: (65) 546 41 67
E-mail: umg@rawicz.eu
Serwis internetowy: www.rawicz.pl
Godziny pracy urzędu:
w poniedziałki 8.00 -16.00; wt.-pt. 7.00-15.00
Wydział Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, meldunki, USC):
w poniedziałki 8.00-18.00; wt.-pt. 7.00-15.00

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie wniosków  
i skarg: w poniedziałki od godz. 10.00 do 16.00 
oraz w pozostałych dniach po uzgodnieniu terminu. 
Telefon: (65) 546 41 64
E-mail: g.kubik@rawicz.eu

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawie 
wniosków i skarg: w poniedziałki od godz. 10.00 do 16.00. 
Telefon: (65) 546 41 64
E-mail: p.szybaj@rawicz.eu

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz przyjmuje  
Mieszkańców podczas dyżuru, który pełni w każdy poniedziałek 
od godz. 15.00 do 16.00 oraz w każdy piątek od godz. 14.00 
do 15.00  w sali 104 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Telefon: (65) 546 54 07; 65 546 54 08 (biuro rady)  
E-mail: biurorady@rawicz.eu, m.przybylski@rawicz.eu

www.rawicz.pl/kartamieszkanca

Sprawdź, co zyskujesz, korzystając z Karty Mieszkańca

CO? GDZIE? KIEDY?
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PRZYDATNE KONTAKTY
Telefony alarmowe

Urząd Pocztowy (Rawicz) nr 1

Pogotowie ratunkowe

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

999

65 545 44 02

112

65 545 44 46

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Prokuratura Rejonowa w Rawiczu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Straż pożarna

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

Urząd Skarbowy w Rawiczu

998

65 546 39 53

65 54 66 100

997

65 545 40 37

65 546 64 49

65 546 26 51

Pogotowie gazowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szpital Powiatowy w Rawiczu

Pogotowie energetyczne

Muzeum Ziemi Rawickiej

NZOZ Przychodnia Lekarska RAWMED

991

65 545 35 75

65 546 12 91

992

65 546 26 36

65 546 24 13

Komenda Powiatowa Policji (Rawicz)

Dom Kultury w Rawiczu

NZOZ Center-Med Przychodnia lekarska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rewir dzielnicowych (Rawicz)

Rawicka Biblioteka Publiczna

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Bank Żywności w Rawiczu

65 546 62 00

65 546 10 16

65 545 33 22

65 546 13 41

KP Państwowej Straży Pożarnej (Rawicz)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (centrala)

Schronisko dla zwierząt (Henrykowo)

Komunikacja autobusowa (Linia nr 2)

65 546 62 40

65 545 20 04

65 546 12 00

608 620 695

65 322 43 00

65 546 10 59 

65 529 93 67

65 547 11 84

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

Możliwość skorzystania ze skrzynki pocztowej 
zlokalizowanej na rawickim Rynku:

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Telefon: (65) 546 54 00
Fax: (65) 546 41 67
E-mail: umg@rawicz.eu
Serwis internetowy: www.rawicz.pl
Godziny pracy urzędu:
w poniedziałki 8.00 -16.00; wt.-pt. 7.00-15.00
Wydział Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, meldunki, USC):

w poniedziałki 8.00-18.00; wt.-pt. 7.00-15.00

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie wniosków 
i skarg: w poniedziałki od godziny 10:00 
do ostatniego umówionego spotkania 
oraz w pozostałych dniach po uzgodnieniu terminu
Telefon: (65) 546 41 64

E-mail: g.kubik@rawicz.eu
Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawie 
wniosków i skarg: w poniedziałki od godz. 10.00 do 16.00.
Telefon: (65) 546 41 64
E-mail: p.szybaj@rawicz.eu

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz 
przyjmuje Mieszkańców podczas dyżuru, 
który pełni w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00 
oraz w każdy piątek od godz. 14.00 do 15.00 
w sali 104 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Telefon: (65) 546 54 07; 65 546 54 08 (Biuro Rady) 
E-mail: biurorady@rawicz.eu

Aktualny harmonogram dyżurów radnych: 
www.rawicz.pl/rada-miejska/dyżury-radnych

www.rawicz.pl

 16 października podczas konferencji „Czas 
wolny Polaków” w Kielcach ogłoszono wyniki ran-
kingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”.
 Jego organizatorem jest „Dziennik Gazeta 
Prawna”, a partnerem merytorycznym CentroPolis. 
Partnerami konferencji były Targi Kielce oraz Polska 
Organizacja Turystyczna.
 Gmina Rawicz zajęła II miejsce w kraju wśród 
gmin miejsko - wiejskich. Wyróżnienia przyznawane 
są polskim samorządom odznaczającym się dużym 
zaangażowaniem w zakresie wspierania kultury � -
zycznej, upowszechniania sportu i rekreacji ruchowej 
oraz do� nansowania zadań związanych z aktywno-
ścią ruchową społeczeństwa. Pod uwagę wzięto m.in. 
programy stypendialne dla dzieci i młodzieży, inwe-
stowanie w infrastrukturę sportową, w tym budowę 
ścieżek rowerowych czy też wydarzenia sportowe in-
tegrujące mieszkańców. 
 W naszej gminie rozwój sportu jest traktowa-
ny jako jedno z kluczowych działań podnoszących ja-
kość życia. Wiele inicjatyw realizowanych jest w trosce o rozwijanie „Kuźni sportowych talentów” 
oraz współdziałanie z NGO dla „Sportowej Gminy Rawicz”. /mk

GMINA RAWICZ NA II MIEJSCU W POLSCE

Jak przekazało Gminie Rawicz Ministerstwo Finansów przyszłoroczne wpływy do gminnej 
kasy zwiększą się o co najmniej 7,6 mln zł. W ciągu całej kadencji gmina Rawicz będzie miała 
na koncie co najmniej 38 mln zł więcej niż w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowały 
władze miasta. 

 
Budżet zostanie zwiększony dzięki większym niż przypuszczano wpływom z podatku PIT oraz 

subwencji oświatowej. Ministerstwo Finansów przesłało do gminy dane, z których wynika, że tylko 
w przyszłym roku budżet zwiększy co najmniej się o 7,6 mln zł, natomiast w ciągu pięcioletniej 
kadencji do gminnej kasy tra�  prawie 40 mln zł. – To pieniądze, które gmina może przeznaczyć na 
zmniejszenie długu lub niezaplanowane inwestycje – zapowiada burmistrz Grzegorz Kubik. /cib

MINISTERSTWO FINANSÓW:
ZWIĘKSZĄ SIĘ WPŁYWY DO RAWICKIEJ KASY

KALENDARZ MIEJSKICH 
WYDARZEŃ 2019 

Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina Ra-
wicz wraz z jednostkami kultury przygotowała 
informację na temat wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
zaplanowanych na 2019 rok. Udostępniony 
kalendarz imprez ma być swoistym przewod-
nikiem, zachęcającym - zarówno mieszkańców, 
jak i turystów - do czynnego w nich udziału lub 
też współtworzenia. W związku z planowanym 
rozpoczęciem w drugiej połowie roku prac 

rewitalizacyjnych na rynku wszystkie imprezy 
gminne od czerwca będą odbywały się poza 
„sercem miasta”. Sceny kluczowych wydarzeń 
będą zlokalizowane przede wszystkim na tar-
gowisku miejskim i w parku domu kultury. 
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by 
nowe scenerie zachwyciły odbiorców.

Kalendarz gminnych wydarzeń jest na bie-
żąco aktualizowany na stronie internetowej 
www.rawicz.pl  /mk

10 MARCA

Mistrzostwa Rawicza  
w narciarstwie i snowboardzie
KONTAKT / KOORDYNATOR:  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

15 MARCA

Rawicki Festiwal Nauki
Urząd Miejski Gminy Rawicz  
(Wydział Edukacji i Spraw Społecznych)

5-6 KWIETNIA

Festiwal Artystyczny 
KONIUGACJE 2019
Dom Kultury w Rawiczu

14 KWIETNIA

Rawicki Jarmark  
Wielkanocny  
giełda staroci
Dom Kultury w Rawiczu 

18-19 MAJA

24h Rawicki  
Festiwal Sportu
Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Rawiczu

25 MAJA

Spartakiada Seniorów
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Muzykorama
Dom Kultury w Rawiczu

26 MAJA

Gminne zawody OSP i MDP
UMGR (Wydział Spraw Obywatelskich)

1 CZERWCA

Festyn z okazji Dnia Dziecka 
- oficjalne oddanie do użytku 
zrewitalizowanego tereny przy 
domu kultury
UMGR (Biuro Promocji i Komunikacji 
Społecznej), Dom Kultury w Rawiczu

15 CZERWCA

Odjazdowy bibliotekarz
Rawicka Biblioteka Publiczna 

5-7 LIPCA

Święto Rawicza  
jarmark 
giełda staroci
Dom Kultury w Rawiczu

14 LIPCA
Pod dębami śpiewanie
Dom Kultury w Rawiczu

28 LIPCA
Zawody drezynowe w Sarnowie
Rada Osiedla Sarnowa 

1-4 SIERPNIA

Ogólnopolski  
Przegląd Sztuki  
Współczesnej FORMA
Dom Kultury w Rawiczu 

24 SIERPNIA

Dożynki gminne
Dom Kultury w Rawiczu

6-8 WRZEŚNIA

Rawicki Jarmark Historyczny 
giełda staroci
Muzeum Ziemi Rawickiej 

IV Międzynarodowy  
Festiwal Muzyków  
Ludowych
Rynek Aktywnych  
Mieszkańców (targi  
ekonomii społecznej)
UMGR (Biuro Promocji  
i Komunikacji Społecznej) 

5 PAŹDZIERNIKA

Noc bibliotek
Rawicka Biblioteka Publiczna

17 PAŹDZIERNIKA

Forum Gospodarcze w Rawiczu
UMGR (Biuro Obsługi Inwestora  
i Przedsiębiorcy)

25 PAŹDZIERNIKA – 8 GRUDNIA

Rawicki Festiwal Teatralny  
im. K. Sienkiewicz
Dom Kultury w Rawiczu

11 LISTOPADA

Piknik Niepodległościowy
UMGR (Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej) 

14-15 GRUDNIA

Rawicki Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
giełda staroci
Dom Kultury w Rawiczu
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HENGST JUŻ BUDUJE

ZMIANY W POBORZE PODATKÓW 

W roku podatkowym 2019 sołtysi nie będą już 
pobierać podatków (od nieruchomości, rolnego 
i leśnego) na terenach wiejskich.

 Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła w dniu 
30 stycznia 2019 roku uchwałę o uchyleniu 
dotychczasowej uchwały dopuszczającej pobór 
podatków w drodze inkasa oraz wyznaczają-
cej inkasentów.

Podatnicy nadal - poza wpłatą na konto Gmi-
ny - będą mogli dokonywać zapłaty podatków  
w sposób tradycyjny i wolny od jakichkolwiek 
opłat w kasie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. 
W przypadku gdy osoba starsza, schorowana 
poprosi danego sołtysa (lub inną zaufaną oso-
bę, np. z  rodziny) o dokonanie na jej rzecz 
zapłaty podatku, taką możliwość daje wpro-

wadzony  w 2015 roku do Ordynacji podatko-
wej zapis art. 62b §1 pkt 3, zgodnie z którym 
zapłata podatku może nastąpić także przez 
inny podmiot (niż podatnik) - w przypadku, 
gdy kwota podatku nie przekracza 1.000,00 zł. 

Jednym z głównych powodów decydujących 
o likwidacji inkasa była  dokonana w 2018 roku  
zmiana przepisów dotycząca ochrony danych 
osobowych (RODO), powodując niemożność 
zachowania obecnej formy poboru podatków 
w formie inkasa, a także fakt, iż liczba wpłat do-
konywanych za pośrednictwem sołtysów  z roku 
na rok systematycznie ulegała zmniejszeniu. 
W czasach rozwoju pieniądza elektronicznego 
zwiększa się natomiast liczba wpłat dokonywa-
nych w formie bezgotówkowej - przelewem.  

Pracownicy oraz sołtysi  
będą doręczać decyzje podatkowe 

Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że po-
dobnie jak w latach wcześniejszych w lutym 
br. pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Ra-
wicz oraz sołtysi (w sołectwach) będą roznosić 
na terenie gminy decyzje ustalające wysokość 
zobowiązania podatkowego w podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnym oraz w podatku 
leśnym - na rok podatkowy 2019. 

Pracownicy urzędu oraz sołtysi będą jedynie 
doręczać decyzję, prosząc o potwierdzenie od-
bioru. Osoby te nie mogą i nie będą pobierać 
żadnych pieniędzy.

Pierwsza rata płatności podatku powinna być 
uregulowana do 15 marca (gdy kwota podatku 
nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jedno-
razowo w terminie płatności pierwszej raty). /bk

Sołtysi nie będą już pobierać podatków

WBILI PIERWSZĄ ŁOPATĘ
Pod Rawiczem wbito pierwsze łopaty w grunt, 

na którym w tym roku wyrośnie nowy zakład 
produkcyjny firmy Hengst Filter Polska. Firma 
docelowo chce zatrudnić około 300 osób, a tylko 
w 2019 roku w fabryce znajdzie pracę blisko 130 
pracowników. 

Uroczystość wbicia pierwszej łopaty odbyła się 
1 lutego w podrawickich Kątach. To teren, którym 
zarządza Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na. Na zakup ziemi i budowę zakładu zdecydowała 
się niemiecka firma Hengst, która zajmuje się pro-
dukcją filtrów, m.in. dla takich marek jak Mercedes. 
Właściciel firmy zapewnia, że z Rawiczem chce się 
związać na wiele lat: - Mamy nadzieję na długotrwa-
łe partnerstwo w tym wspaniałym rejonie - mówił 
Jens Röttgering. 

Według firmy Hengst zakład pełną parą ma ru-
szyć w drugiej połowie roku. - Zależy nam na tym, 
aby przyszli pracownicy, a nasi mieszkańcy czuli 
się tutaj dobrze. Poza godziwym wynagrodzeniem, 
musimy zapewnić im komfortowe warunki do życia 
- mówił do Jensa Röttgeringa burmistrz Grzegorz 
Kubik. W rozmowie z „Gazetą Rawicką” burmistrz 
zaznaczył, że firma Hengst to pierwszy inwestor, 
którego udało się pozyskać dzięki zmianie polityki 
gospodarczej po 2014 roku. Jak zaznacza, Gmina 
będzie nadal pracowała nad pozyskiwaniem ko-
lejnych firm. /cib



2/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu4

OGŁOSZENIE - PRACA

Urząd Miejski Gminy Rawicz zatrudni na umowę zlecenie osobę do doręczania urzędowej korespondencji  
na terenie Dębna Polskiego, Masłowa, Folwarku i Kątów. Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt 

z Sekretarz Gminy Rawicz - Elżbietą Pawlak (tel. 65 546 54 04).

Kamienica na rawickim rynku 
została ponownie wystawiona 
w przetargu. Nieruchomość przy 
ul. Rynek 9 to aż trzy budynki. 
Cena wywoławcza wynosi 381 100 
zł. Ustny przetarg odbędzie się już 
12 marca 2019 roku w rawickim 
urzędzie. 

Kamienica, która ma iść pod mło-
tek, to trzykondygnacyjny budy-
nek znajdujący się od strony rynku 
z poddaszem użytkowym i podpiw-
niczony. Z przetargu wyłączony jest 
lokal znajdujący się na parterze 
kamienicy, który stanowi odrębną 
nieruchomość. Na pozostałych kon-
dygnacjach mieści się siedem lokali 
mieszkalnych o łącznej powierzchni 
470 m2. W skład przetargu wchodzi 
również drugi budynek zlokalizo-
wany od strony ul. Królowej Jadwigi 
i Kramarskiej. To także obiekt trzy-
kondygnacyjny z poddaszem użyt-
kowym i podpiwniczony. Mieszczą 
się w nim dwa mieszkania o łącznej 
powierzchni 138 m2. W tym przy-
padku na parterze także znajduje 
się lokal użytkowy, który stanowi ca-
łość z parterem budynku od strony 
rynku i jest wyłączony z przetargu. 
Z kolei trzeci budynek, przystający 
tyłem do budynku frontowego, to 
obiekt trzykondygnacyjny, niepod-
piwniczony. Na piętrze budynku 
znajdują się dwa lokale mieszkalne 
o metrażu 130 m2. Budynki muszą 
zostać nabyte łącznie przez jeden 

podmiot, w ramach przetargu nie 
można ich rozdzielić.  

Łącznie, w ramach przetargu nie-
ruchomości przy ul. Rynek 9, mowa 
jest o trzech budynkach mieszkal-
nych o powierzchni użytkowej 737 

m2 oraz pomieszczeniach przyna-
leżących o metrażu 193 m2. Nieru-
chomość została przeznaczona do 
sprzedaży w trybie ustnego przetar-
gu nieograniczonego, a cena ustalona 
na kwotę 381 100 zł.

Gmina zachęca do udziału w przetar-
gu, który odbędzie się 12 marca o godz. 
11:00 w budynku urzędu przy ul. Piłsud-
skiego 21 (pokój 101). Więcej informacji 
na temat warunków przetargu można 
uzyskać w rawickim magistracie. /cib

KAMIENICA WYSTAWIONA W PRZETARGU

RYNEK 9 IDZIE POD MŁOTEK

GŁOS W SPRAWIE POLIGONU

TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE
31 stycznia spotkaniem w urzędzie 

miejskim rozpoczęły się konsultacje 
społeczne koncepcji zagospodaro-
wania terenów dawnego poligonu 
w Sierakowie. Przy prezentacji pro-
jektu obecni byli autorzy koncepcji, 
władze gminy, dyrektorzy ośrodka 
sportu oraz mieszkańcy. Wszyscy, 
którzy chcą podzielić się swoimi po-
mysłami na tzw. nowy poligon mogą 
zgłaszać swoje propozycje na piś-
mie - w ankiecie dostępnej w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
Gminy Rawicz lub też elektronicznie, 
odpowiadając na pytania w szablonie 
dostępnym na stronie internetowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu 
(www.osir.rawicz.pl). /mk
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PKP ODPOWIADA BURMISTRZOWI RAWICZA

PRACE POTRWAJĄ  
DO KOŃCA 2020 ROKU 

W styczniu burmistrz Grzegorz Kubik skie-
rował do PKP PLK pismo, w którym prosi o in-
formacje na temat inwestycji prowadzonej na 
linii E59 między Wrocławiem a Poznaniem 
na odcinku rawickim. PKP PLK szczegółowo 
odniosło się do pytań burmistrza. Czego do-
wiadujemy się z odpowiedzi? 

Po wycofaniu się z prac włoskiej firmy Astaldi 
kontynuuje je spółka ZRK DOM, której kontrakt jest 
ograniczony i nie obejmuje niektórych prac, m.in. 
budowy wiaduktu kolejowego na ul. Piłsudskiego 
w Rawiczu. Burmistrz dopytywał władze spółki 
o zaawansowanie prac oraz terminy ich realizacji. 
W odpowiedzi PKP PLK napisało, że zaawansowanie 
robót w związku z wiaduktem na ul. Piłsudskiego 
to 5%, z kolei na ul. Świętojańskiej 0%. W piśmie 
czytamy, że „cały lub pozostały zakres przedmio-
towych robót zostanie wykonany przez nowego 
wykonawcę robót. Procedury formalne związane 
z wyborem nowego wykonawcy są w toku”. 

Według zapewnień PKP PLK wyłonienie no-
wego wykonawcy jest planowane na przełomie 
czerwca i lipca 2019 roku. Nowa firma na do-
kończenie inwestycji będzie miała czas do końca 
2020 roku - to właśnie najpóźniej wtedy mają 
zostać zakończone budowy wiaduktów, pero-
nów, zlikwidowany przejazd kolejowo - drogowy 
przy ul. Półwiejskiej oraz utwardzone niektóre 
drogi objazdowe.

Jak odpowiedź komentuje burmistrz Kubik? – 
Mam nadzieję, że koniec 2020 roku to termin realny, 
chociaż wolałbym co prawda, aby ta inwestycja 
już się finalizowała, a nie rozpoczynała, ale jako 
gmina nie mamy na to żadnego wpływu. Informa-
cje uzyskane od PKP PLK traktuję jako wiążące 
i będziemy wnikliwie przyglądać się stanowi prac 
i współpracować w zakresie budowy ronda przy 
Podmiejskiej - mówi burmistrz Rawicza. /cib

Trwają prace związane z utwardzeniem 
placu przy domu kultury. Inwestycja ma 
zostać zakończona wiosną. Ze względu na 
konieczność wykonania prac archeologicz-
nych, nie udało się zakończyć układania 
nawierzchni z końcem 2018 roku. 

Nowa nawierzchnia z kostki jest ostatnim 
elementem rewitalizacji przestrzeni pomiędzy 
zabytkowymi pawilonami a muszlą koncer-
tową. Władzom gminy zależy, aby to miejsce, 
podobnie jak wiele lat temu, znów tętniło 
żyłem. – W przeszłości teren przy Domu Kul-
tury był miejscem rozrywki i odpoczynku. Dziś 
przywracamy temu miejscu to, co w przeszłości 
było w nim najpiękniejsze. Wierzę, że latem, 
w wyniku rewitalizacji i działań domu kultury, 
mieszkańcy odkryją w tej przestrzeni tę magię 
na nowo - mówi burmistrz Grzegorz Kubik. 
Koszt wykonania nowej nawierzchni to ok. 
403 000 zł. Prace wykonuje firma Krzysztofa 
Rogali z Sobiałkowa.

Prace archeologiczne prowadzone są ze 
względu na odkrycie fragmentu starego skle-
pienia i muru. Nadzór archeologiczny prowadzi 
firma ArchGeo Łukasza Lisieckiego z Leszna za 
kwotę 5 535 zł. /cib

PLAC PRZY DOMU KULTURY PIĘKNIEJE 

PKP PLK:
„Zaawansowanie robót w związku z wiaduktem na ul. Piłsudskiego to 5%, 
z kolei na ul. Świętojańskiej 0%. Cały lub pozostały zakres przedmiotowych 
robót zostanie wykonany przez nowego wykonawcę. Procedury formalne 
związane z wyborem nowego wykonawcy są w toku”.
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Patronem szkoły w Zielonej Wsi już od pięćdziesięciu lat są Powstańcy Wielkopol-
scy. Z tej okazji w placówce zorganizowano szereg wydarzeń - warsztaty, konkursy 
oraz uroczysty apel, będący hołdem dla bohaterów.

Uroczystości główne od-
były się 8 lutego. To ważne 
dla szkoły święto zainaugu-
rowała msza w Kościele pw. 
św. Floriana. Następnie wszy-
scy zgromadzeni udali się na 
cmentarz, gdzie wybrana de-
legacja uczniów złożyła zni-
cze na mogiłach Powstańców. 
Istotnym punktem programu 
jubileuszu był apel, w którym 
uczestniczyli – oprócz licznie 
zebranej społeczności szkolnej 
- przedstawiciele lokalnych 
władz oraz parlamentarzyści 
z naszego regionu. /red

TO IMIĘ NOSIMY 
Z GODNOŚCIĄ!

MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W RAWICZU

150 000 ZŁOTYCH DOTACJI 
W Rawiczu powstanie małe 

kino społecznościowe, na któ-
re udało się pozyskać aż 150 000 
zł dofinansowania. Docelowym 
efektem uruchomienia małego 
kina będzie reaktywacja klubu 
filmowego w Rawiczu oraz rozwój 
amatorskiej twórczości filmowej. 
Inwestycja przyczyni się do popu-
laryzacji małych form filmowych, 
ekranizacji klasyki filmu, w tym 
lektur szkolnych dla dzieci i mło-
dzieży. Zadanie zostanie zrealizo-
wane w 2019 roku. 

Urząd Marszałkowski Wo -
jewództwa Wielkopolskiego 
opublikował listę projektów po 
ocenie merytorycznej złożonych 
w konkursie w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 
w Poddziałaniu 4.4.1: „Inwestycje 
w obszarze dziedzictwa kultu-
rowego regionu”. Na pierwszym 
miejscu listy rankingowej, z liczbą 
41 na 45 możliwych do uzyskania 

punktów, uplasował się wniosek 
złożony przez Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski 
pod tytułem „Małe kino społecz-
nościowe szansą na rozwój zaso-

bów kulturalnych województwa 
wielkopolskiego”. 

W ramach projektu o całkowitej 
szacowanej wartości 6.819.653,27 zł 
przewidziano wsparcie dla Domu 

Kultury w Rawiczu. Zadanie o war-
tości szacunkowej 380.131,41 zł 
obejmuje przebudowę pomiesz-
czenia w Szkole Podstawowej 
w Sierakowie na małą salę kinową, 
zakup projektora i niezbędnego 
umeblowania wraz z wyposaże-
niem. Wartość dotacji to 150 000 
zł. Pozostałe środki finansowe będą 
pochodziły z budżetu Domu Kul-
tury w Rawiczu. – Spodziewanym 
efektem uruchomienia małego kina 
społecznościowego będzie reakty-
wacja klubu filmowego w Rawiczu 
oraz rozwój amatorskiej twórczości 
filmowej. Inwestycja przyczyni się 
do popularyzacji małych form fil-
mowych, ekranizacji klasyki filmu, 
w tym lektur szkolnych dla dzieci 
i młodzieży uczącej się. Zadanie 
zostanie zrealizowane w 2019 roku 
- tłumaczy wiceburmistrz Paweł 
Szybaj.  

Wniosek został złożony w imieniu 
kilkunastu podmiotów zajmujących 
się działalnością kulturalną w Wiel-
kopolsce. /cib

OBCHODY 50. ROCZNICY NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZIELONEJ WSI  
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XVII Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy

15 marca 2019 r. (piątek)

godz. 10:00-13:00

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie (ul. Przyjemskiego 35) 

www.rawicz.pl
*Podczas wydarzenia prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna / filmowa.

rawicz.otwarty

Dodatkowe atrakcje Festiwalu:Dni Otwarte w szkołach powiatowych!
ZAPRASZAJĄ:

Program Targów:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

Program: lekcje pokazowe, prezentacja twórczości                
i osiągnięć, zwiedzanie pracowni specjalistycznych, 
rozmowy z uczniami, nauczycielami, dyrektorami, 
prezentacja ofert edukacyjnych i wiele innych! 

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu zaprasza rodziców 
uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VIII szkół podstawo-
wych na zebranie (godz. 16:00 oraz 17:00 w budynku szkoły).

pokazy naukowe dla uczniów,
pokazy w planetarium,
„Rawickie drogi do wolności” 
- prelekcja i warsztaty przygotowa-
ne przez Muzeum Ziemi Rawickiej,
wystawa „Powstanie wielkopolskie
1918-1919 na ziemi rawickiej” 
- ekspozycja ze zbiorów Muzeum 
Ziemi Rawickiej.

prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, 
uczelni wyższych oraz innych placówek kształcenia,
informacje o kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji,
prezentacja instytucji pośrednictwa pracy i placówek informacji zawodowej,
prezentacja oferty pracodawców, informacje o możliwościach nauki zawodu, podjęcia stażu lub 
pracy, zapoznanie się z oczekiwaniami pracodawców,
możliwość skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem.

2019 Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka

w Sierakowie
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Mam Zniżki
Mam Kartę  
Mieszkańca!

wyrobienie Karty Mieszkańca 
jest bezpłatne!

Mam Zniżki
Mam Kartę Mieszkańca!

wyrobienie Karty Mieszkańca jest bezpłatne!

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
tel. (65) 546 54 00, email: umg@rawicz.eu

www.rawicz.pl/kartamieszkanca 

pobrać wniosek ze strony www.rawicz.pl 
lub z Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

wypełnić i złóżyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta
lub przesłać na adres email: kartamieszkanca@rawicz.eu

przyjdź i odbierz Kartę Mieszkańca bezpłatnie

Wyrobienie karty jest proste, należy:

kartamieszkanca@rawicz.eu

PARTNERZY

Lorem ipsum
Restauracja Sportowa
3%  na cały asortyment

Aleksanderek Jolanta Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze
5%  na zabiegi rehabilitacyjne
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Wyrobienie karty jest proste, należy:
pobrać wniosek ze strony www.rawicz.pl lub z Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

wypełnić i złóżyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać na adres email: kartamieszkanca@rawicz.eu

przyjść i odebrać Kartę Mieszkańca bezpłatnie

www.rawicz.pl/kartamieszkanca kartamieszkanca@rawicz.eu
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WZOROWA SŁUŻBA

STRAŻACY PODSUMOWALI ROK
31 stycznia w Sali Por-

tretowej rawickiego ra-
tusza odbyła się narada, 
podczas której nastąpiło 
podsumowanie ubiegło-
rocznej działalności rawi-
ckich strażaków.

Uczestników spotkania 
powitał komendant powia-
towy PSP w Rawiczu, st. kpt. 
Piotr Kucharski, a sprawo-
zdanie w formie prezentacji 
multimedialnej przedstawił 
zastępca komendanta, kpt. 
Damian Gorwa. Zapoznani 
z nim zostali zarówno stra-
żacy i pracownicy cywilni 
komendy, jak również zapro-
szeni goście. W tym gronie 
znaleźli się m.in. wielkopol-
ski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej 
bryg. Andrzej Bartkowiak, 
Starosta Rawicki Adam Spe-
rzyński oraz Burmistrz Gmi-
ny Rawicz Grzegorz Kubik.

Na zakończenie narady 
głos zabrali komendant 
wojewódzki PSP oraz sta-
rosta, którzy - wysoko 

oceniając funkcjonowa-
nie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Rawiczu - złożyli gra-

tulacje, wyrazy uznania 
i podziękowania wszyst-
kim strażakom oraz pra-
cownikom cywilnym za 

wzorową służbę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców ziemi rawickiej.

W roku 2018 jednostki 
ochrony przeciwpożaro-
wej podjęły ogółem 634 
interwencje związane ze 
zdarzeniami powstałymi 
na terenie powiatu (w roku 
2017 - 828), a także udzie-
liły pomocy sąsiedzkiej 
podczas 33 zagrożeń (w 
roku 2017 - 25), tj. 22 razy 
na terenie powiatu trzeb-
nickiego, 10 - górowskiego 
i 1 raz na terenie powia-
tu gostyńskiego. Łącznie 
w tych działaniach brało 
udział 45 zastępów PSP 
i OSP powiatu rawickie-
go. Zanotowano również 
wsparcie, jakiego rawickim 
strażakom w 7 akcjach na 
terenie działania tutejszej 
komendy udzieliło łącznie 
18 zastępów z innych po-
wiatów. /ks

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego Muzeum Ziemi Rawickiej wydało 
kolejną publikację - album Powstanie wielkopolskie 1918-1919 na ziemi 
rawickiej. Historia i tradycja autorstwa Henryka Pawłowskiego. Wy-
dawnictwo zawiera ponad sto fotografii archiwalnych i współczesnych 
miejsc oraz postaci historycznych związanych z przebiegiem powstania 
na terenie południowej Wielkopolski, ponadto reprodukcje dokumentów 
powstańczych z muzealnych zbiorów.

Spotkanie z autorem, promujące publikację, odbyło się 4 lutego w ra-
wickim ratuszu i zostało wpisane w program oficjalnych obchodów 
setnej rocznicy tzw. pierwszej bitwy o Rawicz. Wzięli w nim udział 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy 
oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Podczas spot-
kania gościnny wykład na temat znaczenia powstania wielkopolskiego 
jako zrywu niepodległościowego wygłosił Profesor Zbigniew Pilarczyk 
z Poznania - pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. /MZR

NOWY CYKL ZAJĘĆ  
W BIBLIOTECE

12 lutego w czytelni Rawickiej Biblioteki Publicznej ruszył nowy cykl 
zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Kreatywny Ty.  Dzieci, podobnie 
jak młodzież czy dorośli, doświadczają przeróżnych emocji. Często nie 
potrafią ich jednak nazwać. Tego dnia w czytelni nazywano emocje, 
mówiono o uczuciach - tych przyjemnych i tych, które w naszym od-
czuciu są trudne. Dzieci zastanawiały się nad sposobem radzenia sobie 
z przykrymi uczuciami. 

„Spotkanie z Żyrafą” - bo taką nazwę nosiło biblioteczne wydarzenie 
-  poprowadzone zostało przez Agnieszkę Adamczak - pedagoga, coacha, 
terapeutę, która wykorzystała założenia tzw. porozumienia bez przemo-
cy, czyli empatycznej komunikacji opartej na uczuciach i potrzebach, 
nazywanej inaczej „językiem serca”. Zajęcia skierowane są do osób, 
które czują potrzebę zmiany i chcą rozwijać inteligencję emocjonalną. 
Szczegóły kolejnych spotkań na stronie www.biblioteka.rawicz.pl. /RBP

ALBUM NA STULECIE
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Punkt Informacji Tu-
rystycznej i Kulturalnej, 
działający od listopada 
2018 roku przy Muzeum 
Ziemi Rawickiej, został 
wyróżniony prestiżowym 
certyfikatem Polskiego 
Systemu Informacji Tu-
rystycznej. 

Uroczyste wręczenie 
certyfikatów odbyło się 
podczas inauguracji tego-
rocznych jubileuszowych 
30. Targów Regionów i Pro-
duktów Turystycznych 
Tour Salon w Poznaniu. 
Dokumenty poświadcza-
jące wysoką jakość świad-
czonych usług w branży 
turystycznej otrzymało 
16 jednostek działających 
na terenie Wielkopolski, 
oprócz punktu rawickie-
go także centra informacji 
m.in. w Nowym Tomyślu, 
Pile, Jarocinie, Lesznie, 
Gnieźnie i Koninie. 

Certyfikacja punktów in-
formacji turystycznej zo-
stała wprowadzona w 2010 

roku. Jej koordynatorem 
jest Polska Organizacja Tu-
rystyczna w porozumieniu 
z jednostkami regional-
nymi, m.in. Wielkopolską 
Organizacją Turystycz-
ną. Proces jest związa-
ny z weryfikacją i oceną 
przez zewnętrzną komi-
sję standardów obsługi 
turystów odwiedzających 
placówki informacyjne. 
Otrzymanie certyfikatu 
jest uwarunkowane speł-
nieniem szeregu kryteriów 
organizacyjnych, m.in. 
centralnej i zarazem atrak-
cyjnej lokalizacji punktu 
IT, jego dostępności dla 
osób niepełnosprawnych, 
zatrudnienia informato-
rów posiadających wy-
kształcenie kierunkowe, 
dostępności bezpłatnych 
materiałów promocyjnych. 

Zadaniem punktu IT 
działającego przy muze-
um jest przede wszystkim 
promocja walorów tury-
stycznych, krajoznaw-
czych gminy Rawicz oraz 

sąsiednich gmin na terenie 
powiatu rawickiego, infor-
mowanie o ofercie kultural-
nej, ponadto dystrybucja 
wydawnictw o tematyce 
regionalnej i lokalnych pa-
miątek. Posiadanie certyfi-
katu otwiera przed rawicką 
instytucją nowe możliwości 
promocji regionu poprzez 
udział w ogólnopolskich 
kampaniach informacyj-
nych oraz projektach tu-
rystycznych. /MZR

CERTYFIKAT  
DLA PUNKTU  
INFORMACJI  
TURYSTYCZNEJ  
I KULTURALNEJ
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Lokalne elity wobec powstania
Początek XX wieku to czas, kiedy rozsiane po 

okolicy dworki i pałace, dziś zwykle zaniedbane, 
tętniły życiem. Ich właścicielami byli bogaci 
przemysłowcy oraz potomkowie znamienitych 
rodów szlacheckich, zarówno Niemcy, jak i Po-
lacy. Pozycja społeczna, prestiż oraz majątek 
sprawiały, że osoby te (nawet jeśli nie cieszyły 
się sympatią okolicznych mieszkańców) otaczał 
powszechny szacunek. 

Od przedstawicieli tych rodzin, jako członków 
lokalnej elity, oczekiwano jasnego stanowiska 
wobec powstania wielkopolskiego. Aktywną rolę 
w zrywie niepodległościowym odegrali m.in. 
Sczanieccy, dla których okres powstania okazał 
się niezwykle trudny. Już na początku stycznia 
1919 roku, kiedy powstańcy zdecydowali się 
wstrzymać dostawy żywności dla niemieckiego 
Rawicza, Niemcy w akcie zemsty ostrzelali nale-
żący do tego rodu Łaszczyn. W ataku ucierpiało 
m.in. podwórze folwarczne, które obrzucono 
granatami. Być może skutki tej akcji okazały-
by się tragiczne (w folwarku przebywała część 
mieszkańców majątku), jednak na pół godziny 
przed ostrzałem pewien rawiczanin uprzedził 
Sczanieckich o planowanym ataku. Tylko dzięki 
temu udało się przeprowadzić błyskawiczną 
ewakuację.   

Nastroje antypolskie utrzymywały się wśród 
części niemieckich arystokratów, przez co ich 
majątki stały się celem zuchwałych najść po-
wstańców. Te niezbyt przyjemne dla gospodarzy 
„wizyty” były przede wszystkim manifestacją 
siły, pozbawioną aktów przemocy. Przykładowo, 
w należącym do Neumannów pałacu w Dąbrów-
ce powstańcy jedynie skonfiskowali wszelkie 
mogące się przydać w walce przedmioty, m.in. 
strzelby myśliwskie.

Rezerwa wśród Hazaków
Początkowo wielu mieszkańców podrawickich 

wsi podchodziło do powstania wielkopolskiego 
z rezerwą. Ta ostrożność szczególnie zauważalna 
była wśród Hazaków, czemu zresztą trudno się 
dziwić. Podczas zakończonej niespełna kilka-
dziesiąt dni wcześniej I wojny światowej wielu 
mężczyzn z okolicy zostało wcielonych do armii 
niemieckiej. Część z nich powróciła z frontu 
z poważnymi ranami, a nawet z amputowanymi 
kończynami. Ludzie mieli już dość atmosfery 
strachu towarzyszącej konfliktowi zbrojnemu. 

Hazacy obawiali się także bliskości granicy 
ze Śląskiem. Takie wsie, jak Łąkta czy Zielona 
Wieś bezpośrednio sąsiadowały z terenami 
niemieckimi. Miejscowi bali się, że w razie 
kontrataku Niemców to na nich spadnie naj-
silniejsze uderzenie.

Opór Hazaków wzmagała też nieufność wo-
bec elit. Mieszkańcy obawiali się, że zostaną 
jedynie wykorzystani w walkach, które służyć 
będą głównie interesom najbogatszych. Dopiero 
zdecydowane opowiedzenie się „dziedziców” 
(przede wszystkim hrabiego Czarneckiego) 
po stronie powstania sprawiło, że miejscowi 
liczniej przystąpili do zrywu. 

Bez wysiłku Hazaków sukces powstania 
wielkopolskiego na ziemi rawickiej nie byłby 
możliwy. Wsparcie dla zrywu miało jednak 
także swoją cenę. 10 lutego 1919 roku Niemcy 
zajęli Zieloną Wieś, Stwolno, Wydawy i Zawa-
dy. I choć jeszcze tego samego dnia powstańcy 
zdołali odbić wioski, to w ciągu raptem kilku 
godzin najeźdźcy zdołali obrabować znaczną 
część gospodarstw, nieraz pozbawiając ich 
właścicieli dorobku życia. 

Brutalny atak na Słupię Kapitulną
Bestialski atak Niemców na Słupię Kapitulną 

był niewątpliwie jednym z najważniejszych 
i najokrutniejszych wydarzeń z dziejów po-
wstania wielkopolskiego na ziemi rawickiej. 
To wypadki z połowy stycznia 1919 roku prze-
konały wielu wahających się o konieczności 
walki z bezwzględnym zaborcą.

Niemiecki Grenzschutz uderzył na Słupię Ka-
pitulną 14 stycznia 1919 r., nadciągając od strony 
Folusza i Sikorzyna. Atak zaskoczył mieszkańców 
- we wsi stacjonował jedynie 30-osobowy oddział 
Straży Ludowej, słabo wyszkolony oraz praktycz-
nie nieuzbrojony. Powiadomiony o sytuacji ks. 
Zakrzewski polecił natychmiastową ewakuację. 
Równocześnie stacjonującym w Miejskiej Górce 
powstańcom wydano rozkaz zaatakowania po-
zycji niemieckich od strony Niemarzyna. 

Kiedy szukający schronienia mieszkańcy Słu-
pi Kapitulnej opuszczali swe domy, na wioskę 
spadły pociski artyleryjskie wystrzelone przez 
Niemców. Zapanował chaos. Jedyną nadzieją na 
ratunek była ucieczka do przydrożnych rowów, 
w których dziesiątki przerażonych mężczyzn, 
kobiet i dzieci czołgało się w kierunku lasu koło 
Krasnolipki. Podczas ewakuacji zginął miejscowy 
proboszcz, ks. Juliusz Śledziński. Śmiertelną ranę 
zadał mu jednak nie odłamek pocisku, a strzał 
oddany z pistoletu, z bliskiej odległości. Był to 
więc zapewne celowy mord, a sprawca zdawał 
sobie sprawę, że ma do czynienia z cieszącym się 
ogromnym szacunkiem wśród Polaków duchow-
nym. Wielkie poruszenie wywołała także śmierć 
podczas ataku 15-letniego Leona Leciejewskiego. 

Po wejściu do wsi Niemcy rozpoczęli plądrowa-
nie gospodarstw. Rabowano wszystko, zarówno 
żywność, jak i przedmioty codziennego użytku. 
„Bielizna, ubrania, buty - wszystko pokradzione” 
- opisywał ks. Zakrzewski to, co zastał na plebanii 
w Słupi Kapitulnej. Grabież przerwał dopiero kontr-
atak Polaków dowodzonych przez S. Kamińskiego. 

Następnego dnia Niemcy powtórnie uderzyli 
na Słupię Kapitulną. Ich atak udało się jednak 
odeprzeć. Wieś celem ostrzału stała się jeszcze 
31 stycznia 1919 roku. Wówczas w wyniku 
eksplozji wybuchł pożar, który pochłonął kilka 
domostw oraz 12 stodół. 

Tomasz Musielak

MIESZKAŃCY ZIEMI RAWICKIEJ  
WOBEC POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

UKŁAD W TREWIRZE
Układ w Trewirze zawarty 11 listopada 1918 

roku w Compiegne (niewielkie miasto poło-
żone na północ od Paryża) był przedłużeniem 
zawieszenia broni między zwycięską koalicją 
a Niemcami. Chcąc mieć pokój, Niemcy mu-
siały przyjąć dodatkowe warunki, a pierwszy 
z nich mówił, że „Niemcy muszą niezwłocznie 
zaprzestać wszelkiej ofensywy przeciwko Po-
lakom w Poznańskiem i gdziekolwiek bądź”. 
Ponieważ 18 lutego 1919 roku o północy miało 
nastąpić przerwanie walk, Niemcy na krótko 
przed tym terminem chcieli powiększyć swój 
stan posiadania i atakowali zaciekle.

15 lutego Niemcy zdobyli wieś Kawcze, ale 
wkrótce zostali z niej wyparci przez trzecią 
i czwartą kompanię jarocińską. Z niebywałym 
męstwem w rejonie Karolinek i Annopola walczy-
ła kompania kórnicka. Kanonada była tak silna, 
że ks. Zakrzewski z ks. Karłowskim opuścili Gole-

jewko i udali się 
do Sielca Stare-
go. W Annopolu 
doszło do walki 
wręcz. Straty po 
stronie nieprzy-
jaciela były duże 
- około 20 zabi-
tych i 45 ran-
nych. O północy 
walki ustały. 
Wszedł w życie 
rozejm zawar-
ty w Trewirze. 
Po zawieszeniu 
broni część na-
szych żołnierzy 
rozlokowano na terenie majętności Janusza 
Czarneckiego w Golejewku, gdzie dowódcą był 
porucznik Stefan Chosłowski. Druga część została 

umieszczona w majętności Roszkówko pod do-
wództwem nauczyciela, Mariana Szulca.

Nastał długotrwały okres oczekiwania na 
ostateczne ustalenie przebiegu granicy. Na razie 
wschodnia część powiatu była w rękach Polaków, 
a zachodnia w rękach Niemców. Do granicznych 
miejscowości będących w rękach Niemców nale-
żały Kowaliki, Sikorzyn, Krystynki, Wołyny, Dębno, 
Szymanowo, Sarnowa, Dąbrówka , Bojanowo. 
Linii tej nie wolno był przekraczać, jednak dość 
często miało to miejsce, były potyczki i nadal ginęli 
ludzie. Niemcy rawiccy byli niezadowoleni z ro-
zejmu trewirskiego. H.S. Schmitz w swoim Kampf 
um Rawitsch napisał, że rozejm ten uniemożliwił 
Niemcom dokonanie decydującego ataku na Miej-
ską Górkę - główny ośrodek powstańczy Polaków. 
Od 10 do 16 lutego 1919 r. nadciągały dodatkowe 
oddziały niemieckie, dobrze uzbrojone.

 Stanisław Jędraś

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 

Grób zamordowanego księdza J. Śledzińskiego

Powstańcy pod pałacem  
w Golejewku



2/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu 13

W 2018 roku Muzeum Ziemi 
Rawickiej odnotowało znaczący 
wzrost liczby osób korzystających 
z oferty kulturalnej instytucji, za-
równo turystów zwiedzających 
nowe, otwarte w maju stałe ekspo-
zycje muzealne, jak i uczestników 
imprez oraz projektów edukacyj-
nych.

W minionym roku w kalendarzu 
imprez zorganizowanych przez 
muzeum znalazło się 40 wydarzeń 
kulturalnych o zróżnicowanym cha-
rakterze i tematyce, adresowanych 
do wszystkich grup odbiorców - 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych, 
seniorów, osób niepełnosprawnych, 
całych rodzin. Rośnie zaintereso-
wanie nauczycieli ofertą lekcji mu-
zealnych, stanowiącą kontynuację 
realizowanego już w 2017 roku pro-
gramu edukacyjnego pod nazwą 
„Nasza historia - nasza tożsamość”. 
W 2018 roku edukatorzy z Muze-
um Ziemi Rawickiej przeprowadzili 
65 lekcji dla przedszkolaków, ucz-
niów wszystkich typów szkół z miej-
scowości z terenu województwa 
wielkopolskiego i dolnośląskiego. 
Zajęcia miały formę interaktywnych 
spotkań, prezentacji eksponatów, 
prelekcji z wykorzystaniem multi-
mediów, spacerów oraz warsztatów 
manualnych. Integracyjny charakter 
miały spotkania międzypokoleniowe 
w ramach „Rodzinnego Muzeum” 
- całorocznego cyklu warsztatów 
artystycznych dla dzieci wraz z do-
rosłymi opiekunami. Przez cały rok 
odbywały się, prowadzone przez 
instruktorów etnodizajnu, warsztaty 
dla dorosłych, których uczestnicy 
zgłębiali tajniki dawnej sztuki ludo-
wej ziemi rawickiej, w szczególności 
tradycyjnego haftu hazackiego.

Zrealizowana w minionym roku 
oferta kulturalna muzeum to nie 
tylko wydarzenia „w murach ra-
tusza”. Kilka wystaw z dziedziny 
fotografii, historii, sztuki współ-
czesnej, zostało zaaranżowanych 
w przestrzeni miejskiej. Ponadto 
dyrektor i pracownicy muzeum prze-
prowadzili zajęcia edukacyjne dla 

najmłodszych mieszkańców w kil-
ku sołectwach gminy Rawicz, m.in. 
w Ugodzie, Łaszczynie, Żołędnicy, 
Żylicach. Zorganizowano rodzinne 
wycieczki krajoznawcze oraz space-
ry tematyczne, wykład plenarny dla 
słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, spotkanie szkole-
niowe dla nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych podczas Targów 
Edukacyjnych w Sierakowie.

Do szerokiego grona odbiorców są 
adresowane projekty wydawnicze, 
poprzez które muzeum propaguje 
wiedzę o regionie, jego historii, za-
bytkach, ważnych wydarzeniach 
oraz zasłużonych postaciach. W kon-
tekście przypadającej w 2018 roku 
setnej rocznicy wybuchu powstania 

wielkopolskiego muzeum wydało 
bogato ilustrowany album Powstanie 
wielkopolskie 1918-1919 na ziemi ra-
wickiej. Historia i tradycja autorstwa 
Henryka Pawłowskiego. Natomiast 
jednym z elementów projektu „Ra-
wickie drogi do wolności” była pub-
likacja przewodnika turystycznego 
po trasie Szlaku Walk Powstańców 
Wielkopolskich o Rawicz. Należy 
dodać, że wymieniony wyżej projekt 
został zrealizowany dzięki uzyska-
nej przez muzeum dotacji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Wieloletniego Programu 
„Niepodległa”.

W minionym roku rawickie 
muzeum włączyło się również do 
ogólnopolskich akcji społecznych, 

których celem była promocja regio-
nalnego dziedzictwa kulturowego 
- Noc Muzeów, Weekend Seniora 
z Kulturą. Zeszłoroczna Noc Mu-
zeów stanowiła przełomowe wy-
darzenie, ponieważ w ramach tej 
imprezy została otwarta zaaran-
żowana na nowo ekspozycja stała 
muzeum. Na wystawach ilustru-
jących historię i folklor ziemi ra-
wickiej zaprezentowano, między 
innymi, ponad 100 eksponatów, 
które w pierwszej połowie 2018 
roku zostały poddane gruntownej 
konserwacji, np. zestawy narzędzi 
rzemieślniczych, maszyny rawi-
ckich rękodzielników.

Muzeum Ziemi Rawickiej było 
również głównym organizatorem 
Rawickiego Jarmarku Historycznego, 
stanowiącego punkt kulminacyjny 
obchodów 380-lecia lokacji Rawi-
cza. W programie tej imprezy - do-
tychczas największego wydarzenia 
kulturalnego, którego gospodarzem 
było muzeum - znalazły się m.in. 
pokazy dawnego rzemiosła i sztuk 
walki, koncerty, wernisaże, warszta-
ty staropolskich tańców i kulina-
riów, ponadto parada jubileuszowa 
poprowadzona ulicami miasta, 
w której wzięło udział ponad 800 
osób reprezentujących samorząd, 
szkoły, instytucje i lokalne organi-
zacje pozarządowe. W realia epo-
ki XVII-wiecznej Polski sarmackiej 
przeniosło widzów kilkudziesięciu 
zaproszonych do Rawicza rekon-
struktorów historycznych z całe-
go kraju.

W październiku 2018 roku przy 
Muzeum Ziemi Rawickiej został uru-
chomiony Punkt Informacji Tury-
stycznej i Kulturalnej, który uzyskał 
prestiżowy certyfikat Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej. /MZR

RAWICKIE MUZEUM PODSUMOWUJE 2018 ROK

REKORDOWA LICZBA  
ZWIEDZAJĄCYCH

Wśród ok. 5200 odwiedzają-
cych muzeum w minionym 
roku byli zarówno goście 
z samego Rawicza, powiatu 
rawickiego, wielu wielkopol-
skich miejscowości, z innych 
regionów kraju, jak i turyści 
zagraniczni - z Niemiec, Fran-
cji, Czech, Słowacji, Włoch, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że 
coraz częściej zwiedzającymi 
są osoby spoza Wielkopolski, 
które celowo zatrzymują się 
podczas podróży w Rawiczu, 
aby wstąpić do muzeum.  
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Setna rocznica 
Powstania Wielko-
polskiego stanowiła 
kontekst historycz-
ny tegorocznej edy-
cji Rajdu Szlakiem 
Walk Powstańców 
Wielkopolskich 
o Rawicz. Impre-
za ma wieloletnią 
tradycję, od 1969 
roku organizuje ją 
rawicki Oddział Pol-
skiego Towarzystwa 
Turystyczno - Krajo-
znawczego, tym razem przy współ-
udziale Muzeum Ziemi Rawickiej 
oraz Stowarzyszenia „Hazy to My”. 

Na trasę jubileuszowego rajdu, 
wytyczoną z Wydaw do Słupi Ka-
pitulnej, 9 lutego wyruszyło ponad 
120 turystów pieszych oraz około 
30 rowerzystów. W gronie uczest-
ników były m.in. grupy uczniów ze 

szkół podstawowych 
z Rawicza, Sarnowy, 
Masłowa, Słupi Kapi-
tulnej i Zielonej Wsi. 
Turyści poruszali się 
fragmentami wyty-
czonego w 1989 roku 
Szlaku Walk Powstań-
ców Wielkopolskich 
o Rawicz (czerwone-
go szlaku PTTK liczą-
cego łącznie 45 km). 
W trakcie wędrówki 
zatrzymywali się przy 
miejscach pamięci na-

rodowej dedykowanych bohate-
rom powstania, m.in. na cmentarzu 
w Zielonej Wsi i przy kościele w Słu-
pi Kapitulnej, poznali konteksty 
historyczne związane z przebie-
giem powstania na ziemi rawickiej. 
Dodatkowo na zakończenie mogli 
wziąć udział w turnieju sprawnoś-
ciowym i konkursie wiedzy o Po-
wstaniu Wielkopolskim. /MZR
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30 stycznia w Szkole 
Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Sierakowie 
wręczono nagrody i dy-
plomy jako zwieńczenie 
Gminnego Konkursu Pla-
styczno - Językowy „Kapsu-
ła Czasu” pod patronatem 
Burmistrza Gminy Rawicz. 

Konkurs adresowany był 
do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych gminy 
Rawicz. Zadanie polegało na 
uruchomieniu wyobraźni i po-
kazaniu, jak może wyglądać 
nasze miasto za dwadzieś-
cia lat, czyli w chwili, kiedy 
będzie obchodziło 400-lecie 
swojego istnienia. Uczniowie 
wykonali prace plastyczne 
oraz dołączyli do nich opisy 
w języku angielskim.

W kategorii klas IV-VI 
pierwsze miejsce zajęła 

Maria Zaleska ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Sierakowie, 
drugie - Julia Skokowska 
ze Szkoły Podstawowej 

w Masłowie, a trzecie - 
Lena Staszko również ze 
szkoły w Sierakowie.

W kategorii klas VII-
-VIII  szkoły podstawowej 

i III gimnazjum pierwsze 
miejsce ex aequo zajęły Ju-
lia Susła z Sierakowa oraz 
Małgorzata Wieruszewska 
z Masłowa.

Wyróżnione prace zosta-
ną zamknięte w „Kapsule 
Czasu” i zakopane podczas 
festynu szkolnego, który za-
planowano na 25 maja. /red

SPOTKANIE Z REGIONALISTĄ
14 lutego Szkoła Podsta-

wowa  nr 4 gościła pasjona-
ta i historyka - regionalistę, 
Adama Grzelaka.  Spotka-
nie, w którym wzięli udział 
uczniowie gimnazjalnej 
klasy III b dotyczyło po-
wstania wielkopolskiego. 
Pierwsza część spotkania, 
wzbogacona prezentacją 
multimedialną, opowia-

dała o przebiegu działań 
powstańczych, głównie na 
terenie powiatu rawickiego, 
druga - uzbrojenia uczestni-
ków walk. Wystąpienie re-
gionalisty uzupełnione było 
licznymi materiałami źród-
łowymi. Uczniowie mieli 
okazję obejrzeć m.in. zdjęcia 
i dokumenty. Sporo emocji 
wywołały przedstawione 

publikacje o powstaniu, 
a zwłaszcza te, w których 
uczniowie odnajdywali 
swoje nazwiska, licząc, że 
natrafili na rodzinne ślady 
powstania. Nietypowa lekcja 
historii przebiegła w miłej 
atmosferze, a jej organiza-
torkami były panie Agata 
Stankiewicz i Agnieszka 
Węcłaś. /red

Siedmioosobowa reprezentacja zawodników Rawickiego 
Klubu Karate Surem wzięła udział w pierwszym w tym 
roku turnieju - International Berlin Open. Zmagania 
zgromadziły ponad 1000 zawodników ze 172 klubów i 40 
krajów. Podopieczni Krzysztofa Gliny zrealizowali wszyst-
kie założenia techniczno - taktyczne. Miejsca medalowe 
zdobyli Natasza Cichoszewska, Izabela Szurowska i Jakub 
Stankowiak. /red

RAWICZ ZA DWADZIEŚCIA LAT

KONKURS „KAPSUŁA CZASU” 
ROZSTRZYGNIĘTY

30 stycznia burmistrz Grzegorz Kubik gościł w swoim gabinecie zawodniczkę rawickiego 
Kadeta Joannę Mosiek wraz z trenerką - Aldoną Świtałą. Spotkanie zorganizowano w nawią-
zaniu do sukcesów rawiczan ki w międzynarodowych zawodach w Norwegii. Joanna zajęła 
w nich I miejsce w skoku w dal. Tydzień później ta sama zawodniczka po raz kolejny sprawiła 
radość swoim występem - pokonała rywalki na Mistrzostwach Polski w Toruniu, bijąc przy 
tym swój rekord życiowy.
Już w marcu utalentowani sportowcy związani z gminą Rawicz spotkają się na uroczystej 
gali, podczas której wręczane są stypendia sportowe Burmistrza Gminy Rawicz - „Nadzieje 
olimpijskie”. W ubiegłym roku finansowe wsparcie uzyskało 27 zawodników. /mk
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22 lutego (piątek)
9:00-13:00  Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 101)
17:00   Spotkanie autorskie z Wandą Szymanowską 

Czytelnia RBP, ul. Targowa 1
18:30  Wernisaż wystawy Malarstwo i Rysunek Edwarda Dwurnika 

Muzeum Ziemi Rawickiej

24 lutego (niedziela)
20:00  Spektakl Szalone nożyczki 

Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 

25 lutego (poniedziałek)
18:30  WYBORY DO RADY OSIEDLA nr 1 - Stare Miasto 

Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 102) 
WYBORY DO RADY OSIEDLA nr 6 - Sarnowa 
Ratusz Sarnowski

26 lutego (wtorek)
18:30  WYBORY DO RADY OSIEDLA nr 2 - Sienkiewicza 

Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 102) 
WYBORY DO RADY OSIEDLA nr 4 - Westerplatte 
Szkoła Podstawowa w Sierakowie

27 lutego (środa)
17:00  Spotkanie autorskie z Anną Marią Strzelec-Leszczyniecką 

Restauracja Danielis, ul. Targowa 1
18:00  Warsztaty haftu hazackiego 

Muzeum Ziemi Rawickiej
18:30  WYBORY DO RADY OSIEDLA nr 3 - 350-lecia Rawicza 

Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 102) 
WYBORY DO RADY OSIEDLA nr 5 - Sierakowo 
Szkoła Podstawowa w Sierakowie

28 lutego (czwartek)
15:00-19:00  Mobilny Punkt Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)

1 marca (piątek)
10:00  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Rawicz pamięta 

ul. 17 Stycznia - przy murze ZK 
Szczegóły na plakacie - strona 6

18:00  Piękne Głosy Czytają: Herbert poeta niepokorny 
Czyta Maja Komorowska 
Muzeum Ziemi Rawickiej - wstęp wolny

2 marca (sobota)
17:30  Koszykówka: RKKS Rawia Rawag Rawicz - Röben  

Gimbasket Wrocław 
Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Sierakowie 

19:00  Spektakl Płatonow w wykonaniu Grupy Teatralnej DECEM TOYS 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu - wstęp wolny

6 marca (środa)
18:00  Warsztaty haftu hazackiego 

Świetlica wiejska w Ugodzie

8 marca (piątek)
18:00  Koncert Teresy Werner 

Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie Domu Kultury w Rawiczu 
oraz na stronie www.kupbilecik.pl 

18:00  Wystawa Joanny Dworak Kolaże 
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu - wstęp wolny

9 marca (sobota)
9:00  Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu  

z broni pneumatycznej 
Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Sierakowie

16:30  Spektakl Jaskiniowcy 
Sala widowiskowa DK w Rawiczu 
Wstęp: 85 zł (rząd I-VII), 75 zł (rząd VIII-XV),  
65 zł (rząd XVI-XVII)Bilety do nabycia w kasie Domu Kultury  
w Rawiczu oraz na stronie www.kupbilecik.pl

10 marca (niedziela)
12:00  X Mistrzostwa Rawicza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 

Szklarska Poręba, Ski Arena Szrenica - Hala Szrenicka 
Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie www.osir.rawicz.pl 
Dodatkowe informacje i regulamin zawodów dostępne są na stronie  
www.osir.rawicz.pl. Informacja telefoniczna: 880 909 010, 519 518 573 

16:00  Rodzinne Muzeum 
Muzeum Ziemi Rawickiej

17:30  Koszykówka: RKKS Rawia Rawag Rawicz - PGE Turów Zgorzelec 
Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Sierakowie

13 marca (środa)
18:00  Warsztaty haftu hazackiego 

Muzeum Ziemi Rawickiej

14 marca (czwartek)
19:00  Widowisko Irlandia – muzyka, taniec, śpiew  

Gość specjalny: Ruth McKenna - gwiazda tańca irlandzkiego 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Wstęp: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy). Bilety do nabycia w kasie 
Domu Kultury w Rawiczu, Kinie „Promień” w Rawiczu, Sklepie  
Muzycznym „Orion” oraz na stronie www.bilety24.pl

15 marca (piątek)
10:00  Rawicki Festiwal Nauki 

Szkoła Podstawowa w Sierakowie 
Szczegóły na plakacie - strona 7

20 marca (środa)
18:00  Warsztaty haftu hazackiego 

Świetlica wiejska w Ugodzie
19:00  Upiory i tenory: Porywające porwanie 

Operetka Jacquesa Offenbacha Piękna Helena 
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu - wstęp wolny

21 marca (czwartek)
16:00  Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim  

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a
17:30  Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim 

Czytelnia RBP, ul. Targowa 1
18:00  Retransmisja opery Madama Butterfly z Metropolitan Opera  

w Nowym Yorku 
Kino „Promień” w Rawiczu 
Wstęp: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy). Bilety do nabycia w kasie 
Kina „Promień” w Rawiczu

23 marca (sobota)
9:00  Rajd pieszo - rowerowy PTTK Rawicz: Powitanie wiosny  

Rezerwat leśny „Dębno”
19:00  Spektakl Kariera po polsku 

Wystąpią: Ewa Kuklińska, Maciej Damięcki, Dariusz Gnatowski, 
Michał Pietrzak 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Wstęp: strefa I (rząd I-IV) 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy), strefa II 
(rząd V-XVII) 45 zł (normalny), 35 zł (ulgowy). Bilety do nabycia  
w kasie Domu Kultury w Rawiczu, Sklepie Muzycznym „Orion”, Kinie 
„Promień” w Rawiczu oraz na stronie www.bilety24.pl

24 marca (niedziela)
15:00  Piłka nożna: Sarnowianka Sarnowa - Tęcza-Osa Osieczna 

Stadion Leśny w Rawiczu-Sarnowie

27 marca (środa)
18:00  Warsztaty haftu hazackiego 

Muzeum Ziemi Rawickiej

28 marca (czwartek)
15:00-19:00  Mobilny Punkt Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)

29 marca (piątek)
9:00-13:00  Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 101)
19:00  Wieczór muzyki i pieśni hiszpańskiej oraz flamenco: 

Querer… dotykając Flamenco 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Wstęp: 20 zł. Bilety do nabycia w kasie Domu Kultury w Rawiczu, 
Kinie „Promień” w Rawiczu, Sklepie Muzycznym „Orion”

30 marca (sobota)
17:00  Koncert charytatywny „Dla Ewy”: Wiosna budzi nadzieję 

Wystąpią soliści oraz Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu- wstęp wolny

INFORMUJEMY // PROPONUJEMY // ZAPRASZAMY


