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GMINNE BUDYNKI 
PRZECHODZĄ METAMORFOZĘ

Co się zmieniło w tym roku? Zakład Usług Komu-
nalnych w ostatnich latach przeznacza więcej 
środków na prace związane z remontami gminnych 
budynków. Tylko w 2020 roku udało się przeprowa-
dzić remont 5 elewacji frontowych i 6 budynków 
wspólnot mieszkaniowych. ZUK wymienił również 
pokrycia dachowe w 7 budynkach.    ► s. 7
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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00, we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00.
Dokumenty można złożyć w udostępnionej skrzynce podawczej, a także  
za pośrednictwem platformy ePUAP, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

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 orga-
nizatorów 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 terenie 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, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu
Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie 
zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP, ustalenia numeru porządkowego, 
wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wyłożone do publicznego wglądu, tel. 65 546 54 38, 
Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00
Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomowe 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 użytkowanie, 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 Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu
Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu
Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 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

PRZYDATNE KONTAKTY

KOMUNIKAT

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

CHRYZANTEMY 
UKWIECIŁY RAWICZ 

Szanowni Klienci,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. uprzejmie informuje,  

iż od dnia 01.11.2020 r. wprowadza indywidualne numery rachunków bankowych 
dla swoich klientów.

W związku z powyższym prosimy o realizację płatności na rzecz Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  na rachunek bankowy podany na fakturze.

Zmiany te przyspieszą rozliczanie dokonywanych płatności i pozwolą uniknąć 
ewentualnych pomyłek. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy o możliwości otrzymywania e-faktur na wskazany 
adres e-mail.

W ramach akcji pomocy dla sprzedaw-
ców i producentów chryzantem, którym 
nie udało się sprzedać kwiatów ze względu 
na decyzję rządu o zamknięciu cmentarzy 
w dniach od 31 października do 2 listopada, 
nowe miejsce znalazło 920 szt. kwiatów 
z 1400 zawnioskowanych do odbioru przez 
sprzedawców. 

Warunkiem otrzymania wsparcia było zło-
żenie odpowiedniego wniosku w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez 
producenta oraz zgłoszenie chęci odbioru 
kwiatów przez jednostki do tego uprawnione. 

Jak informuje powiatowy oddział ARiMR w Ra-
wiczu złożone zostały 2 wnioski - na 700 sztuk 
chryzantem w donicach i 700 sztuk ciętych. 

Wszystkie donice zostały zagospodaro-
wane przez Gminę Rawicz i Zakład Usług 
Komunalnych w Rawiczu. Stanęły przede 
wszystkim przy miejscach pamięci, m.in. przy 
Pomniku Żołnierza Polskiego. Ukwiecone zo-
stały również takie punkty na mapie miasta, 
jak fontanna z niedźwiedziem na plantach. 
Chryzantemy cięte odebrały Parafia Rzym-
skokatolicka św. Marcina w Łaszczynie (70 
sztuk) oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Andrzeja Boboli w Rawiczu (150 sztuk). /cib
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Przy byłym gimnazjum nr 1 w Rawiczu 
zostanie zrealizowany program „Deszczów-
ka”. Wykonane będą trzy zbiorniki wraz 
z infrastruktura towarzyszącą. Systemy 
magazynowania wody pozwolą na jej użycie 
do podlewania terenów zielonych, które po-
wstaną w pobliżu budynku po rewitalizacji 
poszkolnego obiektu. 

W połowie października Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski podpisał umowy przyznające samo-
rządom środki finansowe na realizację zadań 
zgłoszonych w ramach naboru wniosków pro-
gramu retencjonowania i wykorzystania wód 
opadowych z dachów obiektów użyteczności 

publicznej pod nazwą „Deszczówka”. W ra-
mach programu do gminy Rawicz trafi blisko 
50 tys. zł z całkowitej łącznej kwoty niespełna 
1,5 mln zł. - Beneficjenci po otrzymaniu środków 
mogą rozpocząć prace związane z realizacją 
projektu i niezwłocznie wykorzystywać efek-
ty w postaci zgormadzonej wody. Pilotażowy 
program pn. „Deszczówka” nie tylko pozwoli 
gromadzić wodę opadową, ale także kształtuje 
właściwie postawy i zachowania, które będą 
przyjazne środowisku oraz budżetom domo-
wym i gminnym. Przeznaczone środki o łącznej 
kwocie prawie 1,5 mln zł trafią do 20 powiatów 
w Wielkopolsce – mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. 

W Rawiczu prace wykona firma Krzysztofa 
Rogali z Sobiałkowa za kwotę 70 tys. zł. Budowa 
trzech zbiorników na wody opadowe o po-
jemności 10 m3 każdy wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą ma zakończyć się jeszcze w 2020 
roku. Powstaną one przy budynku dawnego 
gimnazjum nr 1. /cib

PROGRAM „DESZCZÓWKA” 
W CENTRUM RAWICZA

Rolniku! Jeśli jeszcze się nie spi-
sałeś, wciąż na Ciebie czekamy! By 
ułatwić Ci dokonanie samospisu, 
niezależnie od funkcjonującej info-
linii ogólnopolskiej, Wojewódzkie 
Biuro Spisowe w Poznaniu urucho-
miło dodatkowe linie telefoniczne 
z możliwością dokonania samo-
spisu.

Poniżej zamieszczamy numery tele-
fonów dla użytkowników gospodarstw 
rolnych odpowiednio z:
- powiatu: złotowskiego, pilskiego, 
czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzie-
skiego, wągrowieckiego, międzychodz-
kiego, szamotulskiego, obornickiego, 
gnieźnieńskiego – 67 35 27 203, 67 35 
27 207, 67 35 27 208
- miasta Poznań i powiatu: poznań-
skiego, średzkiego, wrzesińskiego, 
słupeckiego, jarocińskiego, pleszew-
skiego, krotoszyńskiego – 61 27 98 323, 
571508035, 571508036, 
- miasta Leszno i powiatu: leszczyń-
skiego, nowotomyskiego, wolsztyń-
skiego, grodziskiego, kościańskiego, 
śremskiego, rawickiego, gostyńskie-
go – 65 51 15 330, 65 51 15 341, 65 51 
15 349,
- miasta Konin i powiatu: konińskiego, 
tureckiego, kolskiego – 63 24 99 403, 
63 24 99 412, 63 24 99 423,
- miasta Kalisz i powiatu: kaliskiego, 
ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kę-
pińskiego – 62 50 27 112, 62 50 27 114, 
62 50 27 151,

Rachmistrze spisowi będą pełnić 
dyżury przy telefonach rotacyjnie co-
dziennie od godziny 8.00-20.00. Jeśli te-
lefon jest zajęty, zadzwoń pod kolejny 
z podanych numerów bądź skontaktuj 
się później - właśnie kogoś spisujemy! 
Pamiętajmy, Powszechny Spis Rolny 
2020 trwa do 30 listopada. /red

2020POWSZECHNY SPIS ROLNY
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ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU
Od 9 listopada 2020 r. do 

odwołania wyłączona jest 
bezpośrednia obsługa intere-
santów w Urzędzie Miejskim 
Gminy Rawicz. Pracownicy 
będą dostępni jedynie po-
przez kontakt telefoniczny 
i mailowy.

DOSTĘPNE FORMY 
KONTAKTU:

• telefonicznie (wykaz nume-
rów na rawicz.pl)
• mailowo (wykaz adresów 
na rawicz.pl) w formie papie-
rowej (skrzynka na korespon-
dencję przy Biurze Obsługi 
Klienta lub przed urzędem 
– 24h)
• za pośrednictwem elektro-
nicznej skrzynki podawczej 
– adres: /umgrawicz/Skrytka-
ESP;
• POMOC TECHNICZNA ePUAP: 
tel. 519 518 555

Korespondencja zwrotna 
będzie przekazywana na 
podany przez interesanta 
adres korespondencyjny.

Wydział Spraw Obywa-
telskich (meldunki, dowo-
dy osobiste, USC) obsługuje 
interesantów w godz. 7:00-
13:00 oraz 14:00-20:00* 
wyłącznie po uprzednim 
kontakcie telefonicznym 
i ustaleniu godziny wizyty. 
Bez konieczności umawia-
nia się załatwiane są bieżące 
sprawy dotyczące zgonów.

* przerwa od godz. 13:00-14:00 
przeznaczona jest na dezyn-
fekcję i wietrzenie pomiesz-
czeń

Kontakt do WSO:
65 546 54 43 – dowody osobiste
65 546 54 42 – sprawy mel-
dunkowe
65 546 31 73 – USC
65 546 31 91 – USC
500 776 417 – nr ogólny (wy-
działowy telefon komórkowy)

Osoby chcące dokonać płat-
ności wynikających ze zobo-
wiązań urzędowych proszone 
są o wykonywanie przelewów 
na konto bankowe PKO Bank 
Polski S.A. nr 20 1020 4027 
0000 1602 1525 1668 lub w sie-
dzibie Poczty Polskiej.

Wykaz przydatnych 
kontaktów:

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

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, 
e-mail j.frackowiak@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail 
d.aleksander@rawicz.eu,
m.lipowczyk@rawicz.eu

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

Zgłoszenia
– awarie oświetlenia uliczne-
go, uszkodzenia dróg i chod-
ników, inne uszkodzenia na 
terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, 
e-mail zgloszenia@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
tel. 65 546 54 07 
/ 65 546 54 08 
/ 519 518 571, 
e-mail biurorady@rawicz.eu

Biuro Promocji i Komunika-
cji Społecznej

– komunikaty do gminnego in-
formatora, obsługa mediów 
społecznościowych i strony in-
ternetowej urzędu, sprawy or-
ganizacji 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

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, Planowa-
nia i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, 
e-mail m.lakomy@rawicz.eu

Zespół Planowania Prze-
strzennego
– sprawy dotyczące warun-
ków zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, wydawanie 
zaświadczeń o przeznaczeniu 
działki w MPZP,
– ustalenia numeru porząd-
kowego, wypisy i wyrysy 
z planów miejscowych / stu-
dium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowe 
plany zagospodarowania 
przestrzennego wyłożone do 
publicznego wglądu
tel. 65 546 54 38

Program 
„CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 39 – w godz. 8:00-
10:00

Zespół Ochrony Środowiska
– dotacje na wymianę pieców, 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, wycinka drzew, bez-
domne zwierzęta 
– tel. 65 546 54 39
– decyzje środowiskowe 
– tel. 65 546 54 36

Zespół Gospodarki Nieru-
chomościami
tel. 65 546 54 40

Biuro Zarządzania Drogami
- kierownik: tel. 65 546 54 19
/ 789 066 430, e-mail 
a.szymanowska@rawicz.eu
– bieżące utrzymanie dróg
tel. 65 546 54 54 / 502 365 213, 
e-mail m.brzozowska@rawicz.eu
– zajęcie pasa drogowego, 
komunikacja miejska, Strefa 
Płatnego Parkowania
tel. 65 546 54 54 / 789 066 464, 
e-mail t.witkowski@rawicz.eu
– zezwolenia na lokalizację 
urządzeń w pasie drogowym, 
lokalizację zjazdów, zmniejsze-
nie odległości linii zabudowy 
tel. 65 546 54 27 / 789 066 508, 
e-mail m.los@rawicz.eu
– opiniowanie stałych i tym-
czasowych organizacji ruchu, 
zezwolenia na przejazdy po-
jazdów nienormatywnych na 
drogach gminnych 
tel. 65 546 54 27, 
e-mail j.pokryszka@rawicz.eu

Biuro Inwestycji Kubaturo-
wych
tel. 65 546 54 22, 
e-mail e.skrzypek@rawicz.eu
tel. 65 546 54 22, 
e-mail m.handke@rawicz.eu
tel. 65 546 54 24, 
e-mail m.ryba@rawicz.eu
tel. 65 546 54 27, 
e-mail u.duda@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Projek-
tami 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 trans-
portowych:
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 użytkowanie, opłata 
przekształceniowa: 
tel. 65 546 54 14

Od 9 listopada 2020 r. do odwołania 
wyłączona będzie bezpośrednia 

obsługa interesantów 
w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

Pracownicy będą dostępni wyłącznie poprzez
kontakt telefoniczny i mailowy. 

DOSTĘPNE FORMY KONTAKTU*:

UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU

telefonicznie (wykaz numerów na www.rawicz.pl)

mailowo (wykaz adresów na www.rawicz.pl)

w formie papierowej (skrzynka na korespondencję 
przy Biurze Obsługi Klienta lub przed urzędem - 24h)

za  pośrednictwem elektronicznej skrzynki 
podawczej - adres: 
POMOC TECHNICZNA ePUAP: tel. 519 518 555

*Korespondencja zwrotna będzie przekazywana 
na podany przez interesanta adres korespondencyjny.

Masz pytania? Zadzwoń!
65 546 54 47

Załóż PROFIL ZAUFANY 
i załatwiaj sprawy szybko, sprawnie,
bez wychodzenia z domu.
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Wiceburmistrz Paweł Szybaj koor-
dynuje prace związane z przebudo-
wą rawickiego rynku. Zakończenie 
inwestycji zbliża się wielkimi kroka-
mi. Jakie prace zostały już wykonane 
i co nas czeka w najbliższych tygo-
dniach? O tym w rozmowie z „Gazetą 
Rawicką” mówi zastępca burmistrza 
Grzegorza Kubika. 

Inwestycja m.in. z powodu opóźnie-
nia prac gazowniczych ma zakończyć 
się trzy miesiące po terminie. Miesz-
kańcy gminy po wielu latach zyskają 
nową przestrzeń w centrum miasta. 

Możemy liczyć, że przebudowa 
rynku zakończy się w nowym dekla-
rowanym terminie, czyli w grudniu 
2020 roku? 

Paweł Szybaj: Tak, nie ma zagroże-
nia dla tego terminu. Każdy, kto dziś 
znajduje się w okolicy rynku, widzi, 
jak postępują prace i ile nam zostało 
do końca. Jestem pewny, że 2021 rok 
otworzymy może nie szampańsko z po-
wodu koronawirusa, ale za to z nowym 
rynkiem. 

Przebudowa rynku budzi różne 
emocje, szczególnie w Internecie. 
Mieszkańcy zwracają uwagę choćby 
na problemy z przejazdem przez 
plac budowy. 

PS: Czytamy i analizujemy opinie 
mieszkańców. Przypomnę, że pod-
czas przebudowy plant mieszkańcy 
przechodzili przez podbudowę plant, 
dyskutując o ich rewitalizacji bez za-
chwytu. Zdanie zmienili po położeniu 
wszystkich warstw. Dlatego z ocenami 
warto zaczekać do końca inwestycji. 
Mogliśmy zamknąć rynek na czas bu-
dowy tak, jak to się działo w innych 
miastach, ale chcieliśmy dać miesz-
kańcom możliwość przejazdu, chociaż 
wiedzieliśmy, że warunki nie będą 
zawsze idealne, bo to plac budowy. 

A opinia o „betonie” i braku zieleni? 

PS: Sprostuję, że nawierzchnia ryn-
ku jest granitowa, a nie betonowa. To 
plac miejski, który ma spełniać wiele 
funkcji. Podobnie jak w większych 
miastach - Poznaniu czy Wrocławiu. 
Czy w tych miastach są dyskusje o „be-
tonie”? Nigdy nie słyszałem. Rawicki 
rynek będzie zarówno miejscem spot-
kań, odpoczynku, jak i ma spełniać 
funkcje handlowe czy parkingowe. Na 
nawierzchni rynku pojawią się doni-
ce z zielenią, które ogrodzą miejsca 
parkingowe i dodatkowe nasadzenia 
drzew. Nigdy do tej pory na rynku 
w Rawiczu nie było aż dwudziestu 
drzew. Będzie również fontanna, ław-
ki, maszty, makieta miasta czy pomnik 
niedźwiedzia. Już widzimy, jak pięknie 
wyglądają latarnie. Wyobraźmy so-
bie te wszystkie elementy na rynku, 
to dojrzymy zupełnie inny obraz niż 
pusty plac z granitu podczas budowy. 

Jakie prace obecnie trwają na 
rynku? 

PS: Obecnie trwa układanie osno-
wy rynku na pierzei zachodniej i po-
łudniowej. Na ukończeniu są prace 
montażowe oświetlenia ulicznego 
i opraw doziemnych. Trwają również 
prace montażowe elementów fontan-
ny. W najbliższych dniach rozpocznie 
się montaż tablic informacyjnych. 
W dalszym ciągu prowadzone są 
prace elektryczne wewnątrz budyn-
ku ratusza.

Jeśli wypięknieje rynek, to co 
z deptakami, które miały stanowić 
jeden ciąg? 

PS: Wspólnie z burmistrzem Grze-
gorzem Kubikiem uznaliśmy, że re-
mont w jednym momencie rynku 
i deptaków spowodowałby paraliż 
centrum miasta, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim sytuację kupców 
i punktów usługowych. Dlatego prace 
chcemy planować etapami. Obecnie 
pracujemy nad budżetem na 2021 rok, 
który jest trudny z powodu sytuacji 
ekonomicznej. Koronawirus i obli-
gatoryjne podwyżki wynagrodzeń 
wpłyną na pogorszenie stanu nasze-
go budżetu, podobnie jak budżetów 
w innych miastach i gminach. Na dziś 
zakładamy, że w 2021 roku nie roz-
poczniemy przebudowy deptaków. 
Będziemy jednak realizować kilka 
innych kluczowych inwestycji w cen-
trum miasta. Ich przeprowadzenie jest 
związane z dofinansowaniami w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych 
i Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Ich realizacja odbędzie 
się właśnie w 2021 roku. 

PAWEŁ SZYBAJ: 2021 ROK OTWORZYMY
Z NOWYM 
RYNKIEM

Stan prac na 13.11.2020

Stan prac na 13.11.2020
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POWIERZCHNIA
0,3304 ha

POWIERZCHNIA
0,3602 ha

Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił przetarg 
na sprzedaż atrakcyjnych terenów pod bu-
downictwo wysokie. Przedmiotem sprze-
daży jest niezabudowana nieruchomość 
na ul. Kmicica w Rawiczu, na którą skła-
dają się dwie działki o łącznej powierzchni 
0,6906 ha.

Ustny przetarg nieograniczony zaplanowa-
no na 23 grudnia br. o godz. 11:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Warunkiem 
niezbędnym do uczestniczenia w postępo-
waniu przetargowym jest wpłata wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 10% 
z 1 297 000,00 zł. /red.

Przypominam, że na właścicie-
lach, zarządcach i użytkownikach 
obiektów budowlanych ciąży obo-
wiązek zapewnienia co najmniej 
jednej w roku kontroli stanu tech-
nicznego użytkowanego obiektu bu-
dowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu 
jesienno - zimowego i występowaniem 
zagrożeń związanych z eksploatacją 
instalacji grzewczych zalecam spraw-
dzenie stanu technicznego przewodów 
kominowych: dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 
1 lit. c ustawy Prawo budowlane). 
Zgodnie z przepisami kontrolę stanu 
technicznego przewodów kominowych 
powinny przeprowadzać - w odniesie-
niu do przewodów dymowych oraz 
grawitacyjnych przewodów spalino-
wych i wentylacyjnych - osoby mają-
ce kwalifikacje mistrza w rzemiośle 

kominiarskim lub osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w odpowied-
niej specjalności. W odniesieniu do 
kominów przemysłowych i kominów 
wolno stojących oraz kominów lub 
przewodów kominowych, w których 
ciąg kominowy jest wymuszony pracą 
urządzeń mechanicznych - tylko osoby 
posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie przypominam, że 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze 
zm.) właściciele i zarządcy obiektów 
mają obowiązek usuwania zanieczysz-
czeń z przewodów kominowych.

Również przestrzega się użytkowni-
ków obiektów budowlanych przed nie-
odpowiednim postępowaniem, jakim 
jest zasłanianie kratek wentylacyjnych, 

co może być przyczyną wystąpienia 
zagrożenia zdrowia i życia (zatrucie, 
zaczadzenie). W przypadku braku 
występowania wentylacji grawita-
cyjnej tutejszy organ zwraca uwagę 
na wykonywanie bardzo prostych 
czynności, jakimi są rozszczelnienie 
okien i wietrzenie pomieszczeń celem 
zapewnienia prawidłowej cyrkula-
cji pomieszczenia.

Brak szczelności i sprawności urzą-
dzeń spalających paliwa, instalacji 
kominowych i gazowych oraz brak 
drożności i właściwego ciągu przewo-
dów wentylacyjnych są najczęstszymi 
przyczynami zagrożeń, takich jak za-
trucia tlenkiem węgla (czadem) oraz 
wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub 
bezpośrednio po kontroli stwierdzo-
nych uszkodzeń oraz uzupełnienia 
braków, które mogłyby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środo-

wiska, pożar, wybuch lub zatrucie 
gazem spoczywa na właścicielach, 
zarządcach i użytkownikach obiektów 
budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że kto nie 
zapewnia wykonania okresowej kon-
troli podlega karze grzywny (zgodnie 
z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowla-
ne). Kto nie spełnia określonego w art. 
61 obowiązku utrzymania obiektu 
budowlanego w należytym stanie tech-
nicznym, użytkuje obiekt w sposób 
niezgodny z przepisami lub nie za-
pewnia bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu budowlanego, podlega karze 
grzywny nie mniejszej niż 100 stawek 
dziennych, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do roku 
(art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Paweł Moryson
Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Rawiczu

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU

POSTĘPOWANIE 
PRZETARGOWE

Szczegóły ogłoszenia: http://bip.rawicz.pl/artykul/786/8661/przetarg-rawicz-ul-kmicica
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SARNÓWKA, 
ŁĄKTA I ZAŁĘCZE
Z ZIELONĄ 
ENERGIĄ

Fotowoltaika

Dachy świetlic w Sarnówce, Załęczu i Łąkcie zostały 
pokryte panelami fotowoltaicznymi. Prace wykonała 
firma Opal House z Poznania. Łączny koszt instalacji 
na wszystkich budynkach wyniósł niespełna 150 tys. 
zł. Uruchomienie paneli zostało zaplanowane po pod-
pisaniu umów prosumenckich z Enea Operator. /cib

CORAZ WIĘCEJ WYREMONTOWANYCH 
ELEWACJI

Zakład Usług Komunal-
nych w ostatnich latach 
przeznacza więcej środków 
na prace związane z remon-
tami gminnych budynków. 
Tylko w 2020 roku udało 
się przeprowadzić remont 
5 elewacji frontowych i 6 
budynków wspólnot miesz-
kaniowych. ZUK wymienił 
również pokrycia dachowe 
w 7 budynkach. 

Zmiany w estetyce gmin-
nych budynków widoczne są 
przede wszystkim w rejonie 
starego miasta. W ostatnich 
miesiącach Zakład Usług Ko-
munalnych wykonał remont 
ściany szczytowej budynku 
mieszkalnego przy ul. Wały 
Powstańców Wlkp. 3 oraz re-
mont ściany frontowej nieru-
chomości przy Grunwaldzkiej 
23 i 25, Sienkiewicza 17 czy 
Wałach Poniatowskiego 11. 

Również mieszkańcy wspól-
not mieszkaniowych mogli 
liczyć na remonty wykonane 
przez ZUK. Ocieplone zostały 
budynki wielorodzinne przy 
ul. Scherwentkego 2, Scher-
wentkego 2ab, Wyszyńskie-

go 3ab. Ocieplona została 
również ściana szczytowa 
budynku przy ul. 3 Maja 13 
oraz frontowa i szczytowa 
przy Kilińskiego 29. Odbył się 
także remont elewacji fronto-
wej budynku mieszkalnego 
przy ul. Piłsudskiego 16.

Ostatnie miesiące to rów-
nież prace związane z wy-
mianą pokryć dachowych 
budynków mieszkalnych przy 
ul. Półwiejskiej 3, Piłsudskiego 
10, Wyszyńskiego 8, 3 Maja 40, 
Klasztornej 4 (od strony ulicy, 
połowa pokrycia dachowe-
go) oraz w budynkach gospo-
darczych przy ul. 17 Stycznia 
18/20 i 3 Maja 22/24.

- Wykonaliśmy także szereg 
mniejszych i większych remon-
tów m. in. wymiana instalacji 
elektrycznych w mieszkaniach 
komunalnych, remont schodów 
na klatkach schodowych, re-
mont kominów murowanych 
czy wymiana stolarki okien-
nej oraz remonty pustostanów 
w budynkach komunalnych 
– wyjaśnia Łukasz Pruski, 
Dyrektor Zakładu Usług Ko-
munalnych w Rawiczu. 

/cib

OFIARY PRZEMOCY 
MOGĄ LICZYĆ NA WSPARCIE

Dnia 25 listopada obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Przemocy 
Wobec Kobiet. Przemoc to jednak 
problem społeczny, który może do-
tknąć każdego. 

Najczęściej kojarzy się z fizyczną 
agresją, której ślady są najbardziej 
widoczne. Łączy się często z przemocą 
seksualną, gdy dochodzi do aktyw-
ności seksualnej wbrew woli danej 
osoby. Czasami przemoc przybiera 
formę psychiczną i ekonomiczną. To 
jej subtelniejsze oblicza, które trud-
niej udowodnić sprawcy, jednak są 
tak samo obciążające dla ofiary. Wy-
zwiska, ośmieszanie, obrażanie czy 
ograniczanie środków finansowych 
powoduje te same skutki psychiczne, 
co bicie czy popychanie. Za każdym 
razem przemoc to działania związa-
ne z przewagą siły jednej ze stron. 
Zawsze wpływa negatywnie na rów-
nowagę umysłową, powodując niskie 
poczucie własnej wartości oraz osła-
bienie zdolności do obrony. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawiczu prowadzi dla 
mieszkańców gminy Rawicz dyżur 
telefoniczny psychologa dla ofiar 
przemocy domowej w poniedziałki 
w godzinach od 15:00-17:00 pod nu-
merem telefonu 535 519 905. /MGOPS
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INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW:

www.rckik.poznan.pl

PONADTO - do wyboru:

karnet na Rawicki Festiwal Teatralny 2021

indywidualny karnet VIP na pływalnię OSiR

DOBRO WRACA

Urząd Miejski Gminy Rawicz zobowiązuje się

zapewnić DARMOWY TRANSPORT

mieszkańcom gminy Rawicz

do punktu poboru osocza (RCKiK Poznań).
KONTAKT Z URZĘDEM: 518 778 535

ODDAJ OSOCZE

Pokonałeś koronawirusa?

Możesz teraz pomóc 
w prosty sposób!

My również pomożemy.

POMÓŻ 
W WALCE 
Z COVID-19

URATUJ ŻYCIE

Osocze 1 ozdrowieńca 
może pomóc nawet 3 chorym!

ZGŁOŚ SIĘ
61 886 33 54
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Gmina Rawicz zachęca mieszkańców, którzy 
wyzdrowieli z koronawirusa, do oddawania 
osocza w leszczyńskim oddziale Regionalnej 
Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oso-
cze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które 
mogą pomóc w leczeniu chorych na COVID-19. 
Burmistrz Grzegorz Kubik zapowiedział, że 
mieszkańcy oddający osocze otrzymają karnet 
na pływalnię bądź na Rawicki Festiwal Teatralny 
im. Krystyny Sienkiewicz w 2021 roku. 

- Zachęcamy mieszkańców do pomocy tym, którzy 
borykają się z zakażeniem koronawirusem. Niestety, 
nie każdy tę chorobę przechodzi łagodnie. Dlatego 
promujemy tę cenną społecznie inicjatywę wśród 
osób, które wyleczyły się z Covid-19. Chcemy też 

docenić osoby, które oddadzą osocze. Proponuje-
my indywidualny karnet na rawicką pływalnię lub 
karnet na wszystkie występy podczas Rawickiego 
Festiwalu Teatralnego w 2021 roku – zachęca bur-
mistrz Rawicza, Grzegorz Kubik. 

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, któ-
re mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 
z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zaka-
żenia. By oddać osocze, trzeba się skontaktować 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Lesznie. Kto może oddać osocze? 
To przede wszystkim osoby, które przechorowały 
COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się 
zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe 
zakażenie koronawirusem i dysponują wynikiem 

badania RNA SARS-CoV-2, który potwierdził zaka-
żenie lub wynikiem przeciwciał anty-SARS-CoV-2. 
Ważne jest także to, by ochotnicy byli w wieku 
od 18 do 60 lat i nie chorowali przewlekle oraz 
nie otrzymali w przeszłości transfuzji krwi lub 
jej składników.

Jak oddać osocze? 
Każda osoba będąca ozdrowieńcem musi się 

wcześniej skontaktować z Działem Dawców w celu 
ustalenia terminu wizyty - nie ma możliwości 
oddawania osocza bez wcześniejszego ustalenia 
terminu. Kontakt z Działem Dawców w godz.  
7:30-14:30 od poniedziałku do piątku pod nr  
tel. 65 525 31 16. 

/cib

W październiku urucho-
miono program Solidar-
nościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów, który umożliwia 
pomoc seniorom w okresie 
pandemii koronawirusa. 
Akcja rządu pt. „Cyfrowy 
e-wolontariusz” to nowy 
komponent Solidarnościo-
wego Korpusu Wsparcia 
Seniorów. Nowa akcja ma 
na celu pomoc osobom star-
szym w w cyfrowym zała-
twianiu spraw urzędowych. 
W imieniu każdego Cyfrowe-
go Wolontariusza zostanie 
zasadzone dodatkowe drze-
wo w Lasach Państwowych 
na obszarach poklęskowych.

Dotychczas w akcji „Solidar-
nościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów” wzięło udział po-
nad 10 tysięcy wolontariuszy, 
którzy pomagają prawie 11 
tysiącom seniorów. W akcję 
zaangażowało się już ponad 
130 organizacji młodzieżo-
wych. Pomoc w ramach So-
lidarnościowego Korpusu 

Wsparcia Seniorów poszerza 
się o możliwość zgłoszenia 
chęci pomocy w kwestiach 
podnoszenia kompetencji 
cyfrowych u osób starszych.

Co zrobić, aby zostać 
e-wolontariuszem?

✔ Wystarczy wejść na stro-
nę www.wspierajseniora.
pl i kliknąć przycisk „Cyfrowy 
wolontariusz”. Kolejny krok to 
wypełnienie formularza zgło-
szeniowego, który spowoduje, 
że zostaniecie zaproszeni do 
udziału w webinarium, na 
którym dowiecie się wszyst-
kiego o dostępności cyfrowych 
usług publicznych.
✔ Cyfrowi e-wolontariusze 
będą pomagali seniorom, 
którzy zgłoszą potrzebę na-
uki załatwiania spraw online 
czy też po prostu korzystania 
z komputera lub z Interne-
tu. Seniorzy swoje potrzeby 
zgłaszają dzwoniąc na infoli-
nię: 22 505 11 11.
✔ Po otrzymaniu takiego zgło-
szenia miejscowy ośrodek 

pomocy społecznej skontak-
tuje seniora z przeszkolonym 
e-wolontariuszem.

GovTech Festiwal 
- poszerzenie kompetencji 

cyfrowych
Ci, którzy chcieliby po-

szerzać swoje kompetencje 
cyfrowe, mają szansę zrobić 

to, biorąc bezpłatnie udział 
w GovTech Festiwalu, który 
umożliwia udział w cyfrowej 
inicjatywie on-line. Webina-
ria, warsztaty, hackathony 
i debaty dostępne codziennie, 
by przełamywać bariery, edu-
kować i rozwijać możliwości 
cyfryzacji i nowych techno-
logii.

Ponadto każdy, kto po-
maga cyfrowo innym, może 
otrzymać specjalny certyfi-
kat Cyfrowego Wolontariu-
sza. Za każdy wypełniony 
Certyfikat, Lasy Państwo-
we zasadzą kolejne drzewo 
na terenach dotkniętych klę-
skami żywiołowymi. 

/jk

Burmistrz Grzegorz Kubik 
w odpowiedzi na apel władz 
szpitala udostępnił samochód 
służbowy rawickiego urzędu do 
przewozu wymazów od osób 
z podejrzeniem koronawirsa. 
Do tej pory próbki były prze-
wożone do Poznania szpitalną 
karetką. 

- Dzięki temu rozwiązaniu ka-
retki nie muszą wozić próbek. 
W rezultacie stacjonują one na 
miejscu i są do dyspozycji miesz-
kańców powiatu. Próbki są spe-
cjalistycznie zapakowane, dlatego 

nie musi być do tego wyznaczona 
specjalna karetka - mówi bur-
mistrz Grzegorz Kubik. 

Próbki przewozi kierowca ra-
wickiego urzędu, Ireneusz Ka-
sprzak. – W tych czasach wszyscy 
staramy się sobie wzajemnie po-
magać. Ze względu na obostrze-
nia mamy w urzędzie mniej 
wyjazdów służbowych, dlatego 
jeśli możemy pomóc społeczności 
nie tylko gminy, ale i powiatu, to 
cieszę się, że możemy to zrobić 
choćby w takiej formie - komen-
tuje Ireneusz Kasprzak. 

/cib

SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW: 
PROJEKT „CYFROWY E-WOLONTARIUSZ”

SAMOCHÓD RAWICKIEGO URZĘDU WOZI WYMAZY

GMINA RAWICZ ZACHĘCA MIESZKAŃCÓW 
DO ODDAWANIA OSOCZA
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Karty usług zawierają wyma-
gane dokumenty, informacje 
o odpowiedzialnej komórce 
organizacyjnej, opłatach, ter-
minach, podstawie prawnej 
oraz wszelkie istotne i waż-
ne informacje do załatwienia 
sprawy. Dodatkowo informują 
o sposobie dostarczenia i od-
bioru dokumentu oraz w przy-
padku sprawy wymagającej 
wniesienia opłaty istnieje moż-
liwość automatycznej płatno-
ści lub generowania przelewu. 
Każdy formularz przesłany 
elektronicznie jest zabezpie-
czony, wstępnie zweryfiko-
wany i nadawca otrzymuje 
potwierdzenie jego przyjęcia 
przez odbiorcę.

Aby zalogować się do EBOI, 
konieczne jest posiadanie kon-
ta z profilem zaufanym na 
platformie ePUAP, które 
można założyć pod adresem  
www.pz.gov.pl. Uwierzytelnie-
nia profilu zaufanego na pod-
stawie dokumentu tożsamości 
można dokonać w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych lub 
w Urzędzie Skarbowym w Ra-
wiczu. Obecnie jest również 
możliwość logowania do EBOI 
za pomocą bankowości elektro-
nicznej banków, które zintegro-
wały się z profilem zaufanym.

Profil zaufany wykorzy-
stają Państwo do podpisania 
wszystkich wniosków dostęp-
nych w Elektronicznym Biurze 
Obsługi Interesanta oraz do-
wolnego pisma skierowanego 
do urzędu z wykorzystaniem 
elektronicznego formularza. 
W pierwszej kolejności zo-
stała udostępniona usługa 
„podatnik” – skierowana do 
naszych podatników.

Podatnik – logując się do 
EBOI – uzyskuje dostęp do:
● pełnej informacji o wysokości 
swoich zobowiązań podatko-
wych: podatku rolnym, leśnym, 
od nieruchomości oraz podatku 
od środków transportowych,
● podstaw opodatkowania po-
szczególnych nieruchomości,
● listy swoich zobowiązań 
i płatności już uiszczonych oraz 
będzie mógł uregulować bieżą-
ce zobowiązania podatkowe 
poprzez płatność elektroniczną,
● elektronicznego formularza 
informacji podatkowych dla 
osób fizycznych i deklaracji dla 
osób prawnych i bezpośrednie-
go przesłania na elektroniczną 
skrzynkę podawczą urzędu.

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do zakładania kont 
i profilu zaufanego. Jednocześ-
nie informujemy, że w najbliż-
szym czasie nasze EBOI zostanie 
wzbogacone o kolejne funkcjo-
nalności o czym na bieżąco bę-
dziemy Państwa informować. 
Na wszystkie Państwa pyta-
nia odpowiemy pod adresem  
sekretarz@rawicz.eu.

/red

ELEKTRONICZNE BIURO 
OBSŁUGI INTERESANTA

Urząd Miejski Gminy Rawicz uruchomił Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI). Jest to system powiązany  
ze skrzynką ePUAP, BIP-em oraz elektronicznym systemem obiegu dokumentów, służący do elektronicznej komuni-
kacji i obsługi interesantów. Zawiera elektroniczne formularze, wnioski oraz karty usług i opis procedur.
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Tomasz Musielak

„OD POWIETRZA, GŁODU, 
OGNIA I WOJNY”

Nasza historia

„Święty Boże, Święty mocny…” 
– każdy z nas zna słowa tej pamię-
tającej pierwsze wieki Kościoła 
modlitwy. Modlitwy, która dłu-
go wydawała się jedynie echem 
odległych wieków, a która nagle 
stała się przerażająco aktualna; 
szczególnie za sprawą nieobecnego 
w większości wersji językowych 
zwrotu „od powietrza, głodu, ognia 
i wojny”. Co tak właściwie kryje się 
za tymi słowami? Dlaczego daw-
niej przywiązywano do nich taką 
wagę? Odpowiedzi postaram się 
udzielić, kreśląc obraz klęsk, ja-
kie kilka wieków temu spadły na 
Rawicz i okolicę. 

Od powietrza...
Jednym z największych nieszczęść, 

z jakim zmagać się musieli mieszkań-
cy ziemi rawickiej było „morowe po-
wietrze”. Określeniem tym nazywano 
wszelkiego rodzaju epidemie, choć 
najbardziej przylgnęło do najgorszej 
z nich - dżumy. „Czarna śmierć” prze-
rażała. Choroba charakteryzująca się 
bolesnym, guzowatym obrzmieniem 
węzłów chłonnych (przybierającym 
ciemnosiny kolor), zabijała wielu, 
zwykle w ciągu 3-5 dni. Nikt nie 
wiedział, co właściwie wywoływało 
zarazę. Badacze nie odkryli jeszcze 
wtedy bakterii ani wirusów, dlatego 
źródło choroby widzieli w działaniu 
zgniłych wyziewów z ziemi. Zwykli 
ludzie natomiast upatrywali w „czar-
nej śmierci” raczej karę zesłaną przez 
Boga lub efekt diabelskiej mocy.

Najstraszliwsza epidemia dżumy 
nawiedziła nasz region w 1710 r. Kie-
dy w Rawiczu pojawiły się pierw-
sze zachorowania, władze miejskie 
zadecydowały o niemal całkowitej 

izolacji miasta. Zaopatrzenie w żyw-
ność czy towary dla rzemieślników 
odbywało się tylko w wyznaczone 
dni tygodnia. Ich wniesienie w ob-
ręb murów poprzedzała dokładna 
dezynfekcja. Reżimem sanitarnym 
objęto i ludzi. Rozstawione przy bra-
mach miasta straże pilnowały, by 
nikt niepowołany nie wszedł w jego 
obręb i go nie opuścił. Chorych, ich 
rodziny oraz osoby podejrzane o za-
chorowanie poddawano przymuso-
wej kwarantannie. Władze zakazały 
wszelkich zgromadzeń; w świąty-
niach nie odprawiano nabożeństw 
a karczmy zamknięto. Nie można 
było uczestniczyć w pogrzebach. Ciała 
zmarłych mieszkańców wywożono na 
znajdujący się poza murami miasta 
cmentarz. Karawanom przyczepiano 
kołatki, których dźwięk traktowano 
jak ostrzeżenie - „Nie zbliżaj się”. Tak 
właśnie wyglądała ostatnia droga 
ponad 1800 rawiczan, których po-
chłonęła „czarna śmierć”.

Od głodu...
Morderczy pochód dżumy ułatwiał 

głód. Niedobór żywności wycieńczał 
organizmy ludzkie, czyniąc je tym 
łatwiejszym łupem choroby. Plaga 
głodu i zarazy kroczyły razem, na 
równi wzbudzając lęk u dawnych 
mieszkańców ziemi rawickiej. Brako-
wało skutecznych narzędzi do prze-
ciwdziałania klęsce - pamiętajmy, 
że kilka wieków temu jedzenia nie 
można było tak po prostu „zdobyć” 
w sklepie czy „ściągnąć” z innego 
kraju. Należało je „wyprodukować”, 
uprawiając rolę. I licząc na łaska-
wość przyrody.

W czasach silnego uzależnienia 
człowieka od natury problem bra-

ku pożywienia powracał cyklicznie. 
Lata nieurodzaju przynosiła pogoda 
- ostre i bezśnieżne zimy, intensywne 
opady deszczu, upały czy gradobi-
cia uszkadzały uprawy, ograniczając 
możliwość gromadzenia zapasów. 
O wpływie natury na klęskę z 1737 
r. donosił proboszcz z Golejewka: 
„głód panował z powodu niepłod-
ności ziemi wskutek niebywałych 
całorocznych mokrości”.

Czasem jednak niedobory żyw-
ności wynikały z czynników innych 
niż meteorologiczne. Mieszkańcy 
podrawickich wsi i miasteczek kil-
kukrotnie w XVIII w. zmuszani byli 
do żywienia armii przemierzających 
okolicę. „Wojna wyżywi się sama” 
- tą zasadą kierowali się dowódcy, 
zupełnie niezważający na cierpie-
nia zwykłych ludzi. Brak zbiorów 
wynikał też nieraz z podpaleń pól 
i pastwisk.

Od ognia...
Wojna, pogoda, ale i zwykła nie-

ostrożność mogły wywołać kolejne 
śmiertelne niebezpieczeństwo - roz-
niecenie ognia. „Piania czerwonego 
kura” (jak symbolicznie nazywano 
pożar) obawiano się powszechnie. 
Strach wynikał ze świadomości 
tego, jak krucha była dominująca 
we wsiach i miasteczkach zabudowa. 
Domy stawiano głównie z taniego i ła-
two dostępnego drewna, a następnie 
kryto strzechą. W samym Rawiczu 
w XVIII w. na 974 budynki tylko 30 
było murowanych. 

Władze robiły wszystko, by ogra-
niczyć niebezpieczeństwo. Miejskie 
prawo nakazywało właścicielom dbać 
o stan pieców i kominów oraz usta-
wiać przed posesją kłodę napełnioną 

wodą. Każdy mieszkaniec miał też 
obowiązek udziału w akcji gaśniczej.

Pomimo tego pożarom nie udawało 
się zapobiec. W 1680 r. w Sarnowie 
spłonęło aż 40 domów. Do jedne-
go z najtragiczniejszych pożarów 
doszło w 1801 r. w Rawiczu. Ogień 
wybuchł w jednym z domów przy 
rynku, a następnie błyskawicznie 
rozprzestrzenił się po drewnianej 
zabudowie miasta. Porywisty wiatr 
dopomógł w pożodze. Spłonęło blisko 
200 domów, co stanowiło niemal 20% 
wszystkich budynków. Zniszczeniu 
uległy najbogatsze i najpiękniejsze 
kamienice przy rynku, a także kościół 
ewangelicki. Swoje zakłady utraciło 
ponad 100 tkaczy i 45 młynarzy. A to 
te dwa rzemiosła stanowiły o gospo-
darczej sile miasta.

Od wojny...
Pożary stanowiły często efekt ce-

lowego działania żołnierzy, „przele-
wających się” przez Rzeczpospolitą 
podczas wojen XVII i XVIII wieku. 
I tak podczas słynnego „potopu” 
Szwedzi podpalili kilkadziesiąt bu-
dynków (w tym wiatraków) w Sar-
nowie. Pół wieku później okolicę 
nawiedzili Rosjanie. W Rawiczu wy-
wołali oni kilka pożarów, uszkadzając 
m. in. miejscowy pałac właścicieli 
miasta. Ogień nie był jednak jedynym 
niebezpieczeństwem, jaki przynosili 
żołnierze. Obce wojska, odwołując się 
do „prawa silniejszego”, narzucały 
bezbronnym mieszkańcom ziemi ra-
wickiej obowiązek zakwaterowania 
żołnierzy i ich żywienia. Dochodziło 
przy tym oczywiście do rabunków, 
pobić i gwałtów.

Nieszczęść na miejscową ludność 
nie sprowadzali wyłącznie cudzo-
ziemcy. Miasta regionu kilkukrotnie 
padały ofiarą i polskich oddziałów. 
Podczas rokoszu Lubomirskiego oby-
watele Rawicza - oprócz obowiązku 
kwaterunku - musieli zapłacić bun-
townikom ogromną sumę pieniędzy, 
tzw. kontrybucję. Sto lat później, pod-
czas konfederacji barskiej, rawiczan 
znów zmuszono do zapłaty okupu. 
Tylko zdecydowana postawa właś-
cicieli miasta, twardo negocjujących 
z konfederatami, uchroniła budżety 
rawickich mieszczan od ruiny.

Pożar w nowo-
żytnym mieście

Święty Roch, patron chroniący przed zarazą
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Jak co roku na okolicz-
ność Dnia Wszystkich Świę-
tych Urząd Miejski Gminy 
Rawicz sfinansował zakup 
zniczy i wiązanek, a pra-
cownicy Zieleni Miejskiej 
przy Zakładzie Usług Ko-
munalnych w Rawiczu zło-
żyli je w miejscach pamięci 
narodowej i lokalnej, na 
grobach wojennych i mogi-
łach zasłużonych obywate-
li naszego miasta i gminy. 
W miejscach pamięci poja-
wiły się większe wiązanki 
w liczbie 50 sztuk, 220 poje-
dynczych róż z biało - czer-
woną rafią oraz 50 dużych 
i blisko 300 małych zniczy.

Łącznie w gminie Rawicz 
znajduje się blisko 70 miejsc 
pamięci. Serdecznie dzięku-
jemy pracownikom Zieleni 
Miejskiej, nauczycielom 

i uczniom ze szkół podsta-
wowych, w tym szczególnie 
z Zielonej Wsi i Słupi Kapi-
tulnej, a także wszystkim 
anonimowym osobom, które 
przed 1 listopada posprzątały 
i udekorowały te szczególne 
miejsca. Dziękujemy również 
tym, którzy w konsekwencji 
zamknięcia cmentarzy od-
kupili kwiaty od lokalnych 
hodowców w celu położenia 
ich na grobach bohaterów 
walk o niepodległość naszej 
ojczyzny oraz przy pomni-
kach i tablicach pamięci.

Pamięć o osobach i zwią-
zanych z nimi wydarzeniach 
jest wciąż żywa wśród znacz-
nej części naszej społeczno-
ści. Pamiętajmy o nich, bo 
to jedna z niewielu rzeczy, 
którą obecnie możemy uczy-
nić dla naszej wspólnej przy-
szłości. /mt

Świętowanie odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści przybrało w tym roku 
skromną oprawę. Ogranicze-
nia spowodowane pandemią 
nie pozwoliły na wspólne 
zgromadzenie się przy Po-
mniku Żołnierza Polskiego 
oraz zorganizowanie trady-
cyjnego już Pikniku Niepod-
ległościowego. 

Mimo to przy pomniku 
nie zabrakło kwiatów i zni-
czy, w mieście zawisły bia-
ło – czerwone flagi, a Dom 
Kultury w Rawiczu zaprosił 
mieszkańców na wzrusza-
jące widowisko dostępne za 
pośrednictwem sieci interne-
towej. W koncercie „Bo Pol-
ska!” usłyszeliśmy piękne, 
znane melodie w wykonaniu 
Magdaleny Zamoroki, Piotra 
Paterki i Dariusza Taraszkie-
wicza, a muzyczny spektakl 
urozmaiciły wątki historyczne 

czytane przez aktora, Marcina 
Kwaśnego oraz taniec Natalii 
Trafankowskiej. O wysoką ja-
kość aranżacji muzycznych 
zadbał Jacek Zamecki. Emisji 
zrealizowanego widowiska 
nie powstydziłyby się czołowe 
stacje telewizyjne.. 

Przypominamy, że koncert 
jest nadal dostępny na kana-
le YouTube DK, podobnie jak 
pozostała, bogata oferta domu 
kultury. /mk

WIĄZANKI I ZNICZE 
W MIEJSCACH 
PAMIĘCI 

 11 LISTOPADA
WAŻNA JEST PAMIĘĆ

HAZACKA AKADEMIA WISIELOKÓW
Podsumowanie projektu

W październiku zakończyły 
się warsztaty taneczno - śpiewa-
cze, haftu hazackiego, obrzędów 
i zwyczajów zgodnych z rokiem 
obrzędowym w ramach projektu 
„Hazacka Akademia Wisieloków” 
dofinansowanego przez Narodo-
we Centrum Kultury w programie 
Kultura - Interwencje 2020. Zajęcia 
obejmowały wsie hazackie na te-
renie gminy Rawicz. Patronat me-
dialny nad działaniem objęła nasza 
gazeta. W warsztatach brały udział 
dzieci i młodzież, a także rodzice 
i dziadkowie jako nośnik tradycji 
i poszerzania wiedzy o pięknym 
regionie hazackim. 

Warsztaty taneczno - śpiewacze 
odbyły się w świetlicy wiejskiej 
w Zawadach w terminie od 18 lipca 

do 22 października. Prowadzącymi 
warsztaty byli: Michał Umławski 
– etnograf oraz Katarzyna Klefas - 
opiekun pedagogiczny grup Zespołu 
Wisieloki oraz miłośniczka regionu 
i tradycji hazackich.

Program warsztatów zawierał 
folklor taneczny - naukę wybranych 
tańców ludowych, prezentację wzo-
rów strojów ludowych, zapoznanie 
z wybranymi obrzędami zgodnie 
z porami roku i tradycyjnym kalen-
darzem obrzędowym; folklor śpie-
waczy i muzyczny - naukę piosenek 
i melodii regionu hazackiego oraz 
gry i zabawy ludowe - naukę prak-
tyczną zapomnianych zabaw z ha-
zackich wsi.

Warsztaty haftu hazackiego odbyły 
się w świetlicy wiejskiej w Ugodzie 
w terminie od 18 lipca do 22 paź-

dziernika. Prowadzącymi warszta-
ty byli Grażyna Konopka – Prezes 
Stowarzyszenia „WISIELOKI” oraz 
Marta Jankowska - instruktorka 
i animatorka. Zajęcia warsztato-
we obejmowały naukę wykonania 
przez dzieci wspólnie z rodzicami 
„zabawek naszych dziadków”, a także 
praktyczną naukę wykonania haftów 
hazackich i wyrobów rękodzieła oraz 
wykorzystanie tradycyjnych wzorów 
regionu hazackiego we współczesnej 
sztuce użytkowej. Warsztaty były 
kontynuacją wspólnych działań re-
alizowanych przez stowarzyszenie 
i Muzeum Ziemi Rawickiej w 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w podobnych zajęciach w przyszłości 
i do śledzenia wydarzeń związanych 
z lokalnym folklorem na www.fa-
cebook.com/wisieloki. /red

Organizator i partnerzy:

Dofinansowanie:
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ARTUR LIGĘSKA 

KATARZYNA BONDA, 
BOGDAN LACH

PAMIĘTNIK 
WIĘZIENNY

MOTYW UKRYTY. 
Z ARCHIWUM 
PROFILERA 

BOGUŚ JANISZEWSKI
MAX SKOWIDER
WIRUS I INNE 
DROBNE 
USTROJSTWA

18 +

Pierwsze dzieło Katarzyny Bon-
dy, autorki bestsellerowych powie-
ści kryminalnych oraz psychologa 
śledczego, który - jako pierwszy 
w Polsce - zajął się profilowaniem 
przestępców - Bogdana Lacha. Praw-
dziwe oblicze zbrodni, oparte na 
faktach, wstrząsające historie, 
zaczerpnięte wprost z archiwum 
policyjnego psychologa śledczego.

Motyw ukryty. Z archiwum profile-
ra to reportaż obfitujący w mrożące 
krew w żyłach sprawy kryminalne. 
Czytelnik poznaje okoliczności, ja-
kie doprowadziły do przestępstwa, 
motywy i psychikę sprawców czy 
też historie życiowe ofiar. Staje się 
jakby jednym ze śledczych. Zgłębia 
pracę profilera krok po kroku. Może 
przyjrzeć się morderstwom z bliska 
i dostrzec zupełnie odmienny ich 
kontekst. Niejednokrotnie przyta-
czane historie nie są tak oczywiste, 
jak mogłoby się z początku wydawać, 
a zdecydowanie bardziej intrygujące. 
Mowa jest o tym, jak często z pozo-
ru prosty człowiek uwikłany zostaje 
w zbrodnie. Poruszona zostaje m.in. 

tematyka zaginięć, morderstw, prze-
stępstw na tle seksualnym oraz samo-
bójstw. Książka zyskuje na wartości 
ze względu na autentyczność podej-
mowanych w niej wątków, wszystkie 
te wydarzenia rozegrały się w rze-
czywistości. I choć autorzy zmienili 
personalia ofiar i sprawców, nazwy 
miast i wiosek, w których mieszkali 
i gdzie zbrodnie się dokonały, czy-
telnik jest niekiedy w stanie rozpo-
znać te historie z pierwszych stron 
gazet. Czytamy o zbrodni w całej jej 
okazałości, brutalnej i drastycznej. 
Wzbogacenie fabuły o komentarze 
dr. Bogdana Lacha z zakresu krymi-
nalistyki i psychologii zdecydowanie 
ułatwia lekturę.

Pozycja godna polecenia dla specja-
listów z branży kryminologii, pasjo-
natów książek dokumentalnych, osób 
zainteresowanych psychologią, reso-
cjalizacją oraz miłośników powieści 
kryminalnych, dla których pozycja ta 
może stać się fascynującą odskocznią 
w literaturę faktu. W końcu to życie 
pisze najbardziej porywające scena-
riusze. Polecam. /Klaudia K.

Duet Boguś Janiszewski i Max Skowider 
po raz kolejny wzięli na warsztat temat 
trudny, ale jakże aktualny i ponowie stwo-
rzyli świetną pozycję popularnonaukową, 
z której w sposób łatwy i przyjemny dzieci 
dowiedzą się, czym jest ów straszy wirus, 
skąd się wziął i jak się przed nim bronić.

Na wstępie poznajemy Piotrka, tytułowego 
wirusa oraz inne „drobne ustrojstwa”, które 
towarzyszą nam w podróży przez organizm 
ludzki aż do momentu wybuchu epidemii, 
wywołanej przez właśnie Piotrka i jemu po-
dobnych delikwentów. Całość tworzy lekką, 
zabawną, a jednocześnie pouczającą historię, 
dzięki której najmłodsi zrozumieją panują-
cą obecnie sytuację, wywołaną przez - dotąd 
abstrakcyjnego dla nich - wirusa. Dodatkową 
atrakcję stanowią ilustracje, które w dowcipny 
sposób obrazują treść. Jednocześnie zadziwia-
jące jest, jaki ogrom informacji został zawarty 
w trzech zaledwie rozdziałach. Niejeden doro-
sły zapewne dowie się z niej kilku ciekawych 
rzeczy, o których wcześniej nie miał pojęcia.

Jest to zdecydowanie pozycja z dużym 
potencjałem. Autorzy wyszli naprzeciw po-

trzebom czytelniczym, które zrodziły się w na-
stępstwie nowej rzeczywistości, w której się 
znaleźliśmy. I tak jak my, dojrzali czytelnicy, 
jesteśmy w stanie samodzielnie uzupełnić 
swoją wiedzę na temat panującej epidemii, tak 
w zasadzie wybór tego rodzaju literatury dla 
najmłodszych jest wciąż ubogi. Janiszewski 
i Skowider zapełnili tę lukę, tworząc książkę  
solidnie wypełnioną wiedzą, ale jednocześnie 
wciąż atrakcyjną dla najmłodszych, przy 
której na pewno żadne dziecko ani żaden 
rodzic nie będą się nudzić. /H.Sz.

Artur Ligęska to męż-
czyzna, który był trenerem 
personalnym, ale również 
jako jeden z pierwszych 
zainwestował w kluby fit-
ness w Polsce i to w małych 
miejscowościach. Pochodzi 
z Podkarpacia. Książka Pa-
miętnik więzienny to zapis 
jego ogromnej walki, którą 
toczył każdego dnia w emi-
rackim więzieniu, do którego 
trafił za niewinność.

W pewnym momencie życia 
Artur popadł w długi, stracił 
firmę, zaczął brać narkotyki. 
Postanowił stanąć na nogi 
i rozpocząć wszystko od nowa. 
Wyjechał do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Liczył na 
to, że teraz wszystko się ułoży. 
Tam poznał syna emirackiego 
szejka, który stał się jego przy-
jacielem. Jednak arabski książę 
zakochał się w Arturze, a ten, 
próbując uwolnić się od niego, 
chciał wrócić do Polski. W dzień 
powrotu do kraju został zatrzy-
many na lotniku i aresztowa-

ny za posiadanie narkotyków. 
Najpierw areszt w Bur Dubai, 
następnie w As-Sadr na pustyni. 
Łącznie 13 miesięcy w więzie-
niu, z czego większość w izolacji 
i nieludzkich warunkach.

Książka, a raczej pamiętnik, 
opisuje sytuacje, które miały 
miejsce w kraju  słynącym z bo-
gactwa i nowoczesności. Jedno-
cześnie Dubaj potrafi zgotować 
ludziom prawdziwy koszmar. 
Niestety, ale trzeba dodać też 
fakt, że sprawiedliwość w tym 
miejscu praktycznie nie istnieje, 
liczy się jedynie władza  i pie-
niądz.

Wiara w Boga, codzienne 
ćwiczenia, nadzieja, że w koń-
cu wyjdzie na wolność, dawała 
Arturowi siłę, by przetrwać.

/Kinga Zawieja
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Leon Nowak urodził się 
6 lutego 1905 r. w Micha-
łowie (powiat Kalisz). Jego 
ojciec Paweł i matka Józe-
fa posiadali średniej wiel-
kości gospodarstwo rolne. 
Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej rodzice skiero-

wali Leona do Państwowego 
Seminarium Nauczycielskie-
go w Liskowie Kaliskim. 
Obowiązujący w owym 
czasie egzamin kwalifika-
cyjny zdał w Państwowym 
Seminarium Nauczycielskim 
w Rawiczu.

Pracę nauczycielską roz-
począł w Dzięczynie (powiat 
Gostyń), następnie uczył 
w Pudliszkach. W 1936 roku 
otrzymał mianowanie na kie-
rownika szkoły w Szkarado-
wie (powiat Rawicz). Od tego 
czasu był stale związany z zie-
mią rawicką. Po jego przyby-
ciu do Szkaradowa zaczęto 
rozbudowę szkoły, co w owym 
czasie nie było sprawą łatwą. 
Wkrótce dał się tu poznać jako 
osoba o dużym stopniu odpo-
wiedzialności za los każdego 
dziecka. Interesował się prze-

szłością Szkaradowa i okolicy, 
zachęcając uczniów do pozna-
wania historii swojej wioski.

W czasie okupacji hitlerow-
skiej został wywieziony na 
roboty przymusowe w głąb 
Niemiec, a żonę Pelagię (rów-
nież nauczycielkę) wysiedlo-
no wraz dziećmi i pracowała 
jako robotnica rolna. W koń-
cowych dniach kwietnia 1945 
roku Leon Nowak powrócił 
do Szkaradowa. Szkoła już 
działała, a uruchomiła ją żona 
Pelagia. On z wrodzoną so-
bie skrupulatnością zabrał się 
do pracy w szkole i na rzecz 
lokalnego środowiska. Był 
przewodniczącym konferen-
cji rejonowych nauczycieli, 
mianowano go opiekunem 
sierot i półsierot, udzielał się 
w pracy GRN w Jutrosinie.

W roku 1950 otrzymał mia-
nowanie na podinspektora 
szkolnego na miasto Rawicz 
i powiat i zamieszkał w Rawi-

czu. Pełnił tę funkcję przez 13 
lat. Wizytując szkoły, pozna-
wał też ich historię oraz dzieje 
poszczególnych  miejscowości. 
W prasie zamieszczał artyku-
ły na ten temat. Zasłużył się 
jako badacz wydarzeń zwią-
zanych ze Stefanem Bobrow-
skim na ziemi rawickiej. Dla 
przypomnienia: Bobrowski to 
organizator powstania stycz-
niowego, szlachetny działacz 
wplątany w intrygę politycz-
ną, którą rozwiązano poje-
dynkiem. Bobrowski nie miał 
w tym pojedynku żadnych 
szans, gdyż był krótkowidzem, 
a jego przeciwnik – Grabow-
ski – był doskonałym strzel-
cem.  Bobrowski zginął na 
miejscu, celnie trafiony. Była 
to dla Polaków duża strata. 
Stało się to 12 kwietnia 1863 
roku w pobliżu Rawicza, w le-
sie łaszczyńskim, na terenie 
obecnego Leśnictwa Dębno. 
Miejscowa ludność pochowała 

ciało na cmentarzu parafial-
nym w Łaszczynie.

Od 1963 do 1972 roku Leon 
Nowak był kierownikiem 
szkoły w Masłowie koło Rawi-
cza, którą rozbudował i dopo-
sażył w pomoce dydaktyczne. 
Organizował liczne wyciecz-
ki dla nauczycieli i uczniów, 
pełniąc role przewodnika. Za 
swoją pracę  otrzymał wyróż-
nienie Zasłużonego Nauczy-
ciela i liczne odznaczenia. 
Zmarł nagle 2 lutego 1987 
roku, gdy załatwiał w Lesznie 
sprawy związane z przygoto-
waniami do obchodów 350-le-
cia Rawicza. Miał wówczas 
82 lata. Wychowali z żoną 
czterech wspaniałych synów.

Leon Nowak spoczywa na 
rawickim cmentarzu. Na Plan-
tach Jana Pawła II, na kamie-
niu przy Fiszgórce, znajduje 
się natomiast pamiątkowa tab-
lica zamontowana w 1993 r.

Stanisław Jędraś

Gmina Rawicz realizuje 
projekt grantowy dofinan-
sowany z Funduszy Euro-
pejskich „Zdalna Szkoła+ ” 
w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej. Celem 
projektu jest wyposażenie 
szkół w sprzęt niezbędny 
do prowadzenia zdalne-
go kształcenia.

W ramach projektu Gmi-
na Rawicz otrzymała grant 
na wyposażenie nauczycieli 
i uczniów, w szczególności 
uczniów z rodzin wielo-
dzietnych w trudnej sytuacji 
materialnej i uczniów nie-
pełnosprawnych, w sprzęt 
komputerowy niezbędny do 
nauki zdalnej. 

W ramach projektu Gmina 
Rawicz zakupiła 58 laptopów, 
które zostaną przekazane do 
szkół w celu użyczenia ucz-
niom i nauczycielom niemają-
cym warunków technicznych 
do uczestnictwa w kształce-

niu zdalnym lub wsparcia ich 
w lekcjach stacjonarnych po 
ustaniu pandemii koronawi-
rusa. Wsparciem w projekcie 
są objęte wszystkie gminne 
szkoły podstawowe (tj. 8 szkół, 
w tym 4 miejskie i 4 wiejskie). 

Projekt jest realizowany 
w okresie od 15 czerwca 2020 
r. do 15 grudnia 2020 r. Dofi-
nansowanie projektu wynosi 
104 400,00 zł i stanowi 100%  
wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

Projekt jest finansowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na  
lata 2014-2020 Osi Prioryte-
towej nr I „Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu” 
działania 1.1: „Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Interne-
tu o wysokich przepustowoś-
ciach”. /WES

ZDALNA SZKOŁA+

LEON NOWAK - CENIONY NAUCZYCIEL 
I REGIONALISTA
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ

KLARA
Kotka ma ok. 10 miesięcy. Bar-

dzo energiczna, uwielbia zabawy, 
„dogaduje się” z innymi kotami. 
Jest ufna względem ludzi, lubi być 
głaskana. W schronisku przebywa 
od kwietnia 2020.

GULIWER
Kotek ma ok. 5 miesięcy. 

Znaleziony na dworcu PKP. Ma 
przepiękne umaszczenie, jest nie-
samowicie grzeczny i spokojny. 
Cechuje go bardziej opanowanie 
niż „młodzieńcze szaleństwo”. 
Lubi pieszczoty i głaskanie oraz 
wylegiwanie się na drapaku 
lub kocyku.

FAX
Piesek urodził się w czerwcu 

2012 r. Praktycznie całe życie spę-
dził w schronisku. Bardzo nie-
śmiały, boi się dotyku człowieka. 
Niesamowicie łagodny, pozwala 
wziąć się na ręce. „Dogaduje się” 
z każdym psem - w towarzystwie 
bardziej oswojonego psa nabiera 
pewności siebie.

Chętnie się 
bawi, uwielbia 
spacery, reagu-
je na komendy, 
jest bohaterem 

licznych filmów. 
„To prawdziwy 

skarb” – podkre-
ślają nowi 

właściciele.

Pamiętacie 
Kilera? Ten 
piesek znalazł 
prawdziwy 
dom - skradł 
serce pani Basi 
i pozostałych 
domowników, 
szczegól-
nie dzieci.

Karma, zabawki, suplementy – 
prezenty od uczniów szkoły w Ma-
słowie. Dziękujemy!

Ależ dostawa! Ślub to ważny 
moment w życiu – przygotowania 
zajmują sporo czasu, ale są i tacy, 
którzy nie zapominają w nich 
o szczytnych celach. Ta przemiła 
para przy okazji tak ważnego dla 
siebie dnia pomyślała również 
o wsparciu naszego schroniska.

BRUNO
Piesek przebywa w schronisku 

od 17 czerwca 2020 r. Trafił do 
schroniska po śmierci swojego 
właściciela. Potrzebuje czasu, by 
zaakceptować nowe osoby. Nie 
nadaje się do domu z małymi 
dziećmi. Polecany bardziej dla 
towarzystwa dla osób starszych, 
które zrozumieją, że Bruno lubi 
spokój, przewidywalność, stare 
rytuały i jasne komunikaty.

Telefon: 508 939 115             Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ…
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 � 28 listopada (sobota) 
Stand-up Rafała Rutkowskiego HOMAR Z BIEDRON-
KI. Spektakl w ramach 6. Rawickiego Festiwalu 
Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz
Dostęp do obejrzenia spektaklu można wykupić za 
jedyne 12 zł na stronie www.bilety24.pl

 � 29 listopada (niedziela)  
Bałwanki - spektakl dla dzieci w wykonaniu A3 
Teatru. Spektakl w ramach 6. Rawickiego Festiwalu 
Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz. Spektakl do-
stępny darmowo na kanale Youtube DK

 � 5 grudnia-6 grudnia (sobota i niedziela)
9:00 BOCK RAWICZ: Zawody mikołajkowe w strze-
laniu z karabinka sportowego, pistoletu sportowe-
go, pistoletu pneumatycznego oraz w strzelaniu do 
rzutków
Strzelnica OSiR / Sierakowo  

UWAGA! 
Spektakl „DAMY I HUZARY” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej DECEM TOYS Domu Kultury w Rawiczu 
zostaje przeniesiony na wiosnę 2021 roku.
*Podane informacje o terminach i formie działań mogą 
ulec zmianie ze względu na wprowadzane  
obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną.

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY

SPEKTAKLE 
W SIECI

ZACHĘCAMY 
DO ODWIEDZIN 
NOWEJ STRONY 
INTERNETOWEJSytuacja epidemicz-

na zmienia się bardzo 
szybko, a co za tym idzie 
wchodzą w życie dodat-
kowe obostrzenia. Dom 
Kultury w Rawiczu nie 
zapomina jednak o wi-
dzach Rawickiego Festiwalu Teatralnego 
im. Krystyny Sienkiewicz. 

Dyrektor Dariusz Taraszkiewicz: Okazuje 
się, że nie będziemy mogli gościć Was w na-
szym domu kultury, ale jesteśmy przygotowani 
w 100%, aby zagościć z naszymi propozy-
cjami u Was w domach poprzez Internet. 
Niestety, nie będziemy mogli zrobić premiery 
„Najsłodszego owocu”. Premierę tego fanta-
stycznego spektaklu w doborowej obsadzie 
przekładamy na wiosnę 2021 roku. Mamy 
nadzieję, że sytuacja się poprawi. W zamian 
proponujemy również naszą produkcję teatral-
ną – „Cudowną terapię”, w której zobaczymy 
DOMINIKĘ OSTAŁOWSKĄ, ARTURA PONTKA 
oraz MARCINA KWAŚNEGO. Kochani! Nie 
poddajemy się.... Rawicki Festiwal Teatralny 
im. Krystyny Sienkiewicz trwa... Spotykamy 
się w sieci.

Aby bezpiecznie obejrzeć spektakle 
w domu, trzeba wykupić dostęp na stronie 
www.bilety24.pl. /red

Na początku października Urząd Miejski Gminy 
Rawicz uruchomił swoją nową stronę internetową. 
Głównym założeniem osób pracujących na funkcjo-
nalnościami nowego portalu było dostosowanie go 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz stwo-
rzenie przyjaznego menu, które pozwoli użytkow-
nikom szybko dotrzeć do konkretnych informacji.

Na www.rawicz.pl mają Państwo dostęp m.in. do 
bieżących ogłoszeń – nie tylko urzędowych, alertów, 
zapowiedzi wydarzeń, map tras rowerowych czy ra-
portów z inwestycji. Warto zwrócić uwagę na zakładkę 
„INFORMATOR”, która pozwala odnaleźć przydatne 
kontakty i adresy oraz wnioski pogrupowane na kilka-
naście kategorii. Portal umożliwia również komunikację 
z urzędem poprzez funkcję czatu, a na witryny jednostek 
podległych, spółek i instytucji kultury kierują specjalne 
linki. Strona posiada wersje obcojęzyczne - niemiecką 
i angielską. /mk


