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MONITORINGMONITORING
W CENTRUM RAWICZAW CENTRUM RAWICZA
JUŻ W MAJUJUŻ W MAJU

Trwa montaż monitoringu i czujników jakości 
powietrza w centrum Rawicza. W ramach zadania 
zamontowanych zostanie 12 kamer na słupach 
oświetleniowych i 5 czujników jakości powietrza 
na gminnych budynkach.  s. 3
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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

PIĄTKI W RAWICZUPIĄTKI W RAWICZU
Z ENEĄZ ENEĄ

Przypominamy, że w każdy piątek na 
rawickim Rynku obok Muzeum Ziemi Ra-
wickiej można osobiście załatwić sprawy 
związane z energią elektryczną. W Mobil-
nym Biurze Obsługi Klienta konsultanci 
obsługują mieszkańców Rawicza i oko-
lic, pomagając w kwestiach związanych 
z zakupem energii elektrycznej. Mobilne 
biuro jest czynne w godz. 9:30 – 14:30.

Dzięki wykwalifi kowanym doradcom, 
w mobilnym biurze klienci zrealizują wszel-
kie kwestie związane z energią elektryczną, 
tak samo jak w stacjonarnych biurach ob-

sługi. Dla mieszkańców Rawicza i okolic jest 
to najwygodniejszy sposób na załatwianie 
swoich bieżących spraw, bez konieczności 
dojazdu do oddalonych z ich perspektywy 
biur obsługi.

Na wizytę w Mobilnym Biurze Obsługi 
Klienta warto umówić się wcześniej. Można 
to zrobić za pośrednictwem strony inter-
netowej www. enea.pl lub przez infolinię: 
611 111 111. Klienci, którzy odwiedzą biuro 
bez wcześniejszego umówienia się, będą 
obsługiwani w miarę dostępności stanowisk 
obsługowych i konsultantów.  /red
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Zapraszamy do współpracy.

Z początkiem maja 
na zrewitalizowanym 
rawickim rynku ruszył 
ogródek wiedeński. Bur-
mistrz Grzegorz Kubik 
podpisał umowę z firmą 
Katarzyny Łukaszewskiej 
z Szymanowa na najem 
200 m kw. płyty rynku 
od 1 maja do 12 czerw-
ca. Koszt wynajmu to 20 
groszy za m kw., co daje 
na dzień 40 zł. 

Ogródek został ulokowa-
ny w południowo-wschod-

niej części rynku, przy 
ratuszu. Najemca uzyskał 
wszystkie potrzebne zgody 
do prowadzenia działal-
ności.

- Nastąpiło podpisanie 
umowy na wynajem prze-
strzeni na rynku. To dobry 
znak, że od czasu przebudo-
wy rynku jest zainteresowa-
nie wynajmem przestrzeni 
pod usługi i handel. Propo-
nujemy niskie kwoty pod wy-
najem, aby zaktywizować 
tę przestrzeń. Zobaczymy, 
jakie będzie zainteresowanie 

mieszkańców -  mówi bur-
mistrz Rawicza Grzegorz 
Kubik. 

Gmina od marca br. 
prowadzi postępowanie 
przetargowe na wynajem 
powierzchni pod ogródek 
w okresie od 20 czerwca 
do października br. Chętni 
mogą się zgłaszać do rawi-
ckiego urzędu. 

Do tej pory zaintere-
sowanie stworzeniem 
ogródka wiedeńskiego na 
rawickim rynku było nie-
wielkie.  /cib

KAMERY I CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA KAMERY I CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA 
JUŻ W MAJUJUŻ W MAJU

Trwa montaż monito-
ringu i czujników jakości 
powietrza w centrum Ra-
wicza. W ramach zadania 
zamontowanych zosta-
nie 12 kamer na słupach 
oświetleniowych i 5 czuj-
ników jakości powietrza 
na gminnych budynkach. 
Wykonawca uzyskał już 

niezbędne pozwolenia. 
Obecnie prowadzi prace 
związane z układaniem 
instalacji do podłączenia 
kamer do systemu. Inwe-
stycja jest realizowana 
z dofi nansowania. 

- Planujemy do końca 
maja uruchomić system 

monitoringu i czujniki ja-
kości powietrza. To podsta-
wa systemu, który zostanie 
przez nas w przyszłości roz-
budowany, m.in. jeśli chodzi 
o liczbę kamer w różnych 
punktach miasta - wyjaśnia 
burmistrz Grzegorz Kubik. 

W ścisłym centrum zo-
staną zamontowane dwa 

rodzaje kamer, które obej-
mą monitoringiem cały ry-
nek oraz wloty na uliczki 
przylegające do rynku: 
ul. 17 Stycznia i ul. Kró-
lowej Jadwigi, ul. Wojska 
Polskiego i ul. 3-go Maja, 
ul. Ratuszową, ul. Konop-
nickiej i ul. Grunwaldzką, 
ul. Wazów i ul. Ignacego 
Buszy, ul. Klasztorną. Do-
stęp do systemu otrzyma 
policja, która będzie mogła 
śledzić odczyty z kamer 
na bieżąco.

Montaż kamer rozpo-
cznie się w najbliższych 
dniach. Koszt inwestycji to 
270,6 tys. zł, a za realizację 
zadania odpowiada fi rma 
NEO Technik z Wrocławia. 
Poza nowymi kamerami 
gmina ma kilkanaście mo-
nitorowanych już punk-
tów, m.in. park przy Domu 
Kultury czy teren fontanny 
z niedźwiedziem na rawi-
ckich plantach. 

Razem z kamerami w ob-
rębie starego miasta zostaną 

zamontowane czujniki jako-
ści powietrza. Łącznie pięć 
czujników pojawi się na 
budynkach komunalnych 
przy ul. Rynek 35 i Piotra 
Skargi 7, sali sportowej przy 
ul. Kopernika 9 oraz na 
budynkach gospodarczym 
na targowisku miejskim 
i oświatowym przy ul. Mi-
ckiewicza 16. Wykonawcą, 
podobnie jak w przypadku 
kamer, jest NEO Technik, 
która wykona inwestycję 
za 43 tys. zł. 

Zgodnie z planem pra-
ce mają zakończyć się 
w drugiej połowie maja. 
Inwestycje realizowane 
są w ramach projektu Hu-
man Smart City - projekt 
pn.  „Pilotażowe wdrożenie 
inteligentnych i innowa-
cyjnych rozwiązań Human 
Smart City dla miasta Ra-
wicza z uwzględnieniem 
założeń Strategii Zrówno-
ważonego Rozwoju Gminy 
Rawicz”. 

 /cib

RAWICKIRAWICKI
RYNEKRYNEK
Z OGRÓDKIEMZ OGRÓDKIEM
WIEDEŃSKIMWIEDEŃSKIM
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Na terenie rawickiego 
poligonu w najbliższych 
tygodniach rozpocznie 
się budowa “pumptra-
cku”, czyli zespołu torów 
rowerowych. Inwestycję 
wykona fi rma Velo Projekt 
za 1,2 mln zł. Budowa ma 
zakończyć się na przełomie 
września i października. 
To jeden z pierwszych ele-
mentów, który powstanie 
w ramach promowane-
go przez gminę projektu 
“Nowy Poligon”. 

- W rozmowach z młodzie-
żą często pada argument, że 
w Rawiczu nie ma miejsc, 
które zapewniłyby młodym 
ludziom rozrywkę. Tworzy-
my takie miejsca i pumptrack 
to początek tej drogi. Kła-
dziemy nacisk na to, żeby 
mieszkańcy mogli aktywnie 
spędzać czas. Cały projekt 
Nowego Poligonu będzie de-
dykowany właśnie aktywno-
ści fi zycznej mieszkańców 
w różnym wieku - mówi wi-
ceburmistrz Paweł Szybaj. 

Firma Velo Projekt odpo-
wiedzialna jest za zapro-
jektowanie i wybudowanie 
zespołu torów rowero-
wych typu „pumptrack” 
przeznaczonych do jazdy 
na rowerach, rolkach, hu-
lajnogach i deskorolkach. 
Inwestycja ma być skiero-

wana do wszystkich grup 
wiekowych. - Tory składa-
ją się z profi lowanych pasm 
jezdnych, na których wystę-
pują garby oraz profi lowa-
nych zakrętów ułożonych 
w sekwencje umożliwiają-
ce rozpędzanie się i utrzy-
mywanie prędkości bez 
konieczności pedałowania. 
Serie muld wraz z bandami 
tworzą zamkniętą pętlę lub 
kilka pętli - wyjaśnia Ma-
ciej Szymkowiak, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
To właśnie OSiR jest stroną 
umowy z Velo Projekt. 

Zgodnie z zamówie-
niem tory powinny mieć 
konstrukcję mineralną 
i nawierzchnię bitumiczną 
niewymagającą nadmier-
nej konserwacji, parametry 
pozwalające na rozpędza-
nie i utrzymywanie pręd-
kości bez konieczności 
pedałowania. Poza tym tor 
powinien umożliwiać na-
ukę podstawowych umie-
jętności rowerowych, np. 
skręcanie w obie strony 
bez konieczności zmiany 
kierunku jazdy. 

Oczekiwane rozmiary to-
rów to:
• tor dla dzieci min. 60mb 
pasma jezdnego,
• tor uniwersalny min. 260 
mb pasma jezdnego,
• tor profesjonalny min. 120 
mb pasma jezdnego.

W strefę toru uniwer-
salnego będzie wkompo-
nowana strefa przeszkód 

betonowych w układzie 
skateplazy. Minimalna 
powierzchnia posadz-
ki betonowej - 100 m kw. 
i przeszkód streetowych 
– min. 90 m kw. (łącznie 
min. ok. 190 m kw.).  Zosta-
nie również wykonany plac 
odpoczynku wyposażony 
w ławki i stojaki rowerowe. 
 /cib

UMOWA NA PUMPTRACK PODPISANAUMOWA NA PUMPTRACK PODPISANA

Dobiegły końca zma-
gania uczestników wo-
jewódzkich konkursów 
przedmiotowych. Dla 
trojga uczniów rawickich 
szkół okazały się one bar-
dzo owocne. Zdobyli oni 
zaszczytne tytuły laure-
atów i finalistów Woje-
wódzkich Konkursów 
Przedmiotowych w roku 
szkolnym 2021/2022. 

W gronie laureatów i fi -
nalistów znaleźli się:

- Martyna Kellner -  uczen-
nica kl. 8b Szkoły Podstawo-
wej nr 4 im. Władysława 
Broniewskiego w Rawiczu. 
Wzięła udział w konkursie 
i została tegoroczną fi nalistką 
Wielkopolskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego. Przy-
gotowaniem Martyny do kon-
kursu zajęła się Pani Anna 
Balcerek, nauczycielka języka 
niemieckiego. Na przygoto-
wania do konkursu Martyna 
poświęciła wiele czasu, za-
równo w szkole, pracując po 
zajęciach lekcyjnych pod kie-
runkiem swojej nauczycielki, 
jak i samodzielnie w domu. 
Na wszystkich etapach kon-

kursu Martyna wykazała się 
nie tylko świetną znajomością 
języka niemieckiego, ale tak-
że wiadomościami z zakresu 
m.in. polityki, geografi i, hi-
storii i kultury Austrii, rea-
lizując w ten sposób temat 
przewodni konkursu: „ Jak 
dobrze znasz Austrię?”.

- Maja Kałka  - uczennica 
kl. 7a Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Adama Mickiewi-
cza w Rawiczu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1 w Rawiczu. Przygodę 
z biologią rozpoczęła w kla-
sie piątej. To właśnie wte-
dy zainteresowała się  tym 

przedmiotem. Zaciekawiona 
zagadnieniami poruszanymi 
na lekcjach zaczęła czytać 
dodatkową literaturę i oglą-
dać filmy przyrodnicze. 
W klasie siódmej nauczyciel-
ka - Pani Dorota Kempa, za-
chęciła ją do wzięcia udziału 
w Wojewódzkim Konkursie 
Biologicznym. Maja rozpo-
częła przygotowania pod jej 
kierunkiem. W przygotowa-
niach pomagali też rodzice 
oraz dwie wspaniałe bab-
cie, którym prezentowała 
zdobywaną wiedzę i utrwa-
lała w ten sposób wiado-
mości. Maja w przyszłości 
chce zostać naukowcem 

w dziedzinie biologii. Jest 
bardzo wdzięczna swojej 
nauczycielce za bardzo duże 
wsparcie w przygotowa-
niach do konkursu.

- Błażej Osiecki – uczeń 
kl. 8 Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Rawiczu. Błażej może 
być z siebie szczególnie dum-
ny, ponieważ tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu 
Chemicznego zdobył już 
drugi raz. Błażej rozpoczął 
swoją przygodę z chemią 
dużo wcześniej, już jako 
uczeń klasy szóstej. Pasją 
chemiczną zaszczepił w nim 

starszy brat Jonasz. Sukces 
Błażej zawdzięcza przede 
wszystkim swojej pracowi-
tości i determinacji w dąże-
niu do celu oraz wsparciu 
ze strony najbliższych mu 
osób. Edukację chemiczną 
w szkole uczeń zgłębia pod 
opieką nauczycielki chemii, 
którą jest Pani Sylwia Glina.

Wszystkim uczniom skła-
damy serdeczne gratulacje. 
Laureaci konkursów mogą 
też liczyć na stypendium 
Burmistrza Gminy Rawicz 
„Talenty Rawicza”, które jest 
formą wspierania uzdolnio-
nej młodzieży.  /WES

SUKCESY RAWICKICH UCZNIÓWSUKCESY RAWICKICH UCZNIÓW

Martyna Kellner i Anna Balcerek Maja Kałka  Błażej Osiecki 
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FOTOWOLTAIKA, DRZEWA I ODMULANIE FOTOWOLTAIKA, DRZEWA I ODMULANIE 
ROWÓW – WNIOSKI ZŁOŻONEROWÓW – WNIOSKI ZŁOŻONE

Gmina Rawicz złożyła trzy wnioski  do 
samorządu województwa w sprawie foto-
woltaiki w Żołędnicy, czyszczenia stawu 
i odmulania rowów w Masłowie i na Fol-
warku. Gmina wnioskuje o blisko 200 tys. zł 
dofi nansowania na wszystkie zadania. 

Pierwszy wniosek obejmuje budowę instalacji 
fotowoltaicznej o mocy około 10kW na budynku 
świetlicy wiejskiej w Żołędnicy. Szacowany koszt 

inwestycji to ok. 53 tys. zł. Wnioskowana kwota 
pomocy to 34 tys. zł. 

Drugi wniosek o wartości szacowanej ok. 198 
tys. zł i wnioskowanej kwocie dofi nansowania 
126 tys. zł obejmuje konserwację i czyszczenie 
stawu w Masłowie, odmulenie rowów w Ma-
słowie i Folwarku o łącznej długości ok. 1566 
m i zakup sadzonek do nasadzeń śródpolnych 
i przydrożnych drzew gatunku klon zwyczajny 
(15 szt.) i lipa drobnolistna (15 szt.), które zo-

staną wykonane w Dębnie Polskim na długości 
ok. 390 m.

Trzeci wniosek o wartości szacunkowej ok. 
59 tys. zł  i wnioskowanej kwocie dofi nansowa-
nia ok. 30 tys. zł obejmuje odmulenie rowów 
w Folwarku na długości ok. 1250 m oraz zakup 
sadzonek do nasadzeń śródpolnych i przy-
drożnych drzew gatunku klon zwyczajny (15 
szt.) i lipa drobnolistna (15 szt.), które zostaną 
wykonane w Dębnie Polskim na długości ok. 
250 m.

- W przypadku uzyskania dotacji zadanie zo-
stanie zrealizowane w 2023 roku. Oczyszczenia 
stawów, rowów oraz dostawę sadzonek zrealizują 
podmioty wybrane w trybie udzielenia zamówie-
nia publicznego, natomiast zakupione drzewka 
posadzą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych 
- wyjaśnia burmistrz gminy Rawicz Grzegorz 
Kubik. 

Gmina wnioski złożyła 14 kwietnia do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska 
z siedzibą w Pępowie, w ramach Poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”.  /cib

DYREKTOR MUZEUMDYREKTOR MUZEUM
KONTYNUUJE MISJĘKONTYNUUJE MISJĘ

W związku z upływem 
terminu kadencji Dy-
rektora Muzeum Ziemi 
Rawickiej w pierwszym 
kwartale br. Burmistrz 
Gminy Rawicz ogłosił kon-
kurs dla kandydatów na 
to stanowisko. Powołana 
komisja konkursowa za-
aprobowała kandydaturę 
Pani Adriany Miary, która 
pokieruje instytucją kultu-
ry przez kolejne pięć lat.

Jednym z wymogów kon-
kursowych było zaprezen-
towanie koncepcji rozwoju 
muzeum w najbliższych 
latach. Dyrektor Miara 
przedstawiła swoje plany, 
zakładające jednocześnie 
kontynuację działań podję-
tych w minionym okresie ka-
dencyjnym, jak i wdrożenie 
nowych projektów. Oferta 
edukacyjna nadal będzie 
opierać się na programie 
„Nasza historia – nasza toż-
samość”. Warto dodać, że 
w 2021 r. Muzeum za jego re-
alizację otrzymało I nagrodę 
w Konkursie Fundacji Muze-
ów Wielkopolskich „Izabel-
la”. W bieżącym wiosennym 
okresie, po przerwie spowo-
dowanej pandemią, w za-
jęciach muzealnych wzięło 
udział już kilkuset uczniów. 
Przed rozpoczęciem każdego 

roku szkolnego program jest 
systematycznie wzbogacany 
o nowe tematy i formy spot-
kań. Nowością w tej dziedzi-
nie będzie adresowany do 
różnych grup wiekowych od-
biorców program edukacji ar-
tystycznej. W planach są m.in. 
warsztaty kreatywne, zajęcia 
towarzyszące wystawom cza-
sowym sztuki współczesnej, 
spotkania z twórcami oraz 
konkursy i plenery artystycz-
ne. Do współpracy w rolach 
instruktorów i prelegentów 
zostaną zaproszeni m.in. lo-
kalni artyści. Pierwsze spot-
kanie odbędzie się podczas 
tegorocznej Nocy Muzeów.

W ramach kontynuacji mi-
sji gromadzenia i opracowy-
wania dokumentów historii 
regionu powstanie Rawickie 
Archiwum Cyfrowe – w for-
mie dostępnego w wersji onli-
ne repozytorium materiałów 
archiwalnych, fotografi i, do-
kumentów biografi cznych, 
wspomnień itp. W pierwszej 
kolejności cyfryzacji zostaną 
poddane zasoby archiwum 
muzealnego, obejmujące 
m.in. około 3000 zdjęć.

- Projekt archiwum cy-
frowego oznacza wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom mieszkańców, 
regionalistów, badaczy histo-
rii Wielkopolski nieustannie 

poszukujących informa-
cji o przeszłości regionu – 
zaznacza Adriana Miara 
– Dzięki dostępnym narzę-
dziom cyfrowym dokumen-
ty życia społecznego będą 
gromadzone i udostępniane 
w bardziej usystematyzowa-
nej formie. Do współpracy 
z Muzeum zachęcamy już 
teraz mieszkańców, którzy 
mają możliwość przekazania 
lub wypożyczenia ciekawych 
pamiątek związanych z hi-
storią Rawicza i okolic.  

W najbliższych latach bę-
dzie ewoluować także ekspo-
zycja stała. Rok 2018 przyniósł 
wiele pozytywnych zmian 
w obszarze prezentacji wi-
zualnej zbiorów, ale trendy 
w muzealnictwie i turysty-
ce stawiają przed instytucją 
nowe wyzwania. Przekaz 
uatrakcyjnią m.in. multime-
dia, w tym audioprzewodniki. 
W tematycznych salach eks-
pozycyjnych pojawią się nowe 
obiekty, które trzeba będzie 
odpowiednio wyeksponować 
i jednocześnie zabezpieczyć.

W rozwoju instytucji klu-
czowe znaczenie będzie mia-
ła współpraca z partnerami 
– lokalnymi, regionalnymi, 
a także zagranicznymi. 
Już w pierwszym kwartale 
2023 r. w Rawiczu zostanie 
zaprezentowana wystawa 

dokumentująca 800-letnią 
historię miasta partnerskie-
go Attendorn. Wspólnie z or-
ganizacjami pozarządowymi 
Muzeum będzie realizować 
projekty społeczne, związa-
ne m.in. z ochroną miejsc 
pamięci. Lokalne stowarzy-
szenia oraz sołectwa będą 
również zaangażowane 
w najnowszy projekt związa-
ny z popularyzacją folkloru 
Hazów, którego realizacja 
rozpocznie się w czerwcu br. 
i potrwa do jesieni. Otworzy-
ły się również interesujące 
perspektywy współpracy 
z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa. Dotychczas 
kontakt z NID był związany 
przede wszystkim z organi-
zacją kolejnych edycji Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa, 
w ramach których odbywały 

się Rawickie Jarmarki Hi-
storyczne. Planowane jest 
poszerzenie merytorycznych 
współdziałań projektowych.

- Pragnę, aby Muzeum Zie-
mi Rawickiej było ważnym 
miejscem spotkań, i dialo-
gu społecznego, łączącego 
przeszłość z teraźniejszoś-
cią i przyszłością. Realizu-
jemy ważną dla lokalnej 
społeczności misję doku-
mentowania oraz promocji 
dziedzictwa kulturowego 
naszej „małej ojczyzny” – 
podkreśla A. Miara.

- Pozytywnie oceniam do-
tychczasową pracę dyrekcji 
muzeum. Zaprezentowana 
przez Adrianę Miarę wizja 
kolejnej kadencji jest prze-
konująca i liczę na dobrą 
realizację - mówi burmistrz 
Grzegorz Kubik.  /MZR
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WEEKEND Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

RAWICKA GALA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Po dwóch latach przerwy spo-

wodowanej panującą pandemią 
Burmistrz Gminy Rawicz postano-
wił zorganizować IV Rawicką Galę 
Organizacji Pozarządowych. Od-
będzie się ona 17 czerwca o godz. 
18:00 w Sali Widowiskowej Domu 
Kultury w Rawiczu i będzie połą-
czona z wręczeniem wyróżnień 
w konkursie RAWICKI LIDER NGO 
edycja 2020-2021. 

Przypomnijmy, że Rawicka Gala 
po raz pierwszy zorganizowana zo-
stała w 2017 r. Do tej pory odbyły 
się jej trzy edycje. W 2020 i 2021 r. 
z powodu obostrzeń covidowych im-
preza niestety nie mogła się odbyć.  

Ideą organizacji Gali jest nie 
tylko chęć podziękowania działa-
czom i organizacjom pozarządo-
wym za działalność społeczną na 
rzecz mieszkańców gminy, ale też 
doskonałą okazją do wzajemnego 
poznania i integracji środowiska.  

Pierwsza edycja w 2017 r. dała 
impuls do opracowania regulaminu 
konkursu pod nazwą RAWICKI LIDER 
NGO. Konkurs zainicjowany w 2018 
r. ma na celu wyróżnienie osób, grup 
nieformalnych, podmiotów ekonomii 
społecznej oraz przybliżenie i do-
cenienie działań zrealizowanych 
w gminie Rawicz na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej. Jest również 
okazją na dostrzeżenie roli biznesu 
we wspieraniu trzeciego sektora. 

Konkurs jest częścią szerszej 
strategii wzmacniania działalności 
rawickiego sektora pozarządowego – 
promuje działania organizacji, inte-
gruje je, buduje pozytywny wizerunek 
sektora wśród innych partnerów życia 
publicznego – władz samorządowych, 
przedsiębiorców, szkół i mieszkańców.

Z uwagi na to, że nie odbyły się 
dwie edycje konkursu RAWICKI LI-
DER NGO, w tym roku regulamin 
przewiduje, że do konkursu można 
zgłosić działania lub osoby, które 

szczególnie zasługują na wyróżnie-
nie w okresie 2 ostatnich lat 2020-
2021 w następujących kategoriach:
• Rawicki Lider NGO – nagroda 
grupowa dla organizacji pozarzą-
dowej mającej siedzibę w gminie 
Rawicz, która wyróżniła się dzia-
łaniami na rzecz społeczności lo-
kalnej. Działania te jednocześnie 
charakteryzowały się nowator-
stwem i skutecznością w rozwią-
zywaniu problemów społecznych. 
• Rawicki Lider NGO – nagroda 
indywidualna dla osoby działa-
jącej w organizacji pozarządowej 
mającej siedzibę w gminie Rawicz, 
wyróżniającej się swoją aktywnością 
w działalności na rzecz społeczności 
lokalnej, która dla tej społeczności 
jest niekwestionowanym liderem, 
pomysłodawcą i inicjatorem działań. 
• Rawicki Honorowy Lider NGO 
– nagroda grupowa dla organiza-
cji, która działa na terenie gminy 
Rawicz nie mniej niż 20 lat i któ-
rej działania na rzecz społeczności 
lokalnej godne są uhonorowania 
i docenienia. Może być przyznana 
tylko raz danej organizacji. 
• Rawicki Honorowy Lider 
NGO – nagroda indywidualna
dla osoby działającej społecznie 
w organizacjach pozarządowych 
lub udzielającej się społecznie 
na rzecz społeczności lokalnej 
przez okres nie mniejszy niż 20 
lat. Może być przyznana tylko raz 
danej osobie. 
• Rawicka Inicjatywa Roku – na-
groda grupowa dla organizacji, 
grupy nieformalnej, wolontariuszy 
za zrealizowanie ciekawej, nowator-
skiej lub rozwiązującej określony 
problem społeczny inicjatywy.
• Rawicka Inicjatywa Roku – na-
groda indywidualna dla osoby, 
która odegrała istotną rolę w rea-
lizacji określonego przedsięwzię-
cia, imprezy czy akcji społecznej. 
Była inicjatorem tych działań lub 

wyróżniła się szczególnie przy ich 
realizacji. 
• Biznes Społecznie Odpowiedzial-
ny - kategoria, do której można zgło-
sić podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą i jednocześnie wspie-
rający działalność społeczną w śro-
dowisku lokalnym. Biznes w swym 
działaniu nie kieruje się tylko chęcią 
wypracowania zysku, ale posiada 
misję społeczną, którą realizuje 
współpracując z III sektorem.

Szczegóły konkursu oraz formu-
larz zgłoszeniowy do konkursu znaj-
dują się na stronie www.rawicz.pl 
w dziale Obywatelski Rawicz.
Na zgłoszenia czekamy do 31 maja! 
 /mt

Dzień po Gali Orga-
nizacji Pozarządowych 
odbędzie się jarmark or-
ganizacji pozarządowych 
pod nazwą „Rynek Aktyw-
nych Mieszkańców – mia-
sto tworzą mieszkańcy”. 
Impreza w formie dwu-
dniowego jarmarku od-
będzie się 18-19 czerwca 
na rawickim rynku. 

Tegoroczna impreza ma 
oprócz celu głównego, któ-
rym niezmiennie jest pro-
mowanie idei ekonomii 
społecznej i przedsiębior-
czości, budowanie partner-
stwa lokalnego mającego na 

celu rozwój wspólnoty lo-
kalnej, tworzenie podstaw 
rozwoju gospodarki uspo-
łecznionej, jeszcze drugi 
związany z realizowanym 
projektem miejskim w ra-
mach Human Smart City.

Wszystkie działania pro-
wadzone przez organizacje 
pozarządowe w tym roku 
mają wspólny mianownik: 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców, ochrona środowiska 
i związane z nią nowa-
torskie działania na rzecz 
ochrony zasobów natural-
nych, wykorzystywania od-
nawialnych źródeł energii, 
dbania o czyste powietrze, 

niemarnowanie żywności, 
upcycling czyli sposób na 
ponowne wykorzystanie 
starych, podniszczonych 
akcesoriów (jedna z najpo-
pularniejszych inicjatyw 
w duchu zero waste) oraz 
promowanie nowych na-
rzędzi komunikowania się 
w ramach społeczności lo-
kalnej.

Inicjatorem przedsięwzię-
cia jest powstałe w ubie-
głym roku Partnerstwo na 
rzecz integracji i wspierania 
wspólnoty samorządowej 
(umowa partnerska została 
podpisana podczas Rawi-
ckiego Jarmarku Historycz-

nego we wrześniu 2021 r.). 
Partnerami imprezy są mię-
dzy innymi: Gmina Rawicz, 
Centrum Usług Społecznych, 
Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicja-
tyw Obywatelskich PISOP, 
organizacje pozarządowe 
skupione wokół Partner-
stwa, Rada Osiedla Stare 
Miasto, sołectwo Łaszczyn, 
instytucje kultury.

Proponujemy wszystkim 
organizacjom pozarządo-
wym, kołom gospodyń 
wiejskich, spółdzielniom so-
cjalnym, grupom nieformal-
nym oraz przedsiębiorcom 
z sektora ochrony środo-

wiska możliwość udziału 
w przedsięwzięciu. Planu-
jemy przygotowanie stoisk 
wystawienniczych dla chęt-
nych wystawców. Zgłoszenia 
przyjmujemy na wniosku, 
który pobrać można ze stro-
ny głównej www.rawicz.pl. 
Dla organizacji non-profi t 
udział jest bezpłatny. Orga-
nizacje, które prowadzą od-
płatną działalność pożytku 
publicznego mogą sprzeda-
wać swoje produkty i usługi.
Na zgłoszenia czekamy do 
22 maja!
Dodatkowe informacje pod 
numerem tel. 65 616 49 88 
wew. 500.  /mt

RYNEK AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 

Przypominamy dotychczasowych laureatów: 

NAGRODZENI W 2019 ROKU

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Bartłomiej Kajak, Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego

RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Tomasz Dyba

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Stowarzyszenie Rawiczaki.pl

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Stanisław Projs

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa Szkolne Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Fermy Drobiu Woźniak

NAGRODZENI W 2018 ROKU

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Ilona Styzińska

RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Andrzej Kuźbicki

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Stowarzyszenie Spotkań Twórczych "STROJOWNIA"

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Michał Gertchen

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
Rawicz

BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Firma PHU ARPON s.c. Państwa Wiesławy i Zbigniewa 
Wojtyczków z Chojna

NAGRODZENI W 2017 ROKU

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Krystyna Zaporowska

RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Szkolne Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Maciej Formanowicz, Marta Hamielec

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Lawendowa Wieś

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Marian Dąbrowski

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
RAWICZ

BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolicZ cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

POMNIK KOTWICY NA OSIEDLUPOMNIK KOTWICY NA OSIEDLU
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEIM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

Wśród bloków miesz-
kalnych przy słynnym 
klubie „Neptun” znajdu-
je się charakterystycz-
ny pomnik o motywie 
kotwicy. Ten metalo-
wy hak znany jest po-
wszechnie jako element 
wyposażenia jednostek 
morskich służący do 
unieruchomienia ich 
na wodzie. 

W Rawiczu symbo-
lizuje on „zakotwicze-
nie”, osadzenie miasta 
w granicach niepod-
ległej Polski. Z kotwi-
cą umieszczoną na 
kamiennym cokole 
sąsiadują słupy gra-
niczne przetransporto-
wane w obecne miejsce 
w 1979 roku. Pochodzą 
z granicy polsko-nie-
mieckiej przebiegającej 
w okolicy Załęcza, gdzie 
w XX-leciu międzywo-
jennym wyznaczały linię 
międzypaństwową. Na 

połączonych łańcuchem 
granitowych słupach do-
strzec można wykute 
litery „P” oraz „D” wska-
zujące pierwsze litery 
nazw, położonych obok 
siebie wówczas, krajów. 
Ponadto, na bocznej 
ścianie bloku, pod na-
pisem identyfikującym 
osiedle i symbolem orła 
w koronie, umieszczo-
no tablice pamiątkowe: 
ku „Pamięci Obrońców 
Westerplatte” oraz jubi-
leuszową, z okazji „75 
Lat Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Rawiczu 
1904-1979”.

Symboliczna kotwica 
to dla części społeczeń-
stwa – cenna lekcja histo-
rii zaklęta w pomniku, 
dla innych – fragment 
krajobrazu mijany nieraz 
w pośpiechu bez głębszej 
refl eksji. Niech wspólną 
misją będzie uświada-
mianie siebie nawzajem 
o barwach przeszłości.
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GMINA PROMUJE LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW. GMINA PROMUJE LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW. 
WZIĘŁA UDZIAŁ W TARGACH W NIEMCZECHWZIĘŁA UDZIAŁ W TARGACH W NIEMCZECH

Na zaproszenia partnerskiego miasta At-
tendorn gmina Rawicza wzięła udział w tar-
gach “Wiosna przedsiębiorczości”. Rawicki 
samorząd zaproponował udział w wydarzeniu 
lokalnym fi rmom.  

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy zapro-
siło do udziału w targach lokalnych przedsiębior-
ców. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziały 
4 fi rmy: Gazomet, C-Gas, Hurst Sufi ty Napinane 
oraz Bode Rawag. Gminne działania wsparły rów-
nież P.P.H. Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna 
Giżewska-Chrząszcz, Browar Brewicz i Piekarnia-
-Cukiernia J.P. Kortylewscy. - Przygotowaliśmy na 
tę okazję specjalne stoisko. Przetłumaczyliśmy też 
na język niemiecki broszurę informacyjną o gminie, 
lokalnych przedsiębiorcach i naszych terenach prze-
znaczonych pod aktywizację gospodarczą. Warto 
podkreślić, że stoisko powstało dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu fi rm uczestniczących w targach. 
Projekt, wykonanie i postawienie stoiska w At-
tendorn - przygotował Hurst -  wyjaśnia Julita 
Augustyniak, kierownik Biura Obsługi Inwestora 
i Przedsiębiorcy. 

Celem udziału w targach była promocja go-
spodarcza Rawicza oraz nawiązanie kontaktów 
biznesowych przez fi rmy uczestniczące w targach. 
- W wyniku przeprowadzonych rozmów uczestni-
cy targów nawiązali kolejne kontakty biznesowe, 
Rawicz jako gmina utrwalał pozytywny wizerunek 
miasta partnerskiego, opowiadaliśmy o mieście, 
terenach inwestycyjnych, rawickich fi rmach, prowa-
dziliśmy rozmowy z Polakami w Attendorn - dodaje 
Julita Augustyniak. 

Według rawickich przedsiębiorców wizyta 
w Niemczech była bardzo udana.  /cib

- Udział w lokalnym pokazie gospo-
darczym w partnerskim mieście At-
tendorn nie miał dla GAZOMET oraz 
cGAS czysto biznesowego charakteru. 
Głównym celem było wzmocnienie go-
spodarczego wizerunku Gminy Ra-
wicz, promocja marek GAZOMET & 
cGAS jako otwartych, innowacyjnych 
oraz zwinnych organizacji dbających 
o lokalny kontekst społeczny i gospo-
darczy. Również budowanie trwałych 
relacji, zarówno między  uczestnikami 
delegacji z Rawicza, jak i z istniejącymi 
oraz potencjalnymi partnerami z Nie-
miec. W mojej ocenie, oraz jak wynika 
z informacji zwrotnych od uczestni-
ków tego wydarzenia, cele te udało 
się osiągnąć - skomentował prezes 
GAZOMET i cGAS Robert Aszkiełowicz.

- Tak szybko nie po-
wstało żadne stoisko. 
W dwa tygodnie uzgod-
niliśmy cały projekt 
i wykonaliśmy wszyst-
kie niezbędne elementy 
wyposażenia. Nasza 
ekipa zbudowała sto-
isko w niespełna dwa 
dni. Zrobiliśmy wrażenie, 
mam nadzieję że zdoby-
te kontakty przełożą się 
na realną współpracę 
z niemieckimi fi rmami 
- dodaje prezes Hurst 
Sufi ty Napinane Łukasz 
Banaszkiewicz. 

- Po raz pierwszy 
uczestniczyłem we wspól-
nych targach z gminą. To 
była przyjemność. Byłem 
zaskoczony frekwencją 
i zainteresowaniem miesz-
kańców Attendorn oraz 
ogromną serdecznością 
włodarzy rawickiego mia-
sta partnerskiego - mówi 
Dariusz Marchewka, 
Członek Zarządu Dyrek-
tor Handlowy RFWW 
"Rawag" Sp. z o.o. 
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GMINA PROMUJE LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW. GMINA PROMUJE LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW. 
WZIĘŁA UDZIAŁ W TARGACH W NIEMCZECHWZIĘŁA UDZIAŁ W TARGACH W NIEMCZECH
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EDUKACYJNY RAJD ROWEROWY
1 maja br. odbył się Edu-

kacyjny Rajd Rowerowy 
po gminie Rawicz, który 
cieszył się dużym zaintere-
sowaniem nie tylko wśród 
mieszkańców gminy Ra-
wicz, ale również sąsied-
nich gmin. Udział w rajdzie 
był bezpłatny.

Trasa została wytyczona 
po gminie rawicz i liczyła 
22 km. Na starcie uczestnicy 
zostali zapoznani z regula-
minem, planem oraz trasą 
rajdu. Przedstawiciele Policji 
omówili podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa w ruchu 
i sposobu poruszania się na 
trasie rajdu. Na mecie w Ży-
licach zorganizowany został 
punkt czystego powietrza, 
w którym uczestnicy byli 
informowani o obowią-
zujących przepisach oraz 
zagrożeniach związanych 
z nieodpowiednim paleniem 
w piecach. O zagrożeniach 
pożarowych informacji 
udzielali również strażacy. 
Na punkcie zorganizowanym 
przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Rawiczu demonstrowa-
ne były symulacje pożaru 
w terenach otwartych oraz 

w domu jednorodzinnym. 
W trakcie pokazów omawia-
ne były przyczyny pożarów 
oraz sposób zachowania się 
w takiej sytuacji. Dodatko-
wo strażacy zaprezentowali 
sposób udzielania pierwszej 
pomocy. Przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Policji, 
którzy wspierali uczestników 
na trasie rajdu, uruchomili 
punkt rejestracji rowerów. 
Osoby chętne mogły podczas 
pikniku zarejestrować swój 
rower. Działania te miały na 
celu zwiększenie bezpieczeń-
stwa.

Podczas pikniku wszyscy 
uczestnicy mogli liczyć na 
posiłek, a na pierwszych 150 
uczestników rajdu czekały 
również unikatowe rowe-
rowe gadżety promocyjne.

Wydarzenie miało na 
celu propagowanie dbało-
ści o czyste powietrze oraz 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Trasa rajdu przebiegała 
przez miejsca, gdzie zloka-
lizowane są OZE tj. farma 
fotowoltaiczna w Kątach 
oraz wiatraki w Sarnów-

ce. Na punkcie w Sarnowie 
uczestnicy mieli możliwość 
wyrażenia swojej opinii na 
temat poziomu bezpieczeń-
stwa, sytuacji ekologicznej 
miasta oraz dostępności ar-
chitektonicznej przestrzeni 
publicznych. 

Wsparcie w organizacji 
wydarzenia udzielili: PTTK 
oddział Rawicz, Stowarzy-
szenie Żylicka Rzecz Bab-
ska, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Rawiczu, Komenda Po-
wiatowa Policji w Rawiczu, 
Sołectwo Żylice, OSP Izbi-
ce, Rada Osiedla Sarnowa, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rawiczu oraz Muzeum 
Ziemi Rawickiej.  /red

Rajd zorganizowany został w ra-
mach projektu „Pilotażowe wdro-
żenie inteligentnych i innowacyj-
nych rozwiązań Human Smart City 
dla miasta Rawicza z uwzględnie-
niem założeń Strategii Zrównowa-
żonego Rozwoju Gminy Rawicz” 
realizowany w ramach konkursu 
„Human Smart Citi es. Inteligen-
tne miasta współtworzone przez 
mieszkańców”.
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Nasza historiaNasza historia

Tomasz Musielak

Aby spotkać demona nie trzeba 
udawać się na bagna czy do pusz-
czy. Zdarzały się sytuacje, kiedy 
istoty te same zakradały się do 
naszych domostw…

Duszące zmory
Spośród wszystkich postaci 

demonicznych, nasi przodko-
wie najczęściej mieli styczność 
ze zmorami, nazywanymi rów-
nież marami. Istoty te dręczyły 
dawnych Wielkopolan w nocy, 
gryząc, wysysając krew, a przede 
wszystkim – podduszając i zsyła-
jąc koszmary.

Demon moment ataku wybierał 
niezwykle precyzyjnie, oczekując 
odpowiedniej fazy snu człowie-
ka. Kiedy tylko ofi ara głęboko za-
snęła, zmora siadała na jej klatce 
piersiowej, powodując brak tchu. 
W wyniku ataku człowiek rzucał 
się w łóżku, pocił się, dusił. Jeżeli 
nie zdołał się obudzić, by przegnać 
napastnika – rano czuł się skrajnie 
wyczerpany. 

Zmory najczęściej wyobrażano 
sobie jako przezroczystą kobietę 
z wydłużonymi kończynami. Brak 
wyraźnych kształtów sprawiał, że 
widać ją było tylko o pełni księżyca. 
Czasem demon przybierał postać 
brzydkiego dziecka czy kota. Nieza-
leżnie od wyglądu, nieodłącznym 
atrybutem zmor były krzaczaste, 
zrośnięte brwi.  

Różne były wyjaśnienia tego, 
skąd na świecie wzięły się zmory. 
Zwykle uważano, że to przeklę-
te dusze kobiet żyjących, które 
podczas snu odrywały się od 
cielesnej powłoki. O bycie zmo-
rami podejrzewano też osoby 
nieochrzczone oraz tych którzy 
podczas modlitwy przekręcili 
słowa i zamiast „Zdrowaś Ma-
ryjo” powiedzieli „Zmoraś…”. 
Niekiedy wierzono, że za atakami 
zmory stoi nielubiana, zgryźliwa 
sąsiadka, tak naprawdę będąca 
demonem. Dodatkowy dowód jej 
„zmorowatości” miały stanowić 
zrośnięte brwi czy obwisła dolna 
warga. 

Atakom demona można było 
skutecznie zapobiec. Jedną z me-
tod było zdezorientowanie zmory 
poprzez zmianę pozycji snu i po-
łożenie nóg w miejscy głowy. Za-
lecano też, by w sypialni ustawiać 
lustra – istoty te były bowiem na 
tyle brzydkie, że bały się własne-
go odbicia.

Budzące kikimory
Nocny spokój – choć w inny 

sposób – zakłócić mogły także 
kikimory. Demony te wyobraża-

no sobie jako maleńkie kobiety 
o wydłużonych twarzach i jeszcze 
dłuższych nosach, poruszające 
się na krótkich, świńskich nóż-
kach. Odziane były w łachmany, 
a ich nieodłączny atrybut stanowił 
kołowrotek. To właśnie on po-
trafi ł zmienić noce Wielkopolan 
w piekło.

Kikimory wolne chwile (których 
miały całkiem sporo) poświęcały 
przędzeniu. Z lubością ukrywa-
ły się na strychu lub w piwnicy 
i tam z pasją używały swojego 
kołowrotka, do „szewskiej pasji” 
doprowadzając domowników. De-
mony szczególnie złośliwe były 
dla mężczyzn, dzieci i zwierząt 
domowych; ponoć w ramach „ko-
biecej solidarności” zdarzało im 
się oszczędzać niewiasty. 

Kikimorami stawały się dusze 
dzieci poronionych lub zmarłych 
przy porodzie.

Szczypiące nocnice
Innym demonem nawiedzają-

cym ludzi podczas snu były noc-
nice. W przeciwieństwie jednak 
do zmór czy kikimor, stwory te 
dręczyły wyłącznie niemowlę-
ta. W nocy, pod postacią małej, 
brzydkiej kobiety w czerni za-
kradały się do kołyski, by pod-
szczypać niczego nieświadome 
dziecię, a następnie czym prędzej 
się ulotnić. To z tego powodu nie-
mowlęta miały w nocy wybudzać 
się z płaczem. 

Nocnicami zostawały dusze 
dziewcząt zmarłych między za-
powiedziami i ślubem. 

Porywające
mamuny

Prawdziwym postrachem mło-
dych rodziców były jednak pod-
mieniające nowo narodzone dzieci 
mamuny (zwane również dziwo-
żonami).

Demony te przybierały postać 
starej kobiety z obwisłymi pier-
siami i niezwykle wręcz szpetnym 
wyrazem twarzy. Kiedy dziwożony 
upatrzyły sobie jakieś dziecko, dłu-
go obserwowały domostwo, czyha-
jąc na dogodną okazję. Wystarczył 
moment nieuwagi rodziców, by ma-
muna zakradła się, ukryła dziecko 
w worze, a w jego miejsce zostawiła 
swojego podrzutka. 

Rodzice często nawet nie byli 
świadomi, że padli ofi arą demona. 
Zło przez niego czynione wycho-
dziło na jaw dopiero po pewnym 
czasie. Pierwszym niepokojącym 
symptomem były zmiany w zacho-
waniu dziecka – stawało się ono 
marudne, dużo płakało, nie mo-
gło zasnąć. W późniejszym okresie 
u podmieńca pojawiały się dziw-
ne zmiany w wyglądzie – rósł mu 
nieproporcjonalne duży brzuch 
czy głowa, porastało go nadmier-
ne owłosienie. Niekiedy działanie 
mamuny wydawało się w jeszcze 
dalszym czasie, kiedy dziecko 
nieprawidłowo raczkowało 
czy miało problemy z mówie-
niem.  

Istniał jeden prosty i spraw-
dzony sposób, by zabezpieczyć 
się przed działaniem dziwożon. 
Wystarczyło przywiązać do ko-
łyski lub rączki dziecka czerwoną 

wstążeczkę, której widok na tyle 
drażnił stwora, że zostawiał on ta-
kiego noworodka w spokoju.

Mroczne
krasnoludki

Kolejne postaci demoniczne 
z całą pewnością nie kojarzą nam 
się z niczym złym, są to bowiem 
doskonale znane nam z bajek kras-
noludki. Nasi przodkowie mieli 
jednak całkiem inne, mroczniejsze 
wyobrażenie o tych istotach.

W wydanej w 1896 r. publi-
kacji dotyczącej przesądów i za-
bobonów Wielkopolan odnaleźć 
możemy następującą wzmiankę: 
„krasnoludki są to bardzo maleń-
kie człowieczki, które mieszkają 
wszędzie; wiec w wodzie, w drze-
wach, w ziemi i w budynkach; ale 
widzieć ich nie można, chyba że się 
same chcą pokazać. Ludziom też 
nie wyrządzają szkody, oprócz tej 
jednej, że nowo narodzone dzieci 
porywają, a w ich miejsce swoje 
podrzucają”. 

Co prawda „oprócz tej jednej” 
wady krasnoludki uchodziły za 
istoty pożyteczne, mogące np. 
wskazać ukryty skarb, niemniej 
w pamięci ludu wielkopolskiego 
zachowało się sporo wzmianek 
na temat dokonanych przez nie 
podmianek dzieci. Jedną z takich 
historii odnaleźć można w przywo-
łanym wyżej dziele. W domu pew-
nego gospodarza miało się urodzić 
dziecko. Mijały miesiące, potem 
lata, a jego malec ciągle pozostawał 
niski, niepokojąco mało przy tym 
mówiąc. Rodzice nabrali wówczas 
podejrzeń, że tak naprawdę to nie 
ich dziecko, a krasnoludzki pod-
mieniec. Za radą miejscowego cza-
rodzieja ugotowali żabę, zostawili 
ją przy łóżku swojego podopiecz-
nego i ukryli się.

Wtedy wydarzyła się rzecz nie-
zwykła. Mówiące dotychczas wy-
łącznie sylabami dziecko wstało 
i przemówiło „już tak dawno żyję 
na świecie, a nie widziałem takiej 
pieczeni! Kurczątko to czy nie kur-
czątko? Żeby to było kurczątko, to 
by miało skrzydła!”. Tym sposobem 
na jaw miała wyjść zbrodnia, jakiej 
dokonały krasnoludki.

RAWICKIE NIEZWYKŁOŚCI
ZMORY I INNE DEMONY

John Henry Fuseli Nocna mara, domena publiczna
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TYDZIEŃ BIBLIOTEKTYDZIEŃ BIBLIOTEK
Z RAWICKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄZ RAWICKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

Medycyna – jedna z naj-
ważniejszych dziedzin roz-
woju cywilizacji – zagości 
w Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej jako temat kolejnej 
wystawy czasowej.  

Współcześni widzowie 
wkroczą – tym razem bez ko-
lejek – do dawnych gabinetów 
lekarskich, sal zabiegowych, 
laboratoriów i apteki. Poznamy 
tajniki służby zdrowia i far-
macji minionych epok – bez 
laparoskopów, ultrasonogra-
fów oraz antybiotyków. Dzieje 
medycyny zobrazuje kolekcja 
„antyków medycznych” i archi-
waliów z prywatnych zbiorów 
doktora Jacka Kleszczyńskiego. 

Na ekspozycji zostaną zapre-
zentowane m.in. rozmaite typy 
naczyń aptecznych, narzędzia 
diagnostyki laboratoryjnej, 
apteczki, przyrządy wyko-
rzystywane przez chirurgów, 
laryngologów, lekarzy ratun-
kowych, ilustrujące postęp 
medycyny od XIX stulecia do 
końca epoki PRL. 

Przestrzeń muzealnych 
gabinetów zostanie zaaran-
żowana dzięki oryginalnym 
sprzętom z Wielkopolskiego 
Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Rawiczu, 
czyli placówki edukacyjnej 
będącej następcą słynnego 
rawickiego „Medyka”.  /MZR

NOWA WYSTAWANOWA WYSTAWA
W RAWICKIM MUZEUMW RAWICKIM MUZEUM

11 maj godz. 18.00 Zdanowicz Katarzyna- spotkanie autorskie Sala Piecowa DK

12 maj godz. 08.00 "Pan Poeta Show" warsztaty dla dzieci, również w bibliotekach 
w Bojanowie i Miejskiej Górce / spotkania sfi nansowano ze 
środków powiatu rawickiego

Filia Sarnowa 

godz. 10.00 "Podróż za jedną książkę" lekcja biblioteczna dla zorganizo-
wanej grupy

Filia Słupia 
Kapitulna 

13 maj godz. 10.00 Powiatowy Konkurs "Czytam - Rozumiem – Odpowiadam”, 
organizator: Szkoła Podst. nr 4 w Rawiczu i Rawicka Bibliote-
ka Publiczna 

Dom Kultury 
w Rawiczu

14 maj godz. 12.00 Taniec z bębnem koreańskim - Agnieszka Biegańska Park DK

godz. 13.00-14.00, 14.30-15.30 "Samulnori" warsztaty z gry na bębnie Sala Widowisko-
wa DK

godz. 12.30-13.30, 14.00-15.00 "Origami" - Kazumi Łoza Park DK

godz. 12.00-13.00, 
13.30-14.30, 15.00-16.00 

"Mehendi" warsztaty malowania henną - Bernarda Makowska Park DK

od godz. 12.00 "Podróż po świecie kolorów, czyli totalny reset z mandalami" Park DK

9-15 maj "Zielony azyl dla kwiatów doniczkowych" Filia Dębno 
Polskie
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Postać kapelana o. Fortunata Hupy to 
wspaniały przykład wielkiego bohaterstwa 
i poświęcenia dla swego kraju. Stanisław Pod-
lewski w książce „Wierni Bogu i Ojczyźnie” 
napisał, że „o. Wiktor (imię dane na chrzcie) 
Hupa, zakonnik prowincji franciszkańskiej 
w Panewnikach, należał do najdzielniejszych 
i niezwykle ofi arnych kapelanów”. 

W chwili wybuchu II wojny światowej prze-
bywał na studiach teologicznych w Belgii, gdzie 
jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego we 
Francji, a 24 maja 1944 r., w okresie przygotowań 
do inwazji z Anglii na kontynent, przydzielono 
go do 9 Baonu Strzelców, wchodzącego w skład 
Dywizji Pancernej generała Maczka. Tu szybko 
zyskał zaufanie żołnierzy i przełożonych. Prezy-
dent RP Władysław Raczkiewicz  mianował go 
pośmiertnie starszym kapelanem, a w uznaniu 
wybitnych czynów i osobistego męstwa odzna-
czył go Orderem Virtuti Militari V Klasy. 

O. Fortunat Hupa to człowiek z naszego 
regionu. Urodził się 19 października 1912 r. 
w wiosce Zawady, powiat Rawicz. Ochrzczony 
został w kościele parafi alnym w Zielonej Wsi. 
Pochodził z bardzo licznej i niezbyt zamożnej 
rodziny chłopskiej. Publiczną Szkołę Powszech-
ną ukończył w sąsiedniej Ugodzie. Chciał zostać 
księdzem zakonnym i uczył się w Niższym 
Franciszkańskim Seminarium Duchownym 
we Wronkach. Maturę zdał w Państwowym 
Gimnazjum Humanistycznym w Rybniku. Po 
zakończeniu nowicjatu studiował fi lozofi ę 
w Osiecznej, a teologię we Wronkach. Tutaj też 
przyjął święcenia kapłańskie, a w Zielonej Wsi 
26 września 1937 r. odprawił mszę prymicyjną. 
Przełożeni klasztoru wysłali go na studia dok-
toranckie do Belgii na uniwersytet w Louvain. 
Poza nauką oddawał się pracy duszpasterskiej 
wśród miejscowej Polonii.

O. Fortunat Hupa zginął w godzinach rannych 
20 sierpnia 1944 r. Stało się to w czasie zacię-

tych walk pod Falaise (Francja), gdy doborowe 
dywizje niemieckie, w tym I Dywizja Pancerna 
„Adolf Hitler”, odcięte przez I Dywizję Pancerną 
generała Maczka, czyniły straszliwe próby, aby 
się przebić. O. Fortunat w niewielkich odstępach 
czasu dwukrotnie był ranny, a kolejny strzał 
niemieckiego snajpera okazał się śmiertelny.

Autor artykułu „Bohaterska śmierć kapelana” 
napisał, że wieść o śmierci kapelana rozeszła 
się w czasie bitwy lotem błyskawicy po stano-
wiskach i żołnierzy ogarnął z żalu po nim szał 
zaciekłości. Wtedy to trwała najbardziej zacię-
ta bitwa na pięści i zęby. Przez 2 godziny nie 
brano jeńców. Atak niemiecki został krwawo 
odparty, wzgórze „Maczuga” ponownie skąpa-
ło się w krwi, jego zbocza znów pokryły nowe 
ciała poległych.

O. Fortunat pochowany jest w Normandii na 
polskim cmentarzu Langannerie, Calvados, działka 
V, rząd B, grób nr 2. Na grobie krzyż i skromny 
napis: „Hupa W., kapelan, oddał życie za Ojczyznę”.

Na zewnętrznej ścianie kościoła p.w. św. 
Floriana w Zielonej Wsi zamieszczono tablicę 
informującą, że pochodzący z terenu parafi i 
o. Fortunat Hupa oddał w 1944 r. pod Falaise 
swoje życie za wolność Polski. 

Stanisław Jędraś

Korzystano: 1. Stanisław Podlewski: Wierni Bogu 
i Ojczyźnie. Duchowieństwo katolickie w walce 
niepodległość Polski. Instytut Pracy i Wydawnictw 
„Novum”. Warszawa 1982. 2. Stanisław Jędraś: 
O Chazach i Chazakach. Nakładem Urzędu Miej-
skiego Gminy Rawicz – 2017.                         

KAPELAN O. FORTUNAT HUPA
ODDAŁ ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ

Za nami 19. edycja kon-
kursu „Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy". 
Podobnie jak w ubiegłym 
roku przedsiębiorcy oce-
niali urzędy skarbowe za 
pomocą elektronicznych 
ankiet. Kryteriami ich 
wyborów były: jakość ob-
sługi podatnika, łatwość 
komunikacji i kompeten-
cje pracowników. Wśród 
laureatów znalazły się 
również 3 wielkopol-
skie urzędy.

Gala fi nałowa konkursu 
„Urząd Skarbowy Przyja-
zny Przedsiębiorcy" orga-
nizowanego przez Business 
Centre Club we współpracy 
z Ministerstwem Finansów 
odbyła się 21 kwietnia 2022 
r. w siedzibie BCC w War-
szawie.

Celem konkursu jest pro-
mowanie wysokich standar-
dów obsługi klienta, a także 
tworzenie relacji opartych 
na wzajemnej życzliwości 
i profesjonalizmie między 
administracją skarbową, 
a przedsiębiorcami.

Przedstawiciele biznesu 
wyróżnili 60 urzędów z całej 
Polski, w tym 3 wielkopol-
skie:
• Urząd Skarbowy w Kole,
• Urząd Skarbowy w Rawi-
czu,
• Urząd Skarbowy Poznań-
-Wilda.

Laureaci konkursu mogą 
posługiwać się tytułem 
„Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy" przez rok, 
do czasu rozstrzygnięcia 
kolejnej edycji.

Gratulując laureatom 
Szef Krajowej Administra-
cji Skarbowej Magdalena 
Rzeczkowska podkreśliła 
rolę pracowników urzędów 
skarbowych w budowaniu 
wizerunku Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej.

Naczelnikom i pracow-
nikom nagrodzonych urzę-
dów podziękowała również 
Zastępca Szefa KAS Anna 
Chałupa. Wiceminister 
podkreśliła też znaczenie 

relacji administracji skar-
bowej z przedsiębiorcami 
i zaznaczyła, że KAS wspiera 
ich w wykonywaniu obo-
wiązków.
Na przestrzeni 19 lat trwa-
nia konkursu najczęściej 
nagradzanym wielkopol-
skim urzędem był Urząd 
Skarbowy w Rawiczu. Te-
goroczna nagroda to już 
ich 14-ste wyróżnienie.
Urząd Skarbowy w Kole 
znalazł się w gronie lau-

reatów po raz piąty, a dla 
Urzędu Skarbowego Po-
znań-Wilda, jest to pierw-
sze wyróżnienie.

PRZEDSIĘBIORCY WYBRALI NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE 
URZĘDY SKARBOWE

W środku I rzędu o. Fortunat
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

KATARZYNA RZEPECKA
NA ROK

Książka to ciekawa histo-
ria Amelii i Mathew. Ktoś 
by powiedział, że banalna, 
ale z drugiej strony czasem 
takich historii nam brak. 
Na rynku jest pełno roman-
sów, ale ta historia jest inna 
i porywa w swój niebanalny 
świat. 

To historia współczesnego 
Kopciuszka, tylko bucika brak, za to jest testament 
który zmienił życie obojga bohaterów "Warunkiem, 
który spadkobierca musi spełnić, by otrzymać spadek, 
jest zawarcie małżeństwa na okres roku". Autorka ma 
świetny styl i lekkie pióro, dzięki czemu przez książkę 
pędzimy niczym wiatr. Wciąga niesamowicie i nim się 
obejrzymy, a już koniec. 

Mathew to młody mężczyzna, który stracił ukocha-
nego dziadka. Był z nim związany bardzo emocjonal-
nie, ponieważ po śmierci rodziców to dziadek był jego 
najbliższą rodziną. Razem z dziadkiem prowadził fi rmę, 
która po jego śmierci miał odziedziczyć. Tylko dziadek 
zostawił testament a w nim warunek, że musi poślubić 
i wytrwać rok w małżeństwie z Amelią - dziewczyną, 
o której nie miał pojęcia. Kto by pomyślał, że dwoje 
obcych ludzi, z innych krajów, za sprawą Testamentu 
będzie musiało się pobrać. Co łączyło dziadka Mathew 
i babkę Amelii? Na początku plan był prosty, mieli za-
wrzeć układ czysto biznesowy, gdzie obydwoje zyskują. 

W książce nie zabraknie też humoru, wzruszeń, smut-
nych chwil, wspomnień oraz dużej dawki miłości. Ale co 
z tego wyjdzie, musicie się sami dowiedzieć. Ale czy na 
dobre, czy na złe. Epilog zaś rozbawi i wzruszy do łez.

 Polecam Krystyna W.

MIROSŁAWA KARETA
NAJKRÓTSZA NOC

W najkrótszą noc 
w roku wszystko się zda-
rzyć może. Ta noc jest 
magiczna, nic zresztą 
dziwnego, jest to prze-
cież Noc Świętojańska, 
więc magia czaić się bę-
dzie z każdej strony. A co 
wydarzyło się owej tytu-
łowej Najkrótszej nocy
autorstwa Mirosławy Ka-
rety?

Grupa studentów co roku 
właśnie na Kaszubach or-
ganizuje spływ kajakowy, lecz tym razem do ich wy-
prawy dołączają rodziny z dziećmi i dwie tajemnicze 
dziewczyny. Nic nie wskazuje na to, że w ten sielankowy 
czas wkradnie się niebezpieczeństwo! A jednak – każdy 
z bohaterów skrywa tajemnice, zwłaszcza dwie nowe 
dziewczyny, za przemieszczającą się grupą obozowi-
czów podąża także bardzo zdesperowany mężczyzna 
o niezbyt pokojowych zamiarach. Co się wydarzy w go-
rącą i najkrótszą noc? Na pewno nie dla wszystkich ten 
wakacyjny czas zakończy się szczęśliwie… 

Wydawać by się mogło, że ta książka niczym czytelnika 
nie zaskoczy, że jest przepiękną opowieścią, w której 
wakacje obfi tują w beztroskie dni, a kajakarze korzystają 
z tego czasu i nie przejmują się żadnymi problemami. 
I jakie było moje zaskoczenie, gdy okazuje się, że jednak 
wśród turystów doszło do morderstwa!

Książka przepełniona folklorem, owiana pewną ta-
jemniczością, a przede wszystkim łącząca kryminał 
z pogańską magią.

Polecam Aurelia M.

MARCIN ADAMIEC
ZNIKNIĘTY 
KSIĄDZ

Pierwsza książka Marci-
na Adamca Zniknięty ksiądz. 
Moja historia zdobyła dość duże 
uznanie. Zaciekawił mnie tytuł 
i okładka, jednak najbardziej 
opis książki od wydawcy. Lek-
tura została podzielona na trzy 
części: 1. Anegdoty; 2. Czarne 
historie; 3. Moja czarna historia. 
Dopiero w ostatniej części odkry-
wamy historię naszego bohatera. 
Książka została zakwalifi kowana 
do literatury autobiografi cznej, 
biografi i, pamiętnika. Oparta na 
faktach, prawdziwych wydarze-
niach, realnych opowieściach.

Marcin Adamiec to ksiądz z wiel-
kim powołaniem. Czasy seminaryj-
ne wspomina z wielką ekscytacją. 
Niestety rozczarowanie nadchodzi 
po zderzeniu z codzienną rutyną 
kościelną. Ksiądz nie radzi sobie 
z obezwładniającą samotnością. 
Popada w nałogi (alkoholizm, 
hazard), a po poważnym wypad-
ku i stoczeniu batalii z chorobą 
uświadamia sobie, że jest bardzo 
smutnym, samotnym człowiekiem. 
Niedługo po tych przemyśleniach 
nadchodzi utrata powołania i wia-
ry. Były już ksiądz, mówi o sobie, 
że uciekł od śmierci w życiu.

W książce znajdziemy również 
historie innych duchownych oraz 
ich cierpienie, samotność i walkę 
z problemami. Niektórzy księża 
popadają w alkoholizm i hazard, 
kupują drogie samochody lub żyją 
z kobietami. Niestety są też tacy, 
którzy całkowicie sobie nie radzą 
i odchodzą z kościoła i wtedy zo-
stają uznani za "znikniętych". Nikt 
o nich nie pyta, wszyscy udają, że 
ich nie ma. Sięgnęłam po tę lektu-
rę, bo bardzo zaciekawił mnie ten 
temat, który dla wielu z nas jest 
owiany tajemnicą. Książka jest 
napisana "lekkim piórem", czyta 
się ją bardzo szybko a język jest 
dość prosty. Temat zdecydowa-
nie trudny, opowiada o smutku, 
cierpieniu i innych emocjach oraz 
wyborze drogi życiowej (być księ-
dzem czy odejść?).

Jestem pełna podziwu dla au-
tora książki za odwagę napisania 
i wydania takiej lektury. Zdecydo-
wanie polecam ją każdemu.

Kinga Z.



5/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu 15

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

/r
ed

 &
 im

BETI
BETI to suczka w typie Labradora, wiek 

ok. 3-4 lata. Znaleziona gdy błąkała się  po 
polu w gminie Krobia. Jest bardzo grzecz-
na i spokojna. Cały czas pragnie kontaktu 
z człowiekiem i dogaduje się z każdym 
psem. Prawdopodobnie była psem podwór-
kowym, ponieważ nie lubi wchodzić do po-
mieszczeń, zdecydowanie woli podwórko. 

LEO
LEO to  szczeniak w typie Border Teriera, 

wiek ok. 3 miesiące. Maluch jest bardzo 
przyjazny, uwielbia głaskanie i przytu-
lanie. Jest łagodny w stosunku do dzieci, 
nie skacze i nie podgryza. Nauka czystości 
w pomieszczeniach wychodzi mu bardzo 
dobrze. Uczy się chodzić na smyczy. Do-
gaduje się z każdym psiakiem, a jego naj-
lepszym kumplem jest dorosły Amstaff .

GACEK
GACEK to pies w typie Border Collie, 

wiek ok. 1 rok. Gacek jest młodym ener-
gicznym psiakiem, jednak w stosunku do 
ludzi jest trochę nieśmiały. Powoli uczy 
się chodzenia na smyczy. Potrzebuje cza-
su żeby zaufać nowym osobom. Świetnie 
dogaduje się z innymi psami, jest bardzo 
mądry i niebywale szybko się uczy.
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 11 maja (środa)
10:30 Eliminacje powiatowe 
XXV Wojewódzkiego Festi walu 
Piosenki Przedszkolaków
Czerwonak 2022 
Sala Witrażowa DK w Rawiczu
Wstęp wolny

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

 15 maja (niedziela)
14:00 Wystawa  380 lat Bractwa 
Kurkowego w Rawiczu
Galeria Sala Piecowa
Wstęp wolny

 26 maja (czwartek) 
18:00 Koncert Teresy Werner 
Sala Widowiskowa DK 
w Rawiczu 
Bilety w cenie: 80 zł 
do nabycia na stronie
www.kupbilecik.pl

 28 maja (sobota) 
15:00 - 20:00 Dzień Dawcy 
Szpiku w Kinie Promień 
Kino “Promień” w Rawiczu, 
Małe Kino Społecznościowe

16:00 Koncert on-line 
Artyści przeciwko białaczce
w ramach Światowego Dnia Walki
z Nowotworami Krwi 
- trzecia edycja
Kanał YouTube Domu Kultury 
w Rawiczu

 29 maja (niedziela) 
16:00 Kulturalny Dzień Dziecka
Sala Widowiskowa DK 
w Rawiczu / park

INFORMUJEMY   PROPONUJEMY    ZAPRASZAMY


