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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.

Przypominamy, że od 6 września br. obowiązują nowe numery kontaktowe 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Sekretariat Burmistrza - tel. 65 616 49 81
Biuro Obsługi Klienta - tel. 65 616 49 80
Sekretarz Gminy - tel. 65 616 49 88 / 404
Skarbnik Gminy - tel. 65 616 49 86 / 412
Wydział Organizacji i Nadzoru - tel. 65 616 49 88
Naczelnik Wydziału - tel. 65 616 49 88 / 404
Zastępca Naczelnika - tel. 65 616 49 88 / 406
- Działalność gospodarcza - tel. 65 616 49 88 / 447
- Zespół Obsługi Klienta - tel. 65 616 49 88 / 446
- Zespół Kadr i Płac - 65 616 49 88 / 405 / 498
- Biuro Rady Miejskiej - 65 616 49 88 / 407 / 408
- Zespół ds. zakupów, mienia i BHP - 65 616 49 88 / 410
- Inspektor Ochrony Danych - 65 616 49 88 / 406
- Zespół ds. obsługi informatycznej i wdrożeń - 65 616 49 88 / 411
Wydział Finansowo- Budżetowy - 65 616 49 86
Naczelnik Wydziału - 65 616 49 86 / 412
Z-ca Naczelnika Wydziału do spraw budżetu planowania i analiz - 65 616 49 86 / 417
Zespół Budżetu Planowania i Analiz - 65 616 49 86 
- Księgowość i sprawozdania - 65 616 49 86 / 430
- Budżet gminy - 65 616 49 86 / 418
Zespół Finansowo- Księgowy - 65 616 49 86
- Główny księgowy - 65 616 49 86 /431
- Księgowość urzędu - 65 616 49 86 /413
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych - 65 616 49 83
Z-ca Naczelnika Wydziału do spraw Podatków i Opłat Lokalnych - 65 616 49 83 / 455
Podatki i opłaty lokalne - 65 616 49 83 / 420
Podatki - księgowość osoby prawne - 65 616 49 83 / 414
Podatki - księgowość osoby fizyczne - 65 616 49 83 / 415
Podatek od środków transportowych - 65 616 49 83 / 416
Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju - 65 616 49 84
Naczelnik Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju - 65 616 49 84 / 435
- Zespół Planowania Przestrzennego - 65 616 49 84 / 438
- Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe - 65 616 49 84 / 436
- Ochrona środowiska, wycinka drzew, dotacje - 65 616 49 84 / 439
- Sprzedaż nieruchomości, lokale - 65 616 49 84 / 440
- Dzierżawy i podziały geodezyjne - 65 616 49 84 / 437
Biuro Inwestycji Kubaturowych - 65 616 49 84
- Zgłaszanie awarii oświetlenia - 65 616 49 84 / 426
- Inwestycje Kubaturowe - 65 616 49 84 / 424
- Inwestycje Kubaturowe - 65 616 49 84 / 422
Biuro Zarządzania Drogami - 65 616 49 84
Kierownik Biura Zarządzania Drogami - 65 616 49 84 / 419
Utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego - 65 616 49 84 / 454
Organizacja ruchu drogowego, uzgodnienia - 65 616 49 84 / 427
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - 65 616 49 85
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - 65 616 49 85 / 432
- Przedszkola - 65 616 49 85 / 433
- Szkoły i sprawy społeczne - 65 616 49 85 / 434
Wydział Spraw Obywatelskich - 65 616 49 82
- Naczelnik Wydziału - 65 616 49 82 / 441
- Urząd Stanu Cywilnego - 65 616 49 82 / 403
- Dowody osobiste - 65 616 49 82 / 443
- Ewidencja Ludności - 65 616 49 82 / 442
- Ochrona p-poż., sprawy wojskowe, imprezy masowe, zgromadzenia - 65 616 49 82 / 502
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 
Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 / 425
- Zamówienia publiczne - 65 616 49 87 / 423 /496
- Zarządzanie Projektami i Funduszami - 65 616 49 87 / 425
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy - 65 616 49 88 / 409
Biuro Prawne - 65 616 49 88 / 497
Biuro Audytu i Kontroli - 65 616 49 88 / 429
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej - 65 616 49 88 / 500 
Biuro Zarządzania Kryzysowego - 65 616 49 88 / 444

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

Co piątek, na rawickim 
Rynku obok Muzeum Ziemi 
Rawickiej będzie można oso-
biście załatwić sprawy zwią-
zane z energią elektryczną. 
8 października odbył się ofi-
cjalny start Mobilnego Biura 
Obsługi Klienta. W jego wnę-
trzu konsultanci będą obsłu-
giwać mieszkańców Rawicza 
i okolic, pomagając w kwe-
stiach związanych z zaku-
pem energii elektrycznej. 
Mobilne biuro będzie czyn-
ne w godz. 9:30 – 14:30. 

Mobilne Biuro Obsługi 
Klienta to specjalny pojazd 
z dwoma stanowiskami ob-
sługowymi, przystosowany 
do prowadzenia działalności 
usługowej. Do końca roku bę-
dzie on regularnie odwiedzał 
klientów w pięciu miejsco-
wościach Wielkopolski, w któ-
rych nie ma stacjonarnych 
biur obsługi Enei. W ramach 
pilotażu, Enea będzie rota-
cyjnie odwiedzała wybrane 
lokalizacje: w poniedziałki 
Gostyń, we wtorki Śrem, 
w środy Środę Wielkopol-
ską, w czwartki Wągrowiec, 
a w piątki Rawicz. 

- Mobilne Biuro Obsługi 
Klientów to nasza odpowiedź 
na oczekiwania kierowane 
często do Enei przez władze 
samorządowe, aby w mia-

stach, w których nie mamy 
BOK-ów, świadczyć usługi 
dla naszych klientów z tych 
powiatów. Wiemy, że dojazd 
do innej miejscowości, by za-
łatwić swoje sprawy, wymaga 
większego planowania i za-
angażowania. Dlatego chce-
my klientom ułatwić kontakt 
z Eneą. Mam nadzieję, że 
klienci przyzwyczają się do 
tego, że jesteśmy raz w tygo-
dniu w ich miejscowości, a mo-
bilny BOK na stałe wpisze się 
w krajobraz miasta i funkcjo-
nowanie jego mieszkańców – 
powiedział Dariusz Szymczak, 
prezes Enei Centrum, spółki 
odpowiedzialnej w Grupie 
Enea za obsługę klienta.

Dzięki wykwalifikowanym 
doradcom, w mobilnym biu-
rze klienci zrealizują wszelkie 
kwestie związane z energią 
elektryczną, tak samo jak 
w stacjonarnych biurach 
obsługi. Dla mieszkańców 
Rawicza i okolic będzie to 
najwygodniejszy sposób na 
załatwianie swoich bieżących 
spraw, bez konieczności do-
jazdu do oddalonych z ich 
perspektywy biur obsługi.

- Jestem otwarty na każ-
dą propozycję, która ułatwia 
mieszkańcom kontakt w bie-
żących sprawach, szczególnie 
tych formalnych. Mam nadzie-
ję, że mobilne biuro będzie 

służyło mieszkańcom całego 
regionu leszczyńskiego i już 
teraz serdecznie zapraszam 
w piątki do Rawicza. Jeste-
śmy jednym z pięciu wielko-
polskich miast, w których taki 
punkt powstanie, dlatego war-
to z niego skorzystać – dodaje 
Grzegorz Kubik, burmistrz 
Gminy Rawicz.

Podobnie jak stacjonarne 
placówki obsługi, mobilne 
biuro działa w reżimie ogra-
niczeń sanitarnych, a obsługa 
odbywa się przy zachowaniu 
wszelkich środków bezpie-
czeństwa. Wewnątrz może 
przebywać tylu klientów, ile 
jest uruchomionych stano-
wisk bezpośredniej obsługi. 
Obowiązuje zasada zakrywa-
nia ust i nosa oraz dezynfekcji 
rąk przed podejściem do sta-
nowiska, a klienci oczekujący 
na zewnątrz powinni zacho-
wać bezpieczną odległość od 
pozostałych osób.

Na wizytę w mobilnym 
Biurze Obsługi Klienta warto 
umówić się wcześniej. Można 
to zrobić za pośrednictwem 
strony internetowej www.
enea.pl lub przez infolinię: 
611 111 111. Klienci, którzy 
odwiedzą biuro bez wcześ-
niejszego umówienia się, będą 
obsługiwani w miarę dostęp-
ności stanowisk obsługowych 
i konsultantów.  /Enea

ENEA 
BLIŻEJ 
MIESZKAŃCÓW
RAWICZA
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20 września opublikowa-
no wyniki naboru do tzw. 
Inicjatywy „SOWA - Strefa 
Odkrywania Wyobraźni 
i Aktywności”, ogłoszonego 
w kwietniu br. przez Cen-
trum Nauki Kopernik pod 
patronatem Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. Rawicz 
znalazł się na liście 30 miej-
scowości, w których powsta-
nie SOWA. 

Wyniki naboru ogłoszono 
podczas otwarcia „SOWY” 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
To właśnie tam i w Raciborzu 
powstają w tym roku dwie 
„SOWY” w ramach pilotażu 
programu. W uroczystości ot-
warcia uczestniczył Burmistrz 
Gminy Rawicz. Kolejnych 
30 takich miejsc powstanie 
w latach 2022-2023, w tym 
w Rawiczu, co potwierdza 
otrzymany w czasie uroczy-
stości akt. 

SOWA to pilotażowy pro-
jekt Ministerstwa Edukacji 
i Nauki oraz Centrum Nauki 
Kopernik zapoczątkowany 
w sierpniu 2020 roku. Zakłada 
on stworzenie do 2023 roku 
ogólnopolskiej sieci lokalnych 
minicentrów nauki, w któ-

rych zgodnie z innowacyjnym 
podejściem praktykowanym 
od lat w CNK, wiedzę zdoby-
wa się poprzez samodzielne 
poszukiwanie i eksperymen-
towanie. Celem stworzenia 
ośrodków SOWA jest wzboga-
cenie lokalnych społeczności 
o nowe środowiska edukacyj-
ne. Centra z założenia mają 
być lokalizowane w instytu-
cjach kultury (domy kultury, 
biblioteki, muzea). 

Rawicka SOWA zostanie 
ulokowana w nowym obiekcie 
Rawickiej Biblioteki Publicz-
nej w IV kwartale 2022 roku. 
Będzie składała się z 2 inte-
gralnych przestrzeni:
• wystawy złożonej z 15-18 
eksponatów zaprojektowa-
nych i zbudowanych przez 
CNK Kopernik, ukazujących 
doświadczalny charakter 
nauki, dających możliwość 
samodzielnego eksperymen-
towania,
• majsterni – w której będą 
prowadzone różnorodne za-
jęcia i warsztaty.

CNK Kopernik przeszkoli 
animatorów do pracy oraz 
udostępni pakiet dobrych 
praktyk. 

/WESS
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W RAWICZU POWSTANIE STREFA 
ODKRYWANIA, WYOBRAŹNI I AKTYWNOŚCI

NA RAWICKICH SZLAKACH 
Z MUZEALNYMI QUESTAMI 

Muzeum Ziemi Rawickiej 
stale wzbogaca ofertę w za-
kresie edukacji regionalnej, 
a także formy popularyzacji 
wiedzy o zbiorach i lokalnym 
dziedzictwie kulturowym. 
Rosnącym zainteresowa-
niem gości odwiedzających 
muzeum oraz Punkt Infor-
macji Turystycznej i Kultu-
ralnej cieszą się questy. 

Wśród propozycji aktyw-
nego zwiedzania znalazło się 
już kilka tematycznych kart 
z zagadkami i zadaniami, 
przygotowanych przez pra-
cowników muzeum: „Tro-
pem ratuszowych tajemnic”, 
„Zdobądź kadeckie słońce”, 
„W poszukiwaniu skarbu 
muzealnika” oraz „Z niedź-
wiadkiem na tropach historii”, 
ostatni dedykowany przede 
wszystkim dzieciom.

- Questing jest stosunkowo 
nową, ale zyskującą coraz 

większą popularność formą 
turystyki aktywnej. Łączy za-
bawę z edukacją, przy czym 
najważniejsze jest zaanga-
żowanie odbiorców, którzy 
w trakcie zwiedzania ekspo-
zycji muzealnej lub rawickich 
zabytków poszukują wskazó-
wek i rozwiązań kolejnych hi-
storycznych zagadek. Questy 
są atrakcyjne zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i osób 
dorosłych. Stanowią też cieka-
we narzędzie pracy z uczniami 
podczas lekcji o tematyce re-
gionalnej – podkreśla Adriana 
Miara, Dyrektor muzeum.

Uczestnicy zabawy otrzy-
mują w muzeum bezpłatne 
karty z zadaniami i poruszając 
się zgodnie z zawartą w nich 
instrukcją, będącą jednocześ-
nie opisem trasy turystycznej, 
rozwiązują zagadki. Podpo-
wiedzi znajdują w przestrzeni 
ekspozycji muzealnej, wokół 
ratusza lub przy mijanych 

obiektach historycznych. Cza-
sami rozwiązania ukryte są 
w detalach architektonicznych 
budynków lub na tablicach pa-
miątkowych. Na zakończenie 
uczestnicy rozwiązują hasło 
oraz otrzymują w muzeum 
pieczęć poświadczającą roz-
wiązanie questu.

Premiera kolejnego mu-
zealnego questu, tym razem 
o tematyce historycznej i zwią-
zanej z lokalnymi miejscami 
pamięci narodowej, jest pla-
nowana na listopad tego roku. 
/MZR
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Trwa przebudowa ul. Sa-
perskiej i Broniewskiego 
w Rawiczu. Obie inwestycje 
mają zakończyć się w tym 
roku. 

Realizowane są prace 
związane z budową ciągu 
pieszo-rowerowego na ulicy 
Broniewskiego – od SP4 do 
ul. Winiary. Po wybudowania 
ciągu na istniejącym chodniku 
po stronie szkoły podstawowej 
zostanie wprowadzona stała 
organizacja ruchu polegająca 
na dopuszczeniu tam ruchu 
rowerowego. Łączny koszt 

przebudowy Broniewskiego 
i Spokojnej (której przebudo-
wa już się zakończyła) to 778 
tys. zł, z kolei przebudowa 
Saperskiej kosztuje 159 tys. zł.

Trwają również prace zwią-
zane z przebudową drogi 
gminnej w Zielonej Wsi w kie-
runku Dębna Polskiego na od-
cinku od drogi powiatowej 
do końca zabudowań. Koszt 
inwestycji to ok. 380 tys. zł, 
a w jej ramach powstanie jezd-
nia i jednostronny chodnik 
z kostki brukowej betonowej 
na długości ok. 400 m.     /cib

RAWICZ DZIĘKI DOTACJI 
REMONTUJE 
KOLEJNE MIESZKANIE 
DLA REPATRIANTÓW

Na przełomie październi-
ka i listopada 2021 roku ma 
być gotowe kolejne mieszka-
nie dla repatriantów. Prace 
remontowe wykona Zakład 
Remontowo–Budowlany REM
-BUD za 104,3 tys. zł. Inwesty-
cja w całości finansowana 
jest z dotacji.

Umowa z wykonawcą zosta-
ła podpisana 8 lipca 2021 roku. 
Dotyczy ona przebudowy 
mieszkania przy ul. Staszica 
1/10 w Rawiczu o powierzchni 
49,10 m kw., w skład którego 
wchodzą dwa pokoje, kuchnia 
oraz łazienka.

- Przygotowujemy się do 
przyjęcia kolejnej rodziny 
polskiego pochodzenia. Na 
bieżąco staramy się pozyski-
wać pełne dofinansowanie na 

ten cel z budżetu wojewody, 
co pozwala nam również na 
remont własnych zasobów bez 
udziału środków wydatkowa-

nych z budżetu gminy - wyjaś-
nia burmistrz Grzegorz Kubik. 

/cib

RAWICKIE DROGI 
ZMIENIAJĄ 
OBLICZE

RONDO GOTOWE, 
PRZEJAZD 
PŁYNNIEJSZY

We wrześniu zakończyły 
się prace związane z prze-
budową skrzyżowania ulic  
3 Maja, Przyjemskiego i Dą-
browskiego. 

Dotychczasowe światła zo-
stały zlikwidowane, a ruch 
odbywa się po rondzie. Po 
kilku tygodniach jazdy po 
nowym skrzyżowaniu miesz-
kańcy chwalą płynność prze-
jazdu.      /cib
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POWSTAJE 
RONDO PRZY 
BYŁYM TESCO

Obecnie trwa budowa kolejnego 
ronda na skrzyżowaniu ulic Wały 
Powstańców Wlkp., Kamińskiego 
i 17 Stycznia. 

Prace rozpoczęły się we wrześniu, 
a zgodnie z planem mają zakończyć 
się z początkiem grudnia. Skrzyżo-
wanie przy byłym Tesco pozwala 

na budowę większego ronda niż 
w przypadku ulic 3 Maja, Przyjem-
skiego i Dąbrowskiego. Władze gmi-
ny uważają, że dzięki usytuowanym 
dookoła plant rondom, poprawi się 
bezpieczeństwo, skróci czas prze-
jazdu, zwiększy płynność ruchu 
oraz zmniejszy zanieczyszczenie 
powietrza spalinami.     /cib

KOLEJNE ZIELONE MIEJSCA NA MAPIE 
RAWICZA

Kolejne małe parki 
i skwery mają powstać 
w Rawiczu. Burmistrz 
gminy Grzegorz Kubik 
poinformował, że po-
wstaje lista proponowa-
nych miejsc, które mogą 
zostać zagospodarowane. 
To tereny m.in. po byłych 
cmentarzach przy Długiej, 
Leśnej czy Ogrodniczej.

Samorząd pracuje nad 
listą terenów, które mogą 
zostać zagospodarowane 
poprzez nasadzenia zieleni, 
budowę alejek i oświetla-
nia oraz małej architektury. 
Kluczowe jest zachowanie 
zielonego i spokojnego kli-
matu tych miejsc. Takie 
działania gmina prowadziła 
już w przeszłości poprzez 
zagospodarowanie rawi-
ckich górek.

Rawicz chce nawiązać 
współpracę z uczelniami, 
które pomogą opracować 
zagospodarowanie tere-
nów zielonych. Burmistrz 
zapowiedział również po-

szukiwanie możliwości 
dofinansowań na ten cel. 
Jakie tereny zostały wstęp-
nie wskazane do zagospo-
darowania?

● Teren przy alejce dwor-
cowej, czyli obszar pomię-
dzy ul. 11-go Listopada, 
Piłsudskiego i alejką pieszo
-rowerową prowadzącą 
do dworca.
● Obszar byłego cmentarza 
ewangelickiego na Glinkach 
w rejonie ul. Długiej, Pół-
wiejskiej i Południowej.
● Obszar byłego cmentarza 
żydowskiego przy ul. Leśnej 
i Wzgórze.
● Były cmentarz ewangelicki 
przy ul. Ogrodniczej i Miłej.
● Obszar na terenie byłego 
poligonu wojskowego od 
strony ul. Świętojańskiej.
● Teren przy ul. Kadeckiej 
w rejonie cmentarza żołnie-
rzy radzieckich.
● Teren poewangelickiego 
cmentarza w Sarnowie.

/cib



10/2021 (rok XXVIII)     gazeta@rawicz.eu6

JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA PRZEDSZKOLE 
PRZY UL. MIKOŁAJEWICZA?

MULTIBIBLIOTEKA NA FINISZU, 
BUSZY 5 RUSZYŁO 

Ze względu na stan tech-
niczny Przedszkola nr 6 im. 
Przyjaciół Kubusia Puchatka 
w Rawiczu przy ul. Mikoła-
jewicza 23 władze Rawicza 
rozważają budowę nowego 
obiektu. Budynek po ponad 
35 latach wymaga generalne-
go remontu z koniecznością 
wykonania instalacji wodo-
ciągowej i przeciwpożaro-
wej.

Przedszkole przy ul. Mikoła-
jewicza zostało wybudowane 
w 1985 roku. Obecnie dys-
ponuje 5 oddziałami przed-
szkolnymi, a pracuje w nim 
14 nauczycieli i 13 pracow-
ników administracji i obsługi. 
- Przedszkole odbiega od stan-
dardów, które wyznaczyliśmy 
sobie jako organ prowadzący. 
Technologia, w jakiej został 
wykonany powoduje, że może-
my go jedynie wyburzyć i wy-
budować nowy w tym samym 
miejscu lub przenieść możli-
wie blisko. Placówka wymaga 
ogromnych nakładów finan-
sowych, dlatego rozważamy 
budowę nowoczesnego obiek-
tu, jeśli zaistnieje możliwość 

pozyskania dofinansowania - 
mówi wiceburmistrz Rawicza 
Paweł Szybaj.

Gmina rozważa dwa sce-
nariusze. Jednym z nich jest 
pozyskanie dofinansowania 
i ulokowanie nowego obiek-
tu tuż obok starego budyn-
ku. Drugą możliwością jest 
skorzystanie z programów 
społecznego budownictwa 
mieszkaniowego oraz dofinan-
sowań do budowy przedszko-
li, co pozwoliłoby utworzyć 
na terenie przy PKP budynki 
mieszkaniowe, a ich część 
przeznaczyć pod przedszkole.

Jak zaznacza wiceburmistrz 
Paweł Szybaj, wszystko zale-
ży od tego, które z rozwiązań 
będzie korzystniejsze. Nie ma 
jeszcze decyzji w tej sprawie, 
ale w dłuższej perspektywie 
budynek nie będzie nadawał 
się do użytkowania.

Rodzice dzieci, które obec-
nie uczęszczają do przedszko-
la, nie powinni się obawiać. 
Plany budowy dotyczą kolej-
nych lat, a obecnie władze 
gminy analizują możliwości 
pozyskania środków na ten 
cel.        /cib

Trwają intensywne pra-
ce związane z przebudową 
gminnych budynków w cen-
trum miasta. 

W przypadku Multibiblio-
teki wykonawca kończy pra-

ce związane z tynkowaniem 
ścian, na poddaszu układa-
na jest glazura w toaletach, 
w części ściany zostały już 
pomalowane warstwą pod-
kładową farby. Wykonawca 
rozpoczął już prace związane 

z zagospodarowaniem terenu 
przed budynkiem. 

W przypadku budynku przy 
ul. Buszy 5 trwają prace roz-
biórkowe. Wykonawca roz-
począł prace fundamentowe 
szybu windowego.       /cib

Wizualizacja 
budynku przy 
ul. Buszy 5
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

KAMIEŃ WERSALSKI
Traktat Wersalski z 28 

czerwca 1919 roku podpi-
sany został po zakończeniu 
I wojny światowej w celu 
ustanowienia europejskich 
granic państwowych. Ka-
mienne słupy z wyku-
tym napisem „Versailles 
28.6.1919” wskazywały od 
tego czasu odcinki linii gra-
nicznej.

Pomiędzy Dębnem Pol-
skim a Przywsiem na Dolnym 
Śląsku przy drodze zobaczyć 
można autentyczny kamień 
wersalski o numerze J001 
znaleziony kilka lat temu 
przez mieszkańców wsi 
Przywsie w pobliżu dawnego 
przejścia granicznego. Znak 
pochodzący prawdopodob-
nie z innego miejsca na li-
nii granicy został przed laty 
z niego usunięty i zakopany. 
Po wydobyciu spośród gru-
zu, następnie konserwacji, 
umieszczono go w miejscu 
dawnego polsko–niemie-
ckiego pogranicza. Obecnie, 
wraz z nadal zachowanymi 
podstawami szlabanów, słu-
pami a także budynkami 

strażnicy i urzędów celnych 
pełni rolę symbolu i histo-
rycznej pamiątki po dawnym 
przejściu granicznym.

Dziś przejazd z Dębna 
Polskiego do Przywsia ulicą 
Wrocławską  nie wymaga 

okazania paszportu – biegną 
tędy granice województw: 
dolnośląskiego i wielkopol-
skiego, powiatów: trzebni-
ckiego i rawickiego, oraz 
gmin: Żmigród i Rawicz.

Instalacje artystyczne, 
fotografie i wielkoformato-
we grafiki, które łączy sym-
bolika czasu, pamięci oraz 
przemijania, można oglądać 
w galerii Muzeum Ziemi Ra-
wickiej.

Swoje prace na wystawie 
indywidualnej zaprezento-
wała Sylwia Erbert-Hoja, ar-
tystka związana zawodowo 
z Miejskim Biurem Wystaw 
Artystycznych w Lesznie. Eks-
pozycja została otwarta 17 

września br. i będzie czynna 
do końca października. Zwie-
dzają ją mieszkańcy, turyści 
i liczne grupy szkolne.  

- Miejsce, przedmiot, ubra-
nie, fotografia staje się ekwi-
walentem osoby, pamięcią 
o zdarzeniach, wyobrażeniem 
tego, co było. W codzienności 
odnajduję symbole. Poprzez 
nie staram się zrozumieć, 
formułować i wyrażać war-
tości, które są dla mnie waż-
ne. Poszukuję stanu pomiędzy 
słowem a obrazem, który po-

zwoli na zatrzymanie. Two-
rząc obiekty, instalacje uwagę 
skupiam na motywach, które 
mogą być atrybutami tajem-
nicy, zakrycia, odwrócenia 
i zarazem granicy... - tak swo-
ją twórczość charakteryzuje 
sama artystka na kartach wy-
danego przy okazji wystawy 
katalogu. Inspirację twórczą 
stanowią dla niej opowieści 
i pamiątki rodzinne, miejsca 
opuszczone, żywioły oraz 
obiekty sakralne. 

/MZR

„JAK ZAPEŁNIĆ NIEOBECNOŚĆ”
- JESIENNA WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W MUZEUM
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W drugi weekend wrześ-
nia odbył się tegoroczny 
Jarmark Historyczny, któ-
rego motywem przewodnim 
były wielkopolskie trady-
cje muzyczne i kulinarne. 
Wydarzenie zostało zorga-
nizowane przez Muzeum 
Ziemi Rawickiej i Fundację 
Dudziarz.eu., we współpra-
cy z Urzędem Miejskim, 
Lokalną Grupą Działania 
„Gościnna Wielkopolska” 
oraz jednostkami samo-
rządowymi Gminy Rawicz. 
Wydarzenie wpisywało się 
w ogólnopolskie obchody Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa.

Głównymi bohaterami te-
gorocznej edycji imprezy byli 
muzycy ludowi – współcześni 
członkowie kapel i zespołów 
regionalnych, instrumen-
taliści czerpiący inspiracje 
z folkloru, a także ich dawni 
„mistrzowie”. Bogate tradycje 
dudziarskie na ziemi rawickiej 
zostały zilustrowane na wy-
stawie plenerowej dokumen-
tującej historię oraz dorobek 
artystyczny Kapeli Rawickich 
Dudziarzy. Otwarcie ekspozy-
cji było połączone z Rawickim 
Maratonem Dudziarskim. Lau-
reatów przeglądu konkurso-
wego kapel mogliśmy usłyszeć 
także na „rynku instrumen-
tów” - podczas odbywających 
się w trakcie jarmarku małych 
koncertów i spotkań z publicz-
nością. Repertuar muzyczny 
południowo-zachodniej Wiel-
kopolski kształtowały kapele 
dudziarzy i skrzypków, a bez 
nich nie byłoby regionalnych 
tańców, tradycji potańcówek 
i biesiadowania. Na jarmarko-
wej scenie wystąpiły „Przod-
ki” z Poznania, „Góreczanki” 
i „Wisieloki”, a także kapela 
ludowa ze Słowacji. Nie za-
brakło akcentów tanecznych 
– odbył się Turniej Tańców Re-
gionalnych, warsztaty tanecz-
ne dla dzieci oraz potańcówki 
z udziałem publiczności.

Na dużej scenie wystąpiły 
gwiazdy wydarzenia: polsko-
ukraiński zespół DAGADANA, 
Kapela ze Wsi Warszawa – 
tegoroczny laureat nagrody 
Fryderyki w kategorii Muzyka 
Świata oraz Ania Rusowicz. 
Natomiast zwieńczeniem im-
prezy był gościnny występ 
Zespołu Folklorystycznego 
„Wielkopolanie”. W ramach 
Jarmarku Historycznego 
w Rawiczu odbył się kolejny 
kiermasz produktów regio-
nalnych z udziałem lokalnych 
producentów żywności, ręko-
dzielników i twórców pamią-
tek folkowych, a także giełda 
staroci. 

/MZR

PODSUMOWANIE JARMARKU HISTORYCZNEGO „U RAWICKICH DUDZIARZY” 

Drugiego dnia jarmarku, powitaliśmy rawickie olimpijki: Karolinę Kucharczyk oraz 
Anitę Włodarczyk. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy naszym mistrzyniom.
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PODSUMOWANIE JARMARKU HISTORYCZNEGO „U RAWICKICH DUDZIARZY” 

W niedzielę na rawickim rynku funkcjonował również punkt 
informacyjny rawickiego projektu WARNIK, dedykowany cudzo-
ziemcom (MIP RAWICZ).

W ramach projektu WARNIK wdrażany jest pilotażowy program 
dotyczący udzielania wsparcia cudzoziemcom i repatriantom 
przebywającym czasowo lub na stałe na terenie naszej gminy. 
Migrantów zachęcamy do odwiedzenia strony www.rawicz.pl, 
zakładka: Biznes. 

Wydarzeniem towarzyszącym Rawickiemu Jarmarkowi Histo-
rycznemu był Rynek Aktywnych Mieszkańców. 

Uroczystym zainaugurowaniem działań Partnerstwa na rzecz 
Integracji i Wspierania Rozwoju Wspólnoty Samorządowej Gminy 
Rawicz było podpisanie listu intencyjnego.

POZNALIŚMY „SMAK TRADYCJI”
W niedzielę na rawickim 

rynku rozstrzygnięto drugą 
edycję konkursu na produkt 
regionalny Gminy Rawicz. 

Po ocenie 20 produktów, ko-
misja konkursowa przyznała 
nagrody za I miejsce w każdej 
z IV kategorii:
Kategoria I: produkty regio-
nalne pochodzenia zwierzę-
cego
I miejsce i nagrodę w wysoko-
ści 1000 zł przyznano Sabinie 
Okupnik i Eugenii Andrzejak 
za produkt: kaczka pieczona 
z jabłkami.
Kategoria II: produkty regio-
nalne pochodzenia roślinnego
I miejsce i nagrodę w wyso-
kości 1000 zł przyznano Kole 
Gospodyń Wiejskich w Łąkcie 
za produkt: sernik wielkanocny.
Kategoria III: napoje regio-
nalne
I miejsce i nagrodę w wyso-
kości 1000 zł przyznano Kole 
Gospodyń Wiejskich wsi Zawa-
dy „Fajne Babki” za produkt: 
śliwkówka Fajnych Babek.

Kategoria IV: inne produkty 
regionalne
I miejsce i nagrodę w wyso-
kości 1000 zł przyznano Kole 
Gospodyń Wiejskich w Ugodzie 
„Ugodzianki” za produkt: tra-
dycyjne placki ziemniaczane 
z syropem z buraków cukro-
wych.
Wręczono również wyróżnie-
nia za wystrój i prezentację 
stołów, które trafiły do:
1) Rawickie Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Bur-
sztyn”
2) Stowarzyszenie Żylicka 
Rzecz Babska
3) Koło Gospodyń Wiejskich 
wsi Zawady „Fajne Babki”

Organizatorem konkursu 
był Urząd Miejski Gminy Ra-
wicz oraz Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej. Patronat nad konkursem 
objęła Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego 
z siedzibą w Warszawie, któ-
rej dziękujemy za przekazanie 
specjalnych nagród dla laure-
atów konkursu.       /red
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24 września odbyła się uro-
czystość nadania sztandaru 
Szkole Podstawowej nr 5 im. 

Karola Kurpińskiego w Rawi-
czu w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Sarnowie. 

Uchwałę w tej sprawie Rada 
Miejska Gminy Rawicz pod-
jęła w ubiegłym roku, jednak 

obchody zostały przesunięte 
ze względu na pandemie CO-
VID-19.

W uroczystości wzięli 
udział samorządowcy, na-
uczyciele, uczniowie oraz 
zaproszeni goście. Po po-
święceniu sztandaru przez 
księdza Karola Juśkiewicza 
– proboszcza parafii pw. Św. 
Marcina w Łaszczynie, bur-
mistrz Grzegorz Kubik prze-
kazał sztandar dyrektorowi 
szkoły Michałowi Bródce. Po 
uroczystym ślubowaniu zło-
żonym przez uczniów szkoły, 
odbyła się część artystyczna.

Całej społeczności szkolnej 
gratulujemy i życzymy do-
chowania wierności słowom 
przysięgi, jaka towarzyszyła 
nadaniu sztandaru.     /red

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KAROLA 
KURPIŃSKIEGO MA WŁASNY SZTANDAR

20-LECIE FUNKCJONOWANIA SP ZOZ 
CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ 
I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W RAWICZU

Przeglądając karty historii 
natrafimy na dzień 1 wrześ-
nia 1993 r. Właśnie tego dnia, 
przez ówczesne władze sa-
morządowe, został powołany 
Ośrodek Rehabilitacji Nie-
pełnosprawnych. Siedzibą 
placówki był budynek Żłobka 
przy ul. Sarnowskiej. 

Ośrodek obejmował opieką 
dzieci w tzw. wieku żłobko-
wym oraz dzieci przedszkol-
ne i szkolne w wieku 7-18 lat. 
W ośrodku funkcjonowały 
również tzw. zespoły eduka-
cyjno – terapeutyczne, zwane 
„klasami życia”, do których 
uczęszczały dzieci z różnymi 
rodzajami niepełnospraw-
ności. Był to wówczas jedyny 
taki ośrodek w byłym wo-
jewództwie leszczyńskim. 
Zajęcia z przygotowania do 
życia prowadzone były przez 
nauczycieli Szkoły Specjalnej 
w Rawiczu, natomiast od-
działywania rehabilitacyjne 
powierzono rehabilitantom 
Ośrodka Rehabilitacji. Przy 
ośrodku działała również 
grupa terapii zajęciowej dla 
osób dorosłych. W ówczesnym 
czasie, dzieci były przywożone 
do ośrodka busem. 

W 2001 r. połączono Ośro-
dek Rehabilitacji Niepełno-
sprawnych z istniejącym 
wówczas Zakładem Fizjotera-
pii i przekształcono w SPZOZ 
Centrum Rehabilitacji Me-

dycznej i Ośrodek Osób Nie-
pełnosprawnych (w skrócie: 
SPZOZ CRM i OON). Ośrodek 
rozpoczął funkcjonowanie 
w nowej formie z dniem  
1 sierpnia 2001 r. W tym roku 
obchodziliśmy jego 20-lecie. 
Pierwszym kierownikiem Cen-
trum był dr Marian Kwaśnik, 
który kierował placówką do 
2012 r. W 2016 r. CRM i OON 
został przeniesiony do budyn-
ku po przedszkolu nr 5 – tzw. 
Grzybek, przy ul. Przyjmy 
Przyjemskiego 22, gdzie nadal 
funkcjonuje. 

Personel ośrodka pra-
cuje z dziećmi z grupy wy-

sokiego ryzyka ciążowo 
– porodowego oraz z dzieć-
mi z zaburzonym rozwojem 
psychoruchowym. Ośrodek 
zatrudnia profesjonalistów 
od fizjoterapii, logopedii, pe-
dagogiki i psychologii, którzy 
ściśle współpracują z leka-
rzami - specjalistami rehabi-
litacji medycznej, ortopedii 
i traumatologii, neurologii 
i psychiatrii dziecięcej. Dla 
każdego pacjenta opracowany 
jest indywidualny program 
terapii dostosowany do jego 
potrzeb i możliwości. Do 
głównych zadań prowadzo-
nej w ośrodku rehabilitacji 

należy nauka samodzielnego 
funkcjonowania, rozwijanie 
sprawności psychoruchowej, 
zapobieganie wykluczeniu 
z uwagi na niepełnospraw-
ność, podtrzymywanie naby-
tych wcześniej umiejętności, 
a także aktywizowanie rodzi-
ców do pracy z dzieckiem 
w warunkach domowych. 

Ośrodek prowadzi również 
rehabilitację pacjentek po le-
czeniu onkologicznym raka 
piersi. Ponadto:
• Ośrodek realizuje program 
rehabilitacji wad postawy dla 
dzieci finansowany przez Gmi-
nę Rawicz. 

• Ośrodek współpracuje z Cen-
trum Usług Społecznych w za-
kresie realizacji świadczeń 
opieki wytchnieniowej dla 
osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności w stopniu 
znacznym. 
• Ośrodek uczestniczy w Na-
rodowym Programie „Szcze-
pimy się” i prowadzi Punkt 
Szczepień Powszechnych oraz 
tzw. punkty objazdowe, które 
działają podczas lokalnych fe-
stynów.

/SPZOZ Centrum Rehabilita-
cji Medycznej i Ośrodek Osób 
Niepełnosprawnych
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Nasza historia

Tomasz Musielak

W 1771 r. dobiegł kresu okres 
rządów nad Rawiczem książęcego 
rodu Sapiehów. Katarzyna Sapieży-
na zdecydowała się sprzedać mia-
sto, a wraz z nim przyległe wioski: 
Sierakowo, Dębno Polskie, Masłowo 
i Szymanowo. Nowym właścicielem 
został Jan Nepomucen Mycielski. 
Problemy Rawicza znane mu były 
doskonale; zanim dokonał zakupu, 
przez kilka lat sprawował funkcję 
plenipotenta Katarzyny, odpowie-
dzialnego za zarządzanie rawicką 
częścią majątku księżnej. 

Mycielscy – mały ród 
o wielkich ambicjach

Jeżeli wziąć pod uwagę prestiż 
rodu, to Mycielscy nie mogli się 
równać z Sapiehami. W ich drzewie 
genealogicznym próżno szukać het-
manów czy marszałków, których tak 
wielu występuje wśród przodków Ka-
tarzyny Sapieżyny. Dość wspomnieć, 
że jedną z najbardziej zaszczytnych 
funkcji w dziejach rodu pełnił sam 
Jan Nepomucen, będący jedynie… 
Starostą ośnickim.  

Mycielscy nie mogli się też poszczy-
cić „starożytnymi” korzeniami swojej 
familii; wywodzili się bowiem ze zwy-
kłej, chłopskiej rodziny, a szlachectwo 
otrzymali za męstwo okazane podczas 
bitwy pod Grunwaldem. Swoje nazwi-
sko wywiedli od niewielkiej miejsco-
wości Mycielin, z której pochodzili. 

Dzięki ogromnej pracowitości oraz 
„biznesowym” małżeństwom, w kolej-
nych dziesięcioleciach Mycielscy mo-
zolnie powiększali swój majątek oraz 
wpływy. Największe znaczenie ród 
ten osiągnął w XVII w. Wówczas My-
cielscy należeli do grona najbardziej 
szanowanych rodzin w Wielkopolsce, 
a w ich władaniu znajdowały się ta-
kie miasta, jak Szamotuły i Gostyń. 
To właśnie w tym drugim mieście 
przyszły właściciel Rawicza zdobywał 
doświadczenie. 

Gostyń kontra Piaski
Jako właściciel Gostynia, Jan Ne-

pomucen musiał się zmierzyć z nie-
spodziewanym problemem: otóż jego 
sąsiad, kasztelan średzki Karol Koszut-
ski postanowił, że tuż pod Gostyniem… 
Założy nowe miasto!

Mycielski należał do ludzi spokoj-
nych. Ta wiadomość wytrąciła go jed-
nak z równowagi. Jako niezły zarządca 
doskonale zdawał sobie sprawę, że 
nowe miasto szybko wyrośnie na ry-
wala Gostynia w walce o zyski z han-
dlu i rzemiosła. A mniejsze dochody 
Gostynia oznaczały mniejsze wpływy 
do sakiewki samego starosty. 

Jan Nepomucen postanowił więc 
sądownie zablokować decyzję Koszut-
skiego. W swoim piśmie procesowym 
uzasadniał, że „miasteczka w bliskości 
miast starodawnych [w tym przypadku 
Gostynia] budowane (…) te miasta do 
upadku doprowadzają”. Żądał, by cho-
ciażby zmusić kasztelana do utrzyma-
nia dystansu dwóch mil od Gostynia. 
Mycielskiego niepokoiła dodatkowo… 

Tolerancja konkurenta. Koszucki zgo-
dził się bowiem na osadnictwo w mie-
ście Żydów i Niemców, którzy mieli 
zakaz osiedlania się w Gostyniu.

Batalia zakończyła się ugodą obu 
panów. Tuż przy granicach Gostynia 
powstała nowa miejscowość – dzisiej-
sze Piaski. Pogodzony z tym faktem 
Mycielski starał się zrobić wszystko, by 
utrzymać pozycję swojej posiadłości. 
W tym celu wydał… „Edykt tolerancyj-
ny”. Dzięki niemu w Gostyniu mogli 
osiedlać się kupcy i rzemieślnicy wy-
znania protestanckiego (czyli głównie 
Niemcy). Co ciekawe, przywilej ten nie 
obejmował Żydów. 

Rawickie długi
Wiele pracy czekało na Mycielskiego 

także i w Rawiczu. Głównym proble-
mem miasta w tym czasie były pustki 
w miejskiej kasie; dość wspomnieć, 
że rajcy nie mieli funduszy nawet na 
godne powitanie nowego właściciela. 
Brak środków finansowych doskwierał 
i mieszkańcom Rawicza, którzy musie-
li ciężko pracować na poprawę swojej 
sytuacji materialnej. Kryzys zmusił 
mieszczan do zwiększenia efektyw-
ności pracy. To zaś przyczyniło się do 
rozkwitu rzemiosła (przede wszystkim 
sukiennictwa). Skorzystał na tym i Ra-
wicz, który dzięki większym wpływom 
podatkowym, nieco podźwignął się 
ekonomicznie. Pojawiały się nowe 
inwestycje; przykładem jest montaż 
na ratuszu piorunochronu – jednego 
z pierwszych na ziemiach polskich.

Duże niebezpieczeństwo dla Rawi-
cza i okolic stanowiły uzbrojone bandy 
oraz obce wojska, śmiało poczynające 
sobie na terenie Rzeczypospolitej. Po-
bliskie trakty i gościńce przepełniały 
„kupy swawolne” żołnierzy - dezer-
terów. Zagrożenie z ich strony było 
na tyle poważne, że Mycielski zaape-
lował do obywateli, by dla własnego 
bezpieczeństwa ograniczyli wyjazd za 
wały miejskie. Rawiczanie borykali 
się też z wrogim działaniem sąsied-

niego państwa, czyli Prus.  W latach 
70. XVIII wieku żołnierze tego kraju 
zajęli Masłowo, a następnie wkroczyli 
do Rawicza, by zarekwirować miesz-
kańcom żywność. 

Jan Nepomucen cieszył się opinią 
obrotnego finansisty. Dzięki temu 
można było żywić nadzieję, że kon-
dycja rawickiego budżetu poprawi 
się. Sytuacja okazała się jednak bar-
dziej skomplikowana; szczęście do 
interesów odwróciło się bowiem od 
szlachcica. Przyczyniły się do tego zbyt 
brawurowe inwestycje Mycielskiego, 
ale i rzeczywistość polityczna w kraju 
po I rozbiorze Rzeczypospolitej. Aby 
ratować sytuację, Jan Nepomucen za-
ciągał kolejne długi pod zastaw swoich 
majątków ziemskich.  

Kolejne niespłacone zobowiązania 
finansowe Mycielskiego sprawiły, że 
w 1788 r. trybunał piotrowski przyznał 
Rawicz Maksymilianowi Mielżyńskie-
mu. W 1791 r. prawo własności do 
miasta przeszło z kolei na Ksawerego 
Działyńskiego. Dwa lata później sytua-
cja  „grodu Przyjemskich” skompliko-
wała się jeszcze bardziej. W wyniku II 
rozbioru Rzeczypospolitej Rawicz stał 
się częścią Królestwa Prus. Nowe wła-
dze na tyle ograniczyły rolę właścicieli 
miast, iż zaczęli oni pełnić rolę już nie 
władczą, a czysto dekoracyjną; najważ-
niejsi stali się bowiem przysłani przez 
Berlin urzędnicy. Dla historii Rawicza 
nie miało to jednak większego zna-
czenia, gdyż już w 1805 r. zadłużone 
miasto i tak  zostało „upaństwowione”.

U SCHYŁKU RZECZYPOSPOLITEJ
– JAN NEPOMUCEN MYCIELSKI

24 września w Szkole 
Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Sierakowie od-
było się podsumowanie 16. 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Noc i dzień 
w szarości” Rawicz 2021. 
Na uroczystej gali wręczo-
no laureatom nagrody i wy-
różnienia.

Na konkurs napłynęły 1893 
prace z terenu całej Polski. 

Nadesłane prace wykonano 
w rozmaitych technikach 
plastycznych: rysunkowych, 
malarskich, graficznych. For-
muła konkursu jest niezmien-
na i prace wykonywane są 
w bieli, czerni oraz szarości. 
Zgodnie z regulaminem jury 
rozpatrywało je w czterech 
kategoriach wiekowych.

W tym roku nagrodzono 
40 młodych artystów. Grand 
Prix - Główną Nagrodę Kon-

kursu, ufundowaną przez 
Burmistrza Gminy Rawicz, 
otrzymał Filip Krauzowicz, 
lat 18 z Nowego Targu.

Głównym organizatorem 
konkursu była Szkoła Podsta-
wowa im. Janusza Korczaka 
w Sierakowie. Patronat hono-
rowy nad konkursem spra-
wowała Akademia Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu. 

/red

PODSUMOWANIE KONKURSU 
„NOC I DZIEŃ W SZAROŚCI”
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9 października odbyła 
się 7. Noc Bibliotek pod ha-
słem "Czytanie wzmacnia". 
Z tej okazji RBP zaprosiła 
rawiczan na wiele cieka-
wych atrakcji.

Benita Smarzek zabrała nas 
do świata naszego wewnętrz-
nego Ja. Jako Trener Mentalny 
pokazała nam czym jest we-
wnętrzny krytyk, czy warto 
go posiadać i jak osiągnąć 
spokój. Miłe słowa a nawet 
komplementy sprawiły nie-
którym sporą radość. Benita 
opowiedziała zebranym jak 
to jest być Mamą Sportowca, 
jak kibicuje się córce Malwinie 
Smarzek z reprezentacji Polski 
w siatkówce oraz jak dmucha 
się w skrzydła by dziecko było 
szczęśliwe i potrafiło się reali-
zować. 

Książki zawsze nas wzmac-
niają, otwierają nam oczy na 
wiele spraw. „Uśmiechologia”, 
z tej książki dowiemy się ja-
kie są konsekwencje braku lub 
obniżonego poczucia własnej 
wartości, co z pewnością po-
może zacząć Wam działać 
i wspierać dokładne obszary 
rozwoju waszych dzieci. Ra-
wicka Biblioteka Publiczna 
zorganizowała „Bieg z książ-
ką”, sztafetę dla uczniów szkół 
podstawowych. Uczestnikami 
byli przedstawiciele 5 szkół. 
Trasa przebiegała przez planty 
oraz park przy Domu Kultury. 
Na poszczególnych stacjach 
na zawodników czekały zma-
gania zarówno sportowe jak 
i umysłowe. Jako pierwsza bieg 
ukończyła drużyna ze Szko-
ły Podstawowej w Masłowie, 
a zaraz za nią uplasowały się: 
Zespół Szkolno - Przedszkolny 
nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 

im. K. Makuszyńskiego, Zespół 
Szkół Specjalnych im. Jana Pa-
wła II oraz Szkoła Podstawowa 
nr 4. Na koniec nastąpiło wrę-
czenie nagród dla laureatów 
oraz drobny poczęstunek.

Po krótkiej przerwie Sabina 
Klak, leszczyńska poetka, za-
brała nas w myślową podróż 
„Spojrzenia w siebie”, poko-
nywania psychicznych barier, 
które nie pozwalają nam na 
realizację największych prag-
nień. Największą przeszkodą 
w realizacji najskrytszych 
marzeń jesteśmy my sami. To, 
co tworzymy w naszych umy-
słach, skutecznie utrudnia sa-
morealizację. Rozwój osobisty 
i nauka pozytywnego myśle-
nia wpływają na zachowanie 
o wiele bardziej, niż możemy 
się w ogóle spodziewać, dlate-
go podświadomość odgrywa 
w tym wszystkim ogromną 
rolę. W trakcie krótkiej relak-
sacji, Sabina wprowadziła nasz 
stan umysłu w błogi czas spo-
koju i odprężenia.

Prawdziwą ucztą dla wy-
trwałych było spotkanie oko 
w oko z Katarzyną Bosa-
cką - dziennikarką, autorką 
i scenarzystką programów te-
lewizyjnych i edukacyjnych, 
specjalistką od zakupów spo-
żywczych i wszelakich, niestru-
dzoną bojowniczką o prawa 
konsumenckie. Jedną z zało-
życielek „Wysokich Obcasów ” 
– dodatku dla kobiet do Gazety 
Wyborczej, przez trzy lata ich 
korespondentką w Waszyng-
tonie. Autorka wielu książek 
kulinarnych, poradnikowych, 
zakupowych. Matka karmią-
ca i kupująca, wraz z mężem 
Marcinem wychowują czwórkę 
dzieci. Bezpośrednia, z dystan-
sem do siebie. Kocha jedzenie 

– proste, naturalne, nie zatrute 
chemią. Najlepiej polskie. Dała 
nam wykład o zdrowym odży-
wianiu, życiu eko i o mądrych 
zakupach, czytaniu etykiet. 
Pani Kasia okazała się wielką 
fanką wielkopolskiego masła 
i kefiru. 

Na zakończenie odbyło się 
podsumowanie konkursu 
literackiego na opowiada-
nie ”Szczypta optymizmu”. 
Pierwsze miejsce w kategorii 
Młodzież szkół podstawowych 
zdobył Karol Kowalski z Boja-
nowa, wyróżnienie Katarzyna 
Majchrzak z Rawicza. W kate-
gorii Dorośli zwycięzcą oka-
zał się pan Marcin Barteczka 
a wyróżnionym Tadeusz Char-

muszko. Nagrody wręczała Ka-
tarzyna Bosacka. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy. 

7. Noc Bibliotek jest już za 
nami. Dziękujemy, że byliście 

z nami. Czytajcie książki, nie-
ważne jakie. Każda zawiera 
w sobie coś, co pomoże akurat 
Wam. 

/RBP

WYDARZENIA

7. NOC BIBLIOTEK JEST JUŻ ZA NAMI

25 września w ramach 
Rawickiego Pleneru Krymi-
nalnego odbyło się ostatnie 
spotkanie z gwiazdą kina 
polskiego. Mateusz Koś-
ciukiewicz wychował się 
w Wielkopolsce, ukończył 
liceum w Nowym Tomyślu, 
został studentem Państwo-
wej Wyższej Szkole Teatral-
nej w Krakowie.

Odkąd pojawił się na srebr-
nym ekranie zachwyca wszyst-
kich i zdobywa kolejne, coraz 
to bardziej prestiżowe nagrody. 
Robert Redford był pod wiel-
kim wrażeniem polskiego ak-
tora na festiwalu w Sundance, 
zachodnia prasa nazwała go 
polskim Jamesem Deanem.

Na planie był już rockma-
nem, mordercą, gwiazdą piłki 
nożnej, narkomanem, słyn-
nym poetą, a w każdym z tych 
wcieleń – buntownikiem. Z ak-
torem o wielu twarzach i ta-
lentach, który za swój ostatni 
występ w nowym filmie Mał-
gorzaty Szumowskiej zgarnął 
nagrodę za najlepszą rolę mę-
ską na 11. Netia OFF CAMERA.  
Ma na swoim koncie również 
scenariusz do przebojowego 
"Disco Polo" w reżyserii Ma-
cieja Bochnaka.

A jaki jest Mateusz jako Ma-
teusz?

- Gdy ktoś popatrzyłby na 
osobę – mnie, nie posiada-
jąc wiedzy na temat mojego 
życia wewnętrznego, to mój 

przypadek wydałby mu się 
beznadziejnie pogmatwany. 
Z bliska – dziwnie i niezrozu-
miale odrzucający, a z daleka 
– niezrozumiale pogmatwany 
i beznadziejnie odrzucający. 
Dla równowagi jestem perfek-
cyjnie poukładany, mimo że 
z zewnątrz sprawiam wrażenie 
nieco pogubionego. A tak po 
prostu, to staram się być jak 
najbardziej normalny - i taki 
jest, potwierdzamy.

Spotkanie odbyło się w ra-
mach Rawickiego Pleneru 
Kryminalnego z lekkim opóź-
nieniem. Dziękujemy Stowa-
rzyszeniu Twórcze Horyzonty 
i Tomaszowi Szwarc za współ-
pracę i prowadzenie spotka-
nia.       /RBP

SPOTKANIE Z MATEUSZEM KOŚCIUKIEWICZEM
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350 przedsiębiorców zarejestro-
wało się do tej pory w Tax Free 
i dzięki temu nadal będą mogli 
sprzedawać swoje produkty w tym 
systemie po 1 stycznia 2022 r., czyli 
po zmianie obsługi dokumentów na 
formę elektroniczną. Zachęcamy 
do rejestracji już dziś na Platformie 
Usług Elektronicznych Skarbowo-
Celnych (PUESC).

Zwrot podatku VAT dla podróżnych 
to możliwość uzyskania zwrotu VAT 
zapłaconego przy zakupie towarów 
w Polsce przez podróżnego, który 
nie ma stałego miejsca zamieszkania 
w UE. Zwrot może nastąpić w przy-
padku podróżnego, który:
• kupił w Polsce towary o wartości 
powyżej 200 zł,
• otrzymał paragon z kasy rejestru-
jącej i dokument Tax Free,
• wywiózł towar w stanie nienaruszo-
nym poza UE i uzyskał potwierdze-
nie tego faktu przez funkcjonariusza 
Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy 
obieg dokumentów, a wywóz towa-
rów poza Polskę/UE potwierdzany 
jest pieczęcią POLSKA – CŁO. Od 1 
stycznia 2022 r. wszyscy sprzedaw-
cy w systemie zwrotu podatku VAT 
podróżnym, będą mieć obowiązek 
wystawiania dokumentów Tax Free 
w formie elektronicznej.

– Trwa rejestracja podmiotów, 
które będą chciały sprzedawać w sy-
stemie Tax Free po 1 stycznia 2022 
r. Możliwość rejestracji na platfor-
mie PUESC została uruchomiona  
1 lipca br. i przedsiębiorcy mają na nią 
pół roku – mówi Małgorzata Spychała
-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Do tej pory zarejestrowało się i do-
pełniło formalności 350 firm. Czasu 
na rejestrację i płynne dostosowanie 
działalności do przejścia na elektro-
niczną formę dokumentów Tax Free 
jest coraz mniej.

Jak się zarejestrować?
Należy wejść na Platformę Usług 

Elektronicznych Skarbowo-Celnych 
(PUESC), gdzie krok po kroku zosta-
niemy przeprowadzeni przez pro-
ces rejestracji. W jej trakcie nastąpi 
weryfikacja czy przedsiębiorca jest 
czynnym podatnikiem VAT i czy ma co 
najmniej jedną kasę rejestrującą on-
line. Są to warunki niezbędne do tego, 
aby sprzedawać towary w systemie 
Tax Free od początku 2022 r.

Zachęcamy także do zapoznania 
się z informacjami zamieszczonymi 
w zakładce o zmianach w Tax Free. 
Sprawdź, co i jak powinieneś zrobić, 
żeby dostosować swoją firmę i móc 
sprzedawać w systemie Tax Free od 
1 stycznia 2022 r.

/KAS

SPRZEDAJESZ  
W SYSTEMIE TAX FREE? 
NIE ZAPOMNIJ  
O WAŻNYM OBOWIĄZKU

Czesław Szwarczyński urodził 
się 15 lipca 1937 r. w Szymanowie 
powiat rawicki. Jego rodzice to Jan 
i Rozalia z Rychterów. Ojciec był 
stolarzem i pracował na kolei. Cze-
sław miał trzech braci i siostrę. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej 
zdał w 1951 r. egzamin wstępny do 
Państwowego Liceum Pedagogicz-
nego w Lesznie. 

Był uczniem pracowitym i w 1955 r. 
zdał maturę, uzyskując dyplom upo-
ważniający do nauczania w szkol-
nictwie podstawowym. Po odbyciu 
obowiązkowej służby wojskowej 
podjął pracę nauczyciela, a później 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęb-
nie Polskim powiat rawicki. Poza tym 
zajął się pszczelarstwem i chował 40 
rodzin pszczelich. Sam wykonywał 
nowe ule. W pracy nauczycielskiej 
był skrupulatny i nadal się dokształ-
cał, uzyskując wyższe wykształcenie 

w zakresie matematyki (bez stopnia 
magisterskiego). W 1991 r przeszedł na 
emeryturę, ale w niewielkim wymia-
rze godzin przez kilka lat jeszcze uczył.

Pracował nie tylko w szkole, lecz 
udzielał się w pracy społecznej na 
kilku płaszczyznach. Był sekretarzem 
Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dębnie Polskim, a w Ra-
wiczu członkiem zarządu Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
W 1993 r. został sekretarzem Koła 
Pszczelarzy w Rawiczu, a od 1995 r. 
pełnił w nim funkcję prezesa. Był 
mistrzem pszczelarskim. Na zebra-
niach koła dużą wagę przywiązywał 
do fachowego szkolenia. Dzięki temu 
pszczelarze zapoznawali się z choro-
bami atakującymi rodziny pszczele 
i sposobami ich leczenia, oraz częś-
ciej wymieniali matki pszczele na 
bardziej wartościowe. Pozyskiwali 
nie tylko miód, lecz również wosk, 
pyłek i propolis.

W 2002 r. przypadało 150 – lecie po-
wstania Koła Pszczelarzy w Rawiczu. 
Z dużym udziałem prezesa zorgani-
zowano podniosłą uroczystość. On 
też wygłosił okolicznościowy referat. 
Wydana również została książka jego 
autorstwa pt. „Historia i dzień dzisiej-
szy pszczelarstwa w Rawiczu”.

Wkrótce po pamiętnej uroczysto-
ści prezes Szwarczyński ciężko za-
chorował i zmarł 16 stycznia 2004 r. 
w Dębnie Polskim, a pogrzeb odbył się 
19 stycznia na rawickim cmentarzu 
parafialnym. W pogrzebie uczestni-
czyły liczne delegacje pszczelarzy ze 
sztandarami oraz delegacja Ochot-
niczej Straży Pożarnej i Kółka Rol-
niczego z Dębna Polskiego, a także 
wielu mieszkańców, nauczycieli i brać 
pszczelarska. Pożegnał go przedstawi-
ciel Rejonowego Związku Pszczelarzy 
w Lesznie. Ślub Czesława Szwarczyń-
skiego z Ireną Talagą z domu Lipna 
odbył się w Rawiczu w dniu 13 grud-

nia 1969 r. Wychowali troje dzieci 
z pierwszego małżeństwa Ireny. 

Czesław Szwarczyński za sumien-
ną pracę zawodową i działalność 
społeczną został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Brązową i Złotą Odznaką Polskiego 
Związku Pszczelarskiego, Medalem 
Ks. Dr Jana Dzierżona, Złotym Me-
dalem za Zasługi dla Pożarnictwa, 
Medalem za Zasługi dla Wojewódz-
twa Leszczyńskiego.

 Stanisław Jędraś
Korzystano z danych Rejonowe-

go Związku Pszczelarzy w Lesznie, 
Koła Pszczelarzy w Rawiczu, infor-
macji żony Ireny. Ponadto Czesław 
Szwarczyński był uczniem autora 
tekstu* w Liceum Pedagogicznym 
w Lesznie.

*Stanisław Jędraś również był 
członkiem rawickiego Koła Pszcze-
larzy. 

WSPOMNIENIE O CZESŁAWIE SZWARCZYŃSKIM 
– CENIONYM NAUCZYCIELU 
I UZNANYM PSZCZELARZU 
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ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

NATASZA SOCHA 
„ZACZAROWANE”

Natalia Socha to pisarka 
i dziennikarka pochodząca 
z Poznania. Obecnie mieszka 
w niewielkiej, niemieckiej 
wsi, gdzie tworzy swoje 
powieści. Autorka wielu 
książek, jest osobą bardzo 
uzdolnioną i kreatywną, 
zajmuje się również malar-
stwem.

Zaczarowane to powieść 
sklasyfikowana jako obycza-
jowa, romans, jednak zdecy-
dowanie można powiedzieć, 
że nie jest to zwyczajna książ-
ka o miłości. Po przeczytaniu 
lektury człowiek zaczyna się 
zastanawiać, jak mogło do tego 
dojść. Historia książki została 
zainspirowana prawdziwymi 
wydarzeniami. Zdecydowanie 

lektura ta jest bardzo mądra, 
potrzebna i obowiązkowa dla 
każdej kobiety, bez względu 
na wiek.

Opowiada o czterech kobie-
tach, które padły ofiarą męż-
czyzny, ponieważ oddały mu 
swoje serce i ...   oszczędności. 
Socha z czułością i wyrozu-
miałością przedstawia swoje 
bohaterki, które stały się ce-
lem oszusta matrymonialnego. 
Martyna, Karolina, Anna i Ja-
dwiga – na pozór całkowicie 
różniące się od siebie kobiety, 
jednak łączy je ten sam sekret 
– wszystkie wpadły w sidła 
manipulatora Doriana. Jak po-
toczą się ich losy?  Zapraszam 
do przeczytania książki.

Polecam Kinga Zawieja

Niedawno ukazała 
się na rynku wydaw-
niczym nowa propozy-
cja Wydawnictwa Sowa 
z serii #NASTOLATKA. 
Jest to poradnik na-
pisany przez całkiem 
dorosłe dziewczyny dla 
młodszych dziewczyn. 
Autorki odpowiadają 
w nim na wiele wątpli-
wości i pytań, jakie ro-

dzą się w okresie zmian 
fizycznych i psychicz-
nych nastolatek. 

W sześciu rozdziałach 
poruszono najważniejsze 
sprawy dla dorastającej 
dziewczyny. Pierwsza 
część, autorstwa Marty 
Kawczyńskiej, poświę-
cona jest zmianom, jakie 
zachodzą w ciele w okre-
sie dojrzewania. Uczy 

także, jak ważne jest 
prawidłowe odżywianie, 
zdrowy tryb życia i ruch. 
Ta sama autorka w części 
trzeciej wyjaśnia zmiany 
w relacjach z rodzicami, 
rodzeństwem i przyja-
ciółmi. Proponuje, w jaki 
sposób rozmawiać 
z nimi, aby unikać kon-
fliktów i nieporozumień. 
Porusza też temat pierw-
szej miłości, pierwszych 
randek czy rozstań.

Autorką drugiej czę-
ści jest Aleksandra 
Granica, psycholog i te-
rapeutka, która poma-
ga zrozumieć zmiany 
psychiczne zachodzące 
w procesie dorastania. 
Radzi, jak poznać samą 
siebie i jak rozwiązywać 
problemy, które poja-
wiają się w życiu, np.: 
nieśmiałość, wstydli-
wość, stres czy agresja. 
W czwartym rozdziale 
Aniela Cholewińska-
Szkolik przeprowadza 
nas przez labirynt szkol-
nych pułapek. Pokazuje, 
jak dogadać się z nauczy-
cielami czy rówieśnika-
mi i jak znaleźć wyjście 
z trudnych sytuacji. Na 
przykład odpowiada na 
pytanie „Dlaczego mnie 
nie lubią?” oraz kiedy 
powiedzieć „NIE”.

Bardzo ważną sprawą 
dla młodej dziewczyny 
jest jej wygląd. Rozdział 
piąty poświęcony jest 
modzie i urodzie. Projek-
tantka mody Anna Chro-
my przedstawia typy 
sylwetki i urody oraz 
sposoby ich rozpozna-
wania. Pomaga skomple-
tować w szafie ubrania 
i dodatki na różne oka-
zje. Chociaż nastolatka 
najwięcej czasu spędza 
w szkole, pozostają także 
wolne godziny na życie 
pozaszkolne. Jak je sobie 
mądrze zorganizować 
uczy Agnieszka Skowron 
w szóstym, ostatnim roz-
dziale. Stosując się do 
pewnych zasad można 
znaleźć czas na hobby, 
mądre korzystanie z in-
ternetu czy spotkania 
z przyjaciółmi.

Poradnik uzupełniony 
jest przepisami na zdro-
we dania i przekąski, 
pomysłami na modne 
dodatki czy na orygi-
nalne ozdoby do pokoju. 
Niewątpliwym plusem 
poradnika jest forma 
jego wydania. Rozdziały 
napisane lekkim piórem, 
uzupełnione dowcipny-
mi ilustracjami Katarzy-
ny Olbromskiej.

A.S.

PRACA ZBIOROWA POD RED. 
AGNIESZKI SKÓRZEWSKIEJ-SKOWRON  
„PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
NASTOLATEK”

WIKTORIA GISCHE 
„KAMIENICA 
POD IRYSAMI” 
TOM 1-3

18 +

Barwna, porywa-
jąca powieść o po-
szukiwaniu szczęścia 
i spełnienia w świecie 
jasno określonych za-
sad. Wiktoria Gische 
przenosi nas do pięk-
nego Krakowa począt-
ku XX wieku. Autorka 
bardzo umiejętnie 
wplotła w powieść 
autentyczne postacie 
historyczne. Czyta się 
ją lekko i przyjemnie, 
bez pośpiechu dzięki 
czemu można wczuć 
się w ówczesny urokli-
wy klimat epoki.

Kraków z 1910 roku. 
Czasy, w których kobiety 
musiały walczyć o swoje 
prawa i główne boha-
terki, które są bardzo 
postępowe i znudzone 
tym czego oczekuje się 
od młodych dam.

Eleonora, Stefania 
i Rozalia chcą zmiany, 
dostępu do wiedzy, 
nie boją się wyzwań 
i tego co powiedzą na 
ich temat inni. Klimat 
tamtych czasów urzekł 
mnie od początku. Wy-
stawne przyjęcia, or-
ganizowane z wielką 

starannością, wyszu-
kane stroje, drewniane 
tramwaje, pierwsze au-
tomobile.

Wyjątkowe sklepy 
i kawiarnie przeka-
zywane z pokolenia 
na pokolenie. Spacery 
i przypadkowe spot-
kania na ulicy, wielkie 
przygotowania i magia 
świąt Bożego Naro-
dzenia. W książce jest 
wiele radości i smutku, 
zgliszcza wojny odcis-
nęły piętno na krakow-
skich rodzinach jak i na 
bohaterkach. Powieść 
jest bardzo urokliwa 
i wciągająca, bardzo 
klimatyczna i przeno-
sząca czytelnika w od-
ległe czasy. Kreacja 
bohaterów na wielki 
plus, dziewczyny są 
zawzięte, a przy tym 
urocze i bardzo kobiece.

„My kobiety, chcemy 
realizować marzenia” - 
piękny cytat. Czy nasze 
bohaterki Eleonora, Ste-
fania i Rozalia spełnią 
swoje marzenia?

Zapraszam do prze-
czytania.

Aurelia M.

18 +DLA 
DZIECI
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ
Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu
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GARFIELD
GARFIELD to kociak w wieku 

ok. 3 miesięcy. W towarzystwie 
człowieka czuje się najlepiej 
i mruczy praktycznie cały czas. 
Roboczo nazywany traktorkiem, 
ponieważ jego mruczenie przy-
pomina warkot traktora. Zde-
cydowanie woli ludzi niż inne 
zwierzęta. Lubi być brany na ręce, 
miziany i przytulany. Jest bardzo 
czystym kotem, potrafi korzystać 
z kuwety.

MISIEK
MISIEK to piesek w wieku ok. 

2 lat. Jest młodziutki i pełen wi-
goru. Z suczkami dogaduje się 
wyśmienicie, natomiast z psami 
bywa różnie. Psiak prawdopodob-
nie był wychowany na podwórku, 
w zamkniętych pomieszczeniach 
czuje się nieswojo. Nie potrafi 
chodzić na smyczy, ale pięknie 
odnajduje się jako kompan po-
dróży chodzący przy nodze. Pre-
ferowany dom z ogródkiem lub 
podwórko z przytulną budą.

KUBUNIA
KUBUNIA to kotka w wieku 

ok. 4 miesięcy o przepięknym 
umaszczeniu i czarującym spoj-
rzeniu. Trafiła do schroniska 
chora i dzika z działek, jednak  
bardzo szybko stała się przytu-
lanką pracowników. Jak każdy 
mały kociak uwielbia zabawę. Ma 
bardzo przyjazne nastawienie do 
człowieka i innych zwierząt. Jest 
ciekawa świata i odważna. Potrafi 
korzystać z kuwety.

KULKA I PSOTKA
Mama - ruda 2 letnia KULKA 

oraz PSOTKA jej ok. 10 miesięczna 
córka, zostały odebrane interwen-
cyjnie ze względu na złe warunki. 
Suczki są bardzo przyjazne do lu-
dzi, lubią dzieci, zabawy i spacery. 
Bardzo ładnie chodzą na smyczy. 
Kulka wykazuje zachowania do-
minacyjne do innych psów, jed-
nak potrafi się z nimi dogadać. 
Psotka jest bardzo łagodna, deli-
katnie strachliwa i uległa. Suczki 
są niemal nierozłączne, dlatego 
preferowany jest jeden dom dla 
dwóch dam.




