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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00 (w poniedziałki BOK, WSO w tym USC oraz Zespół Podatków i Opłat 
Lokalnych do godz. 17:00), 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 p.pernak@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu, e-mail m.lipowczyk@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, 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

Marka Barbie po raz kolejny wyróżniła 
najbardziej inspirujące kobiety świata. 
Wyróżnienie i lalkę inspirowaną swoim 
wyglądem otrzymała nasza mistrzyni 
olimpijska - Anita Włodarczyk oraz sześć 
innych Europejek.

Wyróżnienie Barbie Shero ma na celu 
promowanie wartościowych wzorców, na-
gradzając kobiety, za ich siłę i niezależność 
oraz sposób, w jaki walczą o swoje marzenia 
i motywują do działania. Rawiczanka jest 
idealnym odzwierciedleniem tych cech. Od lat 
wspiera i motywuje młodych sportowców do 
poszukiwania własnej drogi i konsekwentnej 
walki o swoje marzenia.

„Wiele wyróżnień, nagród w swojej karierze 
otrzymywałam. Każde z nich było dla mnie 
motywacją do osiągania jeszcze wyższych ce-
lów, ale to wyróżnienie w postaci lalki Barbie 
zaprojektowanej na swoje podobieństwo jest 
szczególne. Dlaczego? Ponieważ przyznawane 
jest wybitnym kobietom, które udowadniają 
dziewczynkom i kobietom na całym świecie, 
że warto mieć marzenia, być upartą w dąże-
niu do ich realizacji, warto podążać własną 
drogą. Można być kobietą i robić wszystko 
to, o czym się marzy. W swoim życiu pokona-
łam długą drogę, mierzyłam się z kontuzjami 
i presją społeczną, ale zawsze wychodziłam 

zwycięsko i wiecie co? nie ma rzeczy niemoż-
liwych.” - napisała Anita na swoim profilu na 
Facebooku. - „(…) Jestem dumna, że łamiąc 
stereotypy i przesuwając granice własnych 
możliwości staje się wzorem dla innych”.

Pierwszą Polką, do której w 2018 roku 
trafiło wyróżnienie Barbie Shero, była dzien-
nikarka i podróżniczka - Martyna Wojcie-
chowska. W 2019 roku Barbie Shero trafiła 
do Iwony Blecharczyk, zawodowego kierowcy 
samochodów ciężarowych. Tegoroczną pol-
ską Barbie Shero została Anita Włodarczyk 
i jest jedyną na świecie lalką Barbie rzuca-
jącą młotem.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
/red

PIERWSZA RAWICZANKA 
W 2021 ROKU

WITAJ WŚRÓD NAS!

Przedstawiamy Państwu 
pierwszą mieszkankę gminy 
Rawicz, urodzoną w 2021 
roku. 7 stycznia w leszczyń-
skim szpitalu przyszła na 
świat Martynka Nadrowska, 
córka Joanny i Jakuba. 

19 lutego z rodziną spot-
kał się burmistrz Grzegorz 
Kubik. Pogratulował rodzi-
com pierwszej pociechy 
i wręczył rodzinie rawi-
ckiego misia wraz z drob-
nymi upominkami.

Przyłączamy się do skła-
danych życzeń. Rodzicom 
przesyłamy serdeczne 
gratulacje, a całej rodzi-
nie życzymy zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności. 

/red

ANITA WŁODARCZYK MA 
SWOJĄ LALKĘ
BARBIE
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INFORMACJA W SPRAWIE 
UMIESZCZANIA 
REKLAM W PASIE DROGOWYM 

Urząd Miejski Gmi-
ny Rawicz przypomi-
na i zwraca uwagę, że 
umieszczanie reklam 
w postaci, m.in. poty-
kaczy, szyldów na bu-
dynkach wystających 
nad pasem drogowym 
(chodnikiem, jezdnią), 
billboardów lub innych 
form wymaga zezwolenia 
otrzymanego od zarząd-
cy drogi.

Aby uzyskać zgodę na 
umieszczenie reklamy 
w drodze gminnej, należy 
złożyć wniosek do urzędu 

gminy z określeniem po-
łożenia, wielkości i czasu 
ekspozycji reklamy, na 
podstawie którego zostanie 
wydana decyzja i naliczo-
na opłata. Obecnie stawka 
za umieszczenie szyldu 
na budynku, wchodzące-
go w pas drogowy wynosi  
2 zł/m² za dzień, natomiast 
za ustawienie potykacza 
lub innych reklam 3 zł/m² 
za dzień (reklamy jedno-
stronne). W przypadku 
umieszczenia reklam na 
budynku należy dołączyć 
również zgodę właścicie-
la budynku.

Przypominamy,  że 
umieszczenie reklamy 
bez zezwolenia jest nie-
legalne. W takiej sytuacji 
zarządca drogi ma obo-
wiązek wymierzenia kary 
pieniężnej w drodze decyzji 
administracyjnej w wyso-
kości 10-krotności pierwot-
nej opłaty.

Urząd Miejski Gminy 
Rawicz planuje przepro-
wadzane po 1 kwietnia 
2021 r. kontroli w zakre-
sie legalności umiesz-
czania reklam w pasie 
drogowym. 

/cib

PKP PLK poinformowało gminę Rawicz w sprawie 
przejścia do Masłowa wzdłuż budowanego wiaduktu. 
Zgodnie z e-mailem od firmy TORPOL: „Prace doty-
czące wykonania chodnika oraz montaż balustrad 
wzdłuż firmy Rawbud na ul. Piłsudskiego zostaną 
zakończone do 15.03.2021 r. - w przypadku warunków 
atmosferycznych pozwalających na wykonywanie 
robót brukarskich zgodnie z warunkami SST”.     /cib

PKP PLK INFORMUJE 
W SPRAWIE PRZEJŚCIA 
DO MASŁOWA

Ogłoszenie  
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Dobiegły końca zmagania konkursowe 
uczestników Wojewódzkiego Konkursu 
Chemicznego. Dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Rawiczu zakończyły się one ogromnym 
sukcesem. 

Tomasz Urbański (kl.VIII) oraz Błażej Osie-
cki (kl.VII) zdobyli tytuł laureata konkursu. 
Uzyskanie tak wysokiego wyniku wymagało 
od nich przede wszystkim opanowania szero-
kiego zakresu wiedzy chemicznej, wykazania 
się  umiejętnością logicznego myślenia, jak 
również ogromną odpornością na stres. Zdo-

bycie tytułu laureata nie było rzeczą łatwą, 
wymagało uzyskania  minimum 90% możli-
wych do zdobycia punktów. Chłopcy sprostali  
temu wyzwaniu. Udział w konkursie dał im 
nie tylko szansę na rozwijanie uzdolnień che-
micznych. Przygotował ich również do dalszej 
nauki, stworzył możliwość współzawodnictwa 
i pozwolił na trafne rozpoznanie własnych 
możliwości. 

Sukces zawdzięczają oni przede wszystkim 
pracowitości oraz ogromnej determinacji w dą-
żeniu do postawionego celu. Wielkie znaczenie 
miała też opieka merytoryczna nauczycielki 
chemii Pani Sylwii Gliny.  Gratulujemy! /WES

Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 
w 2021 r. będzie przepro-
wadzany od 1 kwietnia 2021 
roku do 30 czerwca 2021 
roku. Po raz pierwszy w hi-
storii polskiej statystyki pub-
licznej samospis internetowy 
będzie obowiązkowy. 

Jeśli ktoś (np. ze względu 
na zaawansowany wiek, stan 
zdrowia czy niepełnospraw-
ność) nie będzie w stanie 
dokonać samospisu, pomogą 
mu w tym nasi rachmistrze – 
bezpośrednio i telefonicznie.

Cele przeprowadzenia 
NSP 2021:
• zebranie informacji o licz-
bie ludności, gospodarstwach 
domowych, i rodzinach na 
wszystkich szczeblach podzia-
łu terytorialnego kraju,
• analiza zmian demogra-
ficznych, społecznych i eko-
nomicznych, jakie zaszły na 
przestrzeni 10 lat,
• wykonanie zobowiązań Pol-
ski w zakresie dostarczania 
informacji innym niż EURO-
STAT organizacjom między-
narodowym.

Obowiązkiem spisowym 
będą objęte:
• osoby fizyczne, stale za-
mieszkałe i czasowo prze-
bywające w mieszkaniach, 
budynkach, i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach nie-
będących mieszkaniami na 
terenie Polski,
• osoby fizyczne niemające 
miejsca zamieszkania,
• mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego za-
kwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami.

NSP nie obejmuje:
• szefów oraz cudzoziemskie-
go personelu przedstawicieli 

dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych państw obcych, 
członków, ich rodzin oraz 
innych osób korzystających 
z przywilejów i immunite-
tów na mocy ustaw, umów 
międzynarodowych, lub po-
wszechnie uznanych zwycza-
jów międzynarodowych;
• mieszkań, budynków, obiek-
tów i pomieszczeń będących 
własnością przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych państw obcych.  
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań w 2021 
r. będzie realizowany nastę-
pującymi metodami:
• obowiązkowo:
◦ metodą samospisu interne-
towego (CAWI)
• uzupełniająco:
◦ metodą wywiadu telefonicz-
nego (CATI)
◦ metodą wywiadu bezpośred-
niego (CAPI)

Obowiązkowy, interneto-
wy będzie przeprowadzany 
od 1 kwietnia 2021 r. do 30 
czerwca 2021 r.

W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach kie-
dy osoba objęta spisem 
powszechnym nie może do-
pełnić obowiązku samospisu 
przez Internet, dane są zbie-
rane metodami:
• wywiadu telefonicznego 
przeprowadzanego przez 
rachmistrza spisowego, który 
wprowadza dane uzyskane 
od respondenta do formula-
rza spisowego,
• wywiadu bezpośredniego, 
przeprowadzanego przez 
rachmistrza spisowego przy 
pomocy urządzenia mobil-
nego wyposażonego w opro-
gramowanie dedykowane do 
przeprowadzenia spisu

Obydwie metody polegają 
na weryfikacji, aktualizacji 
i uzupełnieniu danych do-
tyczących osoby spisywanej 
w formularzu spisowym.

Udział w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiąz-
kowy. Odmowa udziału w spi-
sie powszechnym wiąże się 
z możliwością nałożenia kary 
grzywny, co jest ujęte w art. 57 
ustawy o statystyce publicznej.

W ramach narodowego 
spisu powszechnego ludności 
i mieszkań zostaną zebrane 
następujące dane:
I. Charakterystyka demogra-
ficzna osób:
1. płeć;
2. wiek;
3. adres zamieszkania;
4. stan cywilny;
5. kraj urodzenia;
6. kraj posiadanego obywa-
telstwa.
II. Aktywność ekonomicz-
na osób:
1. bieżący status aktywności 
zawodowej – pracujący, bezro-
botni, bierni zawodowo;
2. lokalizacja miejsca pracy;
3. rodzaj działalności zakła-
du pracy;
4. zawód wykonywany;
5. status zatrudnienia;
6. wymiar czasu pracy;
7. rodzaj źródła utrzyma-
nia osób;
8. rodzaje pobieranych świad-
czeń.
III. Poziom wykształcenia.

IV. Niepełnosprawność:
1. samoocena niepełnospraw-
ności;
2. prawne orzeczenie o niepeł-
nosprawności lub niezdolno-
ści do pracy;
3. stopień niepełnosprawno-
ści;
4. grupy schorzeń powodują-
ce trudności w wykonywaniu 
codziennych czynności.
V. Migracje wewnętrzne i za-
graniczne:
1. okres zamieszkania w obec-
nej miejscowości;
2. miejsce poprzedniego za-
mieszkania w kraju;
3. miejsce zamieszkania rok 
przed spisem;
4. fakt przebywania kiedykol-
wiek za granicą;
5. rok przyjazdu /powrotu 
do Polski;
6. miejsce zamieszkania za 
granicą – kraj (dla osób prze-
bywających kiedykolwiek 
za granicą);
7. kraj przebywania i rok 
wyjazdu z Polski (dla osób 
przebywających czasowo 
za granicą).
VI. Charakterystyka etniczno-
kulturowa:
1. narodowość – przynależ-
ność narodowa lub etniczna;
2. język, którym posługują 
się osoby w kontaktach do-
mowych;
3. wyznanie – przynależność 
do wyznania religijnego.
VII. Gospodarstwa domowe 
i rodziny:

1. stopień pokrewieństwa 
z reprezentantem gospodar-
stwa domowego;
2. tytuł prawny gospodarstwa 
domowego do zajmowane-
go mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zaso-
bów mieszkaniowych (miesz-
kania i budynki):
1. rodzaj pomieszczeń miesz-
kalnych;
2. stan zamieszkania miesz-
kania;
3. własność mieszkania;
4. liczba osób w mieszkaniu;
5. powierzchnia użytko-
wa mieszkania;
6. liczba izb w mieszkaniu;
7. wyposażenie mieszkania 
w urządzenia techniczno-sa-
nitarne;
8. rodzaj stosowanego paliwa 
do ogrzewania mieszkania;
9. tytuł prawny zamieszkiwa-
nia mieszkania przez gospo-
darstwo domowe;
10. rodzaj budynku, w którym 
znajduje się mieszkanie;
11. stan zamieszkania budyn-
ku;
12. wyposażenie budynku 
w urządzenia techniczne;
13. powierzchnia użytkowa 
mieszkań w budynku;
14. liczba izb w budynku;
15. własność budynku;
16. liczba mieszkań w budyn-
ku;
17. rok wybudowania budyn-
ku.
Więcej szczegółów: 
https://spis.gov.pl/

LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
CHEMICZNEGO

JUŻ 1 KWIETNIA ROZPOCZYNAMY 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
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Z początkiem 2021 roku miesz-
kańcy Rawicza doczekali się zakoń-
czenia rewitalizacji centrum miasta. 
To jeden z największych projektów 
rewitalizacyjnych w południowo-
zachodniej Wielkopolsce. Na ten cel 
gmina Rawicz pozyskała z WRPO na 
lata 2014-2020 kwotę ponad 11 mln 
zł. Około 10 mln zł do realizowanych 
inwestycji dołożył samorząd.

Jednym z elementów projektu jest 
odnowa rawickiego rynku. Zyskał on 
nową przestrzeń i stał się łącznikiem 
pomiędzy dwoma deptakami. Nowy 
plac pełni kilka funkcji. Jego północną 
część stanowi ciąg spacerowy z fon-
tanną i małą architekturą. W pobliżu 
fontanny umiejscowione zostaną rów-
nież makieta miasta i pomnik niedź-
wiedzia jako element nawiązujący do 
herbu miasta. Z kolei mobilne donice, 
w których na wiosnę pojawi się zieleń, 
pozwalają wyznaczyć miejsca par-
kingowe w południowo-wschodniej 
części rynku.

Architekt Roman Rutkowski za-
proponował, by nowa nawierzchnia 
rynku imitowała tkaninę. Dzięki temu 
udało się nawiązać do tradycji mia-
sta, które słynęło z przemysłu włó-
kienniczego. Całość placu rynkowego 
jest na jednym poziomie. Taki zabieg 
pozwolił zniwelować bariery archi-
tektoniczne dla osób o ograniczonej 
mobilności. Przestrzeń stanowi strefę 
zamieszkania, co oznacza, że to pieszy 
ma bezwzględne pierwszeństwo na 
płycie rynku. Samochody poruszają-
ce się w tej przestrzeni mogą jechać 
z prędkością 20 km/h.

Pozyskane na rewitalizację środki 
zostały przeznaczone nie tylko na 
przebudowę rynku. Gmina przebudo-
wuje obecnie budynek, który służył 
jako gimnazjum, a w jego nowych 
wnętrzach znajdzie się nowoczesna 
multibiblioteka. Kolejny projekt, który 
ma rozpocząć się niebawem, doty-
czy przebudowy gminnego budynku 
przy Ignacego Buszy 5. Tam zgodnie 
z planem powstanie m.in. centrum 
senioralne.        /cib

RYNEK GOTOWY
CZAS NA MULTIBIBLIOTEKĘ 
I BUDYNEK PRZY BUSZY

Burmistrz Rawicza Grzegorz Ku-
bik wystosował list do premiera 
Mateusza Morawieckiego w spra-
wie podziału środków unijnych 
w perspektywie 2021-2027. Według 
Grzegorza Kubika mechanizm po-
działu jest krzywdzący dla mniej-
szych samorządów w Wielkopolsce 
i prowadzi do zaburzenia równowa-
gi rozwojowej.

Burmistrz w swoim piśmie zaznacza, 
że zaproponowana metoda podziału 
środków na lata 2021-2027 jest nie-
korzystna dla wielu wielkopolskich 
gmin, w tym Rawicza. Zauważa on, że 
przekroczenie przez Wielkopolskę o 1 
proc. granicy 75 proc. PKB na miesz-
kańca w porównaniu do średniej UE 
spowodowało zmniejszenie kwoty 

alokacji. - Przekroczenie to dotyczy 
wyłącznie aglomeracji poznańskiej 
podnoszącej wskaźnik Wielkopolski 
powyżej 75 proc. W przypadku pozo-
stałej części województwa wskaźniki 
są niższe. W pozostałych podregionach 
Wielkopolski możemy zauważyć, że 
uśrednianie prowadzi, tak jak w przy-
padku gminy Rawicz, do rażących dys-
proporcji – pisze Grzegorz Kubik. - Do 
nowej perspektywy wchodzimy jako 
obszar z mniejszym procentowym do-
finansowaniem do pojedynczych inwe-
stycji oraz prawie najniższym w kraju 
kwotowym wsparciem na mieszkańca 
przy wskaźniku 63,3 proc. PKB – zbli-
żonym m.in. do województw opolskiego 
czy lubuskiego – dodaje.

Gminy o podobnym PKB co Rawicz 
i leżące w województwach np. lubel-

skim, śląskim czy łódzkim otrzymają 
w przeliczeniu na jedną osobę kwo-
tę pomiędzy 729 a 524 euro. Gmina 
Rawicz uzyska jedynie 306 euro. - To 
spadek o 56 proc. w stosunku do obecnej 
alokacji – zauważa burmistrz Kubik.

Duże ośrodki i ich gminy ościen-
ne mogą liczyć na dodatkowe środki 
w ramach tzw. ZIT-u, co może w części 
wyrównać im straty środków w po-
równaniu do dotychczasowej aloka-
cji. W przypadku mniejszych gmin, 
które nie są położone w pobliżu du-
żych ośrodków, uzyskanie środków 
z ZIT-u w Wielkopolsce jest niemożliwe.

- Przede wszystkim nowe zasady nie 
wyrównują szans pomiędzy bogaty-
mi i biednymi gminami, powodując, że 
będą one dystansowane przez gminy 
z innych regionów w kraju czy większe 

ośrodki. Jest to sprzeczne z polityką 
opartą na zrównoważonym rozwo-
ju – tłumaczy burmistrz i apeluje do 
premiera o rewizję propozycji przyję-
tych założeń w sposób umożliwiający 
większe wsparcie dla całej Wielkopol-
ski z dodatkowym uwzględnieniem 
biedniejszych gmin w województwie, 
zarówno w ramach środków na pro-
gram operacyjny, jak i kwoty 7,1 mld 
euro odłożonej do późniejszych decy-
zji, którą rząd udostępni regionom po 
negocjacjach kontraktu programowe-
go. - Jestem przekonany, że wnikliwa 
analiza i wprowadzenie korekt pozwoli 
zrealizować tak ważny cel, jakim jest 
faktyczny zrównoważony rozwój 
wszystkich gmin i regionów w Polsce 
– dodaje burmistrz Rawicza.

 /cib

Burmistrz Rawicza wystosował list do premiera 
w sprawie podziału środków unijnych 
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Drewniane domki 
od kwietnia mają po-
jawić się na północno
-wschodniej części 
rynku. Gmina chce 
w ten sposób zachę-
cić przedsiębiorców 
do prowadzenia dzia-
łalności handlowej 
i usługowej na płycie 
rynku. Koszt wynajmu 
domku jest niski. Za 
pierwszy miesiąc wy-
niesie – 120 zł netto, 
a za kolejne po 360 zł.  

Obecnie gmina usta-
wi 4 domki, które na 
rynku będą miały do-
stęp do sieci wodocią-
gowej i prądu. Przez 
pierwszy miesiąc zain-
teresowani wynajmem 
przedsiębiorcy zapłacą 
jedynie 120 zł. Kolejne 
miesiące wynajmu będą 
wynosiły 2 zł za 1 mkw., 
co w perspektywie 
miesiąca stanowi 360 
zł netto. Za nadzór nad 
stoiskami będzie odpo-

wiadał Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rawiczu. 

- Rynek po przebu-
dowie stwarza nam 
nowe warunki, m.in. 
w obszarze handlo-
wym czy usługowym. 
Chcemy to wykorzystać 
i sprawdzimy, jakie 
zainteresowanie jest 

w przypadku wynajmu 
stoisk. Sprawdzimy 
także, czy mieszkańcy 
będą zainteresowa-
ni korzystaniem z tej 
oferty. Ceny wynajmu 
z pewnością mogą być 
dla wielu przedsiębior-
ców zachętą – uważa 
burmistrz Grzegorz 

Kubik. Stoiska mają 
ruszyć w kwietniu. 
Burmistrz podkreśla, 
że w szczególności li-
czy na sprzedawców, 
którzy zaoferują pro-
dukowane przez siebie 
wyroby, a także wyroby 
tradycyjne i regionalne. 

/cib

Zakład Usług Komunalnych równa dro-
gi, których stan pogorszył się ze względu 
na odwilż. Dotyczy to w szczególności dróg 
nieutwardzonych. Do tej pory zakończyło 
się równanie części dróg, m.in. na Folwar-
ku, w Rawiczu czy w Sierakowie. Kolejne 
prace będą wykonywane m.in. w Masło-
wie, Dębnie Polskim i Szymanowie.

- Spodziewaliśmy się, że stan części dróg 
po szybkich roztopach będzie nie najlepszy. 
Szczególnie, że w ciągu ostatnich dni tem-
peratura podskoczyła o prawie trzydzieści 
stopni. Prace mogliśmy rozpocząć dopiero 
po całkowitym rozmarznięciu gruntu i wsiąk-
nięciu wody. Na najbliższy miesiąc zapla-
nowano równanie dróg nieutwardzonych. 
Z kolei w drogach asfaltowych w niektórych 
miejscach pojawiły się ubytki, które są za-
sypywane. Wykonawca będzie je uzupełniał 
mieszanką mineralno-asfaltową – wyjaśniał 
w lutym burmistrz Grzegorz Kubik.

Gmina prace rozpoczęła w drugiej połowie 
lutego. W tym czasie udało się przeprowa-
dzić równanie i naprawy m.in. na Fiołkowej, 
Szklarniowej, Dożynkowej, Miodowej, Szczęś-
liwej, Wrzosowej czy Lawendowej. Rawicki 
urząd opublikował już harmonogram prac 
na drogach gminnych na drugą połowę mar-
ca.  Ze względu na warunki atmosferyczne 
terminy mogą ulec zmianie.  

/cib

STOISKA NA PŁYCIE RYNKU
PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ MOGLI Z NICH SKORZYSTAĆ

DRUGI ETAP 
RÓWNANIA 
DRÓG

Data Droga

15.03.21 Odcinek gruntowy od Półwiejskiej do Glinki, odcinek przy garażach i odcinek gruntowy ul. Długiej

16.03.21

17.03.21 Masłowo – od Kołłątaja do Warszewka, droga sołecka – Folwark
18.03.21 Sierakowo-Promenada, ul. Czeladnicza
19.03.21 Rawicz: Młyńska, Armii Krajowej – przy garażach, droga za Stołem Rawickim
22.03.21 Dębno – Zielona Wieś
23.03.21 Dębno - ul. Ślusarska i ul. Rymarska, ul. Pszczelarska
24.03.21 Dębno – ul. Korczaka, ul. Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Chłopska do Szymanowskiej
25.03.21 Dębno – droga za kapliczką
26.03.21 Dębno – ul. Szymanowska do Szymanowa
29.03.21 Dębno – Manewrowa do Szymanowa
30.03.21 Dębno – Krucza, Orla, Sowia
31.03.21 Szymanowo – ul. Kowalikowa, równoległa do Kowalikowej od nr 92 do nr 92G

31.03.21

Masłowo – ul. Żniwna – gruntowy odcinek od ul. Bocianiej do końca zabudowy, gruntowe odnogi 
Żniwnej przy posesji nr 3,3a i 5b, oraz 31 a,b,c,d,e,f

Szymanowo - przed świetlicą jadąc od Rawicza po lewej stronie – 50 m, Kapały ok. 90 m, wzdłuż 
domów nr 45 a,b,c,d i 47 b,c
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Muzeum Ziemi Rawickiej, oraz 
współorganizatorzy: Parafia pw. św. 
Andrzeja Boboli oraz Parafia pw. Chry-
stusa Króla i Zwiastowania NMP, Urząd 
Miejski Gminy Rawicz i Dom Kultu-
ry w Rawiczu, zapraszają do udziału 
w konkursie osoby indywidualne, ro-
dziny, dzieci i młodzież ze szkół i przed-
szkoli, członków lokalnych instytucji/
organizacji, koła gospodyń wiejskich, 
sołectwa, podopiecznych ośrodków 
pomocy społecznej z terenu Gminy 
Rawicz. 

Zadaniem uczestników będzie wyko-
nanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. 
Zainteresowani proszeni są o składanie 
palm wraz z kartą zgłoszenia do dnia 
23 marca w biurze Muzeum, wystawa 
palm odbędzie się 27 marca na rawi-
ckim rynku w godzinach od 14:00 do 
17:00. 

Wręczenie nagród odbędzie się 27 
marca na rawickim rynku przed wej-
ściem głównym do ratusza, o godzinie 
wręczenia nagród laureaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 

ZAPROSZENIE
Gminny konkurs „Rawicka Palma Wielkanocna”

Popularyzowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, prze-
kaz wartości i tradycji ludowych, rozwijanie zdolności manu-
alnych oraz integracja społeczności lokalnej to cele kolejnej 
edycji gminnego konkursu na „Rawicką Palmę Wielkanocną”.

Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

Więcej informacji na stronie  www.muzeum.rawicz.pl

Nazwy dawnych ulic pochodziły 
często od obiektów, które się przy 
nich znajdowały. Ulica Klasztorna, 
wytyczona i zaprojektowana przez 
wrocławskiego architekta Flandri-
na, łączyła dwie okazałe, barokowe 
budowle: rawicki ratusz oraz koś-
ciół klasztorny ojców Reformatów. 
Początkowo była krótsza, lecz po 
poszerzeniu miasta o Nowy Rynek 
(Plac Wolności), przedłużono ją, aż 
po zabudowania kościelne i klasztor. 

Kościół św. Antoniego Padewskiego - 
najstarszy kościół katolicki w Rawiczu, 
wybudowany został w 1732 r. stara-
niem ówczesnego właściciela miasta 
Jana Kazimierza Sapiehy. Świątynię 
konsekrowano w 1782 r. Ozdoby jej 
wnętrza wykonał warsztat snycerski 
rawickiego rzemieślnika Antoniego 
Schultza. 

W wyniku kasaty pruskiej (likwi-
dacji klasztorów w wyniku edyktu 
króla Fryderyka Wilhelma III z 1810 
r.) klasztor pełnił rolę domu karnego, 
a kościół klasztorny kaplicy więziennej, 
po pożarze więzienia świątynię przez 
pewien czas zamieszkiwali osadzeni. 
Od czasu założenia w Rawiczu parafii 
katolickiej, spełniał funkcję kościoła 
parafialnego. W okresie międzywo-
jennym można było zobaczyć na mszy 
umundurowanych uczniów Korpusu 
Kadetów w Rawiczu oraz żołnierzy 
III batalionu 55 Pułku Piechoty, gdyż 
świątynia pełniła funkcję kościoła 
garnizonowego. W styczniu 1945 r. 
kościół spłonął, według jednych źródeł 
został podpalony przez żołnierzy Ar-
mii Czerwonej, według innych, przez 
wycofujących się z Rawicza żołnierzy 
niemieckich. Na jego pozostałościach 
powstały nowe gmachy więzienia. Dziś 
jedynym śladem po jego 
istnieniu jest nazwa ulicy,
która do niego prowadziła.

ULICA KLASZTORNA, RAWICKI KLASZTOR REFORMATÓW 

Fotografia: ulica Klasztorna, autor Henryk Pawłowski

Pocztówka: ulica Klasztorna, początek XX w., wydawca  
F. R. Frank, zbiory MZR

Ulica Klasztorna, fragment litografii z 1880 roku, zbiory MZR

Obraz: „Rawicz, ulica Klasz-
torna”, autor H. Bauer, 

1942 rok, zbiory MZR

Fotografia: fasada kościoła klasztornego i fragment ulicy 
Klasztornej, reprodukcja ze zbiorów MZR
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1. Zakład Karny w Rawiczu
W latach 1945 – 1956 rawickie więzienie 

już dzień po wyzwoleniu Rawicza zostało 
przejęte przez NKWD.  Pierwsza grupa więź-
niów politycznych, żołnierzy Armii Krajowej 
została przywieziona w połowie maja 1945 r. 
W tych latach przez więzienie w Rawiczu 
przeszło co najmniej 19 173 więźniów. Liczba 
ta nie obejmuje osób uwięzionych w pierw-
szym okresie – jeńców, internowanych, osób 
pozostających w dyspozycji NKWD. Od dnia 
25 kwietnia 1945 r. więzienie w Rawiczu 
jako jedno z kilku uzyskało status Central-
nego Więzienia.

Nieludzkie warunki, przepełnienie, brak 
opieki medycznej i wymyślne sposoby eks-
terminacji więźniów spowodowały, że rawi-
ckie więzienie zapisało się krwią na kartach 
historii narodu polskiego.

„Przechodniu pochyl głowę! Wstrzymaj 
krok na chwilę! Ta cząstka Polski także krwią 

męczeńską broczy. Tu w wiernym Rawiczu, 
gdzie są nasze Termopile, Znak czci dla tych, 
co chcieli bój AD FINE toczyć!” - parafraza 
wiersza Służewiec wyryta w jednej z cel wię-
ziennych.
2. ul. 17 Stycznia mur więzienia. Tablica 
upamiętniająca śmierć Kazimierza Pużaka 
więźnia rawickiego więzienia oraz tablica 
pamiątkowa poświęcona ofiarom faszyzmu 
i stalinizmu.
3. ul. Ogrodnicza. Pomnik - głaz poświęcony 
ofiarom faszyzmu i stalinizmu oraz tablica 
poświęcona ofiarom komunizmu.
4. Północna strona Pomnika Żołnierza. Tab-
lica pamiątkowa wykonana z okazji Zjazdu 
Więźniów Politycznych.
5. ul. Grota Roweckiego - Szpital Powiatowy 
główny gmach dawnego Korpusu Kadetów 
przed wojną. Tablica pamiątkowa poświę-
cona Łukaszowi Cieplińskiemu.
6. Kwatera nr 25 „za murem”. Tablica pa-
miątkowa – kopia tablicy z muru Zakładu 
Karnego - poświęcona ofiarom faszyzmu 
i stalinizmu, a także Głaz ze znakiem Polski 
Walczącej. Groby rozmieszczone są w star-
szej części cmentarza oraz w kwaterze 
„Za murem”.
7. Kościół pw. Chrystusa Króla i Zwiastowa-
nia NMP. Tablica poświęcona represjonowa-
nym żołnierzom - górnikom.
8. Ściana kaplicy cmentarnej. Tablice z czar-
nego granitu z nazwiskami więźniów poli-
tycznych w latach 1945-56.

W tym roku mija 70 roczni-
ca zamordowania płk. Łuka-
sza Cieplińskiego pseudonim 
“Pług” Prezesa IV Zarządu 
Zrzeszenia „WOLNOŚĆ I NIE-
ZAWISŁOŚĆ”, absolwenta 
Korpusu Kadetów w Rawiczu 
oraz 6. pozostałych członków 
Zarządu Zrzeszenia: Mieczy-
sława Kawalca, Józefa Bato-
rego, Adama Lazarowicza, 
Franciszka Błażeja, Karola 
Chmiela i Józefa Rzepki. 

Inicjatywę uchwalenia nowe-
go święta podjął w 2010 roku 
prezydent Lech Kaczyński. Po 
śmierci Lecha Kaczyńskiego 
prezydent Bronisław Komo-
rowski podtrzymał tę inicjaty-
wę. Ustawa została przyjęta 9 
lutego 2011 roku. W preambule 
ustawy czytamy: „W hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym – boha-
terom antykomunistycznego 
podziemia, którzy w obronie 
niepodległego bytu Państwa 

Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywist-
nienie dążeń demokratycznych 
społeczeństwa polskiego, z bro-
nią w ręku, jak i w inny sposób, 
przeciwstawili się sowieckiej 
agresji i narzuconemu siłą re-
żimowi komunistycznemu…”.

Rawickie obchody święta 
z udziałem władz samorządo-
wych Powiatu i Gminy, Pana 
Brunona Jasiczaka, radnych 
powiatowych i gminnych oraz 
przedstawicieli organizacji i in-

stytucji rozpoczęto od złoże-
nia kwiatów i zapalenia zniczy 
przy tablicach pamiątkowych 
umieszczonych na murze Za-
kładu Karnego w Rawiczu. Na-
stępnie delegacje oddały hołd 
przy obelisku na ul. Ogrodniczej 
oraz przy Głazie w Kwaterze nr 
25 "Za murem" na cmentarzu 
parafialnym w Rawiczu.

Dalszy ciąg uroczystości od-
był się przy Ratuszu w Sarno-
wie, gdzie odsłonięto tablicę 
pamiątkową poświęconą Bro-

nisławowi Jasiczakowi – Ko-
mendantowi rejonu Sarnowa 
organizacji antykomunistycz-
nej Armia Krajowa Wyzwo-
leńcza. Delegacje odwiedziły 
również grób komendanta 
Jasiczaka na cmentarzu pa-
rafialnym w Sarnowie. W go-
dzinach wczesnoporannych 
kierownictwo Zakładu Karne-
go w Rawiczu złożyło kwiaty 
pod murem rawickiego wię-
zienia.

Rawicz pamięta!

MIEJSCA PAMIĘCI ZWIĄZANE 
Z WIĘŹNIAMI POLITYCZNYMI 
TERRORU STALINOWSKIEGO 1945-56

ODNALEZIONY 
BOHATER

RAWICKIE OBCHODY NARODOWEGO 
DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Ur. w 1913 roku syn Fran-
ciszka i Teodozji. Z zawodu 
kowal. Podczas II wojny Świa-
towej wraz z żoną wywieziony 
na roboty do Cottbus w Niem-
czech. Pracował w fabryce 
produkującej przyczepy sa-
mochodowe. Po zakończeniu 
wojny osiedlił się wraz z żoną 
i urodzonym w Cottbus w 1944 
roku synem Brunonem w Sar-
nowie. Podjął pracę w cu-
krowni w Miejskiej Górce.

Zaangażował się w działal-
ność antykomunistyczną zo-
stając Komendantem Rejonu 
Sarnowa formacji Armii Krajo-
wej – Armii Krajowej Wyzwo-
leńczej.

7.10.1948 r. został aresztowa-
ny przez Powiatowy Urząd Bez-
pieczeństwa. Podczas licznych 
przesłuchań był torturowany, 
przetrzymywany w mokrym 
karcerze w piwnicach budyn-
ku, sadzany na odwróconym 
drewnianym stołku, bity po 
ciele pałkami. 12.11.1949 r. 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Po-
znaniu na sesji wyjazdowej 
w Rawiczu skazał go na łącz-
ną karę 8. lat więzienia oraz 
utratę praw publicznych, oby-
watelskich i honorowych na 
okres 5. lat. Osądzenie odbyło 
się bez obrońcy i polegało na 
odczytaniu gotowego wyroku 

bez możliwości odwołania się 
lub prawa do obrony.

Fragment wyroku: "Skazany 
za to, że od marca 1946 r. do 
7 października 1948 r. na tere-
nie Rawicza należał do nielegal-
nej organizacji podszywającej 
się pod AK, a mającej na celu 
przemocą zmienić ustrój Pań-
stwa Polskiego".

Karę więzienia odbywał po-
czątkowo w więzieniu w Ra-
wiczu. Był traktowany jako 
więzień polityczny ze wszystki-
mi znanymi nam obecnie meto-
dami represji. W wyniku złych 
warunków, bicia, niedożywie-
nia, braku opieki medycznej, 
zapadł na gruźlicę. W 1951 roku 
został przeniesiony do więzie-
nia w Potulicach, a w 1952 do 
Raciborza. Po odwilży i na pod-
stawie ustawy o amnestii z dnia 
22.11.1952 r. karę złagodzono 
do 5 lat. 

Bronisław Jasiczak osta-
tecznie wyszedł z więzienia 
7.09.1953 r. Był już wtedy w sta-
dium zaawansowanej gruźlicy, 
a utratę zdrowia lekarze oce-
nili na 90%. Był nadal obser-
wowany przez UB, a rodzina 
była szykanowana. Zmagając 
się z chorobą zmarł 2.06.1966 r. 
Został pochowany na cmenta-
rzu parafialnym w Sarnowie. 

Staraniem i na wniosek 
syna - Brunona Jasiczaka, 
27.04.1993 r. Sąd Wojewódzki 
w Poznaniu uznał za nieważny 
wyrok sprzed ponad 40 lat. Po 
55 latach od śmierci Bronisła-
wa Jasiczaka syn Brunon wraz 
z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Gminy Rawicz Markiem 
Przybylskim dokonali odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej upa-
miętniającej Pana Bronisława 
Jasiczaka. Cześć Jego pamięci.

Opracował Michał Turski 
na podstawie dokumentów 
archiwalnych i ustnej relacji 
Brunona Jasiczaka. 

BRONISŁAW JASICZAK z Sarnowy
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W wydaniu Gazety Rawickiej nr 2/2021 została umieszczona tabela z niewłaściwym podziałem dotacji dla organizacji pozarządowych,  
które w 2021 roku będą realizować zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego. Przepraszamy czytelników i organizacje pozarządowe  
za błędne wartości przypisane do wskazanych podmiotów i publikujemy aktualny wykaz wraz z prawidłowymi kwotami. /red

WYNIKI I EDYCJI OTWARTEGO 
KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

E-WIZYTA W ZUS W JĘZYKU MIGOWYM

Lp Oferent Nazwa własna zadania  Wysokość dotacji

1 Działalność Rawickiego Banku Żywności

2 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

3 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

4 Stowarzyszenie POMAGA.MY Kurs z załatwiania spraw przez internet dla osób w wieku emerytalnym
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie Ugodzianki Propagowanie kultury hazackiej i aktywności społecznej na wśród mieszkańców

6 Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa ozdobnego oraz promocja Polskich ras ginących

7 Konserwacja i modernizacja Rawickiego Szlaku Rowerowego

8 Towarzystwo Przyjaciół Rawicza               600,00 zł 

9 Fundacja Dudziarz.eu - Wielkopolskie Kapele Dudziarskie Wiwatowisko 2.1

10 Rozwój Zespołu Wisieloki i dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej

11 Stowarzyszenie Spotkań Twórczych STROJOWNIA

12 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet Rawicz Realizacja zajęć treningowych oraz startów Klubu MUKS Kadet Rawicz w lekkiej atletyce
13 Uczniowski Klub Sportowy Olimp Rawicz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
14 Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego Wsparcie działań Rawickiego Towarzystwa Tenisa Ziemnego  w 2021 roku
15 Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej w sekcji Rawicz

16 Sporty Walki Rawicz

17 Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka Sarnowa Rozwój piłki nożnej na terenie miasta i Rawicz - Osiedle Sarnowa
18 Rawicki Klub Sportowy BOCK Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego na terenie Gminy Rawicz

19 Uczniowski Klub Sportowy Szóstka Rawicz Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo i siatkówki

20 Rawicki Uczniowski Klub Sportowy KORONA-RAWBUD Rawicz Rozwój dyscypliny szachy na terenie gminy Rawicz

21 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pelikan Dębno Polskie Rozwój Piłki Nożnej w Dębnie Polskim

22 Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz

23 Rawicki Klub Karate Surem Szkolenie zawodników w karate olimpijskim WKF

24 Akademia Taekwon-do IN NAE Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez treningi Taekwon-do

25 Klub Piłkarski Rawia Rawicz Rozwój piłki nożnej na terenie Rawicza oraz organizacja meczów i turniejów na terenie Rawicza

26 Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik Rawicz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie pływanie

27 Klub Sportowy Warta Poznań Przygotowanie zawodnika - mieszkańca gminy Rawicz do startów w Mistrzostwach Polski

28 Rada Miejsko - Gminna  Zrzeszenia LZS Wspieranie organizowania zajęć rekreacyjnych oraz realizacja sportu masowego na terenach wiejskich

29 Rawicki Klub Sportowy Kolejarz Rawicz Udział w zawodach żużlowych prowadzonych przez Polski Związek Motorowy

30 Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Rawicz Rozwój i popularyzacja futsalu na terenie gminy Rawicz

Rawicki Bank Żywności przy  parafii Chrystusa Króla 
i Zwiastowania N.M.P.

