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CZY CIĄGNIKI 
WRÓCĄ NA 
OBWODNICĘ?

Burmistrzowie Rawicza i Miejskiej Górki w imieniu 
rolników ze wsi Sarnówka i Żołędnica zwrócili się 
do wicepremiera Henryka Kowalczyka w sprawie 
zniesienia zakazu poruszania się ciągników 
rolniczych na całym odcinku obwodnicy Rawicza 
w ciągu drogi krajowej nr 36.                       ► s. 3
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► s. 2



01/2023 (rok XXX)     gazeta@rawicz.eu2

Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00 (w poniedziałki BOK, WSO w tym USC oraz Zespół Podatków i Opłat 
Lokalnych do godz. 17:00), we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00.
Dokumenty można złożyć w udostępnionej skrzynce podawczej, a także  
za pośrednictwem platformy ePUAP, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail ops@rawicz.eu
Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców
tel. 535 519 905
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Me-
dycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu
Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu
Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, e-mail dk@rawicz.pl, www.dk.rawicz.pl
Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. 65 545 20 04, e-mail biblioteka@rawicz.eu

PRZYDATNE KONTAKTY

ILE KAMER 
JEST W RAWICZU?

W 2023 r. gmina Rawicz planuje 
rozbudować monitoring o kolejne 
skrzyżowania, w tym rondo im.  
B. Lachowicza oraz o ulicę Buszy w cen-
trum miasta. 

Gdzie i ile kamer jest obecnie w po-
szczególnych punktach w mieście?
• 12 kamer na rynku. 
• 2 kamery przy fontannie na plantach.
• 5 kamer na rondzie przy Bricomarche.
• 2 kamery na poligonie przy pump-
tracku.
• Dodatkowo kamery są również w parku 
przy Domu Kultury. 

Obecnie instalowany monitoring 
współpracuje z oprogramowaniem 
umożli wiającym przeszukiwanie baz 
danych w sprawdzaniu obiektów będą-
cych w zainteresowaniu policji w przy-
padku działań śledczych.          /cib
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Burmistrzowie Rawicza 
i Miejskiej Górki głównie 
w imieniu rolników ze wsi 
Sarnówka i Żołędnica zwró-
cili się do wicepremiera Hen-
ryka Kowalczyka w sprawie 
zniesienia zakazu poru-
szania się ciągników rol-
niczych na całym odcinku 
obwodnicy Rawicza w ciągu 
drogi krajowej nr 36, tj. od 
Ronda Sarnowskiego do  
Ronda Załęcze. Wicepre
mier poinformował samo
rzą dow ców, że przekazał 
prośbę do dyrektora Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

Grzegorz Kubik i Karol 
Skrzypczak zwrócili się rów-
nież do wicepremiera i mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi 
o interwencję i przekonanie 
GDDKiA do słuszności budowy 
ronda na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 36 w miejscowości 
Sarnówka w celu poprawy 
bezpieczeństwa pojazdów 
włączających się do ruchu 
w kierunku drogi krajowej. 

Według burmistrzów wielu 
rolników z obu gmin uprawia 
grunty rolne na terenie sąsia-
dującego województwa dolno-
śląskiego. W związku z tym, 
aby dojechać do swoich pól, 
zmuszeni są do przejazdu 
przez Rawicz. Przejazd ten 
jest uciążliwy nie tylko dla 

samych rolników, ze względu 
na gabaryty ciągników i ma-
szyn rolniczych, ale również 
dla mieszkańców Rawicza, 
którzy na co dzień są uczest-
nikami ruchu ulicznego w na-
szym  mieście.

- W ciągu ostatnich kilku 
lat, wykorzystując fundusze 
rządowe i unijne, w Rawiczu 
przeprowadzono szereg inwe-
stycji drogowych polegających 
na zwężaniu ulic i poszerzeniu 
chodników w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych  i ro-
werzystów. Dziś okazuje się, że 
tymi zwężonymi ulicami zmu-
szeni są przejeżdżać rolnicy 
ciężkim sprzętem, co utrudnia 
przemieszczanie się wszystkim 
uczestnikom ruchu, zarówno 
drogowego, jak i pieszego oraz 
wpływa na ich bezpieczeństwo 
- wskazują w piśmie burmi-
strzowie. 

Ruch ciągników rolniczych 
był dopuszczony przez obwod-
nicę DK 36 w latach 2018-2021,  
kiedy budowano tunel dro-
gowy pomiędzy Rawiczem 
i Masłowem. Wówczas to  
rozwiązanie było optymalne.  
- We wskazanym okresie nie 
zanotowano na obwodnicy 
wypadków spowodowanych 
przez cią gniki rolnicze - do-
dają samo rządowcy. 

- Apelujemy do Pana Pre-
miera o wsparcie i in terwencję 
w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, która 
pozostaje głucha na nasze 
prośby. Dla całej społeczności 
gmin Rawicza i Miejskiej Górki 
wsparcie w tej kwestii byłoby 
nieocenione, szcze gólnie do-
brze przyjęte przez rolników, 
którzy w tej kwestii nieustannie 
i niestety nieskutecznie apelują 
od dłuższego czasu - wska-

zali w piśmie Grzegorz Kubik 
i Karol Skrzypczak. 

Wicepremier 6 grudnia 
2022 r. w udzielonej samorzą-
dowcom odpowiedzi zazna-
czył, że przekazał pismo do 
dyrektora GDDKiA. – Sprawa 
jest nie zwykle ważna dla rol-
ników i innych mieszkańców 
wska zanych gmin. Przeka-

zuję dokumenty zgodnie z wła-
ściwością do Pana Dyrektora, 
z prośbą o analizę sprawy 
i pilne przekazanie infor macji 
zwrotnej jak zaistniały problem 
proponuje Pan roz wiązać - na-
pisał wicepremier Henryk Ko-
walczyk. Obecnie decyzja jest 
po stronie GDDKiA. 

/cib
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BURMISTRZOWIE RAWICZA I MIEJSKIEJ 
GÓRKI INTERWENIUJĄ U WICEPREMIERA 

OŚWIETLENIE 
LED-OWE ROBI 
RÓŻNICE 

Przez ostatnie lata w gmi  
nie Rawicz zostało wymie-
nione na LEDowe prawie 
całe oświetlenie uliczne. 
Przed wymianą roczne zu-
życie energii na oświet-
lenie ulic wynosiło 1,75 
GWh, a po wymianie 0,85 
GWh, czyli ponad 50% mniej 
(2018/2022). 

- To bardzo trafna decyzja 
i duża zmiana. Dzięki niej pła-
cimy znacznie mniej za energię 
elektryczną niż płacilibyśmy 

bez wymiany oświetlenia - 
mówi burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik. 

W gminie jest łącznie 3 204 
opraw LED (do gminy należy 
975, do ENEA 2 229 opraw LED 
i 81 sztuk opraw sodowych). 
Oprawy sodowe znajdują się 
jeszcze w centrum miasta, 
ul. 17 Stycznia, ul. Wojska 
Polskiego, Plac Wolności,  
ul. Konopnickiej, ul. Staszica, 
ul. Lipowa, ul. Mickiewicza, 
ul. Kościelna. 

      /cib
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W dniach 1920 grud 
nia 2022 r. Wydział Edu 
kacji i Spraw Społecz-
nych pod pisał 331 umów 
związanych z prze kaza 
niem sprzętu komputero-
wego (laptopów) dzieciom 
z rodzin pege erowskich  
w ramach pro jektu gran-
towego „Wspa r cie dzieci 
z rodzin pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym  
Granty PPGR”. 

Po wypełnieniu kwe-
stii formalnych 22 grudnia  

w Domu Kultury w Ra - 
wi czu odbyło się oficjalne 
przekazanie laptopów w obec-
ności Minister Rodziny i Poli-
tyki Społecznej, Pani Marleny 

Maląg, burmistrzów i sekre-
tarza gminy Rawicz. Zgro-
madzeni otrzymali markowy 
sprzęt oraz upominek świą-
teczny.

Łącznie wsparcie w postaci 
sprzętu komputerowego otrzy-
mało 351 uczniów. Wartość za-
kupionego sprzętu wyniosła 
ponad 841 tys. zł.

Sprzęt komputerowy jest 
przeznaczony na realizację za-
dania związanego z edu kacją 
zdalną dzieci z rodzin dotknię-
tych skutkami likwi dacji Pań-
stwowych Przed siębiorstw 
Gospodarki Rolnej, którzy 
nie otrzymali tożsamego 
wsparcia z innych działań 
przeznaczonych do ograni-
czenia i niwelacji skutków 
pandemii COVID-19.

Sprzęt został zakupiony 
w ramach projektu granto-
wego „Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” re-
alizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa V Rozwój cy-
frowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na za-
grożenia REACT-EU Dzia łanie 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia. 

/red

PRZEDSZKOLE 
POD GRZYBKIEM 
Z FOTOWOLTAIKĄ NA DACHU 

LAPTOPY NA ŚWIĘTA 
– FINAŁ PROJEKTU GRANTY PPGR

Zakończyły się prace 
związane z montażem in-
stalacji fotowoltaicznej 
w bu dynku Przedszkola  
nr 5 Pod Grzybkiem  
w Rawiczu. W ramach in-
westycji zostało zamon
towanych 29 sztuk paneli 
fotowoltaicznych o mocy  
ok. 13 kWp. Gmina pozys 

kała na tę inwestycję blisko 
50 tys. zł. 

- Prąd jest dziś na wagę 
złota, dlatego wprowadzi-
liśmy szereg działań, dzięki 
którym ograniczamy koszty 
zużycia energii elektrycznej 
w gminie. Moim celem jest 
również, by gminne budynki 

były możli wie energetycznie 
sa mo wys tar czalne. Do tego 
jest jeszcze długa droga, ale 
zaczynamy od takich działań, 
jak bu do wa paneli w miejscach, 
w których jest to możliwe. Za-
wsze szukamy możliwości 
współ finansowania z zew nątrz. 
Tak było w przypadku przed-
szkola Pod Grzybkiem - mówi 

burmistrz Rawicza Grzegorz 
Kubik. 

Zamontowana instalacja 
fotowoltaiczna wpłynie na 
zmniejszenie kosztów zużycia 
energii elektrycznej w obiekcie 
przedszkola. Inwestycja zo-
stała zrealizowana w ramach 
Programu "Błękitno-zielone 
inicjatywy dla Wielkopolski" 

i jest współfinansowana przez 
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego. Całkowita war-
tość za da nia wynosi 89,3 tys. 
zł, w tym gmina uzyskała do-
finansowanie w wysokości 48 
tys. zł. Wykonawcą prac była 
firma ALBEDOR ENERGY Sp. 
z o.o. z Wrocławia.    
           /cib
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Od początku stycznia 
w muzealnej galerii można 
obejrzeć wystawę prac ucz-
niów szkół z Rawicza i At-
tendorn uczestniczących 
w konkursie plastycznym 
pod hasłem „Moje miasto – 
Twoje miasto” (niem. Meine 
Stadt – Deine Stadt). Or-
ganizacja konkursu, pod 
honorowym patronatem 
Konsula Generalnego RP 
w Kolonii, była jedną z ini-
cjatyw podjętych w ramach 
współpracy kulturalnej 
miast partnerskich i jedno-
cześnie wpisywała się w ob-
chody 800lecia Attendorn. 
Głównymi motywami tema-

tycznymi kilkudziesięciu 
obrazów malarskich i ry-
sunków były obiekty zabyt-
kowe, symbole oraz herby 
tych dwóch miejscowości. 

Od września do listopada 
2022 r. wystawa pokonkur-
sowa była prezentowana 
w ratuszu w Attendorn. Jej 
uroczystego otwarcia doko-

nała Pani Lidia Białek, Wice-
konsul RP w Kolonii. W dniu 
12 stycznia br. w Rawiczu od-
było się podsumowanie kon-
kursu z udziałem uczniów 
szkół gminy Rawicz, którzy 
bardzo zaangażowali się 
w konkurs i przygotowali aż 
251 prac plastycznych. Jury 
konkursu przyznało:
- 17 nagród w postaci kwali-
fikacji prac na wystawę,
- 3 nagrody zbiorowe dla 
szkół i uczniów, którzy je re-
prezentują,
- 15 wyróżnień indywidual-
nych. 

W gronie nagrodzonych 
znaleźli się uczniowie Szkół 
Podstawowych: nr 1, 3 i 5 
w Rawiczu oraz Szkół w Sie-
rakowie, Masłowie i Zielonej 
Wsi, wraz z nauczycielami, 
pod okiem których powsta-
wały prace konkursowe. Wy-
stawę można oglądać do 26 
stycznia br.

Wystawa nie jest jedynym 
muzealnym przedsięwzię-
ciem międzynarodowym 
w tym okresie. Najbliższy 
kwartał w Muzeum Ziemi Ra-
wickiej minie pod znakiem 
działań w ramach współpracy 
z partnerskim Südsauerlan-
dmuseum w Attendorn. 

Na początku lutego w Ra-
wiczu zostanie otwarta 
wystawa dokumentująca 
800-letnie dzieje naszego 
miasta partnerskiego. Na 
ekspozycji będzie można 
obejrzeć wiele oryginalnych 
eksponatów ze zbiorów Mu-
zeum Południowego Sauer-
landu.  

/MZR/WES

MŁODZIEŻOWA 
RADA GMINY 
RAWICZ

Z początkiem nowego roku 
nowo wybrana Młodzieżowa Rada 
Gminy Rawicz ostro zabrała się do 
pracy. Młodzieżowi Radni spot-
kali się 13 stycznia br. na drugiej 
w swojej kadencji sesji.

Podczas sesji Radni zdecydowali, 
że będą pracowali w trzech komi-
sjach stałych:
1. ds. edukacji, sportu i wolonta-
riatu,
2. ds. kultury i organizacji wyda-
rzeń,

3. ds. promocji i mediów.
Ustalili też zakres działania po-

szczególnych komisji. Ponadto przy-
jęli ambitny plan pracy na 2024 r., 
wypracowany wspólnie podczas 
wcześniejszego, roboczego spot-
kania Rady. Młodzieżowi Radni 
wskazali też kandydata na opiekuna 
Rady, który formalnie zostanie usta-
nowiony przez Radę Miejską Gminy 
Rawicz na najbliższej sesji.

 /WES/RBP 

„MOJE MIASTO – TWOJE 
MIASTO”. NASZE MIASTA
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104 lata temu, 27 grudnia 
1918 r. mieszkańcy Pozna 
nia, a 5 stycznia 1919 r. 
mieszkańcy ziemi rawickiej 
chwycili za broń i wzniecili 
powstanie, które w konse-
kwencji przyniosło wolność 
i niepodległość dla Wiel-

kopolski, a także dla całej 
ziemi rawickiej. 

27 grudnia br. na cmen-
tarzu parafialnym w Rawiczu 
uczczono pamięć o wielkopol-
skich bohaterach, gromadząc 
się na uroczystości, w której 

udział wzięli przedstawiciele 
samorządu powiatowego 
i gminnego, organizacji oraz 
uczniowie rawickich szkół. 
Wartę honorową pełniła klasa 
mundurowa I LO. Samorzą-
dowcy złożyli również kwiaty 
przy tablicy pamiątkowej na 
Pomniku Żołnierza oraz przy 
tablicy na ratuszu w Sarnowie. 
Delegacje zapaliły znicze na 
grobach Powstańców Wielko-
polskich na cmentarzu w Zie-
lonej Wsi a także odwiedziły 
skwer powstańczy u Pana Mie-
czysława Żurka.

O tym jak ważną rolę od-
grywa dbanie o pamięć o Po-
wstaniu Wielkopolskim mówił 
w swoim wystąpieniu bur-
mistrz Gminy Rawicz Grzegorz 
Kubik: - Kiedy prześledzimy 

działalność i rolę Ignacego 
Buszy, Władysława Scza-
nieckiego czy ks. Zdzisława 
Zakrzewskiego, to ujrzymy syl-
wetki osób, które nie tylko ro-
zumiały sens walki, ale przede 
wszystkim rozumiały sposób 
walki. Podchodzili oni do 
działań metodycznie. Można 
powiedzieć, że każdy powiat 
miał swoich bohaterów na 
miarę Piłsudskiego. I dlatego 
w Wielkopolsce to się udało. 
Blisko dwa i pół tysiąca pole-
głych i sześć tysięcy rannych. 
To krew przelana za bycie Pola-
kiem i bycie Wielkopolaninem. 
Krew przelana nie na marne. 
Powstańcy osiągnęli swój cel. 
Polska granica przesunęła się 
na zachód. Gdyby powstanie 
nie wybuchło być może nigdy 

nie stalibyśmy w tym miejscu. 
Dlatego naszą rolą, jako spo-
łeczności, jest nie tylko dbanie 
o pamięć o Powstaniu, ale stałe 
przywracanie mu należytego 
miejsca w lokalnej i ogólnopol-
skiej świadomości. Robimy to. 
Metodycznie, pragmatycznie, 
krok po kroku.

W ubiegłym roku po raz 
pierwszy obchodzono Na-
rodowy Dzień Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego. 
Sejm jednogłośnie ustanowił 
je „w hołdzie bohaterom – 
uczestnikom narodowego 
zrywu z lat 1918 – 1919, którzy 
wyzwolili Wielkopolskę spod 
panowania niemieckiego 
i przyłączyli ją do odrodzonej 
Rzeczypospolitej”. 

/red

Zaraz po feriach zi-
mowych, tj. od 13 lutego 
2023 r., rozpocznie się re-
krutacja do publicznych 
przedszkoli, klas I szkół 
podstawowych oraz klas 
I i IV sportowych na rok 
szkolny 2023/2024.

Rekrutacja będzie pro-
wadzona z wykorzystaniem 
systemu informatycznego 
"Nabór". Wszystkie niezbędne 
rodzicom informacje będą do-
stępne od 13 lutego 2023 r. na 
stronie https://nabor.pcss.pl/ra-
wicz. Możliwość wypełnienia 

wniosków rekrutacyjnych 
i zgłoszeń do szkół obwodo-
wych uruchamiana jest na 
stronie w dniu rozpoczęcia 
naboru, tj. 13 lutego 2023 r. 

Wnioski i zgłoszenia będzie 
można składać do 24 lutego 
2023 r.                              /WES

UWAGA RODZICE!!! 
W LUTYM RUSZA REKRUTACJA 
DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

- BO WOLNOŚĆ TRZEBA BYŁO WYWALCZYĆ

NARODOWY DZIEŃ 
ZWYCIĘSKIEGO 
POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO
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W związku z trwającym sezonem 
zimowym zwracamy się do Państwa 
z prośbą o reagowanie w sytua-
cjach nagłych, gdy osoba zasłabnie 
na ulicy, długo przebywa na mrozie 
lub śpi w miejscu do tego nieprze-
znaczonym. 

Pamiętajmy o osobach bezdomnych, 
mieszkających samotnie. Nie bądźmy 
obojętni na los tych, którzy w chłodne 
dni poszukują schronienia w piwni-
cach, altanach, czy opuszczonych bu-
dynkach. Okres zimowy jest dla nich 
trudny do przetrwania ze względu na 
złe warunki atmosferyczne. Prosimy 
o wrażliwość na potrzeby tych osób 
oraz o podjęcie działań mających na 
celu ich ochronę i zapobieganie za-
marznięciom.

Zwracajmy szczególną uwagę 
na ludzi starszych i chorych, którzy 
żyją w naszym sąsiedztwie i nie za-
wsze radzą sobie z ogrzewaniem bu-
dynków i mieszkań. Zapytajmy, czy 

czegoś nie potrzebują. Pomóc można 
w szczególności poprzez zgłaszanie 
miejsc przebywania osób bezdomnych 
i innych przypadków, w których wi-
doczna jest potrzeba udzielenia osobie 
schronienia, odzieży czy ciepłego po-
siłku.

W takich sytuacjach możemy po-
wiadomić:
• Centrum Usług Społecznych w Ra-
wiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 4a, 
63-900 Rawicz, tel. 65 545 40 37.
• Komendę Powiatową Policji w Ra-
wiczu, ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Ra-
wicz, tel. alarmowy: 997 lub 112.
• Pogotowie ratunkowe, ul. Generała 
Grota – Roweckiego 6, 63-900 Rawicz, 
tel. alarmowy: 999 lub 112.

Pracownicy i funkcjonariusze ca-
łodobowych służb skontaktują się 
z pracownikami Centrum Usług Spo-
łecznych w Rawiczu, którzy ustalą 
plan pomocy dla osoby potrzebującej. 
Każda osoba, która zasłabła na mrozie, 
wymaga pomocy.       /red

Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

FIGURA NIEDŹWIEDZIA NA RYNKU W RAWICZU 

Postać niedźwiedzia 
jest związana z naszym 
miastem nierozerwalnie. 
Jako jego symbol pojawia 
się w obszarach działal-
ności promocyjnej miej-
scowości, przez co od lat 
Rawicz kojarzony jest 
z motywem tego zwie-
rzęcia. 

Niedźwiedź, jako postać 
herbowa wiąże się z le-
gendą herbu Rawicz - tym 
symbolem posługiwał się 
m.in. ród Przyjemskich wraz 
z założycielem Rawicza 
- Adamem Olbrachtem 
Przyjmą-Przyjemskim. Szla-
chetna istota, według le-

gendy, charakteryzowała się 
przyjaznym usposobieniem 
– jak wiemy, ocaliła księż-
niczkę Klotyldę i nadała hi-
storii optymistyczny finał, 
dlatego od lat używana jest 
jako miejska maskotka.

Sympatia mieszkańców 
do rawickiego misia za-

owocowała stworze-
niem atrakcji turystycznej 
w centrum, która cieszy 
się ogromnym zaintereso-
waniem zarówno miesz-
kańców, jak i turystów, od 
niemal roku. Rzeźba z brązu 
na granitowym cokole z datą 
założenia Rawicza – 1638 -  

przedstawia niedźwiedzicę, 
której towarzyszą dwa 
młode niedźwiadki. Głowa 
zwierzęcia zwrócona jest 
w stronę nieistniejącego już 
budynku pałacu dawnych 
właścicieli miasta. 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ 
DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, 
STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH
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NOWE ROZKŁADY JAZDY   KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Operatorem przewozów auto bu

so wych została firma Milla Spół-
dzielnia w Lesznie. Wartość umów 
opiewa na kwotę 983 tys. zł, z czego 
gmina otrzyma dofinansowanie 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Au-
tobusowych w wysokości ok. 375 tys. 
zł (dofi nan sowanie dotyczy realnie 
prze je chanych kilometrów, więc 
osta teczna kwota będzie znana po 
zakończeniu umowy). Komunikacja 
będzie funkcjonowała przez cały rok 
od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt i kilku wyjątków w okresie 
ferii zimowych i letnich. Ponadto 
linia nr 1 będzie funkcjonowała rów-
nież we Wszystkich Świętych na wy-
branych kursach.

Zmiany w trasach linii
Linia nr 1 Rawicz-Sarnówka

- nie będzie trasy 1B przez ul. Sar-
nowską (przez tę ulice nadal będzie 
kursować linia nr 3),
- usunięto kursy o 19:30 i 22:10 z uwagi 
na małą liczbę pasażerów,
- kursy o 17:06 i 17:32 nie będą kur-
sowały w okresie ferii zimowych i let-
nich,
- wprowadzono drobne korekty go-
dzin odjazdu.

Linia nr 2 Rawicz-Wydawy
- zmiana trasy polega na rezygnacji 
z przystanków na ul. Sarnowskiej, 
Rolniczej i Westerplatte (te będą ob-
sługiwane przez linie nr 1 i 3) i popro-
wadzeniu linii przez przystanek na ul. 
Dąbrowskiego Liceum,
- dodano przystanek w Kowalikach,
- zmieniono godziny odjazdów,
- ceny biletów zostały obniżone i zrów-
nane z tymi które obowiązują na pozo-
stałych liniach tj. 1 zł bilet normalny, 
0,50 zł bilet ulgowy.

Linia nr 3 Rawicz-Dębno Polskie
- zmiana trasy polega na rezygnacji 
z przystanków na ul. Ogrodniczej 
z uwagi na małą liczbę pasażerów 
korzystających z tych przystanków, 
jednakże wprowadzono w to miejsce 
przystanek przez szkołę w Sierakowie 
oraz ul. Rolniczą,
- wprowadzono dodatkowy przy stanek 
na ul. Wały J. Poniatowskiego koło 
Domu Kultury,
- usunięto kurs o 22:15 również z po-
wodu małej liczby pasażerów.

Ceny biletów: bilet normalny - jed-
norazowy 1 zł, miesięczny 25 zł. Bilet 
ulgowy 50% - jednorazowy 0,50 zł, mie-
sięczny 12,50 zł. Ulga 50% przysługuje:
- dzieciom w wieku powyżej 4 lat, do 
rozpoczęcia nauki w szko le podsta-
wowej,
- dzieciom i młodzieży uczącej się do 
ukończenia 24 lat,
- studentom szkół wyższych do ukoń-
czenia 26 lat,
- emerytom i rencistom.
Ulga 100% przysługuje:
- dzieciom w wieku do 4 lat,
- osobom które ukończyły 70 lat,
- inwalidą wojennym, wojskowym 
i kombatantom,
- niepełnosprawnym wraz z opie-
ku nem,
- honorowym dawcą krwi,
- umundurowanym funkcjonariu-
szom Policji.
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NOWE ROZKŁADY JAZDY   KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Bilet miesięczny będzie można wykupić u kierowcy autobusu lub 
w budynku dworca kolejowego w kasie przewoźnika na 2 dni przed 
końcem miesiąca i 2 dni po rozpoczęciu miesiąca.
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13 grudnia 2022 r. w 41. 
rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego odbyła 
się uroczystość poświęcenia 
ronda im. Bronisława Lacho-
wicza. Nazwę tę nadała 25 
maja ubiegłego roku Rada 
Miejska Gminy Rawicz. 

Z inicjatywy Burmistrza 
Gminy Rawicz w ramach upa-
miętnienia wydarzeń związa-
nych z wprowadzeniem stanu 
wojennego na terenie Polski 
w 1981 r., w obecności rodziny 
zmarłego pierwszego burmi-
strza Rawicza (wybranego 
w dn. 06.06.1990 r.) dziekan 
dekanatu rawickiego, pro-
boszcz parafii pw. Chrystusa 
Króla i Zwiastowania NMP 
w Rawiczu ksiądz kanonik 
Wojciech Prostak poświęcił 
nowo wybudowane rondo 
u zbiegu ulic Przyjemskiego, 
3 Maja, Wały j. Dąbrowskiego.

Przy rondzie umieszczona 
została tablica edukacyjna 
przypominająca życiorys 
i dokonania pierwszego 
burmistrza Rawicza – czło-
wieka Solidarności.

W uroczystości oprócz ro-
dziny, Starosty Rawickiego 
i Burmistrza Gminy Rawicz, 
wzięli udział Dyrektor Biura 
Delegatury w Lesznie Wiel-
kopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu 
przedstawiciel Wojewody 

Wielkopolskiego Pan Zenon 
Jóźwiak oraz Naczelnik od-
działowego Biura Upamięt-
niania Walk i Męczeństwa IPN 
w Poznaniu Pan Wojciech Cha-
łupka.

Specjalnie na uroczystość, 
wdowa po burmistrzu, Pani 
Danuta Karmińska-Lachowicz, 
przygotowała krótką wypo-
wiedź, którą pozwalamy sobie 
w tym miejscu zamieścić. /mt

Szanowni Państwo
W imieniu własnym, ro-

dziny i przyjaciół, witam 
wszystkich Państwa bardzo 
serdecznie, Dziękuję, Panu 
Burmistrzowi i Radzie Miej-
skiej Gminy Rawicz za upa-
miętnienie mojego męża, 
Bronisława Lachowicza. Jego 
imię będzie odtąd nosić jeden 

z centralnych punktów miasta, 
przez który przebiega droga 
łącząca dwa jego miejsca 
pracy – Rawickie Liceum 
i Urząd Miasta i Gminy. 

Mój mąż, Bronisław Lacho-
wicz w 1990 r. został pierw-
szym burmistrzem Rawicza, 
w czasach, w których nasz 
kraj tworzył fundamenty no-
wego ustroju. I wtedy, obej-
mując urząd musiał spojrzeć 
na to co zastał, postawić sobie 
cele, aby przynajmniej część 
z nich zrealizować. A czasy 
były ciężkie i pracy było mnó-
stwo. 

Nie raz wracał do domu 
bardzo zmęczony, a następ-
nego dnia znów szedł do pracy 
pełen energii i zapału. Prze-
cież dla całej Polski były to 
czasy pionierskie – powsta-

wały nowe instytucje, nowe 
firmy, nowe przepisy, otwie-
rały się nowe możliwości. 
Pamiętam jak podczas pierw-
szego, publicznego Sylwestra 
w Rawiczu, na własnych bar-
kach przyniósł na rynek głoś-
niki (które zabrał z pokoju 
synów). 

Wspólnie odbyliśmy wtedy 
kilka zagranicznych podróży, 
których efektem była współ-
praca z miastami w Holandii 
i Francji.

Nierzadko podejmował 
pracę ponad swoje siły. Często 
podróżował pociągami, być 
może część z Państwa pa-
mięta go jeżdżącego po Ra-
wiczu rowerem.

Był społecznikiem i do 
końca optymistą, który wie-
rzył, że tylko życie poświę-

cone dobru wspólnemu 
ma sens.

Aż do 2012 r. był czynnym 
nauczycielem i wykładowcą 
akademickim. Działał spo-
łecznie jako prezes chóru mę-
skiego, charytatywnie udzielał 
korepetycji potrzebującej mło-
dzieży. Współorganizował 
imprezy kulturalne, współre-
dagował czasopisma. Miałam 
wrażenie, że ciężko było mu 
usiedzieć na miejscu. 

Cieszę się, że dzięki tej tab-
licy wielu ludzi będzie mogło 
dowiedzieć się o tym niezwy-
kłym człowieku.

Myślę, że Bronisław jest 
szczęśliwy, że wrócił do 
swoich, a dzięki temu miejscu 
pozostanie w pamięci miesz-
kańców ukochanego miasta. 

Dziękuję.

BRONISŁAW LACHOWICZ ZOSTAŁ 
PATRONEM JEDNEGO Z ROND W RAWICZU
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Nasza historia

Tomasz Musielak

Paradoksem w historii rawickiej 
gazowni jest fakt, że jej powstanie 
było możliwe dzięki… Węglowi. 
Wszystko za sprawą metody wy
ra biania gazu klasycznego; proces 
technologiczny mógł się odbyć je-
dynie przy pomocy wę gla. Ten zaś – 
w świecie, w którym podstawowym 
środkiem transportu nadal pozo-
stawał koń – mógł trafić do Rawicza 
dopiero po wybudowaniu linii ko-
lejowej. Wraz z uruchomieniem 
w 1856 r. pierwszego połączenia 
kolejowego przechodzącego przez 
nasze miasto, pojawiła się i szansa 
na tani oraz łatwy w sprowadzeniu 
węgiel do produkcji gazu.  

Otwarcie trasy kolejowej Wrocław 
– Poznań rozpoczęło w Rawiczu dys-
kusję o gazowej inwestycji. Zaintere-
sowanie przedsięwzięciem wyrażali 
nie tylko mieszkańcy z przedsiębior-
cami, ale także i wła dze miejskie, 
które rozpoczęły poszukiwania pry-
watnego inwestora. Samorząd chciał 
podpisać umowę z takim kontra-
hentem, który oprócz budowy samej 
gazowni zająłby się również całą in-
frastrukturą towarzyszącą (czyli 
gazociągiem i latarniami). Akcję spro-
wadzania inwestora szybko zwień-
czono sukcesem, a spośród kilku 
oferentów wybrano propozycję kon-
sorcjum z Gliwic, należącego do Carla 

Branda. W 1864 r. podpisano z nim 
stosowną umowę. Już wkrótce Rawicz 
stał się trzecim w Wielkopolsce (po 
Poznaniu i Lesznie) ośrodkiem dys-
ponującym oświetleniem gazowym.

Rozświetlony (?)
Rawicz
Kompleks gazowni wybudowano 

przy dzisiejszej ulicy Piotra Skargi 
już w rok po podpisaniu umowy, 
czyli w 1865 r. W tym samym czasie 
rozpoczęto układanie sieci gazowej 
oraz rozlokowywanie latarni ulicz-
nych. Oświetlenie rozmieszczono 
w najważniejszych częściach miasta, 
a więc w obrębie plant, wzdłuż ulicy 
prowadzącej do dworca kolejowego 
oraz w okolicy strzelnicy Bractwa 
Kurkowego (czyli dzisiejszego Domu 
Kultury). W sumie w Rawiczu rozsta-
wiono aż 97 lamp. Na mocy umowy 
firma Carla Branda odpowiadała za 
ich rozświetlanie i ewentualne na-
prawy. Dodatkowo do jej zadań na-
leżało zaopatrzenie w gaz chętnych 
odbiorców indywidualnych i firm, 
a także instytucji publicznych.

Zachwyt mieszkańców z oświe-
tlonego latarniami Rawicza nie trwał 
długo. Konsorcjum z Gliwic okazało 
się mało solidnym partnerem, bły-
skawicznie wchodząc w konflikt 
z władzami miasta. Jednym ze źródeł 

sporów było pozostawienie w fa-
talnym stanie nawierzchni ulic po 
wcześniejszym montażu gazociągu. 
Carl Brand, ku irytacji władz Rawicza, 
nie poczuwał się w obowiązku do wy-
dawania własnych pieniędzy na na-
prawę zniszczonych dróg miejskich.

Kolejnym punktem zapalnym 
okazał się sposób działania latarni. 
Chcąc zaoszczędzić na gazie, firma 
Carla Branda zapalała oświetlenie 
o bardzo późnej porze, gasząc je 
z kolei bardzo wcześnie. Co więcej, 
w przypadku uszkodzenia lamp, 
długo zwlekano z ich naprawą. 

Dodatkowym problemem, bu-
dzą cym chyba największe emocje 
wśród Rawiczan, były horrendalnie 
wysokie ceny gazu. Mieszkańcy 
miasta zwyczajnie nie chcieli z niego 
korzystać, gdyż nie było ich na to stać.

Cel: wykupić
gazownię!
Tego wszystkiego było za wiele. 

Władze miejskie uznały, że tak fa-
talna współpraca nie ma dalszego 
sensu. Postanowiły sięgnąć po naj-
bardziej radykalny środek i wykupić 
gazo wnię z rąk nierzetelnego Branda. 
Przedsiębiorca był skłonny do poz-
bycia się coraz bardziej kłopotliwego 
dla niego biznesu. Początkowo zapro-
ponował, że odsprzeda zakład za 150 

tys. marek. Taka stawka była nie do 
przyjęcia; rzeczoznawcy majątkowi 
wycenili gazownię o połowę taniej, na 
75 tys. marek. W związku z tym, sa-
morząd rawicki zaoferował stawkę 50 
tys. marek. O takiej kwocie z kolei nie 
chciał słyszeć Brand. Wówczas władze 
miejskie sięgnęły po asa z rękawa – 
w razie odrzucenia oferty zagroziły 
budową nowej, konkurencyjnej ga-
zowni. Nacisk się udał, a przyparty 
do muru Brand podpisał umowę, na 
mocy której w 1893 r. zakład prze-
szedł w ręce samorządu.

Inwestycja okazała się zbawienna 
dla mieszkańców. Zarządzana przez 
miasto gazownia szybko zaczęła się 
rozwijać. W kilka lat zbudowano nowy 
zbiornik gazu oraz przebudowano 
cały kompleks technologiczny. Odno-
wiono też sieć gazową i zapewniono 
lepszą jakość oświetlenia ulicznego. 
Inwestowano także w nowe lampy 
uliczne, w efekcie czego w 1905 r. 
było ich aż 180. 

BURZLIWE POCZĄTKI RAWICKIEJ GAZOWNI
POTRZEBNY WĘGIEL!
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OPOWIADANIE

Koniec roku szkolnego 
zbliżał się wielkimi krokami. 
Już nie mogłem doczekać się 
wakacji. Tegoroczne miały 
być naprawdę udane. Nic nie 
zapowiadało, że będzie ina-
czej. Ale niestety, nie zawsze 
wszystko dzieje się tak, jak-
byśmy tego chcieli. Ale może 
opowiem od początku…

Zaraz po rozdaniu świa-
dectw pojechałem z rodzi-
cami na dwa tygodnie nad 
morze. Nie zdążyłem się 
nawet spotkać z moim przy-
jacielem Rafałem. Zresztą on 
też miał niedługo wyjechać.

– Cześć! Spotkamy się za-
raz po moim powrocie – na-
pisałem mu wieczorem 
na Instagramie.

– Hej! Ja wracam już po ty-
godniu, więc na pewno będę 
w domu – odpisał mi Rafał.

Pogoda nad morzem była 
cudowna. Cały czas świeciło 
słońce, wiał lekki wiaterek, 
nawet woda w Bałtyku była 
w miarę ciepła. Czas szybko 
płynął i dwa tygodnie minęły 
nawet nie wiem kiedy. Cie-
szyłem się z powrotu do domu 
tylko dlatego, że spotkam się 
z przyjacielem. Gdy wróciłem, 
od razu do niego zadzwoniłem.

– Hej, Rafał, o której się wi-
dzimy? Może dziesiąta? – za-
pytałem. Przez dłuższą chwilę 
po drugiej stronie zapano-
wała cisza.

– No cześć… W sumie może 
być dziesiąta – odpowiedział 
Rafał bez entuzjazmu.

Trochę się zmartwiłem 
jego reakcją, ale tłumaczyłem 
sobie, że może znów zdener-
wowała go młodsza siostra.

Niestety, kiedy się spot-
kaliśmy, nastrój Rafała wcale 
nie był lepszy.

– Co się stało? – pytałem za-
niepokojony.

– Siadaj, zaraz ci wszystko 
opowiem – po wiedział przy-
jaciel.

Ten dzień okazał się najgor-
szym z możliwych. Okazało 
się, że tata Rafała otrzymał 
propozycję pracy we Wło-
szech. Jego firma urucho-
miła tam oddział. Całą rodziną 
mieli wyjechać już w połowie 
sierpnia, na co najmniej 5 lat. 
Byłem załamany tak samo jak 
Rafał. Byliśmy przyjaciółmi od 
przedszkola. A teraz zostały 
nam tylko trzy tygodnie.

Całą noc nie mogłem spać. 
Myślałem, jak to będzie, 
i szczerze mówiąc, nie wyob-
rażałem sobie tego. Rodzice, 
widząc jaki jestem przygnę-
biony, próbowali mnie po-
cieszać i tłumaczyć, że jest 
Internet i że Włochy nie są 
tak daleko.

– A może podaruj Rafa-
łowi coś, co mu będzie o tobie 
przypominać? – zapropo-
nowała mama.

– Też o tym myślałem, ale 
nie wiem, co by to mogło być… 
– odparłem.

I wtedy przypomniałem 
sobie o książce, którą kiedyś 
czytałem. Opowiadała o mocy 
przyjaźni, która pokonuje 
wszelkie granice. Musiałem 
natychmiast ją kupić, żeby 
zdążyć przed upływem lata. 
Jak na złość nigdzie nie mo-
głem jej znaleźć – ani w księ-
garniach, ani w sklepach 
internetowych. Już byłem 
przekonany, że nie uda mi 
się kupić jej przed wyjazdem 
Rafała. Na szczęście po ponad 
dwóch tygodniach poszukiwań 
kupiłem tę książkę w małym 
sklepiku w naszym mieście.

Końcówka wakacji była 
przygnębiająca. Nie dosyć, że 
zaraz miała zacząć się szkoła, 
to jeszcze opuszczał mnie mój 
najlepszy towarzysz dziecię-
cych zabaw. Każdy dzień 
sierpnia spędzaliśmy razem. 
Czas płynął i koniec nadszedł 
szybciej, niż tego chcieliśmy.

– Będę za tobą tęs knił, przy-
jacielu – wysze ptałem przez 
ściśnięte ga r dło i wręczyłem 
Rafa łowi zawiniątko.

– Będzie mi Ciebie bardzo 
brakować – odparł Rafał 
i mocno mnie uścisnął, 
a potem również wręczył  po-
darek.

Kiedy rozpakowywaliśmy 
swoje prezenty, oniemieliśmy 

z wrażenia. Obaj kupiliśmy te 
same książki. To musiał być 
znak, że to jeszcze nie koniec, 
że to tylko krótka przerwa.

Rafał wyjechał, ja wróciłem 
po wakacjach do szkoły, sam. 
Gdy tylko było mi źle, brałem 

do ręki książkę od przyjaciela 
i czułem, że on jest, że zawsze 
będzie w moim życiu. Dzięki 
tej lekturze wiedziałem, że to 
nie koniec naszej przyjaźni 
i że jeszcze się spotkamy.

–

Stanisław Jankowiak (lat 12, SP Golina Wielka); I miejsce w kategorii szkół podstawowych, w konkursie literackim 
“Zdążyć przed końcem” zorganizowanym przez Rawicką Bibliotekę Publiczną z okazji Nocy Bibliotek 2022.

ZDĄŻYĆ PRZED KOŃCEM... 
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 „CZYSTE POWIETRZE” – ZMIANA 
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gos
po dar ki Wodnej w Poznaniu 
(„WFOŚiGW”) ogłasza, że 
od dnia 3 stycznia 2023 r. 
wchodzi w życie zmiana 
programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”.

Uwaga: Przedsięwzięcia 
realizowane w ramach Pro-
gramu nie dotyczą budynków 
wielorodzinnych oraz bu-
dyn ków nowo-budowanych. 

Dla kogo
 dofinansowanie? 

W ramach zmian Pro-
gramu podwyższone zostały 

progi dochodowe. Dofinanso-
wanie mogą otrzymać osoby 
fizyczne będące właścicielem/
współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzin-
nego lub wydzielonego w bu-
dynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodręb-
nioną księgą wieczystą gdy:

• dochód roczny Wniosko-
dawcy nie przekracza kwoty 
135 tys. zł – w ramach Części 
1) Programu,

• przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta 

miasta zgodnie z art. 411 ust. 
10g ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, nie przekracza 
kwoty 1 894 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym, 2 651 
zł w gospodarstwie jedno-oso-
bowym – w ramach Części 2) 
Programu,

• przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka 
jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta 
miasta zgodnie z art. 411 ust. 
10g ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, nie przekracza 
kwoty 1 090 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym, 1 526 zł 

w gospodarstwie jednooso-
bowym – w ramach Części 3) 
Programu.

Uwaga! 
Zmianie ulega sposób 

składania wniosku 
o dofinansowanie. 

Wnioski o dofinansowanie 
w formie dotacji lub dotacji 
z prefinansowaniem można 
składać wyłącznie poprzez: 
serwis gov.pl pod adresem 
https://www.gov.pl/web/
gov/skorzystaj-z-programu-
-czyste-powietrze lub system 
Generator Wniosków o Do-
-finansowanie (GWD) pod 
adresem https://gwd.nfosigw.
gov.pl:

• wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, gdy Wniosko-
dawca dysponuje podpisem 
elektronicznym (podpis kwa-
lifikowany lub profil zaufany),

• w przypadku braku pod-
pisu elektronicznego, ko-
nieczne jest dostarczenie 
również wersji papierowej 
wniosku wraz z załącznikami 
z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wnio-
sków o dofinansowanie 
można dostarczać:

– za pośrednictwem 
Gminy Rawicz, która za-
warła porozumienie w spra- 
wie ustalenia zasad wspólnej 
realizacji programu priory-

tetowego „Czyste Powietrze” 
z WFOŚiGW, 

– poprzez nadanie do 
właściwego WFOŚiGW 
w polskiej placówce pocz-
towej operatora wyznaczo-
nego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe,

– bezpośrednio do właści-
wego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje 
dotyczące Programu Priory-
tetowego „Czyste Powietrze” 
można znaleźć na stronie 
Gminy oraz WFOŚiGW w Po-
znaniu.

Przypominamy, iż w Urzę  - 
dzie Miejskim Gminy Ra-
wicz funkcjonuje punkt 
przyjmowania wniosków 
w ramach Programu Prio-
rytetowego „Czyste Po-
wietrze” we współpracy 
z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gos- 
podarki Wodnej w Poznaniu. 
W punkcie można skorzystać 
z bezpłatnej pomocy w przy-
gotowaniu wniosku o do-
finansowanie na wymianę 
źródła ciepła i termomoderni-
zację budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz rozli-
czeniu wniosku o płatność. 
Punkt jest czynny w każdy 
wtorek i czwartek od godz. 
9.00 do godz. 14.00.

/WSPiR
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To nie jest książka, która 
ma się podobać. Osadzona 
w Afryce Wschodniej na  
początku XX wieku opo-

wieść, nie jest lekturą łatwą, 
niesie ona ze sobą ogromny 
ciężar emocjonalny, który 
nie raz przytłoczy czytel-
nika. Jednocześnie jest przej-
mująco prosta i nie sposób 
jej odłożyć przed końcem.

O różnym powracaniu. Bo 
każde jest na swój sposób. 
Z wojny, z samotności, 
z ucisku.

Przeplatające się losy 
czwórki głównych bo ha     -
terów na tle krwawej historii 
Afryki, angażują od pierwszej 
strony i skłaniają do wielu  
przemyśleń.

Powieść przypomina nam 
o brutalności niemieckie- 
go kolonializmu. Jednakże 
w głównej mierze Powró-

ceni, to przede wszystkim do-
brze napisana i przejmująca 
saga historyczna. Pełna roz-
machu, niemal epicka wręcz 
powieść zogniskowana na lo-
sach zwykłych ludzi. Gorzka 
opowieść o ludzkim życiu, 
pełna symbolicznych scen 
i ironii, o wielkiej krzyw-
dzie i odrzuceniu, ale też 
niosąca nadzieję na przezwy-
ciężenie zła.

Nie jest to powieść dla 
każdego, proza Gurnaha 
charakteryzuje się pewną 
górnolotnością, co nie każ-
de mu przypadnie do gustu, 
ale warto po nią sięgnąć. 
Żeby widzieć.

Polecam Aurelia M.

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

ANNA OLSZEWSKA
PRZEŁĘCZ SNÓW TOM 1 
I DOLINA PRZEBUDZENIA TOM 2

ABDULRAZAK GURNAH POWRÓCENI

Poruszająca, wciągająca, 
uniwersalna w swej wy-
mowie powieść obyczajowa, 
która niesie ogrom emocji 
i mocny przekaz. Kolejna 
książka autorki, od której 
trudno się oderwać.

Zanim mnie zabijesz to 
genialny thriller psycholo-
giczny ze świetnie skonstru-
owanymi postaciami i wartką 
akcją. Książka nie potrzebuje 
wielu dialogów, żeby dobrze 
się ją czytało. Autorka zbu-
dowała warstwę emocjo-
nalną głównie na podstawie 
opisów przeżyć i wydarzeń. 
Julia, można by rzec wiedzie 
życie jak setki innych kobiet. 
Trasa praca – dom i czasem 
siłownia to jej codzienność.

Ale kiedyś tak nie było. Sie-
demnaście lat wcześniej, Julia 
żyła w toksycznym związku. 
Krzysiek, jej partner, znęcał 
się nad nią psychicznie i fi-
zycznie.

Wkrótce jednak jej spokój 
zostaje zmącony, gdyż za-
czyna dostawać tajemnicze 
wiadomości i przesyłki. Kto 
może za nimi stać? Czy prze-

szłość znowu postanawia 
dać o sobie znać? Jak poradzi 
sobie Julia?

Uwielbiam gdy całość do 
samego końca pozostaje za-
gadką, niemalże niemożliwą 
do wykrycia. Rozważne, prze-
myślane słowa od autorki na 
końcu, zmuszają do refleksji. 
Pochylenia się nad proble-
mami i sytuacjami, które 
większość chciałaby prze-
milczeć i udawać, że nie ist-
nieją. Na co dzień staramy 
się myśleć, że przyszło nam 
żyć w pięknym i idealnym 
świecie. Zapominamy że zło 
czai się na każdym kroku 
i uwielbia zakładać maski.

Czy książkę polecam? 
Zanim mnie zabijesz była 
moją pierwszą stycznością 
z warsztatem pisarskim Pauli 
Er, który w najbliższej przy-
szłości planuję nadrobić. 
Przez trudny temat poru-
szony w tej historii jestem 
pewna, że wielu czytelników 
znaj dzie w tej książce jakąś 
cząstkę siebie.

Polecam Klaudia K.

PAULA ER 
ZANIM MNIE ZABIJESZ

Kłamstwo ma krótkie 
nogi. To prawda znana każ-
demu. Bohaterowie powieści 
Przełęcz snów Anny Olszew-
skiej przekonali się, że kłam-
stwo nie tylko prędzej czy 
później wyjdzie na jaw ale 
również może doprowadzić 
do tragedii.

Cóż to za wspaniała podróż. 
Autorka podzieliła książkę na 
to co teraz i na to co wyda-
rzyło się w życiu bohaterów 
kilkanaście lat wcześniej. Roz-
działy poprowadzone są na-
przemiennie z perspektywy 

Jagny i Jędrka. Bardzo lubię 
taki zabieg, gdyż mogę wtedy 
lepiej poznać bohaterów, zaj-
rzeć w ich głowy i poczuć 
emocje jakie nimi targają. 
Jagna po wielu latach wraca 
w góry do swojej rodzinnej 
wsi Brzegi. Wraca z powodu 
tajemniczej kartki.

Jędrek, to góral z krwi 
i kości, dla którego góry to 
całe życie. Pracuje jako ra-
townik TOPR.  Książka ma 
w sobie wszystko to co po-
winna mieć dobra powieść: 
plejadę różnobarwnych bo-
haterów i wciągającą fabułę, 

która wzbudza w czytelniku 
całą gamę emocji. Czekałam 
na kontynuację Przełęczy 
snów, w której nie wyjaśniła 
się tajemnica braci, Jędrka 
i Staszka, a wręcz przeciwnie, 
powstały kolejne pytania, 
a samo zakończenie zro-
dziło nowe wątki. Wresz cie 
jest dru ga część  Dolina prze-
budzenia.

Książka trzyma w napięciu 
od początku i choć w pewnych 
momentach zwalnia i daje 
odetchnąć to za chwilę znów 
napięcie targało emocjami.

Polecam Aurelia M.
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ
Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu
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MUSZKA
Muszka to maleńka suczka 

w typie Yorka i w wieku ok. 34 lat. 
Trafiła do schroniska bardzo za-
niedbana. Muszka jest spokojnym 
i łagodnym pieskiem, który po-
czątkowo do nowych osób jest nie-
śmiały. Przy bliższym poznaniu, 
sunia daje się głaskać i brać na 
ręce, co z resztą bardzo lubi. 
Potrafi chodzić na smyczy. Ma 
bardzo pozytywne nastawienie 
do innych psów. Szukamy dla niej 
ciepłego domku lub mieszkania ze 
względu na jej okrywę włosową, 
która nie chroni przed zimnem.

BUREK
Burek to piesek w wieku ok. 

56 lat. Burek został znaleziony 
na stacji PKP w Rawiczu i w schro-
nisku przebywa już od ponad 
roku. Jest niesamowitym przy-
tulasem i uwielbia drapanie po 
brzuszku. Burek to niezwykle we-
soły i energiczny piesek, który 
uwielbia aportowanie piłeczki. 
Pięknie potrafi chodzić na smyczy. 
Lubi towarzystwo innych psów i z 
większością dogaduje się bardzo 
dobrze. Świetnie sprawdzi się jako 
domowy towarzysz, przytulas, 
a także jako podwórkowy stróż. 

ŚNIEŻKA
Śnieżka to suczka w wieku ok. 2 

lat. Sunia jest pięknym, niezwykle 
łagodnym i przyjaznym pieskiem. 
Lubi kontakt z dziećmi i wszel-
kiego rodzaju zabawy. Potrafi cho-
dzić na smyczy. Bardzo dobrze 
dogaduje się z innymi pieskami. 
Sunia ma uszkodzoną tylną łapkę, 
niewykluczone stare złamanie.  
Nie jest to jednak dla niej żadną 
przeszkodą, ponieważ znakomicie 
radzi sobie biegając czy radośnie 
podskakując. Świetnie odnajdzie 
się zarówno w ciepłym domku, 
jak i na podwórku.

TERI
Teri to piesek w typie teriera 

i w wieku ok. 23 lat. Piesek z po-
czątku jest nieufny do ludzi, lecz 
gdy już się go pogłaszcze to staje 
się prawdziwym przy tu la sem. 
Bardzo lubi towarzystwo in-
nych psów i nie szuka z nimi 
konfliktu. Idealnie wpasowałby 
się na podwórko, gdzie jest już 
inny piesek, ponieważ w więk-
szym gronie staje się śmielszy. Po-
trafi chodzić na smyczy i uwielbia 
bawić się piłką. Teri jest wyka-
strowany.



 � 21 stycznia (sobota)
19:00 – Koncert Noworoczny Zespołu Pieś-
ni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 
Wystąpią: balet oraz soliści chóru
Bilety w cenie 85 zł dostępne na stronie: 
www.bilety24.pl, w kasie Domu Kultury 
w Rawiczu i Kina “Promień” oraz w sklepie 
muzycznym “Orion”
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 � 27 stycznia (piątek)
16:00 – Gminny konkurs MAMY TALENT
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
Wstęp wolny

 � 29 stycznia (niedziela)
31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy CHCEMY WYBRAĆ Z SEPSĄ! 
GRAMY DLA WSZYSTKICH 
- MAŁYCH I DUŻYCH!

Szczegółowy program wkrótce na osobnych 
plakatach
Wstęp wolny

 � 19 lutego (niedziela)
19:00 – Spektakl KONSERWA
(SPEKTAKL DLA WIDZÓW 18+)
Bilety w cenie 25 zł dostępne na stronie: 
www.bilety24.pl, w kasie Domu Kultury 
w Rawiczu i Kina “Promień” oraz w sklepie 
muzycznym “Orion”
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 � 4 marca (sobota)
18:00 – Igor Kwiatkowski TYLKO ŚMIECH 
NAS OCALI
PREMIEROWY PROGRAM
Bilety w cenie 100 zł dostępne na 
stronie: www.kupbilecik.pl oraz w sklepie 
muzycznym “Orion”
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY


