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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
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ŚWIETLICE WIEJSKIE DO WYNAJĘCIA
s. 13

W kwietniu zagramy na zadaszonym obiekcie . s. 4

KORT  
PRZEBUDOWANY

Urzędnicy skontrolowali piece
Urzędnicy z rawickiego magistratu sprawdzają, czym palą w piecach 
mieszkańcy Rawicza. Pierwsze kontrole pokazują, że to nie śmieci 
powodują czarny dym, który wydobywa się z komina.
. s. 3

Nowy  
rozkład jazdy 

komunikacji 
miejskiej  

. S. 6
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PRZYDATNE KONTAKTY
Telefony alarmowe 112
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Komenda Powiatowa Policji (Rawicz) 65 546 62 00
Rewir dzielnicowych (Rawicz) 65 546 62 40
KP Państwowej Straży Pożarnej 65 322 43 00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji (centrala) 65 546 10 59
Schronisko dla zwierząt (Henrykowo) 65 529 93 67
Komunikacja autobusowa (Linia nr 2) 65 547 11 84
Urząd Pocztowy (Rawicz) nr 1 65 545 44 46
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych 65 545 44 02
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 65 545 40 37
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia 65 546 39 53
Ośrodek Sportu i Rekreacji 65 546 26 36
Muzeum Ziemi Rawickiej 65 545 35 75
Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej  65 545 35 75
Dom Kultury 65 546 10 16
Rawicka Biblioteka Publiczna 65 545 20 04
Prokuratura Rejonowa w Rawiczu 65 546 64 49
Sąd Rejonowy w Rawiczu 65 546 12 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 65 546 26 51
Urząd Skarbowy w Rawiczu 65 54 66 100
Szpital Powiatowy w Rawiczu 65 546 24 13
NZOZ Przychodnia Lekarska RAWMED 65 546 12 91
NZOZ Center-Med Przychodnia lekarska 65 545 33 22
Bank Żywności w Rawiczu 608 620 695
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 65 546 13 41

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
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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

Burmistrz Gminy Rawicz 
apeluje i przypomina o obo-
wiązku umieszczenia tablicz-
ki z numerem porządkowym 
posesji w miejscu widocznym 
na ścianie frontowej budyn-
ku, zgodnie z art. 47b ust. 1, 
2, i 4 ustawy z dnia 17 maja 
1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 650 ze zm.), 
który nakłada na właściciela 
zabudowanych nieruchomo-
ści obowiązek zawieszenia 
na budynku tabliczki z adre-
sem nieruchomości na włas-
ny koszt w terminie 30 dni od 
dnia nadania przez gminę 
numeru porządkowego.

Na tabliczce oprócz nu-
meru porządkowego budyn-

ku zamieszcza się nazwę 
ulicy lub placu, a w miej-
scowościach bez ulic lub 
placów (albo posiadających 
ulice lub place bez nazwy) 
– nazwę miejscowości. 
W przypadku, gdy budy-
nek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z jego numerem 
umieszcza się również na 
ogrodzeniu. Tablica z nu-
merem porządkowym nie-
ruchomości powinna być 
oświetlona i utrzymywana 
w należytym stanie.

Nieoznaczenie nie-
ruchomości powoduje 
utrudnienia jednoznacz-
nego zidentyfikowania 
nieruchomości. Prawidło-

we oznakowanie usprawni 
interwencje służb ratunko-
wych, tj. pogotowia ratun-
kowego, straży pożarnej czy 
policji, a także usprawni 
pracę poczty oraz firm ku-
rierskich dostarczających 
listy i przesyłki.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 
ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 618 
ze zm.) niedopełnienie obo-
wiązku umieszczenia w od-
powiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem 
porządkowym może skutko-
wać grzywną dla osoby ma-
jącej obowiązek oznaczenia 
nieruchomości. /wir

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA  
NA BUDYNKU TABLICZKI Z NUMEREM 
PORZĄDKOWYM POSESJI
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KOMUNIKAT Z URZĘDU STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Rawiczu zwraca się z uprzejmą 

prośbą do par małżeńskich świętujących w tym roku 
50-lecie pożycia małżeńskiego o osobiste zgłaszanie chęci 
udziału w uroczystości przekazania medali za długoletnie 

pożycie małżeńskie.

Osoby, które zawarły związek małżeński w roku 1969 proszone 
są o przybycie do siedziby USC Rawicz do końca maja.

Serdecznie zapraszamy i dziękujemy.

KONSULTACJE
Gmina Rawicz planuje 

pilotażowo wdrożyć rzą-
dowy program „Mieszkanie 
Plus” wraz z dodatkowym 
programem „Mieszkanie na 
Start”. Jego celem jest po-
prawa dostępności miesz-
kań dla osób o dochodach 
utrudniających samodziel-
ne zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych. Skalę za-
interesowania programem 

ma pomóc określić przygo-
towana przez urząd miejski 
ankieta. Opinie mieszkań-
ców i udzielone informacje 
będą przydatne przy opra-
cowywaniu ewentualnej 
koncepcji wdrażania ww. 
programów i planowaniu 
realizacji kolejnych eta-
pów przedsięwzięcia.

Ankietę można wypełnić 
poprzez arkusz udostępnio-

ny na stronie internetowej  
www.rawicz.pl lub też 
w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz. Konsultacje potrwa-
ją do 31 marca br. Więcej 
informacji o programie na 
www.mr.gov.pl. /mk
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Zapraszamy do współpracy.

Na przełomie marca 
i kwietnia ma wystartować 
przetarg na rewitalizację 
rynku i deptaków. Inwe-
stycja zostanie podzielona 
na etapy – pierwszy z nich 
obejmie rynek, kolejne – 
deptaki. 

Kwota, jaką władze gmi-
ny chcą przeznaczyć na 
przebudowę, wynosi ok. 10 
mln zł. Rawicz nie otrzymał 
dofinansowania na rewi-
talizację centrum, jednak 
zgodnie z wcześniejszymi 
informacjami, projekt zo-
stanie zrealizowany w tej 
kadencji. Obecnie trwają 
przygotowania do ogłosze-
nia przetargu. 

Jedna z największych 
inwestycji ostatnich lat ma 
rozpocząć się od przebudo-
wy rynku, która planowo 
potrwa rok. Dopiero póź-
niej mają zostać wykonane 
deptaki – na każdy z nich 
przewidziano po pół roku. 

Aby inwestycja była mniej 
uciążliwa dla mieszkańców, 
zostanie wyznaczona osoba 
do kontaktu ze strony wyko-
nawcy inwestycji, do której 

mieszkańcy będą mogli kie-
rować swoje uwagi. 

Obecnie trwają prace 
nad ostatecznym projektem 
organizacji ruchu podczas 

rewitalizacji. Miejskie im-
prezy zostaną przeniesione 
z rynku na teren targowi-
ska i parku przy domu kul-
tury. /cib

Urzędnicy z rawickie-
go magistratu mają już za 
sobą pierwsze kontrole – 
sprawdzają, czym palą 
w piecach mieszkańcy 
Rawicza. Jak się okazuje, 
to nie śmieci powodują 
czarny dym, który wydo-
bywa się z komina.  

Dotychczasowe kontrole 
wykazały, że najczęstszą 
przyczyną tzw. czarnego 
dymu jest nieprawidłowe 
palenie w piecach, a także 
stare urządzenia. Jak poin-
formował na lutowej konfe-
rencji burmistrz Grzegorz 
Kubik, właściciele skontro-
lowanych nieruchomości 
otrzymali pouczenie. 

Zgodnie z prawem urzęd-
nicy są upoważnieni do wej-
ścia na teren prywatnych 
nieruchomości. Jeśli ktoś 
uniemożliwia przeprowa-
dzenie kontroli, powinien li-
czyć się z wnioskiem do sądu 
o ukaranie. Władze gminy 
zaznaczają, że kluczowe jest 
edukowanie mieszkańców 
w kwestii sposobu palenia 
w piecach. Gmina oferuje 
także dofinansowania umoż-
liwiające wymianę starego 
pieca na nowy. W walce ze 
smogiem mają pomóc stacje 
monitorujące jakość powie-
trza (pyły PM 2.5 i PM 10), na 
które Gmina otrzymała dofi-
nansowanie z Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju. /cib
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przeznaczyć na przebudowę,  
wynosi ok. 10 mln zł
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił nabór kan-

dydatów na stanowisko Dyrektora Zakładu 
Usług Komunalnych. W ogłoszeniu wśród wy-
magań niezbędnych wskazuje się m.in. wykształ-
cenie wyższe magisterskie czy pięcioletni staż 
pracy (lub wykonywanie działalności gospodar-
czej o charakterze zgodnym z wymaganiami na 

danym stanowisku). Zakład Usług Komunalnych 
zajmuje się w gminie wieloma kwestiami, m.in. 
zielenią miejską czy mieszkaniami komunal-
nymi. Magistrat poszukuje osoby, która podej-
mie się zarządzania zakładem, dlatego wśród 
wymaganych dokumentów jest np. dołączenie 
autorskiej koncepcji organizacji pracy instytucji.

Dotychczasowy dyrektor Zakładu Usług Ko-
munalnych odchodzi na emeryturę. Antoni Ra-
dojewski kierował ZUK-iem od 2004 roku. Teraz 
ster instytucji ma powędrować w ręce osoby, która 
wygra konkurs na to stanowisko. Kandydaci mogą 
składać dokumenty do 20 marca. Pełna treść 
ogłoszenia znajduje się na www.rawicz.pl. /red

KORT TENISOWY W NOWEJ ODSŁONIE

„ROSNĘ ZDROWO NA SPORTOWO” – II EDYCJA

MINISTERSTWO SPORTU DOFINANSUJE  
KOLEJNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

4 marca Gmina Rawicz 
rozpoczęła drugą edycję 
projektu „Rosnę zdrowo na 
sportowo”. Jest to program 
zajęć sportowych z elemen-
tami gimnastyki korekcyjno 
– kompensacyjnej, którego 
celem jest zadbanie o pra-
widłowy rozwój fizyczny 
dzieci, podnoszenie ich 
sprawności fizycznej, zachę-
cenie najmłodszych do regu-
larnej aktywności ruchowej, 
kształtowanie nawyku dba-
łości o własne zdrowie oraz 

nabywanie umiejęt-
ności tworzenia 
środowiska, które 
sprzyja zdrowiu. 
Projekt będzie rea-
lizowany w ośmiu 

gminnych szkołach  
podstawowych. Zajęcia 

będą odbywały się w kla-
sach I i II do końca roku 
z przerwą wakacyjną. Łącz-
nie projektem zostanie obję-
ta grupa ponad 300 uczniów. 
Zajęcia prowadzone przez 
nauczycieli posiadających 

kwalifikacje z gimnastyki ko-
rekcyjno – kompensacyjnej 
będą odbywały się dwa razy 
w tygodniu po 45 minut. 

Na realizację programu za-
planowano kwotę 61.410,00 
złotych, z czego 30.705,00 
złotych to wkład własny 
Gminy, a drugie tyle to środ-
ki z dotacji Ministerstwa 
Sportu i Turystyki otrzymane 
w wyniku wniosku o dofinan-
sowanie złożonego po raz ko-
lejny przez Wydział Edukacji 
i Spraw Społecznych. /sn

Kolejny sportowy obiekt 
zostanie wkrótce oddany do 
użytku mieszkańcom. Do-
biegła końca inwestycja pod 
nazwą „Zadaszenie kortu 
tenisowego OSiR w Rawi-
czu łukową halą namiotową 
oraz rozbudowa budynku 
szatni”. 

Kort czeka jeszcze na 
odbiory sanepidu, straży 

pożarnej oraz nadzoru bu-
dowlanego. Ruszyły również 
prace związane z renowacją 
nawierzchni. Oficjalne ot-
warcie kortu zaplanowano 
na 29 marca na godz. 17:00. 

Wykonawcą prac wyce-
nionych na kwotę 678 351,61 
zł była firma „HURST” Mo-
niki Banaszkiewicz z Siera-
kowa. /mk

Oficjalne 
otwarcie 

kortu  
zaplano-
wano na  

29 marca 
na godz. 

17:00
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PONAD MILION ZŁOTYCH NA 
MONITORING I CZUJNIKI POWIETRZA

1)  moduł monitoringu wizyj-
nego umożliwiającego ste-
rowanie ruchem miejskim 
i informowania o wolnych 
miejscach postojowych,

2)  moduł oświetleniowy bazu-
jący na oprawach LED, wy-
korzystujący 60 elementów, 
sterujący i dostosowujący 
natężenie światła do warun-
ków otoczenia,

3)  moduł jakości powietrza obej-
mujący zakup i montaż 6 sta-
cji monitorujących stężenie 
pyłów zawieszonych – PM 2.5 
oraz PM 10.

System będzie zarządzany 
elektronicznie w siedzibie Gminy 
oraz umożliwi zgłaszanie awarii 
z poziomu aplikacji na smartfona. 
Zadanie przy współudziale miesz-
kańców zostanie zrealizowane 
w latach 2019-2021. 

Zadanie przygotowywane od 
2017 roku uzyskało wsparcie 
w ramach konkursu „Human 
Smart Cities – Inteligentne mia-
sta współtworzone przez miesz-
kańców” i znalazło się wśród 15 
laureatów – miast średnich w sto-
sunku do 29 miast zgłoszonych 
w tej kategorii. /cib

Gmina Rawicz zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju. Będzie to aż 1 mln 135 tys. zł. Dzięki środkom 
powstaną m.in. stacje badające jakość powietrza, w tym szkod-
liwe pyły PM 2.5 i PM 10.W ramach projektu jest również system 
oświetleniowy, który dostosowuje natężenie miejskiego światła 
do warunków otoczenia.

Wartość projektu, na który Gmina otrzymała dofinansowanie, to 
1,2 mln zł. Samo dofinansowanie to aż 1,1 mln zł. Akademia Górniczo-
-Hutnicza będzie opiekunem naukowym i merytorycznym realizacji 
zadania.W ramach projektu Gmina Rawicz przewiduje wykonanie 
modułowego systemu „Bezpieczne miasto”, na który składają się:

Fo
t. 
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Zadanie przy współudziale mieszkańców 
zostanie zrealizowane w latach

2019-2021
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W październiku 2018 roku 
ruszyła komunikacja miejska 
w gminie Rawicz. Jak wynika 
ze statystyk, mieszkańcy coraz 
chętniej korzystają z miejskich 
autobusów – z miesiąca na mie-
siąc liczba pasażerów wzrasta. 

Po uruchomieniu komunika-
cji miejskiej tylko w listopadzie 
2018 roku zostało sprzedanych 
8900 biletów. Liczba ta jednak 
stale wzrasta, bo w styczniu 
z komunikacji skorzystało ponad 
10500 pasażerów. Kto najczęściej 
wsiada do miejskiego autobusu? 
Z danych, które posiada urząd 
wynika, że są to uczniowie szkół 
oraz emeryci. 

Obecnie Gmina planuje roz-
szerzyć komunikację o linię 
do Dębna Polskiego. Podczas 
lutowej konferencji prasowej 
burmistrz Grzegorz Kubik zapo-
wiedział, że rozpoczęły się pra-
ce związane z opracowaniem 
przebiegu linii i usytuowaniem 
przystanków. Jak zaznaczył, 
nowa linia ma nie tylko sko-
munikować Dębno Polskie z Ra-
wiczem, ale również umożliwić 
dotarcie pracowników do budo-
wanej obecnie fabryki Hengst 
Filter Polska. /cib

N O W Y  R O Z K Ł A D  J A Z D Y  K O M U N I K A C J I  M I E J S K I E J

MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
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# Fotografie, które można było oglądać w Rawiczu podczas obchodów jubileuszu miasta we wrześniu ubiegłego roku zyskały drugie życie. Plansze z wydru-
kami przekazane zostały do miasta partnerskiego Attendorn w październiku, a w lutym zostały zamontowane w holu tamtejszego urzędu miejskiego.  
Do 21 marca mieszkańcy Attendorn mogą zapoznać się z pracami Joli Igielskiej, które w projekcie „ISTNY” – przypomnijmy – nawiązują do słów św. Augusty-
na: „Miasto tworzą nie tylko mury i ulice, lecz także mieszkańcy i ich marzenia”.

!# W Międzyza-
kładowym Ośrod-
ku Szkoleniowym 
LEWA w Atten-
dorn kształci się 
spawaczy, elek-
tromechaników, 
robotroników 
i operatorów 
obrabiarek nu-
merycznych przy 
wykorzystaniu naj-
nowocześniejszych 
technologii. 

Na początku marca bur-
mistrz Grzegorz Kubik gościł 
w Attendorn. Rawicka dele-
gacja przyjęła zaproszenie 
władz partnerskiego miasta 
na coroczny karnawał orga-
nizowany w Niemczech. 

O wyjątkowym karnawało-
wym czasie opowiadali z za-
chwytem członkowie delegacji 
z Attendorn, którzy mieli oka-
zję w ubiegłym roku odwiedzić 
Rawicz. Życie w mieście na kil-
ka dni nabiera wspaniałych 
barw, a niezwykle radosną at-
mosferę tworzą mieszkańcy, 
którzy przez wiele miesięcy 
przygotowują program arty-
styczny. Szczególnie aktywne 
są tutaj karnawałowe stowa-
rzyszenia oraz szkoły, które 
prezentują się przed karnawa-
łowym komitetem, a następ-
nie na ulicach miasta. Wysoki 
poziom występów artystycz-
nych dodaje smaku i rangi 

wyczekiwanemu świętu. Pomy-
słami z sukcesem zrealizowa-
nymi w Attendorn burmistrz 
podzielił się z organizatorami 
gminnych wydarzeń. Być może 
zainspirują one rawiczan do 
wzbogacenia w podobny spo-
sób np. Rawickiego Jarmar-
ku Historycznego.

Podczas pobytu w Niem-
czech burmistrz odbył 
również spotkanie w Między-
zakładowym Ośrodku Szko-
leniowym LEWA. Obejrzał 
też wyeksponowaną w holu 
urzędu miejskiego wystawę 
fotografii rawiczanki, Jolanty 
Igielskiej. /mk

KARNAWAŁOWE 
SPOTKANIE 
W ATTENDORN

W okresie karnawału 
życie w niemieckich 

miasteczkach  
i wsiach nabiera  

wspaniałych barw
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JURY WYBIERZE NAJPIĘKNIEJSZE  
PALMY WIELKANOCNE

Popularyzowanie tradycji 
i zwyczajów wielkanocnych, 
przekaz wartości i tradycji 
ludowych, rozwijanie zdol-
ności manualnych oraz inte-
gracja społeczności lokalnej 
to cele kolejnej edycji gmin-
nego konkursu na „Rawicką 
Palmę Wielkanocną”. Orga-
nizatorzy tegorocznej edycji: 
Muzeum Ziemi Rawickiej, 
Dom Kultury w Rawiczu oraz 
współorganizatorzy: Urząd 
Miejski Gminy Rawicz, Pa-
rafia pw. św. Andrzeja Boboli 
oraz Parafia pw. Chrystu-
sa Króla i Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny 
w Rawiczu zapraszają do 

udziału w konkursie osoby 
indywidualne, rodziny, dzieci 
i młodzież ze szkół i przed-
szkoli, członków lokalnych 
instytucji czy organizacji. 
Zadaniem uczestników bę-
dzie wykonanie tradycyjnej 
palmy wielkanocnej. 

Zainteresowani proszeni 
są o składanie kart zgło-
szenia do dnia 5 kwietnia 
w biurze Muzeum. Prezen-
tacja palm odbędzie się 
w trakcie Rawickiego Jar-
marku Wielkanocnego na 
rawickim rynku (14 kwiet-
nia). Więcej informacji na 
stronie www.muzeum.ra-
wicz.pl. /MZR

Na mapie miejsc obcho-
dów Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” 
Rawicz zajmuje pozycję 
szczególną. W latach terroru 
stalinowskiego funkcjonowa-
ło tutaj jedno z najcięższych 
w kraju Więzień Central-
nych. W jego „złowieszczych 
murach” odbywali kary nie 
tylko pospolici przestępcy, 
ale przede wszystkim „Żoł-
nierze Niezłomni”. 

W dniu święta upamiętnia-
jącego bohaterów polskiego 
Podziemia Niepodległościo-
wego część lokalnych obcho-
dów została zorganizowana 
w Muzeum Ziemi Rawickiej. 
Przed południem młodzież 
z rawickich szkół średnich 
uczestniczyła w zajęciach 
edukacyjnych poświęconych 
tematyce losów Żołnierzy 
Niezłomnych.  Po głównych 
obchodach z udziałem samo-
rządów powiatu rawickie-
go i gminy Krobia, delegacji 
szkół, organizacji pozarządo-
wych i ugrupowań politycz-
nych, które zorganizowano 
przy murze Zakładu Karnego 
w Rawiczu, odbyła się prelek-
cja historyczna pt. Centralne 
Więzienie w Rawiczu w okre-
sie stalinowskim, którą wygło-
sił kustosz muzeum – Witold 
Giejdasz oraz pokaz filmu 
dokumentalnego Więzienie.  
Wieczorem w ramach cyklu 
Piękne głosy czytają organi-
zowanego przez Dom Kultury 
w Rawiczu zabrzmiały strofy 
poezji Zbigniewa Herberta 
w wykonaniu Dominiki Fi-
gurskiej. /MZR

Fo
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BAJKOWY DZIEŃ KOBIET 
Hasło „Bajkowo” było przewodnim motywem imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet przez Stowarzyszenie Kobiet Słupi Kapitulnej. 
W wyjątkowym spotkaniu uczestniczyło 120 kobiet w różnym wieku – najmłodsza miała 3,5 roku. Panie wykazały się ogromną  
kreatywnością – pojawiły  się w przebraniach inspirowanych postaciami z bajek. Gwiazdą wieczoru był kabaret To i owo Szkaradowo. /mk

15 LAT 
Z JESIENNYM 
LIŚCIEM

 

27 lutego Klub Seniora „Jesienny 
Liść” świętował 15-lecie istnienia. 
Na uroczystości obecni byli m.in. 
Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz 
Kubik i Przewodniczący Rady Miej-
skiej Gminy Rawicz Marek Przy-
bylski, którzy złożyli seniorom 
gratulacje i życzenia. Po części ofi-
cjalnej odbyła się zabawa taneczna. 
Klubowi Seniora „Jesienny Liść” 
życzymy kolejnych wspaniałych 
jubileuszy! /red.
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RADA OSIEDLA NR 1 „STARE MIASTO” 
WYBRANA W DNIU 25 LUTEGO 2019 ROKU
Przewodniczący: Marek Kasprzak
Zarząd osiedla: Ryszard Ślazyk, Szczepan Kar-
kosz, Malwina Urbanowicz, Beata Niepiekło-Bąk, 
Grażyna Kośmider, Jan Puślecki
Rada osiedla: Grażyna Kośmider, Jakub Pytlak, 
Marek Kasprzak, Katarzyna Wciórka, Szczepan 
Karkosz, Ryszard Ślazyk, Beata Niepiekło-Bąk, 
Michał Kasprzak, Jan Puślecki, Alicja Cieśla, An-
drzej Kośmider, Malwina Urbanowicz, Iwona 
Bela, Daniel Błaszkowski, Piotr Ratajczak
FREKWENCJA: 43 mieszkańców

RADA OSIEDLA NR 2 „SIENKIEWICZA” 
WYBRANA W DNIU 26 MARCA 2019 ROKU 
Przewodniczący: Michał Maruwka
Zarząd osiedla: Zdzisław Goździk, Waldemar 
Przybylski, Robert Kozal, Marcin Cichy
Rada osiedla: Banach Zbigniew, Marcin Cichy, 
Elżbieta Dudek, Krystyna Florkowska, Grzegorz 
Goździk, Beata Juskowiak, Robert Kozal, Joanna 
Łukowiak, Elżbieta Marcinkowska, Michał Ma-
ruwka, Robert Ogrodowski, Waldemar Przybyl-
ski, Ewa Rompa, Stanisław Szczęsny, Eugeniusz 
Tomaszewski  
FREKWENCJA: 52 mieszkańców

RADA OSIEDLA NR 3 „350-LECIA RAWICZA” 
WYBRANA W DNIU 27 LUTEGO 2019 ROKU 
Przewodnicząca: Alicja Maciejak 
Zarząd osiedla: Artur Skotarek, Dorota Osiecka, 
Halina Sucholińska, Mirosław Maciejak, Bogumiła 
Żyto, Sabina Roszak               
Rada osiedla:  Alicja Maciejak, Dorota Osiecka, 
Bogumiła Żyto, Renata Błaszczyszyn, Jacek Hajn-
ce, Marek Heinze, Mirosław Maciejak, Halina 
Sucholińska, Teresa Suwalska, Sabina Roszak, 
Artur Skotarek, Jacek Gwizdek, Radosław Osiecki, 
Aleksandra Ciąder-Hajnce, Paweł Szala
FREKWENCJA: 71 mieszkańców

RADA OSIEDLA NR 4 „WESTERPLATTE” 
WYBRANA 26 LUTEGO 2019 ROKU
Przewodniczący: Michał Golina
Zarząd osiedla: Mariusz Suchanecki, Daniel 
Moeglich, Urszula Taraska, Jakub Wolny
Rada osiedla: Michał Golina, Stanisław Pazoła, 
Daniel Moeglich, Jakub Wolny, Urszula Taraska, 
Karol Białecki, Mariusz Suchanecki, Aleksandra 
Świergocka, Katarzyna Kowalska, Dawid Nowicki, 
Małgorzata Bojdo, Alina Klimaszewska, Krzysztof 
Tyszecki, Wacław Szymczak, Edward Szaroleta
FREKWENCJA: 23 mieszkańców (drugi termin)

RADA OSIEDLA NR 5 „SIERAKOWO” 
WYBRANA 27 LUTEGO 2019 ROKU 
Przewodniczący: Robert Szymkowiak
Zarząd osiedla: Dariusz Wrąbel, Longina Koch
Rada osiedla: Robert Szymkowiak, Dariusz Wrą-
bel, Jacek Szumigała, Krzysztof Kubiak, Anna 
Rado, Longina Koch, Zofia Szymkowiak, Krzysztof 
Głuszak, Mieczysław Zieliński, Wiesław Mosiek, 

Andrzej Ostaszewski, Rafał Sobkowiak, Wiesława 
Kubiak, Lucyna Krawczyk, Wiesław Koch
FREKWENCJA: 25 mieszkańców

RADA OSIEDLA NR 6 „SARNOWA” 
WYBRANA W DNIU 25 MARCA 2019 ROKU 
Przewodnicząca: Anna Andrzejewska
Zarząd osiedla: Hanna Górniak, Paulina Jósko-

wiak, Danuta Nawrocka, Marek Przybylski, Mag-
dalena Siecla, Karol Szenfisz
Rada osiedla: Roman Andersch, Anna Andrzejewska, 
Robert Bidowaniec, Hanna Górniak, Katarzyna Ja-
kubczyk, Paulina Jóskowiak, Michał Kasprzak, Janusz 
Maruwka, Danuta Nawrocka, Karolina Normann-
-Wróbel, Krzysztof Normann, Marek Przybylski, 
Magdalena Siecla, Karol Szenfisz, Weronika Zaremba
FREKWENCJA: 34 mieszkańców

ZAKOŃCZYŁY SIĘ  
WYBORY DO RAD OSIEDLI

W dniach 25-27 marca zostały przeprowadzone zebrania z mieszkańcami osiedli Rawicza.  
W tajnym głosowaniu wybrano 15-osobowe rady osiedlowe, z których wyłoniono  

przewodniczących i członków zarządu. /jot

W Y N I K I  W Y B O R Ó W



3/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu12

Niepokorny kpiarz, iro-
niczny komentator polskiej 
rzeczywistości, mistrz grote-
ski, artystyczny prowokator 
tworzący portrety „przecięt-
nych Polaków” oraz surre-
alistyczne pejzaże miast 
– tak przedstawiany jest 
jeden z najwybitniejszych 
polskich malarzy współ-
czesnych, Edward Dwur-
nik (1943-2018).Wystawę 
malarstwa i rysunku zmar-
łego kilka miesięcy temu 
artysty można oglądać do 
7 kwietnia w Muzeum Ziemi 
Rawickiej. Prezentowane 
prace pochodzą z kolekcji 
prywatnych oraz zbiorów 
Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie. 

Ekspozycja ma charakter 
przekrojowy. Zaprezento-
wano na niej ponad 30 prac 

stworzonych przez Dwurni-
ka w różnych okresach jego 
twórczości, pochodzących 
z cykli „Błękitne”, „Robot-
nicy”, „Błękitne miasta”, 
„Sportowcy”, a przede 
wszystkim z najbardziej 
rozpoznawalnego cyklu 
„Podróże autostopem”. 
Widoki polskich miast 
i miasteczek, w tym miej-
scowości wielkopolskich, 
stanowiły jeden z ulubio-
nych oraz najbardziej cha-
rakterystycznych motywów 
jego prac, w których prze-
strzeń była przedstawiana 
w wyjątkowy sposób – po-
przez ogromną precyzję 
szczegółów, grę kolorów, 
wprowadzanie elementów 
surrealistycznych. Naj-
ważniejszą inspirację dla 
Edwarda Dwurnika stano-

wiła twórczość słynnego Ni-
kifora Krynickiego, o czym 
wspomniał podczas lutowe-
go wernisażu gość muzeum 

– Jerzy Zegarliński, właś-
ciciel Agencji Artystycznej 
„Zegart”, współorganizator 
wystawy. /MZR

MALARSTWO 
DWURNIKA W RATUSZU

MAKRAMA  
PO RAZ 
PIERWSZY

Uczestnicy kolejnych war-
sztatów z cyklu „Rodzinne 
Muzeum” organizowanych 
przez Muzeum Ziemi Ra-
wickiej poznali tajniki ma-
kramy – pradawnej sztuki 
wiązania sznurków, z któ-
rych powstają ozdoby. Za-
jęcia poprowadziła Marika 
Hoffmann, przekonując 
wszystkich gości, że do two-
rzenia kolorowych splotów 
nie potrzeba skomplikowa-
nych narzędzi, wystarczy 
kreatywność i trochę cierp-
liwości. Na kolejne zajęcia 
muzeum zaprasza w kwiet-
niu. /MZR
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Przełom XIX i XX wieku to okres, w którym 
Rawicz wzbogacił się o kilka nowych, im-
ponujących gmachów. Jednym z nich był 
pozostający do chwili obecnej najwyższym 
budynkiem w mieście Kościół pw. Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny (od 1961 r. 
posiadający drugi tytuł – Chrystusa Króla). 
Obiekt (popularnie zwany „Czerwonym Koś-
ciołem”) do dziś zachwyca swoją strzelistą 
sylwetką, a także rozbrzmiewającym w całej 
okolicy dźwiękiem dzwonów. 

Historia dzwonów z rawickiej fary sięga po-
czątków XX wieku, a więc czasu wybudowania 
świątyni. Wówczas to na jej wieżach zawieszono 
cztery dzwony wykonane przez mistrza Alberta 
Bierlinga z Drezna, którym nadano następujące 
imiona: „Święty Florian” (na cześć darczyńcy, 
arcybiskupa Floriana Stablewskiego), „Święty 
Karol” (na cześć fundatora, ks. Karola Meissnera, 
kapelana zakładu karnego), „Święty Józef” oraz 
„Najświętsza Maryja Panna” (ten ostatni umiesz-
czono w wieżyczce nad Wielkim Ołtarzem). Za 
sprawą przepięknego brzmienia instrumenty te 
szybko skradły serca parafian. Niestety jednak, 
mieszkańcom Rawicza nie było dane długo cie-
szyć się dźwiękiem dzwonów. Kilka lat po ich 
pierwszym „koncercie”, w 1914 roku, wybuchła 
I wojna światowa. Aby ją wygrać, władze niemie-
ckie potrzebowały jak największej ilości metalu, 
który mógłby wzbogacić potencjał militarny 
Rzeszy. Dlatego też wydały one rozkaz zdjęcia 
trzech dzwonów z rawickiej fary i przewiezienia 
ich do jednej ze śląskich hut na przetopienie. 
Smutnego losu uniknął jedynie „Święty Karol”.

Wraz z końcem wojny oraz odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości, wśród rawiczan 
pojawiły się głosy o konieczności zakupu nowych 
dzwonów dla kościoła farnego. Zwolennikiem 
nabycia „towarzyszy” dla „Świętego Karola” był 
m.in. ówczesny proboszcz ks. Alfred Gumprecht. 
Dzięki jego staraniom w 1929 roku Odlewnia 
Dzwonów Braci Felczyńskich z Kałusza (miasta 
na Ukrainie, dawniej w granicach Rzeczypospoli-
tej) wykonała dwa dzwony: „Świętą Marię” oraz 
„Świętego Stanisława”. Nabytki te uroczyście 

poświęcono i ku uciesze parafian zawieszono 
na kościelnych wieżach.

I tym razem los nie okazał się łaskawy dla 
dzwonów z rawickiej fary. W 1939 roku świat 
znów ogarnął globalny konflikt, a Polska trafiła 
pod okupację hitlerowskich Niemiec. W jej trak-
cie naziści zadecydowali o zdjęciu zakupionych 
w 1929 roku instrumentów, które miały zostać 
przetopione. Na wieży świątyni ponownie po-
został jedynie „Święty Karol”.

Historie z czasów wojny mają jednak to do 
siebie, że obok wielkich nieszczęść pojawiają się 
w nich także i podnoszące na duchu akty boha-
terstwa. Za taki akt należy z pewnością uznać 
uratowanie przed zniszczeniem innego dzwonu, 
którego pochodzenie owiane jest tajemnicą.

W okresie okupacji rawicka stacja kolejowa 
służyła jako ważny punkt przeładunkowy. To 
stąd zrabowane na terenie Wielkopolski mienie 
przewożono do Wrocławia i Legnicy, a następnie 
dalej, w głąb Rzeszy. Pewnego dnia przy rawi-
ckim dworcu zatrzymał się pociąg transportujący 

dzwony skonfiskowane z polskich kościołów. To 
wówczas grupka kolejarzy wpadła na pomysł 
uratowania choć jednego z nich. Wyniesienie 
pod czujnym okiem niemieckich strażników ja-
kiegokolwiek przedmiotu było przedsięwzięciem 
zarówno trudnym, jak i niebezpiecznym. Pomimo 
tego, śmiałkowie zdecydowali się tego dokonać. 
Oczywiście przechwycenie ważących kilkaset ki-
logramów instrumentów było rzeczą niemożliwą. 
Dlatego ograniczono się do jednego z mniejszych 
dzwonów – pochodzącego najprawdopodobniej 
z XVI wieku „Świętego Michała”. Kolejarze, przy 
wsparciu mieszkańców Rawicza, wynieśli instru-
ment z obrębu stacji, a następnie przetransporto-
wali go na probostwo i zakopali w ogrodzie. Od tego 
czasu „Święty Michał” pozostawał w ukryciu, do 
„obowiązków zawodowych” powracając dopiero 
w 1979 roku, kiedy to znalazł swoje miejsce na 
dzwonnicy cmentarza parafialnego.

Koniec lat 70. XX wieku zapisał się w historii ra-
wickich dzwonów nie tylko z powodu „Świętego 
Michała”. Ówczesny proboszcz fary, ks. Alfons Salew-
ski, zatroszczył się bowiem również o towarzystwo 
dla doświadczonego dwiema wojnami światowymi 
„Świętego Karola”. Na jego zlecenie Odlewnia Dzwo-
nów Janusza Felczyńskiego (zakładu przeniesionego 
do Przemyśla przez potomka twórców zniszczonych 
w czasie wojny „Świętej Marii” i „Świętego Stanisła-
wa”) wykonała dwa dzwony: „Maryja Królowa Pol-
ski” (na pamiątkę nawiedzenia obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej) oraz „Chrystus Król” (nazwanego 
tak w celu uczczenia 75-lecia budowy kościoła). Do 
dziś całą okolicę wypełnia ich piękny dźwięk.

Tomasz Musielak

BURZLIWE DZIEJE  
KOŚCIELNYCH DZWONÓW

NIEMCY A TRAKTAT WERSALSKI
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.

W dniu 7 maja 1919 roku na konferencji po-
kojowej w Wersalu przedstawiono delegacji 
Niemiec projekt traktatu pokojowego, który wy-
wołał w Niemczech burzę protestów. Szczególne 
napięcie wywołało rozwiązanie niemieckich 
problemów granicznych z Polską. Niemieckie 
władze dokonywały koncentracji wojsk wzdłuż 
granicy. Zanosiło się na wybuch wojny.

W tym trudnym okresie działały niezależnie 
od siebie trzy polskie armie: armia podlegająca 
naczelnemu dowódcy, czyli Józefowi Piłsudskiemu, 

armia wielkopolska pod dowództwem generała 
Józefa Dowbora Muśnickiego, a z Francji wracała 
do Polski armia generała Józefa Hallera.Naczelna 
Rada Ludowa w Poznaniu wyraziła zgodę 25 maja 
1919 roku na podporządkowanie armii wielkopol-
skiej Piłsudskiemu. 27 maja odbyło się w Kaliszu 
spotkanie przywódców wymienionych armii, gdzie 
omówiono zasady współdziałania. Zagrożenie ze 
strony Niemiec spowodowało, że 14 czerwca armia 
polska została podporządkowana dowódcy wojsk 
sprzymierzonych, czyli marszałkowi  Ferdynan-
dowi Fochowi. Na terenie podlegającym Naczelnej 
Radzie Ludowej wprowadzono stan wyjątkowy.

Na konferencji 16 czerwca 1919 roku przed-
stawiono Niemcom złagodzony – pod wpływem 
Anglii – projekt traktatu pokojowego, co odbyło 
się kosztem Polski. Niemcy jednak ogłosiły, że ten 
projekt jest dla nich również nie do przyjęcia, ale 
państwa koalicyjne postawiły ultimatum. Obawiając 
się wybuchu wojny, rząd niemiecki wyraził zgodę 
na podpisanie traktatu pokojowego i nastąpiło to 
28 czerwca 1919 roku. Tereny opanowane przez 
powstańców  wielkopolskich podlegały formalnie 
przed 28 czerwca Komisariatowi Naczelnej Rady Lu-
dowej w Poznaniu, w wyniku traktatu wersalskiego 

uznane zostały za oficjalnie i formalnie przynależ-
ne do państwa polskiego. Natomiast  przyznane 
naszemu krajowi tereny, których powstańcy nie 
zdołali opanować, miały przejść pod administrację 
polską dopiero po ratyfikacji traktatu pokojowego 
przez Niemieckie Zgromadzenie Narodowe. Do 
tych terenów należał Rawicz, Bojanowo, Sarnowa 
i wioski w zachodniej części powiatu.

Zaczęła się ostra walka polityczna o przyszłość 
tych ziem. Niemcy czynili wszystko i wszędzie, aby 
to, co się da, utrzymać przy państwie niemieckim. 
Powstała nawet koncepcja pogodzenia się z Pola-
kami i utworzenia oddzielnego „państwa wschod-
niego”. Miało ono objąć Prusy Wschodnie, Prusy 
Zachodnie, Poznańskie i Śląsk. Polakom tłumaczono, 
że przystępując do Polski skazują się na degradację, 
gdyż państwo polskie będzie zacofane gospodarczo 
i politycznie. Zdecydowana większość Polaków 
odrzuciła ten pomysł. Byli też Niemcy, dowódcy 
Grenzschutzu, którzy chcieli to urzeczywistnić siłą.
Proponowali oni nie uznać traktatu wersalskiego, 
przeprowadzić na własną rękę ofensywę na Poznań 
i ponownie zawładnąć Wielkopolską. Te dziwaczne 
marzenia też się nie spełniły.

Stanisław Jędraś

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 

Dzwon św. Karol
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Po zimowej przerwie za-
wodnicy RKS BOCK wzięli 
udział w zawodach w strze-
laniu do rzutków – dokład-
nie w Grand Prix Cypru 
w Larnace. W obsadzie 
międzynarodowej (ok. 360 
zawodników) reprezentacja 
Polski liczyła 11 osób, z tego 
rawicki klub reprezentowa-
ło 3 zawodników.

W kategorii juniorów do 
20 lat w konkurencji Skeet 
125 zwyciężył Kacper Bak-

salary, który wynikiem 118 
pkt ustanowił nowy rekord 
Polski, poprawiając swój 
rekord życiowy o 3 punkty 
i zdobywając kwalifikację do 
Mistrzostw Europy. Pozosta-
li zawodnicy BOCK – junior 
Krzysztof Buniowski w kon-
kurencji Skeet 125 z wyni-
kiem 107 punktów zajął 
16. miejsce, a senior Piotr 
Kowalczyk tę samą pozycję 
w konkurencji Trap 125 z wy-
nikiem 116 punktów. /red

Od 11 do 22 lutego SP nr 
4 gościła wolontariuszy 
AIESEC – Alice z Chin oraz 
Bunyamina z Turcji. Prowa-
dzili oni zajęcia w języku 
angielskim, których celem 
było m.in. zrozumienie 
odmienności ludzi innych 
kultur, rozwijanie chęci 
podróżowania i poznawania 
świata, wzbudzanie chęci 
do samorozwoju. Ucznio-
wie mogli też się przekonać 
jak ważnym i użytecznym 
narzędziem w komunika-
cji z obcokrajowcami  jest 
język angielski.

Praktykanci przeprowa-
dzili lekcje, w czasie których 
przedstawili najważniejsze 
informacje dotyczące swoich 
krajów pochodzenia. Alice 
przekazała uczniom podsta-
wowe informacje na temat 

Chin. Opowiadała o stolicy 
– Pekinie, a także o mieście, 
z którego pochodzi – Szang-
haju. Uczniowie dowiedzieli 
się, jak obchodzi się chiński 
Nowy Rok, co jest podstawą 
diety Chińczyków, a także jak 
wygląda szkoła w Chinach. 
Mieli też możliwość poznania 
kilku wyrażeń w języku chiń-
skim. Bunyamin natomiast 
zapoznał uczniów z kulturą 
Turcji. Pokazał miejsca warte 
zobaczenia w swoim kraju, 
a także opowiedział o ture-
ckiej kuchni. Uczniowie rów-
nież poznali kilka wyrażeń 
w języku wolontariusza. 

Udział w projekcie oka-
zał się ogromnym sukcesem 
i atrakcją zarówno dla ucz-
niów szkoły podstawowej, jak 
i oddziałów gimnazjalnych. 
Wszyscy bardzo entuzjastycz-
nie przyjęli zagranicznych 

gości. Uczniowie starszych 
klas przygotowali dla nich 
prezentacje na temat polskich 
obyczajów, sławnych Polaków 
czy języka polskiego. Młodsi 
uczniowie odwdzięczyli się 
ogromnym zainteresowa-
niem, dociekliwymi pytaniami 
oraz pięknymi, własnoręcznie 
wykonanymi kartkami. Ucz-
niowie dbali, aby niecodzienni 
goście miło spędzili czas w na-
szym mieście. Najważniejszy 
jest jednak fakt, że poziom 
motywacji do nauki języków 
obcych i poznawania świata 
znacznie wzrósł. Pobyt wolon-
tariuszy był możliwy dzięki 
wsparciu Rady Rodziców oraz 
Gminy Rawicz. /mg

JUBILEUSZOWY  
TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniach 12-15 lutego re-
prezentacja Okręgowego 
Inspektoratu Służby Wię-
ziennej w Poznaniu brała 
udział w X Międzynarodo-
wym Turnieju Służb Mun-
durowych w Piłce Nożnej 
Halowej im. podkom. An-
drzeja Struja o Puchar Ko-
mendanta Głównego Policji.

Uroczyste otwarcie turnieju 
odbyło się w siedzibie Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, 
a gośćmi honorowymi byli 
prezes PZPN Zbigniew Boniek, 
Andrzej Strejlau oraz prezes 

Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego Andrzej Kraśnicki 
oraz żona podkom. Andrzeja 
Struja, tragicznie zmarłego 
funkcjonariusza policji.

Turniej odbył się na dzie-
sięciu warszawskich obiek-
tach sportowych. W imprezie 
brały udział 103 drużyny 
reprezentujące wszystkie 
służby mundurowe w Polsce 
oraz goście z 12 krajów euro-
pejskich – Hiszpanii, Irlandii 
Płn., Mołdawii, Ukrainy, Li-
twy, Rosji, Bośni i Hercegowi-
ny, Bułgarii, Grecji, Rumunii, 
Łotwy i Serbii.

Drużyna reprezentująca 
OISW w Poznaniu trafiła 
do grupy J (zwaną „grupą 
śmierci”) składającej się 
z 11 zespołów, w tym Rosji, 
Ukrainy oraz Bośni i Herce-
gowiny. Rozgrywki grupo-
we drużyna z rawiczanami 
w składzie ukończyła na 
czwartej pozycji, wygrywa-
jąc siedem spotkań, jeden 
remisując i ponosząc dwie 
minimalne porażki. W 1/4 fi-
nału ekipa OISW w Poznaniu 
uległa reprezentacji Ukrai-
ny IPA Lviv – jak się później 
okazało zwycięzcy turnieju.

Drużynę OISW Poznań reprezentowali funkcjonariusze i emeryci ZK Rawicz: Krzysztof Kendzia, 
Przemysław Staniszewski, Łukasz Bojdo, Piotr Wawrzyniak, Piotr Bilakiewicz, Marek Nowicki, 
Łukasz Matuszewski i Dariusz Kabza. Skład zespołu uzupełnili funkcjonariusze ZK Wronki 
i ZK Krzywaniec.

ZAWODNIK BOCK 
NAJLEPSZY NA CYPRZE

NATIVE 
SPEAKERZY  
NA LEKCJACH 
W CZWÓRCE
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JUBILEUSZOWY  
TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH

10 marca w Szklarskiej Porębie 
odbyły się X Mistrzostwa Rawicza 
w Narciarstwie Alpejskim i Snow-
boardzie. W zimowej zabawie na 
Hali Szrenickiej mogli wziąć udział 
wszyscy chętni mieszkańcy gminy, 
a o zajętym miejscu decydował czas 
przejazdu. Razem we wszystkich ka-
tegoriach wystartowało 100 zawod-
ników, mimo utrudniających zjazdy 
intensywnych opadów śniegu.

Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji za najlepszy czas zjaz-
du podczas zawodów zdobył Karol 
Golembka. W kategorii rodzinnej 

o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz 
zwycięzcami zostali Jan i Karol Go-
lembka.

Organizatorami imprezy byli 
Gmina Rawicz, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rawiczu oraz Schro-
nisko na Hali Szrenickiej. Dyrekcja 
ośrodka sportu dziękuje wszystkim 
za wspaniałą zabawę i już zaprasza 
na kolejne zawody. /red

NARCIARSTWO ALPEJSKIE
Kategoria 0-7 dziewczyny

I miejsce Karolina Kubiak
II miejsce Antonina Starczewska
III miejsce Adriana Aleksander

Kategoria 0-7 chłopcy
I miejsce Franek Czajkowski
II miejsce Tymek Czajkowski

Kategoria 8-11 dziewczyny
I miejsce Amelia Robakowska
II miejsce Barbara Aleksandrzak
III miejsce Kalina Ukleja

Kategoria 8-11 chłopcy
I miejsce Michał Matysiak
II miejsce Jakub Jarczewski
III miejsce Kamil Dworniczak

Kategoria 12-15 dziewczyny
I miejsce Maja Wojciechowska
II miejsce Marta Banaszak
III miejsce Wiktoria Krawczyk

Kategoria 12-15 chłopcy
I miejsce Jan Golembka
II miejsce Jeremiasz Manage
III miejsce Adam Wujec

Kategoria 16-19 mężczyźni
I miejsce Maksymilian Paszyński
II miejsce Bartłomiej Głowacz
III miejsce Kamil Cugier

Kategoria 20-35 kobiety
I miejsce Izabela Michalak
II miejsce Monika Dudek

Kategoria 20-35 mężczyźni
I miejsce Kacper Pląskowski
II miejsce Aleksander Wujec
III miejsce Michał Żankowski

Kategoria 36-50 kobiety
I miejsce Katarzyna Starczewska
II miejsce Beata Jarczewska
III miejsce Agnieszka Szybaj

Kategoria 36-50 mężczyźni
I miejsce Karol Golembka
II miejsce Łukasz Aleksander
III miejsce Mariusz Matysiak

Kategoria 51+ mężczyźni
I miejsce Andrzej Kołeczko
II miejsce Jacek Banaszak
III miejsce Grzegorz Kubik

SNOWBOARD
Kategoria do lat 19. dziewczyny 

i chłopcy
I miejsce Adam Szybaj
II miejsce Weronika Andrzejewska
III miejsce Kamil Szybaj

Kategoria 20+ kobiety
I miejsce Magdalena Lorek

Kategoria 20+ mężczyźni
I miejsce Grzegorz Kubik
II miejsce Jakub Chudy

Kategoria rodzinna - narty
I miejsce Jan, Karol Golembka
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20 marca (środa)
18:00  Warsztaty haftu hazackiego  

Muzeum Ziemi Rawickiej
18:00  I Rawickie Mistrzostwa w Jedzeniu Burgerów na czas  

Brewicz – Browar i Restauracja
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  
Bilety do nabycia w kasie Kina „Promień” w Rawiczu

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

Rezerwat leśny „Dębno”  
Zbiórka: parking przy stadionie żużlowym

15:00  Piłka nożna: Rawia Rawag Rawicz – Wiara Lecha  
Stadion OSiR, ul. Spokojna

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  

Świetlica wiejska w Ugodzie

28 marca (czwartek)
15:00-19:00  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

2 kwietnia (wtorek)
17:00  EtnoKreatywni – Hazackie Pory Roku  

Rawicka Biblioteka Publiczna – Filia w Zielonej Wsi

3 kwietnia (środa)
18:00  Warsztaty haftu hazackiego  

Muzeum Ziemi Rawickiej

4 kwietnia (czwartek)
10:00  Wykład i warsztaty z Agnieszką Wolny-Hamkało  

Sto najdziwniejszych książek świata  
Kameralna Sala Teatralna DK w Rawiczu

5-6 kwietnia (piątek)
18:00  Festiwal Artystyczny KONIUGACJE  

Szczegóły na str. 5

6 kwietnia (sobota)
16:30  Pelikan Dębno Polskie – Dąbroczanka Pępowo  

Boisko OSiR w Dębnie Polskim

9 kwietnia (wtorek)
12:30  Spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim  

Zespół Szkół Specjalnych
17:00  Spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim  

Park DK, ul. Targowa 1

10 kwietnia (środa)
18:00  Warsztaty haftu hazackiego  

Świetlica wiejska w Ugodzie

12 kwietnia (piątek)
19:00  Koncert zespołu MUS TRIO  

Promocja płyty „Przód iluzji”  
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu  
Bilety w cenie: 10 zł do nabycia przed koncertem

18:30  Wernisaż wystawi Julity Anny Adamiak i Rafała Kruszki  
Muzeum Ziemi Rawickiej

13 kwietnia (sobota)
5-lecie Orun Capoeira Rawicz  
Szczegóły na str. 7
12:00  Spacer szlakiem znanych rawiczan po Cmentarzu Parafialnym 

w Rawiczu  
Zbiórka: przy bramie głównej

14 kwietnia (niedziela)
10:00  Rawicki Jarmark Wielkanocny  

Rynek w Rawiczu
16:00  Rodzinne Muzeum  

Muzeum Ziemi Rawickiej

17 kwietnia (środa)
18:00  Warsztaty haftu hazackiego  

Muzeum Ziemi Rawickiej 

20 kwietnia (sobota)
15:00  Piłka nożna: Sarnowianka Sarnowa – Zjednoczeni Pudliszki  

Stadion Leśny w Rawiczu-Sarnowie

24 kwietnia (środa)
13:00  XIV Konferencja Kocham moje miasto  

Szkoła Podstawowa w Sierakowie
18:00  Warsztaty haftu hazackiego  

Świetlica wiejska w Ugodzie
19:00  Upiory i tenory: Szatan i kankan  

Operetka Jacquesa Offenbacha Życie paryskie  
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

25 kwietnia (czwartek)
15:00-19:00  Punkt Wsparcia Organizacji Pozarządowych  

Urząd Miejski Gminy Rawicz (pokój nr 3)

26 kwietnia (piątek)
9:00-13:00  Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  

Urząd Miejski Gminy Rawicz (sala 101)

27 kwietnia (sobota)
16:00  Piłka nożna: Pelikan Dębno Polskie – Awdaniec Pakosław  

Boisko OSiR w Dębnie Polskim 
19:00  Spektakl #Tango 1918  

Thriller o Powstaniu Wielkopolskim w reżyserii Pawła Kamzy  
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu – wstęp wolny  
Darmowe wejściówki do odbioru w kasie DK w Rawiczu, Sklepie 
Muzycznym „Orion”, Kinie „Promień” w Rawiczu oraz w Muzeum 
Ziemi Rawickiej

INFORMUJEMY // PROPONUJEMY // ZAPRASZAMY


