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GMINA RAWICZ SZUKA PRACOWNIKÓW 
DO PUNKTU SZCZEPIEŃBurmistrz Grzegorz Kubik za-

deklarował utworzenie punktu 
szczepień masowych w kilku spe-
cjalnie wyodrębnionych pomiesz-
czeniach przy sali gimnastycznej 
w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 4. Odrębne wejścia prowadzą-
ce do punktu zapewnią jego od-
dzielenie od części dydaktycznej. 
Utworzenie punktu jest zależne 
od pozyskania kadry medycznej, 
która będzie mogła pracować 
przy szczepieniach. 	 			► s.	4
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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00 (w poniedziałki BOK, WSO w tym USC oraz Zespół Podatków i Opłat 
Lokalnych do godz. 17:00), we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00.
Dokumenty można złożyć w udostępnionej skrzynce podawczej, a także  
za pośrednictwem platformy ePUAP, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu
Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail p.pernak@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu, e-mail m.lipowczyk@rawicz.eu
Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu
Sekretariat burmistrza/wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64
Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05
Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
- kontakt dla radnych oraz mieszkańców w sprawie wyborów prezydenckich,  
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 519 518 571, 
e-mail biurorady@rawicz.eu
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
- komunikaty do gminnego informatora, obsługa mediów społecznościowych 
i strony internetowej urzędu, sprawy organizacji pozarządowych, info dla orga-
nizatorów wydarzeń
tel. 65 546 76 71, e-mail promocja@rawicz.eu
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
- kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, e-mail inwestor@rawicz.eu
Zgłoszenia
- awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia dróg i chodników, inne uszkodzenia 
na terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, e-mail zgloszenia@rawicz.eu
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417
Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42
Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu
Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie 
zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP, ustalenia numeru porządkowego, 
wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wyłożone do publicznego wglądu, tel. 65 546 54 38, 
Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00
Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew, 
bezdomne zwierzęta - tel. 65 546 54 39
- decyzje środowiskowe - tel. 65 546 54 36
Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40
Biuro Zarządzania Drogami
tel. 65 546 54 19, e-mail a.szymanowska@rawicz.eu
Biuro Inwestycji Kubaturowych
tel. 65 546 54 22, e-mail e.skrzypek@rawicz.eu
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, e-mail fundusze@rawicz.eu
Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67
Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, e-mail podatki@rawicz.eu
- podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, e-mail i.staskowiak@rawicz.eu
Płatności / egzekucje:
- podatki - osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
- podatki - osoby prawne, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa:  
tel. 65 546 54 14
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail ops@rawicz.eu
Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców
tel. 535 519 905
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji 
Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu
Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu
Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, e-mail dk@rawicz.pl, www.dk.rawicz.pl
Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. 65 545 20 04, e-mail biblioteka@rawicz.eu

PRZYDATNE KONTAKTY

Przedmiotem dotacji są przedsięwzięcia 
polegające na likwidacji dotychczasowego, 
podstawowego źródła ciepła – kotła węglo-
wego niespełniającego wymagań V klasy, 
użytkowanego przez co najmniej 4 lata i za-
kupie oraz montażu nowego źródła ciepła. 

Beneficjentami	są:	osoby	fizyczne,	przedsię-
biorcy	oraz	wspólnoty	mieszkaniowe.	Wartość	
dotacji	to	50%	poniesionych	kosztów	zakupu	
i	montażu	nowego	źródła	ciepła,	jednak	nie	
więcej	niż	4.000	zł.

Dotacja w 5 krokach
Krok	1:	Złóż	kompletny	wniosek	o	udzielenie	
dotacji	w	trakcie	trwania	naboru	(tj.	od	1	stycz-
nia	do	31	maja)	do	Urzędu	Miejskiego	w	Ra-
wiczu.	Druk	wniosku	dostępny	jest	na	stronie	
internetowej	Gminy	Rawicz	oraz	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Rawiczu.	Pamiętaj,	aby	do	wnio-
sku	dołączyć:	tytuł	prawny	do	nieruchomości	
(np.	akt	notarialny,	odpis	z	księgi	wieczystej),	
pisemną	zgodę	właściciela/współwłaściciela/
współwłaścicieli	nieruchomości	na	wymianę	
dotychczasowego	źródła	ciepła	(jeżeli	dotyczy),	
dokumentację	fotograficzną	dotychczasowego	
źródła	ciepła.
Krok	2:	Podpisz	umowę	dotacji	w	ciągu	14	dni	
od	momentu	otrzymania	pisma	informującego	
o	możliwości	jej	zawarcia.
Krok	3:	Zrealizuj	przedsię-
wzięcie.	Ważne	jest,	aby	za-
kup	i	montaż	nowego	źródła	
ciepła	nastąpił	po	zawarciu	
umowy	dotacji.
Krok	4:	Złóż	kompletny	wnio-
sek	o	dokonanie	rozliczenia	
i	wypłatę	dotacji	w	ciągu	14	
dni	od	dnia	zakończenia	re-
alizacji	zadania	lecz	nie	póź-
niej	niż	do	15	listopada	roku,	
w	którym	złożono	wniosek	
o	udzielenie	dotacji.	

Pamiętaj,	aby	do	wniosku	dołączyć:	faktury	
VAT	lub	rachunki	potwierdzające	poniesione	
koszty	związane	z	zakupem	i	montażem	no-
wego	źródła	ciepła	wraz	z	potwierdzeniem	
dokonanych	płatności,	umowę	kompleksową	
dostarczania	paliwa	gazowego	lub	energii	
elektrycznej	(jeżeli	dotyczy),	informację	o	ro-

dzaju,	sprawności	i	mocy	nowego	źródła	ciepła,	
dane	techniczne	lub	dokumentację	techniczną	
(np.	ksero	ze	specyfikacji	technicznej),	doku-

ment	potwierdzający	spełnie-
nie	przez	nowe	źródło	ciepła	
wymagań,	o	których	mowa	
w	kroku	3,	protokół	odbioru	
zawierający	opis	sporządzo-
ny	przez	wykonawcę	reali-
zującego	zadanie,	dokument	
potwierdzający	 demontaż	
i	przekazanie	starego	źród-
ła	ciepła	do	 likwidacji	 lub	
dokument	zaświadczający	
o	 trwałym	odłączeniu	do-
tychczasowego	źródła	ciepła,	

dokumentację	fotograficzną	przedstawiającą	
stan	po	realizacji	inwestycji
Krok	5:	Odbierz	dotację	i	ciesz	się	swoim	wkła-
dem	w	wyższą	jakość	powietrza	w	Gminie	Ra-
wicz!
Więcej	informacji	dot.	programu	można	

uzyskać	pod	nr	tel.:	65	546	54	36.	/red

GMINNY PROGRAM 
DOTACJI DO WYMIANY 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA

UWAGA!
Nie	dopuszcza	się	po-

dwójnego	finansowania	
kosztów,	rozumianego	jako	
całkowite	lub	częściowe		
sfinansowanie	 danego	
kosztu	dwa	razy	lub	więcej	
ze	środków	publicznych	
(krajowych	lub	wspólno-
towych).

8 kwietnia odszedł od nas Roman Klima  
- sołtys Dąbrówki. Funkcję tę pełnił przez  
14 lat pozostawiając po sobie dobrze funkcjo-
nujące sołectwo.

We współpracy z samorządem był czło-
wiekiem konkretnym i zdecydowanym. Kon-
sekwentnie realizował projekty zgłaszane 
w imieniu społeczności lokalnej. Aktywnie 
włączał się w wydarzenia realizowane w ramach 
Porozumienia Partnerskiego na rzecz rozwoju 
lokalnego Gminy Rawicz. Pełen humoru i tem-
peramentu był duszą towarzystwa zarówno 
w środowisku samorządowców jak i sołtysów. 
Takiego właśnie go zapamiętamy.

Ostatnie pożegnanie Romana Klimy odbyło się 
10 kwietnia. Spoczął na Cmentarzu Parafialnym 
w Łaszczynie. Łączymy się w smutku i żałobie 
z rodziną oraz bliskimi. Cześć Jego pamięci!
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W gminnym konkursie 
wzięło udział 208 uczestni-
ków, łącznie zgłoszono 98 
palm. Organizatorami kon-
kursu było Muzeum Ziemi 
Rawickiej, a współorganiza-
torami Urząd Miejski Gminy 
Rawicz, Dom Kultury w Rawi-
czu, Parafia pw. św. Andrzeja 
Boboli, Parafia pw. Chrystusa 
Króla i Zwiastowania NMP.	

Ze	względu	na	sytuację	epi-
demiczną	oraz	pogodę	została	
odwołana	prezentacja	palm	
na	rawickim	rynku.	Laureaci	
konkursu	odebrali	nagrody	
pod	koniec	marca	w	Muzeum	
Ziemi	Rawickiej.	Wirtualna	
wystawa	pokonkursowa	prac	
jest	nadal	dostępna	na	kanale	
YouTube	Muzeum	Ziemi	Rawi-
ckiej.	Serdecznie	zapraszamy	
do	obejrzenia.

Nagrodzeni	w	konkursie
„Rawicka	Palma	Wielkanocna”:

Kategoria - praca zbiorowa:	
I	miejsce	–	Koło	Gospodyń	
Wiejskich	Dębno	Polskie	
II	miejsce	–	Dzienny	Dom	Po-
mocy	Społecznej	w	Rawiczu	
III	miejsce	–	Rawickie	Stowa-
rzyszenie	Rodziców	i	Przyja-

ciół	Osób	Niepełnosprawnych	
„Bursztyn”	
Wyróżnienie:	
Środowiskowy	Dom	Samopo-
mocy	w	Rawiczu	
Kategoria - praca indywidu-
alna:	
I	miejsce	–	Nina	Świderska	
II	miejsce	–	Weronika	Wolna	
III	miejsce	–	Dawid	Kapała	
III	miejsce	–	Nikodem	Kapała	
Wyróżnienia:	
Magdalena	Sierpowska,	Moni-
ka	Klimczak,	Marysia	Pernak,	
Tymoteusz	Okupnik,	Jakub	
Okupnik,	Maria	Jóska,	Maja	
Wolna,	Natan	Wolny.	

/MZR
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PODSUMOWANIE V KONKURSU 
„RAWICKA PALMA WIELKANOCNA” 

Już od jakiegoś czasu na-
uczycielki z Przedszkola nr 
5 „Pod Grzybkiem” nosiły 
się z zamiarem utworzenia 
stowarzyszenia, które miało-
by pomóc przede wszystkim 
w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych wspierających 
ciekawe inicjatywy podejmo-
wane na rzecz przedszkola-
ków. Siedem nauczycielek 
plany przekuło w czyn i 25 
lutego 2021 r. zorganizowano 
spotkanie założycielskie Sto-
warzyszenia Krok po kroku. 
Organizacja została oficjalnie 
wpisana do KRS 12 marca. 

Sama	nazwa	wskazuje,	że	
członkinie	będą	się	starać	kon-
sekwentnie	–	krok	po	kroku	
–	rozwijać	różne	inicjatywy	
z	korzyścią	dla	rozwoju	dzieci	
poprzez	np.	organizowanie	
imprez,	promocję	działalno-
ści	dziecięcej,	organizowanie	
wszelkich	form	edukacji,	po-
moc	osobom	w	trudnej	sytua-

cji	życiowej	i	materialnej	oraz	
wyrównywanie	szans	tych	ro-
dzin	i	osób,	wspieranie	dzia-
łań	na	rzecz	wyrównywania	
szans	osób	niepełnospraw-
nych	w	społeczeństwie.	

