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- NA LIŚCIE DEPTAK, ULICE I STADION- NA LIŚCIE DEPTAK, ULICE I STADION

Gmina Rawicz złożyła łącznie pięć wniosków w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Wśród inwestycji, na które Rawicz chce zdobyć 
dofi nansowanie jest m.in.: przebudowa deptaku Wojska Polskiego, 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Spokojnej i Broniew-
skiego oraz budowa nowego przedszkola.  s. 4
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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

ZA NAMI RAWICKIZA NAMI RAWICKI
JARMARKJARMARK

WIELKANOCNYWIELKANOCNY

Występy artystyczne, kiermasz świą-
teczny, food trucki, warsztaty dla dzieci 
i inne atrakcje - to wszystko wydarzyło 
się na rawickim rynku w weekend przed 
Świętami Wielkanocnymi.

W Rawiczu już 8 kwietnia można było 
zakosztować smaku świąt a na tych, którzy 
nie lubią tradycyjnych potraw, czekały 
food trucki. W sobotę 9 kwietnia 
przez cały dzień dostępne były 
stoiska z gastronomią, świą-
tecznym rękodziełem i in-
nymi wyrobami, a w samo 
południe przed sceną 
pojawiła się atrakcja 
dnia czyli występ ma-
żoretek z Domu Kultu-
ry w Rawiczu. Więcej 
występów artystycz-
nych zaplanowano 
na Niedzielę Palmową 
- w ostatni dzień jar-
marku na scenie można 
było zobaczyć i usłyszeć 
lokalne grupy taneczne, 
muzyczne i wokalne oraz 
solistów. Wystąpili: pod-
opieczni Szkoły Muzycznej 
im. K. Komedy w Rawiczu, Zespół 
Folklorystyczny Góreczanki z Miej-
skiej Górki, Zespół Regionalny "Wisieloki" 
z Szymanowa, Studio wokalne Kreacja, Julia 
Matyla, Ognisko Artystyczne Mezzo Forte, 
podopieczni Szkoły Muzycznej Yamaha z Ra-
wicza, Szkoła Tańca Ka-Dance, podopieczni 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Rawiczu, Zespół Folklorystyczny „Dębio-
ki” z Dębna Polskiego i Zespół Śpiewaczy 
przy Klubie Seniora „Jesienny Liść”.

Mimo zmiennej pogody artystom uda-
ło się zgromadzić przed sceną wielu wi-
dzów. W połowie prezentacji artystycznych 
przedstawiciele Gminy Rawicz na czele 

z burmistrzem wręczyli nagrody w ra-
mach konkursu "Rawicka Palma 

Wielkanocna 2022" zorganizo-
wanego przez Muzeum Ziemi 

Rawickiej. 
Niedzielną atrakcją były 

również alpaki, koza i kró-
liki, które można było 
spotkać na rynku. Koło 
plastyczne Domu Kultury 
w Rawiczu przygotowało 
sklepik z pracami dzieci. 
Dochód ze sprzedaży tych 
prac oraz pieniądze zebra-
ne przez Alpako-Team Ra-

wicz w wysokości 1028,24 
zł zostały przekazane na 

operację uszka Antosia Ro-
manowskiego. Dodatkowo tego 

dnia robiąc sobie zdjęcie z "zają-
cem w przebraniu" goście jarmarku 

wsparli Ukrainę kwotą 531 zł. Orga-
nizatorzy dziękują rawiczanom za okazane 
wsparcie oraz za przybycie na to przedświą-
teczne wydarzenie. Na czas poświąteczny 
Dom Kultury w Rawiczu ma dla mieszkań-
ców gminy kolejne propozycje. Znajdziecie 
je w kalendarzu na stronie dk.rawicz.pl. 
 /DK
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Zapraszamy do współpracy.

„RAWICKA PALMA WIELKANOCNA” 2022 „RAWICKA PALMA WIELKANOCNA” 2022 
- PODSUMOWANIE KONKURSU- PODSUMOWANIE KONKURSU

Promocja regionalnych trady-
cji świątecznych była celem ko-
lejnej edycji Gminnego Konkursu 
„Rawicka Palma Wielkanocna”. 
Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
konkurs zorganizowało Muzeum 
Ziemi Rawickiej we współpracy 
z Gminą Rawicz oraz miejscowy-
mi parafi ami. 

W tym roku komisja konkursowa 
oceniła 40 palm wykonanych przez 
uczestników indywidualnych oraz 
zespoły, w dwóch kategoriach: praca 
duża i mała. Wśród 298 tegorocz-
nych uczestników byli uczniowie 
reprezentujący rawickie szkoły, wy-
chowankowie przedszkoli, członko-
wie stowarzyszeń oraz kół gospodyń 
wiejskich z Gminy Rawicz, a także 
podopieczni miejscowych ośrodków 
pomocy społecznej. 

Od 5 do 14 kwietnia br. w rawi-
ckim ratuszu była czynna pokon-
kursowa wystawa palm, natomiast 
podsumowanie połączone z wrę-
czeniem nagród odbyło się podczas 
Jarmarku Wielkanocnego. 

Nagrodę specjalną przyznano nie-
formalnej, międzynarodowej grupie 
„Nasz Tymczasowy Dom Rawicz” za 
wykonanie 3-metrowej palmy we-
dług tradycji polskich i ukraińskich. 

Nagrody w kategorii „palma 
duża”: 
I miejsce – KGW „Ugodzianki” 
w Ugodzie, 
II miejsce – Rawicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, 
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Sierakowie kl. 2C. 
Wyróżnienia w tej kategorii otrzy-
mali: zespołowo Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Rawiczu, 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
w Rawiczu, indywidualnie Jakub 
Okupnik oraz Amelia Świderska. 
W kategorii „palma mała” laure-
atami zostali: 
I miejsce - Antoni Stolaś, 
II miejsce - Lena Pernak, 
III miejsce - Maria Pernak. 
Wyróżnienia: Nina Świderska, To-
biasz Łukowiak, Małgorzata Szka-
radek, Dawid Szenfi sz, Katarzyna 
Szkaradek, Tymoteusz Okupnik, 
grupa „Niedźwiadki” z Przedszkola 
nr 3 w Rawiczu.  /MZR



4/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu4

Łącznie pięć wniosków gmina Rawicz złożyła w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład. Wśród inwestycji, na które Rawicz chce 
zdobyć dofi nansowania są: przebudowa ul. Kolejowej w Sarnowie, 
Żniwnej w Masłowie, deptaku Wojska Polskiego czy budowa no-
wego przedszkola oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy 
ul. Spokojnej i Broniewskiego.

Gmina Rawicz złożyła wnioski we wszystkich kategoriach 
projektów, które zostały podzielone według skali finansowej – 
do 2 mln zł, 5 mln zł, 30 mln zł i do 65 mln zł. – Wybraliśmy pięć 
projektów, które mieszczą się w kategoriach finansowych wnio-
sków, i które trudno byłoby wykonać z budżetu gminy bez żadnego 
wsparcia. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i przystąpimy do 
realizacji. Mam świadomość, że nie otrzymamy dofinansowania 
na wszystkie wnioski, ale skłądając wnioski w każdej kategorii 
sygnalizowaliśmy potrzeby. Niestety, galopująca inflacja i ceny 
paliw sprawiają, że za coraz więcej pieniędzy możemy zbudować 
coraz mniej, co widać choćby w przypadku dróg – mówi burmistrz 
Rawicza Grzegorz Kubik.

  
Priorytetem drogi

Najwięcej wniosków dotyczy przebudowy dróg. Gmina w kate-
goriach do 2 mln zł zgłosiła przebudowę ul. Żniwnej w Masłowie. 
Zgodnie z planem inwestycja miałaby obejmować wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej o długości ok. 900 metrów wraz z budową 
chodników i odwodnieniem drogi. Z kolei w ramach wniosku do 5 mln 
zł gmina chce przebudować ul. Kolejową w Sarnowie. Inwestycja ma 
polegać na budowie 560-metrowego odcinka, na którym powstanie 
nowa nawierzchnia z kostki betonowej, granitowej i kamienia polnego 
wraz z pasem do parkowania i chodnikami. 

W ramach inwestycji drogowych do Polskiego Ładu została zgłoszo-
na kompleksowa przebudowa ul. Wojska Polskiego, czyli rawickiego 
deptaku. To projekt do 5 mln zł, zgodnie z którym zrewitalizowany 
zostanie 230-metrowy odcinek wraz z kompleksową wymianą zużytej 
sieci wodociągowej i gazowej, kanalizacją sanitarną oraz deszczową. 
Z kolei w warstwie zewnętrznej inwestycja ma polegać na wykonaniu 
nawierzchni z kostki i płyt, posadzeniu drzew, nowego oświetlenia 
oraz ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych.

Inwestycje do 30 i 65 mln zł 
W ramach największych dofi nansowań gmina zgłosiła dwa projekty. 

Pierwszym jest budowa nowoczesnego przedszkola na terenie przy ul. 
Dworcowej w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem 
terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą. Budowa przedszkola jest 
konieczna ze względu na bardzo zły stan obecnych przedszkoli nr 
1 i nr 6. W ramach zadania ma powstać 12 oddziałowe przedszkole 
wraz z wydzielonym placem zabaw. Przedszkole zostało zgłoszone 
w kategorii do 30 mln zł. 

Największym projektem, który został zgłoszony przez gminę, jest 
przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Spokojnej 
i Broniewskiego w Rawiczu. Na ten projekt gmina chce pozyskać 50 
mln zł.  To całościowa przebudowa obejmująca stadion sportowy, 
kryty basen, budynek hotelowo-biurowy i boiska. Nowoczesny obiekt 
ma pomieścić 400 metrową bieżnię, rzutnię do rzutów oszczepem, 
dyskiem i młotem oraz skocznię do skoku wzwyż, o tyczce i w dal. 
Inwestycja zakłada także budowę nowej części krytej pływalni, 
w której skład wchodzi hala basenowa z niecką do nauki pływania 
z funkcją rekreacyjną oraz infrastruktura odnowy biologicznej i część 
szatniowo-sanitarna. Z kolei w przypadku stadionu mają zostać 
zbudowane zadaszone trybuny dla ok. tysiąca widzów oraz zaplecze 
socjalno-szatniowe.   /cib

JADŁODZIELNIA W RAWICZU JADŁODZIELNIA W RAWICZU 
Gmina Rawicz ponow-

nie złożyła wniosek o do-
fi nansowanie wykonania 
kontenera jadłodzielni 
wraz z witryną chłodni-
czą i regałem w konkursie 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopol-

skiego "Wielkopolskie Jad-
łodzielnie". W przypadku 
uzyskania dofi nansowa-
nia i wyboru wykonawcy 
kontener stanie jeszcze 
w tym roku na parkingu 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz. 

- W ubiegłym roku nie było 
chętnych fi rm do wykonania 
obiektu, było zbyt mało czasu 
na wykonanie jadłodzielni, 
a cena zaproponowana przez 
jedynego wykonawcę, który 
złożył znacznie przekracza-
ła budżet projektu - przypo-

mina wiceburmistrz Paweł 
Szybaj.  

Gmina spodziewa się, że 
w tym roku zainteresowa-
nie wykonawców będzie 
większe, co zwiększy kon-
kurencyjność w przetargu. 
Projekt nie jest skierowany 

wyłącznie do osób o niskim 
statusie dochodowym. Ce-
lem jest zmiana przekona-
nia mieszkańców, że warto 
dzielić się żywnością o krót-
kim terminie przydatności 
do spożycia, niż ją wyrzucić. 
 /cib

RAWICZ ZŁOŻYŁ KOLEJNE WNIOSKI RAWICZ ZŁOŻYŁ KOLEJNE WNIOSKI 
DO POLSKIEGO ŁADUDO POLSKIEGO ŁADU
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WYNIKI II EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERTWYNIKI II EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

PONADPONAD

130 000 ZŁ130 000 ZŁ
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHDLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

11 kwietnia zakończyła się procedura kon-
kursowa w ramach II edycji otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Rawicz w 2022 roku. W konkursie 
złożonych zostało 16 ofert. W wyniku decyzji 
Burmistrza Gminy Rawicz dofi nansowanych 
zostanie 7 zadań publicznych z zakresów: 
pomocy społecznej, kultury i kultury fi zycz-
nej. Łączna kwota przeznaczona z budżetu 
Gminy Rawicz wyniosła 131 500 zł.

Pozostające w dyspozycji Burmistrza, niewy-
korzystane środki z obu konkursów będą mogły 
być uruchamiane w tzw. „małych grantach”, 
po złożeniu uproszczonych ofert w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  /mt

Lp Nazwa zakresu Oferent Nazwa zadania
Przyznana 

dotacja

1 Działalność na rzecz 
osób w wieku eme-
rytalnym

Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska Spotkanie pokoleń  2 000,00

2 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Spartakiada Seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  3 500,00

3 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Spotkania Seniorów na Świętej Górze w Gostyniu  1 000,00

4 Kultura, sztuka, ochro-
na dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego

Bractwo Kurkowe w Rawiczu Działania Bractwa Kurkowego w roku jubileuszowym 12 000,00

5 Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" 
w Szymanowie

Festiwal Tradycji Hazackich 3 000,00

6 Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury 
fi zycznej

RKS Kolejarz Rawicz Organizacja zawodów żużlowych pn. Drużynowe Mistrzostwa 
II Ligi żużlowej oraz o Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów 
prowadzone przez Polski Związek Motorowy, a także szkolenie 
adeptów w sporcie żużlowym

 80 000,00

7 RKS Kolejarz Rawicz Organizacja zawodów żużlowych pn. Turniej o Puchar Burmistrza 
Rawicza im. Floriana Kapały

30 000,00 

JEST SZANSA NA JEST SZANSA NA 
OGRÓD DESZCZOWYOGRÓD DESZCZOWY

Gmina Rawicz stara się 
o dofi nansowanie wyko-
nania koncepcji ogrodu 
deszczowego przy Szkole 
Podstawowej w Sierako-
wie. Projekt w całości fi -
nansuje Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
"Gościnna Wielkopolska" 
w Pępowie, którego Gmi-
na Rawicz jest członkiem. 

Ewentualna budowa 
ogrodu deszczowego pozwo-
li na odciążenie kanalizacji 
deszczowej biegnącej od 
ul. Poznańskiej w Rawiczu 
przez rondo Biały Orzeł, 
dalej przez wybrany pod 
ogród teren przy Szkole 
Podstawowej w Sierakowie, 
a następnie przez ul. Wiś-
niową, Kadecką, Hallera, 
Piłsudskiego w Rawiczu. 
Podczas nawalnego deszczu 
następuje okresowe zalewa-
nie tego obszaru spowodo-
wane małą przepustowością 
kolektora deszczowego na 
tym terenie.

- Celem projektu jest 
zmniejszenie ilości wody 

dopływającej do kolektora 
deszczowego w tym rejonie, 
co ma prowadzić do ograni-
czenia zalewania terenów 
przy ulicach Piłsudskiego 
i Hallera w Rawiczu - wy-
jaśnia wiceburmistrz Paweł 
Szybaj. 

Bliskie sąsiedztwo szko-
ły podstawowej umożliwi 
wykorzystanie wykonanego 
w przyszłości ogrodu desz-
czowego do prowadzenia 
zajęć edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży. Po wyko-

naniu ogród deszczowy bę-
dzie miejscem stanowiącym 
dekoracyjny zakątek w bez-
pośrednim sąsiedztwie miej-
scowości Rawicz i Sierakowo 
oraz przykładem dobrej 
praktyki w zapewnieniu 
bioróżnorodności w ścisłej 
zabudowie urbanistycznej 
miasta. 

Decyzję o wyborze kon-
cepcji do realizacji pozna-
my najprawdopodobniej 
w kwietniu br.  /cib

Pod koniec lutego ra-
wicki urząd złożył wnio-
sek o dofinansowanie 
do Wielkopolskiego Od-
działu PFRON w naborze 
wniosków o udzielenie 
grantu w ramach projek-
tu „Dostępny samorząd 
- granty”. Gmina chce 
zdobyć 250 tys. zł na bu-
dowę windy.

- Naszym zamiarem jest 
poprawa dostępności ar-
chitektonicznej i cyfrowej 
siedziby urzędu przy ul. Pił-
sudskiego dla osób z niepeł-
nosprawnościami - wyjaśnia 
wiceburmistrz Paweł Szy-
baj. Przy planowaniu przed-
sięwzięcia gmina wzięła pod 

uwagę ułatwienia dla osób 
z niepełnosprawnością ru-
chu, wzroku, słuchu oraz 
problemami poznawczy-
mi. W budynku urzędu ma 
stanąć winda, która będzie 
prowadzić klientów i pra-
cowników m.in. na kondyg-
nację, gdzie znajduje się 
Biuro Obsługi Klienta oraz 
na pozostałe piętra. 

Urząd w przypadku uzy-
skania dofinansowania 
będzie odpowiednio ozna-
kowany. Po przyznaniu do-
fi nansowania w wysokości 
250 tys. zł na realizację za-
dania, zostanie ono wyko-
nane do końca 2022 r.  /cib

WINDAWINDA
W RAWICKIMW RAWICKIM
URZĘDZIE?URZĘDZIE?
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RONDO IM. KSIĘDZA
ZDZISŁAWA
ZAKRZEWSKIEGO
- CZŁOWIEKA ZASŁUŻONEGO
DLA WOLNOŚCI ZIEMI RAWICKIEJ

25 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie ronda im. księdza 
Zdzisława Zakrzewskiego w Rawiczu na skrzyżowaniu Wałów 
Powstańców Wielkopolskich z ulicą Stanisława Kamińskiego. 
W uroczystości uczestniczyli włodarze Rawicza, pobliskich gmin 
oraz powiatu, a także poseł Jan Dziedziczak.

Ksiądz Zdzisław Zakrzewski urodził się w Kokorzynie. W latach 
1900-1924 pełnił funkcję proboszcza w Golejewku. W Golejewie za-
łożył bank spółdzielczy, któremu prezesował. Był członkiem tajnego 
Komitetu Obywatelskiego, a w listopadzie 1918 r. – organizatorem 
i przewodniczącym Rady Ludowej na powiat rawicki. W czasie 
powstania wielkopolskiego sprawował faktycznie przywództwo 
polityczne na ziemi rawickiej. Zmarł 22 maja 1936 r. w Dolsku. 

Ksiądz Zdzisław Zakrzewski zajmował się także twórczością li-
teracką – pisał wiersze, dramaty („Czestram”, „Pożar w Podlipiu”), 
wspomnienia („Walki o Rawicz”), książki historyczne („Z dziejów 
Wolsztyna i okolic”).

W uznaniu zasług podczas powstania wielkopolskiego otrzymał 
w 1927 r. dyplom honorowego obywatela miasta Rawicza. /BPKS

25 marca br. odbyło 
się uroczyste odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej 
przesiedlonych po 1945 r. 
Polaków z kresów wschod-
nich RP. Odsłonięcie tabli-

cy na budynku rawickiego 
dworca PKP dokonali poseł 
Jan Dziedziczak, burmistrz 
Grzegorz Kubik, Antoni 
Kośmider oraz Jadwi-
ga Niemczynowska.

Rozmowy w tym temacie 
od dłuższego czasu prowa-
dzone były z inicjatorem 
projektu Panem Antonim 
Kośmidrem, któremu dzię-
kujemy za merytoryczny 
wkład w dyskusję oraz co 
istotne za pierwowzór pro-
jektu tablicy, który wykonał 
Pan Dawid Dłubała. O tym 
jak ważne jest podtrzymanie 
wiedzy o tych wydarzeniach 
świadczy również fakt za-
angażowania się w ten pro-
ces poznańskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej oraz grupy działaczy 
społecznych i posłów na 
Sejm RP.

Wykonawcą tablicy jest 
Agencja Reklamowa Powe-
rart z Rawicza, a koszt to 800 
zł brutto.  /BPKS

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ
WYSIEDLONYCH PO 1945 ROKUWYSIEDLONYCH PO 1945 ROKU
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolicZ cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

TRASA TURYSTYCZNATRASA TURYSTYCZNA
PTTK PO RAWICZUPTTK PO RAWICZU

Wiosenny czas sprzy-
ja spacerom na świeżym 
powietrzu. Chęć obser-
wacji budzącej się do 
życia natury skłania do 
wzmożonej aktywności na 
zewnątrz. Przez Rawicz 
biegnie kilka szlaków 
o charakterze lokalnym, 
regionalnym, a nawet 
ogólnopolskim. 

W samym mieście funk-
cjonuje piesza trasa tury-
styczna PTTK wytyczona 
w formie pętli – jej długość 
to ok. 8 km. Dworzec PKP 
w Rawiczu to punkt wyj-
ściowy szlaku, choć wę-
drówkę można rozpocząć 
w dowolnym jego miej-
scu. Drogę wskazują znaki 
w formie biało-zielonych 
kwadratów umieszcza-
nych na elementach in-
frastruktury lub drzewach 
wzdłuż trasy.

Cmentarz parafialny 
z pomnikami i historycz-
nymi kwaterami grobów 

wojennych i więziennych 
jest kolejnym etapem spa-
ceru. Dalej, wzdłuż ulic 
Żwirowej i Spokojnej, szlak 
prowadzi obok stadionu 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
na planty. Tam znaki wi-
doczne na pniach drzew 
kierują na ul. Grunwaldzką 
i rynek, gdzie znajduje się 
najważniejszy rawicki za-
bytek – XVIII–wieczny ra-
tusz. Pobliski kościół pw. 
św. Andrzeja Boboli przy 
ul. Ignacego Buszy jest nie 
mniej wyjątkowy, warto 
przyjrzeć mu się z bliska 
podczas zwiedzania miasta. 

Następnie turystyczna 
ścieżka prowadzi obok 
Domu Kultury znów na 
planty, by wzdłuż murów 
więzienia doprowadzić do 
Placu Wolności. Trasa bieg-
nie w kierunku północnym 
aż do skrętu na ul. Rolni-
czą, osiedle Bohaterów We-
sterplatte. Stamtąd znów 
wiedzie na planty oraz pod 
gmach kościoła pw. Chry-

stusa Króla i Zwiastowania 
NMP będącego okazałym 
przykładem neogotyckiej 
architektury. Dawne wały 
naturalnie prowadzą obok 
Szkoły Podstawowej nr 3, 
placu Rawickiej Synagogi 
aż do pomnika Żołnierza 
Polskiego, gdzie należy 
skręcić w ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego. Kolejny od-
cinek drogi, wzdłuż której 
mieszczą się budynki Urzę-
du Pocztowego, Urzędu 
Miejskiego Gminy Rawicz, 
biegnie w stronę ul. gen. 
Grota Roweckiego, gdzie 
znajdują się dawne zabu-
dowania kompleksu koszar 
wojskowych, cmentarz Żoł-
nierzy Armii Radzieckiej 
oraz u jej końca, już przy 
wlocie ul. Kadeckiej - szpi-
tal powiatowy - niegdyś 
siedziba Korpusu Kadetów. 

Szlak kończy bieg przy 
dworcu kolejowym będą-
cym jednocześnie miejscem 
startu krajoznawczej wy-
cieczki.
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RAWICKIE DROGIRAWICKIE DROGI
W BUDOWIE W BUDOWIE 
Na terenie gminy realizowanych jest jednocześnie kilka inwestycji drogowych. Już w najbliższych miesiącach poje-
dziemy kilkoma nowymi drogami. Prezentujemy raport z postępów prac. 

Przebudowa ul. Wrzosowej w Masłowie

owie

Termin: maj 2022 r.     Koszt: 1,2 mln zł 

Wykonawca: Konsorcjum fi rm MAŻUR – EKA-BRUK – TOMŻUR

Zakres prac: wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów 
z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży 
betonowych, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie 
odwodnienia drogi.

Przebudowa ul. Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu

owie

Termin: maj 2022 r.     Koszt: 182,7 tys. zł 

Wykonawca: SKM DRÓG Sp. z o.o.

Zakres prac: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, wy-
konanie ścieku przykrawężnikowego wraz z odwodnieniem drogi.

Przebudowa ul. Strażackiej w Sarnowie

Termin: maj 2022 r.     Koszt: 309,6 tys. zł 
Wykonawca: SKM DRÓG Sp. z o.o.

Zakres prac: wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, 
wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej 
betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wy-
konanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie przykanalików 
i wpustów ulicznych.

Budowa drogi od ronda do ul. Dworcowej (Aleja 
Spacerowa) 

owie

Termin: wrzesień 2022 r.       Koszt: 936 tys. zł 

Wykonawca: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX 
Centrum Kamienia i Klinkieru 

Zakres prac: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
wykonanie nawierzchni chodnika, miejsc postojowych z kostki 
brukowej betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż 
oświetlenia ulicznego.
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Przebudowa ul. Leśnej w Sierakowie

owie

Termin: zakończone.     Koszt: 275 tys. zł 

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś

Zakres prac: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz 
odwodnienia drogi na odcinku od ul. Zielonej do strzelnicy. Ro-
boty budowlane zostały zakończone. 3 marca br. odbył się odbiór 
końcowy robót. 

Przebudowa drogi gminnej nr 810653P 
w Słupi Kapitulnej

owie

Termin: maj 2022 r. (już zgłoszono zakończenie prac)
Koszt: 512,8 tys. zł 

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś

Zakres prac: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz 
odwodnienia drogi na odcinku od drogi powiatowej do drogi 
śladowej z płyt betonowych.

Przebudowa ul. Wały Powstańców Wlkp 
od ul. 17 Stycznia do ul. Marcinkowskiego

owie

Termin: lipiec 2022 r. (już zgłoszono zakończenie prac)
Koszt: 305 tys. zł 

Wykonawca: „PETRO” Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski, 
Jemielno

Zakres prac: utwardzenie nawierzchni gruntowej kostką brukową 
betonową oraz wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych.

Przebudowa  jezdni i chodników wewnętrznej 
strony Plant od ul. 17 Stycznia do ul. Piłsudskiego 
oraz od ul. Scherwentkego do ul. Grunwaldzkiej

owie

Termin: wrzesień 2022 r.     Koszt: 1,3 mln zł 

Wykonawca: NODO Sp. z o.o., Leszno

Zakres prac: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni 
wraz z odwodnieniem, przebudowa chodników.

Przebudowa ul. Głowackiego w Rawiczu

owie

Termin: maj 2022 r.     Koszt: 76,3 tys. zł 

Wykonawca: Marek Żurek – Zakład Usług Ogólnobudowlanych 
„MAŻUR”

Zakres prac: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, wy-
konanie ścieku przykrawężnikowego wraz z odwodnieniem drogi.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz węzła 
przesiadkowego Rawicz-Osiek

owie

Termin: inwestycja zakończona (prace odbiorowe) 

Całkowita wartość projektu: 25,2 mln zł 
Kwota dofi nansowania: 17,5 mln zł. Wkład Gminy Rawicz: 2,8 mln zł. 
Wkład Gminy Pakosław: 1,6 mln zł. Wkład Starostwa: 3,5 mln zł      

Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy Powiatem Rawi-
ckim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.
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WSPÓLNIE PRZYWRACAMY PAMIĘĆ
„Wspólnie przywraca-

my pamięć” - pod takim 
hasłem Muzeum Ziemi Ra-
wickiej wspólnie z Gminą 
Rawicz, Towarzystwem 
Przyjaciół Rawicza i part-
nerami społecznymi od 
kilku lat prowadzi akcję 
zabezpieczania i doku-
mentowania elementów 
materialnego dziedzictwa 
kultury Żydów w Rawiczu. 

W 2018 r., podczas rewita-
lizacji plant, pod powierzch-
nią starych alejek odkryto 
duże ilości fragmentów płyt 
z piaskowca. Po wstępnych 
badaniach potwierdzono 
informacje przekazywane 
przez starszych mieszkań-
ców miasta, że wydobyty 
materiał zabytkowy to roz-
bite macewy – płyty nagrob-
ne z cmentarza żydowskiego 
w Rawiczu – Sierakowie. 
Cmentarz został zdewasto-
wany przez nazistów w la-
tach okupacji. 

Przez ostatnie trzy lata 
pracownicy Muzeum, arche-
olodzy oraz wolontariusze 
prowadzili prace polegające 
na segregacji, czyszczeniu, 
a następnie dokumentacji 

fotografi cznej fragmentów 
płyt. W ramach akcji zebra-
no ponad 40 ton materiału 
zabytkowego – fragmentów 
piaskowcowych płyt na-
grobnych. Wykonano doku-
mentację fotografi czną 4799 
elementów z zachowanymi 
pozostałościami napisów, 
liter, symboli, płaskorzeźb. 
Najstarsze zachowane frag-
menty macew pochodzą 
z drugiej połowy XVIII wieku, 
najliczniejsze są datowane 
na wiek XIX. Charakteryzuje 
je m.in. dwujęzyczność teks-
tu zapisywanego w języku 
hebrajskim i niemieckim, 
wysoka technika wykonania 
liternictwa, występowanie 
ornamentów (m.in. korona, 
orzeł, dłonie, motyl, złama-
ny kwiat, liście dębu, węzeł, 
dzban z misą, winorośl). 

Ciekawostką są zacho-
wane na powierzchni pia-
skowca ślady polichromii 
w odcieniach czerni, czer-
wieni, grafi tu, żółci i złota, 
świadczące o tym, że cmen-
tarz w Sierakowie nie witał 
przechodniów smutną sza-
rością kamieni, ale paletą 
barw.  /MZR

29 marca br. odbył się pogrzeb Bronisława Lachowicza - pierwszego demokratycznie wybranego 
burmistrza Rawicza. Zmarł dzień po swoich urodzinach, miał 86 lat. 

Po odprawionej mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 
urnę z prochami złożono w grobie na cmentarzu parafi alnym. 

Podczas uroczystości pogrzebowej Bronisława Lachowicza - w imieniu swoim oraz mieszkańców 
gminy zmarłego pożegnał obecny burmistrz Rawicza - Grzegorz Kubik. 

OSTATNIE POŻEGNANIEOSTATNIE POŻEGNANIE
BRONISŁAWA LACHOWICZA, BRONISŁAWA LACHOWICZA, 
BYŁEGO BURMISTRZA RAWICZABYŁEGO BURMISTRZA RAWICZA

Czcigodni Księża, Droga Rodzino, Wszyscy Bli-
scy, Mieszkańcy Rawicza, Szanowni Zebrani, bardzo 
trudno mi żegnać człowieka, który również w moim 
życiu odegrał znaczącą rolę. I jeszcze trudniej mówić 
o Nim w czasie przeszłym. 

Kiedy umiera ktoś dla nas ważny, to tak jakby umie-
rał kawałek nas samych. Pojawia się uczucie pustki, 
a po niej świadomość, że już nigdy w tym ziemskim 
życiu nie będzie nam dane wymienić się rozmową, 
życzeniami na święta, uśmiechem. Z Bronisławem 
mieliśmy podobne spojrzenie na wiele spraw, podobny 
system wartości i tak samo myśleliśmy o samorządno-
ści. Jestem Mu niezwykle wdzięczny za każdą chwilę, 
którą mi poświęcił. Bo z każdej z tych chwil mogłem 
wynieść wielką naukę o życiu, i o tym, jak być po 
prostu dobrym człowiekiem. Człowiekiem uczciwym, 
moralnym, wytrwałym. Bo On taki właśnie był. I na 
zawsze taki pozostanie. 

Długo mógłbym wymieniać wszystkie funkcje, 
wyróżnienia i ordery, które przez całe życie Śp. 
Bronisław zgromadził. Mam wrażenie, że był czło-
wiekiem od zadań specjalnych. Ale przede wszystkim 
był wszędzie tam, gdzie był potrzebny. A wszędzie, 
gdzie był – jest i długo będzie wspominany tak samo: 
dobry, z zasadami, troszczący się o innych i otwar-

ty człowiek. Właśnie tak mówią o Nim jego liczni 
uczniowie, ludzie kultury, edukacji, samorządowcy 
i działacze Solidarności. Szczególnie ten etap Jego 
życia – etap Solidarności – był wyjątkowym spraw-
dzianem, próbą charakteru. Wiele razy o tym mówił; 
wspominał, kiedy przetrzymywano go w milicyjnej 
Nysie pod szpitalem, bez możliwości pożegnania 
się z umierającą w nim żoną; kiedy wyrzucono go 
z pracy, mającego na utrzymaniu synów. Nie dał 
się złamać. Zawsze potrafi ł mądrze wybrać, nawet 
wtedy, kiedy ta próba dotyczyła Jego i Jego rodzi-
ny. Kiedy na szali ważył się dobrobyt jego rodziny 
i uczciwość względem siebie i innych – wybierał 
uczciwość. Dlatego niezależnie od wszystkiego, 
można było mu zaufać. 

Szanowni Państwo, 
dziś żegnam Bronisława Lachowicza nie tylko 

osobiście, ale jako reprezentant gminy Rawicz i jeden 
z Jego następców. Na kartach historii Rawicza Bro-
nisław Lachowicz na zawsze pozostanie pierwszym 
burmistrzem z okresu wolnej Polski i szczególnie 
zasłużonym dla gminy Rawicz. 

Jeszcze niedawno, kiedy rozmawialiśmy, zadekla-
rował przysłanie listu z okazji odsłonięcia obelisku 

upamiętniającego osadzonych w Wojskowym Obozie 
Internowania w Rawiczu. Poprosił, bym odczytał list, 
który był pewnego rodzaju opowieścią o Jego życiu, 
a dziś mam wrażenie, że swego rodzaju testamentem. 
Z tych słów biła wielka mądrość i doświadczenie życiowe. 

Pisał między innymi tak: „Bo każda epoka ma swo-
ich bohaterów, zarówno tych, którzy niosą sztandary 
i przelewają swoją krew, jak i tych, którzy anonimowo 
niosą pomoc, wspierają, przeżywają osobiste dra-
maty i cierpią. To im wszystkim należy się dziś hołd 
i szacunek”. 

Jak znaczące i uniwersalne są te słowa w odniesieniu 
do obecnej sytuacji na świecie – chyba widzi każdy 
z nas. Na tym polegała jego mądrość. Bronku, pisząc 
o swoim życiu, streściłeś je tak: „Kiedyś nauczyciel, 
przez chwilę burmistrz, na zawsze człowiek Solidar-
ności”. A ja dodam: a w naszej pamięci na zawsze: 
bohater i człowiek, który wiedział jak należy się za-
chować w ważnych i trudnych chwilach . 

W swym ostatnim liście obiecałeś odwiedzić Rawicz 
na wiosnę. Dziś można powiedzieć, że po raz kolejny 
dotrzymałeś słowa. Jesteś. Jednak nie przyjechałeś tu 
na chwilę. Przyjechałeś, aby zostać w swym ukochanym 
Rawiczu na zawsze.

Grzegorz Kubik
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Nasza historiaNasza historia

Tomasz Musielak

Silne porywy wiatru niejednokrotnie na-
wiedzały okolice Rawicza, czemu winne było 
(i w znacznej mierze – nadal jest) ukształ-
towanie terenu. Płaski, rolniczy krajobraz 
doskonale sprzyjał tworzeniu się potężnych 
podmuchów czy trąb powietrznych. Dla na-
szych przodków sposób, w jaki powstawały 
te zjawiska atmosferyczne nie był oczywisty. 
Dlatego też utożsamiali je z siłami nadprzy-
rodzonymi - demonami.

Latawica u młynarza
Do grona istot demonicznych zaliczano m. in. 

latawca oraz latawicę - stworzenia znakomicie 
czujące się wśród huraganowych wiatrów. We-
dług podań ludowych, stworzeniami zostawały 
dusze dzieci zmarłych przed chrztem. W parne 
dni, pod postacią wielkich, czarnych ptaków, 
szybowały one w powietrzu, wciągając na-
potkane osoby za pomocą sunącego po ziemi 
wiru. Demony brawurowo szybowały na wie-
trze, wydając przy tym donośne świsty i piski. 
Szaleńcze, powietrzne tańce, niejednokrotnie 
doprowadzały je do zguby – po ziemi rawickiej 
krążyły opowieści o tym, jak niezważające na 
niebezpieczeństwo latawce ginęły rażone pio-
runem.

Choć demony te zwykle uważano za szko-
dzące ludziom, to nie wszyscy mieszkańcy 
naszych okolic narzekali na ich działania. Be-
nefi cjentami powietrznych harców byli m. in. 
młynarze. Na ziemi rawickiej w szczytowym 
momencie było około 100 wiatraków. Dmące 
w skrzydła urządzeń podmuchy wiatru sta-
nowiły nieocenioną pomoc w pracy młynów. 
Z tego powodu niektórzy młynarze zwracali 
się do latawców i latawic z prośbą o takie „kie-
rowanie” powietrzem, by to jak najmocniej 
napędzało młyńskie żarna. 

Wraz z upływem czasu latawce i latawice 
zaczęły tracić charakter demona powietrznego. 
Ich działalność stopniowo zaczęto utożsamiać 
nie z wichrami, a z…  rozwiązłością seksualną 
(co swoje odbicie znalazło m. in. we współczes-
nym znaczeniu słowa „latawica”). W ludowych 
wyobrażeniach latawiec stał się sprośnym dia-
błem, napastującym wieczorami bogobojne 

niewiasty. Pomimo nieatrakcyjnego wyglądu, 
miał on posiadać atuty, dzięki którym wzbudzał 
kobiece pożądanie. Latawice z kolei, ze skrzyd-
latych bestii zmieniły się w powabne demonice, 
o smukłych ciałach, jedwabnych skrzydełkach 
i złocistych warkoczach. Ich pięknu nie mógł 
się oprzeć żaden mężczyzna.

Nie wychodź w upał!
Jeszcze inne niebezpieczeństwo czyhało na 

mieszkańców podrawickich miejscowości w go-
rące dni. Zagrożenie to przybierało niezwykle 
uwodzicielską postać - wysokiej, szczupłej ko-
biety, odzianej w białą suknię, na którą opadały 
rozpuszczone włosy. Piękne oblicze niewiasty 
skrywało demoniczną naturę – pod takim wy-
glądem skrywał się bowiem kolejny demon 
powietrzny - południca.

Południcami zostawały młode kobiety, które 
zmarły tuż po zapowiedziach, nie doczekawszy 
własnego ślubu. Można było je spotkać jedynie 

latem i to wyłącznie południową porą. Z po-
zoru niewinne, atakowały każdego, kto tylko 
w upalne dni odważył się pracować w polu. Na 
swoje ofi ary sprowadzały duszności oraz bóle 
i zawroty głowy.

Sposób na ustrzeżenie się ataku południc 
był niezwykle prosty – wystarczyło, by w letnie 
południa unikać wychodzenia na słońce.

Chmury na sznurku
Z groźnymi zjawiskami atmosferycznymi, 

jakie nawiedzały nasze okolice, związany był 
jeszcze jeden demon, nazywany chmurnikiem, 
obłocznikiem czy płanetnikiem. Przeważnie 
wyobrażano go sobie jako wysokiego starca 
w kapeluszu, który za pomocą specjalnych 
lin koordynował ruch chmur na niebie. Kiedy 
chmurnik miał zły humor, potrafi ł ściągnąć na 
okolicę ulewę, silne burze czy niszczycielskie 
gradobicie. Obłocznik mógł także wyssać wodę 
ze zbiornika wodnego lub ciąć w dany obszar 
lodem lub gradem.

Różne były teorie na temat tego, kto stawał się 
obłocznikiem. Według niektórych była to kara 
dla tych, którzy popełnili samobójstwo przez 
powieszenie. Inni utrzymywali, że to osoby 
„żywcem” wciągnięte w sam środek trąby po-
wietrznej, w ten sposób wybrane przez naturę 
na „przewodników” chmur.

Aby ustrzec się kaprysów demona, należało 
przed posesją wbić w ziemię widły. Zdarzały 
się jednak i takie osoby, które próbowały wy-
korzystać moce chmurnika do własnych zamie-
rzeń. Chcąc zaskarbić sobie jego przychylność, 
w wietrzne dni rzucano pod wiatr garść mąki.

RAWICKIE NIEZWYKŁOŚCI
W POLE Z DEMONAMI

Autor Robert Sawa, Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl

Do pięciu dotychczas dostępnych w ra-
wickim ratuszu znaczków turystycznych, 
dołączył kolejny. Przedstawia wizerunek 
kościoła pw. Chrystusa Króla i Zwiasto-
wania NMP w Rawiczu. 

Będzie to kolejny powód do zaproszenia 
turystów do naszego miasta. Znaczki tury-

styczne dotychczas dostępne w Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej przy Muzeum 
Ziemi Rawickiej to: ratusz w Rawiczu, Mu-
zeum Ziemi Rawickiej, staromiejski układ 
urbanistyczny Rawicza, kościół pw. św. 
Andrzeja Boboli w Rawiczu oraz ratusz 
w Sarnowie. 

 /MZR

NOWY ZNACZEK
TURYSTYCZNY
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13 marca w Szklar-
skiej Porębie odbyły się 
XI Mistrzostwa Rawicza 
w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie. W zimo-
wej zabawie na Hali Szre-
nickiej mogli wziąć udział 
wszyscy chętni mieszkańcy 
gminy, a o zajętym miejscu 
decydował czas przejazdu. 
Razem we wszystkich ka-
tegoriach wystartowało 
70 zawodników. 

Puchar Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji za najlepszy czas 
zjazdu podczas zawo-
dów zdobył Nikodem 
Trusewicz. W kategorii ro-
dzinnej o Puchar Burmistrza 
Gminy Rawicz zwycięzcami 
zostali Paweł i Adam Szybaj. 

Organizatorami imprezy 
byli Gmina Rawicz, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rawiczu, 
Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Rawiczu oraz 
Schronisko na Hali Szre-
nickiej. Dyrekcja Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  dziękuje 
wszystkim za wspaniałą zaba-
wę i już zaprasza na kolejne 
zawody.  /red

SZTUKA FORMĄSZTUKA FORMĄ
KOMUNIKACJI KOMUNIKACJI 
WYSTAWA PRAC MIKOŁAJAWYSTAWA PRAC MIKOŁAJA
HAREMSKIEGO W MUZEUMHAREMSKIEGO W MUZEUM

RAWICZANIE NA STOKURAWICZANIE NA STOKU

Muzeum Ziemi Rawickiej od 
kilku lat promuje dorobek arty-
styczny lokalnych twórców, rów-
nież reprezentantów młodego 
pokolenia. W kwietniu w muze-
alnej galerii jest prezentowana 
wystawa prac plastycznych 18-let-
niego Mikołaja Haremskiego, ar-
tysty w spektrum autyzmu. 

Autor rysunków jest uczniem 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Rawiczu. W 2019 roku uczestni-
czył w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Sztuki Współczesnej FORMA, jest 
także laureatem konkursów pla-
stycznych. 

Niezwykłe, bardzo kolorowe, 
a przede wszystkim nasycone 

precyzyjnymi detalami rysunki 
są dla artysty formą komunika-
cji, wyrażania własnych emocji 
i uczuć, ilustrowania sposo-
bów postrzegania otaczającego 
świata. Na szczególną uwagę 
zasługuje niezwykła umiejęt-
ność przedstawiania nawet 
najdrobniejszych plastycznych 
motywów. Barwne kompozycje 
układają się w wielowymiarowe 
„mapy wyobraźni” - labirynty 
pełne baśniowych stworzeń. 

Wystawa jest czynna w ter-
minie 8-29 kwietnia br. (wstęp 
bezpłatny). 

 /MZR

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

 Kategoria 8-11 dziewczyny

I miejsce  Antonina Klefas

II miejsce  Lena Jankowiak

III miejsce  Antonina Starczewska

 Kategoria 8-11 chłopcy

I miejsce  Jan Grzelak

II miejsce  Jan Basty

III miejsce  Wojciech Balcerek

 Kategoria 12-15 dziewczyny

I miejsce  Amelia Robakowska

II miejsce  Marcelina Bołundź

III miejsce  Maja Matczak

 Kategoria 12-15 chłopcy

I miejsce  Aleksander Łopuszyński

II miejsce  Bartosz Sperzyński

III miejsce  Mateusz Walszewski

 Kategoria 16-19 dziewczyny

I miejsce  Michalina Leciejewska

II miejsce  Maria Łukowska

 Kategoria 20-35 kobiety

I miejsce  Klaudia Stanasiuk

 Kategoria 20-35 mężczyźni

I miejsce  Marcel Kubeczka

 Kategoria 36-50 kobiety

I miejsce  Beata Jarczewska

II miejsce  Monika Kupczyk

III miejsce  Agnieszka Szybaj

 Kategoria 36-50 mężczyźni

I miejsce  Paweł Szybaj

II miejsce  Jakub Starczewski

III miejsce  Daniel Kubeczka

 Kategoria 51+ kobiety

I miejsce  Ewa Chudy

 Kategoria 51+ mężczyźni

I miejsce  Wiesław Chudy

SNOWBOARD

 Kategoria do lat 19. chłopcy

I miejsce  Adam Szybaj

II miejsce  Kamil Szybaj

III miejsce  Jakub Jarczewski

 Kategoria 20+ kobiety

I miejsce  Aleksandra Chudy

 Kategoria 20+ mężczyźni

I miejsce  Maciej Sawicki

II miejsce  Jacek Pernak

 Kategoria rodzinna - narty

I miejsce  Paweł i Adam Szybaj

II miejsce  Beata i Jakub Jarczewska

III miejsce  Wiktoria i Jan Basty

WYNIKI

 FOT. OSIR
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Każdego roku, na początku 
maja, do kościoła w Zielonej Wsi 
przybywają po duchową pomoc 
strażacy z całej okolicy, bo św. 
Florian to ich patron. Chroni on 
przed klęską pożarów i nieuro-
dzajem. Kościół w Zielonej Wsi 
zbudowano w 1900 r. i pierwsza 
msza odbyła się w niedzielę 20 
listopada. Wiernych do tego koś-
cioła po raz pierwszy wzywały 
trzy dzwony o imionach: Wojciech 
(największy), Stanisław (średni) 
i Florian. 

Pierwszą mszę odprawił ks. 
proboszcz Klemens Rosochowicz 
z Sobiałkowa. Dla mieszkańców 
przyszłej parafi i była ona wielkim 
przeżyciem. Niektórzy mieli łzy 
w oczach. Dotychczas uczęszczali 
do kościoła w Golejewku, oddalo-
nym o ponad 10 kilometrów i od 
wieków tęsknili za kościołem bli-
żej położonym.

Inicjatorem budowy kościoła 
w Zielonej Wsi był mieszkaniec tej 

wioski, Karol Dykto. Powołał on 
Komitet Budowy Kościoła. Rada koś-
cielna parafi i Golejewko nie chciała 
się na tę inicjatywę zgodzić, lecz 
później zmieniła zdanie. Komitet 
w zmniejszonym składzie udał 
się do Poznania, do arcybiskupa 
Floriana Stablewskiego, prosząc 
go o różne wskazówki i o objęcie 
patronatem całego przedsięwzięcia. 

Arcybiskup bardzo wiele pomógł 
i parafi a Zielona Wieś ma wobec 
niego dług wdzięczności. Przede 
wszystkim skierował przedstawi-
cieli komitetu do Doruchowa w po-
wiecie Ostrzeszów, gdzie otrzymali 
nieodpłatnie rysunki na budowę 
i kosztorys. Ponadto na jego po-
lecenie kanonik Echaust udzielił 
im wielu cennych wskazówek. 
Arcybiskup Stablewski żegnając 
się z przedstawicielami Komitetu 
powiedział: „Niech Bóg wam bło-
gosławi i będzie pomocą”. Karol 
Dykto był dobrym organizatorem 
i potrafi ł starać się o pieniądze.

Dobrze przysłużył się całej spra-
wie Tomasz Kapała z Zielonej Wsi,  
przekazując nieodpłatnie ziemię 
pod budowę kościoła. Gdy Komitet 
zakończył przygotowania, udał się 
ponownie do arcybiskupa Stab-
lewskiego, aby poinformować go 
o wszystkim, podziękować  i oddać 
pod jego opiekę zebrane fundusze. 
Gdy się żegnali, arcybiskup zapy-
tał: Którego świętego umieścicie 
w głównym ołtarzu? Dykto odpo-
wiedział: „Dla upamiętnienia imie-
nia Waszej Świątobliwości, życzymy 
sobie mieć w głównym ołtarzu św. 
Floriana”. Arcybiskup wzruszył się 
i do przywiezionych przez Karola 
Dykto funduszy, dorzucił jeszcze 6 
tysięcy marek.

Św. Florian to wspaniała postać 
rzymskiego rycerza, który nie wy-
parł się Chrystusa i zginął śmier-

cią męczeńską. W roku 1528 jedną 
z dzielnic Krakowa doszczętnie 
strawił wielki pożar. Ocalał tylko 
będący w centrum dzielnicy koś-
ciół p.w. św. Floriana. Uznano to 
zdarzenie za cud. Od tego czasu 
wzrastał kult św. Floriana, a stra-
żacy powszechnie uznają go za 
swego patrona.

Proboszczem  parafi i od szere-
gu lat jest ks. Wojciech Poźniak. 
Najdłużej tą parafi ą zarządzał ks. 
Alfred Trafankowski – aż 39 lat. 
Zmarł w 2009 r. mając 93 lata.  Spo-
czywa na cmentarzu w Zielonej 
Wsi. Pochował go tu ks. arcybiskup 
Stanisław Gądecki, metropolita po-
znański.    

Stanisław Jędraś

Korzystano z książki S. Jędrasia – 
„O Chazach i Chazakach”.                                    

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. FLORIANA W ZIELONEJ WSI

Krajowa Administracja 
Skarbowa nie wysyła do 
podatników żadnych wia-
domości SMS ws. nadpłaty 
lub niedopłaty w podatku. 
Nadpłatę bądź niedopłatę 
wynikającą z rozliczenia 
rocznego można sprawdzić 
w serwisie e-Urząd Skarbo-
wy na podatki.gov.pl lub 
w urzędzie skarbowym.

Resort finansów nie jest 
nadawcą wiadomości SMS, 
które trafiają do podatni-
ków, a w treści wiadomości 
znajduje się link prowa-
dzący rzekomo do konta 
urzędu skarbowego lub 
numer telefonu komórko-
wego, pod którym będzie 
można skontaktować się 
z (fałszywym) pracowni-
kiem skarbówki.

- Wiadomości są próbą 
wyłudzenia danych – mówi 
Małgorzata Spychała-
-Szuszczyńska, rzecznik 
prasowy Izby Administra-
cji Skarbowej w Poznaniu 
– Nadpłatę bądź niedopłatę 
wynikającą z rozliczenia 
rocznego można sprawdzić 
w serwisie e-Urząd Skarbowy 
na podatki.gov.pl lub w urzę-
dzie skarbowym.

Przestrzegamy i apeluje-
my o ostrożność.

UWAGA NA FAŁSZYWE 
SMS-Y DOT. NADPŁATY 
LUB NIEDOPŁATY PIT

Rawiczanin Wac-
ław Krasicki oraz 
miejskogóreczanin 
Tadeusz Szwarc 
zostali uhonoro-
wani przez Polski 
Czerwony Krzyż 
najwyższym odzna-
czeniem państwo-
wym.

„Kryształowe Ser-
ce” to odznaczenie 
ustanowione 27 listo-
pada 1986 r. uchwałą 
Prezydium Zarządu 
Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzy-
ża, jako najwyższe 
odznaczenie orga-
nizacyjne. Przyzna-
wane jest za wybitne 

zasługi w rozwoju 
Ruchu Honorowego 
Krwiodawstwa PCK. 
Pod koniec 2019 r. 
uhonorowano nim 
dwóch mieszkań-
ców powiatu rawi-
ckiego, ale z powodu 
pandemii odebrali 
oni odznaczenie 
w listopadzie 2021 
r. podczas gali, któ-
ra odbyła się w Po-
znaniu.

Wacław Krasicki 
i Tadeusz Szwarc 
to wieloletni krwio-
dawcy i działacze 
klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Ra-
wiczu.  /red

ODZNACZENI ODZNACZENI 
KRYSZTAŁOWYMKRYSZTAŁOWYM
SERCEMSERCEM
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

CAMERON BLOOM
BRADLEY TREVOR GREIVE
PENGUIN BLOOM. PTAK, 
KTÓRY OCALIŁ RODZINĘ

Penguin Bloom to oparta na 
prawdziwej historii, bardzo op-
tymistyczna książka o wielkiej 
odwadze, miłości i nadziei. Jest 
napisana bardzo zwięźle, a dodat-
kowo znajdziemy w niej wiele foto-
grafi i z życia rodziny. Przeczytanie 
jej zajmuje krótką chwilę... którą 
zdecydowanie warto poświęcić. 

Sam Bloom wspólnie z mężem prowadzi  bardzo ak-
tywny tryb życia. Uwielbiają wspólne  podróże i różnego 
rodzaju wycieczki. Zakładają rodzinę. Są szczęśliwi. 
Jednakże wystarczy jedna, krótka chwila i wszystko 
się zmienia. Podczas  wyjazdu rodzinnego, ich życie 
niespodziewanie wywraca się do góry nogami. Po nie-
mal śmiertelnym upadku z wysokości Sam zostaje spa-
raliżowana. Kobieta cudem unika śmierci, ale nie jest 
w stanie się tym cieszyć. Odebrano jej samodzielność, 
a tym samym umiejętność czerpania radości z życia. 
Wszystko się zmienia, gdy w życiu rodziny pojawia się 
ranne pisklę sroki. Kto mógł wtedy pomyśleć, że ten 
mały ptaszek pokaże im, że są w stanie przejść przez 
wszystkie przeciwności losu?

Jak już wspomniałam, książka jest napisana w sposób 
bardzo streszczony, ale niczego jej nie brakuje. Jest wzru-
szająca i napawająca nadzieją. To wszystko wydaje się być 
nieprawdopodobne. Jest to jednak autentyczna historia 
australijskiej paraolimpijki. Pokazuje, że wszystko jest 
możliwe, a żadne przeszkody nie powinny być w stanie 
nas pokonać.

 Kamila O.

MALWINA FERENZ
MIASTO W PŁOMIENIACH

Niebo nad miastem ma 
kolor krwawej czerwieni, 
kiedy Mathilde rozpoczyna 
wędrówkę przez piekło. Mia-
sto w płomieniach, to powieść 
o wojnie, którą Malwina Fe-
renz napisała, zanim rozpę-
tało się piekło za wschodnią 
granicą. Teraz ta historia 
zyskała podwójną wymowę.

Autorka w posłowiu napisała: „Historia przed-
stawiona w powieści dzieje się co prawda w Bre-
slau, czyli wtedy jeszcze w Niemczech, równie 
dobrze jednak mogłaby się wydarzyć w Warsza-
wie, Kabulu, Sarajewie, Srebrenicy, w Libanie, 
Ghanie, Kongu, Rwandzie, po prostu wszędzie, 
gdzie w konfl iktach zbrojnych ofi arami padają 
kobiety i dzieci. Bo niezależnie od realiów hi-
storycznych i położenia geografi cznego wojna 
odbijająca się w twarzach dzieci wygląda zawsze 
tak samo”. Historia, opowiedziana z takim zaanga-
żowaniem przez Malwinę Ferenz, zostanie ze mną 
na zawsze. Jedna z najtrudniejszych lektur, którą 
przyszło mi ostatnio przeczytać i zrecenzować. 
Nawet nie mogę napisać, że została stworzona 
ku przestrodze, bo dziś ta historia jest tak bar-
dzo aktualna.

„Straszny bałagan robi ta cała wojna. Bardzo 
szybko z najeźdźcy można stać się ofi arą, ze zwy-
cięzcy przegranym.[…]rolę w tym spektaklu nie 
są obsadzone dożywotnio[…]”. 

Jeśli lubisz historię to ta książka jest właśnie 
dla Ciebie.

Aurelia M.

JANE CORRY
TA, KTÓRA ZAWINIŁA

W powieści autor-
stwa Jane Corry zbie-
gają się losy dwóch 
kobiet – zdradzanej 
przez męża Ellie i Jo, 
bezdomnej z krymi-
nalną przeszłością. Co 
je łączy? 

Ellie w pewnym mo-
mencie swojego życia pozbawiona zosta-
ła beztroskiego dzieciństwa. Jej matka 
zmarła, a ojciec związał się z bezwzględną 
macochą. Pewne tragiczne wydarzenie na 
zawsze wywróciło jej świat do góry noga-
mi. Dorosła już Ellie boryka się ze zdradą 
męża. Targana emocjami, podczas opieki 
nad swoim wnukiem Joshem, niespodzie-
wanie spuszcza go z oka, narażając tym 
samym na śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Wtedy też odżywają demony przeszłości.

Joe jest bezdomna. Wiele przeszła, w tym 
incydent więzienny. Teraz, gdy odsiedziała 
winy, nie ma gdzie się podziać, więc tuła się 
od miasta do miasta, każdego dnia usiłując 
gdzieś zjeść i przenocować. Dba o to, by nikt 
nie dowiedział się o niej niczego więcej.

Czy Ellie będzie w stanie poradzić so-
bie z trudną przeszłością? Dlaczego Jo 
ucieka od kochających ją osób? Czego tak 
bardzo się obawia? Czy kobiety wyrwą 
się ze spirali tragicznych zdarzeń w jaką 
wpadły? Warto sięgnąć po tę pozycję, aby 
poznać odpowiedź. 

Klaudia K.
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MALUCHY
MALUCHY mają 7 tyg. - trzy 

pieski i jedna suczka. Mama ma 
ok. 2-3 lata. Każdy ze szczeniacz-
ków  jest inny: od krótkiego 
gładkiego włosa, po szorstko-
włose i dłuższy kudłaty. Maluchy 
są do adopcji od 11 kwietnia. 
Zostały  odrobaczone i będą 
miały wykonane pierwsze szcze-
pienia. Zależy nam na znalezie-
niu domów, gdzie poświęci się 
im czas, gdzie nie będą psami 
na podwórko, a prawdziwymi 
członkami rodziny.

KODI
KODI to samiec w typie rasy 

American Staffordshire ter-
rier w wieku ok. 3 lat. Kodi jest 
wulkanem energii. Pies nie wy-
kazuje żadnych oznak agresji, 
idealnie chodzi na smyczy i jest 
bardzo posłuszny. Kodi to piękny 
i kochany pies dla którego szu-
kamy odpowiedzialnego domu. 
Wymagamy znajomości rasy 
oraz wizyty przedadopcyjnej. 
Kodi ma alergię, dlatego właś-
ciciel musi zapewnić mu odpo-
wiednią specjalistyczną karmę. 

RYJEK
RYJEK to samiec w wieku ok. 3 

lat. Znaleziony w lesie niedaleko 
Rawicza, skrajnie wycieńczony 
i wychudzony. Aktualnie nabrał 
energii i przybrał na wadze. Ry-
jek jest bardzo wesołym i łagod-
nym psiakiem, który uwielbia 
towarzystwo człowieka. Z więk-
szością psów dogaduje się bar-
dzo dobrze, lecz nie lubi dzielić 
się z nimi jedzeniem. Bardzo 
ładnie chodzi na smyczy. Nadaje 
się zarówno do ciepłej budy, jak 
i do domu.

KUBA
KUBA to samiec w wieku ok. 

2 lat. Kuba jest wiecznie zado-
wolonym psem, to istny wulkan 
energii. Wystarczy się do niego 
odezwać, a Kuba już podskaku-
je z radości i merda ogonkiem. 
Pięknie dogaduje się z innymi 
psami, z każdym chce się bawić, 
lecz nie jest nachalny. Chodzi na 
smyczy, lecz bez niej też trzy-
ma się blisko człowieka. Ideal-
ny pies zarówno do domu, jak 
i na podwórko.
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 24 kwietnia (niedziela)
18:00 Spektakl Teatru Piosenki 
Kreacja Dworzec
Sala Witrażowa DK w Rawiczu
Bilety w cenie: 5 zł do nabycia 
w kasie Domu Kultury w Rawiczu 
i w Kinie Promień

 29 kwietnia (piątek)
18:00 Wernisaż wystawy
Pauliny Kowalczyk  
Nie odnośmy się do błękitu
Galeria Sala Piecowa
Wstęp wolny

19:00 Spektakl komediowy 
Artlever   
Między płotem a kowadłem

Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Bilety w cenie: 70 zł do nabycia 
w kasie Domu Kultury w Rawiczu, 
sklepie muzycznym Orion, www.
bilety24.pl oraz www.kupbilecik.pl

 30 kwietnia (sobota)
17:00 Koncert 
Rawicz Metal Slaughter
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 
Bilety w cenie: 50 zł do nabycia 
na stronie www.bilety24.pl oraz 
w dniu koncerty 60 zł 

 14 maja (sobota) 
17:00 Noc Muzeów
Program:
facebook.com/muzeum.rawicz

INFORMUJEMY   PROPONUJEMY    ZAPRASZAMY


