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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.
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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

lub dołącz do grona wspierających ją 
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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

lub dołącz do grona wspierających ją 

WYSTRZEGAJMY SIĘ 
„CZADU”  

Relaks w ciepłym miesz-
kaniu, gdy za oknem 
jesienna plucha, to marze-
nie każdego z nas. Pamię-
tajmy jednak, że miejsce 
które dla nas powinno 
być azylem, może stać się 
groźną pułapką. Szczegól-
nie teraz, gdy trwa sezon 
grzewczy.  

Jak wynika ze statystyk, 
w okresie jesienno - zi-
mowym w mieszkaniach 
i domach jednorodzinnych 
wzrasta ryzyko powstania 
pożarów. Najczęściej do-
chodzi do nich w wyniku 
wad albo niewłaściwej 
eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych 
i gazowych. W tym samym 
okresie odnotowywany 
jest także wzrost liczby 
śmiertelnych zatruć tlen-
kiem węgla, który nazywa-
ny jest potocznie czadem 
- cichym zabójcą. Jest on 
niewidoczny oraz nie ma 
smaku ani zapachu.

Główne przyczyny za-
truć tlenkiem węgla w bu-
dynkach mieszkalnych to 
niesprawność, wadliwe 
działanie lub nieprawid-
łowa eksploatacja urządzeń 
grzewczych oraz instala-
cji wentylacyjnych, spa-
linowych lub dymowych,  
a w szczególności: nie-
dostateczna wentylacja 
pomieszczeń, stosowanie 
niewłaściwego rodzaju opa-
łu, niewłaściwa eksploata-

cja urządzeń grzewczych, 
podłączanie do wspólne-
go przewodu kominowego 
urządzeń grzewczych na 
różne paliwa, wady kon-
strukcyjne przewodów 
kominowych czy niedo-
kładne lub nieterminowe 
usuwanie zanieczyszczeń 
z kominów skutkujące na-
gromadzeniem się w nich 
sadzy i innych produktów 
niepełnego spalania paliwa.

Jak przeciwdziałać  
zagrożeniom?
•  Wyposaż mieszkanie (dom) 

w autonomiczne czujki 
dymu i tlenku węgla.

•  Dokonuj obowiązkowego 
okresowego czyszczenia 
przewodów dymowych, 
spalinowych, wentylacyj-
nych w budynkach miesz-
kalnych, w następujących 
czasookresach: • przewody 
od palenisk opalanych pali-
wem stałym - co 3 miesią-
ce, • przewody od palenisk 
opalanych paliwem ga-
zowym i płynnym - co 6 
miesięcy,• przewody wen-
tylacyjne - 1 raz w roku.

•  Zapewnij właściwą wen-
tylację pomieszczeń (nie 
zapominaj o wietrzeniu). 

Gdy zauważysz u sie-
bie lub współmieszkań-
ców takie objawy jak ból 
głowy, duszność, senność, 
osłabienie, przyspieszona 
czynność serca pamiętaj, 
że mogą one świadczyć 
o obecności tlenku węgla 
w pomieszczeniu!
Wówczas natychmiast prze-
wietrz pomieszczenia, ewa-
kuuj współmieszkańców na 
zewnątrz mieszkania / budyn-
ku, wezwij niezbędne służby, 
w tym straż pożarną (tel. 998), 
w razie potrzeby rozpocznij 
udzielanie pierwszej pomocy.

Krzysztof Skrzypczak
PSP w Rawiczu

BEZPŁATNE WSPARCIE  
DLA RODZIN OSÓB  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Rodziny osób niepełno-
sprawnych mogą otrzy-
mać bezpłatne wsparcie 
w postaci opiekuna, któ-
ry pomoże zadbać o co-
dzienne potrzeby osób ze 
znaczną niepełnospraw-
nością, zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. Program jest 
realizowany przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawiczu ze 
środków ministerialnych. 
Mieszkańcy gminy Rawicz, 
którzy chcą skorzystać ze 
wsparcia w ramach opie-
ki wytchnieniowej, mogą 
zgłosić się do MGOPS.  

Opiekun realizujący opie-
kę wytchnieniową ma za 
zadanie pomóc w zaspaka-

janiu codziennych potrzeb 
życiowych, opiece higie-
nicznej, organizacji czasu 
wolnego oraz zapewnieniu 
kontaktów z otoczeniem. 
Świadczenia mogą być rea-
lizowane w domu pacjenta 
lub w Centrum Rehabili-
tacji Medycznej i Ośrodku 
Osób Niepełnosprawnych 
w Rawiczu przy ul. Przy-
jemskiego 22.

Świadczenia opieki 
wytchnieniowej są dla 
pacjentów bezpłatne i nie-
zależne od kryterium do-
chodowego. Jak uzyskać 
wsparcie? - Przyznanie 
usługi opieki wytchnienio-
wej odbywa się na wnio-
sek członka rodziny lub 
opiekuna sprawującego 

bezpośrednią opiekę. Od-
bywa się to na podstawie 
decyzji administracyjnej 
poprzedzonej wywiadem 
środowiskowym w miejscu 
zamieszkania oraz oceny 
stanu pacjenta według 
skali Barthel, którą wy-
pełnia lekarz – informuje 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ra-
wiczu. 

Szczegółowe informacje 
(rodzina / opiekun faktycz-
ny) można uzyskać w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Ra-
wiczu przy ul. Gen. Grota 
Roweckiego 4A, tel. 65 545 
40 37 - sekretariat lub na 
stronie internetowej www.
opsrawicz.pl. /cib 

“
Jak wynika ze 
statystyk, w okresie 
jesienno - zimowym 
następuje także wzrost 
liczby śmiertelnych 
zatruć tlenkiem węgla, 
który nazywany jest 
potocznie czadem  
- cichym zabójcą.  
Jest on niewidoczny 
oraz nie ma smaku 
ani zapachu.



312/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu

HENGST OTWIERA NOWY ZAKŁAD 
PRODUKCYJNY W RAWICZU 

W gminie Rawicz zakończyła 
się budowa nowego zakładu 
produkcyjnego. Niemiecka 
firma Hengst rozpoczyna 
produkcję filtrów paliwa, 
oleju, powietrza oraz filtrów 
kabinowych. W środę, 6 listo-
pada zakład został oddany 
do użytku. Pracę znajdzie 
tam do końca roku 150 osób, 
a docelowo 300. 

Nowy zakład produkcyjny 
specjalizuje się w produkcji 
filtrów paliwa, oleju, powie-
trza oraz filtrów kabinowych. 
Powierzchnia produkcyjna 
wynosi 10 m2. Budowa za-
kładu wyniosła 40 mln zł. 
- Poprzez ścisłe powiązanie 
naszych miejsc produkcyjnych 
wychodzimy naszym klien-
tom naprzeciw w dosłownym 
znaczeniu tego słowa. Nowy 

zakład wytwórczy w Polsce sta-
nowi dalsze, ważne rozwinięcie 
naszych mocy produkcyjnych 
rozmieszczonych na całym 

świecie - powiedział z okazji 
otwarcia Jens Röttgering. Każ-
dego miesiąca w fabryce ma 
powstać aż 500 tys. filtrów. 

Nowy zakład to także roz-
wojowa szansa dla gminy.  
– Rozmowy z firmą podję-
liśmy w 2016 roku, a dziś 

finalizujemy ten projekt. Li-
czę, że będzie to sygnał dla 
innych firm, które poszukują 
terenów do inwestycji w Pol-
sce. Firma Hengst wypełniła 
cały obszar specjalnej strefy 
ekonomicznej, dlatego przy-
gotowaliśmy nowe, kolejne 
tereny w pobliżu drogi S5 
i DK36. To blisko 230 ha wol-
nych terenów pod inwestycje 
– tłumaczył Grzegorz Kubik, 
Burmistrz Gminy Rawicz. 

Firma Hengst jest obecna 
na czterech kontynentach, 
a jej odbiorcą jest branża 
samochodowa oraz dystry-
butorzy części zamiennych 
i przemysł. Otwarcia dokonał 
Grzegorz Kubik, Burmistrz 
Gminy Rawicz oraz Jens  
Röttgering, właściciel i part-
ner Zarządzający Grupy 
Hengst SE. /cib
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Zapraszamy do współpracy.

O FIRMIE

Hengst SE dostarcza pro-
dukty, systemy i koncepcje 
rozwiązań w zakresie filtra-
cji i zarządzania płynami 
- począwszy od fazy opra-
cowania, a skończywszy 
na produkcji gotowego pro-
duktu high tech. Przedsię-
biorstwo jest partnerem dla 
rozwoju technicznego i se-
ryjnej produkcji wyrobów 
dla międzynarodowego 
przemysłu samochodowe-

go i silnikowego. Koncep-
cje procesów filtracyjnych 
firmy Hengst są poszuki-
wane również w wielu 
innych dziedzinach życia 
codziennego - i nie tylko. 
Rolnictwo, żegluga, jak rów-
nież wytwórcy urządzeń 
czyszczących i elektrona-
rzędzi dla odbiorcy indywi-
dualnego i profesjonalnego 
stawiają na zoptymalizowa-
ne dla każdego przypadku 

rozwiązania pochodzące 
z firmy Hengst. Od odku-
rzacza poprzez profesjo-
nalne elektronarzędzia do 
nowoczesnych robotów - 
systemy tego specjalisty 
od filtrów są integralną 
częścią coraz większej ilo-
ści różnorakich urządzeń. 
Klienci na całym świecie 
cenią know how, wysoką 
jakość, serwis firmy Hengst 
i jej bliskość do klienta.

W 1958 roku Walter Hengst założył firmę Ing. Walter Hengst KG w Münster. W kolejnych 
latach położył podwaliny pod pomyślny rozwój dla przedsiębiorstwa prowadzonego 
dzisiaj w trzeciej generacji przez Jensa Röttgeringa. Hengst zatrudnia w zakładach 
na czerech kontynentach około 3 tys. pracowników.
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Przejście na emeryturę czy 
rentę nie oznacza zakazu 
pracy. Jeżeli chcemy i mamy 
siłę, to możemy dalej pra-
cować, trzeba jednak pilno-
wać, aby osiągane dochody 
nie spowodowały obniżenia 
lub zawieszenia świadcze-
nia wypłacanego przez ZUS. 
Limity zarobków zmieniają 
się co trzy miesiące.
 
Należy pamiętać, że jeżeli 
pracujemy na emeryturze 
lub rencie i osiągamy przy-
chód, to może on wpłynąć 
na zmniejszenie lub zawie-
szenie naszego świadczenia. 
Dotyczy to jednak tylko za-
robków z działalności objętej 
obowiązkowymi ubezpie-

czeniami społecznymi, np. 
z umowy o pracę.

Zmniejszeniu podlega 
emerytura lub renta, gdy uzy-
skany przychód jest większy 
niż 70% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia 
w kraju. Od 1 grudnia kwo-
ta ta wynosi 3452,20 zł. Do 
zawieszenia świadczenia 
dochodzi wówczas, gdy przy-
chód przekroczy górną kwotę 
graniczną, tzn. 130% prze-
ciętnego wynagrodzenia. Od 
1 grudnia kwota ta wynosi 
6411,10 zł. Kwoty obowiązują 
do 29 lutego 2020 r. i zmienia-
ją się co trzy miesiące.             

Gdy przekroczony zostaje 
próg 70% przeciętnego wy-
nagrodzenia, świadczenie 

umniejsza się o kwotę prze-
kroczenia, maksymalnie zaś 
(gdy kwota przekroczenia 
jest wyższa niż kwota mak-
symalnego zmniejszenia) 
o kwotę:
•  599,04 zł dla emerytury 

i renty z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy;

•  449,31 zł dla renty z tytu-
łu częściowej niezdolności 
do pracy;

•  509,22 zł dla renty rodzin-
nej, do której uprawniona 
jest jedna osoba.

Osoba, która jest emery-
tem lub rencistą, powinna 
zawiadomić ZUS o podjęciu 
dodatkowej pracy zarobko-
wej i o wysokości osiąganego 

przychodu. Dotyczy to tak-
że pracodawcy.

Zawiadomienie ma bar-
dzo istotne znaczenie dla 
rozliczenia emerytury lub 
renty. Gdy emeryt / renci-
sta go nie złoży, ZUS zażąda 
zwrotu świadczeń, które 
nie przysługiwały.

O osiąganym przychodzie 
emeryt musi zawiadomić ZUS 
niezależnie od swojego pra-
codawcy (płatnika składek).

Uwaga!
Jeśli jesteś jedną z osób 
uprawnionych do renty ro-
dzinnej, to Twój przychód 
ma wpływ tylko na Twoją 
część renty. Pozostałe osoby 
uprawnione do renty rodzin-

nej otrzymują ją w niezmie-
nionej wysokości.  

Emeryci, którzy osiągnę-
li powszechny wiek emery-
talny, a także osoby, które 
pobierają z ZUS renty dla 
inwalidów wojennych, in-
walidów wojskowych, któ-
rych niezdolność do pracy 
pozostaje w związku ze 
służbą wojskową oraz renty 
rodzinne przysługujące po 
osobach uprawnionych do 
tych świadczeń, mogą za-
robkować bez ograniczeń 
i nie muszą powiadamiać 
ZUS o osiąganych zarobkach.

Marlena Nowicka
Regionalna rzeczniczka  

prasowa ZUS w Wielkopolsce

KOMUNIKAT  
W grudniu zmieniły się limity zarobków na emeryturze i rencie.  

Sprawdź, ile możesz sobie dorobić!

DOFINANSOWANIE POZYSKANE. UMOWA Z MON PODPISANA

2 MLN NA STRZELNICĘ 
Gmina Rawicz ponownie 
stanęła do konkursu o do-
finansowanie na budowę 
strzelnicy i pozyskała 2 mln 
zł. To więcej o 800 tys. zł niż 
w pierwszym konkursie, 
w którym udało się zdobyć 
1,2 mln zł – jednak z powo-
du zbyt krótkiego okresu 
na realizację inwestycji 
Gmina dofinansowania nie 
przyjęła. – Nasza strate-
gia okazała się skuteczna 
– podkreśla wiceburmistrz 
Paweł Szybaj, który w śro-
dę, 27 listopada podpisał 
w MON umowę w ramach 
programu „Strzelnica w po-
wiecie”.
  
Poprzednio do przetargu na 
budowę strzelnicy nie zgłosiła 
się żadna firma. Na tę inwesty-
cję Gmina Rawicz w czerwcu 
br. otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 1,2 mln zł, 
jednak budowa miała zostać 
zakończona w krótkim termi-
nie – do grudnia 2019 roku. 
Ostatecznie Gmina Rawicz nie 
przyjęła dofinansowania i po-
nownie przystąpiła do konkur-
su. – Było w tym nieco ryzyka, 
ale nasza strategia okazała się 
skuteczna. Do gminnej kasy 
wpłyną 2 mln zł, czyli o 800 tys. 
zł więcej niż za pierwszym ra-
zem. Podpisaliśmy już umowę 
z MON, mamy projekt i przy-
stępujemy do działania – mówi 
wiceburmistrz Paweł Szybaj. 
Nowoczesny obiekt ma po-
wstać do końca 2020 roku. 

Inwestycja przewiduje wy-
konanie niezbędnych prac 

rozbiórkowych i wykonanie 
nowego pawilonu strzele-
ckiego na osi 200 m, dzięki 
czemu zwiększy się liczba 
stanowisk strzeleckich z 12 
do 24 do strzelań na odległość 
25 m i 50 m oraz 10 stanowisk 
do strzelań od 5 m do 200 m. 
Pawilony zostaną wygłuszo-
ne, a w ich wnętrzu znajdą się 
pomieszczenia do sterowania 
urządzeniami do prowadzenia 
strzelań, pomieszczenia dla 
osób z obsługi strzelnicy oraz 
pomieszczenie magazynu dla 
tarcz i urządzeń strzeleckich.  
Wał i schody przed pawilonem 
strzeleckim zostaną usunięte 
w celu bezpiecznego wejścia 
do pawilonu. Obiekt zostanie 
wyposażony w 9 kompletów 
podnośników figur bojowych 
wraz z systemem kontroli 
umożliwiających samoczynne 
opuszczanie figur bojowych 
oraz oświetlenie ostrzegawcze. 

Po wybudowaniu nowych 
stanowisk strzeleckich oraz 
ekranu akustycznego poziom 
hałasu strzelnicy będzie od-
powiadał wymogom okre-
ślonym w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku. 
Z obiektu będą korzystać  
m.in. pracownicy Zakładu 
Karnego w Rawiczu, służby 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Rawiczu, klasy mun-
durowe, stowarzyszenia 
strzeleckie oraz żołnierze 
Sił Zbrojnych RP.

P o p r z e d n i o  G m i n a 
w czerwcu br. uzyskała do-
tację na realizację zadania 
pod warunkiem jego wyko-
nania do końca grudnia br. 
Do sierpnia 2019 r. zosta-
ły opracowane niezbędne 
dokumenty umożliwiające 
rozpoczęcie inwestycji - pro-
jekt wraz z pozwoleniem na 
budowę i opinią jednostki 
naukowej o spełnieniu mi-
nimalnych wymagań wa-
runków technicznych. Na 
tej podstawie na początku 
września został przygoto-
wany i ogłoszony przetarg 
nieograniczony na wyłonie-
nie wykonawcy – firm zain-
teresowanych budową nie 
było. /cib

W środę, 27 listopada br. zaświadczenia odebrali 
przedstawiciele władz samorządowych – poza Ra-
wiczem, także Przysuchy, Myszkowa, Jasła, Piekar 
Śląskich, Tryńczy, Bolimowa, Gniezna, Sokółki i Do-
mianowa, które zgłosiły się do projektu i spełniły 
warunki formalne niezbędne do udziału w programie.

INFORMACJE 
Z MON 

W tej edycji programu 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej wybranych 
zostało dziesięć samo-
rządów, które łącznie 
na budowę strzelnic 
otrzymają dofinanso-
wanie w wysokości 
14 milionów złotych. 
Dofinansowanie może 
wynosić maksymalnie 
80% kosztów danej 
inwestycji. Szef MON 
zapowiedział jedno-
cześnie, że co roku będą 
przeznaczane pienią-
dze na dofinansowanie 
inicjatyw samorządo-
wych w tym zakresie.
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CO NAS CZEKA W 2020 ROKU?  
BUDŻET JUŻ GOTOWY 

Burmistrz Grzegorz Kubik 
przygotował już plan bu-
dżetu na 2020 rok. Dochody 
Gminy w przyszłym roku 
mają wynieść 144 mln zł, 
czyli o 2% mniej niż w 2019 
roku. Wpływa na to między 
innymi o ok. 2 mln zł niższa 
kwota wpływu z podatku 
PIT, o czym poinformowało 
Ministerstwo Finansów. 

W przypadku wydatków na 
2020 rok wśród największych 
inwestycji są te o charakterze 
wieloletnim, m.in. przebudo-
wa oczyszczalni ścieków (3,7 
mln zł), przebudowa drogi 
gminnej w Żylicach (2 mln zł), 
ulicy Rolniczej w Rawiczu (609 
tys. zł), rewitalizacja rynku 
oraz przestrzeni miejskiej, 
m.in. gminnych budynków 

przy Ignacego Buszy 5 oraz by-
łego Gimnazjum nr 1 (łącznie 
ponad 10 mln zł). Co istotne, 
na przebudowę centrum mia-
sta Gmina pozyskała dofinan-
sowanie – początkowo miało 
to być 6,8 mln zł, obecnie 7,2 
mln zł – a wpływ będzie wyni-
kał z harmonogramu realizacji 
zadania i zostanie rozłożony 
w czasie na lata 2020-2021. 
Poza tym Gmina przeznaczy 
200 tys. zł na zagospodarowa-
nie poligonu, a 500 tys. zł na 
budowę strzelnicy.

W planie na 2020 rok jest 
również wiele mniejszych pro-
jektów, m.in. zakup trybuny na 
stadion w Dębnie Polskim (44 
tys. zł), wymiana ogrodzenia 
oraz montaż kamer na stadio-
nie w Sarnowie (ok. 35 tys. zł), 

wymiana siedzisk na stadio-
nie żużlowym w Rawiczu (30 
tys. zł) . Inne prace dotyczą 
np. konserwacji okien witra-
żowych w domu kultury (90 
tys. zł), modernizacji świetlic 
wiejskich w Dębnie (33 tys. 
zł), Ugodzie (15 tys. zł) czy za-
budowa tarasu w „Sołeckim 
Zakątku” w Kątach (11 tys. zł). 
Rezerwy na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne wyniosą 
700 tys. zł. 

Z kolei wszystkie wydatki 
Gminy Rawicz w 2020 roku 
mają wynieść 146 mln zł, czyli 
mniej niż w roku ubiegłym 
o 9% (14 mln zł). O ok. 5% 
wzrosną wydatki bieżące, co 
jest związane ze wzrostem naj-
niższych wynagrodzeń, pod-
wyżkami dla nauczycieli czy 

z przekształceniem Zakładu 
Usług Komunalnych w Rawi-
czu w jednostkę budżetową. 
Przekształcenie w jednostkę 
skutkuje również zwiększe-
niem przychodów.

Jak budżet ocenia bur-
mistrz Rawicza? – Niższe 
wpływy m.in. z PIT-u i zwięk-
szone zmianami ustaw wy-
datki spowodowały, że trzeba 
było dokonać pewnych korekt 
w planie budżetu na 2020 rok 
w stosunku do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, dlatego 
inwestycji będzie mniej, choć 
mają one strategiczny charak-
ter. Mam na myśli przebudowę 
rynku, budynków w centrum 
miasta czy budowę oczyszczal-
ni ścieków. Nie ma co ukrywać, 
jest to najtrudniejszy budżet 

ostatnich lat, ale i z takimi 
sytuacjami musimy się zmie-
rzyć. Poradzimy sobie – mówi 
Grzegorz Kubik. 

Pod koniec grudnia 2019 
roku zadłużenie Gminy ma 
wynieść 36 mln zł. W 2020 
roku zostanie spłacone 1,6 mln 
zł zobowiązań kredytowych. 
W kwotę jest także wlicza-
na wymiana oświetlenia na 
terenie gminy prowadzona 
przez firmę ENEA (3,1 mln zł). 
W 2020 roku odsetki bankowe 
nie przekroczą 1 mln zł. 

W 2020 roku dotacje celowe 
z budżetu państwa wyniosą 38 
mln zł, a subwencje 28 mln zł. 
Gmina planuje uzyskać z po-
datku od nieruchomości ok. 17 
mln zł, a z PIT-u 27 mln zł. /cib

NOWY SKARBNIK W GMINIE 
1 grudnia w rawickim urzędzie na-
stąpiła zmiana na stanowisku skarb-
nika. Dotychczas tę funkcję pełniła 
Arleta Przydrożna, która podejmie 
się nowego zadania - zarządzania 
Centrum Usług Wspólnych.

Nowym skarbnikiem została Bogu-
miła Domaniecka, która dotychczas 
pracowała w wydziale finansów. Na 
sesji 29 listopada burmistrz Grzegorz 
Kubik przedstawił jej kandydaturę 
radnym, a ci zdecydowali o udzieleniu 
poparcia. /cib

Bogumiła Domaniecka urodziła 
się w 1979 roku w Rawiczu, wy-
chowywała w Miejskiej Górce. Po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształ-
cącego w Rawiczu, w 1999 r. podjęła 
zaoczne studia na Uniwersytecie  
Wrocławskim na Wydziale Pra-
wa i Administracji. W roku 2013 
ukończyła studia podyplomowe 
na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym we Wrocławiu na kierun-
ku Rachunkowość budżetowa 
i finanse publiczne. Wiedzę w za-
kresie rachunkowości uzupełniała 
w ostatnich latach na kursach orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce. 

Pracę zawodową rozpoczęła 
w roku 2000 w Urzędzie Miej-
skim Gminy Rawicz. Początkowo 
na stanowisku referenta, później 
inspektora w Wydziale Finanso-
wo - Budżetowym i Planowania, 
a od roku 2012 na stanowisku 
Zastępcy Naczelnika ds. Budżetu, 
Planowania i Analiz. 

Obecnie mieszka w Rawiczu, 
ma męża i dwie córki. Interesuje 
się kolarstwem górskim i turysty-
ką rowerową. 
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IV RAWICKA GALA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 
13 grudnia odbyła się IV 
Rawicka Gala Organizacji 
Pozarządowych. Grudnio-
we spotkanie burmistrza 
Grzegorza Kubika z or-
ganizacjami, wolontariu-
szami, inicjatorami akcji 
społecznych, sponsorami 
24-godzinnego Rawickiego 
Festiwalu Sportu miało 
bardzo uroczysty charak-
ter. Wręczono wyróżnie-
nia w ramach konkursu 
Rawicki Lider NGO, przy-
znano po raz pierwszy na-
grodę Burmistrza Gminy 
Rawicz za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszech-
nienia i ochrony kultury 
(laureat, Henryk Pawłow-
ski, wygłosił wspaniałą 
mowę), rozstrzygnięto 
rawicki budżet obywa-
telski na 2020 rok, do-
ceniono wolontariuszy, 
wręczono też dwa odzna-
czenia od PZERiI, a OSiR 
podziękował sponsorom 
i koordynatorom 9. edycji 
Festiwalu Sportu. Dla licz-
nie zebranych wystąpili 
Igor Demuth, bigband Wa-
bank z solistami oraz Pina 
Polar – artystka, którą 
rawicka grupa inicjatyw-
na ds. współpracy zagra-
nicznej poznała w mieście 
partnerskim Attendorn 
podczas słynnego Gau-
klerfest.

Podczas kilkugodzinne-
go spotkania nie zabrakło 
wzruszeń i licznych wyra-
zów wdzięczności. Przypo-
mnijmy, organizowanej od 
2016 roku gali przyświeca 
cel wzajemnego poznania 
się, współpracy admini-
stracji publicznej z orga-
nizacjami oraz integracji 
wokół ważnych elementów 
życia publicznego. /mk

W ciągu roku trudno jest nam się wszystkim regularnie spotkać, 
dlatego dziś jest dzień szczególny. Można powiedzieć, że mam tu 
Państwa wszystkich blisko i mogę Wam podziękować. Podziękować 
za współpracę w latach ubiegłych i w 2019 roku. Podziękować 
w imieniu mieszkańców gminy Rawicz za pomysły, za działanie, za 
pracę, za czynienie dobra. Za każdy dzień Waszej pracy, za każdą 
chwilę poświęconą drugiemu człowiekowi. Jestem wdzięczny i dumny, 
że jesteście, że działacie – dziękuję! […] Wszyscy przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, liderzy projektów, wolontariusze, 
sponsorzy i przedsiębiorcy, ludzie kultury oraz pracownicy instytucji 
gminnych i pracownicy urzędu miejskiego - to wasz dzień i wasze 
święto. Wasza praca zasługuje na wielkie docenienie, dlatego chylę 
nisko głowę przed tą pracą. Dziękuję Wam – za każdy dzień, za każdą 
chwilę tworzenia naszej społeczności. Jesteście Wielcy.

Wyniki III edycji konkursu RAWICKI LIDER NGO:
RAWICKI LIDER NGO – nagroda grupowa: Stowarzyszenie Chór 
Nauczycieli Gminy Rawicz, RAWICKI LIDER NGO – nagroda 
indywidualna: Bartłomiej Kajak - Rawickie Towarzystwo Tenisa 
Ziemnego, RAWICKA INICJATYWA ROKU – nagroda grupowa: 
Stowarzyszenie Rawiczaki.pl, RAWICKA INICJATYWA ROKU – 
nagroda indywidualna: Tomasz Dyba, RAWICKI HONOROWY 
LIDER NGO – nagroda grupowa: Szkolne Koło Wolontariatu 
w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, RAWICKI HONOROWY 
LIDER NGO – nagroda indywidualna: Stanisław Projs, BIZNES 
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY: Fermy Drobiu Woźniak.

Burmistrz Grzegorz Kubik z Henrykiem Pawłowskim  
- laureatem nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Z wyników tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Rawicz cieszyli się najbardziej mieszkańcy Dębna 
Polskiego, których projekty znalazły się na pierwszym miejscu 
w trzech kategoriach.

Jan Nowotny wręczył odznaki PZERiI Janowi Świerzewskiemu 
i Michałowi Turskiemu za działalność na rzecz rawickiego koła.
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MUZEUM WYRÓŻNIONE  
PRZEZ NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA 

Muzeum Ziemi Rawickiej 
otrzymało prestiżowe wy-
różnienie za organizację 
tegorocznego Rawickiego 
Jarmarku Historycznego 
w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2019. Koncepcję 
oraz wkład w organizację 
wydarzenia doceniła kapi-
tuła Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, głównego ko-
ordynatora EDD w Polsce. 
Uroczysta gala z udziałem 
przedstawicieli wyróżnio-
nych instytucji odbyła się 
19 listopada br. w Centrum 
Sztuki FORT Sokolnickiego 
w Warszawie.  

We wrześniu br. w całej Polsce 
zorganizowano ponad 1000 
wydarzeń kulturalnych w ra-
mach 27. edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa – akcji, której 
celem jest promocja regional-
nej kultury, zabytków, sztuki 
ludowej, tradycyjnego rzemio-
sła. Do przedsięwzięć EDD zo-
stał włączony Rawicki Jarmark 
Historyczny, który w tym roku 
odbywał się pod hasłem „Lu-
dowe historie” i promował 
folklor mikroregionu Hazów, 
w szerszym kontekście kul-
tury ludowej południowo-
-zachodniej Wielkopolski. 
Impreza była połączona z IV 

Międzynarodowym Festiwa-
lem Muzyków Ludowych im. 
Bolesława Kupczyka i Mieczy-
sława Lipnego. Uczestnicy wy-
darzenia wzięli udział w kilku 
koncertach muzyki tradycyj-
nej, wernisażu jubileuszowej 
wystawy dokumentującej 
dorobek artystyczny Zespo-
łu Regionalnego „Wisieloki”, 
wernisażu wystawy wyrobów 
ze słynnej koronki koniakow-
skiej, ponadto w warsztatach 
oraz pokazach rękodzieła lu-
dowego i kiermaszu produk-
tów tradycyjnych.  

Przedsięwzięcie koordy-
nowane przez Muzeum Zie-

mi Rawickiej, znalazło się 
wśród kilku najciekawszych 
wydarzeń kulturalnych EDD 
w Wielkopolsce oraz kilku-
dziesięciu w kraju. - Jesteśmy 
dumni z tego, że nasz ogrom-
ny wkład pracy w organizację 
wrześniowego wydarzenia 
został zauważony, doceniony 
i nagrodzony przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa. Wyróż-
nienie przyczyni się także do 
promocji naszego muzeum. 
Dziękuję wszystkim osobom 
i instytucjom – współorgani-
zatorom Rawickiego Jarmarku 
Historycznego za zaangażowa-
nie – podkreśla Adriana Mia-

ra, Dyrektor Muzeum Ziemi 
Rawickiej.      

 Na liście laureatów wy-
różnionych przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa znalazły 
się, obok Muzeum Ziemi Ra-
wickiej takie instytucje, jak 
Park Wielokulturowy Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu, 
Miasto Kraśnik, Stowarzysze-
nie Czas A.R.T. ze Wschowy, 
Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze, Stowarzyszenie Ko-
ronczarek Ziemi Krakowskiej, 
Sądecki Park Etnograficzny, 
Instytut Śląski w Opolu, 
czy Muzeum Podkarpackie 
w Krośnie. /MZR

Polski Związek 
Hodowców  

Gołębi Pocztowych  
Oddział Rawicz 

w dniach 23-24 listopada 
zorganizował Wystawę Go-
łębi Pocztowych w Miej-
skiej Górce. Na spotkanie 
przybyli zaproszeni goście 
oraz hodowcy. Najlepszym 
hodowcom wręczono pu-
chary Oddziału Rawicz 
za rok 2019. Wystawiono 
ponad 200 gołębi poczto-
wych w różnych katego-
riach lotowych. Niektóre 
z nich będą reprezentować 
Oddział Rawicz na Wysta-
wie Okręgu Leszno oraz 
Wystawie Ogólnopolskiej 
w Sosnowcu. Wydarzenie 
cieszyło się dużym zain-
teresowaniem hodowców, 
ich rodzin oraz mieszkań-
ców naszego regionu. /red

Jadwiga Dworecka - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu, została 
odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji z rąk Burmi-
strza Gminy Rawicz otrzymała list gratulacyjny oraz nagrodę za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.   
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PODSUMOWANIE KONSULTACJI 

„STARE MIASTO (OD)NOWA”   
W związku z rozpoczęciem 
prac nad miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
Starego Miasta w Rawiczu, 
pracownicy urzędu w terminie 
od 6 września do 7 październi-
ka przeprowadzili konsultacje 
z mieszkańcami Osiedla Stare 
Miasto oraz innymi osobami, 
którym  bliska jest przestrzeń 
rawickiej starówki.  

W konsultacjach wzięli 
udział przedstawiciele każ-
dej grupy społecznej, zarów-
no osoby młode, uczące się, 
osoby pracujące, jak również 
seniorzy, którzy zakończyli 
etatową pracę oraz opieku-
nowie osób niepełnospraw-
nych.  

Głównym celem procesu 
konsultacji było zwiększenie 

udziału mieszkańców Rawi-
cza w procesach sporządzania 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego 
oraz zachęcenie do wyrażania 
swoich opinii w kolejnych eta-
pach opracowania dokumen-
tów planistycznych. Ponadto 
rozmowy z mieszkańcami 
miały wspomóc urzędników 
w poznaniu potrzeb i oczeki-
wań użytkowników rawickiej 
starówki oraz wypracować 
wspólne rozwiązanie dla 
zapisów w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego dla cennego 
obszaru Rawicza.

W ramach konsultacji zo-
stało zorganizowane otwarte 
spotkanie w formule world 
café podczas Rawickiego Jar-
marku Historycznego. Spotka-
nia z mieszkańcami odbywały 

się również w punktach kon-
sultacyjnych zorganizowa-
nych na terenie miasta: przy 
Wałach Kościuszki 16, w bun-
krze przy ulicy Podzamcze, na 
targowisku miejskim, na Pla-

cu Wolności oraz na deptaku 
w sąsiedztwie kamienicy Ry-
nek 9. Miejsca konsultacji nie 
były przypadkowe. Samorzą-
dowcy szukali pomysłów na 
zagospodarowanie i przezna-

czenie obecnie nieużytkowa-
nych przestrzeni, wybranych 
z obszaru opracowania pla-
nu miejscowego.  Dodatkowo 
mieszkańcy mieli możliwość 
złożenia swoich uwag i opinii, 
wypełniając ankietę udostęp-
nioną na stronie dedykowanej 
tematyce projektu:  www.ra-
wicz.pl/staremiastoodnowa.  
W badaniu ankietowym urząd  
uzyskał 65 odpowiedzi. 

Działania odbywały się 
w ramach przystąpienia 
Gminy do projektu pn. „Prze-
strzeń dla Partycypacji 2”. 
Na początku grudnia na po-
danej wyżej stronie interne-
towej został udostępniony 
raport podsumowujący kon-
sultacje, w którym zostały 
przedstawione wszystkie 
wnioski uzyskane podczas 
tematycznych spotkań. /jl 

APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH 
W związku z nadchodzącym okresem zimowym i niskimi temperaturami 
zwracamy się do mieszkańców gminy Rawicz z apelem o informowanie 
właściwych służb i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rawiczu o wszystkich zauważonych przypadkach przeby-
wania osób bezdomnych w miejscach nieogrzewanych i opuszczonych. 
Prosimy również o sygnalizowanie niepokojących sytuacji o wszystkich 
tych, których zachowanie może wskazywać na konieczność udzielania 
pomocy medycznej lub socjalnej.

Pracownicy socjalni MGOPS oraz policjanci na terenie gminy Rawicz 
stale monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne 
i informują ich o możliwościach uzyskania pomocy. Proponują przenie-
sienie się do schroniska i ostrzegają przed nadchodzącym ochłodzeniem, 
a do potrzebujących wzywają pomoc medyczną.

Miejsce przebywania osób bezdomnych często ulega zmianie. Nie o wszyst-
kich miejscach wiemy, więc: ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WSPÓŁPRACĘ 
W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM.

Wystarczy jeden telefon, sms czy e-mail ratujący człowiekowi życie. Zima 
to najtrudniejszy czas do przetrwania dla osób bezdomnych. Skrajne 
warunki przebywania, niska temperatura, często sprawiają, że zgon 
poprzez wychłodzenie organizmu może nastąpić w każdej chwili.

Poinformujmy:
· Pracowników socjalnych MGOPS w Rawiczu , tel. 65 545 40 37  
(w godzinach pracy od 8:00 do 15:00)

· Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, tel. 65 546 620

8 listopada w Muzeum Ziemi Ra-
wickiej odbył się wernisaż wy-
stawy "RARYTASY" prezentującej 
prace studentów i wykładowców 
Katedry Konserwacji i Restauracji 
Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu. 

Na wystawie można było zoba-
czyć prace z takich dziedzin jak 
ceramika, szkło, witraż. Akademia 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
jako jedyna uczelnia artystyczna 
w Polsce prowadzi Wydział Cera-
miki i Szkła. W roku akademickim 
2013/2014 ustanowiony został nowy 
kierunek studiów: Konserwacja i Re-
stauracja Dzieł Sztuki. Obok Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie 
i Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, wrocławska 
Akademia Sztuk Pięknych im. Euge-
niusza Gepperta staje się czwartym 
ośrodkiem kształcącym konserwa-
torów i restauratorów dzieł sztuki, 
ale jako jedynym związanym z Kon-
serwacją i Restauracją Ceramiki 
i Szkła. /MZR
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22 LISTOPADA ODBYŁA SIĘ IV SESJA  
GMINNEJ RADY SENIORÓW

• Obrady otworzyła przewodnicząca - Krystyna Zaporowska. 
Poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem seniorów. 
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, asp. szt. 
Tomasz Duszak, przedstawił potencjalne zagrożenia dotyczące 
osób starszych, opisał podstawowe zasady bezpieczeństwa, 
które warto stosować w codziennym funkcjonowaniu.

• Członkowie rady zostali też zapoznani z ideą funkcjonowa-
nia wolontariatu senioralnego. O jego zaletach opowiedziała 
Krystyna Janiszewska - wolontariuszka Lokalnego Centrum 
Wolontariatu w Rawiczu, laureatka konkursu „Viva Wielko-
polski Senior”.

• Pracownik Punktu Wsparcia Seniora przedstawił działania 
skierowane do seniorów na najbliższe miesiące, zachęcając 
jednocześnie radnych do zgłaszania nowych pomysłów oraz 
podsumował 2019 rok. Zauważono, że coraz większym zainte-
resowaniem cieszą się proponowane formy aktywności, a in-
stytucje samorządowe oraz lokalne firmy chętnie włączają się 
w zaplanowane działania.

• Gminna Rada Seniorów opracowała plan działania na rok 
2020. Zaplanowano, między innymi, wyjazd na Ogólnopolskie 
Dni Seniora czy organizację konferencji międzypokoleniowej.  

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

RAWICZ NA JARMARKU  
W NIEMIECKIM ATTENDORN 
Od 5 do 10 grudnia delegacja z Rawicza na 
zaproszenie władz miasta partnerskiego zza 
zachodniej granicy uczestniczyła w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym organizowanym w At-
tendorn. 
  
Przedstawiciele Muzeum Ziemi Rawickiej, Punktu 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz Biura 
Promocji i Komunikacji Społecznej mieli za zada-
nie aktywnie promować Rawicz wśród lokalnych 
wystawców i samych mieszkańców. Wyjazd ten był 
odpowiedzią na wizytę delegacji z Niemiec w czasie 
tegorocznego Święta Rawicza. Na rawickim stoisku 
wystawienniczym można było otrzymać materiały 
promocyjne oraz broszury informacyjne przygoto-
wane w języku niemieckim, które przybliżały miesz-

kańcom najważniejsze informacje dotyczące Rawicza 
oraz Muzeum Ziemi Rawickiej. Odwiedzający punkt 
goście mogli także spróbować polskich pierników 
oraz nabyć produkty stworzone przez lokalnych 
rękodzielników. W czasie jarmarku stoisko chętnie 
odwiedzane było przez mieszkańców Attendorn, jak 
i przez Polaków na stałe mieszkających w mieście 
partnerskim. Nie zabrakło także licznych odwiedzin 
młodzieży, która w Attendorn uczy się w szkole języka 
polskiego. Mimo deszczowej pogody plac jarmarku 
codziennie tłumnie wypełniał się wspólnie świętu-
jącymi mieszkańcami miasta. W programie wyjazdu 
znalazły się również bardzo istotne spotkania robocze 
dotyczące omówienia szczegółów kolej-
nych projektów w ramach współpracy 
miast partnerskich. /ak
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HISTORIA, JAKIEJ NIE ZNACIE 

PRZODKOWIE CHOINKI  
Za najstarszego przodka choinki 
uchodzi diduch, czyli ustawiany 
w kącie izby snopek zboża, przy-
ozdobiony suszonymi jabłkami 
i orzechami. Jego historia sięga 
odległych czasów przedchrześ-
cijańskich i słowiańskiego świę-
ta Szczodrych Godów, w czasie 
którego radowano się z powo-
du wydłużających się dni (czyli 
znaku zwycięstwa słońca nad 
ciemnością). 

Myli się jednak ten, kto rolę di-
ducha ogranicza jedynie do okresu 
grudniowego świętowania. W prze-
ciwieństwie do choinki, w domo-
stwie przechowywano go aż do 
wiosny. Dopiero wraz z nastaniem 
pierwszych ciepłych dni diduch 
„rozbierano”, a tkwiące w jego kło-
sach nasiona wykorzystywano do 
wiosennych siewów. Zwyczaj ten 
odgrywał niezwykle ważną rolę 
w rolniczej tradycji – ziarna gwa-
rantowały gospodarzowi urodzaj 
oraz udane zbiory podczas najbliższych żniw. 

Z czasem jednak diduch zaczął tracić na po-
pularności. Jeszcze w czasach pogańskich jego 
następczynią stała się podłaźniczka. Czym była 
ta „choinka-babcia”? Najprościej można ją opisać 
jako choinkę powieszoną do góry nogami. Nie była 
to zresztą jedyna różnica; w przeciwieństwie do 
iglaka, który współcześnie dekoruje nasze domy, 
podłaźniczka nie była całym drzewkiem, a wy-
łącznie jego czubkiem lub nawet tylko gałązką. 
W czasach chrześcijańskich, w wigilijne poran-
ki gospodarz udawał się do pańskiego boru, by 
wybrać odpowiedni okaz do ustrojenia domu  
(a czynił to zwykle nielegalnie; świąteczna atmo-
sfera sprawiała jednak, że szlachta przymykała 
oko na to przewinienie, za które w normalnym 
okresie surowo karano). Od tego momentu przez 
kilka najbliższych tygodni, powieszone pod su-
fitem gałązki stanowiły swego rodzaju centrum 
bożonarodzeniowego świętowania.

Nowe drzewko  
w starym wydaniu
 
Przez długie wieki to właśnie podłaźniczka stanowiła 
centralny element dekoracyjny Bożego Narodzenia. 
Na przełomie XVIII i XIX wieku jej królowanie zaczęło 
jednak dobiegać końca, a serca chrześcijan stopniowo 
skradała konkurentka podłaźniczki - choinka. Moda 
na iglaka przybyła na ziemie polskie wraz z prote-
stantami z Niemiec. Z tego też powodu najszybciej 
przyjęła się ona tam, gdzie przybyszów było najwięcej 
- na terenach zachodnich oraz w miastach. To dlatego 
Rawicz był tym miejscem, w którym bożonarodze-
niowe drzewko zadomowiło się bardzo szybko. 

W ramach ciekawostki warto nadmienić, że po-
czątkowo choinkę umieszczano w izbach w taki 
sam sposób, jak podłaźniczkę, czyli powieszoną do 
góry nogami. Zachowano również zakorzenione 
w tradycji bożonarodzeniowe ozdoby: łańcuchy, 
owoce i dzwoneczki.

Symbolika  
dekoracji
 
Zdobiące podłaźniczkę i cho-
inkę dekoracje były dobierane 
z ogromną starannością. Każda 
z nich posiadała dodatkowe, 
symboliczne znaczenie. Już 
sama zieleń iglastych gałązek 
nie była przypadkowa - na-
wiązywała bowiem do życia 
wiecznego. Ważną symbolikę 
skrywały jabłka (odwołujące 
się do rajskiego drzewa, ale 
także do zdrowia i urody) oraz 
orzechy (mające nieść dobro-
byt, mądrość i siłę). Podwójną 
symbolikę posiadały zawie-
szane na drzewku łańcuchy. 
Z jednej strony przypomina-
ły o zniewoleniu grzechem, 
z drugiej zaś wzmacniały więzy 
rodzinne. W okresie zaborów, 
przede wszystkim w domach 

polskiej szlachty, bożonarodzeniowym łańcuchom 
nadawano jeszcze jedno znaczenie – zniewolenia 
Polski przez zaborców.

Umieszczone na gałązkach światełka odnosiły się 
do Chrystusa jako światła, które wskazuje wiernym 
drogę, a także dzięki swemu blaskowi chroni przed 
mocami ciemności. Dzwoneczki natomiast obwiesz-
czały radosną nowinę o narodzinach Zbawiciela.

Tomasz Musielak



1312/2019 (rok XXVI)     gazeta@rawicz.eu

ORTOGRAFIĘ MOŻNA POLUBIĆ, A NAWET SIĘ Z NIĄ ZAPRZYJAŹNIĆ.

PROF. WITOLD TASZYCKI

II RAWICKA WALKA Z BYKAMI 
4 grudnia odbyła się druga 
edycja konkursu ortogra-
ficznego dla uczniów szkół 
podstawowych Gminy Ra-
wicz i Powiatu Rawickiego. 
Zgłosiło się 20 uczniów z 10 
szkół podstawowych. 
  
Zadaniem uczniów było napi-
sanie dyktanda „najeżonego” 
licznymi trudnościami orto-
graficznymi. Pomimo tego, 
że dyktando nie należało do 
łatwych, uczniowie biorący 
w nim udział wykazali się 
naprawdę dużą wiedzą or-
tograficzną. Prace uczniów 
oceniało jury, w skład któ-
rego weszli nauczyciele: 
Justyna Szajerka - dyrektor 
SP nr 4 w Rawiczu, Joanna 
Bańkowska z SP w Zielonej 
Wsi oraz dyrektor RBP Ad-
rianna Kaczmarek.

I miejsce zajęła para Nikola 
Babierczuk i Piotr May ze Szkoły 
Podstawowej im. Wł. Bartko-
wiaka w Jutrosinie, II miejsce 
Mikołaj Rapior i Wiktor Górny ze 
Szkoły Podstawowej im. J. Kor-
czaka w Sierakowie, III miejsce: 
Maria Fibich i Maja Jędryczka 
z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2 w Rawiczu.

Zwycięzcy uhonorowani zo-
stali atrakcyjnymi nagrodami, 
które wręczali Starosta Rawicki 
Adam Sperzyński oraz Burmistrz 
Gminy Rawicz Grzegorz Kubik.

Serdecznie gratulujemy lau-
reatom oraz wszystkim uczest-
nikom konkursu wspaniałej 
rywalizacji i rozległej wiedzy 
ortograficznej. 

Autorem dyktanda i prowa-
dzącym konkurs był Dariusz Re-
kosz - autor prozy przygodowo 
- detektywistycznej dla dzieci 

i młodzieży. Organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania 
tegorocznym sponsorom: Sta-
rostwo Powiatowe w Rawiczu, 

Urząd Miejski Gminy Rawicz, 
Schaltbau Rawag Rawicz, cGas 
controls, AKME Wrocław, Dax 
- Systemy Komputerowe, KA4 

Wyroby Hutnicze, Kubinka, 
Piekarnia-Cukiernia Michal-
czak, Pazoła - Usługi Dźwigowe, 
Enea Operator. /RBP

Nauczyciele wychowania fizycznego z gminnych i powiatowych placówek 
oświatowych podnoszą swoje kompetencje zawodowe. 13 grudnia wzięli 
udział w szkoleniu z zakresu koszykówki i fitness, finansowanym ze środków 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu. Każdy uczestnik 
szkolenia otrzymał certyfikat dokumentujący uzyskane podczas części teo-
retycznej i praktycznej kwalifikacje. /mk

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe misie opanowały 
przedszkole. „Przybyły” ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świę-
tować i uczyć. W dniu 25 listopada dzieci z Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem” 
uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie 
przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim – każdy 
piękny i wyjątkowy. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy 
w misiowej krainie. Poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie 
bawiły się przy znanych, bajkowych melodiach, brały udział w zabawach 
ruchowych i plastycznych. Dzień pełen pozytywnych wrażeń zakończyło 
spotkanie z rawickim niedźwiadkiem. /red

30 listopada odbył się Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany 
przez Radę Osiedla Westerplatte. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn. Ze 
zwycięstwa cieszyła się drużyna Młodych i gniewnych, a najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano Kamila Dąbrowicza.

Gminny Konkurs Plastyczny „Mój Przyjaciel Miś”
Z okazji Dnia Pluszowego Misia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej 
Wsi zorganizowano trzecią edycję Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Mój 
Przyjaciel Miś”. Na konkurs wpłynęły 252 ciekawe i pięknie wykonane prace 
plastyczne. Jury w składzie: Joanna Bańkowska, Katarzyna Pałka, Magdalena 
Krzyżaniak-Siecla, Beata Dworak, Alina Świtała po długich obradach przyznało 
nagrody. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w świetlicy szkolnej. Uczniowie 
z klasy II i III przygotowali krótki program przedstawiający historię pluszowego 
misia oraz zagadki. 

Oto tegoroczni zwycięzcy: 
I miejsce: 1. Katarzyna Żurkowska kl. IIB / SP 4 Rawicz 
2. Bartosz Zając kl. IB / ZSP Masłowo    
II miejsce: 1. Jan Kaliciński kl. III / ZSP Zielona Wieś    
2. Zuzanna Niwczyk kl. I / ZSP Słupia Kapitulna  
III miejsce: 1. Maksymilian Kukla kl. I / ZSP Słupia Kapitulna  
2. Daria Skliarova kl. IA / SP 3 Rawicz 
  
Wyróżnienia: • Marta Juszkowska kl. IIA / SP nr 3 Rawicz • Natasza Pieprzyk 

kl. II / ZSP Zielona Wieś • Dawid Kapała kl. I / ZSP Zielona Wieś • Wiktoria Nowak 
kl. IIIB / ZSP Zielona Wieś • Maja Przybył kl. IC / SP Sierakowo • Amelia Mendyka 
kl. IIIB / ZSP nr 1 Rawicz 

 
Serdeczne podziękowania należą się Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej 

w Zielonej Wsi za ufundowanie pięknych nagród dla dzieci. /red
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UNIWERSYTET ZAPRASZA

ZNANI RAWICZANIE TEMATEM 
WYKŁADU PLENARNEGO 

21 listopada odbyło się 
spotkanie plenarne RUTW, 
którego tematem byli „Zna-

ni rawiczanie”. Temat 
w bardzo interesujący spo-
sób przedstawił mgr Hen-
ryk Pawłowski, autor wielu 
publikacji prasowych oraz 
książkowych poświęconych 
historii regionu.  
  
W wykładzie uwzględnione 
zostały postacie, które każ-
dy rawiczanin – z różnych 
względów - powinien znać 
oraz nacje zamieszkujące 
miasto na przestrzeni wie-
ków – mniejszość polska, 

niemiecka i żydowska. Padły 
nazwiska osób, które miały 
znaczący wpływ na rozwój 
gospodarczy, kulturowy czy 
społeczny nie tylko  Rawicza, 
ale i regionu. Byli to między 
innymi: Wincenty Stephanius 
- pierwszy pastor w Rawiczu 
w nowo utworzonej gminie 
ewangelickiej, Henrich Braun 
- niemiecki chirurg, pionier 
anestezjologii, Ferdinand 
Strassman - lekarz wywodzą-
cy się z rodziny żydowskiej, 
Alfred Loewy - niemiecki 

matematyk, Jan Kazimierz 
Sapiecha - hetman wielki li-
tewski, rodzina Sczanieckich 
będąca właścicielem dóbr 
w Łaszczynie, Bolesław Simo-
ni - opiekun pięknych plant 
rawickich po odzyskaniu 
niepodległości, Józef Englert 
– chirurg, dyrektor szpitala 
w Rawiczu, Franciszek Woź-
niak - kompozytor, pianista, 
pedagog, rektor Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy, 
Tadeusz Czwojdrak - polski 
inżynier leśnictwa, rektor 

Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Poznaniu. Kolejny wykład, 
na który Rawicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zaprasza 
nie tylko członków stowarzy-
szenia, ale także całą rawicką 
społeczność, zaplanowano na 
19 grudnia 2019 roku o godz. 
15:30 w sali kinowej w Rawi-
czu. Temat spotkania brzmi 
„Z uśmiechem ci do twarzy. 
Dobry humor - lepsze życie” 
- wesoły wykład o sensow-
nych sprawach wygłosi Jacek 
Łapiński. /red

RADOSNE DNI 
16-18 STYCZNIA 1920 ROKU 

Wydarzenia związane z powrotem Rawicza do 
Polski szczególny oddźwięk miały w dniach 
16-18 stycznia 1920 r. Dla Niemców były one 
trudne, a radosne dla ludności polskiej, gdyż 
przynosiły perspektywę życia w niepodle-
głym kraju. W dniu 16 stycznia około godzin 
południowych przed ratuszem zebrało się 
wojsko niemieckie z artylerią  i wozami oraz 
ludność niemiecka mieszkająca w Rawiczu. 
Spotkanie miało na celu pożegnanie Rawicza 
jako miasta niemieckiego. Wygłoszono kilka 
przemówień, a jeden z mówców zapewniał, 
że „powrócimy tu wnet”. Wojsko zaczęło 
częściowo miasto opuszczać. Polacy żegnali 
je milczeniem.  
  
W sobotę, 17 stycznia wojsko niemieckie od wczes-
nego rana opuszczało Rawicz. Polakom nie po-
zwolono przystroić miasta na przyjęcie wojsk 
polskich. Było około godziny 9:00, gdy do rynku 
przycwałowali dwaj polscy ułani, a widząc rynek 
pusty, odjechali z meldunkiem. Tymczasem nasze 
wojsko czekało przy granicy miasta. Po otrzyma-
niu meldunku zaczęło ono maszerować do cen-
trum Rawicza. Były to oddziały 9. Pułku Strzelców 
Wielkopolskich oraz oddział ułanów. Z wojskiem 
przybył starosta Metody Stelmachowski, biorąc 
od tej chwili pod swoją administrację cały powiat 
rawicki. Na rynku pozostała tylko część żołnierzy. 
Przybywali do nich mieszkańcy, aby porozmawiać. 
Reszta udała się do koszar. W oknach wielu do-
mów ukazały się polskie flagi i miasto zaczęło się 
przystrajać na przyjęcie władz polskich, co miało 
nastąpić w dniu następnym.

W niedzielę, 18 stycznia odbyła się oficjalna 
uroczystość związana z powrotem Rawicza do 
Polski. Po pochmurnej sobocie w niedzielę za-
świeciło słońce i zrobiło się niemal wiosennie. 
Na tę podniosłą uroczystość złożyły się: pochód 
ludności z Miejskiej Górki do Rawicza na rynek, 
msza polowa z kazaniem oraz defilada wojska.

Pochód ruszył z rynku w Miejskiej Górce około 
godziny 9:00. Na czele jechał na koniu pułkownik 
Władysław Sczaniecki z Łaszczyna, za nim wojsko, 
władze powiatowe i tłumy ludności na wozach, 
bryczkach, konno i pieszo. Ksiądz Zakrzewski 
na temat tego pochodu napisał: „Tłumy ludności 

pieszo, w powozach, 
bryczkach i konno 
towarzyszyły wojsku 
- niezapomniany to 
był pochód triumfu 
rozradowanego ludu 
i wojska, łzy radości 
cisnęły się do oczu na 
ten widok”. W pobli-
żu Sarnowy w oczy 
rzucały się powywra-
cane drągi telefonicz-
ne, pozrywane druty 
i puste okopy niemie-
ckie. Przypominały 
one o dniach pełnych 
grozy i walkach o ten 
skrawek ukochanej 
ziemi, wzbudzając 
teraz jeszcze więk-
szy odruch miłości 
do niej.

Burmistrz Sarnowy - dotychczas Niemiec - wy-
głosił powitalną mowę, a polskie dziewczęta dekla-
mowały wiersze i wręczyły kwiaty pułkownikowi 
Sczanieckiemu. W odpowiedzi przekazanej w ję-
zyku polskim i niemieckim pułkownik zaznaczył, 
że ziemia, która z dniem dzisiejszym przechodzi 
we władanie Polski, wraca do prawowitych właś-
cicieli. Zapewnił, że państwo polskie otoczy troską 
i opieką wszystkich obywateli, ale będzie się też 
domagało poszanowania praw polskich.

Pochód ruszył dalej i dotarł do granic Rawicza. 
Miasto na ten dzień przystroiło się, powiewały licz-
ne flagi, a przy Wałach Powstańców Wielkopolskich 
postawiono bramę powitalną. Tutaj oczekiwano 
czoła pochodu. W imieniu mieszkańców Rawicza 
mowę powitalną wygłosił kupiec - Bolesław Thiele, 
a towarzyszyła mu panna Jeszkówna w „biały kon-
tusik przybrana i z rogatywką na głowie”. Witali 
przybywających po staropolsku, chlebem i solą. 
Pułkownik podziękował za serdeczne powitanie 
i pochód ruszył dalej. Gdy na obecnej ul. 17 Stycznia 
ukazało się czoło pochodu, kobieta w czerni zawo-
łała: „Powstań Polsko, zrzuć kajdany!”. Dziewczęta 
w białych sukniach upuściły symbolizujący okowy 
i niewolę łańcuch, który z brzękiem spadł na bruk.

Przy dźwiękach orkiestry pochód przesuwał się 
w stronę rynku. Za wojskiem - w karecie - jechały 
władze powiatu na czele ze starostą Metodym 
Stelmachowskim, który oficjalnie przenosił swój 
urząd z Jutrosina do Rawicza. Potem toczyły się 
wozy załadowane ludźmi z bliższych i dalszych 
stron. Równolegle z jadącymi pojazdami szli chod-
nikami ludzie, wznosząc okrzyki. Niektórzy głośno 
pozdrawiali maszerujących żołnierzy. Wyczuwało 
się powszechną radość.

Pochód dotarł do rynku. Tutaj był już przygoto-
wany ołtarz polowy usytuowany przy północnej 
stronie ratusza. Ludność wypełniała około połowę 
rynku. Mszę św. dziękczynną za powrót Rawicza 
do Polski koncelebrował ksiądz administrator 
Ściesiński z Miejskiej Górki. W czasie mszy śpiewał 
chór z Rawicza. Okolicznościowe kazanie wygłosił 
ksiądz Zdzisław Zakrzewski. Napisał on później 
we wspomnieniach: „Co mówiłem nie umiałbym 
już dzisiaj powtórzyć. Wiem tylko, że słowa same 
płynęły mi z głębi duszy, przejętej majestatem 
tej chwili”.

Po mszy św. i kazaniu wspólnie odśpiewano 
Rotę, potem odbyła się defilada wojskowa.

Stanisław Jędraś

Powitanie płk. Władysława Sczanieckiego 
u bram Rawicza 18 stycznia 1920 r.
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PARALEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA ŚWIATA W DUBAJU

KAROLINA  
KUCHARCZYK  
ZNOWU ZŁOTA! 
Pochodząca z Rawicza 
skoczkini w dal, na od-
bywających się w Duba-
ju od 7 do 15 listopada 
Paralekkoatletycznych 
Mistrzostwach Świata, 
zdeklasowała rywalki i wy-
walczyła złoty medal, usta-
nawiając przy tym nowy 
rekord w skoku w dal - 6,21 
metrów. 
  
By podkreślić znaczenie 
osiągnięcia i uhonorować 
mistrzynię, 22 listopada 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Rawiczu 
zorganizowane zostało spot-
kanie z Karoliną Kucharczyk. 
W wydarzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, uczniowie klas 
sportowych a także wielolet-
ni trener Karoliny, Bogusław 
Jusiak. 

Podczas spotkania mi-
s trzyni  opowiedziała 
o szczegółach zwycięskich 
zawodów oraz zdradziła, 

jak wygląda dzień z życia 
profesjonalnego sportow-
ca. Nie zabrakło także py-
tań przygotowanych przez 
uczniów, które nierzadko 
wywoływały uśmiechy na 
twarzach zgromadzonych. 
Głos zabrał także Burmistrz 
Gminy Rawicz, Grzegorz 
Kubik, który pogratulował 
Karolinie ustanowienie naj-
lepszego na świecie wyniku 
w skoku w dal. Jednocześnie 
w swoim przemówieniu pod-
kreślił, jak wspólna, ciężka 
praca rawickich trenerów 
i sportowców przekuwana 
jest na sukcesy na najwyż-
szych szczeblach, akcentu-
jąc znaczenie Rawicza jako 
kuźni talentów.

W wyrazie uznania za wy-
niki sportowe na ręce Karoliny 
wręczony został czek na 10 
tysięcy złotych wraz z gratu-
lacjami złożonymi przez Bur-
mistrza Gminy Rawicz oraz 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Marka Przybylskiego. /ak

Burmistrz Gminy Rawicz  
ogłosił 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE  
REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU.

Termin składania ofert mija 30 grudnia 2019 r.
Zakres zadań:
•  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzi-

ctwa przyrodniczego,
• turystyka i krajoznawstwo,
•  wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodar-

czego,
•  współpraca ze społecznościami lokalnymi i regio-

nalnymi innych państw,
•  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom  

społecznym,
• ochrona i promocja zdrowia,
• pomoc społeczna,
• działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
•  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spo-

łeczności lokalnych,
•  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzi-

ctwa narodowego,
•  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji naro-

dowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świado-
mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Środki przeznaczone na realizację zadań to 1.033.000 zł.
Składanie ofert odbywa się poprzez Generator eNGO. 
Szczegóły ogłoszenia na stronie www.rawicz.pl/
organizacjepozarządowe oraz w BIP. /mt

Grzegorz Heinze – rawiczanin, reprezentant klubu KS Team Wrocław – został Mistrzem 
Europy U-18 w kategorii do 120 kg w trójboju siłowym klasycznym. Zawody odbyły się 
na początku grudnia w Kownie. Wagę złotego medalu zwiększyło ustanowienie w swojej 
kategorii podczas jednej z prób rekordu Europy w przysiadzie (rekord Polski Grzegorz 
pobił aż o 39 kg). /mk

GRZEGORZ HEINZE
 MISTRZEM I REKORDZISTĄ EUROPY
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18 grudnia (środa)
17:00 Dyskusyjny Klub Książki
Czytelnia Rawickiej Biblioteki Publicznej,  
ul. Targowa 1
19 grudnia (czwartek)
15:30 Spotkanie plenarne Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku
Z uśmiechem ci do twarzy. Dobry humor  
– lepsze życie - wykład Jacka Łapińskiego
Kino „Promień” w Rawiczu
20 grudnia (piątek)
17:00 Klub Melomana:  
Melodie regionalne w Polsce i na świecie
Czytelnia Rawickiej Biblioteki Publicznej,  
ul. Targowa 1
27 grudnia (piątek)
17:00 Bibliorodzic - Bibliomaluch 
RBP, Oddział dla Dzieci,  
ul. Staszica 4

12 stycznia (niedziela)
28. finał WOŚP w Rawiczu

ZAPOWIEDŹ LUTY 2020

15 lutego (sobota)
18:00 Międzynarodowy  
Festiwal Iluzji  
CHAMPIONS OF ILLUSION
Sala Widowiskowa Domu  
Kultury w Rawiczu
Bilety: 60-80 zł, do nabycia w kasie  
Domu Kultury w Rawiczu  
oraz na portalach  
www.kupbilecik.pl i www.panbilet.pl

INFORMUJEMY // PROPONUJEMY // ZAPRASZAMY

PRZEMARSZ WOLNOŚCI 

W związku z obchodami setnej rocznicy powrotu Rawicza i powiatu 
rawickiego do niepodległej Polski – jednego z najważniejszych wy-
darzeń w kilkusetletniej historii miasta – zapraszamy mieszkańców  
do udziału w okolicznościowym przemarszu z Miejskiej Górki do 
Rawicza. Wydarzenie zaplanowano w terminie 18 stycznia 2020 
roku. Trasa pochodu liczy ok. 10 kilometrów. 

Przedsięwzięcie wpisuje się w program obchodów rocznicowych. 
Upamiętnia uroczystości sprzed stu lat, gdy przedstawiciele polskich 
władz lokalnych oraz wojska pochodem wkroczyli do wolnego już 
miasta, włączonego na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego 
w granice II RP. Towarzyszyły im setki mieszkańców ziemi rawi-
ckiej, a polscy rawiczanie owacyjnie powitali triumfalny pochód 
na przedmieściach. 

Wydarzenie współorganizowane jest przez Gminę Rawicz oraz 
Gminę Miejska Górka. 

Przypomnijmy kontekst historyczny wydarzeń z dnia 18 stycznia 
1920 r. O godz. 9:00 na rynku w Miejskiej Górce zebrało się wojsko 

i mieszkańcy. Ruszył pochód do Rawicza. W Sarnowie jeszcze niemie-
cki burmistrz powitał ppłk. Władysława Sczanieckiego. W Rawiczu 
powitanie odbyło się przy Wałach Jana III (obecnie Wały Powstań-
ców Wielkopolskich), na placu przy dawnym browarze Władysława 
Łukowskiego, z udziałem delegacji różnych towarzystw z pocztami 
sztandarowymi. Mowę powitalną wygłosił Bolesław Thiele, a Ha-
lina Jeszkówna, córka miejscowego nauczyciela, wręczyła ppłk. 
Sczanieckiemu bukiet biało-czerwonych kwiatów. Pochód ruszył 
następnie w kierunku rynku. Na początku obecnej ul. 17 Stycznia 
dziewczęta trzymały łańcuch symbolizujący niewolę, który przed 
czołem pochodu, na słowa „Powstań Polsko, zrzuć kajdany”, upuś-
ciły na bruk. Na rynku ks. administrator Jan Ściesiński z Miejskiej 
Górki odprawił mszę dziękczynną, podczas której kazanie wygłosił 
ks. Zdzisław Zakrzewski. Po mszy św. odśpiewano Rotę. Uroczystość 
zakończyła defilada wojskowa, którą przyjmował ppłk Sczaniecki.

Dodatkowe informacje i zapisy u koordynatora wydarzenia pod 
nr tel. 500 746 398. 
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