Jak	podkreślają	założyciel-
ki:	„Chcemy pozyskiwać fundu-
sze z projektów zewnętrznych, 
ale również z organizowania 
kursów, szkoleń, warszta-
tów, seminariów, konferen-
cji i doradztwa. Mamy wielu 
specjalistów, którzy mogliby 
organizować szkolenia z za-
kresu pracy z dziećmi niepełno-
sprawnymi, dziećmi z różnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 
a nawet mogliby uczyć języka 
polskiego obcokrajowców”.	
Z	podstawowymi	dokumen-
tami	organizacji	można	się	
zapoznać,	wchodząc	na	stro-
nę	przedszkola.	Natomiast	ze	
stowarzyszeniem	można	się	
kontaktować	poprzez	e-mail:	
krokpokrokurawicz@gmail.
com.		 	 	 /WES

STOWARZYSZENIE KROK PO KROKU PRZY PRZEDSZKOLU 
NR 5 „POD GRZYBKIEM” W RAWICZU
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Rawicz jest jednym 
z miejsc w kraju, w którym 
1 kwietnia 2021 r. rozpoczęła 
działalność nowa jednostka 
budżetowa - Centrum Usług 
Społecznych. CUS realizu-
je dotychczasowe zadania 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, ale 
nie tylko. Jego oferta jest 
znacznie bogatsza i co waż-
ne - kierowana do wszystkich 
mieszkańców gminy Rawicz.

Gmina	Rawicz	w	październi-
ku	2020	r.	otrzymała	dofinan-
sowanie	na	realizację	projektu	
pt.	„Centrum	Usług	Społecznych	
–	nowa jakość polityki społecz-
nej w gminie Rawicz” realizo-
wanego w ramach Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w kwocie 2 231 460,00 
zł –	wyjaśnia	Władysława	Czaj-
kowska,	dyrektor	CUS.
Misją	 rawickiego	 Cen-

trum	Usług	Społecznych	jest		
zaspokajanie potrzeb ogółu 
mieszkańców gminy Rawicz 
w zakresie usług społecznych 

we współpracy z organami 
administracji publicznej, 
NGO i sektorem prywatnym 
poprzez świadczenie w spo-
sób skoordynowany różnego 
rodzaju usług społecznych 
z wykorzystaniem wolonta-
riatu i samopomocy.

Centrum	Usług	Społecznych	
ma	za	zadanie	koordynować	
wszystkie	usługi	społeczne	
w	gminie.	W	praktyce	ozna-
cza	to,	że	ma	być	pierwszym	
miejscem,	do	którego	udają	
się	mieszkańcy,	którzy	chcą	
zdobyć	informacje	dotyczące	
usług	społecznych.	Co	istotne,	
oferta	CUS	dostosowana	jest	
do	ogółu	potrzeb	mieszkańców	
gminy	Rawicz.

- Wśród odbiorców Centrum 
Usług Społecznych znajdują się 
zarówno dotychczasowi klienci 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, jak i osoby, któ-
re dotychczas z pomocy MGOPS 
nie korzystały. Są to zarówno: 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi,  rodziny z małymi dzieci, 
młodzież, seniorzy, a także inni 
mieszkańcy, którzy chcą aktyw-
nie działać na rzecz swojego 

otoczenia	–	mówi	Natalia	Pur-
gacz	–	organizator	usług	spo-
łecznych.

Oferta	Centrum	jest	bardzo	
szeroka.	Zakłada	działania	
z	zakresu:
-	wspierania	rodziny,
-	systemu	pieczy	zastępczej,
-	pomocy	społecznej,
-	promocji	i	ochrony	zdrowia,
-	wspierania	osób	niepełno-
sprawnych,

-	przeciwdziałania	bezrobociu,
-	pobudzania	aktywności	oby-
watelskiej,
-	reintegracji	społecznej	i	za-
wodowej.

-	Ponadto, w celu zaspoko-
jenia potrzeb wspólnoty sa-
morządowej, CUS prowadzić 
będzie działania na rzecz inte-
gracji i wspierania społeczno-
ści lokalnej, z wykorzystaniem 
potencjału tej wspólnoty, w tym 

organizowanie działań samo-
pomocowych, wolontaryjnych, 
sąsiedzkich, stanowiących uzu-
pełnienie usług społecznych. 
Osoby zainteresowane włącza-
niem się w działania na rzecz 
społeczności lokalnej zachę-
cam do kontaktu pod numerem 
telefonu 500 774 841 (dyżur 
telefoniczny w poniedziałki 
od godziny 10:00 – 15:00)	–	
mówi	Kinga	Klemczak,	Orga-
nizator	Społeczności	Lokalnej.	
-	Chcemy, żeby Centrum Usług 
Społecznych w Rawiczu było 
miejscem integracji i rozwo-
ju społeczności lokalnej oraz 
przyjazną przestrzenią do 
spotkań ludzi w różnym wie-
ku i z różnych środowisk. Za-
praszamy!	–	dodaje	Natalia	
Purgacz.	
-	Zachęcamy również do 

śledzenia naszej strony inter-
netowej, gdzie będzie można 
odnaleźć wszystkie bieżące in-
formacje na temat oferty Cen-
trum Usług Społecznych dla 
mieszkańców gminy Rawicz 
–	podsumowuje	Władysława	
Czajkowska,	Dyrektor	CUS.

/CUS

Burmistrz Grzegorz Kubik zade-
klarował utworzenie punktu szcze-
pień masowych w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4. Utworzenie punk-
tu jest zależne od pozyskania kadry 
medycznej, która będzie mogła pra-
cować przy szczepieniach. Są już 
pierwsi chętni. Gmina uruchomiła 
również możliwość rejestracji tele-
fonicznej na szczepienia.

	
Celem	gminy	jest	włączenie	się	do	

procesu	szczepień	 i	umożliwienie	
mieszkańcom	zaszczepienia	się	jak	
najbliżej	domu.	Rozpoczęcie	pracy	
punktu	szczepień	zależne	jest	od	po-
zyskania	kadry	do	jego	obsługi	spośród:	
pielęgniarek,	położnych,	ratowników	
medycznych	i	osób	do	prowadzenia	
rejestracji.	Do	pracy	w	punkcie	mogą	
zgłaszać	się	również	osoby,	które	są	
obecnie	na	emeryturze,	a	w	przeszłości	
pracowały	we	wskazanych	zawodach	
i	aktualnie	posiadają	prawo	do	wyko-
nywania	zawodu.	Wsparcie	personalne	
i	finansowe	przedsięwzięcia	zadekla-
rował	starosta	rawicki,	burmistrzowie	
oraz	wójt	gmin	z	powiatu	rawickiego.

- Tworzenie punktu szczepień nie 
należy do bezpośrednich zadań gminy. 
Nie posiadamy kadry medycznej ani 
sprzętu do wykonywania takiego za-
dania, jak to jest w przypadku szpitala 
czy przychodni lekarskich. Podjąłem 
jednak decyzję o utworzeniu punktu 
w oparciu o gminny SP ZOZ, ponieważ 
ani szpital powiatowy, ani przychodnie 
nie mają wolnych mocy przerobowych 
pozwalających na uruchomienie kolejne-

go punktu szczepień. Nasz cel jest taki, 
by jak najszybciej zadbać o zdrowie 
i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 
Jednak bez kadry medycznej punkt nie 
może działać. Dlatego zachęcam wszyst-
kie osoby, które spełniają wymagania 
i chcą wziąć udział w procesie szcze-
pień masowych, do zgłaszania swoich 

ofert pracy i zapytań. Osoby będą za-
trudniane na podstawie umów zlecenie 
i pracować będą według uzgodnionego 
harmonogramu pracy	–	zachęca	bur-
mistrz	Grzegorz	Kubik.	

Deklaracje	gotowości	podjęcia	pracy	
w	PSM	(Punkcie	Szczepień	Masowych)	
można	przesyłać	pod	adres	mailowy	

psm@rawicz.eu,	podając	dane	kon-
taktowe	i	inne	informacje	dodatkowe.	
Z	kolei	mieszkańcy,	którzy	chcą	się	
zaszczepić	w	punkcie	w	SP4,	mogą	się	
rejestrować	pod	nr	tel.:		65	6164968	
i	65	6164969	od	poniedziałku	do	piątku	
w	godz.	10:00-18:00.

	/cib

PUNKT SZCZEPIEŃ 
MASOWYCH

CZYNNE: 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 10:00-18:00

REJESTRACJA: 
65 6164968 / 65 6164969

GMINA RAWICZ ORGANIZUJE PUNKT SZCZEPIEŃ 
MASOWYCH I SZUKA PRACOWNIKÓW

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH JUŻ DZIAŁA
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Jeszcze w tym roku mają ruszyć 
prace związane z budową małej ar-
chitektury na terenie rawickiego 
poligonu. Według wstępnych założeń 
w pierwszej kolejności powstaną 
tory rowerowe (pumptruck) wraz 
z placem z ławkami i oświetleniem 
oraz ciągiem komunikacyjnym 
i innymi elementami. Wartość in-
westycji zostanie ustalona w postę-
powaniu przetargowym.

– Jednym z kilku założeń przebudo-
wy obszaru poligonu jest stworzenie 
atrakcji dla aktywnych osób doro-
słych i młodzieży, którzy od dawna 
podpowiadali nam takie rozwiązania, 
jak na przykład budowa pumptrucka. 
Naszym celem jest takie zagospoda-
rowanie obszaru poligonu, aby każdy 
znalazł tam aktywność dla siebie – od 
młodzieży po seniorów. Ma on być 
miejscem, które łączy pokolenia i da 
możliwość powrotu do normalności 
i aktywności po pandemii –	tłumaczy	
wiceburmistrz	gminy	Rawicz	Paweł	
Szybaj.		
Radni	zdecydowali,	że	przezna-

czą	środki	na	ten	cel,	dzięki	czemu	
tory	rowerowe	zostaną	jeszcze	w	tym	
roku	zaprojektowane	i	wybudowane.	
– Pumptrack jest przeznaczony do 
jazdy na rowerach, rolkach, hulajno-
gach i deskorolkach skierowany do 
wszystkich grup wiekowych. Obiekt 
ma składać się z dwóch torów tj. od-

separowanego toru dla najmłodszych 
użytkowników oraz osób początkują-
cych, stawiających pierwsze kroki na 
tego typu obiektach oraz toru uniwer-
salnego dla osób zaawansowanych 
z wydzieloną sekcją PRO w postaci 
dającej się wyodrębnić pętli, która 
pozwoli na rozgrywanie zawodów 
sportowych z jazdy na czas	–	wyjaśnia	
Maciej	Szymkowiak,	dyrektor	OSIR-u.	

Gmina	chce	zaprojektować	i	wy-
konać	co	najmniej	jedną	platformę	
startową	połączoną	z	placem	odpo-

czynku,	która	jednocześnie	powinna	
umożliwiać	chwilowe	zatrzymanie/
odpoczynek	podczas	korzystania	
z	toru.	Zgodnie	z	założeniami	tory	
powinny	posiadać	konstrukcję	mi-
neralną	i	nawierzchnię	bitumiczną,	
niewymagającą	nadmiernej	konser-
wacji,	parametry	pozwalające	na	roz-
pędzanie	i	utrzymywanie	prędkości	
bez	konieczności	pedałowania.

Obiekt	powinien	umożliwiać	na-
ukę	podstawowych	umiejętności	ro-
werowych	(skręcanie	w	obie	strony	

bez	konieczności	zmiany	kierunku	
jazdy).	Oczekiwane	rozmiary	torów	
to:	tor	profesjonalny	ok.	110	–	125	mb	
pasma	jezdnego,	tor	uniwersalny	ok.	
250	–	270	mb	pasma	jezdnego,	tor	dla	
dzieci	ok.	55-65	mb	pasma	jezdnego.

Przy	pumptracku	powstanie	plac	
na	odpoczynek	złożony	z	6-8	ławek,	
tablic	z	regulaminem,	stojakami	ro-
werowymi	i	koszami	na	śmieci.	Wy-
konane	zostaną	również:	oświetlenie,	
monitoring	i	ciąg	komunikacyjny	od	
ulicy	do	torów.		/cib

KOLEJNY 
ELEMENT 
W REALIZACJI 
PROJEKTU 
NOWY 
POLIGON

Gmina przebudowuje budynek byłego gimnazjum 
tak, by w jego nowych wnętrzach mogła powstać 
nowoczesna multibiblioteka.

Obecnie	wykonawca	zakończył	montaż	wszystkich	
okien	dachowych.	Trwają	także	prace	instalacyjne	i	elek-
tryczne,	wylano	nowe	schody	żelbetowe,	rozpoczęto	
prace	tynkarskie	i	murarskie.	W	najbliższych	dniach	
wykonawca	przystąpi	do	montażu	windy	osobowej	
oraz	montażu	klimatyzacji	i	wentylacji.	/red

TRWA BUDOWA MULTIBIBLIOTEKI
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Szanowni Państwo!
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  
To najważniejsze badanie ludności nie tylko 
w Polsce, lecz także w Europie i na świe-
cie. Dlaczego udział w spisie jest ważny?  
Bo dzięki niemu będzie można oszacować 
sytuację demograficzną, potrzeby społeczne 
i warunki życia Polek i Polaków. A następ-
nie zebrane na tej podstawie dane będzie 
można wykorzystywać do opracowywania 
programów społecznych i decyzji np. gospo-
darczych - również tych podejmowanych 
w naszej gminie. A to jest niezwykle ważne.

Jako Polacy raz na dziesięć lat jesteśmy 
pytani o kilka podstawowych danych doty-
czących tego, jak żyjemy. Nasze dane objęte 
są tajemnicą, a udział w spisie jest obowiąz-
kowy. Ze względów bezpieczeństwa, aby 
uniknąć bezpośrednich spotkań np. z rach-
mistrzem, najlepiej spisać się samodzielnie 
przez internet na stronie spis.gov.pl. Ja tak 
zrobiłem i polecam tę formę wszystkim. 

Grzegorz Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz

NA KOLEJNE DROGI
Rawiccy radni zagłosowali za 

zmianami w budżecie, których 
celem jest dalsza poprawa infra-
struktury drogowej w gminie. Na 
ten cel burmistrz zaproponował 
4 mln zł.

- Stan wielu dróg w naszej gmi-
nie wymaga poprawy i takie są 
oczekiwania mieszkańców. Wy-
typowaliśmy drogi, które zostaną 
przebudowane jeszcze w tym roku. 
Potrzeby są dużo większe, ale sku-
pimy się w pierwszej kolejności na 
tych ciągach, po których porusza 
się największa liczba mieszkańców, 
i które są w bardzo złym stanie. 
Środki pochodzą z przesunięć w bu-
dżecie i oszczędności wynikających 
z naszego gospodarnego zarządza-
nia funduszami gminy, czyli wszyst-
kich jej mieszkańców	–	tłumaczy	
burmistrz	Grzegorz	Kubik.

Wśród	zmian	do	budżetu	bur-
mistrz	zaproponował,	aby	przebu-
dować	ulice	Wrzosową	w	Masłowie,	

Leśną	w	Sierakowie,	drogę	w	stronę	
lasu	w	Zielonej	Wsi,	ulicę	Broniew-
skiego	od	Szkoły	Podstawowej	nr	4	
do	ul.	Winiary	wraz	z	budową	ciągu	
pieszo-rowerowego	i	parkingu	przy	
OSIR,	a	także	ulicę	Saperską.	Bur-
mistrz	chciałby	przeznaczyć	środki	
na	rozpoczęcie	z	powiatem	rawi-
ckim	procesu	zmierzającego	do	
budowy	kładki	pieszo-rowerowej	
wzdłuż	mostu	w	rejonie	Stwolno
-Zielona	Wieś	oraz	przebudowy	
wraz	z	powiatem	i	gminą	Pakosław	
drogi	na	odcinku	Słupia	Kapitulna	
–	Chojno	(korzystając	z	dofinanso-
wania	zewnętrznego).
W	ramach	zmian	do	budżetu	

burmistrz	zaproponował	radnym	
m.in.	dalsze	zagospodarowanie	po-
ligonu,	modernizację	boiska	przy	
SP4,	dalszą	modernizację	oświet-
lenia	w	gminie	celem	osiągnięcia	
oszczędności	na	zużyciu	energii,	
modernizację	urządzeń	na	skate-
parku	przy	SP4	czy	montaż	zbior-
ników	na	wody	opadowe	przy	

ZSP	nr	1	w	Rawiczu.	Całość	zmian	
do	budżetu	ma	wartość	8	mln	zł,	
z	czego	połowę	stanowią	inwesty-
cje	drogowe.

Na jakie dodatkowe przebudo-
wy w tym roku możemy liczyć?
1/	Przebudowa	dróg	gminnych	we	
wsi	Masłowo	(Wrzosowa)
2/	Przebudowa	ul.	Saperskiej
3/	Przebudowa	ul.	Broniewskiego	
od	SP4	do	ul.	Winiary	wraz	z	ścież-
ką	pieszo	–	rowerową
4/	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	
5484P	na		odcinku		Słupia	-	Chojno
5/	Modernizacja	ul.	Leśnej	w	Sie-
rakowie
6/	Przebudowa	drogi	nr	810646P	
w	Zielonej	Wsi	od	drogi	powiatowej	
do	końca	zabudowań
7/	Budowa		kładki	pieszo-rowero-
wej	wzdłuż	mostu	w	rejonie	obrębu		
Stwolno-Zielona	Wieś	przy	drodze	
powiatowej	(Złota	Woda)
8/	Ścieżka	Osiek	-	wsparcie	dla	Po-
wiatu	Rawickiego.

/cib

4 MLN ZŁ
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

Na skraju lasu sarnowskiego przy 
ulicy Gajowej znajduje się dawny 
cmentarz ewangelicki z XVIII wie-
ku. Ewangelicy sarnowscy, podobnie 
jak rawiccy, przybyli do Sarnowy 
w XVII wieku ze Śląska znajdując azyl 
w trakcie wojny trzydziestoletniej. 
Mieli tu własną świątynię - dziś nieist-
niejącą (na jej miejscu wybudowano 
szkołę), oraz cmentarz - zatopiony 
w leśnej zieleni. 

Na	cmentarnym	murze	widnieje	
napis	informujący	o	znajdującym	się	
wewnątrz	zabytku.	W	obrębie	wydzie-
lonego	tam	ogrodzonego	terenu	mieści	
się	lapidarium	zabytkowej	rzeźby	na-
grobnej	z	XVIII	wieku.	Przytwierdzo-
ne	do	murowanej	ściany	kamienne	
płyty	grobowe,	ze	względu	na	upływ	
lat	oraz	zmiany	ich	umiejscowienia	
często	uszkodzone	i	popękane,	nadal	
stanowią	cenne	dziedzictwo	kulturo-
we.	Bogato	rzeźbione,	z	obszernymi	
epitafiami,	dekorowane	roślinnymi	
motywami,	inskrypcjami	i	scenami	
rodzajowymi	wykonane	z	piaskowca	
płyty	nagrobne	są	przykładem	baroko-
wej	sztuki	kamieniarskiej.	Charaktery-
styczne	dla	sarnowskich	elementy	to	
kartusze	herbowe,	anioły,	czaszki	oraz	
symbole	protestantyzmu.	Daty	na	nich	
widoczne:	1705,	1707,	1710,	1721,	1735,	
1737,	1738,	1741,	1740,	1751	wskazują	
na	lata	pochówku	zmarłych.	

Często	oprawą	takich	tablic	były	kute	
w	kamieniu	rzeźby	figuralne,	które	
stanowiły	alegorię	charakterystyki	ży-
cia	zmarłego.	Ocalałe	zabytki	zostały	
przetransportowane	w	obecne	miejsce	
w	latach	70.	ubiegłego	wieku	po	likwi-
dacji	cmentarza	
ewangelickiego	
w	Rawiczu.	

LAPIDARIUM XVIII - WIECZNEJ RZEŹBY NAGROBNEJ 

PRZEBUDOWA ULICY 
SADOWNICZEJ 
W SIERAKOWIE

BUDOWA RONDA PRZY 
UL. PIŁSUDSKIEGO WRAZ 
Z PRZEBUDOWĄ SIECI

Zakończono prace 
na ulicy Sadowniczej 
w Sierakowie. W najbliż-
szym czasie odbędzie się 
odbiór końcowy robót 
budowlanych. 

Prace	polegały	w	szcze-
gólności	na	przebudowie	
pozostałego	odcinka	drogi	
na	długości	ok.	380	me-
trów.	 Wykonano	 nową	
nawierzchnię	jedni	oraz	
pobocza	z	kostki	brukowej	
betonowej,	usunięto	koli-
zję	gazową,	zabezpieczono	
linie	kablowe	rurami	osło-
nowymi	oraz	ustawiono	

oświetlenie	uliczne.	Zakres	
robót	obejmował	również	
budowę	kanalizacji	desz-
czowej.	/BZD

Trwają prace dro-
gowe w zakresie 
budowy ronda stano-
wiącego skrzyżowanie  
ul. Piłsudskiego,  
ul. Podmiejskiej oraz 
Alei Spacerowej. 

Wykonano	 pier-
ścień	ronda	z	kostki	
granitowej	oraz	chod-
niki	od	strony	ulicy	
Podmiejskiej.	Ułożo-
no	warstwę	wiążącą	
nawierzchni	z	masy	
bitumicznej,	a	także	
ustawiono	wszystkie	
krawężniki.	Obecnie	
trwają	prace	nad	na-
wierzchnią	z	kostki	
brukowej	betonowej	
przy	Alei	Spacerowej.	
/BZD

W SARNOWIE

Najstarsze zachowane 
nagrobki przetrwały 
ponad 300 lat. 
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Zawodnicy otrzymujący stypendium sportowe w 2021 roku
Natalia Brzezińska - RKS Bock Rawicz  
- 300 zł
II	miejsce	w	Ogólnopolskiej	Olimpiadzie	Młodzie-

ży	w	strzelaniu	do	rzutków	w	konkurencji	Trap	100

Wojciech Lisiak - RKS Bock Rawicz  
- 500 zł
I	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Młodzików	

w	strzelaniu	do	rzutków	w	konkurencji	Trap	75;	III	
miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Młodzików	w	strze-
laniu	do	rzutków	w	konkurencji	Skeet	75

Krzysztof Buniowski - RKS Bock Rawicz 
- 300 zł 
II	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	

w	konkurencji	Skeet	125;	nowy	rekord	Polski	w	tej	
konkurencji

Kacper Baksalary - RKS Bock Rawicz  
- 500 zł
I	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	w	kon-

kurencji	Skeet	125	i	III	miejsce	w	konkurencji	Trap	
125;	najlepszy	zawodnik	PZSS	w	2020	roku	w	skeet	
juniorów

Michał Kowalski - RKS Bock Rawicz  
- 100 zł 
V	miejsce	w	Młodzieżowych	Mistrzostwach	Polski	

w	strzelaniu	do	rzutków	w	konkurencji	Trap	125

Wiktoria Lokś - RKS Bock Rawicz - 500 zł 
I	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Młodzików	

w	strzelaniu	do	rzutków	w	konkurencji	Trap	75

Stanisław Sołtys - RKS Bock Rawicz  
- 300 zł 
II	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	Młod-

szych	w	strzelaniu	do	rzutków	w	konkurencji	Do-
ubel	Trap	90

Julia Alcer - RKS Bock Rawicz - 100 zł 
V	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	Młod-

szych	w	konkurencji	pistolet	pneumatyczny	MIX	

Mateusz Rutkowski - RKS Bock Rawicz  
- 100 zł
V	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	Młod-

szych	w	konkurencji	pistolet	pneumatyczny	MIX

Robert Mielcarek - RKS Bock Rawicz  
- 500 zł 
I	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Młodzików	

w	strzelaniu	do	rzutków	w	konkurencji	Skeet	75	
i	rekord	Polski	w	tej	konkurencji

Marcin Kalecki - RKS Bock Rawicz  
- 300 zł
II	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	

w	strzelaniu	do	rzutków	w	konkurencji	Skeet	125

Joanna Mosiek - MUKS Kadet Rawicz  
- 500 zł
I	miejsce	w	Halowych	Mistrzostwach	Polski	Ju-

niorów	w	trójskoku	(Toruń);	II	miejsce	w	Mistrzo-
stwach	Polski	Juniorów	w	trójskoku	(Radom);	II	
miejsce	w	Meczu	Międzypaństwowym	Polska-Czechy	
w	trójskoku;	członkini	Kadry	Narodowej	Juniorów,	
reprezentantka	Polski	w	2	meczach	międzypań-
stwowych;	posiada	I	klasę	sportową.

Aleksander Bańkowski - MUKS Kadet 
Rawicz - 100 zł
IV	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	U16	w	wielo-

skoku,	członek	zaplecza	Kadry	Narodowej	U16;	III	
miejsce	w	Finale	Centralnym	"Lekkiej	atletyki	dla	
każdego"	w	wieloskoku	U16;	II	miejsce	w	Między-
wojewódzkich	Mistrzostwach	U16	w	skoku	w	dal;	
III	miejsce	w	Międzywojewódzkich	Mistrzostwach	
U16	w	200m	ppł.

Zuzanna Skrzypczak - MUKS Szok  
Bojanowo - 100 zł
VII	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	U16	w	skoku	

w	dal	i	VI	miejsce	w	wieloskoku;	VIII	miejsce	w	Mi-
strzostwach	Polski	w	sztafecie	4x200m;	w	Mistrzo-
stwach	Wielkopolski	U16	-	III	miejsce	80m	ppł.,	II	
miejsce	w	wieloskoku;	II	miejsce	U14	w	Konkursie	
Nadziei	Olimpijskich	im.	K.	Hoffmanna

Michał Chudy - Klub Sportowy Warta 
Poznań - 300 zł 
MP	Seniorów	i	młodzieżowców/Olsztyn	2020	-	III	

miejsce	w	kat.	młodzieżowiec	i	III	miejsce	w	katego-
rii	senior	na	50m	stylem	motylkowym,	III	miejsce	
na	100m	stylem	motylkowym	w	kat.	młodzieżowiec,	
II	miejsce	w	kat.	młodzieżowiec	i	III	miejsce	w	kat.	
senior	na	100m	stylem	zmiennym;	Swim	Open	Ber-
lin	-	I	miejsce	100m	stylem	motylkowym,	II	miejsce	
50m	stylem	motylkowym,	VI	miejsce	na	100	i	200	
metrów	stylem	dowolnym;	IV	Nation	Swim	Meet	

Budapeszt	-	II	miejsce	50m	stylem	motylkowym	(wy-
równany	rekord	życiowy),	VII	miejsce	100m	stylem	
motylkowym,	XII	miejsce	50m	stylem	dowolnym.

Izabela Szurowska - Wrocławski Klub 
Sportów Azjatyckich BUDOKAN - 100 zł
V	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	w	kumite	in-

dywidualnym	juniorek	+59	kg	

Natasza Cichoszewska - RKK Surem  
- 300 zł
II	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	kumite	indy-

widualne	juniorek	młodszych	+54	kg

Kacper Bujakiewicz - Akademia Teakwon-
do IN-NAE Rawicz - 300 zł
II	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	Młod-

szych	w	technikach	specjalnych

Emilia Ulbin - Akademia Teakwon-do IN-
NAE Rawicz - 500 zł
I	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	Młod-

szych	-	techniki	specjalne;	III	miejsce	Mistrzostwach	
Polski	Juniorów	Młodszych	-	walki	do	60	kg	

Malwina Jarosiewicz - Akademia Tea-
kwon-do IN-NAE Rawicz - 200 zł 
III	miejsce	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	-	walki	

do	65	kg

Grzegorz Heinze - TEAM Wrocław  
- 500 zł
I	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	w	trójboju	si-

łowym	klasycznym	J18	w	kat.	do	120	kg;	I	miejsce	
na	Mistrzostwach	Polski	Juniorów	do	lat	18	w	wy-
ciskaniu	leżąc	w	kat.	120kg

Aleksandra Jankowiak - Sporty Walki 
Rawicz - 300 zł
II	miejsce	w	Ogólnopolskiej	Olimpiadzie	Młodzie-

ży	w	Kraśniku	(70kg)

Jakub Jarmuż - Wrocławski Klub Sporto-
wy Niesłyszących Świt - 500 zł
I	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Niesłyszących	

w	koszykówce	mężczyzn	do	lat	23	z	dużyną	WKSN	
„Swit”;	III	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Niesły-
szących	w	koszykówce	mężczyzn;	członek	Kadry	
Polski	niesłyszących

29 stypendiów w wysokościach od 100 zł do 500 zł miesięcznie, 3 nagrody rzeczowe o warto-
ści 200 zł dla zawodników i 9 nagród finansowych dla trenerów w przedziale od 300 zł do 800 
zł przyznał w tym roku Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik za osiągnięcia zawodników 
i trenerów uzyskane w 2020 roku. 

Łącznie	na	ten	cel	z	budżetu	Gminy	Rawicz	zostanie	przekazana	kwota	103	900	zł.	Gratulujemy	
zawodnikom	i	trenerom,	którzy	pomimo	panujących	ograniczeń	i	problemów	zdołali	osiągnąć	wy-
niki	pozwalające	na	uzyskanie	stypendiów	i	nagród.	/mt

NADZIEJE 
OLIMPIJSKIE

2021
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Patrycja Sikora - Sporty Walki Rawicz  
- 500 zł
I	miejsce	na	Mistrzostwach	Polski	Młodziczek	

w	Sokółce	(54kg)

Marcel Kajak - RKKS Rawia Rawicz  
- 100 zł
powołanie	do	Kadry	Województwa	Wielkopol-

skiego	rocznika	2007

Patryk Lisiecki - RKKS Rawia Rawicz  
- 100 zł
powołanie	do	Kadry	Województwa	Wielkopol-

skiego	Młodzików

Antonina Kędzia - UKS Szóstka Rawicz  
- 100 zł
V	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Juniorek	w	Judo	

+78	kg

Dorota Pawlak - UKS Szóstka Rawicz  
- 100 zł
IV	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Młodzieży	

w	Judo	52	kg

Arkadiusz Stachowski - UKS Szóstka 
Rawicz - 100 zł
V	miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Młodzieży	

w	Judo	+100	kg

Zawodnicy otrzymujący jednorazowe nagrody rzeczowe w 2021 roku
Szymon Maksajdowski - Akademia Tea-
kwon-do IN-NAE Rawicz - 200 zł 
III	miejsce	w	Międzywojewódzkich	Mistrzostwach	

Młodzików	w	układach	formalnych	4	CUP

Maksymilian Mądry - Akademia Tea-
kwon-do IN-NAE Rawicz - 200 zł
III	miejsce	w	Międzywojewódzkich	Mistrzostwach	

Młodzików	w	technikach	specjalnych	i	w	układach	
formalnych	8-7	CUP

Maurycy Markowski - Rawicki Klub Kara-
te Surem - 200 zł
I	miejsce	w	Międzywojewódzkich	Mistrzostwach	

Młodzików	w	kumite	indywidualnym	do	40	kg

Nagrody dla trenerów i instruktorów w 2021 roku
Aldona Świtała - Międzyszkolny Ucz-
niowski Klub Sportowy Kadet - 800 zł 

Krzysztof Glina - Rawicki Klub Karate 
Surem - 500 zł 

Ryszard Kapłon - Rawicki Klub Sportowy 
BOCK - 800 zł 

Marek Szymański - Sporty Walki Rawicz 
- 800 zł 

Dawid Szynalski - Uczniowski Klub Spor-
towy Szóstka - 300 zł

Paweł Jóska - Akademia Teakwon-do IN-
NAE - 800 zł

Adam Staśkowiak - Rawicki Koszykarski 
Klub Sportowy Rawia Rawicz - 300 zł 

Szymon Maciołek - Rawicki Koszykarski 
Klub Sportowy Rawia Rawicz - 300 zł

Bogdan Wojtal - Rawicki Klub Sportowy 
BOCK - 300 zł

KOMUNIKAT
Niestety	również	i	w	tym	roku,	przez	

sytuację	związaną	z	pandemią,	nie	mo-
żemy	zorganizować	Gali	Stypendialnej	
-	spotkania	burmistrzów	i	radnych	ze	
stypendystami,	ich	rodzinami,	trenerami,	
instruktorami	i	działaczami	z	lokalnych	
klubów	sportowych.	
Wierzymy,	że	w	przyszłym	roku	sy-

tuacja	nam	na	to	pozwoli	i	ponownie	
będziemy	mieli	możliwość	spotkać	się	
z	tymi,	którzy	promują	nasze	miasto	przez	
piękną	sportową	rywalizację.	

Do	zobaczenia!
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KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 
„RAWICZ OCZAMI 
PODRÓŻNIKA”

NOC MUZEÓW 2021

NOC  MUZEÓW
15.05.2021

Muzeum Ziemi Rawickiej pla-
nuje organizację wydarzeń kul-
turalnych w ramach tegorocznej 
Nocy Muzeów, przypadającej 15 
maja. Główną atrakcją będzie wy-
stawa dzieł Zdzisława Beksińskie-
go – jednego z najwybitniejszych 
współczesnych polskich malarzy, 
grafików i fotografików.

Specjalnie	na	Noc	Muzeów	przy-
gotowywana	jest	„premiera”	nowych	

wydawnictw	muzealnych	i	krajo-
znawczych,	które	będą	dedykowane	
najmłodszym	mieszkańcom	powiatu	
rawickiego	oraz	turystom	odwiedza-
jącym	nasze	miasto.
Informacje	 organizacyjne	 na	

temat	formy	wydarzeń	w	ramach	
Nocy	Muzeów	będą	przekazywane	
na	bieżąco,	na	stronie	internetowej	
i	profilu	Muzeum	w	mediach	spo-
łecznościowych.

/MZR

Rawicka Biblioteka Publiczna ogła-
sza, że do końca kwietnia dzieci do 
lat 13 mogą wziąć udział w konkur-
sie fotograficznym „Rawicz oczami 
podróżnika”, realizowanym w ra-
mach projektu „Halo Wy tam! Ja tu 
czytam.”, finansowanego ze środków 
MKiDN. 

Celem	konkursu	jest	ukazanie	walo-
rów	krajobrazowych	naszego	miasta	
i	jego	okolic,	wskazanie	najciekawszych	
punktów,	które	przyjezdni	mogą	zoba-
czyć	oraz	sama	popularyzacja	wiedzy	
o	regionie	wśród	uczestników.

Każdy	uczestnik	może	nadesłać	mak-
symalnie	dwa	zdjęcia.

Organizatorzy	przewidują	atrakcyjne	
nagrody	dla	zwycięzców.	

Termin	dostarczenia	prac	upływa	30	
kwietnia	2021	r.	Uroczyste	wręczenie	
nagród	nastąpi	7	maja	2021	r.	podczas	
spotkania	z	podróżnikiem	Łukaszem	
Wierzbickim	w	Muszli	Koncertowej	
przy	Domu	Kultury.
Szczegóły	na	stronie	Rawickiej	Bi-

blioteki	Publicznej:	www.biblioteka.
rawicz.pl
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Nasza historia

Tomasz Musielak

TRADYCJE WIELKANOCNEGO  
PONIEDZIAŁKU

Przed świętami odbyła 
się kolejna owocna wideo-
konferencja z udziałem 
uczniów z Rawicza i At-
tendorn. Spotkanie zostało 
zrealizowane w ramach no-
wego workshopu pt: „Żywa 
dwujęzyczność”. 

W	 spotkaniu	 uczestni-
czyli	członkowie	Koła	Mło-
dych	Przyjaciół	Partnerstwa	
Miast,	nauczyciele:	Marta	
Bilik,	Izabela	Komisarska,	

Halina	Böhm	oraz	Dyrektor	
Rawickiej	Biblioteki	Publicz-
nej.	Wirtualne	 spotkanie	
uczniów	umożliwiło	prze-
de	wszystkim	 efektywną	
wymianę	językową:	dwuję-
zyczny	dialog	oraz	współpra-
cę	uczniów	w	mieszanych	
zespołach	dotyczącą	czte-
rech	działów	tematycznych:	
„podróże	-	języki	-	ludzie”,	
„rodzina	-	przyjaciele”,	„czas	
wolny	 -	hobby”,	 „szkoła	 -	
nauka	 -	 zawód”.	 Łącznie	

w	projekcie	uczestniczyło	
25	uczniów.	

Dzięki	spotkaniu	zostały	
spełnione	dwa	ważne	cele	
pedagogiczne:	efektywny	
trening	języka	niemieckiego	
oraz	mile	widziana	odmiana	
w	życiu	młodych	ludzi	w	cza-
sach	pandemii.	Spotkanie	to	
przyczyniło	się	niewątpli-
wie	do	aktywnego	wspar-
cia	wciąż	jeszcze	młodego	
partnerstwa	miast	Attendorn	
i	Rawicza.		 	 	/red

WORKSHOP UCZNIÓW Z RAWICZA I ATTENDORN 

Mokry i bolesny 
Śmigus – Dyngus

Śmigus	–	dyngus	to	chyba	najsłyn-
niejsza	wielkanocna	tradycja.	Zabawa,	
polegająca	na	polewaniu	się	wodą,	od	
stuleci	posiada	swoich	zagorzałych	fa-
nów,	szczególnie	wśród	najmłodszych.	
I	choć	w	ciągu	wieków	zmieniały	się	
techniki	oblewania,	a	zmoczone	ga-
łązki	czy	drewniane	wiadra	zastąpiło	
uzbrojenie	godne	elitarnych	jednostek	
specjalnych,	to	frajda	z	zabawy	pozo-
stała	niezmieniona.
Tradycja	polewania	wodą	zako-

rzeniona	była	m.	in.	wśród	Słowian,	
u	których	przybrała	charakter	sym-
bolicznego	obrzędu.	Wczesną	wiosną,	
kiedy	przyroda	budziła	się	z	zimowego	
letargu,	za	pomocą	wody	w	sposób	na	
poły	magiczny	chciano	zagwaranto-
wać	płodność	młodym	pannom	na	
wydaniu.	Nie	był	to	jednak	jedyny	
środek,	po	jaki	wówczas	sięgano.

Na	drugi	wskazuje	nam	już	sama	
nazwa	zwyczaju:	o	ile	do	wody	na-
wiązuje	bezpośrednio	słowo	„dyn-
gus”	(wywodzące	się	od	niemieckiego	
„dünnguss”	czyli	chlust	wody),	o	tyle	
człon	„śmigus”	posiada	dodatkowe	
znaczenie.	„Śmiganie”	nie	odnosi	się	
bowiem	wyłącznie	do	lania	wody,	ale	

i	do…	chłostania	gałązkami	brzozowy-
mi.	Uderzeniami	chciano	symbolicznie	
pobudzić	siły	witalne	młodych	dziew-
cząt.

Z	upływem	czasu	tradycję	tę	zaczęto	
wiązać	z	męką	Chrystusa.	Przeniesiono	
ją	na	Wielki	Piątek,	mieniąc	‘boży-
mi	ranami”	i	rozszerzając	krąg	osób	
„śmiganych”	gałązkami	na	wszyst-
kich	domowników.	W	Poniedziałek	
Wielkanocny	niepodzielnie	zaczęła	
rządzić	woda.	Choć	i	to	nie	było	ta-
kie	oczywiste.

Początkowo	Kościół	Katolicki	scep-
tycznie	odnosił	się	do	mającego	po-
gański	rodowód	obrzędu;	w	XV	wieku	
pojawiły	się	nawet	głosy	nawołujące	
do	jego	zakazania.	Pomimo	napomnień	
plebanów,	ludność	nadal	wczesną	
wiosną	polewała	się	wodą.	Wówczas	
postanowiono	zaadaptować	zwyczaj	
do	tradycji	katolickiej,	w	której	symbo-
lizować	miał	oczyszczenie.	Co	ciekawe,	
w	XIX	w.	Wielkopolanie	byli	świadomi	
średniowiecznych	początków	tradycji,	
jednak	jej	ustanowienie	wiązali	nie	ze	
Słowianami,	a….	Chrztem	Litwy	i	króla	
Władysława	Jagiełły.

Nieprzychylne	stanowisko	Kościoła	
wynikało	nie	tylko	z	pogańskiego	cha-
rakteru,	ale	również	z	braku	umiaru	
w	oblewaniu.	Jak	donosi	Oskar	Kol-

berg,	w	XIX	w.	mieszkańcy	wielko-
polskich	wsi	„wody	nie	żałowali,	lejąc	
garnkami,	dzbankami,	szklankami	od	
stóp	do	głów,	tak	że	w	izbach	i	kaczki	
pływać	mogły”.	Co	więcej,		„tak	oble-
wane	dziewczęta,	<chłopcy>	poklepują	
jeszcze	rękami	po	bokach	i	plecach,	
żeby	mokry	żywioł	dobrze	im	się	
dał	we	znaki”.	W	czasie	niepewnej,	
kwietniowej	aury,	takie	zachowanie	
często	prowadziło	do	groźnych	cho-
rób,	w	tym	m.in.	do	zapalenia	płuc.	
Jeszcze	bardziej	piętnowane	były	czę-
ste	i	o	wiele	bardziej	niebezpieczne	
przypadki	wrzucania	dziewcząt	do	
lodowatych	stawów.
Wielkanocne 
kolędowanie
Istnieje	jeszcze	jedna,	choć	nieco	

zapomniana	w	naszym	regionie	trady-
cja	związana	z	Poniedziałkiem	Wiel-
kanocnym	–	tak	zwane	„siwki”.	Przez	
znawców	kultury	ludowej	zwyczaj	
ten	określany	jest	jako	wielkanocny	
odpowiednik	kolędowania.	Trudno	
nie	zgodzić	się	z	tym	porównaniem	–	
pochody	przebierańców,	którzy	krążyli	
od	domu	do	domu	i	śpiewali	radosne	
pieśni,	rzeczywiście	przywodzą	na	
myśl	Boże	Narodzenie.	W	przeciwień-
stwie	jednak	do	zimowej	tradycji,	ta	
wiosenna	posiadała	o	wiele	bardziej	
rozbudowaną	oprawę.

Wydarzenie	cieszyło	się	największą	
popularnością		w	okolicach	Pozna-
nia	oraz	w	południowo	–	zachodniej	
Wielkopolsce.	Gdzieniegdzie,	jak	np.	
w	Chobienicach	pod	Wolsztynem	czy	
na	poznańskiej	Ławicy,	do	dziś	„siw-
ki”	(czy	ich	poznański	odpowiednik	–	
„żandary”)	stanowią	główną	atrakcję	
okresu	Wielkiej	Nocy.

Początki	tej	tradycji	nie	są	znane.	
Istnieje	teoria,	że	wiąże	się	ona	ze	sło-
wiańskimi	obrzędami	wiosennymi,	
gwarantującymi	urodzaj.	Ich	głów-
nymi	„bohaterami”	były	pomagające	
w	gospodarstwie	konie,	czyli	właś-
nie	„siwki”.	Z	czasem	zwyczaj	zaczął	
zmieniać	swój	charakter	-	prawdziwe	

zwierzęta	zastąpili	przebierańcy,	a	po-
stać	konia	ustąpiła	miejsca…	niedź-
wiedziowi.
To	prowadzony	na	sznurze	miś	

(a	właściwie	owinięty	w	słomę,	rza-
dziej	w	stary	kożuch,	chłopak	na-
zywany	„Niedźwiedziem”)	stał	się	
w	XIX	i	XX	wieku	prawdziwą	gwiazdą	
wydarzenia.	Niedźwiedź	symbolizo-
wał	wszystko	to,	czego	obawiano	się	
w	srogiej	zimie	–	jej	grozę	i	nieprze-
widywalność.	Z	powodu	tej	„dzikości”	
„zwierza”	prowadzono	po	ulicach	na	
uwięzi.	W	barwnym	korowodzie	to-
warzyszyły	mu	inne,	bardziej	zwy-
czajne	postacie.

Jedną	z	nich	był	Żandarm,	współ-
cześnie	zastąpiony	przez	Policjanta.	
Jak	przystało	na	stróża	prawa,	kiero-
wał	on	pochodem	oraz	wręczał	man-
daty,	za	które	żądał	godziwej	zapłaty.	
Nieodłącznym	członkiem	korowodu	
był	też	Kominiarz.	Postać	tę	uwielbiały	
szczególnie	dzieci	–	podczas	całego	
wydarzenia	droczył	się	on	z	nimi,	
a	rozzłoszczony	–	wszczynał	pogoń.	
Ucieczka	w	tej	sytuacji	była	wskazana,	
gdyż	każdego	schwytanego	delikwenta	
Kominiarz	malował	sadzą,	czyli	„mu-
rzył”.	W	pochodzie	uczestniczyły	rów-
nież	Siwki,	przypominające	wyglądem	
krakowskiego	Lajkonika	i	śmigające	
przechodniów	brzozowymi	witkami.	
Korowód	zamykała	Baba	z	Dziadem	–	
postacie	uosabiające	wiosenne	zaloty.	
Ich	zadaniem	było	krążenie	od	domu	
do	domu	i	proszenie	o	podarki.	Pomóc	
w	tym	miała	przyśpiewka:	„Śmigus	
Dyngus,	po	Dygusie!	Leży	placek	na	
obrusie.	Pan	kraje,	Pani	daje,	a	ja	pro-
szę	o	święcone	jaje”.
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OPOWIADANIE

Massachusetts	do	ciekawe	
miejsce	i	to	jeden	z	najważ-
niejszych	argumentów	za	moją	
przeprowadzką.	 Przedtem	
mieszkałem	gdzieś	pod	War-
szawą,	niestety	już	nie	pamię-
tam	gdzie,	gdyż	było	to	25	lat	
temu.	Ale	Massachusetts	ma	
też	drugą	stronę,	która	może	
ci	się	nie	spodobać.

Wszystko	zaczęło	się	19	lat	
temu.	Przed	przeprowadzką	
byłem	prywatnym	detekty-
wem,	a	tu	nic	się	nie	zmieni-
ło.	Pewnego	pochmurnego,	
jesiennego	dnia,	którego	do-
stałem	zgłoszenie	do	małego	
osiedla	Keensville.	Z	biblioteki	
zniknęły	wszystkie	książki	bez	
wyjątku.	Najdziwniejsze	było	
to,	że	znajdowało	się	wiele	cen-
niejszych	rzeczy,	a	te	stały	na	
swoim	miejscu.	Jedyne	czego	
poza	książkami	nie	było,	to	
złoty	zegarek	bibliotekarza,	
którego	zapomniał	zabrać.	Bi-
bliotekarz	miał	na	imię	Hen-
ryk.	Był	szczupłym,	łysiejącym	
mężczyzną	po	sześćdziesiątce.	
Złoty	zegarek	miał	dla	niego	
szczególną	wartość.	Był	on	
prezentem	od	jego	już	nie	ży-
jącego	ojca,	który	był	zegarmi-
strzem.	Nawet	pokazał	zdjęcie.	
Zegarek	miał	wskazówki,	które	
miały	przypominać	obrośnięte	
dzikimi	różami	gałęzie.	Poza	
nim	w	bibliotece	była	sprzą-
taczka	w	szalu	i	pomocnik	bi-
bliotekarza,	trochę	grubszy	
mężczyzna	po	dwudziestce.

Zacząłem	od	zebrania	śla-
dów.	Kiedy	przechadzałem	

się	po	bibliotece,	na	jednej	
z	pustych	półek	zauważyłem	
coś,	co	przypominało	włos.	
Dowód	numer	jeden.	Był	on	
koloru	ciemno-orzechowego.	
To	już	dawało	mi	kilka	podej-
rzeń.	Mógł	pochodzić	z	szala	
sprzątaczki,	która	była	nowa	
lub	z	głowy	pomocnika,	gdyż	
oba	miały	 taki	 sam	kolor.	
Problem	był	jeden.	Szale	tego	
koloru	to	najnowszy	trend	
w	Keensville,	więc	głównym	
podejrzanym	był	pomocnik.	
Sam	przyznał	się,	że	też	posia-
da	taki	sam	szal.	Mógł	to	być	
ważny	detal,	więc	poszedłem	
do	sklepu	w	którym	je	sprze-
dawano.
Był	to	salon	mody,	prowa-

dzony	przez	madame	Blan-
chard,	 urodziwą,	 bogatą	
kobietę	około	pięćdziesiątki.	
Była	ona	potomkiem	arysto-
kratów	francuskich,	którzy	
wyemigrowali	do	Niemiec,	
a	potem,	w	latach	siedemdzie-
siątych	dziewiętnastego	wie-
ku	do	Polski.	Jej	rodzina	była	
znana	i	szanowana,	i	odbiło	
się	to	na	jej	karierze.	Dostała	
darmowy	rozgłos.
Gdy	wszedłem	do	salonu,	

madame	mnie	uprzejmie	przy-
witała.	Zapytałem	się	jej,	czy	
był	tu	szczupły,	młody	mężczy-
zna	i	kupił	jeden	z	tych	szali.	
Zapomniałem	wspomnieć,	że	
w	salonie	był	cały	tłum.	Jedni	
się	opalali	w	solarium	a	inni	
przymierzali	pięknie	zapro-
jektowane	ubrania.	Gdy	za-
pytałem	się	jej,	czy	sama	to	

wszystko	zrobiła,	uśmiechnęła	
się	pod	nosem.
-	Szlachta	nie	pracuje-po-

wiedziała	tonem	od	którego	
nabrałem	podejrzeń.

Wtedy	zauważyłem,	że	też	
nosi	ten	sam	szal.	Gdy	ją	o	nie-
go	zapytałem,	powiedziała	że	
zdejmuje	go	tylko	do	kąpieli	
i	do	spania.	Podejrzany	nu-
mer	trzy.
Wracając	do	sprzątaczki.	

Jako	jedyna	poza	biblioteka-
rzem	miała	klucze.	Zagadka	
łączyła	się	powoli	w	całość.	Nie	
było	nigdzie	żadnych	śladów	
włamania.	Okna	nie	były	wybi-
te	a	drzwi	nie	były	wyważone.	
Wtedy	zobaczyłem,	że	w	biblio-
tece	są	kamery.	Sprzątaczka	
zaczęła	się	powoli	wycofywać.	
Chciałem	przejrzeć	nagrania.	
Niestety,	właśnie	w	momencie	
kradzieży	była	awaria.	Ale	ja	
wiedziałem,	że	nie	był	to	zwy-
kły	przypadek.	Dla	upewnie-
nia	się,	bibliotekarz	pokazał	
swoje	alibi.	Miałem	złodzieja	
w	garści.
Dwa	 tygodnie	 później	

sprzątaczka	 siedziała	 już	
w	więzieniu,	ale	książek	nie	
odnaleziono.	Przyszedłem	
też	kupić	sobie	taki	szal,	bo	
wyglądał	przytulnie.	Kiedy	
wchodziłem	do	salonu,	ma-
dame	Blanchard	przywitała	
mnie	tak,	jak	za	pierwszym	
razem	gdy	się	spotkaliśmy.	
Gdy	wychodziłem	ze	sklepu	
z	nowo	nabytym	szalem,	za-
uważyłem	że	z	kieszeni	wy-
stawał	jej	zaginiony	zegarek.	

Wtedy	to	do	mnie	dotarło.	
W	więzieniu	siedziała	nie-
winna	osoba,	a	tymczasem	
złodziej	ukrywał	się,	wcale	
się	nie	ukrywając.

Następnego	dnia	razem	z	po-
licją	weszliśmy	zamaskowani	
do	salonu.	Niestety	Blanchard	
już	tam	nie	było.	Kiedy	rozmy-
ślałem,	skąd	wiedziała,	że	tu	
przyjedziemy,	przypomniałem	
sobie	kamery	na	zewnątrz	sa-
lonu.	Kamery	nagrały,	jak	pa-
trzę	w	stronę	zegarka.	Nagrały	
też	mój	wyraz	twarzy,	który	nie	
mógł	być	przypadkowy.
Zapuściliśmy	 się	w	 głąb	

salonu.	Znaleźliśmy	kilka	za-
ginionych	książek.	Jak	widać	
uciekała	z	łupem	w	pośpiechu.	
Na	kamerach	zobaczyliśmy,	jak	
sprzątaczka,	ubrana	w	szal,	
podjeżdża	czerwoną	furgonet-
ką	pod	salon.	Wtedy	wychodzi	
Blanchard	i	zaczyna	pomagać	
jej	wypakować	książki	z	środ-
ka.	Następnie	sprzątaczka	wrę-
czyła	jej	zegarek,	a	w	zamian	
otrzymała	sporą	sumę	gotówki.	

Plan	genialny.	Blanchard	za-
trudniła	kobietę,	aby	ta	jako	
sprzątaczka	ukradła	książki,	
jak	 również	zegarek.	Więc	
jednak	nie	była	niewinna.	To	
problem,	bo	gdy	skontaktowa-
łem	się	z	policją,	to	ją	wypuści-
li.	Teraz	najpewniej	ukrywają	
się	w	innym	kraju.	

Niestety,	gdy	Blanchard	pa-
kowała	książki	w	pośpiechu,	
nie	domknęła	drzwi	furgonet-
ki.	Niektóre	książki	wypadły,	
i	zostawiły	wygodny	ślad.

Gdy	do	jednej	zerknąłem,	
zobaczyłem	w	środku	dość	
stary	papier.	Był	to	przełom.	
Gdy	je	obydwie	znaleziono,	
przedstawiłem	najważniej-
szy	dowód.	Powiedzieć	wam,	
co	było	na	papierze?	Ostatni	
kawałek	układanki.	Chodzi-
ło	o	to,	że	w	jednej	z	książek	
znajdował	się	ten	skrawek	
papieru,	na	którym	były	do-
wody,	że	cały	ród	Blanchar-
dów	stał	się	bogaty	w	sposób	
okropny,	a	Blanchard	kon-
tynuowała	 tradycję.	 Ród	
Blanchardów	zniewalał,	mor-
dował,	przekupywał,	oszuki-
wał,	wyłudzał	i	wiele	więcej	
strasznych	rzeczy.	
Ten	 dowód	 wystarczył,	

żeby	 pogrążyć	 sprzątacz-
kę,	Blanchard	i	jej	cały	ród.	
Sprzątaczka	została	skazana	
na	dziesięć	lat,	a	Blanchard,	
jak	i	jej	całe	kuzynostwo	z	wy-
jątkiem	Leprika	Blancharda,	
jej	młodszego	kuzyna	od	stro-
ny	matki,	dostało	dożywocie.	
Niestety	Leprik	też	ucierpiał,	
gdyż	musiał	oddać	część	ma-
jątku	który	dostał	w	spadku	
po	dziadku	do	prawowitych	
właścicieli,	czyli	szkockiego	
rodu	Caolisedanów.	Wszyst-
kie	książki	i	do	tego	zegarek	
zostały	odzyskane,	

Blanchard	dostało	to,	na	co	
zasłużyła,	a	ja	się	przysłuży-
łem	krajowi.	Zapłatą	bibliote-
karza	też	nie	pogardziłem.	Był	
jednym	z	bogatszych	miesz-
kańców.

Miłosz Ratajczak  ze Szkoły Podstawowej  im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej.
Opowiadanie z konkursu “Noc w bibliotece”.

SPRAWA BIBLIOTEKI W KEENSVILLE

KONKURS WIELKANOCNY
Konkurs zorganizowany przez 

Rawicką Bibliotekę Publiczną po-
legał na pomocy zającowi wielka-
nocnemu w znalezieniu sianka. 
Pomoc polegała na wymyśleniu, 
do poniższej historyjki, ciągu 
dalszego oraz stworzeniu do nie-
go rysunku:

Nadesłane prace były naprawdę 
wyjątkowe i pokazały jak kreatyw-
ni są nasi najmłodsi. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratuluje-
my i zapraszamy do brania udziału 
w następnych konkursach.

Dziękujemy za wszystkie prace 
i prezentujemy te najpiękniejsze.

„Stała się rzecz niesłychana,
zabrakło w koszyczku siana!
Zając wielce zatroskany,
runęły jego plany.
Do pustego koszyczka  
słodyczy nie włożę?!
Może jakieś dziecko mi pomoże?”
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PODATNICY ZŁOŻYLI 
ELEKTRONICZNIE 
PONAD 8,5 MLN PIT-ÓW 

E-PIT TO SZYBSZY 
ZWROT PODATKU 
– NAWET 
PO KILKU DNIACH

Usługa „Umów wizytę 
w urzędzie skarbowym” 
od 4 miesięcy działa w ca-
łej Polsce. W województwie 
wielkopolskim klienci mogą 
z niej korzystać już od lip-
ca ubiegłego roku. W tym 
czasie Krajowa Administra-
cja Skarbowa obsłużyła już 

ponad milion umówionych 
wizyt. 

Do	stycznia	2021	r.	w	całym	
województwie	wielkopolskim	
zostało	umówionych	ponad	100	
tys.	wizyt.	Średni	czas	obsługi	
klienta	wynosił	ok.	12	minut.	
Wizyty	osobiste	w	urzędzie	
skarbowym	najczęściej	związa-
ne	były	z	załatwianiem	formal-
ności	związanych	z	umowami	
kupna-sprzedaży.	Podatnicy	
licznie	udawali	się	do	urzędów	
w	sprawach	dotyczących	za-
świadczeń,	a	także	w	kwestiach	
podatkowych	związanych	z	na-
byciem	spadku.

Od	lutego	–	w	związku	z	roz-
poczęciem	okresu	rozliczeń	
PIT	–	tematem	przewodnim	
w	kontaktach	z	urzędami	skar-
bowymi	staje	się	rozliczenie	
podatku	dochodowego.	

„Zachęcamy podatników do 
korzystania przede wszystkim 
z elektronicznych form roz-
liczeń, takich jak Twój e-PIT 
– dostępny w e-Urzędzie Skar-
bowym – lub e-Deklaracje”	
–	mówi	rzecznik	Izby	Admini-
stracji	Skarbowej	w	Poznaniu,	
Małgorzata	Spychała-Szusz-
czyńska.	„To prosty, szybki 
i wygodny sposób złożenia 
PIT, którego dodatkową zale-

tą jest krótszy o połowę czas 
uzyskania zwrotu nadpłaco-
nego podatku. W całym kraju 
w ramach usługi Twój e-PIT 
złożono już w tym roku 3,6 mln 
zeznań”	–	dodaje.
Przypominamy:	 Wiele	

spraw	w	urzędzie	 skarbo-
wym	można	 załatwić	 bez	
wychodzenia	z	domu	za	po-
średnictwem	strony	podatki.
gov.pl	lub	telefonicznie.	W	sy-
tuacjach,	w	których	istnieje	
konieczność	osobistej	wizyty	
w	urzędzie	należy	pamiętać,	
że	jest	ona	możliwa	wyłącznie	
po	wcześniejszym	umówieniu	
się	i	rezerwacji	terminu	i	go-

dziny.	Najprościej	zrobić	to	
przez	internet	za	pomocą	elek-
tronicznego	formularza,	do-
stępnego	na	stronie	podatki.
gov.pl.	Umożliwia	to	szybkie	
i	 komfortowe	 załatwienie	
sprawy	w	dogodnym	dla	sie-
bie	terminie,	z	zachowaniem	
środków	ostrożności.

W tegorocznej akcji 
składania zeznań PIT po-
datnicy złożyli dotychczas 
ponad 9,4 mln zeznań. 91 
procent z nich wpłynęło do 
urzędów skarbowych w for-
mie elektronicznej. Dużą 
popularnością cieszy się 
usługa Twój e-PIT dostępna 
w e-Urzędzie Skarbowym, 
za pomocą której wpłynęło 
dotychczas prawie 3,7 mln 
PIT-ów. Zeznania można 
również składać za pomo-
cą systemu e-Deklaracje. 
Zachęcamy do korzystania 
e-usług fiskusa.

91	proc.	złożonych	PITów	
wpłynęło	do	urzędów	w	for-
mie	elektronicznej,	za	pośred-
nictwem	usługi	Twój	e-PIT	
udostępnionej	w	e-Urzędzie	
Skarbowym	na	stronie	www.
podatki.gov.pl	 i	 systemu	
e-Deklaracje.	Jedynie	9	proc.	
to	zeznania	składane	w	for-
mie	papierowej.

Ze	względu	na	sytuację	epi-
demiczną	wizyta	w	urzędzie	
skarbowym	jest	możliwa	tyl-
ko	po	wcześniejszej	rezerwa-
cji	–	online	lub	telefonicznie.
"Bez umawiania wizyty, 

PIT można złożyć w urnie 
wystawionej w urzędzie. 
W ten sposób też skutecznie 
i bezpiecznie złożysz swoją 
deklarację. Zachęcam do tego. 
Dbajmy o swoje bezpieczeń-
stwo"	–	zaznacza	szefowa	KAS	
Magdalena	Rzeczkowska.

Podatnicy	 wiele	 spraw	
mogą	załatwić	online	np.	ko-
rzystając	z	serwisu	e-Urząd	
Skarbowy.	W	uruchomionym	
1	lutego	br.	e-Urzędzie	Skar-
bowym	mają	dostęp	m.in.	do	
usługi	Twój	e-PIT,	e-mikro-
firmy,	wykazu	mandatów	
karnych.	Mogą	zrealizować	
płatności	online	do	organów	
podatkowych	i	zobaczyć	hi-
storię	swoich	wpłat.	W	serwi-
sie	można	też	złożyć	w	formie	
elektronicznej	niektóre	pisma	
np.	zawiadomienie	ZAW-NR,	
pismo	w	sprawie	wyjaśnienia	
przeznaczenia	wpłaty,	wnio-
sek	o	zaliczenie	nadpłaty	lub	
zwrotu	podatku	na	poczet	
innych	zobowiązań	czy	tzw.	
czynny	żal.	E-Urząd	Skarbo-
wy	jest	dostępny	24	godziny	
na	dobę	przez	7	dni	w	tygo-
dniu	z	dowolnego	urządzenia	
podłączonego	do	internetu.

W	wyniku	rocznego	rozli-
czenia	PIT	więcej	osób	otrzy-
muje	zwrot	nadpłaconego	

podatku	niż	musi	podatek	
dopłacić.	W	tym	roku,	 jak	
wynika	ze	złożonych	dotych-
czas	zeznań,	do	dopłaty	zo-
bowiązanych	jest	prawie	1,7	
mln	podatników,	a	na	zwrot	
z	urzędu	skarbowego	może	
liczyć	ponad	4,1	mln	podat-
ników.

Podatnicy,	którzy	w	zezna-
niu	rocznym	wykażą	nadpła-
tę	oraz	złożą	swoje	zeznanie	
w	formie	elektronicznej	mogą	
liczyć	na	szybszy	zwrot	swo-
ich	pieniędzy.	Urząd	ma	na	to	
maksymalnie	45	dni.	W	przy-
padku	zeznań	złożonych	pa-
pierowo	termin	ten	wynosi	
trzy	miesiące.

Do	tej	pory	administracja	
skarbowa	zwróciła	na	konta	
podatników	5,5	mld	zł	nad-
płaconego	podatku.	Z	kolei	
podatnicy	wpłacili	dotychczas	
921	mln	zł,	które	wykazali	
w	swoich	zeznaniach	jako	
podatek	„do	zapłaty".

PLANUJESZ WIZYTĘ 
W URZĘDZIE SKARBOWYM?
WCZEŚNIEJ ZAREZERWUJ TERMIN

Akcja rozliczeń PIT 
trwa już od ponad miesią-
ca. W tym roku podatnicy 
chętnie korzystają z elek-
tronicznych form rozliczeń 
z fiskusem. Jedną z korzyści 
płynących z wyboru e-PITów 
jest szybszy zwrot podatku. 
Wielkopolskim urzędom 
skarbowym wypłata zajmuje 
mniej niż 2 tygodnie. W ciągu 
pierwszego miesiąca akcji 
rozliczeń wielkopolskie urzę-
dy wypłaciły już podatnikom 
łącznie 423 mln zł zwrotów.

Od	15	lutego,	czyli	od	począt-
ku	okresu	rozliczeń	PIT,	podat-
nicy	w	całej	Polsce	złożyli	już	
ponad	3	mln	elektronicznych	
zeznań	korzystając	z	usługi	
Twój	e-PIT.	e-PIT	to	gwarancja	
szybszego	zwrotu	nadpłaty.	
Na	rozliczenie	papierowej	de-
klaracji	urząd	skarbowy	ma	3	
miesiące,	a	w	przypadku	elek-
tronicznego	zeznania	czas	ten	
skraca	się	o	połowę	–	maksy-
malnie	do	45	dni.
W	praktyce	wielkopolskie	

urzędy	skarbowe	realizują	
zwroty	dużo	szybciej	–	średnio	
zajmuje	to	im	12	dni,	a	w	nie-
których	urzędach	udaje	się	to	
już	po	6	dniach.	Dłuższy	czas	
realizacji	wynika	najczęściej	
ze	skomplikowanej	sytuacji	
podatnika	 (np.	 obciążenia	
tytułami	egzekucyjnymi)	lub	

z	braku	kompletnych	danych,	
np.	numeru	konta	bankowe-
go.	W	takim	przypadku	urząd	
przesyła	środki	przekazem	
pocztowym,	a	to	wiąże	się	nie	
tylko	z	dłuższym	czasem	ocze-
kiwania,	ale	także	z	potrące-
niem	kosztów	obsługi	przez	
operatora	pocztowego.	
„Do połowy marca urzę-

dy skarbowe w Wielkopolsce 
przekazały podatnikom, którzy 
rozliczyli już swój PIT, łącznie 
ponad 423 mln zł z tytułu nad-
płaty w podatku. W samym po-
wiecie rawicki było to ok. 5,5 
mln zł.”	–	mówi	naczelnik	Urzę-
du	Skarbowego	w	Rawiczu.

Jak rozliczyć się 
elektronicznie?

Aby	wysłać	zeznanie	podat-
kowe	w	usłudze	Twój	e-PIT	
wystarczy	komputer,	tablet	
lub	smartfon	z	dostępem	do	
internetu	–	nie	trzeba	insta-
lować	żadnych	dodatkowych	
aplikacji.	Wystarczy	zalogować	
się	do	e-Urzędu	Skarbowego	
na	podatki.gov.pl	–	znajdziemy	
tam	gotowe,	automatycznie	
wypełnione	zeznanie	PIT-37	
lub	PIT-38.	Można	je	uzupeł-
nić	o	dodatkowe	dane,	np.	
o	ulgach	z	jakich	korzystamy,	
a	następnie	zaakceptować	–	
dokument	trafi	w	ten	sposób	
elektronicznie	prosto	do	urzę-
du	skarbowego.	

UWAGA!
Nie	potrzebujesz	umawiać	wizyty	

w	urzędzie,	aby	zostawić	dokument	
w	urnie	(bez	potwierdzenia	odbio-
ru)	lub	otrzymać	potwierdzenie	na	
swojej	kopii	w	punkcie	podawczym.	
Jeżeli	chcesz	wyjaśnić	wątpliwości	
dotyczące	złożonego	dokumentu	-	
umów	wizytę	na	podatki.gov.pl
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ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

Naszą wyobraźnię od zawsze rozpalają 
historie i wydarzenia, które do dnia dzi-
siejszego nie zostały rozwiązane. Do takich 
zdarzeń należy niewątpliwie tragedia na 
Przełęczy Diatłowa na Uralu. W lutym 
1959 roku na górze Otorten [Góra Śmierci] 
zginęło dziewięcioro turystów, z których 
połowa była studentami Uralskiej Politech-
niki. Znaleziono ich prawie miesiąc później 
w niezrozumiałych okolicznościach. 
Wyglądali,	jakby	w	wielkim	pośpiechu	

i	panice	wybiegli	z	namiotu	w	kierunku	po-
bliskiego	lasu.	Byli	na	wpół	ubrani,	co	przy	
uralskich	mrozach	skutkować	mogło	za-
marznięciem	na	śmierć.	A	jednak	nie	mieli	
objawów	wskazujących	wyłącznie	na	zgon	
z	hipotermii.	U	wielu	z	nich	znaleziono	licz-
ne	urazy,	ślady	krwotoku	z	nosa,	sińce	na	
twarzy,	złamania.	
W	trakcie	prowadzonego	śledztwa	po-

wstało	wiele	hipotez	dotyczących	dramatu,	
który	wydarzył	się	na	Przełęczy	Diatłowa.	Do	
tej	pory	ta	niewyjaśniona	tragedia	obrosła	
legendą,	powoduje	domysły,	a	także	stała	
się	przyczyną	licznych	(naukowych	i	nie	
tylko)	teorii.	

Tej	historii	poświęcone	są	dwie	pozycje,	
które	wydano	w	2020	roku	w	odstępie	kil-
ku	miesięcy.

Przełęcz Diatłowa. Tajemnica dziewięciorga	
Anny	Matwiejewy	to	fabularyzowana	po-
wieść,	łącząca	w	sobie		autentyczne,	dostępne	
materiały	źródłowe	z	historią	poplątanego	
życia	uczuciowego	żyjącej	współcześnie	pisar-
ki.	Historia	poświęcona	narratorce	przybliża	
trudne	życie	w	Rosji.	Natomiast		zawarte	
w	niej	wiadomości	dotyczące	śledztwa	tra-
gedii,	dla	kogoś,	kto		interesował	się	tym	
tematem,	nie	będą	stanowić	niczego	nowe-
go.	Dla	osób	nieznających	sprawy	będzie	to	
na	pewno	świetna	lektura.	Ja	należę	do	tej	
drugiej	grupy.	
Wydawnictwo	Czarne	wydało	książkę	

Alice	Lugen	Tragedia na przełęczy Diatło-
wa. Historia bez końca.	Autorka	pisze	pod	
pseudonimem,	a	jest	dziennikarką		śled-
czą	i	polską	ghostwriterką.	Podoba	mi	się	

prosty,	ale	ciekawy	język	książki	i	przegląd	
materiałów,	który	stanowi		kompendium	
wiedzy	na	temat	zdarzeń	z	lutego	1959	r.	na	
północnym	Uralu.	Lugen	świetnie	nakreśliła	
tło	polityczne,	które	miało	ogromny	wpływ	
na	bieg	wydarzeń,	poświęciła	sporo	czasu	na	
jak	najlepsze	przybliżenie	pochodzenia	i	cha-
rakterów	uczestników	wyprawy.	Przedstawiła	
też	postawę	rodzin	tragicznie	zmarłych,	ich	
walkę	o	prawdę,	naciski	na	przeprowadze-
nie	kolejnych	śledztw.	Ten	swoisty	reportaż	
jest	podzielony	na	kilkanaście	rozdziałów,	
w	których	autorka	opisała	przygotowania	
i	przebieg	wyprawy,	wprowadziła	drobiaz-
gowo	sylwetki	jej	uczestników,	przedstawiła	
przebieg	akcji	poszukiwawczej	oraz	śledztwa.	
Świetna	lektura.	Polecam	bardzo.

Na	koniec	dodam	tylko,	że	po	zapoznaniu	
się	z	pozycjami,	nie	mogę	wyjść	ze	zdumienia,	
jak	różnie	można	podejść	do	tego	tematu.

Felicja	Konat

ALICE LUGEN
„TRAGEDIA NA PRZEŁĘCZY 
DIATŁOWA. HISTORIA BEZ KOŃCA”

EWA NOWAK

Polecam dzisiaj najmłod-
szym czytelnikom i ich ro-
dzicom nową książkę z serii 
Czytam sobie Wydawnictwa 
Harperkids. Głównym celem 
tej serii jest wspieranie nauki 
czytania dla dzieci w wieku 
5 - 7 lat. Świetne, wciągające 
historie tworzą w niej wybitni 
polscy autorzy.
Ewa	Nowak,	pedagog	i	te-

rapeuta,	wydała	wiele	nagra-
dzanych	książek	 z	 gatunku	
literatury	dziecięcej	i	młodzie-
żowej.	W	swojej	ostatniej,		Kto 
uratował jedno życie...,	opisa-
ła	historię	Ireny	Sendlerowej,	
której	przyszło	żyć	w	trudnym	
i	okrutnym	czasie:	druga	wojna	
światowa,	okupowana	Warsza-
wa	i	tragiczny	los	narodu	ży-
dowskiego.	Pomiędzy	szarymi	
ulicami	i	zrujnowanymi	ka-
mienicami	getta	działali	ludzie,	
którzy	ratowali	życie	Żydom	
-	dorosłym	i	dzieciom.	Wśród	
nich	była	Irena	Sendlerowa.	
Przemycała	ubrania,	żywność		
i	lekarstwa	do	getta,	gdzie	głód	
i	choroby	dziesiątkowały	miesz-
kańców.	Zrozpaczone	matki,	
które	wiedziały,	że	ich	potom-
stwo	nie	ma	tam	żadnych	szans	
na	przeżycie,	powierzały	ich	los	
siostrze	Irenie,	aby	wyprowadzi-
ła	je	z	getta.	Mimo	kary	śmierci,	
jaka	groziła	za	pomoc	Żydom,	
przemycano	dzieci	w	kartonach	
i	koszykach	oraz	przeprowadza-
no	kanałami	poza	mury	getta.	
Aby	zapewnić	najmłodszym	
bezpieczeństwo,	potrzebna	była	

pomoc	wielu	ludzi.	Pomagali	
lekarze,	urzędnicy	fałszujący	
dokumenty,	księża	wypisujący	
fałszywe	metryki	i	polskie	ro-
dziny,	które	je	ukrywały.	Ewa	
Nowak	opisała	tę	historię,	aby	
przybliżyć	młodemu	odbiorcy	
tragiczny	czas	w	historii	Polski	
i	niezwykłe	postacie,	które	swo-
im	postępowaniem	zasłużyły	
na	medale.	W	krótkich	rozdzia-
łach	i	językiem	zrozumiałym	
dla	początkującego	czytelnika	
pokazała	bohaterską	postawę	
bez	zbędnego	patosu.	

Irena	Sendlerowa	nie	dbała	
o	ordery	i	sławę.	Przez	wiele	lat	
nikt	nie	usłyszał	o	jej	działalno-
ści.	Dopiero	w	1965	przyznano	
jej	medal	Sprawiedliwego	wśród	
Narodów	Świata,	najwyższe	od-
znaczenie	przyznawane	przez	
Izrael.	Na	uwagę	zasługują	także	
czarno	-	białe	ilustracje,	autor-
stwa	Anny	Kurdziel.	Mimo	swo-
jej	prostej	formy	bardzo	dobrze	
oddają	klimat	tamtych	czasów.

A.S.

Ilona Gołębiewska - przez 
czytelników okrzyknięta 
„prawdziwą mistrzynią 
emocji”. Zaskakujące zwro-
ty akcji, wielowątkowa fa-
buła, świetnie nakreślone 
sylwetki bohaterów i bar-
wny język narracji gwaran-
tują, że każda z jej książek 
szybko zyskuje swoje miej-
sce na liście bestsellerów. 
Także w przypadku tej 
pozycji autorka nie pozo-
stawia cienia wątpliwości, 
że będzie to kolejny litera-
cki majstersztyk.

Pragnienia	 to	 opowieść	
o	 dwojgu	 młodych	 ludzi	
z	różnych	światów,	mających	

za	sobą	różne	historie,	nie-
koniecznie	łatwe.	Janek	stoi	
u	progu	życiowej	szansy.	Wik-
toria	zrezygnowała	z	marzeń	
na	rzecz	oczekiwań	ojca.	Ich	
przypadkowe	spotkanie	na	
długo	zapadnie	im	w	pamięć.	
A	potem	wydarzy	się	coś,	co	
na	zawsze	odmieni	życie	Jan-
ka.	Jak	chłopak	poradzi	sobie	
w	tej	sytuacji?	Kto	zostanie	
przy	nim	mimo	wszystko?	
A	może	 warto	 rozpocząć	
nowy	rozdział	w	zupełnie	
innym	środowisku?	Znajo-
mość	tej	dwójki	z	pewnością	
okaże	się	zderzeniem	dwóch	
temperamentów,	ale	czy	od-
mieni	życie	obojga?	W	końcu	

miłość	zwycięża	wszystko...	
Polecam,	K.K.

„PRAGNIENIA”ILONA GOŁĘBIEWSKA

„KTO URATOWAŁ JEDNO  
ŻYCIE...” DLA 

DZIECI

18 +
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ
Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu
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MIETEK
Kocurek Mietek ma ok. 10 miesięcy. Mie-

tek jest niesamowicie przyjaznym kotem 
zarówno dla ludzi jak i innych kotów. Lubi 
się przytulać i bawić. Należy do bardzo "ga-
datliwych" kociaków i miauczeniem lubi 
zwracać na siebie uwagę aby go głaskać. 
Uwielbia towarzystwo ludzi i najchętniej nie 
opuszczałby człowieka na krok.

ABI
Kotka Abi. Wiek między 1,5 a 2 lata. Pod 

opieką schroniska od dwóch tygodni. Abi mia-
ła ogromny problem z oczkami, Praktycznie 
nie widziała jak pojawiła się w schronisku. 
Dzięki stałej opiece weterynarza oczka są 
piękne i czyste a sierść na pyszczku szybko 
odrośnie. Kotka jest bardzo przyjazna do 
ludzi, lubi być głaskana, bardzo ciekawska.

BENEK
Czarny kocur ma na imię Benek. Ma ok. 1,5 

roku. Benek jako młodziutki kotek został po-
trącony przez samochód, Miał złamaną tylną 
łapkę. Po operacji trafił do schroniska. Aktual-
nie jest zdrowym dorodnym kocurem. Bardzo 
dobrze czuje się w towarzystwie innych kotów. 
W stosunku do ludzi jest nieśmiały, potrzebuje 
czasu by przyzwyczaić się do nowych osób. 



 � 1 maja (sobota)
19:00 Napisz do mnie - performatywne czytanie 
sztuki Daniela Glattauera. 
reż. Dariusz Taraszkiewicz
Kooprodukcja: DK w Rawiczu i Teatr Miejski 
w Lesznie
Uwaga! Finał Festiwalu Artystycznego 
Koniugacje przełożony z dnia 24 kwietnia 
na 12 czerwca 2021.

 � 3 maja (poniedziałek)
20:00 100 lat w piosence! – koncert Ewy Kukliń-
skiej i Tomasza Stockingera; 
Muszla koncertowa DK w Rawiczu
Bezpłatne zaproszenia do odebrania w PITIK 
w Rawiczu

 � 8 maja (sobota)
19:00 Damy i huzary - premiera spektaklu grupy 
teatralnej Decem Toys,
reż. Sylwester Różycki, 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu,  
Wstęp wolny

 � 10 maja – 28 maja (poniedziałek-piątek)
Wystawa malarstwa Izabeli Domanieckiej;
Wystawa dostępna od pon. do pt. w godz. 8:00-
15:00, Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu oraz 
online na kanale YouTube DK w Rawiczu

 � 13 maja (czwartek)
19:00 Wielkie Miasta: Stolica niepodległości,
czyli Karnawał u św. Pawła" (Sao Paulo, Brazylia)
Odcinek online dostępny na kanale YouTube DK 
w Rawiczu

 � 20 maja (czwartek)
19:00 Miłosna pułapka – spektakl komediowy
reż. Stefan Friedmann
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
Bilety dostępne na stronie bilety24.pl 
(obowiązują również bilety zakupione na wcześ-
niejszy termin) 

 � 22 maja (sobota)
20:00 Koncert z okazji Dnia Matki – w wykonaniu 
Zamoroka Band:
Muszla koncertowa DK w Rawiczu, Wstęp wolny

 � 25 maja (wtorek)
16:00 Kabaret Paranienormalni 
– w programie Bez znieczulenia
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
Bilety dostępne na stronie biletyna.pl

UWAGA: Wydarzenia z udziałem publiczności zależne są  
od aktualnych obostrzeń. W przypadku przełożenia  
terminu wydarzenia, bilety zachowują swoją ważność.  
Bieżące informacje na stronie dk.rawicz.pl oraz  
na fanpage'u DK Rawicz.

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY


