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TRWA PRZEBUDOWA RYNKU
Trwają roboty bu-

dowlane związane 
z budową nowej na-
wierzchni rawickiego 
rynku. W toku prac 
- ze względów tech-
nicznych - Gmina 
zdecydowała o poło-
żeniu kostki o wymia-
rach 16x16 cm zamiast 
14x14 cm oraz zmia-
nie kostki betonowej, 
tworzącej „osnowę” 
rynku, na kostkę gra-
nitową. Wprowadzone 
do inwestycji materia-
ły mają zbliżone lub 
lepsze parametry niż 
określone w doku-
mentacji przetargo-
wej. Nad wskazanymi 
rozwiązaniami czuwał 
projektant i inspektor 
nadzoru, a zatwierdzał 
je konserwator zabyt-
ków. Granit, który jest 
układany na rynku, 
pochodzi z polskiego 
złoża.  ► s. 13
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65 546 54 00

URZĄD STANU CYWILNEGO 
obsługuje wyłącznie bieżące sprawy dotyczące

urodzeń i zgonów.
 

TEL.: 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

Urząd pozostaje zamknięty do bezpośredniej obsługi interesanta. 
 
 

    W pilnych sprawach możliwe jest przyjęcie interesanta 
w godz. 8:00-12:00 

po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
 

  Ponadto we wszystkich sprawach urzędowych możliwy jest
kontakt telefoniczny w godz. 6:00-12:30 oraz 14:30-21:00.

Urzędnicy pozostają do Państwa dyspozycji.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
obsługuje sprawy związane z dowodami osobistymi 

i meldunkami wyłącznie po uprzednim kontakcie
telefonicznym.

TEL.: 65 546 54 43 / 65 546 54 42
 

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, 
e-mail d.mencwel@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, 
e-mail d.aleksander@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu

Sekretariat burmistrza/wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64

Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05

Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
- kontakt dla radnych oraz mieszkańców 
w sprawie wyborów prezydenckich
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 
519 518 571, 
e-mail biurorady@rawicz.eu

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
- komunikaty do gminnego informatora, 
obsługa mediów społecznościowych i strony 
internetowej urzędu, sprawy organizacji 
pozarządowych, info dla organizatorów 
wydarzeń
tel. 65 546 76 71 / 570 459 330, 
e-mail promocja@rawicz.eu

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
- kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, 
COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, 
e-mail inwestor@rawicz.eu

Zgłoszenia
- awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia 
dróg i chodników, inne uszkodzenia na tere-
nie miasta i gminy
tel. 518 778 535, 
e-mail zgloszenia@rawicz.eu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42

Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35

Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu, wydawanie za-
świadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP, 
ustalenia numeru porządkowego, wypisy 
i wyrysy z planów miejscowych / studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego wyłożone do 
publicznego wglądu
tel. 65 546 54 38, 
e-mail j.lewandowska@rawicz.eu

Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00

Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomo- 
we oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew,

bezdomne zwierzęta - tel. 65 546 54 39
- decyzje środowiskowe - tel. 65 546 54 36
Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40

Biuro Zarządzania Drogami
tel. 65 546 54 19, 
e-mail a.szymanowska@rawicz.eu

Biuro Inwestycji Kubaturowych
tel. 65 546 54 22, 
e-mail e.skrzypek@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, 
e-mail fundusze@rawicz.eu

Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67

Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, 
e-mail podatki@rawicz.eu
- podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, 
e-mail i.staskowiak@rawicz.eu
Płatności / egzekucje:
- podatki - osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
- podatki - osoby prawne, wieczyste użytko-
wanie, opłata przekształceniowa: 
tel. 65 546 54 14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, 
e-mail ops@rawicz.eu

Specjalistyczna pomoc psychologiczna 
dla mieszkańców
tel. 535 519 905

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji  
Medycznej i Ośrodek Osób Niepełno-
sprawnych
tel. 65 545 44 02

Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, 
e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, 
e-mail sekretariat@zukrawicz.pl

Gminne Centrum Usług Wspólnych 
w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, 
e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), 
e-mail osir@rawicz.eu

Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, 
e-mail mzr@rawicz.eu

Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, 
e-mail dk@rawicz.pl
www.dk.rawicz.pl

Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. 65 545 20 04, 
e-mail biblioteka@rawicz.eu

BĄDŹMY W KONTAKCIE
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Zapraszamy do współpracy.

W związku z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa i w efekcie pogar-
szającą się sytuacją ekonomiczną 
na lokalnym rynku pracy burmistrz 
podjął decyzję o odwołaniu 24h Ra-
wickiego Festiwalu Sportu, który 
miał się odbyć 16 i 17 maja 2020 
roku. Zrezygnowano także z wystę-
pu głównej gwiazdy podczas Święta 
Rawicza. 

Zapisy do udziału w 24h Rawickim 
Festiwalu Sportu zostały wstrzymane 

pod koniec marca. Później zapadła 
decyzja o odwołaniu imprezy. – Trudno 
przewidzieć, czy organizacja imprezy 
ze względu na sytuację i przyjęte środki 
prewencyjne w kraju w ogóle będzie 
możliwa. Drugą kwestią jest wspar-
cie sponsorów, czyli rawickich przed-
siębiorstw. Wspólnie z burmistrzem 
uważamy, że w tym momencie, kiedy 
wiele firm ma przestój, co negatyw-
nie wpłynie na ich wynik ekonomicz-
ny, zabieganie o wsparcie finansowe 

jest niestosowne. Biorąc pod uwagę 
wszystkie okoliczności, przygotowanie 
za miesiąc 24h Rawickiego Festiwalu 
Sportu jest niemożliwe, dlatego podję-
liśmy tę decyzję już teraz – tłumaczy 
wiceburmistrz Paweł Szybaj. Zgodnie 
z założeniami festiwal miał się odbyć 
16 i 17 maja 2020 roku. 

Zmiany będą także dotyczyły Świę-
ta Rawicza, które planowane jest na 3-5 
lipca 2020 roku. Impreza nie zostaje od-
wołana, ale jej ewentualna organizacja 

zależy od warunków epidemicznych, 
jakie będą panowały w kraju. Obecnie 
Dom Kultury w Rawiczu zrezygnował 
z kontraktu z główną gwiazdą, Święta 
Rawicza, która w zależności od rozwoju 
sytuacji, być może pojawi się w mieście 
w 2021 roku. O formie imprezy w 2020 
roku burmistrz zdecyduje w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym wyda-
rzenie. Pod znakiem zapytania stoją 
także imprezy w drugiej części bieżą-
cego roku. /cib

FESTIWAL SPORTU W TYM ROKU SIĘ NIE ODBĘDZIE

MIESZKAŃCY MOGĄ LICZYĆ 
NA MASECZKI 

100 TYS. ZŁ DLA 
RAWICKIEGO SZPITALA 

Osoby, które z przyczyn 
losowych nie są w stanie 
zakupić czy wykonać ma-
seczek ochronnych, mogą 
otrzymać je w ramach 
działań Gminy Rawicz. Bur-
mistrz Grzegorz Kubik in-
formuje, że uruchomione 
zostało wsparcie w tym za-
kresie – szczególnie w przy-
padku osób samotnych 
i starszych, które mogą 
telefonicznie zgłosić takie 
zapotrzebowanie i otrzy-
mają je do domu. 

Obecnie istnieje obo-
wiązek noszenia maseczek 

w miejscach publicznych. 
W związku z tym Gmina 
Rawicz zdecydowała się 
wesprzeć osoby, które 
mają problem z zakupem 
czy wykonaniem masecz-
ki. – W związku z obowiąz-
kiem noszenia maseczek 
nie każdy miał możliwość 
ich nabycia. Zdecydowa-
liśmy się pomóc tym oso-
bom, które są w gorszej 
sytuacji finansowej i życio-
wej, szczególnie osobom 
starszym i samotnym, ale 
i tym, którzy z przyczyn lo-
sowych nie nabyli maseczek. 
Zapotrzebowanie należy 

zgłaszać telefonicznie do 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. W przypadku osób star-
szych maseczki dostarczymy 
do domu – mówi burmistrz 
Grzegorz Kubik. Jak dodaje, 
maseczki są szyte w ramach 
działań gminnych jedno-
stek i współpracujących 
stowarzyszeń ze względu 
na ograniczone możliwości 
zakupu maseczek w iloś-
ciach hurtowych.  

Zapotrzebowanie moż-
na zgłaszać pod nr tel.:  
500 774 841 w godzinach  
od 7:00 do 14:00. /cib

Władze Gminy Rawicz zde-
cydowały o przekazaniu 100 
tys. zł Szpitalowi Powiatowe-
mu w Rawiczu na zadania 
związane z profilaktyką, zwal-
czaniem zakażenia, zapobie-
ganiem rozprzestrzeniania 
się oraz zwalczaniem skutków 
choroby zakaźnej wywołanej 
koronawirusem (SARS CoV-2).  
Do szpitala trafiło także 70 
kombinezonów ochronnych 
oraz kilkaset litrów płynów 
do dezynfekcji. 

- Po konsultacji z radnymi 
postanowiłem uruchomić kwo-
tę 100 tys. zł z budżetu gminy 

na wsparcie dla rawickiego 
szpitala. Tę kwotę placówka 
może wykorzystać na zakup 
sprzętu jednorazowego użyt-
ku, środków ochrony osobi-
stej, środków do dezynfekcji 
czy sprzętu do dezynfekcji. Sy-
tuacja jest szczególna, dlate-
go musimy sobie pomagać 
w tym trudnym czasie – tłu-
maczy decyzję burmistrz Grze-
gorz Kubik. Gmina wspiera 
działania szpitala powiato-
wego także poprzez przeka-
zywanie potrzebnego sprzętu,  
np. 70 kombinezonów ochron-
nych czy płynów do dezyn-
fekcji. /cib

W niesienie pomocy w czasie pandemii zaangażowali się też pracownicy gminnych jednostek - Domu Kultury w Rawiczu, Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Rawiczu czy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu. Szyte maseczki trafiają m.in. do Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Szanowni Państwo, 

9 marca w Wielkopolsce pojawił się pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Obserwujemy, że 
wirus jest szczególnie dotkliwy dla seniorów czy osób o ograniczonej odporności. Dlatego zwracam się do 
Państwa o ograniczenie swojej aktywności społecznej i respektowanie obostrzeń wskazanych przez rząd. 
Dotychczasowe informacje wskazują, że koronawirus dotyka osoby w różnym wieku, zarówno dzieci, mło-
dzież, jak i osoby w sile wieku. Wirus nie wybiera.  

Mam głęboką nadzieję, że w naszej gminie uda się ograniczyć liczbę zachorowań – jednak nie jest to 
możliwe bez zachowania odpowiednich środków ostrożności, higieny i dystansu społecznego. Wiem, że 
wiosenna aura każdego dnia zachęca do spacerów i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Proszę o szcze-
gólną ostrożność!

Grzegorz Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz

GMINA W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
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Odroczenie terminu płatności podatku 
(maksymalnie do 6 miesięcy)

 

Rozłożenie zapłaty podatku na raty 
(po określeniu liczby i wysokości rat - maksymalnie do końca 2020 r.)
 

65 546 54 14 / 65 546 54 20 / 65 546 54 55 / 502 285 876

Ewentualne umorzenie odsetek za zwłokę w płatności podatku

Brak pobierania opłaty parkingowej przez 3 miesiące

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych
w  maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. (Uchwałę przyjęto podczas Sesji Rady Miejskiej
Gminy Rawicz 22 kwietnia 2020 r.  - czeka na publikację)

Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu w miesiącach
kwiecień i maj 2020 r. za lokale użytkowe oraz inne nieruchomości
wynajmowane lub wydzierżawiane przedsiębiorcom, a będące własnością
Gminy Rawicz

Zawieszenie na okres epidemii naliczania opłaty prolongacyjnej -
naliczanej przy odraczaniu lub rozkładaniu podatku na raty i wynoszącej
50% wysokości odsetek za zwłokę (Uchwałę przyjęto podczas Sesji Rady
Miejskiej Gminy Rawicz 22 kwietnia 2020 r. - czeka na publikację)

Rawicz jako udziałowiec SFPK w Gostyniu wpiera przedsiębiorców poprzez
bezpłatne poręczenia w czasie epidemii COVID-19; ponadto: dodatkowy 
6-miesięczny okres poręczenia do istniejących zobowiązań kredytowych,
poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu, 100 mln złotych na
poręczenia kredytów, pożyczek; 20 mln złotych na odnawialną linię
wadialną.

BIEŻĄCE INFORMACJE, DOSTĘP DO WNIOSKÓW: WWW.RAWICZ.PL / ZAKŁADKA: ZAINWESTUJ W RAWICZU

Przesunięcie terminów opłat za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego
oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności – z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.
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ZASTRZYK 
POZYTYWNEJ 
TWÓRCZOŚCI 

RAWICKI DOM KULTURY 
W ODSŁONIE FILMOWEJ

   DOM KULTURY W RAWICZU

W połowie marca, kiedy 
przyszedł czas na odwo-
ływanie zajęć i wydarzeń 
kulturalnych w Domu Kul-
tury w Rawiczu, zapadła 
decyzja o konkursie, który 
zachęciłby mieszkańców – 
bez względu na wiek - do 
twórczego, kreatywnego 
wykorzystania czasu spę-
dzanego w domu.

Konkurs przerósł nasze 
oczekiwania nie tylko pod 
względem liczby zgłoszeń, ale 
przede wszystkim dlatego, że 
odezwały się do nas zarówno 
osoby, które rozpoczęły swoją 
twórczość w czasie kwaran-
tanny, jak i osoby działające 
artystycznie od lat. Okaza-
ło się, że mamy w Rawiczu 
wiele utalentowanych osób, 
o których twórczości nie 
mieliśmy pojęcia. Ponadto 
otrzymujemy prace od twór-
ców spoza naszej gminy, co 
jest dla nas dużym wyróżnie-

niem, bo wiemy, że nie tylko 
rawiczanie interesują się 
naszą działalnością – mówi 
Dariusz Taraszkiewicz, Dy-
rektor Domu Kultury w Ra-
wiczu. - Naszym zamiarem 
jest stworzenie wystawy ze 
wszystkich przesłanych nam 
prac i zaproszenie Państwa 
na galę konkursu - dodaje. 
Zwycięzca będzie wybiera-
ny w otwartym głosowaniu 
w Internecie. Konkretne 
daty uzależnione są od moż-
liwości ponownego otwarcia 
jednostki. 

Przesyłane prace można 
obejrzeć na www.dk.rawicz.
pl. Wszyscy natomiast, 
którzy nie zdążyli jeszcze 
podzielić się swoją twór-
czością, mogą skorzystać 
z adresu e-mail domkultury-
rawicz@gmail.com i zgłosić 
chęć udziału w konkursie. 
/mz

Na czas epidemii pracownicy 
Domu Kultury w Rawiczu, nie mo-
gąc spotykać się z mieszkańcami, 
w ramach zajęć i wydarzeń kultu-
ralnych postanowili przenieść swoją 
działalność do Internetu. Nie tylko 
na portale społecznościowe, ale rów-
nież na stronę YouTube, dzieląc się 
za pomocą krótkich filmików swoimi 
pomysłami na twórcze spędzanie 
czasu w domu.

Pojawiły się dwa cykle filmowe. 
Jednym z nich jest „Zastrzyk kultury” 
- mieszanka pomysłów, która skutku-

je tym, że każdy odcinek poświęcony 
jest innemu zagadnieniu. Wszystkie 
jednak oscylują wokół sztuki: ręko-
dzieła, malarstwa, rysunku, literatu-
ry, muzyki... W jednym z ostatnich 
odcinków pojawił się również chal-
lenge wokalny, w którym zaprasza 
się wszystkich mieszkańców Rawi-
cza i okolic do wspólnego nagrania 
przeboju Skaldów Wszystko mi mówi, 
że mnie ktoś pokochał. Szczegóły na 
stronie www.dk.rawicz.pl.

Drugi cykl to „Baj się bajuniu. 
Narysuj ten świat”. - Raz w tygo-

dniu prezentujemy bajkę autorską 
w formie audio. Zadaniem dzieci jest 
narysowanie ilustracji do opowiada-
nia. W weekend ukazuje się ta sama 
bajka w wersji obrazkowej, a jeden 
z uczestników zostaje nagrodzony 
za najbardziej interesującą pracę 
– tłumaczy Magdalena Zamoroka 
z Domu Kultury w Rawiczu. Nowe 
bajki mają premiery w poniedział-
ki o godzinie 12:00, a wersje ilu-
strowane w niedzielny poranek 
o godz. 9:00.

W wersjach filmowych pojawia-
ją się również cyklicznie wykłady 
dra Wątorskiego pn. Upiory i teno-
ry, a przed nami jeszcze jeden cykl 
filmowy, w którym będzie można 
poznać bliżej twórców, artystów 
pochodzących z Rawicza poprzez 
przeprowadzane z nimi rozmowy.

Zachęcamy do sprawdzania no-
wości na stronie internetowej www.
dk.rawicz.pl i na portalu Facebook 
oraz do subskrybowania kanału 
Domu Kultury w Rawiczu w serwi-
sie YouTube. /mz

D O M  K U L T U R Y
W  R A W I C Z U

Agatka Czaja Jarosław Waleński Zofia Zagacka
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Tomasz Musielak

Kiedy przychodzi wiosna?
Choć obecnie pierwszy dzień wiosny nieod-

łącznie kojarzy się nam z 21 marca, to dawniej 
zmianę pory roku świętowano kilka dni później. 
Za moment symbolicznego końca zimy uważano 
25 marca, kiedy to obchodzono jedno z najstar-
szych świąt w kalendarzu chrześcijańskim – Zwia-
stowanie Najświętszej Marii Panny. Dzień ten 
rozpoczynał nową erę w dziejach ludzkości – to 
wówczas Archanioł Gabriel zjawił się przed Maryją, 
zapowiadając jej narodzenie Jezusa. Wydarzenie 
to stanowiło pierwszy akt przyjścia Chrystusa 
na Ziemię (które nastąpiło 9 miesięcy później). 
Doskonale więc współgrało z czasem odrodzenia 
przyrody po kilkumiesięcznym letargu.

Dzień Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 
miał oczywiście swój odpowiednik w kulturze 
ludowej. Potocznie nazywany był świętem Mat-
ki Boskiej Wiosennej, Matki Boskiej Roztwornej 
(gdyż wówczas przyroda „roztwierała się”, czyli 
budziła do życia) czy też Matki Boskiej Strumien-
nej (w związku ze słońcem topiącym zamarznięte 
dotychczas wody). Dla mieszkańców dawnej Rze-
czypospolitej stanowił on swego rodzaju „nowy 
rok” kalendarza rolniczego, kiedy to rozpoczynano 
pierwsze prace w polu.

Powrót bociana
Przylot bocianów z „ciepłych krajów” był jedną 

z najbardziej wyczekiwanych w kulturze polskiej 
oznak rozpoczynającej się wiosny. Tak jak w Skan-
dynawii obawiano się braku zwiastującej koniec 
zimy odwilży (jak to obrazowo przedstawiono 
m.in. w bajce Kraina Lodu), tak mieszkańców 
Rzeczypospolitej lękiem napawała perspektywa 
braku powrotu bocianów. Wierzono, że jeżeli czer-

wonodziobe ptaki nie przybędą przed 25 marca, 
to najbliższy rok będzie ciężki i nieurodzajny.

Ścisłe związki bociana z budzącą się do życia 
przyrodą sprawiły, że w kulturze ludowej stał się 
on nie tylko symbolem wiosny, ale także płodności 
i powodzenia. Dlatego też ptak ten, jak żaden inny 
zwierzak, nadawał się na posłańca, który przynosił 
rodzicom upragnione dziecko.  

Od czasów średniowiecza bociana otaczano 
w Rzeczypospolitej olbrzymim szacunkiem. Jego 
zabicie uważano za grzech śmiertelny, a widok 
pustego gniazda traktowano jako zły omen.

Kontrowersje wokół 
Marzanny

Pierwiastek zła był ściśle związany ze znaną 
dobrze i dziś postacią - symbolem przełomu zimy 
i wiosny, mianowicie z Marzanną, w niektórych 
regionach Polski nazywaną Moreną, Śmierciuchą 
a nawet Śmiercią. Szczególnie znamienne są ostat-
nie z tych określeń, gdyż ukazują ścisły związek 
Marzanny z tym, co przerażało w zimie – ciem-
nością, zimnem, głodem i śmiercią.  

Obrzędy wiążące się ze Śmierciuchą znane były 
w Polsce od wieków. Według średniowiecznego 
kronikarza Jana Długosza, zwyczaj ten nawią-
zywał do początków chrześcijaństwa w naszym 
kraju i niszczenia z rozkazu Mieszka I podobizn 
pogańskich bożków. Byli też jednak i tacy, którzy 
w tradycji dostrzegali elementy pogańskiego kultu 
i surowo jej zabraniali. Przykładowo, biskup po-
znański Andrzej Łaskarz wzywał w 1420 r. wiel-
kopolskich księży, by nie zezwalali, aby „odbywał 
się zabobonny obyczaj wynoszenia jakiejkolwiek 
postaci, którą Śmiercią nazywają i w kałuży topią, 
bo temu nie brak znamion przesądu”.

Przywołany opis ukazuje nam podstawowe ele-
menty średniowiecznych zwyczajów związanych 
z Marzanną; bardziej szczegółowe informacje za-
wdzięczamy natomiast innym relacjom. Dzięki nim 
wiemy, że pochód z udziałem Śmierciuchy rozpoczy-
nano nie jak dziś 21 marca, a w czwartą niedzielę 
Wielkiego Postu. Tego dnia słomianą kukłę przebie-
rano w łachmany. Następnie dzieci obchodziły z nią 
całą wieś, by po południu przekazać ją dorosłym. Ci 
udawali się z Marzanną do najbliższego jeziora lub 
rzeki, gdzie była ona topiona lub palona. Wraz z tym 
aktem na najbliższe kilka miesięcy rozstawano się 
z zimą i zagrożeniami, które przynosiła. 

Triumfalny pochód Maika
Tak jak topienie (lub palenie) Marzanny trak-

towano jako symboliczne pożegnanie z zimą, tak 
uroczyste powitanie wiosny łączyło się z pocho-
dem Gaika, którego w południowo - zachodniej 
Wielkopolsce nazywano Maikiem. 

Korzenie tego zwyczaju sięgają jeszcze czasów 
słowiańskich. Dzień po pożegnaniu Marzanny miesz-
kańcy wsi przyozdabiali świerkową, sosnową lub 
jodłową gałąź w kolorowe, przypominające kwiaty 
wstążeczki. Z tak udekorowanym Maikiem, przy 
akompaniamencie donośnych śpiewów, 
triumfalnie obchodzono okolicę, 
witając wkraczającą wiosnę.

Nasza historia

TYM RAZEM WIOSENNIE
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„Muzeum Ziemi Rawickiej. Wirtualnie” to specjalna 
oferta działań online, które muzeum przygotowało 
w związku z brakiem możliwości zwiedzania wystaw 
oraz organizowania lekcji muzealnych, spacerów 

i warsztatów. Muzealne propozycje to m.in. udostęp-
nianie zasobów cyfrowych (wystawy edukacyjne, 
archiwalia, filmy) oraz prezentacje najciekawszych 
eksponatów w wersji cyfrowej. Zapraszamy do od-

wiedzania naszego profilu na Facebooku oraz kanału 
w serwisie YouTube. Użytkownicy mediów społecz-
nościowych mają okazję do dyskusji i zadawania 
pytań pracownikom muzeum.

W związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 w Polsce zostało czasowo 
ograniczone funkcjonowanie szkół. 
Nauka jest realizowana na odległość.

W odpowiedzi na tę sytuację Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa 
ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła” fi-
nansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje udzielenie sa-
morządom grantów na wyposażenie 
szkół w sprzęt komputerowy niezbęd-
ny do nauki zdalnej.

Gmina Rawicz złożyła wniosek 
aplikacyjny 3 kwietnia. - Maksymal-
na kwota grantu, o jaki mogliśmy się 

ubiegać wynosi 100 tys. zł i na taką 
kwotę złożyliśmy wniosek – tłumaczy 
Anna Nowak, Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych. 

Wniosek został rozpatrzony po-
zytywnie. Obecnie trwa procedura 
udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu. Planuje się zakup 
ok. 40 laptopów, które  zostaną prze-
kazane do szkół w celu użyczenia 
uczniom niemającym obecnie wa-
runków technicznych do uczestnictwa 
w kształceniu zdalnym. Umożliwi to 
dzieciom podjęcie nauki w systemie 
zdalnym oraz wpłynie na wyrówna-
nie szans edukacyjnych. 

Łącznie na realizację programu 
w całej Polsce zaplanowano pulę 186 
mln zł. /wes

Zapotrzebowanie na sprzęt wśród 
uczniów i nauczycieli jest większe 
niż możliwości finansowe progra-
mu „Zdalna szkoła”, dlatego urząd 
poszukiwał dodatkowych opcji sfi-
nansowania zakupu sprzętu. 

9 kwietnia złożony został jeszcze 
jeden wniosek w nadzwyczajnym kon-
kursie projektowym ogłoszonym przez 

Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy 
Środkowoeuropejskiej (IŚE) w poro-
zumieniu z państwami członkowski-
mi IŚE. W jego ramach mają zostać 
przyznane małe dotacje na konkret-
ne działania / projekty na poziomie 
lokalnym w krajach IŚE. Celem jest 
wspieranie społeczności i terytoriów 
państw członkowskich IŚE w obliczu 
sytuacji kryzysowej, jaką jest epidemia. 

Złożony w konkursie projekt pod 
nazwą „Wirtualna szkoła w gminie 
Rawicz” zakłada zakup platformy 
edukacyjnej dedykowanej gminnym 
przedszkolom i szkołom oraz 46 lapto-
pów w celu uruchomienia wirtualnej 
szkoły. Wniosek aplikacyjny zamyka 
się w kwocie niespełna 180 tys. zł. /wes 

WIRTUALNA SZKOŁA 
W GMINIE RAWICZZDALNA SZKOŁA
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Lista zawodników otrzymujących stypendium sportowe w 2020 roku:
01. Natalia Brzezińska - 300 zł - RKS 
Bock 

II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Trap 75; 
III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Trap MIX 75.

02. Wojciech Lisiak - 300 zł - RKS Bock 
II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Trap 75; 
II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Skeet 75;
III miejsce w konkurencji TRAP MIX 75.

03. Krzysztof Buniowski - 300 zł - RKS 
Bock 

II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w kon-
kurencji Skeet 125
II miejsce w konkurencji Trap 125 (Bygdoszcz)  
Tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów w kon-
kurencjach Trap 125 i Skeet 125.  

04. Kacper Baksalary - 200 zł - RKS Bock 
III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w kon-
kurencji Skeet 125
IV miejsce w konkurencji Trap 125 (Bydgoszcz)  
Tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów w kon-
kurencjach Trap 125 i Skeet 125. 

05. Jakub Błażutycz - 100 zł - RKS Bock 
VIII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w kon-
kurencji Skeet 125 (Bydgoszcz); 
Złoty medal oraz tytuł Drużynowego Mistrza Polski 
Juniorów w konkurencjach Trap 125 i Skeet 125. 

06. Wiktoria Lokś - 100 zł - RKS Bock 
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Trap 75; 
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Trap 
MIX 75. 

07. Stanisław Sołtys - 100 zł - RKS Bock
VIII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Skeet 100.

08. Julia Alcer - 100 zł - RKS Bock 
V miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w kon-
kurencji pistolet MIX; 

VI miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w kon-
kurencji pistolet sportowy 30+30.

09. Robert Mielcarek -200 zł - RKS Bock
Podczas Mistrzostw Polski Młodzików w strze-
laniu do rzutków: 
III miejsce w konkurencji Skeet 75, 
IV miejsce w konkurencji Trap MIX 75, 
VI miejsce w konkurencji Trap 75. 

10. Marcin Kalecki - 100 zł - RKS Bock 
VII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Skeet 100. 

11. Joanna Mosiek - 500 zł - MUKS Kadet
I miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski U18 
w trójskoku (Toruń); 
I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w trójskoku (Poznań). 
Zawodniczka posiada I klasę sportową i jest w Ka-
drze Narodowej Juniorów w trójskoku. 

12. Patrycja Twardowska - 100 zł - MUKS
Kadet

VI miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w trójskoku (Lublin). 

13. Nikodem Rogal - 100 zł - MUKS 
Kadet 

V miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski U18 
w trójskoku (Toruń); 
VII miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży w trójskoku (Poznań), członek zaplecza Kadry 
Województwa Juniorów. 

14. Michał Chudy - 500 zł - KS Warta 
Poznań

MP Seniorów i młodzieżowców (Olsztyn):
I miejsce w kat. młodzieżowiec, 
II miejsce w kategorii senior na 50 m stylem mo-
tylkowym, 
I miejsce na 100 m stylem motylkowym w kat. mło-
dzieżowiec,  
III miejsce w kat. senior; Puchar Świata (Doha), 
III miejsce i rekord Polski w 4 x 100 m stylem do-
wolnym; 
Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 
(Ostrowiec Świętokrzyski):
I miejsce w kat. młodzieżowiec,  
I miejsce w kat. senior na 50 m stylem motylkowym,
I miejsce w kat. młodzieżowiec,  

III miejsce w kat. senior na 100 m stylem motyl-
kowym, 
I miejsce w kat. młodzieżowiec,  
I miejsce w kat. senior na 100 m stylem zmiennym.
34. International Swim Meet „Golden Bear” (Za-
grzeb):
I miejsce na 50 m i 100 m stylem motylkowym,
tytuł najlepszego zawodnika zawodów; członek 
Kadry Narodowej na Igrzyska Olimpijskie Tokyo 
2020 (przełożone).

15. Kacper Bidowaniec - 100 zł - UPKS 
Wodnik

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów: 
IV miejsce 100 m stylem zmiennym, 
V miejsce 50 m stylem dowolnym, 
VI miejsce 50 m stylem grzbietowym; 
Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów: 
V miejsce 50 m stylem grzbietowym, 
VI miejsce 50 m stylem dowolnym, 
VIII miejsce 100 m stylem dowolnym. 

16. Izabela Szurowska - 300 zł - RKK 
Surem 

II miejsce w Mistrzostwach Polski w kumite indy-
widualnym kadetek +54 kg  

17. Jakub Stankowiak - 200 zł - RKK 
Surem 

III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w ku-
mite indywidualnym +76 kg 

18. Milena Urbanik - 200 zł - RKK Surem 
III miejsce w Mistrzostwach Polski kadetek w kumite 
indywidualnym +54 kg 

19. Julia Piotrowska - 100 zł - RKK Surem
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w ku-
mite indywidualnym do 53 kg 

20. Kacper Bujakiewicz - 200 zł - Akade-
mia IN NAE 

III miejsce Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w technikach specjalnych 

21. Kacper Ulbin - 100 zł - Akademia IN 
NAE 

VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów - walki 
+75 kg 

75 500 zł z budżetu Gminy Rawicz trafi w tym roku do zawodników i trenerów z rawickich klu-
bów sportowych w postaci stypendiów, nagród rzeczowych i nagród finansowych za uzyskanie 
wysokich wyników sportowych w 2019 roku. 

Na podstawie złożonych wniosków Burmistrz Gminy Rawicz 20 lutego 2020 roku Zarządzeniem nr 
452/2020 przyznał 27 zawodnikom stypendia sportowe „Nadzieje Olimpijskie” w wysokości od 100 zł 
do 500 zł miesięcznie, 6 zawodnikom nagrody rzeczowe o wartości do 200 zł oraz 8 trenerom nagrody 
finansowe jednorazowe w wysokości od 300 zł do 800 zł. /mt

NADZIEJE 
OLIMPIJSKIE

2020
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22. Grzegorz Heinze - 500 zł - Team 
Wrocław 

I miejsce w MP w trójboju siłowym klasycznym J18 
w kat. do 105 kg; 
III miejsce w MŚ w TSK J18 w kat. do 105 kg; 
III miejsce w PP w TSK J18 w kat. do 105 kg; 
I miejsce w ME w JSK J18 w kat. do 120 kg i rekord 
Europy w siadzie (290,5 kg) 

23. Jakub Łukaszyk - 300 zł - Klub Sporty 
Walki Rawicz 

II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Bok-
sie 65 kg

24. Jakub Korczyński - 200 zł - Klub 
Sporty Walki Rawicz 

III miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Boksie 54 kg 

25. Jakub Jarmuż - 500 zł - WKSN ŚWIT 
I miejsce w Mistrzostwach Polski Niesłyszących 
w koszykówce mężczyzn z drużyną WKSN „Świt” 
(12-14.04.2020 r.) i powołanie do kadry Polski nie-
słyszących

26. Antonina Kędzia - 100 zł - 
UKS Szóstka 

VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek w Judo 
+78 kg

27. Dorota Pawlak - 100 zł - UKS Szóstka 
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieży w Judo 
52 kg

Lista zawodników otrzymujących w 2020 roku 
jednorazowe nagrody rzeczowe

01. Natasza Cichoszewska - nagroda rze-
czowa do 200 zł - RKK Surem 

I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w kumite indywidualnym +50 kg

02. Milena Piotrowska - nagroda rzeczo-
wa do 200 zł - RKK Surem 

I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w kumite indywidualnym 40 kg

03. Aleksandra Kubiak - nagroda rzeczo-
wa do 200 zł - Akademia IN-NAE 

III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w układach formalnych 8-7 CUP  

04. Michał Piotrowski - nagroda rzeczo-
wa do 200 zł - Akademia IN-NAE 

II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w technikach specjalnych

05. Patryk Sowiński - nagroda rzeczowa 
do 200 zł - Akademia IN-NAE 

II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w układach formalnych 10-9 CUP

06. Mateusz Rutkowski - nagroda rzeczo-
wa do 200 zł - RKS Bock 

V. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w kon-
kurencji pistolet pneumatyczny MIX

Nagrody dla trenerów i instruktorów w 2020 roku

01. Aldona Świtała – 800 zł 
I miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski U18 
w trójskoku (Toruń),
I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w trójskoku (Poznań) Joanny Mosiek

02. Krzysztof Glina – 500 zł 
II miejsce w Mistrzostwach Polski w kumite in-
dywidualnym kadetek +54 kg Izabeli Szurowskiej

03. Ryszard Kapłon – 500 zł 
II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w kon-
kurencji Skeet 125,

II miejsce w konkurencji Trap 125 (Bydgoszcz) 
Krzysztofa Buniowskiego

04. Marek Szymański – 500 zł 
II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Bok-
sie 65 kg Jakuba Łukaszyka

05. Dawid Szynalski – 300 zł 
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieży w Judo 
52 kg Doroty Pawlak

06. Paweł Jóska – 300 zł 
III miejsce Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w technikach specjalnych Kacpra Bujakiewicza

07. Maciej Waleron – 300 zł 
Za wyniki Kacpra Bidowańca podczas Zimowych 
i Letnich MP Juniorów

08. Bogdan Wojtal – 300 zł 
V miejsce Julii Alcer i Mateusza Rutkowskiego w Mi-
strzostwach Polski Młodzików w konkurencji pistolet 
pneumatyczny MIX,
VI miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w kon-
kurencji pistolet sportowy 30+30.

Komunikat Biura 
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 

na dzień 12 marca zaplanowało coroczną uro-
czystość - spotkanie burmistrzów i radnych 
ze stypendystami, ich rodzinami, trenerami, 
instruktorami i działaczami z lokalnych klubów 
sportowych. 

Ze względu na rozwój epidemii musiała jednak 
zostać odwołana. Wierzymy, że szybko uda się 
nadrobić wszelkie zaległości i ponownie będziemy 
mieli możliwość spotkać się z tymi, którzy promują 
nasze miasto przez piękną sportową rywalizację. 
Na wszystkich nagrodzonych czekają okolicznoś-
ciowe koszulki i pamiątkowe czeki. Do zobaczenia!
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Stażystka to propozycja, 
obok której nie da się przejść 
obojętnie. Zakrojona na sze-
roką skalę akcja promocyjna 
wręcz zmusza, aby sięgnąć po 
tę pozycję. Szczególnie, jeśli 
jest się czytelnikiem umiłowa-
nym w thrillerach z szeroko 
pojętym wątkiem miłosnym, 

wokół którego osnuta jest akcja 
całej powieści. Ale bez obaw! 
Wątek ten być może dominu-
je, ale pod żadnym pozorem 
nie ujmuje to intrydze, dzięki 
której od książki nie można 
się oderwać.

Autorka nie należy do debiu-
tantek. Na swoim koncie ma 
książki pt. Oczy wilka (2017) 
i Winna (2019). Doświadcze-
nie pisarskie można  dostrzec 
w tym, w jaki sposób buduje 
akcję i sylwetki bohaterów. 
Klaudia Neter, tytułowa sta-
żystka, Marek Skalski, jej szef 
oraz żona Marka, Ewa Skalska, 
to główne postaci, wokół któ-
rych rozwija się cała fabuła. 
Nie chcę zdradzać szczegółów, 
aby nie pozbawić nikogo przy-
jemności rozwikłania zagadki, 
ale parę słów na temat głów-
nych bohaterów wypadało-
by powiedzieć.

Klaudia, młoda dziew-
czyna, dostaje staż w firmie 

wyżej wspomnianego Marka 
Skalskiego. Jest to etat bardzo 
dobrze płatny, tym bardziej 
bohaterka jest szczerze zasko-
czona, że udało jej się zdobyć 
to stanowisko. Bohaterce pie-
niądze potrzebne są na rozkrę-
cenie biznesu z koleżanką ze 
studiów. Dzięki niemu Klaudia 
wreszcie będzie miała godne 
źródło utrzymania, a z tym róż-
nie u niej bywało ostatnimi 
czasy. Przyczyna zatrudnienia 
dziewczyny w firmie stanowi 
oś intrygi.

Marek Skalski, pracodaw-
ca Klaudii. Prowadzi dobrze 
prosperującą firmę, jest czło-
wiekiem wykształconym, in-
teligentnym, błyskotliwym, do 
tego – a jakże – przystojnym. 
Można by pokusić się o stwier-
dzenie: ideał mężczyzny. 
W każdym razie – na pewno 
pasujący do schematu Klaudii, 
która, jako dziewczyna pocho-
dząca z wybrakowanej rodziny, 
do tego z przeszłością, wręcz 
przepadła w obliczu uroku 
swojego szefa. I bardzo ważna 
rzecz: Marek posiada jedną, 
dosyć nietypową obsesję, ob-

sesję symetrii. Być może mało 
istotny to szczegół, zdawać by 
się mogło z pozoru, ale jakże 
ważny na tle rozgrywających 
się zdarzeń. Brzmi ciekawie? 

Ewa Skalska, żona Marka. 
Matka, żona, kochanka, wspar-
cie, podpora, jedyna, która zna 
prawdziwe intencje swojego 
męża. Można się pokusić o za-
rzut współudziału w całym za-
mieszaniu. Postać niezwykle 
wyrazista, nie dość, że pięk-
na, to też inteligentna, ale nosi 
swoje brzemię przeszłości, któ-
re nieustannie rzuca cień na jej 
dotychczasowe życie. Z pozoru 
bohaterka pospolita, mało cha-
rakterystyczna, ale jak bardzo 
mylące potrafią być pozory!

Dwuosobowy sposób prowa-
dzenia narracji, z perspektywy 
Klaudii i Ewy, daje czytelnikowi 
ciekawą perspektywę. Wciąż 
zmieniający się punkt widzenia 
wydarzeń zmusza nas do tego, 
aby czytać dalej,  dowiedzieć 
się, jak tę samą sytuację widzi 
druga, przeciwna strona. Żeby 
odkryć, jakie tajemnice odkryje 
przed nami tym razem druga 
bohaterka, trzeba czytać dalej. 

A to naprawdę wciąga i zmusza 
do przewrócenia kolejnej kartki 
książki. 

Wygląda trochę jak schemat 
powieści romantycznej, w któ-
rej dwie kobiety walczą o męż-
czyznę. Nic bardziej mylnego. 
Mamy tutaj zwłoki, śledztwa, 
dochodzenia, w centrum ca-
łego zamieszania zaś znajdu-
ją się nasi trzej bohaterowie. 
Nie sposób też nie wspomnieć 
o wątku religijnym, który prze-
wija się subtelnie wokół akcji 
całej książki. Dodaje mu real-
ności, ciekawej perspektywy, 
troszkę lokalnego kolorytu. 
Dopiero rozwikłanie zagadki 
uzmysławia nam, jak mylące 
potrafią być pozory.

Anita Sinicka stanęła na 
wysokości zadania. Książkę 
czyta się od deski do deski. 
Nie sposób się oderwać. Jeśli 
sięgając po tę lekturę oczekuje-
my akcji, która nas pochłonie, 
będzie trzymać w napięciu do 
niemal ostatnich stron czy też 
zwyczajnie zapewni nam roz-
rywkę, to możemy zapewnić, 
że ta pozycja rzeczywiście nam 
to gwarantuje.

Pozycja skierowana dla 
dzieci, ale z powodu uniwer-
salności przekazywanych 
treści i wartości, będzie cie-
kawą lekturą zarówno dla naj-
młodszych, jak i dorosłych. 
Od początku swej kariery wy-
dawniczej porównywana do 
Małego Księcia czy Kubusia 

Puchatka i jak sami możemy 
się przekonać w trakcje lek-
tury, trudno podobieństw nie 
dostrzec. Bo kto z nas nie czy-
tał w dzieciństwie historii ze 
Stumilowego Lasu, a w szkole 
nie omawiał Małego Księcia na 
zajęciach z języka polskiego? 
A właśnie Chłopiec, kret, lis 

i koń ma szansę stać się taką 
książką, do której będziemy 
wracać i którą będziemy 
wspominać. Tylko musimy 
ją przeczytać, żeby się o tym 
przekonać. 

Chłopiec i jego trzej przy-
jaciele: kret, lis i koń, są to-
warzyszami wyprawy, której 
celem jest odnalezienie domu 
chłopca. Treść książki stano-
wią jednak rozmowy, snute 
między tymi bezimiennymi 
bohaterami w trakcie wę-
drówki. Chłopiec symbolizuje 
w tej opowieści bezbronność, 
niewinność i ciekawość świa-
ta, przez co trudno nie sko-
jarzyć go z Małym Księciem. 
Z kolei zwierzęta stanowią dla 
niego wsparcie i służą radą. 
Dialogi wywiązujące się po-
między przyjaciółmi to swoje-
go rodzaju aforyzmy na temat 
prawd życiowych, przekazane 
w prosty i dla każdego zrozu-
miały język. Bo w książce tej 
nie liczy się cel podróży, bo 
ta podróż właśnie, odbywa-
jąca się poza czasem i prze-
strzenią, jest wartością samą 
w sobie. 

Książkę współtworzą ilu-
stracje, o których nie sposób 
nie wspomnieć. Proste, mini-
malistyczne, doskonale uzu-
pełniają się z tekstem, tworzą 

spójną całość, bez nich książ-
ka nie miałaby wręcz racji 
bytu. I nie dzieje się tak bez 
przyczyny – Charlie Mackesy 
ogromną popularność zdobył 
dzięki publikacjom swoich 
rysunków na Instagramie. Jak 
mówi sam autor, wydanie też 
książki wraz z ilustracjami 
było spełnieniem jego ma-
rzeń.

Niewątpliwie Chłopiec, 
kret, lis i koń jest swojego ro-
dzaju powiastką filozoficzną, 
w której każde zdanie można 

zrozumieć w sposób meta-
foryczny. Bo jest to powieść 
o wartościach fundamental-
nych w naszym życiu – takich, 
jak miłość, przyjaźń, samot-
ność czy strach. W prostych 
słowach zawiera się wielka 
treść, jednak nie należy się jej 
bać. Może być doskonałym spo-
sobem na wspólne spędzanie 
czasu z dzieckiem na lekturze. 
A być może i my wyciągniemy 
z niej jakąś cenną mądrość, 
która zapadnie nam w pamięć 
na dłużej. /H.Sz.

ALICJA SINICKA, 
STAŻYSTKA

CHARLIE MACKESY, 
CHŁOPIEC, KRET, LIS I KOŃ

DLA 
DZIECI

18 +

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI
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Rekrutacja do publicznych przedszkoli w gminie Rawicz 
na rok szkolny 2020/21 trwała od 10 lutego do 24 marca 
2020 r. Nabór był prowadzony do wszystkich 12 gminnych 
placówek, w tym 6 miejskich i 6 wiejskich, na 272 wolne 
miejsca. Złożono 274 wnioski. 

129 rodziców skorzystało z możliwości wskazania 2 
preferowanych przedszkoli, 87 rodziców wskazało 3 pla-
cówki. Zgodnie z przepisami kwalifikacji nie podlegały 
wnioski dzieci 2-letnich i zamieszkujących poza gminą 
Rawicz. Liczba dzieci zgłoszonych w naborze do przed-
szkoli miejskich przekroczyła liczbę wolnych miejsc w tych 
przedszkolach, dlatego nie wszystkie dzieci otrzymały 
miejsce w placówce wybranej przez rodziców. - Odpo-
wiadając na to zapotrzebowanie, podjęliśmy decyzję 
o uruchomieniu w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowego 
oddziału w Przedszkolu nr 2 w Rawiczu. W ten sposób 
każde dziecko, które nie otrzymało miejsca w przedszkolu 
preferowanym przez rodziców, otrzymało wskazanie 
miejsca w innej placówce. Łącznie przyjęto 239 dzieci. 
Dla nikogo nie zabrakło miejsca – informuje Wydział 
Oświaty i Spraw Społecznych.

Część rodziców nie skorzystała ze wskazanego miejsca. 
Do przedszkoli miejskich nie przewiduje się już naboru 
uzupełniającego. Wolne miejsca pozostały w przedszko-
lach: w Masłowie, w Szymanowie, Dębnie Polskim i Zie-
lonej Wsi.  Rekrutacja przebiegała z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu „Nabór”, dzięki czemu obecna 
sytuacja nie spowodowała zagrożenia dla procesu re-
krutacji i pozwoliła na jej realizację zgodnie z przyjętym 
harmonogramem działania. /WES

GMINA 
ZATRUDNI 

NACZELNIKÓW
Burmistrz Grzegorz Kubik ogłosił nabór na stanowisko naczelnika 

w Wydziale Strategii, Planowania i Rozwoju. Dotychczas funkcję na-
czelnika pełniła Celina Pilżys-Kosmatka. 

Celina Pilżys-Kosmatka w rawickim urzędzie pracowała od 2015 roku. 
– Ostatnie pięć lat to bardzo wartościowy czas. To także czas wielu nowych 
doświadczeń i ważnych projektów, jak m.in. rewitalizacja rynku. Odpowiada-
łam również za przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego 
czy szereg decyzji administracyjnych. Cieszę się, że mogłam w tych projektach 
uczestniczyć. Z uwagi na dalsze plany zawodowe podjęłam decyzję o skupieniu 
się w większym stopniu na obszarze inwestycji – mówi Celina Pilżys-Kosmatka.  
Swoje obowiązki będzie pełniła do połowy maja. 

Nabór na stanowisko będzie trwał do 11 maja. Osoby zainteresowane 
podjęciem pracy naczelnika powinny mieć m.in. wykształcenie wyższe 
magisterskie w zakresie planowania przestrzennego lub architektury, co 
najmniej 5-letni staż pracy (w tym 2 lata w administracji) oraz rozległą 
wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego. Kluczowa jest 
także znajomość ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
prawa budowlanego i ochrony środowiska, ustawy o rewitalizacji, kodek-
su postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Do głównych zadań naczelnika będzie należało m.in. kierowanie pracami 
wydziału, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie prac związa-
nych z planami zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowywanie 
bieżących oraz wieloletnich planów inwestycyjnych czy zapewnienie pra-
widłowego wykonywania prac związanych z obrotem nieruchomościami.

Z początkiem grudnia w gminie Rawicz został powołany nowy skarb-
nik. Funkcję tę objęła Bogumiła Domaniecka, która zastępowała ustę-
pującą z końcem listopada 2019 r. Arletę Przydrożną. Dla burmistrza 
Grzegorza Kubika okresem „próbnym” dla nowego skarbnika miało 
być kolejnych sześć miesięcy. 

Burmistrz Grzegorz Kubik pozytywnie oceniał pracę Bogumiły Doma-
nickiej na stanowisku skarbnika. – To trudna funkcja. Mam świadomość, 
że nie każdy czuje się w niej komfortowo. Są różne osobowości i style pracy, 
dlatego ustaliliśmy w grudniu 2019 roku, że pani skarbnik będzie na pewno 
pracować przez sześć miesięcy. Zakładałem, że uda się pani Bogumile oswoić 
ze stresującą atmosferą sesji czy licznymi atakami poszczególnych radnych, 
którzy niekiedy - chcąc „uderzyć” we mnie - sugerują skarbnikowi jakieś nie-
jasne motywy działań. Każdy jednak ma określoną odporność na tego typu 
sytuacje, w związku z czym będziemy poszukiwać nowej osoby, która zdecyduje 
się wziąć na siebie odpowiedzialność za budżet gminy i podejmie się pracy 
na tym ważnym stanowisku – tłumaczy burmistrz. Bogumiła Domaniecka 
zadeklarowała chęć pozostania w urzędzie. 

Nabór na stanowisko naczelnika wydziału finansowo - budżetowego 
zostanie ogłoszony 30 kwietnia br. Burmistrz zamierza powierzyć nowemu 
naczelnikowi obowiązki skarbnika gminy. /cib 

REKRUTACJA 
DO PRZEDSZKOLI 

18 kwietnia swoje setne urodziny 
obchodziła rawiczanka, pani Janina 
Szulc. Do jubilatki okolicznościowe 
listy skierowali Prezes Rady Mini-
strów, Mateusz Morawiecki oraz 
Burmistrz Gminy Rawicz, Grzegorz 
Kubik. 

Tak szybko minął ten czas – mówi 
pani Janina. Dziękuję Panu Bogu za 
długie życie. Jestem wdzięczna każ-
demu, którego Pan Bóg postawił na 
mojej drodze – za przekazane wszelkie 
dobro. Trudno mi ogarnąć wszystkich. 
Stale pytam – jak to możliwe, ze docze-
kałam się takiego wieku? […] Dziękuję 
jubileuszowo za każdą serdeczną myśl, 
za każde życzliwe słowo, jakie w tych 
dniach ku mnie kierujecie – dodaje. 

Społeczność gminy Rawicz przy-
łącza się do urodzinowych życzeń. 
Przede wszystkim, niech drogiej ju-
bilatce zawsze towarzyszy ten pięk-
ny, ujęty na fotografii uśmiech. /mk

PRZYŁĄCZAMY SIĘ 
DO WYJĄTKOWYCH ŻYCZEŃ

Sto lat to za mało!
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Gmina Rawicz uzyskała 
dotację Wojewody Wielko-
polskiego z Funduszu Dróg 
Samorządowych na prze-
budowę drogi gminnej nr 
810643P w Konarzewie. 

Inwestycja polega na wy-
konaniu podbudowy i uło-
żeniu nowej nawierzchni 
bitumicznej drogi na dłu-
gości 0,5 km wraz z jej od-
wodnieniem od granicy 
z miejscowością Dąbrówka 
do skrzyżowania z drogą po-
wiatową nr 4910P Łaszczyn
-Kawcze-Sowiny. Powstanie 
też nowy chodnik o długości 
332 m z kostki betonowej. 
W projekcie uwzględniono 
również próg zwalniający 
oraz przystanek autobusowy 
i nowe oznakowanie. 

Całkowita szacowana war-
tość zadania planowanego do 
wykonania w 2020 roku to 

 1 731 844,71 zł, w tym dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych 882 976,82 zł. /bp

Wygoda

Oszczędność czasu

Dostęp do różnych placówek administracji publicznej

ZAŁÓŻ WŁASNY PROFIL 
I ZAŁATWIAJ SPRAWY URZĘDOWE 
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

DROGA W KONARZEWIE 
Z DOTACJĄ WOJEWODY

Trwa przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej 
jezdni, przebudowa istniejącej nawierzchni chodników (na 
kostkę brukową betonową), budowa miejsc postojowych 
po obu stronach jezdni na drodze jednokierunkowej od ul. 
Przyjemskiego do Westerplatte wraz z budową kanalizacji 
deszczowej na tym odcinku. W pasie drogi jednokierun-
kowej od ul. Westerplatte do Przyjemskiego powstanie 
dodatkowo kontrapas dla rowerzystów, który umożliwi 
jazdę „pod prąd”. /cib

ZMIANY NA ROLNICZEJ

W rawickim urzędzie 6 kwietnia od-
było się otwarcie ofert na przebudowę 
budynku po Gimnazjum nr 1 na Mul-
tibibliotekę. Projekt, który otrzymał 
wsparcie finansowe z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
w zakresie przebudowy obiektu, zo-
stał oszacowany przez Gminę Rawicz 
na kwotę 5,6 mln zł. Najtańsza oferta 
wyniosła 7,9 mln zł. 

Najdroższą złożoną ofertę o wartości 
16,7 mln zł przedstawiła Firma Architek-

toniczno-Budowlana Restauracji Zabytków 
„ARCHITEKTON” z Głogowa. Z kolei przed-
siębiorstwo DEMIURG wyceniło prace na 
kwotę 8,9 mln zł, a firma Weno Węgrzyn 
i Nowacki z Chodzieży zaproponowało 
8,1 mln zł. Najtańszą ofertą okazała się 
propozycja rawickiej firmy Rawbud, która 
zaproponowała wykonanie prac za 7,9 mln 
zł.  - Nasze szacunki wskazują, że koszt 
wykonania inwestycji to niespełna 6 mln 
zł, dlatego poczekamy na kolejne oferty – 
dowiadujemy się w urzędzie. /cib

PRZETARG NA MULTIBIBLIOTEKĘ 
UNIEWAŻNIONY 
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Trwają roboty budowlane związane z bu-
dową nowej nawierzchni rawickiego rynku. 
W toku prac - ze względów technicznych - 
Gmina zdecydowała o położeniu kostki o wy-
miarach 16x16 cm zamiast 14x14 cm oraz 
zmianę kostki betonowej, tworzącej „osnowę” 
rynku, na kostkę granitową. Wprowadzone do 
inwestycji materiały mają zbliżone lub lep-
sze parametry niż określone w dokumentacji 
przetargowej. Nad wskazanymi rozwiązaniami 
czuwał projektant i inspektor nadzoru, a za-
twierdzał je konserwator zabytków. Granit, 
który jest układany na rynku, pochodzi z pol-
skiego złoża. 

- Wprowadzane zmiany mają charakter kosme-
tyczny i dokonujemy ich ze względów technicznych, 
np. żeby lepiej dopasować szerokości fug czy zwięk-
szyć komfort użytkowania. Z kolei zmiana elemen-
tów betonowych na granitowe zwiększy trwałość 
i pozwoli zachować jednorodność surowca na całej 
przestrzeni rynku – tłumaczy burmistrz Grzegorz 
Kubik. – Z perspektywy mieszkańca zmiany nie 
będą zbyt widoczne, a efekt podobny jak na wizua-
lizacjach. Układana kostka zmieni swój wygląd po 
zafugowaniu – dodaje burmistrz. 

Kostka 16x16 cm 
Jedną ze zmian jest wprowadzenie większej kost-

ki granitowej, która tworzy tzw. „tkaninę” rynku. 
Kostkę o wymiarach 14x14 cm zastąpi 2 cm szersza 
kostka o wymiarach 16x16cm tej samej grubości. 
O zmianach zdecydowały względy techniczne 
– docinanie poszczególnych materiałów i dopa-

sowanie szerokości fug. Z kolei płyty granitowe 
pozostaną bez zmian. Estetyczne założenia rynku 
się nie zmienią – zmiany zatwierdził projektant 
oraz konserwator zabytków. Nawierzchnia, zgod-
nie z założeniami, przyjmie na siebie obciążenia 
samochodu ciężarowego. 

Z betonu na granit 
Gmina zrezygnowała z elementów betonowych 

tworzących „osnowę” rynku na rzecz granitu.  
Elementy betonowe (kostka o wymiarach 10x20 
cm oraz płyty 40x80 cm) zostaną zastąpione 
granitem (kostka o wymiarach 9x11 cm oraz 
płyty 40x40 cm). Znikną również paski z kostki 
granitowej 5x5 cm. Zamiana z materiału beto-
nowego na granit została zaakceptowana przez 
projektanta. Zamiana zwiększy trwałość oraz 
stworzy jednorodność surowca na całej prze-
strzeni rynku. Zmiany te spowodują, że tzw. 
osnowa zostanie zachowana i składać się będzie 
z elementów o innych rozmiarach.

Fontanna
Gmina zdecydowała, że fontanna zostanie wy-

konana przez głównego wykonawcę, czyli Polskie 
Surowce Skalne, które zaproponowały zmianę 
technologii jej wykonania. Zmiana spowoduje, 
że fontanna będzie jeszcze łatwiejsza i tańsza 
w konserwacji oraz codziennej eksploatacji. Nie 
wpłynie to na względy estetyczne przedstawione 
na wizualizacji. Płytki tworzące nawierzchnię, 
po której będzie spływać woda, posadowione 
zostaną na granitowych prostopadłościanach. 
Taka konstrukcja spowoduje, że będą bardzo 

stabilne, a niecka znajdująca się pod nimi będzie 
łatwa do czyszczenia. 

Sprawdzenie jakości materiału 
Materiały stosowane przy inwestycji zgodne są 

ze specyfikacjami technicznymi oraz dokumen-
tacją projektową. Z kolei użyty do przebudowy 
rynku granit pochodzi z polskiego złoża. – Za-
leżało nam na materiale o dobrej jakości i dużej 
wytrzymałości. Nasze wymagania zostały okre-
ślone szczegółowo w dokumentacji przetargowej 
– wyjaśnia Grzegorz Kubik. Próbka materiału 
przed rozpoczęciem prac przedstawiona została 
projektantowi oraz konserwatorowi zabytków, 
którzy potwierdzili, że spełnia parametry przy-
jęte w projekcie. Natomiast inspektor nadzoru 
zweryfikował parametry techniczne. – Każdy 
towar trafiający na budowę jest sprawdzany przez 
wykonawcę inwestycji i inspektora nadzoru. Ele-
menty z widocznymi defektami są odrzucane i nie 
zostają wbudowane – wyjaśniają pracownicy 
odpowiedzialni za nadzór nad inwestycją w ra-
wickim urzędzie. 

Stara kostka z rynku 
Odkryta podczas prowadzonych prac rozbiórko-

wych rawickiego rynku kostka granitowa została 
przewieziona na teren ciepłowni przy ul. Fiołkowej. 
Kostka zostanie w przyszłości wbudowana w in-
nym miejscu. Takie działanie zalecił konserwator 
zabytków, który – podobnie jak Gmina – nie wi-
dział możliwości jej zastosowania na rynku. Gdzie 
i kiedy zostanie wykorzystana, zależy od kolejnych 
inwestycji i możliwości finansowych. /cib

TRWA PRZEBUDOWA RYNKU
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KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE 
GRANIC MIASTA ZAKOŃCZONE

Szanowni Państwo, 
drodzy Mieszkańcy!

Gmina Rawicz przystąpiła do prac 
nad sporządzeniem najważniejszego 
dokumentu planistycznego - Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno
-Gospodarczego Gminy Rawicz na lata 
2020-2027. Mierzymy się z tym zada-
niem w obliczu niespotykanej dotąd 

sytuacji kryzysowej. To sprawdzian 
odpowiedzialności społeczeństwa, ale 
i przygotowania wielu podmiotów, 
w tym jednostek samorządu teryto-
rialnego (w ramach ich uprawnień) 
do wsparcia mieszkańców. Zdajemy 
sobie sprawę z priorytetów bieżącej 
sytuacji. Zakładając jednak przemi-
jalność dramatycznych okoliczności, 
tym bardziej czujemy się zobligowani 

do należytego przygotowania długo-
falowych planów działania.

Jedną z form udziału społeczności 
lokalnej w tworzeniu ww. opracowa-
nia jest niniejsze badanie ankietowe. 
Dzięki niemu pragniemy poznać Pań-
stwa opinie na temat warunków życia 
na terenie Gminy zarówno w stabilnej 
codzienności, jak i w sytuacji kry-
zysowej. Udział w ankiecie pozwoli 

także wytyczyć najbardziej optymal-
ne kierunki dalszego rozwoju naszej 
małej ojczyzny.

Z tego powodu prosimy Państwa 
o poświęcenie kilku minut na wypeł-
nienie anonimowych ankiet. Dziękuję 
bardzo za udzielone odpowiedzi. An-
kiety są dostępne na www.rawicz.pl.

Grzegorz Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz

RAZEM W SPRAWIE STRATEGII

MIESZKAŃCY

MŁODZIEŻ

PRZEDSIĘBIORCY

STRATEGIA ROZWOJU
SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO
GMINY RAWICZ 
NA LATA 2020-2027

Zabierz głos!
Wypełnij ankietę.
Razem stwórzmy ten ważny dokument.

Mieszkańcy wypowiedzieli się 
w sprawie zmiany granic admi-
nistracyjnych Rawicza. Łącznie 
w głosowaniu wzięło udział 699 
osób. Burmistrz Grzegorz Kubik 
po analizie ankiet wypełnionych 
przez mieszkańców podjął decyzje 
dotyczące poddania pod głosowanie 
tylko jednego z trzech wskazywa-
nych obszarów. Ostatecznie radni 
zdecydowali o jego przyłączeniu. 

- Szczegółowo przejrzałem wyniki 
konsultacji i podjąłem decyzję w spra-
wie projektów uchwał, które przedsta-
wię radnym. W decyzji pogodziłem głos 
i wolę mieszkańców, które były decy-
dujące, z interesem miasta Rawicza. 
W konsultacjach wzięło udział zaledwie 
czterech na stu mieszkańców upraw-
nionych do głosowania. W Rawiczu 
było to statystycznie 1,3 osoby na stu 
uprawnionych. Ta część wypowiedziała 
się w sposób bardzo wyrównany, nato-
miast mieszkańcy wiosek wskazali na 
potrzebę autonomii. Mimo niezwykle 
niskiej frekwencji należy uwzględnić 
także wypowiedzi i stanowiska miesz-

kańców, które prezentowali na zebra-
niach i w petycjach – mówi burmistrz 
Grzegorz Kubik. – Po analizie całego 
procesu konsultacji i potrzeb rozwo-
jowych miasta podjąłem decyzję, że 
zaproponuję radzie, by ta zdecydowała 
wyłącznie o jednym obszarze leżącym 
pomiędzy Szymanowem a Dębnem Pol-
skim. To obszar w większości składa-
jący się z pól uprawnych wskazanych 
w studium pod budownictwo wieloro-
dzinne oraz ulic w części zabudowa-
nych domami jednorodzinnymi, które 
faktycznie leżą niemal w granicach 
miasta. Zabudowę jednorodzinną od 
terenów pod budynki wielorodzinne 
dzielą ogródki działkowe, które powin-
ny pozostać i pełnić funkcję zielonego 
bufora. W mojej ocenie włączenie tego 
obszaru ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju miasta i jego przyszłości, jeśli 
chodzi o rozwój mieszkalnictwa – do-
daje burmistrz. Radni zdecydowali 
o przyłączeniu terenu do miasta. 

Jak głosowali mieszkańcy? 

Mieszkańcy Rawicza wyrównanie

Mieszkańcy Rawicza wypowiedzieli 
się na temat trzech obszarów. W przy-
padku włączenia do Rawicza obszaru 
części Sierakowa, Łaszczyna i Sarnów-
ki na „tak” zagłosowało 47,1%, „nie” 
zakreśliło 49,5%, a 3,3% wstrzymało się 
od głosu. W przypadku włączenia Szy-
manowa wyniki były zbliżone: „tak” 
– 42,8%, „nie” – 54,%, a wstrzymało się 
2,9%. Ostatni obszar głosowany przez 
rawiczan dotyczył włączania terenów 
pomiędzy Szymanowem a Dębnem 
Polskim – „tak” – 46,1%, „nie” – 51,9% 
i 1,9% się wstrzymało. W głosowaniu 
wzięło udział 208 osób, które miesz-
kają na terenie miasta. 

Szymanowo 
Mieszkańcy samego Szymanowa 

(185 osób) odpowiadali na pytania 
dotyczące części Szymanowa przy ul. 
Tysiąclecia. Głosowali: na „tak” 7%, 
na „nie” 93%.

Obszar pomiędzy Szymanowem 
a Dębnem Polskim 

Z kolei mieszkańcy sołectw Dębno 
Polskie i Szymanowo (257 osoby) wy-

powiedzieli się negatywnie w kwestii 
włączenia terenów pomiędzy Szyma-
nowem a Dębnem – 14% było na „tak”, 
a 8% na „nie”. Z kolei mieszkańcy sa-
mego Szymanowa (185 osób) odpo-
wiadali na pytania dotyczące części 
Szymanowa przy ul. Tysiąclecia. Na 
„tak” głosowało 7%, na „nie” 93%.  

Sierakowo, Łaszczyn i Sarnówka
Ostatni głosowany w sołectwach 

obszar dotyczył włączenia do Rawi-
cza części obszaru Sierakowa, Łasz-
czyna i Sarnówki. Mieszkańcy tych 
miejscowości (228 osób) zagłosowali 
w 81,6% na „nie”, 15,3% na „tak”, a 3% 
się wstrzymało. 

- Mieszkańcy sołectw jednoznacz-
nie odrzucili możliwość zmian, choć 
w przypadku Sierakowa może to skut-
kować problemami związanymi z usta-
wą wiatrakową i brakiem możliwości 
późniejszej budowy czy rozbudowy 
domu. Jest to jednak wola większości 
wypowiadających się mieszkańców, 
którą należy uszanować – dodaje bur-
mistrz Grzegorz Kubik. /cib
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APLIKACJA MOBILNA
"Twój parasol"

 
bezpłatna

 
dostępna w Google Play i Apple Store 

lub na stronie internetowej www.twojparasol.com

 

WSPARCIE W OKRESIE PANDEMII

POMOC PSYCHOLOGICZNA
 

tel. 535 519 905
 

poniedziałek 14:30-17:00
wtorek 12:00-19:00
środa 12:00-16:00

czwartek 12:00-16:00

PUNKT KONSULTACYJNY
DYŻUR TELEFONICZNY

PRAWNIKA
 

tel. 65 546 39 53
 

wtorek 16:00-17:30
czwartek 16:00-17:30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

DLA OFIAR PRZEMOCY

DLA OSÓB W SYTUACJI ZAGROŻENIA

tel. 65 545 40 37
poniedziałek 8:00-16:00

wtorek-piątek 7:00-15:00
przemoc@ops.rawicz.pl

 
tel. 500 775 287

poniedziałek-piątek 18:00-20:00


