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Szanowni Mieszkańcy!
W ciągu ostatnich kilku tygodni okazaliście ogromną solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego. Już tysiące 

darów trafi ło do gminnych punktów, z których dostarczamy je na Ukrainę. Z wielką dumą obserwuję bezinteresowną 
pomoc setek osób i wielu lokalnych fi rm, które włączyły się w wolontariat. Dziękuję każdemu z Państwa za to, jak bar-
dzo dziś jesteśmy zjednoczeni i jak razem staramy się zapewnić wsparcie tym, którzy go dziś najbardziej potrzebują. 
Historia nauczyła nas, że wojna to okrutny i bezwzględny czas. Nauczyła nas, jak ważna jest pomoc drugiemu człowie-
kowi. Dziś dajemy temu świadectwo, a cały świat jest pod wrażeniem tego, co każdego dnia czynią zjednoczeni Polacy.

Dziękuję za każde wsparcie, każdy gest i każdą pomoc. Jestem dumny, że mogę reprezentować społeczność o tak 
wielkich sercach.

Grzegorz Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz
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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 2021 r. obowiązują nowe numery kontaktowe 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Sekretariat Burmistrza - 65 616 49 81
Biuro Obsługi Klienta - 65 616 49 80
Sekretarz Gminy - 65 616 49 88 / 404
Skarbnik Gminy - 65 616 49 86 / 412
Wydział Organizacji i Nadzoru - 65 616 49 88
Naczelnik Wydziału - 65 616 49 88 / 404
Zastępca Naczelnika - 65 616 49 88 / 406
- Działalność gospodarcza - 65 616 49 88 / 447
- Zespół Obsługi Klienta - 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 fi zyczne - 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

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail sekretariat@cusrawicz.pl
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 KONTAKTYPRZYDATNE KONTAKTY

Kolejny raz Muzeum 
Ziemi Rawickiej ze współ-
organizatorami zaprasza 
mieszkańców Gminy Ra-
wicz do udziału w kon-
kursie „Rawicka Palma 
Wielkanocna”. Poprzez 
uczestnictwo w konkur-
sie promujemy regional-
ne tradycje wielkopostne 
oraz wartości wspólnego 
aktywnego świętowania.

Zadanie uczestników 
– osób indywidualnych, 
członków stowarzyszeń, 
kół gospodyń wiejskich, re-
prezentacji sołectw, grup 
szkolnych lub nieformal-
nych – polega na wykona-

niu ozdobnych, kolorowych 
palm wielkanocnych: ma-
łych palemek (I kategoria) 
lub dużych palm powyżej 
1,5 m długości (II kategoria). 
Wszystkie prace spełniają-
ce kryteria regulaminowe 
(regulamin konkursu jest 
dostępny na stronie inter-
netowej Muzeum) zostaną 
ocenione przez komisję, 
a następnie zaprezento-
wane na wystawie czynnej 
w ratuszu w terminie 5-14 
kwietnia. Najwyżej zostaną 
ocenione palmy wykonane 
samodzielnie, estetycznie, 
wyłącznie z naturalnych, 
ekologicznych materiałów, 

zawierające w zdobnictwie 
nawiązania do lokalnej tra-
dycji. Zwycięzcy otrzymają 
nagrody rzeczowe podczas 
Rawickiego Jarmarku Wiel-
kanocnego.

Prace konkursowe nale-
ży dostarczać do Muzeum 
(Rynek 1, ratusz) w terminie 
do 1 kwietnia br. Każda pal-
ma musi być oznakowana 
metryczką z danymi umoż-
liwiającymi identyfi kację 
wykonawców oraz kontakt. 
Dokumentacja konkurso-
wa wraz z regulaminem 
jest dostępna na stronie in-
ternetowej: www.muzeum.
rawicz.pl

GMINNY KONKURS „RAWICKA 
PALMA WIELKANOCNA”

ZAPROSZENIEZAPROSZENIE
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Zapraszamy do współpracy.

RUSZA PRZEBUDOWA ULICRUSZA PRZEBUDOWA ULIC
WEWNĄTRZ PLANT WEWNĄTRZ PLANT 

RAWICZ ZAKOŃCZYŁ WSPÓŁPRACĘRAWICZ ZAKOŃCZYŁ WSPÓŁPRACĘ
Z BIAŁORUSKIM MIASTEM Z BIAŁORUSKIM MIASTEM 

Gmina Rawicz wybrała 
wykonawcę prac związa-
nych z przebudową ulic 
wewnątrz plant. Ich stan 
od wielu lat jest zły. Prze-
budowę wykonają dwie fi r-
my, a samo zadanie zostało 
podzielone na dwa etapy. 

W ramach pierwszego 
etapu, wzdłuż muru zakła-
du karnego, wybudowana 
zostanie nowa ulica od Ka-
rola Marcinkowskiego do 
17 Stycznia. Obecnie jest 
tam droga gruntowa. Prace 
wykona fi rma PETRO z Je-
mielna za kwotę 305 tys. zł. 
Wykonawca już pojawił się 
na placu budowy. Droga 
zostanie wyłożona kostką 
betonową. - W 2021 roku 
zapowiadałem, że wyre-
montujemy ulice wewnątrz 
plant i teraz przechodzimy 

do działania. Od wielu lat 
ich stan jest zły. Podobnych 
dróg w gminie mamy niestety 
wiele i jeszcze minie trochę 
czasu, zanim nadrobimy wie-
loletnie zaległości drogowe. 
Mimo, że od 2015 roku udało 
nam się przyspieszyć ten pro-
ces ze względu na skuteczne 
pozyskiwanie funduszy, to 
wciąż jest to kropla w mo-
rzu potrzeb. W tym okresie 
większych i mniejszych inwe-
stycji o charakterze drogo-
wym w postaci dróg, ścieżek 
rowerowych czy chodników 
zrealizowaliśmy już ponad 
osiemdziesiąt  - mówi bur-
mistrz Rawicza Grzegorz 
Kubik. 

Kolejne fragmenty jezdni 
wewnątrz plant zostaną wy-
konane przez spółkę NODO 
z Leszna za 1,3 mln zł. 

Firma wyremontuje drogi:

• ul. Wały Jarosława Dą-
browskiego: od ul. 17 
Stycznia do ul. Piotra 
Skargi (odcinek 336 m),
• ul. Wały Jarosława 
Dąbrowskiego: od ul. 
P. Skargi do 3-go Maja 
(odcinek 403 m), 
• ul. Wały Tadeusza 
Kościuszki i ul. Wały J. 
Dąbrowskiego: od ul. 3 
Maja do ul. Marszałka 
J. Piłsudskiego (odcinek 
450 m),
• ul. Wały Księcia Józefa 
Poniatowskiego: od ul. 
Grunwaldzkiej do ul. 
Scherwentkego (odcinek 
191 m). 

 /cib

Burmistrz Rawicza Grze-
gorz Kubik wystosował list 
do partnerskiego miasta 
Głębokie na Białorusi, 
w którym poinformował 
o zakończeniu współpracy. 
Na decyzję rawickiego sa-
morządu ma wpływ sojusz 
wojenny Białorusi i Fede-
racji Rosyjskiej przeciwko 
Ukrainie oraz całkowite 
uzależnienie od rosyjskiej 
polityki.  

W liście do władz miasta 
Głębokie Grzegorz Kubik 
zaznaczył, że „z terenu Bia-
łorusi wojska rosyjskie do-
konują zbrodniczej napaści 
na sąsiednią Ukrainę, a wła-
dze państwowe zezwalają 
na przeprowadzanie rosyj-
skich ataków rakietowych, 
co stawia Białoruś w roli 

agresora na równi z Fede-
racją Rosyjską”. Burmistrz 
Rawicza zaznaczył także, że 
Białoruś zmierza w stronę 
izolacji międzynarodowej 
i demonstruje całkowitą 
zależność od Federacji Ro-
syjskiej, o czym świadczą 
ostatnie decyzje dotyczące 
odrzucenia przez Białoruś 
statusu państwa wolnego 
od broni nuklearnej.

Burmistrz Kubik opisał 
także obecną sytuację oby-
wateli Ukrainy w związku 
z prowadzonymi działania-
mi wojennymi. „Ostatnie 
dni przepełnione są łzami 
tysięcy Ukrainek i Ukraiń-
ców, których rodziny zostały 
rozdzielone z powodu agre-
sywnej i krwawej napaści 
Federacji Rosyjskiej na 

niewinny sąsiedni kraj, na 
Ukrainę. Dziś Polska stara 
się im zapewnić drugi dom. 
Tysiące obywateli Ukrainy 
szuka u nas schronienia, 
a tysiące pozostało w Ukra-
inie i przelewa swoją krew 
za wolność, za miłość do 
ojczyzny” – napisał Grze-
gorz Kubik.

Burmistrz Rawicza swój 
list zakończył z nadzieją na 
współpracę w przyszłości.   
„Partnerstwo rodzi się ze 
spoglądania w tym samym 
kierunku. Agresja i woj-
na to zupełne odrzucenie 
praw i wartości współczes-
nego świata. Wierzymy, że 
w przyszłości spotkamy się 
jeszcze na drodze dobra” – 
napisał.  /cib
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Przed pandemią (2020 
rok) na działalność klu-
bów sportowych gmina Ra-
wicz przeznaczyła łącznie 
642 tys. zł. W 2022 roku ze 
względu na ograniczone 
zmianami podatkowymi 
środki fi nansowe gminy, 
na działalność 17 klubów 
w różnych dyscyplinach 
sportu zostało rozdyspo-
nowane 472 tys. zł. Dodat-
kowym wsparciem jest to, 
że kluby nie muszą pono-
sić kosztów utrzymania 
obiektów. Płacą za korzy-
stanie z nich symboliczne 
600 zł rocznie. Ciężar kosz-
tów utrzymania obiek-
tów sportowych bierze 
na siebie gmina. Koszty 
w obiektach zarządzanych 
przez OSiR, nie pokryte 
wpływami z usług komer-
cyjnych, wynoszą 3 mln zł. 
Dodatkowo gmina pono-
si koszty utrzymania sal 
sportowych w szkołach, 
z których również korzy-
stają kluby sportowe.

Niezależnie od dofi nan-
sowania, olbrzymim i mało 
zauważalnym wsparciem 
dla klubów jest fakt korzy-
stania przez nie za sym-
boliczną kwotę z bazy 
gminnych obiektów spor-
towych. Kluby sportowe 
płacą za korzystanie z gmin-
nej infrastruktury (boiska, 
stadiony, sale gimnastyczne, 
pływalnię i strzelnicę) tylko 
50 zł miesięcznie, co jest 
opłatą symboliczną i na-
wet w minimalnym stop-
niu nie pokrywa kosztów 
ich utrzymania. Obecnie 
koszt utrzymania, np. sali 
gimnastycznej w szkole, 
w przeliczeniu na godzinę 
to 126-250 zł. Kluby korzy-

stają z każdego z tych obiek-
tów przez około 100 godzin 
miesięcznie. Z wyliczeń 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
wynika, że gmina rocznie 
za utrzymanie obiektów 
sportowych wykorzysty-
wanych przez kluby pła-
ci 3 mln zł. Oznacza to, że 
kluby nie muszą martwić 
się o utrzymanie murawy, 
bieżni czy kortów, a tak-
że o energię elektryczną, 
wodę, ścieki, remonty czy 
niektóre bieżące zakupy. 

Dochodów gminy Rawicz 
(ok. 150 mln zł) nie można 
porównywać do Wrocła-
wia (ok. 5 mld 300 mln zł), 
Lublina (ok. 2 mld 500 mln 
zł) czy Opola (ok. 1 mld 100 

mln zł), które są w stanie 
zagwarantować klubom 
większe wsparcie. Porów-
nywanie Rawicza do miast 
wojewódzkich z silnymi 
sponsorami ma ograniczo-
ny sens i nie ma możliwo-
ści, aby w tym porównaniu 
gmina Rawicz miała jakie-
kolwiek szanse. Najwyższa 
przyznana dotacja dla klu-
bu sportowego w Rawiczu 
w 2022 roku to kwota 85 
tys. zł. – Nie jesteśmy gmi-
ną wielkości Wrocławia czy 
Rzeszowa.  Nasz budżet to 
na przykład ok. 10 proc. 
budżetu Opola, nie mówiąc 
o Wrocławiu. Nie mamy 
w bliskim regionie spółek 
skarbu państwa w postaci 

elektrowni czy kopalni, ani 
innych bardzo dużych fi rm.  
Jako 30-tysięczna gmina, 
nie przeznaczymy na sport 
tyle co ponad 600-tysięczny 
Wrocław. Jest to trudne do 
zrealizowania, choć bardzo 
bym tego chciał. Pomagamy, 
jak możemy, nie chcemy ob-
ciążać klubów płatnościami 
za używanie prądu, wody 
czy remontów. Pokrywamy 
to z budżetu gminy – mówi 
burmistrz Rawicza Grze-
gorz Kubik. 

Obecnie trwa II nabór 
wniosków na dofi nanso-
wanie klubów sportowych, 
co umożliwi niektórym 
podmiotom uzyskanie 
wsparcia. W I naborze, 

np. Metalika Recycling Ko-
lejarz nie złożył wniosku 
i nie otrzymał żadnego do-
fi nansowania. Dotacji nie 
otrzymały m.in. Fundacja 
Lech Poznań Football Aca-
demy oraz Fundacja Piotra 
Reissa. Obie organizacje 
oświadczyły, że zadanie zo-
stanie wykonane bez opłat 
uczestników, jednak z jaw-
nych informacji wynika, że 
ich działalność jest w pełni 
komercyjna. Komisja miała 
również zastrzeżenia co do 
celów statutowych. 

Dodatkowym wsparciem 
dla młodych sportowców są 
gminne stypendia sportowe 
w kwocie 100 tys. zł.  /cib

3,5 MLN ZŁ NA RAWICKI SPORT 3,5 MLN ZŁ NA RAWICKI SPORT 
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    ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Ласкаво просимо до Равіча

Шановні громадяни України, як міський голова ґміни Равіч, я зроблю усе можливе, щоб ви 
почувались у нас в безпеці. Співробітники мерії та волонтери є у вашому розпорядженні. Мої двері 
відкриті для вас.

Grzegorz Kubik

Найважливіша
інформація

Усіх громадян України, які 
прибули до ґміни Равіч після 
24 лютого 2022 року і досі не 
заповнили контактну форму, 
просимо звернутися до Відділу 
з питань громадян Міської Ради 
(тел. 65 616 49 82, внутр. 441).
Сконтактуйтеся з нами:
• ДОПОМОГА / ОДЯГ / ХАРЧУВАННЯ 
/ ЖИТЛО: 518 778 535.
• Szpital Powiatowy w Rawiczu ul. 
Generała Grota-Roweckiego 6 tel. 
65 546 24 13.
• Punkt Informacji Turystycznej i Kul-
turalnej ul. Rynek 1 tel. 65 545 35 75
Urząd Miejski Gminy Rawicz ul. Pił-
sudskiego 21 tel. 65 616 49 82.
• Centrum Usług Społecznych ul. 
Generała Grota-Roweckiego 4a tel. 
65 545 40 37.
Якщо ви шукаєте допомоги чи 
притулку в Равічі.
Напишіть нам на ukraina@rawicz.
eu, шукайте нас у Facebook @MI-
PRawicz. (телефон: +48531669076). 
Загальну урядову інформацію 
можна отримати написавши на 
єдину виділену для громадян 
України в Польщі урядову 
електронну адресу: ua@gov.pl.
Най важливіші номери телефонів:
• +48 800 100 990 – інфолінія 
Підкарпатської Воєвудської Ради 
(надання інформації ),
• +48 47 721 75 75 – інфолінія 
Адміністрації з питань Іноземців 
в Польщі (надання інформації ),
• +48 733 857 224 – координація 
допомоги на території  Польщі 
і Украї ни (транспорт, житло в 
Польщі, робота).

Освіта для Українців
Діти та молодь з України віком 

від 7 до 18 років приймаються 
до дитячих садків і шкіл на тих 
самих умовах, що діють для 
громадян Польщі.
Якщо Ти перебуваєш з дитиною 
в ґміні Равич, зголосись сюди з 
метою реєстрації:

Міська Рада Ґміни Равiч / Urząd 
Miejski Gminy Rawicz
Відділ Громадянських Справ / Wy-
dział Spraw Obywatelskich
вул. Маршала Юзефа Пілсудського 
21 / ul. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go 21, 63-900 Равiч / 63-900 Rawicz.
Запрошуємо:
понеділок: 8.00-17.00 год.
вівторок, четвер, п’ятниця: 8.00-
14.00 год, середа: 8.00-16.00 год.
З 10.00 до 14.00 год. забезпечуємо 
присутність особи, яка розмовляє 
українською мовою.

Візьми з собою документи, які 
має дитини. На місці заповниш 
заяву на вступ дитини до 
дитячого садка/школи та 
отримаєш інформацію про те, 
в який дитячий садок/школу 
та від коли дитина може бути 
зарахована. Навчання та догляд 
є безкоштовними. Незнання 
дитини польської мови не 
є перешкодою для вступу в 
дитячий садок/школу.

Забезпечуємо:
• можливість навчання на 
підготовчому відділенні (малі 
групи по 15 осіб, вивчення 
польської мови та матеріалу 
інших предметів відповідно до 
можливостей учнів),
• допомога особи, яка володіє 
українською мовою,
• можливість безкоштовного 
вивчення польської мови 
(індивідуально або в групах, 
мінімум 2 години на тиждень),
• додаткові компенсаційні 
заняття (з предметів),
• психологічно-педагогічна
допомога.
Додатково збираємо насту-
пну інформацію:
• чи потрібно забезпечити 
догляд за дитиною за межами 
дитячого садка/школи у формі 
світлиці (денної кімнати) – місця, 
де можна залишити дитину під 
опікою на час, поки вирішуєш 
справи, пов’язані з вашим 
перебуванням у Польщі,

• чи хотіли б батьки/опікуни 
дитини вивчати польську мову,
• чи маєш бажання якось допомо-
гти (наприклад, у перекладі).

Матеріальна допомога
На даний момент у місті 

працює один пункт видачі 
матеріальної допомоги, під 
керівництвом Ґміни Равіч: за 
адресою вул. Сташіца 1. Пункт 
працює з понеділка до суботи 
з 11:00 до 18:00 год., в неділю 
пункт нечинний. В даному пункті 
можна безкоштовно отримати: 
продукти, харчування, засоби 
особистої гігієни, одяг, товари 
для дітей. Отримати матеріальну 
допомогу також можна в пункті 
на вул. Ґрунвальдзка 25, який 
працюватиме з 10:00 до 19:00 год.

Хочу допомогти
Якщо маєш бажання допомогти 

нам надавати поміч громадянам 
України, які прибули в Польщу в 

наслідок військового вторгнення 
Російської Федерації, радо 
чекаємо волонтерів в Міській 
Раді Ґміни Равіч! 

Маємо велику потребу в 
наданні перекладу з польської 
мови на українську і навпаки з 
метою допомоги в комунікації 
в місцях надання помочі 
громадянам України, а саме: 
в місцях поселення українців, 
пункті видачі матеріальної 
допомоги,  туристичному 
інформаційному пункті, а також 
на залізничному вокзалі. 

Всіх охочих допомогти просимо 
зголошуватись на електронну 
адресу ukraina@rawicz.eu або за 
номером телефону 506 684 267.

Висилаючи електронне 
зголошення до нас, просимо 
вказати свій польський номер 
телефону з метою контакту з 
вами і узгодження всіх деталей 
співпраці.  /BPiKS
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W PRZEDSZKOLU NR 5
„POD GRZYBKIEM” POWSTAJE
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Przedszkole nr 5 „Pod 
Grzybkiem” w Rawiczu 
jest miejscem, gdzie szansę 
na rozwój mogą znaleźć 
nie tylko dzieci zdrowe, ale 
i z różnymi niepełnospraw-
nościami. Placówka jest 
systematycznie doposaża-
na w różne specjalistycz-
ne pomoce dydaktyczne, 
z których korzystają za-
równo dzieci zdrowe, jak 
i ze specjalnymi potrze-
bami. 

Wśród wartych uwagi 
sprzętów przedszkole posia-
da takie, które służą do zajęć 
z integracji sensorycznej. Są 
to np. bujaki, huśtawki, węże 
sensoryczne, kajak, płyta 
rezonansowa, zestawy róż-
norodnych instrumentów, 
magiczny dywan. Dla nich 
dedykowane są również 
specjalistyczne sprzęty, typu 
łóżko rehabilitacyjne, stół 
do rehabilitacji, różnego ro-
dzaju urządzenia służące do 
pionizowania. W tym roku 
w placówce powstaje profe-
sjonalna Sala Doświadczania 
Świata, w której pracuje się 
metodą Snoezelen. Jest to 
specjalnie wyodrębnione po-
mieszczenie, wyposażone 
w różnorodne urządzenia 
stymulujące rozwój zmy-
słów. Głównym celem orga-
nizowania tego typu sal jest 
stwarzanie możliwości od-
bierania nowych bodźców, 
wzbogacanie doświadczeń 
oraz miłe spędzanie czasu 
w atmosferze pełnej relak-
su przez osoby z wieloraką 
niepełnosprawnością. Naj-
częściej sale doświadczania 
świata są wykorzystywane 
w pracy terapeutycznej 
z dziećmi, ale również do-
rosłymi i osobami starszymi 
w różnych fazach demen-
cji, z uszkodzeniami móz-
gu, chronicznymi bólami 
i innymi problemami zdro-
wotnymi. Z terapii korzy-
stają także osoby zdrowe, 
najczęściej w celu relaksacji 
i odprężenia. Istota metody 
Snoezelen polega na poszu-
kiwaniu dróg dojścia do pa-
cjentów, z którymi kontakt 
jest utrudniony i którzy mają 
problemy z odbieraniem oto-
czenia oraz samych siebie 
w otoczeniu. W tym celu 
stosuje się bezzadaniową 
i niedyrektywną stymula-
cję polisensoryczną, w opar-
ciu o przestrzeganie ośmiu 
zasad sformułowanych 
przez głównych twórców 

i propagatorów Snoezelen: 
terapeutę zajęciowego Ada 
Verheula i muzykoterapeutę 
Jana Hulsegge. Oprócz tego 
w przedszkolu wykorzystuje 
się szereg metod terapeu-
tycznych wspomagających 
rozwój dzieci, np. metoda 
AAC (komunikacja wspoma-
gająca i alternatywna dla 
dzieci z problemami z ko-
munikacją), terapia biofee-
tback, ruch rozwijający W. 
Sherborne. Oprócz zajęć 
dydaktycznych z dziećmi 
prowadzone są zajęcia z re-
habilitantem, neurologope-
dą i z psychologiem. 

W Przedszkolu nr 5 „Pod 
Grzybkiem” funkcjonują 
oddziały włączające, specjal-
ne i zespół rewalidacyjno-
-wychowawczy. Oddziały 
włączające mają za zadanie 
włączać dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 
do pełnego udziału w życiu 
przedszkola w grupie 25-oso-
bowej. Z kolei oddziały spe-
cjalne to małe, kilkuosobowe 
grupy, w których specjaliści 
mają więcej czasu na indy-
widualną pracę z dzieckiem, 
które realizuje podstawę pro-
gramową wychowania przed-
szkolnego jak wszystkie inne 
grupy, a przy tym pracują nad 
swymi umiejętnościami, by 
jak najlepiej zafunkcjonować 
w szkole. Zajęcia rewalida-
cyjno-wychowawcze są dla 
dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
głębokim, z bardzo wieloma 
trudnościami w codziennym 
funkcjonowaniu. Nauczyciele 
specjaliści zajmują się popra-
wą komfortu ich codziennego 
życia. I tu wyjątkowo mogą 
być dzieci od 3. do 25. roku 
życia. 

Dyrektor
Monika Jurkowska

/ Przedszkole nr 5
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Burmistrz Rawicza Grze-
gorz Kubik regularnie zwra-
ca się do Polskiej Spółki 
Gazownictwa z prośbą o re-
alizację na terenie gminy 
budowy brakującej sieci 
gazowej. Opóźnianie inwe-
stycji planowanych przez 
gazownię powoduje, że 
gmina nie może realizować 
przebudowy wielu ulic, np. 
Piotra Skargi czy Szklarnio-
wej w Sierakowie. Spółka 
wskazała, gdzie w najbliż-
szym czasie inwestycji nie 
zamierza prowadzić. 

- Już kilkakrotnie przekłada-
liśmy przebudowę ulicy Piotra 

Skargi. Nie chcemy przebudo-
wywać ulic, które kilka miesię-
cy później zostaną rozkopane 
przez gazowników. Dlatego 
zwróciliśmy się o wskazanie  
terminów budowy sieci, aby 
móc planować inwestycje dro-
gowe w gminie. Uzyskaliśmy 
informacje o planowanych 
terminach działań, ale za-
strzegam, że są to deklaracje 
gazowni – wskazuje burmistrz 
Rawicza Grzegorz Kubik.

 Gmina otrzymała z Pol-
skiej Spółki Gazownictwa 
informację, że ulica Piotra 
Skargi została ujęta w pro-
jekcie Planu Inwestycyjnego 

PSG sp. z o. o. na lata 2022 
- 2024. Termin jest zależny 
od wyłonienia przez spół-
kę wykonawcy.

 W planach inwestycji 
PSG zostały też ujęte budo-
wy sieci w Sierakowie. We-
dług założeń spółki budowa 
sieci gazowej na ul. Szklar-
niowej ma być realizowana 
w 2022 roku i będzie doty-
czyła około 20 przyłączy, 
na które zostały podpisane 
umowy z gazownią. W dru-
giej połowie 2023 roku ma 
zostać zrealizowana budo-
wa sieci na ul. Dożynkowej 
i Ogrodniczej.  /cib

GMINA RAWICZ ZAPYTAŁA FIRMĘ GAZOWNICZĄ GMINA RAWICZ ZAPYTAŁA FIRMĘ GAZOWNICZĄ 
O TERMINY BUDOWY SIECI W DROGACH GMINNYCHO TERMINY BUDOWY SIECI W DROGACH GMINNYCH

Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolicZ cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

POMNIK JANA PAWŁA IIPOMNIK JANA PAWŁA II
NA PLANTACHNA PLANTACH
W RAWICZUW RAWICZU

Planty w Rawiczu, jako 
zabytkowy element ukła-
du urbanistycznego mia-
sta, są wyjątkową atrakcją 
dla mieszkańców oraz 
turystów. W ich obrębie, 
wzdłuż alejek spacero-
wych, znajduje się wiele 
równie interesujących 
obiektów cennych histo-
rycznie, kulturowo.  

Skwer przy kościele 
parafi alnym pw. Chrystu-
sa Króla i Zwiastowania 
NMP jest zielonym tłem dla 
pomnika Jana Pawła II – 
patrona plant w Rawiczu. 
Odlany z brązu monument, 
przedstawiający spaceru-
jącą postać papieża, za-
projektowany został przez 
prof. Janusza Kucharskie-
go. Pomnik odsłonięto 23 
października 2005 roku 
a jego poświęcenia doko-
nał arcybiskup Stanisław 
Gądecki. Odtąd rzeźba 
włączona jest w krajobraz 
plantowych alejek. W jej 
bliskim sąsiedztwie znaj-
duje się kamień z wykutym 
napisem – cytatem słów 
świętego, ofi arowany przez 
mieszkańców Rawicza.

Pierwotnie, w miejscu 
fi gury papieża Polaka, stał 
obelisk upamiętniający 
ofi ary wojny pruskofran-
cuskiej.

W 1920 roku, po po-
wrocie Rawicza do Polski, 
wywieziono go na Śląsk. 
W 1925 roku na postu-
mencie poniemieckim 
umieszczono pomnik św. 
Stanisława Kostki, który 
po II wojnie światowej 
został przemieszczony do 
parku przy pobliskim koś-
ciele farnym.
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NADZIEJENADZIEJE
OLIMPIJSKIEOLIMPIJSKIE

Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik po raz kolejny podjął decyzję o przyznaniu sty-
pendiów sportowych „Nadzieje olimpijskie”, nagród rzeczowych dla zawodników oraz nagród 
fi nansowych dla trenerów za osiągnięcia sportowe uzyskane w ubiegłym roku.

Mimo kolejnego roku z pandemią COVID-19 duża grupa rawickich sportowców osiągnęła sukcesy 
pozwalające na zdobycie rocznego stypendium sportowego Burmistrza. Prócz 32 stypendystów, 
którzy otrzymają od 100 zł do 500 zł miesięcznie, 4 zawodników otrzymało nagrody rzeczowe 
o wartości 200 zł oraz 8 trenerów otrzymało jednorazowe nagrody fi nansowe. Łącznie na stypen-
dia i nagrody w 2022 roku przeznaczona zostanie kwota 103 100 zł.   /mt2022

Lena Adamska – KA 4 resPect 
Kołaczkowice – 100 zł/mies.

kadra Wielkopolski w piłce nożnej kobiet; 
wraz z drużyną KA 4 resPect zdobyła Halowe 
Mistrzostwo Wielkopolski.

Joanna Mosiek – MUKS Kadet Rawicz – 
500 zł/mies.

członkini Kadry Narodowej Juniorów w sko-
kach długich; udział w ME Juniorów w trój-
skoku (17m.); udział w MŚ w trójskoku (17m.); 
I klasa sportowa; 1 miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w trójskoku; II miejsce w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Juniorów w trój-
skoku.

Igor Kaczmarek – SKI TEAM Kaczmarek 
– 500 zł/mies.

I miejsce w Mistrzostwach Polski w Narciar-
stwie Alpejskim w konkurencji supergigant.

Grzegorz Heinze – Klub Sportowy Team 
Wrocław – 300 zł/mies.

V miejsce w Pucharze Polski Juniorów do 
lat 20 w wyciskaniu leżąc klasycznym w kat. 
+83 kg; II miejsce w Pucharze Polski Juniorów 
do lat 20 w trójboju klasycznym w kat. +83 kg; 
Rekordzista Polski Juniorów do 20 lat w kat. 
120 kg i +120 kg w martwym ciągu klasycz-
nym, w przysiadzie klasycznym, w trójboju 
siłowym klasycznym.

Izabela Szurowska – Wrocławski Klub 
Sportów Azjatyckich BUDOKAN – 
300 zł/mies.

II miejsce w Mistrzostwach Polski w kumite 
indywidualnym seniorek +68 kg

Jakub Miśkowiak – Eltrox Włókniarz 
Częstochowa – 500 zł/mies.

Tytuł Indywidualnego Mistrza Świata Junio-
rów na żużlu. 

Kacper Bidowaniec – Towarzystwo 
Pływackie Zielona Góra – 500 zł/mies.

III miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów 
w sztafecie 4x100m stylem dowolnym.

Filip Radel – RKKS Rawia Rawicz – 
100 zł/mies.

kadra Wielkopolski młodzików w koszykówce.

Alex Polowczyk (od kwietnia) - RKKS 
Rawia Rawicz – 100 zł/mies.

kadra Wielkopolski młodzików w koszykówce.

Marcel Becelewski - RKKS Rawia 
Rawicz – 100 zł/mies.

kadra Wielkopolski młodzików w koszykówce, 
udział w Meczu Gwiazd wielkopolskiej koszy-
kówki młodzieżowej w kat. U13.

Hubert Jarmuż – Panthers Wrocław – 
200 zł/mies.

wraz z drużyną zdobył tytuł drugiego Wicemi-
strza Polski Juniorów U19 w ramach rozgrywek 
Polskiej Futbol Ligi Junior.

Jakub Jarmuż - Wrocławski Klub 
Sportowy Niesłyszących Świt – 
500 zł/mies.

II miejsce w Mistrzostwach Polski Niesły-
szących w koszykówce mężczyzn do lat 23 
z dużyną WKSN "Swit"; III miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Niesłyszących w koszykówce 
mężczyzn; członek Kadry Polski niesłyszących 
w koszykówce; I miejsca w Mistrzostwach Pol-
ski Niesłyszących w LA w sztafetach 4x100m 
i 4x400m w kat U19; II miejsca w Mistrzostwach 
Polski Niesłyszących w LA w biegu 100m, 400m, 
600m, rzucie oszczepem w kat. U16; III miejsca 
w Mistrzostwach Polski Niesłyszących w LA 
w rzucie dyskiem, w pchnięciu kulą w kat. U16. 

Kinga Przyjemska - Akademia 
Teakwon-do IN-NAE Rawicz – 
100 zł/mies.

V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych - walki do 42 kg.

Emilia Ulbin - Akademia Teakwon-do 
IN-NAE Rawicz – 100 zł/mies.

V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych - układy formalne DAN.

Antoni Ulbin - Akademia Teakwon-do 
IN-NAE Rawicz – 200 zł/mies.

III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
- test siły.

Kacper Bujakiewicz - Akademia 
Teakwon-do IN-NAE Rawicz – 
200 zł/mies.

III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w technikach specjalnych.

Robert Mielcarek - RKS Bock – 
500 zł/mies.

I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w strzelaniu do rzutków w konkurencji 
Skeet 100.

Wiktoria Lokś - RKS Bock – 100 zł/mies.

IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w strzelaniu do rzutków w konkurencji 
Trap Mix 75.

Natalia Brzezińska - RKS Bock – 
300 zł/mies.

II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w strzelaniu do rzutków w konkurencji 
Trap 100.

Marcin Kalecki - RKS Bock – 
100 zł/mies.

IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Skeet 125.

Wojciech Lisiak - RKS Bock – 
500 zł/mies.

I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w strzelaniu do rzutków w konkurencji 
Trap 100.

Stanisław Sołtys - RKS Bock – 
100 zł/mies.

VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w strzelaniu do rzutków w konkurencji Trap 125.

Zawodnicy otrzymujący stypendium sportowe w 2022 rokuZawodnicy otrzymujący stypendium sportowe w 2022 roku
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Michał Kowalski - RKS Bock – 
100 zł/mies.

VI miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w strzelaniu do rzutków w konkurencji 
Skeet 125.

Jonasz Walenczak - Klub Sportowy 
Sporty Walki Rawicz – 300 zł/mies.

II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w kat. do 75 kg.

Antoni Sołtys - RKS Bock – 
150 zł/mies.

I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w strzelaniu do rzutków Trap 75.

Kacper Baksalary - RKS Bock – 
500 zł/mies.

I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w konkurencji Skeet 125 i ustanowił nowy rekord 
Polski 59/60 pkt.

Krzysztof Buniowski - RKS Bock – 
200 zł/mies. 

III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w konkurencji Skeet 125.

Aleksandra Jankowiak - Klub Sportowy 
Sporty Walki Rawicz – 500 zł/mies. 

I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży Kadetek w kat. 70 kg.

Maurycy Markowski - RKK Surem 
Rawicz – 100 zł/mies.

VII miejsce w Mistrzostwach Polski w karate.

Natasza Cichoszewska - RKK Surem 
Rawicz – 200 zł/mies. 

III miejsce w Mistrzostwach Polski w karate.

Julia Stolaś - RKKS Rawia Rawicz – 
100 zł/mies.

kadra Wielkopolski młodziczek.

Weronika Kryś (od czerwca) - RKKS 
Rawia Rawicz – 100 zł/mies. 

kadra Wielkopolski młodziczek. 

Zawodnicy otrzymujący jednorazowe nagrody rzeczowe w 2022 rokuZawodnicy otrzymujący jednorazowe nagrody rzeczowe w 2022 roku

Marcel Andrzejczak - Akademia Teakwon-do IN-NAE Rawicz 
– 200 zł

III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - układy 
formalne 8-7 cup.

Nikodem Smentek - Akademia Teakwon-do IN-NAE Rawicz 
– 200 zł

III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - układy 
formalne 6-5 cup.

Cezary Sztulpa - Akademia Teakwon-do IN-NAE Rawicz 
– 200 zł

I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - układy 
formalne 6-5 cup.

Gabriela Ulbin - Akademia Teakwon-do IN-NAE Rawicz 
– 200 zł 

III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - układy 
formalne +4 cup.

Nagrody dla trenerów i instruktorów w 2022 rokuNagrody dla trenerów i instruktorów w 2022 roku

Aldona Świtała - MUKS KADET Rawicz - 800 zł 

Krzysztof Glina - RKK SUREM Rawicz - 500 zł 

Ryszard Kapłon - RKS BOCK Rawicz - 800 zł 

Marek Szymański - Sporty Walki Rawicz - 800 zł 

Piotr Kaczmarek - SKI Team Kaczmarek - 800 zł 

Paweł Jóska - Akademia Taekwon-do IN-NAE - 500 zł 

Piotr Świderski - Eltrox Włókniarz Częstochowa - 800 zł 

Szymon Maciołek - RKKS Rawia Rawicz - 300 zł
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PROGRAM FIZJOTERAPII DLA OSÓB 
PO PRZEBYCIU COVID-19 

Choroba COVID-19 od 
ponad 2 lat towarzyszy 
nam globalnie i lokalnie. 
Na przestrzeni tego czasu 
obserwujemy jej różnorod-
ny przebieg. Dla jednych 
jest to łagodne doświadcze-
nie, dla innych śmiertelne. 
Zawsze każdej poważnej 
chorobie towarzyszy 
strach i niepewność, ale 
także obawa o powikłania. 

Dla grupy osób po prze-
bytym zakażeniu, u których 
zostały zdiagnozowane 
potrzeby w zakresie fi zjo-
terapii SP ZOZ Centrum 
Rehabilitacji Medycznej 
i Ośrodek Osób Niepełno-
sprawnych oferuje specjalny 
program. Świadczenia rea-
lizowane są w warunkach 
ambulatoryjnych w ramach 
ośrodka oddziału dziennego.

Z oferty MOGĄ skorzy-
stać osoby, które posiada-
ją skierowanie od lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego 
(POZ, specjalista), będące 
po zakończonym leczeniu 
potwierdzonej choroby 
COVID-19 (potwierdzenie 
stanowi wynik testu PCR 
w kierunku Sars-Cov-2 lub 
wypis ze szpitala). Pacjenci, 
którzy odbyli już program 
z zakresu fi zjoterapii oraz 
rehabilitacji po przebytym 
zakażeniu lub byli uczest-
nikami programu pilotażo-
wego NIE MOGĄ ponownie 
skorzystać z oferowanego 
przez Ośrodek świadczenia.

Rehabilitację mogą re-
alizować osoby, które 
w terminie 12 miesięcy za-
kończyły leczenie na chorobę 
COVID-19. Jest to związane 
z datą izolacji domowej, 
datą wypisu ze szpitala 
lub z izolatorium. Termin 
pierwszorazowej wizyty 
fi zjoterapeutycznej zostaje 
wyznaczony nie wcześniej 

niż w terminie 14 dni od dnia 
uzyskania pozytywnego wy-
niku PCR w kierunku Sars- 
Cov-2 lub wypisu z pobytu 
w szpitalu.

Objawami klinicznymi, 
które kwalifi kują pacjenta 
do objęcia programem jest 
występowanie duszności, 
która negatywnie wpływa 
na funkcjonowanie pacjen-
tów. Program fi zjoterapii dla 
osób po przebyciu COVID-19 
trwa od 2-6 tygodni. 

W ramach programu 
realizowane są następują-
ce świadczenia:

• wstępna wizyta fi zjote-
rapeutyczna,

• terapia 2x w tygodniu 
przez okres 2-6 tygodni,

• końcową wizytę tera-
peutyczną.

Terapia będzie realizo-
wana przez fi zjoterapeutę, 
który jest doświadczonym 
specjalistą. Oferta jest skie-
rowana do osób w KAŻDYM 
wieku, także dla dzieci.

Jeżeli obserwujecie Pań-
stwo wspomniane powikła-
nia po chorobie u siebie lub 
u swoich bliskich, należy 
skontaktować się ze swoim 
lekarzem prowadzącym, 
w celu uzyskania skiero-
wania na Program fi zjote-
rapii dla osób po przebyciu 
COVID-19. / SP ZOZ Centrum 
Rehabilitacji Medycznej 
i Ośrodek Osób Niepełno-
sprawnych.
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Nasza historiaNasza historia

Tomasz Musielak

Świat naszych przodków wypełniała magia. 
W nadprzyrodzone umiejętności pewnych 
osób wierzyli wszyscy, zarówno mieszkańcy 
wsi i miasteczek, jak i biskupi czy królowie. 
Dla przykładu Zygmunt August korzystał 
z usług słynnego mistrza Twardowskiego, 
by komunikować się z duchem zmarłej żony, 
Barbary Radziwiłłówny. Katoliccy monar-
chowie z dynastii Wazów otaczali się z kolei 
astrologami, którzy tajniki swej profesji po-
znali na renomowanych uczelniach. Z usług 
magów korzystali też rawiccy mieszczanie 
oraz mieszkańcy okolicznych wsi.

Szkoła Magii
i Czarodziejstwa

Podobnie, jak w serii książek o Harrym Potte-
rze, również staropolscy czarodzieje posiadali 
swoją własną uczelnię. Szkołą, w której można 
było zgłębić nauki tajemne był… Uniwersytet 
Jagielloński. Do Krakowa ciągnęli uczniowie 
z całej Europy, przyciągnięci renomą miejscowej 
katedry astrologii i astronomii oraz pracowni 
alchemicznej. Nauk w ówczesnej stolicy Polski 
miał pobierać m. in. rozsławiony przez dzieło 
Goethego doktor Faust czy mickiewiczowski 
mistrz Twardowski. 

Astrologia i alchemia nie były jedynymi na-
ukami wykładanymi na uniwersytecie. Nie-
ofi cjalnie szkolono się tu także w sztukach 
zakazanych, uważanych za czarnomagiczne: 
w nekromancji (przyzywanie duchów zmar-
łych), krystalomancji (wróżenie z kryształowej 
kuli) czy katoptromancji (magia luster). 

Wyposażeni w uniwersytecką wiedzę as-
trolodzy, wróżbici czy alchemicy działali na 
wawelskim zamku, w dworach szlacheckich 
czy kamienicach mieszczańskich. Adepci sztuk 
tajemnych współpracowali też z wydawcami, 
dla których przygotowywali najpoczytniejsze 
książki tamtych czasów – kalendarze. W publi-
kowanych na ich łamach prognostykach przewi-
dywano m. in. jaka w najbliższym roku będzie 
pogoda, kiedy przypadną dni pomyślne i feralne 
oraz czy wybuchnie wojna. 

„Staropolskimi magami” zostawały nie 
tylko osoby z wykształceniem akademickim. 
Wierzono również w nadprzyrodzone umie-
jętności „zwykłych” mieszkańców wsi i mia-
steczek, posiadających „niezwykłą” wiedzę, 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 
Zdarzało się też, że zaufaniem obdarzano 
oszustów, którzy za pomocą „tajemniczych 
formuł” próbowali zarobić na ludzkich prob-
lemach i naiwności. 

Jak choroba, 
to do maga

Istniały o wiele bardziej prozaiczne powody 
korzystania z usług magów, niż chęć poznania 
przyszłości czy wytworzenia kamienia fi lozo-
fi cznego – były to choroby. Medycyna nowożytna 
nie stała na wysokim poziomie, w efekcie czego 
znaczna część dolegliwości, z którymi dziś do-
skonale sobie radzimy, wówczas okazywała się 
poważna (a nawet śmiertelna). Ta bezsilność 
medyków, wraz z nieufnością wobec skompli-
kowanych metod leczniczych oraz wysoką ceną 
usług sprawiała, że większy szacunek budzili 
uzdrowiciele czy znachorzy, licznie zamiesz-
kujący wsie i miasteczka.  

Nad ogromną popularnością tych nieofi-
cjalnych praktyk ubolewał m.in. autor pol-
skiego hymnu, Józef Wybicki. W jednym ze 
swoich pism wspominał, że „grasują śmiało 
po kraju szarlatani, tak iż kto [chce] uprzy-
wilejowanego zabójcy przedsięwziąć pro-
fessyję przychodzi do Polski, wnosi trucizny 
lekarstwami nazwane i – co gdzie indziej 
być konowałem nie mógł – u nas lekarza 
otrzymuje powagę”.

Uzdrowiciele i znachorzy swoją terapię 
zwykle „wzmacniali” modlitwami czy tajem-
niczymi formułami i gestami. Choć dziś te 
zabiegi wydają nam się naiwnie, to dawniej 
odgrywały znaczną rolę - wzbudzały bowiem 
u pacjentów respekt, a także budziły zaufa-
nie. Na marginesie warto wspomnieć, że nie 
zawsze metody lecznicze stosowane przez 
uzdrowicieli były nieskuteczne. Dzięki znacz-
nemu doświadczeniu oraz przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie wiedzy potrafi li oni 
wyleczyć wiele dolegliwości, uśmierzyć ból 
czy nastawić złamaną kończynę. O pomoc 
i radę zwracano się też do nich z innymi co-
dziennymi problemami.

Czarodziej z Goliny
Pewien (zamieszkujący Golinę) mag działał 

swego czasu także i na ziemi rawickiej. Nie 
wiadomo, w jaki sposób uzyskał on swoje „nad-
przyrodzone” umiejętności. Dzięki spektakular-
nym sukcesom, czarodziej szybko zdobył sławę 
głośną na całą okolicę. Za sprawą przekazów 
Józefa Miedzińskiego, o części jego magicznych 
(?) osiągnięć możemy dowiedzieć się i dziś. 

Jedna z historii miała miejsce w Gołaszynie, 
gdzie jedna z mieszkanek bieliła bieliznę. Ta 
z pozoru błaha czynność miała dla niej olbrzy-
mie znaczenie; odzież szykowała bowiem dla 
wydawanej za mąż córki. W pewien upalny 
dzień, kobieta rozwiesiła mokre ubranie na 
sznurze, a następnie udała się do pracy w polu. 

Kiedy wróciła do domu, spostrzegła, że 
bielizna… Zniknęła. Zrozpaczona chwyciła 
się ostatniej deski ratunku - pobiegła do Cza-
rodzieja z Goliny. Mag podumał, podumał, 
aż w końcu orzekł: „kup w aptece za troja-
ka czaraciego łajna, rozpuść je w północy 
w beczce wody, w rozczynie tym mocz nogi 
do samego rana, a skoro kur zapieje i wszy-
scy ze snu powstaną, zlewaj rozcieńczonym 
łajnem granicę twej zagrody, obchodząc je 
boso tak długo, dopóty beczka się nie wypróż-
ni, przy czym doniosłym  głosem powtarzaj 
słowa: Czarodziej z Goliny mocą mu nadaną 
zapewnia uroczyście, że nie miną nawet 
trzy noce, a bielizna albo wróci na swoje 
miejsce, albo złodziej nikczemny okuleje na 
całe życie”. Ku radości okradzionej kobiety, 
„magiczny szantaż” odniósł sukces – nazajutrz 
po pierwszym rytuale, bielizna czekała na 
progu jej domostwa.

Bardziej dramatyczna historia wydarzyła 
się w Dębnie Polskim. Pewnego letniego dnia 
zerwała się potężna burza; czarne chmury 
przysłoniły niebo, a straszliwy wicher rozhulał 
się po okolicy. Huraganowy podmuch uderzył 
w stodołę jednego z najbiedniejszych miesz-
kańców wsi, doszczętnie ją niszcząc. Strudzony 
gospodarz nie posiadał ani sił, ani środków na 
odtworzenie budynku; zebrał jedynie porozrzu-
cane po okolicy deski, by w lepszym dla siebie 
czasie zająć się odbudową. 

Nie było mu to jednak dane… Kiedy tylko 
nastała noc, wszystkie materiały przeznaczone 
do budowy rozkradziono. Zrozpaczonemu bie-
dakowi nie pozostawało nic innego, jak zwrócić 
się o pomoc do Czarodzieja z Goliny. Mistrz 
uznał, że sprawa jest na tyle skomplikowa-
na, iż wymaga jego osobistego stawiennictwa 
w Dębnie Polskim. 

Cała okolica zadrżała na wieść, że w pobliże 
przybędzie tak potężny mag! Czarodziej staran-
nie przygotował się do ceremoniału, ubierając 
swe jaskrawe szaty. Wyposażony w specjalne 
kropidło obszedł Dębno Polskie, oblewając 
posesje wcześniej przyrządzoną recepturą, wo-
łając przy tym: „Omiń, pożarze, nieszczęśliwą 
tę wioskę, jakom wyczytał w księdze mądrości, 
że o ile w tygodniu temu poszkodowanemu nie 
zostanie krzywda naprawiona, zmienisz schlud-
ne te chaty i wszystkie stodoły, obory i obórki 
w jedno wielkie pogorzelisko”. Jak nietrudno 
się domyślić, już następnego dnia cały budulec 
szczęśliwie wrócił do właściciela.

RAWICKIE NIEZWYKŁOŚCI
CZARODZIEJE
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W ramach współpra-
cy kulturalnej pomiędzy 
Rawiczem i Attendorn 
w Niemczech, w naszym 
mieście partnerskim zo-
stała zaprezentowana 
wystawa malarstwa iko-
nografi cznego rawickiego 
artysty Tomasza Bzdęgi. 

Ekspozycję zaaranżowa-
no w miejscowym Kościele 
Zbawiciela, należącym do 
gminy ewangelickiej w At-
tendorn. Większość obra-
zów przedstawia motywy 
biblijne. Dzieła są inspiro-
wane średniowiecznym ma-
larstwem sakralnym oraz 
wschodnią tradycją tworze-
nia ikon starocerkiewnych. 
Tworząc obrazy artysta wy-
korzystał jako materiał de-
ski ze starych mebli, podłóg 
i drzwi, nadając im nową 
funkcję. 

Wernisaż wystawy odbył 
się 6 marca br. w Kościele 
Zbawiciela w Attendorn, 
z udziałem autora prac, 
polskiej delegacji, przedsta-
wicieli niemieckiego samo-
rządu, gminy ewangelickiej 
oraz mieszkańców. Prezen-
tacji prac towarzyszył kon-
cert zespołu wychowanków 
Szkoły Muzycznej w Atten-
dorn oraz wykład na temat 
tradycji tworzenia starych 
ikon i inspirowanego nimi 
malarstwa współczesnego.  
 /MZR

WIECZÓR POEZJI I FOTOGRAFII W MUZEUM WIECZÓR POEZJI I FOTOGRAFII W MUZEUM 
Miasto, przestrzeń miej-

ska, egzystencjalne do-
świadczenie „miejskości” 
to tematy, które tym razem 
stanowiły główne źródło 
twórczej inspiracji litera-
ckiej i fotograficznej ra-
wickiego artysty Henryka 
Pawłowskiego. 

W Muzeum Ziemi Ra-
wickiej 4 marca br. odbył 
się wernisaż wystawy fo-
tografii pt. „Sobota, ale 
broń Boże Bursy”. Artysta 
zaprezentował ponad 20 
prac, które w większości 
stanowią pokłosie udziału 
w zeszłorocznym plene-
rze fotografi cznym „Rytm 
miasta”. Plener odbył się 
w ramach Ogólnopolskiego 
Przeglądu Sztuki Współczes-
nej FORMA 2021. Kolejną 
odsłoną muzealnego wie-
czoru sztuki był występ 

muzyczno-słowny, podczas 
którego Henryk Pawłowski 
zaprezentował swoje naj-
nowsze utwory poetyckie, 
zawarte w tomiku „Escape”. 
Współwydawcą publikacji 
jest Stowarzyszenie Spot-
kań Twórczych „STROJOW-
NIA”. Podczas występu nie 
zabrakło licznych odniesień 
autobiografi cznych, zwią-
zanych z dotychczasowymi 
doświadczeniami twórczy-
mi autora oraz wieloletnim 
poszukiwaniem własnej, 
indywidualnej i niepowta-
rzalnej drogi rozwoju arty-
stycznego. 

Wystawę fotografi i moż-
na oglądać w muzealnej 
galerii do 31 marca br. 
(wstęp bezpłatny, w go-
dzinach otwarcia Muzeum 
Ziemi Rawickiej).  /MZR

WYSTAWA „SACRUM” WYSTAWA „SACRUM” 
W MIEŚCIE PARTNERSKIMW MIEŚCIE PARTNERSKIM
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„Rawicz przedstawia 
się” (niem. „Rawicz stellt 
sich vor”) - pod takim ty-
tułem została zorganizo-
wana wystawa zbiorów 
Muzeum Ziemi Rawickiej 
w mieście partnerskim 
Attendorn w Niemczech.  

Celem przedsięwzięcia 
było przybliżenie społeczno-
ści mieszkańców Attendorn 
wielokulturowej historii 
Rawicza – od lokacji mia-
sta w 1638 roku do współ-
czesnej rewitalizacji rynku. 
Ekspozycja była czynna od 
stycznia do początku marca 
br. w Südsauerlandmuse-
um – miejscowym muze-
um regionalnym, mającym 

swoją siedzibę w zabytko-
wym ratuszu w Attendorn. 
Ze względu na ogranicze-
nia związane z pandemią 
w styczniu nie mógł odbyć 
się zaplanowany wernisaż 
wystawy, natomiast jej pod-
sumowania dokonał bur-
mistrz Attendorn podczas 
uroczystego spotkania z pol-
ską delegacją na początku 
marca. 

Organizacja wystawy 
wpisuje się w tegoroczne ob-
chody 800-lecia Attendorn. 
Jest jednym z wydarzeń kul-
turalnych towarzyszących 
jubileuszowi. Ekspozycję 
zwiedziło około 450 osób, 
w tym grupy uczniów z miej-
scowych szkół. Pracownicy 

instytucji Südsauerlandmu-
seum zorganizowali także 
lekcje muzealne oraz inte-
gracyjne zajęcia dla rodzin 
z dziećmi, których tematem 
była historia Rawicza. 

Rawicka wystawa w At-
tendorn to pierwsza część 
międzynarodowego projek-
tu realizowanego w ramach 
współpracy Muzeum Ziemi 
Rawickiej i Südsauerlan-
dmuseum. W pierwszym 
kwartale 2023 roku rawi-
czanie będą mieli okazję po-
znać dzieje i zabytki miasta 
partnerskiego, odwiedzając 
w Muzeum Ziemi Rawickiej 
wystawę dokumentującą hi-
storię Attendorn.  /MZR

„RAWICZ PRZEDSTAWIA SIĘ” „RAWICZ PRZEDSTAWIA SIĘ” 
W ATTENDORNW ATTENDORN
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

CAMILLA LÄCKBERG
IDZIESZ DO WIĘZIENIA 
& KOBIETY BEZ LITOŚCI
OPOWIADANIA

Camilla Läckberg - szwedz-
ka autorka, powraca do nas 
ze zdwojoną dawką kryminal-
nych historii. Są to dwa nieza-
leżne opowiadania, krótkie, 
ale trzymające w napięciu. 

Bohaterami pierwszego 
opowiadania jest grupa mło-
dych zamożnych ludzi, którzy 
świętują Sylwestra w willi nad 
jeziorem. Mają wszystko, ale 
w ich wspomnieniach trwa-
ją mroczne tajemnice sprzed 
lat, których nikt poza nimi nie 
poznał. Kiedy gra planszowa 
dobiega końca, a sekrety wy-
chodzą na jaw, na myśl przy-
chodzi im mroczny plan.

Druga historia dotyczy 
trzech kobiet, które tkwią 
w nieudanych związkach. 
Każda z nich wie co to poni-
żenie, cierpienie psychiczne 
i fi zyczne. Czy postanowią 
zmienić swoje dotychczaso-
we życie? Jaki fi nał będzie 
miała zaplanowana przez nie, 
mroczna intryga?

Idziesz do więzienia & Ko-
biety bez litości to opowieści 
o trudnych relacjach osobi-
stych, o przemocy wobec kobiet, 
o zdradach i kreowaniu pozo-
rów idealnej rodziny, idealnego 
życia, pomimo rozgrywającego 
się w czterech ścianach drama-
tu. To dwie oddzielne historie, 
które łączy fakt, że obie tema-
tycznie uderzają w problemy 
w relacjach między bliskimi so-
bie osobami. Gdzie długotrwa-
ła opresja, tam w końcu bunt 
i zemsta. Polecam wszystkim 
miłośnikom dobrego kryminału 

 Polecam Klaudia K.

SARA GAY-FORDEN
DOM GUCCI. 
POTĘGA MODY, 
SZALEŃSTWO PIENIĘDZY, 
GORYCZ UPADKU

Dom Gucci pozwala nam 
zajrzeć za kulisy słynnego 
domu mody. Książka Sary 
Gay-Forden to kronika 
niezwykłej potęgi dynastii 
Guccich i jej równie niezwy-
kłego upadku. 

Dzięki tej powieści możemy 
poznać losy słynnego domu 
mody od chwili jego założenia 
aż po przejście w obce ręce. 
Autorka zawarła w niej 100 
lat historii pełnej powodzeń 
oraz porażek.

Jeśli zastanawiasz się, jak 
kilka złych decyzji niemal do-
prowadziło do bankructwa 
tej luksusowej marki lub co 
sprawiło, że Patricia Reggio-
ni posunęła się do morder-
stwa włoskiego biznesmena 
i dziedzica rodzinnej fortuny 
- Maurizia Gucci... zachęcam 
do przeczytania tej pozycji. 

Zdecydowanie jest to 
książka wyczerpująca temat. 

Widać, że autorka włożyła 
sporo wysiłku w napisanie 
jej. Trzeba jednak uważnie 
ją czytać, ponieważ jest pełna 
różnych zawiłości.

 Kamila O.

JOANNA PUCHALSKA
WSZYSTKIE DZIECI MAHARADŻY

"Nie jesteście już sierota-
mi. Jesteście Nawanagaryj-
czykami. Ja jestem Bapu. 
Ojciec wszystkich i wasz 
też" - te słowa maharadży 
"działały jak kojący balsam 
na poranione dziecięce du-
sze". Ale przede wszystkim 
Jan Saheba zapewnił dzie-
ciom poczucie bezpieczeń-
stwa, godne warunki życia 
i zrównoważony rozwój. 
Mogły się uczyć, działać 
w harcerstwie, wyznawać 
swoją wiarę, uprawiać 
sport. Historię mahara-
dży Jam Saheba Digvijay 
Sinhji, który w czasie II 
wojny światowej zaopie-
kował się polskimi dzieć-
mi wracającymi z Syberii 
w latach 1942 – 1946.

Wygłodzone i w łachma-
nach, docierały do formu-
jącej się na terenie ZSSR 
Armii Andersa i dzięki 
temu znalazły się w In-
diach. Maharadża Jam Sa-
heb Digvijay Sinhji zaprosił 

młodych uchodźców, by 
zamieszkali w specjalnie 
dla nich wybudowanym 
osiedlu. Mieli odtąd dach 
nad głową, zapewnio-
ne wyżywienie, ubranie, 
naukę i opiekę lekarską. 
Wszystkie dzieci Mahara-
dży - z książki można się 
dowiedzieć, że maharadża 
dbał nie tylko o to, by pol-
skie dzieci miały dach nad 
głową i nie były głodne, ale 
także o to, by nie zapomnia-
ły o swoim pochodzeniu, by 
nie straciły swojej tożsamo-
ści narodowej. Jam Saheb 
Digvijay Sinhji osobiście 
znał generała Władysława 
Sikorskiego, jeszcze przed 
wojną nawiązała się jego 

przyjaźń z Ignacym Janem 
Paderewskim, a ulubioną 
lekturą maharadży byli...
Chłopi Reymonta w angiel-
skim tłumaczeniu.

Obietnicy, że będzie oj-
cem dla polskich sierot, 
dotrzymał w konkretnym 
wymiarze. Po wojnie, aby 
uchronić kilkaset dzieci 
przed przymusową depor-
tacją do komunistycznej Pol-
ski, formalnie je adoptował. 
Dopiero po kilkudziesięciu 
latach Polska uhonorowa-
ła go za tę ogromną pomoc 
i wielkie serce. 

Dziś jest patronem zna-
nej warszawskiej szkoły 
społecznej, od 2012 roku je-
den z warszawskich skwe-
rów nosi nazwę Skweru 
Dobrego Maharadży, a w 
2016 roku sejm przyjął 
uchwałę w sprawie uczcze-
nia jego pamięci.

 Polecam miłośnikom 
dobrej historii.

 Aurelia M.
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MARCEL
MARCEL to piesek w wieku 2 lat, Marcel 

jest bardzo wesoły i energiczny, jednak 
w pierwszym kontakcie z człowiekiem jest 
nieśmiały i potrzebuje czasu by przekonać 
się, że nic mu nie grozi. Ma świetny kontakt 
zarówno z suczkami jak i z innymi psami, 
w ich towarzystwie nabiera pewności sie-
bie. Odpowiednim miejscem dla Marcela 
jest dom z dużym podwórkiem. Pies nie 
potrafi  chodzić na smyczy.

MINI
MINI to suczka w wieku 4 lat, która 

została znaleziona w lesie w okolicach 
Dąbrówki. Mini jest niesamowicie przy-
jaznym i kochanym psiakiem. Najchętniej 
nie odstępowałaby człowieka na krok. 
Pięknie chodzi na smyczy. Jest bardzo mą-
drą i posłuszną suczką. Dogaduje się ze 
wszystkimi psami. Idealnie nadaje się do 
domu z ogródkiem.

ODYN
ODYN to owczarek niemiecki w wieku 2 

lat. Pies został odebrany interwencyjnie. 
Odyn jest bardzo przyjazny w stosunku do 
ludzi. Uwielbia pieszczoty i zabawę z czło-
wiekiem a za przysmaki zrobi bardzo dużo. 
Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Jest typem 
psa dominującego, dlatego nie zgadza się 
z innymi psami. Idealnie nadaje się na 
duże podwórko, będzie idealnym stróżem.
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 23 marca (środa)
18:00 Spotkanie autorskie
z Sabiną Klak
Wiosenny Ogród Poezji 
Ratusz, Rynek Sarnowski 1 

 24 marca (czwartek)
18:30 Koncert charytatywny 
Biegnij przed siebie dla Antosia
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 

 25 marca (piątek)
18:00-20:00 Kabaret SMILE
Tu i teraz
Cena biletu: 70/80 zł 
na stronie www.biletyna.pl
DK w Rawiczu 

 30 kwietnia (sobota)
17:00 Metal Slaughter Turbo
Bilety na stronie www.bilety24.pl
DK w Rawiczu

INFORMUJEMY   PROPONUJEMY    ZAPRASZAMY

 8 kwietnia – 29 kwietnia 
18:00 Wernisaż Mikołaja Haremskiego
Artysta i Autysta 
Muzeum Ziemi Rawickiej 