 12 000,00 zł 

Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej  Pomocna Dłoń 
w Rawiczu

 12 000,00 zł 

Organizacja zajęć edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych 
i sportowych dla słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 12 000,00 zł 

 3 000,00 zł 

 1 000,00 zł 

Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu 
Ozdobnego i Drobnego Inwentarza

 2 500,00 zł 

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 
Rawicz

 3 980,00 zł 

Stworzenie oraz bieżąca aktualizacja strony internetowej upamiętniającej społeczność żydowską 
zamieszkującą niegdyś w Rawiczu jako element promocji budowy lapidarium na terenie cmentarza 

żydowskiego w Rawiczu (Sierakowie)

 10 000,00 zł 

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki 
w Szymanowie

 18 000,00 zł 

Wydanie płyty "Hyperborea" zespołu Strefa Niskich Ciśnień,
 inspirowanej i ilustrowanej malarstwem Tomasza Bzdęgi

 8 000,00 zł 

 40 000,00 zł 

 24 000,00 zł 

 2 500,00 zł 

 3 000,00 zł 

Działalność klubu bokserskiego w ramach upowszechniania 
i rozwoju kultury fizycznej oraz współzawodnictwa sportowego

 8 000,00 zł 

 28 000,00 zł 

 24 000,00 zł 

 26 000,00 zł 

 8 000,00 zł 

 18 000,00 zł 

Działania zmierzające do rozwoju koszykówki na terenie gminy
oraz organizacja znaczących imprez sportowych

 60 000,00 zł 

 17 600,00 zł 

 18 000,00 zł 

 70 000,00 zł 

 45 000,00 zł 

 4 000,00 zł 

 19 000,00 zł 

 65 000,00 zł 

 3 000,00 zł 

 566 180,00 zł 

Szacuje się, że liczba osób głuchych 
w Polsce sięga około 500 tys., a 900 
tys. Polaków ma poważny uszczer-
bek słuchu. Bariera komunikacyjna 
często uniemożliwia im samodzielne 
załatwienie spraw. To właśnie z myślą 
o tych osobach, 16 lutego ZUS urucho-
mił e-wizytę w języku migowym PJM. 
Z wideorozmowy w ZUS mogą sko-
rzystać osoby głuche i niedosłyszące.

E-wizyta to wideorozmowa z eksper-
tem ZUS, która pozwala na załatwienie 
większości spraw bez konieczności 
wychodzenia z domu. ZUS usługę 
wprowadził w październiku ubiegłego 
roku, a codziennie taką formę kontaktu 
wybiera kilkaset osób. W ten sposób 
klienci mogą załatwić sprawy dotyczą-
ce emerytur i rent, zasiłków, kwestii 

związanych z prowadzeniem firmy, 
czy potwierdzeniem profilu PUE. 

Od 16 lutego klienci ZUS mogą uma-
wiać się na konsultacje w języku mi-
gowym PJM w sprawie zasiłków oraz 
emerytur i rent – informuje Marle-
na Nowicka – rzeczniczka prasowa 
ZUS w Wielkopolsce - Aby skorzystać 
z e-wizyty, wystarczy mieć komputer 
z kamerą i z mikrofonem lub smart-
fon. Na stronie www.zus.pl wybrać 
„umów e-wizytę”, a następnie „umów 
e-wizytę w języku migowym (PJM)”. 
W kolejnym kroku należy wskazać 
temat wideorozmowy oraz jej termin.  

Warto dodać, że e-wizytę mogą rów-
nież zarezerwować osoby niedowidzą-
ce. Na stronie e-wizyt zastosowaliśmy 
kolory i kontrast zgodne ze standarda-
mi dostępności WCAG 2.0.
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Nasza historia

Tomasz Musielak

RZĄDY DUMNEGO HETMANA
 – JAN KAZIMIERZ SAPIEHA

Ograniczenia spowodowa-
ne pandemią wystawiły re-
alizację wielu projektów na 
wielką próbę. Mimo przeciw-
ności miasta partnerskie nie 
poddają się i działają dalej. 

Aby utrzymać kontakty 
z przyjaciółmi z miast partner-
skich w ostatnim czasie została 
zorganizowana wideokonfe-

rencja, w której uczestniczyli 
uczniowie z Rawicza i Atten-
dorn – członkowie Koła Mło-
dych Przyjaciół Partnerstwa 
Miast, nauczyciele: Marta Bi-
lik, Izabela Komisarska, Halina 
Böhm oraz Dyrektor Rawickiej 
Biblioteki Publicznej Adrian-
na Kaczmarek.

Spotkanie zorganizowano 
za pośrednictwem aplikacji 

ZOOM. Podczas spotkania 
uczestnicy zaplanowali wiele 
kreatywnych pomysłów, które 
ożywią współpracę w obliczu 
panującej pandemii m.in. zało-
żenie wspólnej społeczności in-
ternetowej miast partnerskich 
oraz wspólny workshop.  

Pod koniec marca 2021 roku 
została zaplanowana kolejna 
wideokonferencja.         /red

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 
W DOBIE PANDEMII 

Ślub Ludwiki Opalińskiej (córki 
Katarzyny Przyjemskiej) z Janem 
Kazimierzem Sapiehą umożliwił 
potężnemu rodowi Sapiehów rozsze-
rzenie wpływów na Wielkopolskę. 
Dzięki niemu też Rawicz znalazł się 
w rękach ambitnego, upartego i cho-
lerycznego magnata, który posiadał 
spore ambicje polityczne.

Pierwsze kroki 
w polityce

Sapieha jeszcze przed rozpoczęciem 
rządów w Rawiczu rozpoczął budowa-
nie swojej pozycji politycznej. Począt-
kowo związał się z królem Augustem II 
Mocnym; szybko jednak zauważył, że 
u boku Sasa nie zrobi kariery, o jakiej 
marzył. Dlatego postanowił zmienić 
front. A żadna okazja nie jest tak do-
bra, jak wojenna zawierucha.  

Ta nastała w 1700 r. Wówczas wy-
buchła III wojna północna, w której 
Polska – choć oficjalnie nie uczestni-
czyła – ucierpiała najbardziej. Wo-
jenny chaos próbowali wykorzystać 
ambitni magnaci, w tym Jan Kazi-
mierz. Właściciel Rawicza najpierw 
pomógł w usunięciu króla Augusta II 

z tronu, a następnie przygotował ko-
ronację swojego sąsiada – właściciela 
Leszna, Stanisława Leszczyńskiego. 
W tym samym czasie Sapieha uknuł 
też intrygę, w wyniku której do Wiel-
kopolski wkroczyli wrodzy Augustowi 
Szwedzi. Władcę najeźdźców, Karola 
XII, gościł w swoim rawickim pałacu.

Awanse i degradacje
Przez kolejne lata Jan Kazimierz był 

jednym z najbliższych ludzi szwedzkie-
go władcy. Monarcha był pod wraże-
niem talentów wojskowych Sapiehy. 
W dowód uznania (oraz w nagrodę za 
wierną służbę) w 1708 r. wymógł na 
Leszczyńskim mianowanie właściciela 
Rawicza hetmanem wielkim litewskim.

Nowy hetman prędko odnalazł 
się w nowej roli. Już po kilku miesią-
cach skutecznie zabezpieczył Litwę 
przed Rosjanami. Zorganizował też 
armię według najnowocześniejszych 
wzorców i wdrożył szkolenie, jakie 
dotychczas przeprowadzały wyłącznie 
najlepsze armie świata.

Los bywa jednak przekorny. W 1709 
r. Karol XII poniósł druzgocącą klęskę. 
Sytuacja przeciwników Augusta II za-
częła się komplikować, a atmosfera 
wśród nich stawała się coraz bardziej 
napięta. Pewnego razu, kiedy Lesz-
czyński wezwał do siebie Sapiehę, 
dumny hetman miał odpowiedzieć 
posłowi, że nie ma czasu, a król… sam 
ma się do niego ruszyć.

Niechęć między Janem Kazimie-
rzem i Stanisławem Leszczyńskim 
rosła. W końcu nabrzmiała na tyle, że 
Sapieha w zamian za amnestię posta-
nowił porzucić niedawnego sojuszni-
ka. August II Mocny zgodził się, choć 
niewierności z czasów młodości nie 
zapomniał. Postawił warunek: dumny 
hetman musiał oddać buławę – symbol 
władzy wojskowej.

Wieść o zdradzie rozsierdziła Lesz-
czyńskiego. Właściciel Leszna postano-
wił więc… również pozbawić Sapiehę 
buławy hetmańskiej. Podwójnie upo-

korzony Jan Kazimierz nie mógł wy-
baczyć obu politykom afrontu. Do tego 
stopnia, że będąc gościem Augusta II 
cisnął w króla świeżo otrzymanym 
Orderem Orła Białego, a następnie 
zniknął z życia publicznego.

Na carskich salonach
Zraniony Sapieha zaszył się w swo-

jej rawickiej rezydencji i marzył o ze-
mście. W Rzeczypospolitej nie mógł 
jednak znaleźć na tyle silnego sojusz-
nika, by móc zrealizować swoje zamie-
rzenia. Dlatego też postanowił szukać 
wsparcia poza granicami kraju. W tym 
celu udał się do Petersburga, na dwór 
cara Rosji, Piotra I Wielkiego.

Nad Newą Sapieha szybko zaprzy-
jaźnił się z Aleksandrem Mienszyko-
wem – jednym z najpotężniejszych 
ludzi w Rosji. Znajomość ta umożliwiła 
Janowi Kazimierzowi przedostanie się 
do ścisłego grona zaufanych doradców 
imperatora. Szybko zyskał on szacunek 
Piotra I, który oczywiście nie wynikał 
z szczerego podziwu – car miał własne 
plany, w których Jan Kazimierz peł-
nił rolę narzędzia do siania zamętu 
w Rzeczypospolitej.

Kiedy Piotr I zmarł, wpływy właś-
ciciela Rawicza urosły jeszcze bar-
dziej. Władzę przejęła Katarzyna I, 
a jej faworytem został Mienszykow. 
Nie zapomniał on o przyjacielu i na-
mówił swoją kochankę - carycę do 
mianowania Sapiehy feldmarszałkiem. 
Dzięki Mienszykowowi magnat stał 
się stałym bywalcem narad rodziny 
carskiej. Największy zaszczyt spotkał 
Jana Kazimierza, kiedy caryca oso-
biście – w obecności całego dworu 
- ogłosiła zaręczyny jego syna z Ma-
rią Mienszykówną.

Nadszedł rok 1727. Rok, w którym 
po raz kolejny los brutalnie pokrzyżo-
wał plany Jana Kazimierza. Wówczas 
na własne oczy widział on śmierć swo-
jej dobrodziejki, Katarzyny I. Miejsce 
carycy zajął Piotr II, nienawidzący 
Mienszykowa; jedną z jego pierwszych 

decyzji było zesłanie niedawnego fa-
woryta na Sybir. Sapieha postanowił 
wrócić do kraju, gdzie próbował jesz-
cze torpedować politykę króla Augusta 
II Mocnego. Znów też zaczął wspierać 
Stanisława Leszczyńskiego. Zmian na 
polskim tronie jednak nie doczekał… 
Cierpiący na suchoty magnat wrócił do 
swojego pałacu w Rawiczu, w którym 
w 1730 r. zmarł.

Rządy Sapiehy w Rawiczu
Ogromna aktywność polityczna, 

udział w kampaniach wojennych czy 
wyjazdy do Petersburga nie oznaczały, 
że Sapieha nie troszczył się o Rawicz. 
Wręcz przeciwnie – do końca życia da-
rzył miasto szczególnym sentymentem. 
Opieka właściciela była zaś mieszkań-
com szczególnie potrzebna; Rawicz 
przechodził bowiem przez największy 
kryzys w swojej historii.

U progu XVIII wieku na mieszkań-
ców spadały kolejne plagi. W wyniku 
wojny przez miasto co chwilę prze-
taczały się obce wojska. Rawiczanie 
musieli utrzymywać niezdyscyplino-
wanych, dopuszczających się grabieży, 
gwałtów i podpaleń żołnierzy. Jakby 
tego było mało, w 1710 r. wybuchła 
epidemia dżumy.

Ci, którzy przeżyli, uciekali ze zruj-
nowanego gospodarczo i wycieńczo-
nego zarazą miasta. Rawicz stałby się 
zapewne miastem wymarłych, gdyby 
nie Sapieha. Właściciel zwolnił ludność 
z podatków oraz wsparł w budowie 
nowych domostw i warsztatów. Po-
mógł też odbudować spaloną świątynię 
protestancką. Dzięki jego działaniom 
Rawicz powoli podźwigał się 
z kryzysu.
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Z PUNKTU WIDZENIA...

Rawicka Biblioteka Pub-
liczna rozpoczyna nowy Cykl 
krótkich felietonów ”Z punk-
tu widzenia i myślenia ko-
biety/mężczyzny”. Liczymy 
na Państwa aktywność!

Odwieczne pytanie o przy-
czynę odmiennych zachowań 
mężczyzn i kobiet jest ciągle 
aktualne. „Płeć mózgu”, „Męż-
czyźni są z Marsa, a kobiety 
z Wenus” to książki, które opo-
wiadają o różnicach między 
kobietami mężczyznami. 

Tematy, które pojawiać się 
będą raz na dwa miesiące, 
mają prowokować oraz in-
spirować do wyrażenia w lek-
kiej formie i osobistym tonie 
punktu widzenia autora.

Kobiety i mężczyźni po-
trafią działać w doskonałej 

harmonii, ale mimo wszyst-
ko, bardzo się od siebie róż-
nią. Im lepiej zdajemy sobie 
sprawę z naszych różnic, tym 
lepiej będziemy sobie radzić 
w komunikacji, działaniu 
i planowaniu. Mężczyźni trak-
tują rozmowę jako wymianę 
komunikatów, konkretnych 
informacji. Kobieta wyraża 
swoją potrzebę nie wprost, 
lecz w formie pytania. Nie 
da się ukryć, że mężczyźni 
i kobiety różnią się od siebie. 
Jedno jest pewne - poznanie 
i zrozumienie różnic między 
płciami powinno ułatwić po-
rozumiewanie się mężczyzn 
z kobietami i załagodzić od-
wieczne problemy. W naszym 
cyklu poruszymy różne te-
maty. 

Odważysz się wypowiedzieć? Jaki jest Kobiecy i Męski punkt widzenia? Chcemy poznać Twoje zdanie.

WSZYSCY JESTEŚMY JEDNAKOWI, ALE... 
NA SZCZĘŚCIE MYŚLIMY INACZEJ!

 ➔ Norbert Łukowski – miejsce I, 12 lat

„Wiersz o miłości”

Miłość niejedno ma imię.
To dobroć, szczerość, zaufanie
oraz przytulanie i wzajemne
o siebie dbanie.
Jesteś dla mnie skarbie
wszystkim, o czym marzę.
Potrzebuję Cię, jak kwiat wody.
Bez której więdnie i usycha.
Jak liście jesienią na ogromnym drzewie.
Powietrzem, bez którego nie da się oddychać.
Bez Ciebie czuję się jak dziecko,
w ciemnej gęstej mgle.
Bardzo Cię potrzebuję i serca czerwone
dla Ciebie na kartce rysuję.

 ➔ Eliza Szymczak – miejsce II, 11 lat

„Nie spotkałam Cię jeszcze”

Nie spotkałam Cię jeszcze,
ale chciałabym, żebyś był dla mnie 
powietrzem.
Kiedyś odnajdziemy się – Ty i ja,
staniemy naprzeciw siebie,
poczujemy się jak w niebie.
Będziemy rozumieć się bez słów.
będziemy trzymać się za ręce,
nie będzie trzeba nam nic więcej.
Będziemy dla siebie powietrzem...

 ➔ Eliza Weber – miejsce III, 11 lat

„Miłości potrzeba”

Mimo iż czasami się w tym dziwnym 
świecie odnajduję, 
to i tak Cię do życia potrzebuję.
Bez Ciebie jestem sama jak palec.
Czuję się jak przejechana przez walec.
Moje serce pęka z tęsknoty,
widocznie miłość to same kłopoty.
Lecz nie mogę żyć bez Ciebie,
bo moje serce jest w miłosnej potrzebie.
Kocham Cię, jak nikogo nie kochałam.
Lepszej osoby nigdy nie poznałam.
Spadam w dół – jak ptak bez piór.
Bez Ciebie nie dotknę chmur.
Kiedykolwiek, nikt nie kochał bardziej niż ja. 
Dla mnie jesteś jedynym słońcem w ciągu dnia.
A teraz, bez Ciebie jestem w wielkiej potrzebie.
Chcę twojej miłości – nie samotności.

 ➔ Wiktor Wolniak – wyróżnienie, 10 lat

„Walentynka dla mamy”

Co roku 14 lutego,
przypada dzień św. Walentego.
W tym dniu chłopcy i dziewczynki,
dostają walentynki.
I ja taką osobę mam,
której walentynkę dam.
Chociaż mam dopiero 10 lat
-Odkąd przyszedłem na ten świat,
to kocham ją – Całym sercem swym,
bo jest największym skarbem mym!
Jesteś mamo najważniejsza z całej rodzinki
i Kocham Cię – Nie tylko w Walentynki. 

Walentynkowy konkurs poetycki
Organizatorem konkursu była Rawicka Biblioteka Publiczna. Spośród 

8 zgłoszonych prac w kategorii wiekowej od 10-13 lat, jury wyłoniło  
3 laureatów oraz przyznało jedno wyróżnienie. Zwycięzcami zostali 
kolejno: Norbert Łukowski – I miejsce, Eliza Szymczak – II miejsce, Eliza 
Weber – III miejsce oraz Wiktor Wolniak – wyróżnienie. Wszystkim 
nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Głównym celem projek-
tu jest podniesienie jakości 
i efektywności kształcenia 
w pierwszych klasach szkół 
podstawowych na terenie 
gminy Rawicz w wyniku pod-
niesienia kompetencji klu-
czowych uczniów w rozwoju 
indywidualnym oraz złago-
dzenie problemów edukacyj-
nych uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

W ramach projektu zapla-
nowano też kursy i szkolenia 
dla kadry pedagogicznej w celu 
nabycia nowych kompeten-

cji zawodowych, a także do-
posażenie szkół w pomoce 
dydaktyczne. Projekt jest rea-
lizowany we wszystkich szko-
łach podstawowych na terenie 
gminy Rawicz w okresie od 
stycznia do sierpnia 2021 roku. 
Łącznie w ramach projektu 
zostaną zrealizowane 783 go-
dziny dodatkowych zajęć m.in.: 
• realizacja dodatkowych za-
jęć dydaktyczno – wyrównaw-
czych z matematyki (44h);
• realizacja dodatkowych 
zajęć dydaktyczno – wyrów-
nawczych „Uczymy się uczyć” 
(56h);

• realizacja dodatkowych zajęć 
dydaktyczno – wyrównawczych 
z języka angielskiego (14h);
• realizacja dodatkowych zajęć 
rozwijających zdolność ucze-
nia (132h);
• realizacja dodatkowych za-
jęć rozwijających umiejętność 
posługiwania się językiem an-
gielskim (135h);
• realizacja dodatkowych za-
jęć rozwijających kompetencje 
matematyczno - przyrodnicze 
(135h);
• realizacja dodatkowych za-
jęć rozwijających kompetencje 
matematyczne (15h); 

• realizacja dodatkowych zajęć 
specjalistycznych z logopedii 
(140h);
• realizacja indywidualnych 
dodatkowych zajęć specjali-
stycznych z logopedii (56h);
• realizacja dodatkowych zajęć 
specjalistycznych korekcyjno – 
kompensacyjnych (56h).
Planowane efekty: 

Zrealizowanie w projekcie 
zajęć edukacyjnych dydaktyczo 
– wyrównawczych, rozwijają-
cych kompetencje kluczowe 
oraz zajęć specjalistycznych dla 
uczniów posiadających zdiag-
nozowane specjalne potrzeby 
edukacyjne oraz przeszkolenie 
nauczycieli przełoży się bez-
pośrednio na osiągnięcie celu 
szczegółowego podziałania 
8.1.2. WRPO 2014+: w zakre-
sie podniesienia wiedzy i/lub 
kompetencji dzieci i młodzie-
ży uczestniczących w edukacji, 

w tym o specjalnych potrzebach 
oraz podniesienia wiedzy i/lub 
kompetencji nauczycieli/peda-
gogów systemu oświaty. 

Projekt jest wdrażany 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa 8: Edukacja, 
Działanie 8.1. Ograniczenie i za-
pobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edu-
kacji przedszkolnej i szkolnej, 
Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie 
ogólne – projekty konkursowe. 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Wartość 
projektu: 214 400,00 zł.

Dofinansowanie projektu 
z UE: 203 680,00 zł.   /WES

Projekt partnerski „Szkoła Ćwiczeń 
w Gminie Rawicz” jest realizowany 
w ramach konkursu nr POWR.02.10.
00-IP.02-00-003/19 „Wsparcie tworze-
nia sieci szkół ćwiczeń – II edycja” 
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Osi Priorytetowej II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji Działania 2.10 
Wysoka jakość systemu oświaty, typ 
operacji: wsparcie tworzenia sieci 
szkół ćwiczeń w celu rozwijania 
u uczniów kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych, w tym:
a) przygotowanie szkół do prowa-
dzenia doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,
b) przygotowanie programów dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli,
c) szkolenia dla trenerów szkół ćwi-
czeń z zakresu metod i form pracy dy-
daktycznej,
d) doskonalenie zawodowe nauczy-
cieli w ramach szkół ćwiczeń.

Instytucją Pośredniczącą dla dzia-
łania 2.10 PO WER jest Ministerstwo 
Edukacji i Nauki w Warszawie.

Szkoła ćwiczeń – co to za miejsce?
Model „Szkoły Ćwiczeń” został wy-

pracowany przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji. Szkoła ćwiczeń to zespół za-
planowanych działań szkół i placówek 
oraz instytucji służących wspieraniu 
procesu uczenia się nauczycieli i studen-
tów. To miejsce, gdzie najnowsze trendy 
i strategie pedagogiczne wspierające 
proces nauczania podlegają praktycznej 
weryfikacji. Obecni nauczyciele dosko-
nalą i rozwijają swój warsztat pracy, 
a także dzielą się swoimi pomysłami 
z nauczycielami z innych szkół. Nato-
miast przyszli nauczyciele – studenci, 
pod kierunkiem swojego opiekuna, mogą 

wykorzystać w praktyce teorie, których 
uczą się podczas studiów.
Cel projektu

Celem projektu jest poprawa funk-
cjonowania systemu wspomagania 
szkół w zakresie rozwoju u uczniów 
kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych na rynku pracy poprzez 
przygotowanie, wspieranie i nadanie 
statusu szkoły ćwiczeń Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Siera-
kowie, dzięki realizacji w terminie do 
31.07.2022 r. kompleksowych i komple-
mentarnych zadań:
1) doposażenia 8 pracowni przedmio-
towych w szkole ćwiczeń, 
2) wzmocnienia kompetencji 26 dyrek-
torów i nauczycieli szkoły ćwiczeń z za-
kresu metod i form pracy dydaktycznej,
3) doskonalenie zawodowe 52 dyrekto-
rów i nauczycieli z 7 szkół współpracują-
cych z zakresu rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów. Okres realizacji 
projektu: 01.01.2021 r. do 31.07.2022 r.
Miejsce realizacji projektu

Projekt jest realizowany w Szkole Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Sie-
rakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 
Rawicz, która pełni rolę Szkoły Ćwiczeń 
(szkoły wiodącej w projekcie). Szkoła 
uzyskała pozytywną opinię Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty w sprawie na-
dania statusu Szkoły Ćwiczeń.
Instytucje wspomagania

Instytucjami wspomagania w pro-
jekcie na mocy zawartych porozumień 
o współpracy są:
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Rawiczu,
2) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. 
Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie.

Przedstawiciele ww. instytucji wcho-
dzą w skład Zespołu ds. Rozwoju Szko-
ły Ćwiczeń.
Szkoły wspierane:

Szkołami wspieranymi (współpracu-
jącymi) w projekcie są:

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Rawiczu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu; 
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Rawiczu; 
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysła-
wa Broniewskiego w Rawiczu; 
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola 
Krupińskiego w Rawiczu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu; 
• Szkoła Podstawowa w Masłowie w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Ma-
słowie; 
• Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wielkopolskich w Zielonej Wsi w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej 
Wsi; 
• Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitul-
nej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Słupi Kapitulnej.
Zadania realizowane w projekcie

Zadanie 1 
Doposażenie 8 pracowni przedmio-

towych w Szkole Podstawowej w Siera-
kowie w sprzęt dydaktyczny i pomoce 
naukowe dla potrzeb funkcjonowania 
Szkoły Ćwiczeń:
• pracownia matematyczna, 
• pracownia TIK, 
• pracownia biologiczna, 
• pracownia chemiczna, 
• pracownia fizyczna, 
• pracownia geograficzna, 
• pracownia j. angielskiego,
• pracownia j. niemieckiego. 

Okres realizacji: I-VI 2021 r.
Zadanie 2
Wzmocnienie kompetencji kadr oraz 

wsparcie w zakresie przyjętych do reali-
zacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń

W ramach zadania odbędą się dzia-
łania ukierunkowane na wzmocnienie 
kompetencji, w tym wiedzy, umiejętno-
ści i postaw dyrektorów i nauczycieli 
szkoły ćwiczeń w zakresie przyjętych 
do realizacji obszarów tematycznych 
oraz form i metod pracy szkoły ćwiczeń 

w obszarze dydaktycznym, wychowaw-
czym, komunikacji i promocji działań 
planowanych szkoły ćwiczeń. Okres 
realizacji: I-VIII 2021 r.

Zadanie 3
Prowadzenie działań zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami Szkół 
Wspieranych w wybranych formach 
i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń.

W ramach zadania nowo powsta-
ła szkoła ćwiczeń przeprowadzeni 
wsparcie dla siedmiu szkół wspiera-
nych. Wsparcie będzie prowadzone 
przez jeden rok szkolny i polegać bę-
dzie na realizacji wybranych form 
i metod pracy szkoły ćwiczeń (lekcji 
pokazowych, warsztatów, seminariów, 
konsultacji indywidualnych, przygo-
towania materiałówmetodycznych 
dla nauczycieli w czterech obszarach 
przedmiotowych: języki (język angielski, 
język niemiecki),matematyka, przyroda 
(biologia, chemia, fizyka, geografia, przy-
roda) oraz TIK (informatyka), zgodnie ze 
zdiagnozowanymi w trakcie realizacji 
projektu potrzebami szkół wspieranych. 
Okres realizacji: IV-VII 2021 r.
Planowane efekty
• liczba szkół korzystających z komplek-
sowego modelu wspierania pracy szkoły 
dzięki wsparciu z EFS: 7;
• liczba szkół objętych wsparciem w celu 
przygotowania i doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli (szkoła ćwiczeń) 
w zakresie określonym w programie: 1;
• przewidywana liczba osób objętych 
wsparciem: 88 (dyrektorzy i nauczyciele 
szkoły ćwiczeń, dyrektorzy i nauczyciele 
szkół wspieranych, studenci kierunków 
pedagogicznych). Wartość projektu: 
1 324 295,66 zł, w tym:
• ze środków europejskich: 
1 116 116,38 zł,
• ze środków dotacji celowej: 
208 179,28 zł.      /WES

GMINA RAWICZ UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE PROJEKTU:

 – POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
UCZNIÓW KLAS I. W GMINIE RAWICZ”.

„ASY Z PIERWSZEJ KLASY”
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ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

„Modelki z Dubaju” Mar-
cina Margielewskiego to ko-
lejna książka w klimatach 
Dalekiego Wschodu, otwie-
rająca serię NIEWOLNICY.

Autor, dziennikarz radio-
wy i telewizyjny, spędził parę 
lat pracując w Dubaju, Ku-
wejcie i Arabii Saudyjskiej. 
Ma w swoim dorobku takie 
bestsellery: Jak podrywają 
szejkowie, Byłam arabską 
stewardesą, Zaginione arab-
skie księżniczki, Tajemnice 
hoteli Dubaju oraz Urodziłam 
dziecko szejka. W Modelkach 
Dubaju poznajemy kulisy 
bliskowschodniego seks-
biznesu. Prostytucja mimo 
zakazów i kar jest powszech-
na a dziewczyny pracujące 
w tym biznesie nazywane 
są modelkami.

W świecie, gdzie rządzą 
mężczyźni i męska dominacja 
nad kobietami jest istotą pro-
stytucji, są one po prostu to-
warem. Przekonała się o tym 
boleśnie jedna z bohaterek 
książki. Na zakończenie wa-
kacyjnego romansu została 

sowicie wynagrodzona jak 
luksusowa prostytutka. Ła-
two zarobione pieniądze 
podsunęły jej pomysł na bi-
znes – dziewczyna na telefon. 
Wśród swoich klientów miała 
tylko obcokrajowców, unika-
jąc Arabów. Próba bycia nie-
zależną była z góry skazana 
na niepowodzenie. Śladem 
innych dziewczyn wpadła 
w pułapkę jaką zastawiają 
handlarze żywym towarem. 
Stała się seksualną niewolni-
cą zależną od swojego właś-
ciciela. Luksusowe jachty, 
wystawne pałace i niewyob-
rażalne bogactwa ukrywają 
koszmary jakie przeżywają 
„modelki”. Przemoc, dewia-
cje seksualne i narkotyki są 
normą w ich życiu. Odcięte od 
świata zewnętrznego i rodzi-
ny są całkowicie uzależnione 
od handlarzy prostytutkami.

Marcin Margielewski 
w swojej nowej serii NIE-
WOLNICY zajmuje się tema-
tem, który w 21 wieku wydaje 
się być kuriozalny, ale ciągle 
aktualny. Zniewolenie i han-

del ludźmi ciągle ma miejsce. 
Ofiarami padają ludzie biedni 
i zdesperowani, ale także ma-
rzyciele bez względu na po-
chodzenie czy wykształcenie. 
Dopóki jest zapotrzebowanie 
na niewolników proceder ten 
będzie kwitł. Dobrym ryn-
kiem zbytu są bogate kraje 
Zatoki Perskiej, gdzie niewol-
nictwo nie wywołuje takiego 
oburzenia, gdyż istnieje od 
setek lat. Autor ma nadzieję, 
że jego książki będą ostrze-
żeniem i wołaniem o zmianę 
istniejącej sytuacji.

A.S.  

MARCIN MARGIELEWSKI
„MODELKI Z DUBAJU” 

WIOLA WOŁOSZYN, 
PRZEMEK LIPUT
„JANO I WITO 
UCZĄ MÓWIĆ. 
RÓŻOWY ROWER”

Autorzy popularnej serii 
książek sensorycznych dla 
najmłodszych, wychodzą 
z nową propozycją dla ma-
łych czytelników – cyklem 
książek logopedycznych 
Jano i Wito uczą mówić.

Pierwsza część, Różowy ro-
wer, dotyczy literki „R”. Wiola 
Wołoszyn oraz Przemek Li-
put zastosowali tutaj cieka-
we rozwiązanie: w opowieść 
umiejętnie wplecione zosta-
ły obrazki, które zastępują 
dane słowo w tekście, a każdy 
z tych wyrazów z kolei zawie-
ra w sobie problematyczną 
literkę „R”. Przedstawiona hi-
storia, nie dość, że interesują-
ca i zabawna, dotycząca jakże 
bliskiej dziecku sprawy, jaką 

jest impreza urodzinowa, sta-
nowi również świetną zaba-
wę w odgadywanie obrazków.

Oprócz ćwiczenia mowy, 
pozycja ta posiada również 
walor edukacyjny w tym 
sensie, że autorka w bardzo 
przystępny dziecku sposób 
tłumaczy, że kolor różowy nie 
jest wyłącznie dla dziewczy-
nek – przecież kolor nie ma 
płci, a także, że nie można 
oceniać książki po okładce – 
innymi słowy, dziecko dowie 
się, że wygląd zewnętrzny 
nie świadczy o zawartości, 
która może nas mile zasko-
czyć, wbrew złemu, pierwsze-
mu wrażeniu. Takie zgrabne 
przemycenie morału w pro-
stej, na pierwszy rzut oka, 
opowieści staje się dodatko-
wym atutem tej publikacji.

Na końcu książki znaj-
dziemy także zestaw kilku 
krótkich, praktycznych porad 
dla rodziców czy opiekunów, 
których dzieci borykają się 
z problemem wymowy tej 
kłopotliwej głoski. Z kolei 
mali czytelnicy znajdą tutaj 
zagadkowy obrazek, a ich 
zadaniem będzie odszuka-
nie na nim wszystkich słów 
z bohaterką tej części serii 
– literką „R”.

H.SZ.

DLA 
DZIECI

Książka dla najmłodszych 
czytelników szukających od-
powiedzi na trudne pytanie 
– dlaczego nosimy maseczki?

Duży wygodny format. 
Grube kartonowe kartki. Ko-
lorowe ilustracje. Otwierane 
okienka na stronach i prze-
suwne elementy zachęcają 
do czytania, oglądania i roz-
mawiania z dzieckiem o wi-
rusach.

Z książki dzieci dowiedzą 
się: Jak wyglądają wirusy, 
w jakim środowisku żyją, jak 
się przenoszą oraz kiedy i jak 
możemy się zarazić, a także co 
robić, aby uniknąć zarażenia, 

kto jest najbardziej narażo-
ny na zarażenie, jak można 
zadbać o zdrowie dziadków 
oraz jakich zasad higieny 
trzeba przestrzegać, by być 
zdrowym. Po przeczytaniu 
książki dzieci znają już odpo-
wiedź na pytanie – DLACZEGO 
NOSIMY MASECZKI?

Polecam G.P.

„DLACZEGO 
NOSIMY 
MASECZKI?”

DLA 
DZIECIILARIA CAPUA

18 +

Rawicka Biblio-
teka Publiczna 
otrzymała dofi-
nansowanie na 
dwa projekty w ra-
mach programu 
„Partnerstwo dla 
książki 2021”, rea-
lizowanego ze środ-

ków pozostających w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. 

Projekt „Halo Wy tam! Ja tu czytam.”, 
wyceniony został na 8490 zł. Uzupełniony 
konkursami tematycznymi, realizuje zadania 
na rzecz dzieci do lat 12. Zadanie w swoim 
założeniu ma kształtować zachowania czytel-
nicze oraz animować czytelnictwo w sposób 
dostosowany również do osób ze szczegól-
nymi potrzebami. Swoim zasięgiem obejmie 
też uczestnictwo czytelników z Filii Zielona 
Wieś oraz Słupia Kapitulna. Proponowane 
spotkania mają mieć charakter nietypowy, 

wykraczający poza działania stricte promu-
jące czytelnictwo, gdzie literatura wchodzi 
w dialog z innymi rodzajami sztuki: teatrem, 
fotografią, komiksem. 

Kolejny projekt - Rawicki Plener Kryminal-
ny, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 
16 000 zł., poszerzy i urozmaici ofertę Letniej 
Strefy Książki, która przez całe lato będzie 
kreować przestrzeń biblioteczną w plene-
rze. Zadanie skupi wokół siebie środowisko 
literacko - artystyczne. Niekonwencjonal-
ne połączenie plenerowej biblioteki i fil-
mu, stworzy przestrzeń do wymiany myśli, 
twórczej aktywności i kontaktów z twórcami 
kryminalnych historii. Taka forma działal-
ności umożliwi nawiązanie dialogu między-
pokoleniowego oraz zadba o uczestnictwo 
osób ze szczególnymi potrzebami w życiu 
kulturalnym. 

Szczegóły na temat organizowanych przed-
sięwzięć podawane będą do publicznej wia-
domości bliżej zaplanowanych terminów 
za sprawą Facebooka bibliotecznego oraz 
strony internetowej.

Podwójnie wyróżnieni!
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ
Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu

/jp
 &

 im

SCHRONISKO
DLA ZWIERZĄT W RAWICZU
ul. Zwierzyniecka 3

DZIĘKUJEMY
ZA KAŻDĄ ADOPCJĘ!

,,Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas'' - Flora Edwards.
Ogromnie dziękujemy za zorganizowane zbiórki karmy dla schroniskowych psów i kotów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że pamiętaliście 
również o żwirku dla kociaków. W imieniu swoim i zwierzaków bardzo dziękujemy! Jesteście niesamowici!

Zbiórka zorganizowana przez 
Szkołę Podstawową Zespołu 
Szkół w Miejskiej Górce.

Zbiórka zorganizowana przez Szkołę 
Podstawową i Przedszkole Zespołu Szkół 
w Dłoni.

Zbiórka zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ra-
wiczu.

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ…



 � 20 marca (sobota)
19:00 Festiwal Artystyczny Koniugacje - pierwszy 
odcinek konkursowy
Odcinek online na kanale Youtube DK w Rawiczu

 � 22-31 marca
10:00 - 18:00 Wystawa Heleny Szczypko Malar-
stwo
Sala Piecowa DK w Rawiczu 
Wystawa czynna dla zwiedzających w godzinach 
otwarcia Saloniku Sztuki

 � 26 marca (piątek)
19:00 Spektakl komediowy w gwiazdorskiej obsa-
dzie: Miłosna pułapka
Limit publiczności do 50%. Sala Widowiskowa DK 
w Rawiczu. Bilety w cenie 30/40 zł do nabycia  
na stronie internetowej: www.bilety24.pl

 � 20 marca (sobota)
19:00 Festiwal Artystyczny Koniugacje - drugi 
odcinek konkursowy
Odcinek online na kanale Youtube DK w Rawiczu

 � 1 kwietnia (czwartek)
16:00 Zastrzyk Kultury: Ozdoby Wielkanocne
Warsztaty online na kanale Youtube DK w Rawiczu 

 � 9 kwietnia (piątek)
15:00-19:00 Wystawa dyplomowa Małgorzaty 
Walkowiak:
Kobieta w różnych odsłonach – przyroda cyklicznoś-
cią jej życia. Sala Piecowa DK w Rawiczu
Wystawa dostępna także od 12 kwietnia  
do 23 kwietnia w godzinach 8:00-15:00

 � 10 kwietnia (sobota)
Festiwal Artystyczny Koniugacje - trzeci odcinek 
konkursowy
Odcinek online na kanale Youtube DK w Rawiczu

 � 15 kwietnia (poniedziałek)
19:00 Nowy cykl spotkań: dr Andrzej Wątorski 
– Wielkie miasta. Cykl online dostępny na kanale 
YouTube DK w Rawiczu

 � 24 kwietnia (sobota)
19:00 Festiwal Artystyczny Koniugacje - koncert 
finałowy hybradowo
Limit publiczności do 50%

 � 25 kwietnia (niedziela)
Kabaret Paranienormalni: BeZnieczulenia
Limit publiczności do 50%
Bilety dostępne na stronie: www.biletyna.pl

UWAGA: Wydarzenia z udziałem publiczności zależne są od 
aktualnych obostrzeń. W przypadku przełożenia terminu wy-
darzenia, bilety zachowują swoją ważność. Bieżące informacje 
na stronie dk.rawicz.pl oraz na fanpage'u DK Rawicz.

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY


