
RAWICKA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

Rawicz przystąpił 
do projektu WARNIK

 ► s. 6

KULTURA:

Podsumowanie 
lata w mieście

► s. 8-9

GMINA RAWICZ: 

Podpisano porozumienie 
ws. zbiornika retencyjnego 

► s. 3

BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY RAWICZ     Nr 9/2021 (rok XXVIII)             nakład: 8 000 egz.              ISSN 1425-9001

gazeta
Gmina zmienia zasady przyznawania lokali komunalnych ► s. 4

40 mln dla Gminy Rawicz?

Nowe numery kontaktowe 
do Urzędu Miejskiego ► s. 2

W ramach "Polskiego Ładu" 
gmina Rawicz złożyła dwa 
wnioski o dofinansowanie 
inwestycji. Czego dokładnie 
dotyczą projekty?       ► s. 5



9/2021 (rok XXVIII)     gazeta@rawicz.eu2

Mieszkańców czeka na-
stępny etap prac związany 
z modernizacją i rozbudową 
oświetlenia na terenie gmi-
ny Rawicz. 

Zakres prac obejmuje dosta-
wę i montaż opraw oświetle-
nia ulicznego na istniejących 
konstrukcjach wsporczych 
oświetlenia drogowego oraz 
dostawę i montaż zegarów 
elektronicznych (zegarów ste-
rujących) w liczbie 72 sztuk. 
Wymiana opraw oświetlenia 
drogowego, będących włas-
nością gminy Rawicz, na opra-
wy LED w liczbie 487 sztuk 
o różnych mocach oprawy, za-
pewniających drogowy rozsył 
światła. 

Termin realizacji to 3 mie-
siące od podpisania umowy. 

/cib

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.

Uwaga! Od 6 września br. będę obowiązywały 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 
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

BęDĄ MONTOWANE 
KOLEJNE LED-y
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PRZyJAZNE 
DEKLARACJE

ZBIORNIK NA MAsłóWCE. 
POROZUMIENIE ZAWARTE

OGŁOSzEniE

Dwie niezabudowane 
działki przy ulicy Zwie-
rzynieckiej (ulica prowa-
dząca do schroniska dla 
zwierząt) zostały wysta-
wione na sprzedaż. Po-
wierzchnia każdej z nich 
wynosi niespełna hektar, 
a cena wywoławcza to po-
nad 313 tys. zł. Przetarg 
planowany jest na 30 
września br. 

Nieruchomości w miej-
scowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego 
„Rawicz Zachód – Sarnowa” 

położone są w terenach za-
budowy usługowej. Działki 
mają dostęp do drogi pub-
licznej (powiatowej). Ist-
nieje również możliwość 
podłączenia ich do sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. Obecnie działki 
użytkowane są rolniczo na 
podstawie dzierżawy.

Cena wywoławcza działki 
nr 3267 wynosi 313 600 zł, 
z kolei nr 3268 to 313 100 zł. 
Powierzchnia każdej z dzia-
łek to 0,8 ha. 

/cib

Burmistrzowie Rawicza, 
Żmigrodu i Wąsosza 17 
czerwca br. podpisali poro-
zumienie z Wodami Polskimi 
dotyczące budowy zbiornika 
retencyjnego na Masłówce. 
Zgodnie z porozumieniem 
każda ze stron zadeklarowa-
ła intencję ścisłej współpracy.

Podpisanie porozumienia 
z Wodami Polskimi to pierw-
szy sformalizowany krok, 
którego celem jest budowa 
zbiornika retencyjnego w gra-
nicach trzech gmin. 

Zgodnie z dokumentem 
wszystkie strony zadeklaro-
wały „ścisłą współpracę w re-
alizacji zadań dotyczących 
gospodarki wodnej na terenie 
gmin, zwłaszcza w zakresie 
zwiększania retencji wodnej 
poprzez rozpatrzenie ewen-
tualnej budowy zbiornika 
Masłówka oraz przywraca-
nia funkcjonalności systemów 
melioracyjnych, pozwalają-
cych na poprawę stosunków 
wodnych na gruntach rolnych, 
kształtowania zasobów iloś-
ciowych i jakościowych”. 

Za organizację corocznych 
spotkań sprawozdawczych 
z przebiegu prowadzonych 
działań będzie odpowiada-
ła gmina Rawicza. – Sforma-
lizowaliśmy zakres naszej 
współpracy. Udało nam się 
we współpracy z burmistrzami 
Żmigrodu i Wąsosza dopro-

wadzić do podpisania poro-
zumienia, a teraz czekają nas 
kilkuletnie działania związane 
z przygotowaniem inwestycji. 
To jeden z większych projek-
tów wodnych w regionie, który 
ma zapobiegać skutkom zmian 
klimatycznych i suszy. Dzię-

kuję burmistrzom Robertowi 
Lewandowskiemu i Pawłowi 
Niedźwiedziowi za mówienie 
jednym głosem i za wspólne 
zaangażowanie w ten projekt – 
mówi burmistrz gminy Rawicz 
Grzegorz Kubik. 

/cib

Gmina wdraża kolej-
ny projekt dedykowany 
mieszkańcom. Tym ra-
zem usprawniamy kwe-
stie związane z podatkami. 
W połowie września Urząd 
Miejski Gminy Rawicz udo-
stępni podatnikom kolejne 
po Elektronicznym Biurze 
Obsługi Klienta (EBOI) narzę-
dzie usług cyfrowych – przy-
jazne deklaracje. Program 
ułatwi rozliczanie się ze zo-
bowiązań podatkowych. 

Dzięki EBOI już teraz moż-
na sprawdzać kwoty swoich 
zobowiązań podatkowych 
i je regulować. Oprócz płat-
ności podatków przepisy na-
kładają jednak na właścicieli 

nieruchomości obowiązek wy-
pełniania i składania skompli-
kowanych formularzy, często 
także samodzielnego oblicza-
nia podatku. Chcemy ułatwić 
podatnikom ten czasochłonny 
i żmudny proces. 

Nowe rozwiązanie pozwo-
li na dokonanie formalności 
w przyjazny, intuicyjny sposób. 
Korzystając z dedykowanej wi-
tryny internetowej Przyjazne 
Deklaracje podatnik, w czte-
rech krótkich krokach, będzie 
mógł samodzielnie wypełnić 
deklarację lub informację 
podatkową. Następnie wyge-
nerowany komplet dokumen-
tów zapisać, wydrukować lub 
- podpisując Profilem Zaufa-
nym - wysłać elektronicznie 

bezpośrednio do Urzędu. – 
Użytkownik nie będzie musiał 
przy tym znać obowiązujących 
stawek podatkowych czy sa-
modzielnie obliczać udziałów 
w gruncie. Inteligentne kalku-
latory automatycznie dobiorą 
stawki i wyliczą podatek. Raz 
wprowadzone dane pozostaną 
do wykorzystania w przyszło-

ści, dzięki możliwości zapisania 
edytowalnego pliku elektronicz-
nego na dysku swojego kompu-
tera – mówi Grzegorz Kubik 
Burmistrz Gminy Rawicz. 

Udostępniona witryna 
umożliwi rozliczenie się 
z podatków lokalnych w kil-
ka minut. Z narzędzia Przy-
jaznych Deklaracji będzie 

mógł korzystać każdy bez ko-
nieczności zakładania konta 
czy Profilu Zaufanego. Stro-
na udostępniona zostanie 
także w formie mobilnej na 
smartfony czy tablety. Więcej 
o wprowadzanym rozwiązaniu 
można przeczytać na stronie  
www.przyjazne-deklaracje.pl. 

/WFB

DZIAłKI GMINNE 
NA sPRZEDAż
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Rawiccy radni uchwali-
li zmiany dotyczące zasad 
najmu lokali komunal-
nych. Uchwała przewiduje, 
że proces przyznawania 
mieszkań będzie niezwykle 
transparentny. Wnioski będą 
punktowane, a listy jawne. 
Zmienione zostały również 
progi dochodowe oraz poja-
wiła się możliwość wynajmu 
lokalu do remontu.

- Zmiany w stosunku do 
dotychczas obowiązujących 
zapisów są znaczące i wy-
nikają z chęci zwiększenia 
transparentności i przejrzy-
stości całego procesu, a także 
wprowadzenia obiektywnych 
kryteriów w ocenie składanych 
przez mieszkańców wniosków 
– wyjaśnia dyrektor ZUK Łu-
kasz Pruski. 

Nowe zasady, których celem 
jest zwiększenie transparen-
tności, wprowadzają system 
punktowy oceny wniosków 
oraz obowiązkową publika-
cję list osób ubiegających się 
o lokal z zasobów mieszkanio-
wych gminy. 

– Te zasady mają jeden 
prosty cel. To przyznanie 
mieszkań osobom najbardziej 
potrzebującym. Przyglądałem 
się tej procedurze, wiele razy 
rozmawiałem z osobami, któ-
re ubiegają się o mieszkania 
i moje wnioski były takie, że 

ten proces musi być bardziej 
niż przejrzysty, a przesłanki 
obiektywne, mierzalne i zrozu-
miałe dla wszystkich. Z moich 
obserwacji wynikało rów-
nież, że często przebojowość 
i zdolność przekonywania 
miały wpływ na otrzymanie 
mieszkania. Trudno też było 
porównywać bez sztywnych 
kryteriów sytuacje różnych 
rodzin – wyjaśnia burmistrz 
gminy Rawicz Grzegorz Kubik.

Najważniejsze zmiany poza 
punktową oceną wniosków 
i jasnością list zakładają rów-
nież coroczną aktualizację 
wniosków i przyznawanie 
mieszkań w oparciu o kolej-
ność na liście. Wnioski raz 
w roku oceniać będzie Komi-
sja Spraw Społecznych przy 
zastosowaniu systemu punk-
towego. Podniesione zostały 
również progi dochodowe 
umożliwiające ubieganie się 
o najem mieszkania.

Uchwała wprowadziła 
możliwość przeznaczenia 
części mieszkań do samo-
dzielnego remontu. Chodzi 
o lokale, w których koszt re-
montu przekracza aktualnie 
250 zł/m kw. Jest to reakcja 
na częste deklaracje części 
mieszkańców o chęci wykona-
nia prac we własnym zakre-
sie. - Mam nadzieję, że będzie 
to generować oszczędności po 
stronie gminy, a mieszkańcy 

szybciej otrzymają umowę 
najmu – dodaje Łukasz Pruski. 

Konieczność uchwalenia 
nowych przepisów przyzna-

wania lokali komunalnych 
wynika również ze zmian 
wprowadzonych w ustawie 
o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego. 

/cib

Zakończyła się budowa polderu zalewowe-
go przy ulicy Półwiejskiej w Folwarku. Inwe-
stycję realizowała firma Kowal ze Szczecina 
za 678,9 tys. zł. Prace zostały odebrane przez 
gminę 11 sierpnia br. 

 
W ramach inwestycji został wykonany polder 

zalewowy o powierzchni 2,25 ha, przełożony 
odcinek pobliskiego rowu, wykonany przepust 
z piętrzeniem oraz ogrodzenie terenu. Przy pol-
derze gmina zasadziła również 7 drzew miodo-
dajnych. Prace zostały odebrane przez gminę 
Rawicz 11 sierpnia br. bez uwag. 

Wykonana inwestycja to kolejna część projektu 
pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami 
opadowymi w Gminie Rawicz", dofinansowana 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa II 
Ochrona Środowiska , w tym adaptacja do zmian 
klimatu, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowa-
nia wodami opadowymi na terenach miejskich. 

Całość zadania związanego z budową polderu 
wyniosła 693 964,77 zł, w tym dofinansowanie 
479 569,15 zł.

Celem projektu jest przede wszystkim zwięk-
szenie ilości retencjonowanej wody na terenie 
gminy Rawicz oraz kontrolowane odprowadzenie 
wód opadowych.              /cib

POLDER GOTOWy, OBOK NOWE DRZEWA

GMINA ZMIENIA ZAsADy PRZyZNAWANIA 
LOKALI KOMUNALNyCh
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MILIONy DLA GMINy? 
RAWICZ sZUKA sZANs W POLsKIM łADZIE

W ramach „Polskiego Ładu” 
gmina Rawicz złożyła dwa wnio-
ski na ponad 39 mln zł. Burmistrz 
zdecydował, że w tegorocznym na-
borze przedstawi dwa wnioski na 
zbliżoną kwotę, co jego zdaniem 
może zwiększyć szanse gminy na 
dofinansowanie. Zgodnie z założe- 
niami „Polskiego Ładu” kolejne na-
bory odbędą się jesienią br. i w 2022 
roku. 

Pierwotnie władze gminy plano-
wały złożyć trzy wnioski na kwoty do  
5 mln, 30 mln i ponad 30 mln zł. - Po 
głębokiej analizie zmodyfikowaliśmy 
pierwotne założenia i złożyliśmy dwa 
wnioski, każdy na ponad 19 mln zł. 
Tę decyzję podjęliśmy ze względu na 
kolejne nabory, które mają się odbyć 
pod koniec bieżącego roku i w roku 
przyszłym. Zakładam, że każdy z sa-
morządów otrzyma dofinansowa-
nie, dlatego zgłaszamy dwa podobne 
kwotowo projekty. Liczę, że przynaj-
mniej na jeden z nich uda się otrzymać 
środki – wyjaśnia burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik. 

Projekt pierwszy  
– deptaki w Rawiczu,  
rynek i ulice w Sarnowie  

Głównym celem projektu jest po-
prawa stanu dróg gminnych w zabyt-
kowym obszarze miasta. Inwestycja 
ma polegać na przebudowie ciągów 
handlowych w Rawiczu, czyli ulic 
Wojska Polskiego i 17 Stycznia. Zakres 
przebudowy dotyczy wymiany sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, położenia nawierzch-
ni z kostki i płyt granitowych oraz 
odwodnienia terenu, posadzenia 
drzew, ustawienia stylizowanych 
lamp LED i elementów małej archi-
tektury (ławek, koszy i stojaków ro-
werowych). W ramach tego samego 
projektu burmistrz planuje przebu-
dowę nawierzchni ulic w Sarnowie 
- Spychalskiego, Kolejowej, Chopina, 
Piekarskiej oraz płyty rynku. Koszt 
inwestycji to 19,8 mln zł. 

W uzasadnieniu wniosku gmina 
argumentuje decyzję o wskazaniu 
inwestycji potrzebą poprawy bez-
pieczeństwa, płynnością ruchu oraz 
uwydatnieniem funkcji atrakcji kra-
joznawczej. Zadanie jest również kon-
tynuacją rewitalizacji przyległego 
rynku w Rawiczu i rozpoczęciem prac 
w Sarnowie.

Projekt drugi  
– poligon, promenada  
i pobliskie ulice 

Projekt ma polegać na budowie 
kąpieliska z zasilaniem sztucznego 
zbiornika, oświetlonych ścieżek pieszo-
rowerowych o długości 1,7 km i ścianki 
wspinaczkowej. Inwestycja ma pozwo-
lić również na montaż paneli fotowol-
taicznych zasilających ulokowane na 

terenie poligonu obiekty. W ramach 
inwestycji mają zostać przebudowa-
ne ulice – 800 m Świętojańskiej i 600 
m Czeladniczej. Między tymi ulicami 
powstanie promenada o długości 1 km. 

Projektowana inwestycja jest po-
wiązana z istniejącą gminną infra-
strukturą sportowo-rekreacyjną tj. 
kąpieliskiem, częścią plażową, pla-
cem zabaw i powojskową strzelnicą 
sportowo-kulową. Teren sportowo-
rekreacyjny w Sierakowie to ok. 17 ha 
kompleks z 3 zbiornikami o pow. 6,54 
ha i pojemności 132 000 m sześcien-
nych. Nowo powstałe elementy terenu 
sportowo–rekreacyjnego otrzymają 
bezkolizyjną nawierzchnię. Infrastruk-
tura przy wybudowanych ścieżkach 
będzie przystosowana do osób z nie-
pełnosprawnościami. Koszt projektu 
to 19,6 mln zł.

/cib

Trwa przebudowa skrzyżowania 
ulic Przyjemskiego – Wały Dąbrow-
skiego – 3 Maja. Powstanie tam ron-
do, które upłynni ruch w tej części 
miasta. Zakończenie prac planowane 
jest na pierwszą połowę września. 

Nowe rondo nie będzie jedynym. 
Budowlańcy po przebudowie skrzy-
żowania ulic Przyjemskiego – Wały 
Dąbrowskiego – 3 Maja przeniosą się 
w inną część miasta. Ruch okrężny 
zostanie wprowadzony również na 
skrzyżowaniu Wały Powstańców Wiel-
kopolskich – Kamińskiego – 17 Stycznia 
w Rawiczu. Zgodnie z planem inwe-
stycja ma zakończyć się z początkiem 
grudnia.          /cib

RONDO NABIERA KsZTAłTóW
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Rawicz przystąpił do projektu 
WARNIK, czyli Wielkopolskiej Aka-
demii Rzecznictwa NGO i Kooperacji. 
Projekt będzie realizowany do 31 
sierpnia 2022 r. W Rawiczu skiero-
wany jest do cudzoziemców przeby-
wających na stałe lub tymczasowo 
na terenie gminy Rawicz. 

WARNIK, to wielkopolska inicjatywa 
realizowana przez 14 samorządów. 
Każdy z nich wybrał swój własny te-
mat wypracowany przez trzy środo-
wiska: samorząd gminny, organizację 
pozarządową i przedstawiciela miesz-
kańców gminy. Pilotażowy „WARNIK 
Rawicza” jest projektem skierowanym 
do cudzoziemców przebywających 
na terenie gminy Rawicz. Efektem 
końcowym działań WARNIKa będzie 
informator gminny i mobilny punkt 
wsparcia dla obcokrajowców działają-
cy przy urzędzie miejskim przy współ-
pracy ze stowarzyszeniami w oparciu 

o działania pożytku publicznego. – Cu-
dzoziemców w naszej gminie jest coraz 
więcej. Najliczniejszą grupę stanowią 
osoby rosyjskojęzyczne. Postanowili-
śmy ułatwić im przechodzenie przez 
procedury administracyjne, integrację 
z mieszkańcami Rawicza, czy docie-
ranie do różnych informacji od oferty 
kulturalno-sportowej, do komunikacji 
z instytucjami i jednostkami działa-
jących na naszym terenie włącznie. 
Na początek stworzymy informator 
w języku rosyjskim. W myśl zasady nic 
o nich bez nich, by nasza oferta była 
skuteczna musi zawierać najważniejsze 
dla cudzoziemców informacje. Kluczo-
wa będzie więc dla nas diagnoza, która 
opracowana zostanie na podstawie 
zebranych ankiet – mówi burmistrz 
gminy Rawicz Grzegorz Kubik. 

Zanim Rawicz uruchomi punkt 
i przygotuje broszurę osoby współ-
pracujące w projekcie muszą zebrać in-
formacje o potrzebach obcokrajowców. 

Ankieta, którą wspólnie z urzędem 
i Centrum PISOP przygotował zespół 
WARNIKA odpowiada na najważ-
niejsze pytania dotyczące powodów 
przyjazdu, długości pobytu i identy-
fikuje najczęściej napotykane przez 
obcokrajowców po przyjeździe do 
Rawicza problemy. Ankieta dostępna 
jest na stronie www.rawicz.pl urzę-
du miejskiego oraz na portalach spo-
łecznościowych prowadzonych przez 
gminę. Informacje WARNIK zbiera do 
końca października. W oparciu o nie 
przygotowany zostanie informator 
dla cudzoziemców i zaplanowane 
zostaną kolejne działania. – Przez te 
dwa miesiące zbierzemy materiały, 
na podstawie których powstanie in-
formator gminny dla cudzoziemców, 
który chcemy wydać w przyszłym roku. 
Ankieta cały czas będzie dostępna a po-
jawiające się nowe tematy uzupełniane 
będą na www.rawicz.pl w specjalnej 
zakładce dedykowanej cudzoziemcom 

https://rawicz.pl/biznes/cudzoziemiec
-we-twojej-firmie-abc/. Zachęcamy do 
wypełniania ankiet lub do bezpośred-
niego kontaktu z zespołem WARNI-
Ka. Предлагаем вам заполнить 
анкету или связаться с командой 
WARNIK напрямую – dodaje Michał 
Turski z Biura Promocji i Komunikacji 
Społecznej rawickiego urzędu, który 
prowadzi temat jako pełnomocnik 
ds. NGO. 

Kontakt można nawiązać mai-
lowo: mturski@rawicz.eu lub tele-
fonicznie (65) 5467671/ В случае 
вопросов, обращайтесь: Михал 
Турски "Бюро по продвижению и 
связи с общественностью" офиса 
г. Равич. Контакты: электронная 
почта mturski@rawicz.eu или тел. 
(65) 5467671.

Projekt realizowany z programu 
Aktywni Obywatele-Fundusz Krajo-
wy, finansowanego z funduszy EOG.

 /BPKS

RAWICZ ZAWsZE OTWARTy… 
NA CUDZOZIEMCóW

RAZEM TWORZyMy 
PROGRAM WsPółPRACy GMINy 
RAWICZ Z NGO NA 2022 ROK

Przedstawicielom or-
ganizacji pozarządowych 
działających na terenie 
gminy Rawicz przypo-
minamy, że od 23 lipca 
trwają prace nad Progra-
mem Współpracy na 2022 
rok w formie otwartych 
konsultacji. Zakończą 
się one uchwaleniem 
Programu przez Rad-
nych Gminy Rawicz do  
30 listopada br.

W ramach konsultacji za-
planowaliśmy parę etapów 
tworzenia nowego Progra-
mu:

W etapie I, który zakoń-
czył się 15 sierpnia zbiera-
liśmy uwagi do obecnego 
Programu Współpracy. Uwa-
gi i spostrzeżenia do obec-
nego Programu, organizacje 
mogły zgłaszać na przygo-
towanym do tego formula-
rzu uwag.

Etap II
Do 15 września można 

przesłać do nas propozycje 
zadań, które organizacje 
chciałyby realizować w przy-
szłym roku. W tym celu 
należy pobrać, wypełnić 
i wysłać ankietę na email:  
mturski@rawicz.eu lub  
promocja@rawicz.eu.

W etapie III, który potrwa 
do 15 października będzie-
my zapraszać przedstawicieli 

NGO na spotkania branżowe. 
Spotkania będą zorganizo-
wane dla grup działających 
w tych samych zakresach, 
mających podobne cele. 

Etap IV
W wyniku zebranych for-

mularzy, ankiet i odbytych 
spotkań powstanie projekt no-
wego Programu. Zostanie on 
upubliczniony, zamieszczony 
na naszych stronach i przesła-
ny na adresy mailowe orga-
nizacji. Do 10 listopada każdy 
będzie mógł zgłosić uwagi.

Etap V
Po uwzględnieniu uwag 

projekt zostanie przesłany 
do Rawickiej Gminnej Rady 
Pożytku Publicznego oraz 
do Radnych Rady Miejskiej 
Gminy Rawicz w celu zaopi-
niowania i na końcu jego 
uchwalenia. Według ustawy 
o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie 
powinno się to wydarzyć do 
30 listopada br.

Informacje o spotka-
niach, formularze i ankiety 
do pobrania znajdują się na 
stronie internetowej Gmi-
ny Rawicz https://rawicz.
pl/obywatelski-rawicz/ak-
tualnosci-ngo/. Zachęcamy 
do kontaktu poprzez pocztę 
elektroniczną e-mail: mtur-
ski@rawicz.eu, promocja@
rawicz.eu lub tel. 65 546 76 
71, a od 7 września 65 616 
49 88 wew. 500.        /mt

KONSULTACJE 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

zbieranie uwag do obecnego Programu 
Współpracy do 15 sierpnia 2021 r.;

zbieranie propozycji zadań do realizacji 
w 2022 roku do 15 września 2021 r.;

spotkania branżowe 
do 15 października 2021 r.;

publiczne, otwarte konsultacje projektu
 Programu Współpracy na 2022 rok

uchwalenie Programu Współpracy na 2022 rok
 do 30 listopada 2021 r.

od 23.07.2021 r. 
do 30.11.2021 r.

Wydarzeniem towa-
rzyszącym Rawickiemu 
Jarmarkowi Historycz-
nemu, podobnie jak to 
miało miejsce w latach 
ubiegłych, będzie Rynek 
Aktywnych Mieszkańców. 

W wydzielonej strefie 
rawickiego rynku dedyko-
wanej organizacjom poza-
rządowym zaprezentuje 
się Partnerstwo na rzecz 
rozwoju gminy Rawicz. 
Przedstawiciele nowopo-
wstającej organizacji za-
chęcać będą do aktywności 
obywatelskiej wszystkich 
zainteresowanych działal-
nością społeczną i anga-
żowaniem się w sprawy 
lokalnej społeczności. 
Funkcjonować będzie rów-
nież punkt informacyjny 
rawickiego projektu WAR-
NIK, dedykowanego cudzo-
ziemcom.

Podczas wydarzenia po-
rozmawiamy o Programie 
Współpracy Gminy Rawicz 
z organizacjami pozarzą-
dowymi na 2022 rok.

Nie przegapcie naszego 
pozarządowego miasteczka 
12 września w godzinach od 
11.00 do 17.00. Wypatrujcie 
baneru Rynek Aktywnych 
Mieszkańców i namiotu 
z logo Gminy Rawicz. 

/mt 
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z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

DWóR W KONARZEWIE
Późnoklasycystyczny 

dwór z neogotyckimi ele-
mentami, wraz z parterową 
oficyną w pobliżu, położone 
we wsi Konarzewo nieopo-
dal Rawicza, zostały zbudo-
wane przez Bojanowskich 
na początku XIX wieku. 
Folwark ukryty wśród par-
kowej zieleni kryje historię 
wartą wspomnienia. 

Jak wiadomo, na terenie 
Wielkopolski przebywał 
Adam Mickiewicz - wielki 

poeta, wieszcz narodowy. 
W latach trzydziestych XIX 
wieku był w Konarzewie goś-
ciem ówczesnego właściciela 
- Ksawerego Bojanowskiego, 
w budynku dawnej oficyny. 
Ku pamięci tych wydarzeń 
w 1963 roku w prawym 
skrzydle budynku dwor-
skiego utworzono izbę pa-
mięci Adama Mickiewicza. 
Zaciszne Konarzewo było 
miejscem, gdzie poeta czer-
pał wenę do napisania dzieła 
„Pan Tadeusz”, a sceny z ży-

cia gospodarzy dworu miały 
być inspiracją do stworzenia 
niejednego wątku poematu. 

Obecność pisarza w okoli-
cy Rawicza upamiętnia także 
nazwa rowerowej trasy „Mi-
ckiewiczowski szlak rowero-
wy” wytyczonej miejscami 
pobytu wieszcza na ziemi 
rawickiej. Trasa biegnie od 
Sierakowa przez Łaszczyn, 
Konarzewo, Dąbrówkę, tuż 
przy granicy rezerwatu przy-
rody „Dębno”, by zakończyć 
swój bieg w Rawiczu.

Gmina Rawicz otrzymała dota-
cję celową z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach programu  
retencjonowania i wykorzystywania 
wód opadowych z dachów obiektów 
użyteczności publicznej na terenie  
woj. wielkopolskiego w celu nawadnia-
nia terenów zielonych pn. „Deszczów-
ka”. Kwota dofinansowania wynosi 
50 tys. zł.

W ramach zadania zamontowane zo-
staną cztery zbiorniki na wody opadowe 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
1 w Rawiczu. Każdy ze zbiorników bę-
dzie miał pojemność 10m3. System będzie 
zbierał wody opadowe z zadaszenia nad 
boiskiem Orlik. Woda wykorzystana zo-
stanie do podlewania terenów zielonych. 

Do realizacji inwestycji przystąpimy 
w najbliższych miesiącach.              /cib

50 Tys. Zł NA DEsZCZóWKę
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POdSUmOwaniE laTa w miEściE 2021

Miłośnicy sztuki wspóczes-
nej ponownie mogli odwie-
dzać galerię Muzeum Ziemi 
Rawickiej. W okresie letnim 
zostały zorganizowane trzy 
indywidualne wystawy prac 
plastycznych, w tym dwie eks-
pozycje w ramach 20. Ogólno-
polskiego Przeglądu Sztuki 
Współczesnej FORMA. 

W lipcu otwarto wystawę 
pt. „Moje malarstwo” Heleny 
Szczypko, rawickiej artystki, ab-
solwentki Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu. Większość za-
prezentowanych prac stanowiły 
barwne abstrakcje oraz dzieła 
reprezentujące nurt malarstwa 
narracyjnego i emocjonalnego, 
a także portrety.

„Jeszcze sobie przypomnę” 
to tytuł wystawy prac Jacka Bo-
czara, grafika, fotografa – doku-
mentalisty, pasjonata fotografii 
kreacyjnej. Artysta prezentował 
dotychczas swoje prace na wy-
stawach w Polsce, Niemczech, 
na Litwie, w Czechach i Buł-
garii, ponadto współpracuje 
z Akademią Fotografii w Kra-
kowie, której jest absolwentem. 
W Rawiczu pokazał serię naj-
nowszych, wykonanych w 2020 
i 2021 roku kolaży, przy two-
rzeniu których wykorzystywał 
elementy graficzne i fragmenty 
tekstów z bieżącej prasy, łączone 
z motywami z autorskich zdjęć.

Drugi wernisaż podczas tego-
rocznej FORMY w muzeum zain-
augurował wystawę rysunków 
węglem Filipa Kołata z Wrocła-
wia, absolwenta Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strze-

mińskiego w Łodzi. Autor cyklu 
czarno-białych, realistycznych 
portretów kobiecych realizuje 
szereg projektów związanych 
z rysunkiem, malarstwem a tak-
że mediami cyfrowymi.

Na rawickim rynku nie zabra-
kło również akcentów muzycz-
nych. Wernisażom towarzyszyły 
koncerty: kompozytora ekspery-
mentalnej muzyki elektronicz-
nej Tomasza Mreńcy oraz trio 
instrumentalistów jazzowych 
Immortal Onion. 

„Rytm miasta” to tytuł ple-
neru fotograficznego, który 
odbył się w dniach 3-8 sierpnia 
br. Do udziału w nim zapro-
szono artystów – fotografików 
reprezentujących różne ośrod-
ki kulturalne i regiony kraju. 
W ramach projektu goście przez 
kilka dni fotografowali Rawicz, 
uwieczniali w kadrze rozmaite 
aspekty toczącego się miejskiego 
życia. Pokłosiem pleneru będzie 
wystawa fotograficzna, która zo-
stanie zaprezentowana jesienią.

/MZR

W tym roku zaproszo-
no mieszkańców Rawicza 
i okolic do odwiedzania Let-
niej Strefy Książki w par-
ku Domu Kultury w której 
działała wypożyczalnia 
książek i czytelnia prasy. 
Dla rodzin z dziećmi co 
piątek działało Mobilne 
Planetarium z „gwiezdny-
mi filmami”. Strefa gier 
gromadziła całe pokolenia 
rodzin i wszyscy świetnie 
się bawili. Strefa teatru za-
bawiała zarówno dzieci jak 
i ich rodziców. Teatr TAK 
z Krakowa zabrał w podróż 
z bajkami „Śmieciaki ratu-
ją świat”, „Nadchodzi Pipi„ 
i „Przygody Łatki Wąchat-
ki”. Wszystkie spektakle 
zawierały elementy języka 
angielskiego, tańca, śpiewu 
i świetnej zabawy. 

W ramach projektu „Halo 
Wy Tam, Ja Tu Czytam” , Ra-
wicka Biblioteka Publiczna 
miała zaszczyt gościć Pana 
Poetę. Spotkanie odbyło się 
w parku przy Domu Kultury 
gdzie autor spędził 45 mi-
nut na wspaniałej zabawie 
z dziećmi. Wspólnie czytali 
książki o zwierzętach oraz 
wykorzystując elementy z ba-
jek, dzieci mogły się przebrać 
w śmieszne stroje, pobawić 
balonami na chuście senso-
rycznej oraz uczestniczyć 
w przedstawieniu kukiełko-
wym z maskotek. Było wiele 
radości, śmiechu i zabawy. 
Kolejne spotkanie odbyło się 
w Przedszkolu „Pod Grzyb-
kiem”.

W drugiej połowie lipca 
odbyły się zajęcia plastycz-
ne pod hasłem MIODZIO 
w bibliotece w Zielonej Wsi. 
Pierwszego dnia dzieci do-
wiedziały się dlaczego tak 
ważne są pszczoły, jakie są 
ich gatunki, jaki rodzaj miodu 
występuje i do czego moż-
na go wykorzystać. Podczas 
wakacyjnych zajęć w Słupi 
Kapitulnej dzieci odbyły wy-
cieczkę, na której szukały ro-
ślin do zielnika i wszelkich 
skarbów którymi uczestnicy 
mogli malować swoje obrazy 
bez użycia pędzli, nie bez po-

wodu zajęcia te miały swoją 
ciekawą nazwę „malowanie 
czym popadnie”. W Filii Sar-
nowa, dzieci poznały historię 
wybranych zamków i pała-
ców w Europie, podziwiały 
ich architekturę oraz wysłu-
chały legend z nimi związa-
nych, a następnie wykonały 
ich ilustracje i wycinankę 
którą samodzielnie złożyły. 

Projekt „Rawicki Plener 
Kryminalny” poszerzył 
i urozmaicił ofertę Letniej 
Strefy Książki, która przez 
całe lato kreowała przestrzeń 
biblioteczną w plenerze. Za-
daniem było skupić wokół 
siebie środowisko literacko 
- artystyczne. Niekonwencjo-
nalne połączenie plenerowej 
biblioteki i filmu, stworzy-
ło przestrzeń do wymiany 
myśli, twórczej aktywności 

i kontaktów z twórcami kry-
minalnych historii. Podczas 
Rawickiego Pleneru Krymi-
nalnego mieszkańcy Rawicza 
mieli okazję spotkać się z Pio-
trem Borlikiem, Martą Maty-
szczak, Igorem Brejdygantem 
oraz Ryszardem Ćwirlejem. 
Wszystkie te nazwiska łączy 
jedno, są autorami świetnych 
kryminałów. Spotkania pro-
wadził Robert Małecki, któ-
ry ma zdolność zadawania 
dociekliwych pytań. Ponad 
to Robert Małecki, Marta Ma-
tyszczak oraz Ryszard Ćwir-
lej spotkali się z osadzonymi 
w rawickim Zakładzie Kar-
nym. Najbardziej wytrwali 
mieli okazję obejrzeć w ki-
nie plenerowym aż trzy filmy 
„Ciemno, prawie noc”, „Na 
granicy” i „Ziarno prawdy”.

  /RBP
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POdSUmOwaniE laTa w miEściE 2021

Rawicki Rynek Smaków, to jedna z od-
słon akcji Lato w mieście. Od 23 do 25 
lipca na rawickim rynku stanęło 13 food 
trucków. Poza różnorodną kuchnią nie 
zabrakło atrakcji zarówno dla najmłod-
szych, jak i dla dorosłych mieszkańców 
Gminy Rawicz.

Rawicki rynek gościł najlepsze food tru-
cki w Polsce. Wśród nich: „Pad Thai Food 
Truck” - jedyny polski food truck tworzącym 
Pad Thaia, „Amigos Gustos” - którzy uwa-
żani są za mistrzów kuchni meksykańskiej 
i „Fabrykę Churros” - najsłodszy foodtruck 
w Polsce. Fabryka Churros jako pierwsza 
i jedyna w Polsce tworzy hiszpańskie Churros 
nadziewane słodkimi kremami czy foodgasm 
na patyku. Szeroki przekrój kuchni doceni-
li mieszkańcy Rawicza i okolic. Amatorzy 
food trucków licznie przybywali na rynek. 
Pyszne jedzenie broniło się samo mimo 
to dodatkowo zadbaliśmy o najmłodszych 
i nieco starszych mieszkańców proponując 
im: stymulator VR, dmuchańce, konkursy, 
pokaz Rufi Rafi i baniek mydlanych, koncert 
muzyki lat 80-tych oraz muzykę serwowaną 
przez dj’ów.

Festiwal ma szanse na stałe zagościć w ka-
lendarzu rawickich imprez. Jego najbliższa 
odsłona już 10-12 września podczas Jarmarku 
Historycznego u Rawickich Dudziarzy. 

/red

JUBILEUsZOWA XX FORMA
Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współ-

czesnej Forma odbył się w Rawiczu po 
raz dwudziesty.

Zainteresowani mogli między innymi wy-
słuchać koncertów. W tym roku w Rawiczu 
gościli: Printempo, Provins Pozen, Tomasz 
Mreńca, Immortal Onion, Ramona Rey, Buba 
Badjie Kuyateh i Michał Górczyński oraz 
Strefa Niskich Ciśnień z premierą najnowszej 
płyty “Hyperborea”. 

Nie zabrakło również atrakcji dla miłośni-
ków teatru. Skorzystać z oferty mogli zarówno 
najmłodsi widzowie, młodzież jak i dorośli. 
Na rawickich scenach wystąpili: Agnieszka 
Przepiórska, Iwona Kotzur, Izabela Tarasiuk-
Andrzejewska, Dariusz Taraszkiewicz, Karol 
Trzcieliński w premierowym monodramie 
“Kontrabasista” a także Teatr Nemno oraz 
Teatr Biuro Podróży, który przyciągnął naj-
większa liczbę widzów na targowisko już 
pierwszego wieczoru Formy.

Tradycyjnie festiwalowi towarzyszyły wy-
stawy zaproszonych artystów. W tym roku 
pojawiły się prace Igora Mikody, Filipa Ko-
łata, Jacka Boczara, Tomasza Bzdęgi, Doroty 
Janickiej, podopiecznych zaprzyjaźnionych 
domów pomocy społecznej oraz instalacja 
Barbary Szumnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty. Tym razem zaproszono młodzież 

i dorosłych na zajęcia plecionkarskie z Joan-
ną Polowczyk, która zaprezentowała w cza-
sie festiwalu również pokaz własnoręcznie 
stworzonych kostiumów - głównie sukien, dla 
których motywem przewodnim były sploty 
ze sznurka. Już od lat Formie towarzyszą 
warsztaty ceramiczne. I tym razem chętnych 
nie brakowało. Dzieła powstałe w czasie zajęć 
zostały wypalone w piecu węgierskim podczas 
finału Formy. Budową pieca i warsztatami 
ceramicznymi zajęli się Agnieszka Cieszewska, 
Dorota Piekarczyk, Wojciech Batko.

Organizatorami XX OPSW Forma byli: Dom 
Kultury w Rawiczu, Stowarzyszenie Inicja-
tyw Twórczych Strojownia, Gmina Rawicz, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Mu-
zeum Ziemi Rawickiej i Rawicka Biblioteka 
Publiczna. Zapraszamy ponownie za rok! 

/DK

Podczas wakacji Muzeum 
Ziemi Rawickiej przygotowało 
specjalne atrakcje zarówno 
dla najmłodszych, jak i do-
rosłych mieszkańców Gminy 
Rawicz, a także turystów od-
wiedzających miasto. Wśród 
propozycji znalazły się spa-
cery tematyczne z muzealny-
mi przewodnikami, wystawy 
plenerowe, integracyjne war-
sztaty manualne dla całych 
rodzin oraz dwa cykle zajęć 
dedykowanych dzieciom, 
łączące elementy edukacji 
regionalnej i artystycznej 
z interaktywnymi zabawami. 

- Udział mieszkańców we 
wszystkich zaplanowanych 
przez nas wydarzeniach był 
bezpłatny. Oferta wakacyjna zo-
stała przygotowana w taki spo-
sób, aby osoby w różnym wieku 
znalazły w niej interesujące dla 
siebie działania. Z propozycji 
skorzystali także goście prze-
bywający w Rawiczu w ramach 
letniego wypoczynku. Turystów 
zainteresowanych rawicką hi-
storią i zabytkami, gościliśmy 
m.in. na spacerach tematycz-
nych. Dziękujemy wszystkim, 
którzy zechcieli spędzić waka-
cje z Muzeum Ziemi Rawickiej 
– podsumowuje Adriana Miara, 
Dyrektor Muzeum. 

Dużym zainteresowaniem 
publiczności cieszyła się ple-
nerowa wystawa pt. „Rawicz 
– stare pocztówki jak nowe”, 

udostępniona na rynku przed 
ratuszem. Zaprezentowano na 
niej wielkoformatowe, barwne 
reprodukcje pocztówek z wido-
kami najciekawszych rawickich 
obiektów z przełomu XIX i XX 
wieku. Ekspozycja stanowiła 
kontekst tematyczny muzeal-
nych spacerów, a także zajęć 
warsztatowych dla dzieci, które 
m.in. projektowały własne kar-
ty pocztowe i gry planszowe 
z motywami miejskimi. 

W okresie wakacyjnym zo-
stały wznowione spotkania 
z cyklu „Rodzinne muzeum”. 
Miały one formę warsztatów, 
angażujących dzieci oraz to-
warzyszących im dorosłych 
opiekunów we wspólne, mię-
dzypokoleniowe twórcze dzia-
łania, takie jak projektowanie 
modeli rawickich kamienic, 
czy tworzenie ekologicznych 
zabawek. 

W plenerze przed ratuszem 
w lipcu i sierpniu pracownicy 
muzeum poprowadzili również 
cykl spotkań warsztatowych dla 
grupy dzieci w wieku szkolnym. 
Odbyły się zajęcia archeologicz-
ne, warsztaty scrapbookingu, 
lepienia naczyń z gliny, ma-
larstwa sztalugowego, pro-
jektowania gier planszowych. 
Cykl sierpniowy zakończył się 
dwudniowymi warsztatami 
o tematyce etnograficznej. Mali 
„etnodizajnerzy” projektowali 
stroje, torby i biżuterię w stylu 
folkowym, a ponadto wypełnia-
li specjalne karty zadań, dzięki 
którym zdobyli podstawową 
wiedzę o kulturze ludowej mi-
kroregionu Hazów. 

Propozycją dla młodzieży 
i dorosłych były spacery tema-
tyczne „z historią w tle”: lipco-
wy – szlakiem najcenniejszych 
rawickich zabytków. Celem spa-
ceru sierpniowego była popu-
laryzacja wiedzy o postaciach 
historycznych patronów ulic 
w Rawiczu. 

/MZR
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nasza historia

Tomasz Musielak

Katarzyna Agnieszka Sapieha to 
z całą pewnością jedna z nietuzinko-
wych kobiet czasów staropolskich. 
Za sprawą skandalicznej miłości, 
ogromnego uporu i niesłychanej 
wręcz przedsiębiorczości fascyno-
wała wielu, łącznie z samym kró-
lem Prus Fryderykiem II Wielkim. 
Okazuje się, że arystokratka budziła 
emocje nie tylko za życia, ale i po 
śmierci. Przenieśmy się do Ciesz-
kowa, gdzie pod postacią pewnego 
widma pojawiała się Sapieżyna.

Dlaczego Katarzyna 
została Białą Damą?

Białe Damy to niewątpliwie jedne 
z najsłynniejszych polskich duchów; 
do dziś zamieszkują one liczne zamki 
i pałace w kraju. Zjawami zostawały 
zwykle kobiety z możnych rodów 
arystokratycznych, które poniosły 
tragiczną śmierć lub pokutowały za 
grzechy popełnione za życia. Odziane 
w białe szaty magnatki pozostawały 
po śmierci w swych rodzinnych po-
siadłościach, błąkając się bez celu 
po komnatach, korytarzach i parko-
wych alejach.

A dlaczego właścicielka Rawicza 
zasiliła poczet Białych Dam?

Istnieją dwie teorie. Jedna z nich 
związana jest z burzliwą historią mi-
łosną Katarzyny. Przypomnijmy ją 
pokrótce. Nastoletnią Sapieżynę wy-
dano za kuzyna, Michała Antoniego 
Sapiehę. Związek ten nie należał do 
udanych; po kilkunastu latach znie-
chęcona magnatka postanowiła roz-
wieść się z mężem. Wkrótce później 
zaś poślubiła... Swojego dworzanina, 
niejakiego Wojciecha Pawła Żywnego. 
Romans obojga trwał już od dłuższego 
czasu, a małżeństwo – zawarte w jed-
nym z warszawskich kościołów – było 
mezaliansem, który wywołał skan-
dal w całej Rzeczypospolitej. Rodzina 
i znajomi odwrócili się od Katarzyny. 
Wściekła kobieta postanowiła opuś-
cić Polskę i zamieszkać w należącym 
wówczas do Monarchii Habsburgów 
Cieszkowie. Tam właśnie – za karę za 
grzeszną miłość – Sapieżyna miała 
pozostać już na wieki.

Druga teoria mocno odbiega od naj-
bardziej znanych opowieści o Białych 
Damach. Zgodnie z nią, pośmiertne 
wędrówki Sapieżyny nie są wynikiem 
kary za skandaliczny mezalians, a… 
Efektem jej dobroczynności. Szlach-
cianka zasłynęła bowiem jako twór-
czyni złotego okresu w dziejach 
Cieszkowa. Hojna i empatyczna, za-
wsze służyła poddanym wsparciem. 
Zdaniem więc mieszkańców Cieszko-
wa, ta dobra pani również i po śmierci 
chciała rozdać złote monety, które 
ponoć miała za życia ukryć w swoich 
dobrach. 

Mumia w Cieszkowie
Tezę o pośmiertnej obecności Ka-

tarzyny w cieszkowskiej posiadłości 
potwierdzać miało jeszcze jedno, nie-
zwykłe wręcz zjawisko, do którego 
doszło w wzniesionym dzięki Sapie-
żynie kościele.

Miłosna afera spowodowała, że 
magnatka nie mogła dostąpić zaszczy-
tu pochówku w rodzinnej nekropolii 
Sapiehów. Świadoma tego, jeszcze za 
życia ufundowała w Cieszkowie ba-

rokowy kościół p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Kamień wę-
gielny pod nową świątynię wmurowa-
no 25 listopada 1753 r., a więc w dzień 
wspomnienia świętej Katarzyny Alek-
sandryjskiej – patronki właścicielki 
Rawicza. Świątynia ta miała się stać 
rodzinnym mauzoleum dla Katarzyny 
oraz jej najbliższych.

Kiedy w 1779 r. Sapieżyna zmarła, 
jej ciało przebrano w tercjarski habit 
zakonny. Była to decyzja samej księż-
nej (być może spowodowana chęcią 
odpokutowania za grzechy młodo-
ści?). Po kilku latach - ku zaskocze-
niu wszystkich - zaobserwowano, że 
ciało Katarzyny wygląda dokładnie 
tak, jak w dniu śmierci. Okazało się, 
że uległo ono naturalnej mumifikacji! 
Wiadomość ta rozpaliła całą okolicę. 
Od razu pojawiły się domysły – skoro 
ciało nie obróciło się w proch i po-
zostało w świecie doczesnym, to co 
z duchem…? 

Biała Dama straszy
Od tego czasu Katarzyna Sapieżyna 

– pod postacią Białej Damy – zaczęła 

cyklicznie pokazywać się w pałacu 
i parku w Cieszkowie. Służki i lokaje 
regularnie donosili, że księżna snu-
je się nocami po komnatach, jęcząc, 
skrzypiąc i zawodząc. Widmo arysto-
kratki najczęściej widywano w piw-
nicach oraz w parku; to właśnie pod 
wielkim, starym drzewem miało się 
ono rozpływać w nicość.

Najbardziej spektakularnym spot-
kaniem ze zjawą pochwalić się mógł 
baron Teichmann, około 1830 r. Pew-
nego wieczora przybiegła do niego 
przerażona służąca, ostrzegając przed 
kolejną wizytą gościa zza światów. 
Sceptyczny wobec zjawiska dziedzic 
postanowił sprawdzić sprawę. Zosta-
wił gorącą wieczerzę na stole i udał 
się na rozległy hol wejściowy. Tam 
wreszcie musiał uwierzyć.

Przy drewnianej balustradzie scho-
dów stała ona – odziana w biel Dama. 
Będący pod wpływem szoku baron 
uczynił wtedy rzecz kuriozalną: wziął 
w ręce strzelbę i zaczął gonić widmo. 
Pogoń ta ciągnęła się niemiłosiernie. 
Wreszcie jednak, w pałacowej piwnicy, 
mężczyźnie udało się doścignąć ducha. 
Wówczas - zgodnie z relacją samego 
Teichmanna - mara miała się skulić, 
jęknąć żałośnie i… Rozwiać niczym 
przegoniona wiatrem mgła. Duch Ka-
tarzyny Sapieżyny miał pojawiać się 
potem jeszcze kilkukrotnie. 

Obecnie do spotkań ze zjawą nie 
dochodzi już w samym pałacu (ten 
bowiem został zniszczony przez Armię 
Czerwoną), a w dawnym parku. Istnie-
je teoria, że księżna nawiedza nie tylko 
pozostałości swego domu, ale i inne 
rodzinne posiadłości. Kto wie, może 
i nieraz pojawia się w rawickim ratu-
szu, którego przecież jest fundatorką?

KATARZyNA AGNIEsZKA sAPIEhA 
– BIAłA DAMA Z CIEsZKOWA

Burmistrz Rawicza 
zwrócił uwagę na ogra-
niczoną dostępność au-
tomatów paczkowych na 
terenie gminy, szczegól-
nie na obszarze wiejskim. 
W rezultacie Grzegorz 
Kubik postanowił przed-
stawić takim markom jak 
Allegro, InPost i Poczta 
Polska propozycje lokali-

zacji, które są do zagospo-
darowania w Zawadach, 
Izbicach, Żołędnicy, Zielo-
nej Wsi i Łaszczynie.

Według burmistrza ob-
ostrzenia narzucone pod-
czas pandemii wymusiły 
zmiany w zakresie e-han-
dlu. Automaty paczkowe 
stały się odpowiedzią na 

potrzebę szybkiego i pro-
stego kontaktu pomiędzy 
kupującym i sprzedającym.

Gmina proponuje, aby 
ulokować paczkomaty  
w Zawadach, Izbicach, 
Żołędnicy, Zielonej Wsi 
i Łaszczynie na terenie przy 
świetlicy wiejskiej (przy 
wejściu). 

/cib

GDZIE ULOKOWAć PACZKOMATy?
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OPOwiadaniE

Lekcje skończyły się już a ja nadal ma-
szerowałam szkolnymi korytarzami. Na 
samą myśl o wróceniu do domu, robiło 
mi się niedobrze. Moi opiekunowie są 
naprawdę bardzo mili, chcą aby nic mi 
nie brakowało, abym czuła się jak w nor-
malnej rodzinie. Chyba nie zrozumieją, 
że nie tak łatwo jest przystosować się do 
nowego otoczenia, towarzystwa.

Nie lubię gdy przez moje uczynki spra-
wiam komuś smutek. Dlatego zakładam 
maskę, która ma mówić, że jestem bar-
dzo wdzięczna za to, iż poświęcają tyle 
czasu mojej osobie. Tak naprawdę każdy 
z nas posiada jakieś maski, ja mam po 
prostu ich trochę więcej. Nie chcę spra-
wiać im zawodu, ciekawe co byłoby, 
gdyby wybrali wtedy kogoś innego...

Kochająca się rodzina, jakby znała się 
od lat. Wszystko byłoby prawdziwe, nie 
tak jak w moim przypadku-wszystko 
ukryte pod wieloma maskami. Nikt 
nie wie, jaka jest prawdziwa Julia, 
szczerze sama nie znam odpowiedzi 
na to pytanie.

Otworzyłam drzwi do swojego ulu-
bionego zakątka na tym świecie- bi-
blioteki. Nie licząc sypialni z łóżkiem 
znajdowała się dosyć wysoko na liście 
moich ulubionych miejsc. Zapaliłam 
światło, a bibliotekę od razu ogarnęło 
światło. Nikt nie zapuszcza się tu o tej 
godzinie, w sumie to tylko ja odwiedzam 
to miejsce o tej godzinie.

Dzisiejszy świat pochłonięty jest 
elektroniką, mało ludzi sięga po książ-
kę, teraz wszystko jest w internecie. 
Technologia stała się normalnością, 
ciekawe czy są jeszcze ludzie, którzy 
potrafią dostrzec piękno natury. Ludzie 
mogliby czasem spojrzeć na otaczający 
nas krajobraz, skorzystać z przyrody, 
z możliwości czytania.

Elektronika dotknęła nawet biblio-
tekę! Są tutaj komputery, często przy-
chodzą tu dzieciaki i chcą pograć. Nie 
miałabym nic do tego gdyby byli ciszej. 
Zawsze muszę krzyczeć, pomimo moich 
licznych upomnień nadal nie zmieniają 
się… a wręcz przeciwnie, nasilają swoje 
wrzaski aby tylko mnie zdenerwować.

Na moje szczęście biblioteka była 
pusta, usiadłam na swoim ulubionym 
miejscu - przy oknie.

Otworzyłam ostatnio zaczętą książkę 
na 142 stronie. Opowiadała o wyda-
rzeniach z 1939 roku, ostatnio miałam 
chrapkę na takiego typu książki lecz 
nadal moim faworytem były powieści 
o magii! Wtedy czuję się bajecznie, chło-
nąc każdą kolejną stronę, nie mogąc się 
doczekać całkowicie niespodziewanego 
dla mnie zakończenia.

Czytałam, a czas mijał mi nieubła-
ganie. Usłyszałam zgrzyt, a następ-
nie zgasło światło a mrok opętał całe 
pomieszczenie. Wyjęłam telefon, 
wskazywał godzinę 20:29. Trochę się za-
czytałam...

Włączyłam latarkę zbliżając się do 
drzwi. Pociągnęłam za klamkę, ale nic 
nie drgnęło, próbowałam kilka razy, 
prawie wyrywając tym samym klamkę.

-Wypuśćcie mnie!- krzyknęłam na 
całe gardło.

Cisza, nikt się nie odezwał. Zostałam 
sama w bibliotece.

Nie... zostałam sama w szkole!
Pewnie moi opiekunowie będą mar-

twić się a może będą cieszyć się, że mają 
mnie z głowy, więc mogą kontynuować 
swoje piękne życie, w którym nie ma 
dla mnie miejsca. Chciałam do kogoś 
zadzwonić, ale miałam numery tylko 
do nich. Nie chcę sprawić im jeszcze 
większego zawodu niż dotychczas. Po-
stanowiłam tą noc spędzić w bibliote-
ce. Usadowiłam się na swoim miejscu 

i ponownie zaczęłam chłonąć każdą 
następną stronę lektury.

Z upływem czasu, tekst stawał się 
coraz mniej wyraźny. Wyjrzałam przez 
okno. Całkowita ciemność, tylko księżyc 
dawał światło lecz tak czy siak zasłaniały 
go chmury. Moje powieki robiły się coraz 
cięższe wbrew mojej woli, chciałam na-
dal czytać. Próbowałam oprzeć się snu.

Moje działania nie przyniosły sukcesu 
i już po 15-stu minutach walki ze snem 
poniosłam klęskę. Śniło mi się, że znowu 
jestem w swoim domu, z prawdziwą 
mamą, która właśnie układa mnie do 
snu. Usłyszałam czyjeś głosy, otworzy-
łam oczy.

- Nic ci nie jest skarbie? - zapytała 
młoda kobieta w bordowej sukience 
z białym kołnierzem.

Rozejrzałam się, nie znajdowałam się 
już w bibliotece, byłam na rynku. Sam 
fakt, że znalazłam się tu, nie zdziwił 
mnie, lecz wszystko w zasięgu mojego 
wzroku było jakieś...starsze? Nigdzie 
nie było śladu rozwiniętej elektroniki. 
Czy ja cofnęłam się w czasie? Nie! To 
nie jest możliwe, takie rzeczy zdarzają 
się tylko w książkach i serialach! Lekko 
zniecierpliwiona kobieta wpatrywała 
się we mnie pełnym brakiem zaufa-
nia spojrzeniem.

- Gdzie ja jestem? - zapytałam nadal 
zdezorientowana

- Jak to gdzie? To chyba oczywiste, że 
jesteś w Warszawie! - krzyknęła coraz 
bardziej zdziwiona moim zachowaniem 
a także ubiorem.

- Który mamy rok?
- Czy na pewno wszystko z Tobą do-

brze? Obecnie mamy rok 1939 a teraz 
powiedz mi skąd jesteś.

Szybko się podniosłam i oddaliłam od 
kobiety, a ta nawet nie próbowała mnie 
gonić. Z początku myślałam, że zostałam 
wkręcona, ale nie... to było zbyt reali-
styczne. A poza tym kto zadawałby sobie 
tyle trudu aby sobie ze mnie żartować. 
Podsumowując magicznym sposobem 
cofnęłam się w czasie, do roku 1939, 
opanowanym przez rozpoczynającą 
się wojnę. Szokujące jest to, że ostatnią 
książką jaką czytałam opowiadała właś-
nie o tym. Czy zostałam wciągnięta?

To wszystko wydawało się jakieś 
niemożliwe, od tych wszystkich wyda-
rzeń rozbolała mnie głowa. Zazwyczaj 
w książkach, gdzie główni bohaterowie 
zostali wciągnięci do innego świata, 
musieli zmierzyć się z wrogiem, mieli 
jakiś cel, może i ja też jakiś mam?

Szłam zatłoczonym rynkiem, a ludzie 
wpatrywali się we mnie jak w wariatkę, 
mój ubiór kompletnie nie pasował do 
tych czasów. Tylko jak wrócić do swo-
ich czasów? Dlaczego musiałam zacząć 
czytać akurat tą książkę?

Huk. Wystrzał. Wrzaski.
- Uciekajcie! - krzyknął jakiś odległy 

dla mnie głos.
- Ratujcie się!
Na rynku słychać było pełno wrza-

sków.
Zobaczyłam krwawiącego człowieka 

na ziemi. Szybko odwróciłam od niego 
wzrok. Obok niego stała jakaś postać 
w kapturze, która oddała salwę strzałów. 
Spojrzała na mnie. Nie mogłam dostrzec 
jej twarzy, ponieważ była zakryta maską. 
Po jednej stronie była biała, a po drugiej
-czarna. Weszłam do morza pełnego 
przestraszonych ludzi. Próbowałam 
uciec przed zabójcą wraz z falą tłumu. 
Było to trudne, ponieważ każdy był 
przestraszony atakiem Niemców, więc 
każdemu zależało na szybkim i bez-
piecznym dotarciu do domu. Szkoda, 
że nikt nie zwracał uwagi na innych 
i każdy mocno się przepychał.

Tajemnicza postać nadal podążała 
moim tropem, lecz teraz było ich więcej. 
Nowi wrogowie pojawili się znikąd... 
Nie wiedziałam gdzie się udać, nie zna-
łam tego miejsca, Warszawy w takiej 
odsłonie. Ku mojemu szczęściu za ro-
giem pojawił się budynek z napisem 
Biblioteka. Od razu ruszyłam w tym 
kierunku. Otworzyłam drzwi budyn-
ku. Nie zwracając uwagi na wygląd po-
mieszczenia pobiegłam do najbardziej 
oddalonego regału.

- Nie masz gdzie uciec! - krzyknęła 
jedna z postaci w białych maskach.

- Poddaj się! - krzyknęła druga z nich.
Mój oddech z każdą sekundą przyspie-

szał. Mam umrzeć tutaj?! Musi istnieć ja-
kieś wyjście! Wybrałam losową książkę 
i otworzyłam ją na ostatniej przeczytanej 
przeze mnie stronie w moim rzeczywi-
stym czasie.

- Proszę zabierz mnie do domu! - 
krzyknęłam... a do moich oczu napły-
wało coraz więcej łez.

- Szybko! Jest tam! - powiedział jeden 
z morderców.

Słyszałam ich ciężkie zbliżające się 
kroki. To koniec. Umrę a nikt nie będzie 
wiedzieć o moim istnieniu.

Gdy zbliżał się już mój koniec… 
Wszystko umilkło. Nie słyszałam już 
ich głosów.

- Czy ja umarłam? - zapytałam sa-
mej siebie.

Otworzyłam oczy. Ponownie znajdo-
wałam się w bibliotece. Łzy szczęścia 
napłynęły mi do oczu.

- Dziękuję - szepnęłam do książki, 
której już tu nie było.

Szczęśliwa i przerażona jednocześnie 
położyłam się na zimnej podłodze biblio-
teki. Nie wiem ile tak płakałam ale już 
nie mogłam więcej… Wczy bardzo mnie 
piekły a w głowie miałam milion pytań.

Mój telefon leżał na wcześniej pozo-
stawionym miejscu. Czwartek, 1 paź-
dziernika 2020 roku, godzina 20:49. Jak 
to możliwe?! Byłam tam o wiele dłużej! 
Sumując mój pobyt w tamtym roku plus 
czas gdy spałam powinna być co naj-
mniej 22:09. Czy ja znowu cofnęłam 
się w czasie?

- Najprawdopodobniej tak – odpowie-
działam samej sobie.

Lecz coś się zmieniło. Na biurku le-
żała kartka.

Obrzeża, Skraj o 20:55
Twój przyjaciel
Co to ma znaczyć Ja nawet nie 

mam przyjaciół!
Oburzona rozdarłam kartkę. W ja-

kim celu ktoś chce się ze mną spotkać? 
Jeszcze na jakiś Obrzeżach. Zaraz, zaraz, 
ja wiem gdzie to jest! To miejsce opisa-
ne jest w jednej z moich ulubionych 
książek! Czy to zbieg okoliczności, że 
podejrzana osoba, zaraz po mojej podró-
ży do książki, chce się ze mną spotkać 
w miejscu opisanym w innej książce?

To niedorzeczne! Ale co jeśli ona 
ma wiedzę na temat jak znalazłam się 
w 1939 roku? Skąd mam wiedzieć czy 
tamci zabójcy nie wrócą i będą chcieli 
dokończyć swoje porachunki ze mną? 
Raz się żyje. Poszłam po pierwszą część 
mojej ulubionej książki.

- Zabierz mnie do niego - szepnęłam.
W tym momencie cały świat zawi-

rował. Wszystko w zasięgu mojego 
wzroku stało się niewyraźne. Gdy nie 
czułam już nagłych zawrotów głowy. 
Otworzyłam oczy. Widok był cudowny 
a zarazem niecodzienny. Znajdowałam 
się w małym miasteczku. Widziałam 
budynki gospodarcze i pracujących tam 
ludzi lecz po prawej stronie rozciągała 
się ogromna przepaść. Ostrożnie do 
niej podeszłam.

- Czyli do prawda – powiedzia-
łam oszołomiona.

Ta przepaść nie miała końca. Mogła-
bym godzinami patrzeć na tę dziurę 
szukając wzrokiem niewidocznego dna.

- Niesamowite, co nie? - powiedziała 
tajemnicza postać, która pojawiła się tuż 
obok mnie. Był to mężczyzna, całkiem 
wysoki. Na głowie miał kaptur, nie wi-
działam jego twarzy, ale byłam pewna, 
że na pewno nigdy go nie wiedziałam.

- Kim jesteś? - zapytałam stojącego 
przede mną nieznajomego mężczyznę.

- Twoim przyjacielem.
- Muszę Cię zasmucić, ale ja nie 

mam przyjaciół.
- Na razie nie masz, ale to nie oznacza, 

że nie będziesz ich miała.
- Czy Ty jesteś z…
- Przyszłości? Owszem.
- Ale to niemożliwe!
- Tak samo jest niemożliwe podróżo-

wanie do wnętrza książek.
- Skąd to wiesz?
- Sama mi to powiesz, nazywasz się Ju-

lia i masz 16 lat. Kochasz książki a Twój 
ulubiony kolor to granatowy. Nadal śpisz 
z pluszowym królikiem - powiedział 
uśmiechając się pod kapturem. Jego to 
bawiło a ja byłam przerażona!

- A ty jak masz na imię?
- Czarek. Mamy coraz mniej czasu, 

zaraz zjawią się tutaj.
Potrafisz przenosić się do wnętrz ksią-

żek, ja też mam ten dar, niewiele osób 
go posiada. Jesteś w wielkim niebezpie-
czeństwie Julio. Oni na ciebie polują, 
sam nie wiem dlaczego. W ich zespole 
jest człowiek, który posiada ten sam dar 
co my. Nikt nie wie jak wygląda, kim jest 
i w jakim celu miesza bieg historii, ale 
musisz go pokonać.

Ty jesteś ostatnią nadzieją!
- Ale dlaczego ja! Dlaczego Ty tego 

nie zrobisz?!
- Ja nie mogę, istnieje tylko jeden czło-

wiek, który może ich pokonać i to jesteś 
ty! Wierzę w Ciebie!

Usłyszałam głośne kroki i odwróciłam 
wzrok. To znowu oni!

- Szybko uciekaj! - wręczył mi książkę, 
zdążyłam jeszcze zadać mu pytanie:

- Poczekaj! Dlaczego zadajesz sobie 
tyle trudu aby mi pomóc?!

- Kiedyś to zrozumiesz... Zrozumiesz 
dlaczego warto pomagać innym a szcze-
gólnie pomagać osobie takiej jak Ty. 
Zabierz ją do domu - powiedział patrząc 
na książkę.

I znowu huk! Strzelanina… ale ja znaj-
dowałam się już w bibliotece, znowu 
była noc.

Tutaj nic się nie zmieniło a ja już tyle 
przeszłam. Zmęczona wydarzeniami 
oparłam się o ścianę. I co ja mam teraz 
zrobić? W tak krótkim czasie tyle obo-
wiązków spadło mi na głowę. Gdyby 
była tutaj moja mama, ona na pewno 
wiedziałaby co zrobić. Szkoda, że musieli 
odejść. Moi rodzice zginęli w pożarze. 
Gdy miałam wręczyć im podarunek 
w dzień Bożego Narodzenia, ktoś za-
pukał do drzwi, potem był tylko ogień...
Tyle co pamiętam, miałam wtedy 10 lat.

Przypominając sobie to wspomnie-
nia zawsze zaczynam płakać tak było 
i w tym przypadku. Rozmyślałabym 
jeszcze więcej nad moją przeszłością, 
ale tym razem musiałam wykonać misję.

Zawsze wiedzą gdzie jestem pewnie 
niedługo się tutaj zjawią. Przeszukałam 
całą bibliotekę z nadzieją, że znajdę 
jakąś broń, cokolwiek co mogłoby po-
móc mi w obronie przed nimi, co naj-
dziwniejsze udało mi się! W szafce pod 
biurkiem był pistolet.

Zrobiło się już dosyć późno a ja nadal 
czekałam w bezruchu. Usłyszałam po-

nownie ciężkie kroki. Już tu są. Postacie 
w maskach wybiły drzwi.

- Już nam nie uciekniesz! - krzyknął 
jeden z morderców.

- Poddaj się a nic ci się nie stanie!- 
krzyknął drugi.

- Zostawcie ją, musimy porozmawiać 
– powiedział łagodny kobiecy głos.

- TAK JEST! - krzyknęli chórem po 
czym zniknęli.

- Zostałyśmy same – powiedziała ko-
bieta.

Nic mi nie pozostało jak zbliżyć się 
do tej kobiety.

- Kim jesteś? - zapytałam, próbując 
udawać twardą.

- Chcesz wiedzieć? Będziesz zasko-
czona, ale powiem Tobie… Zaraz tak 
czy inaczej umrzesz.

Wyobrażałam sobie, że to mój szkol-
ny wróg! Albo nawet i moja zastępcza 
mama! Ale nie

spodziewałam się, że osobą, która 
chciała mnie pozbawić życia, byłam 
ja - ja z przyszłości.

- Zdziwiona?
- Ale to przecież niemożliwe!
- Wszystko jest możliwe!
- Po co chcesz zabić siebie z przeszło-

ści?
- Czy ty nadal nie rozumiesz? W przy-

szłości będziesz cierpieć! Ból będzie 
ogromny a Ty będziesz pragnąć zemsty. 
Po kolei będziesz zabijać tych, którzy 
sprawili Tobie ból, nie dopuszczając 
aby Twoi wrogowie nawet urodzili się! 
Wspaniałe czyż nie? Jeśli nadal będziesz 
postępować tą samą ścieżką, nie poczu-
jesz takiego cierpienia.

- Jeżeli zabijesz mnie to Ty też powin-
naś umrzeć?

- Cofnęłam się w czasie, po prostu 
dla innych będę już od dawna martwa, 
to też ułatwi mi działania. Wystarczy 
abym zabiła kilka osób a cały świat bę-
dzie mnie wielbił. To wszystko jest na 
wyciągnięcie ręki!

- Sprzeciwią się Tobie! Kto normalny 
chciałby zmieniać historię?!

- O to też zadbałam, jeśli którykolwiek 
mi się sprzeciwi jego bliscy umrą.

- Jesteś podła!
- Teoretycznie to Ty też a teraz pożeg-

naj się ze swoim życiem.
Julia z przyszłości powoli wyciągnęła 

swój pistolet lecz to nie ona pierwsza 
oddała strzał.

Kobieta upadła na ziemię, a z jej ko-
szuli sączyła się krew. Po krótkim czasie 
podłoga była cała we krwi a ona prze-
stała już oddychać. Zabiłam człowieka, 
zabiłam siebie...

Jej armia wkroczyła do pokoju i usu-
nęła wszystkie ślady zabójstwa dzię-
kując mi przy tym za uratowanie ich 
rodzin. Ich bliscy będą żyć tak jak i ja 
nadal żyłam...

Wróciłam do moich opiekunów, da-
łam im drugą szansę, oceniałam ich zbyt 
surowo, naprawdę miło mieć w swoim 
otoczeniu kochające Cie osoby.

Parę dni później dołączył do mojej 
klasy! Czarek! I tak jak mówił zaprzy-
jaźniliśmy się.

Rok 2030
- Mamo!- krzyknęła w moją stronę 

mała dziewczynka o imieniu Ania.
- Tak słońce? - odpowiedziałam 

z uśmiechem kochanej córeczce.
- Tatuś już przyjechał!
- Dalej! Chodźmy go przywitać.
Drzwi się otworzyły, wszedł Czarek 

z nowymi dla mnie książkami i drobną 
słodkością dla Ani.

Moje życie zmieniło się na wiele lep-
sze a to wszystko dzięki tylko jednej 
nocy – nocy w bibliotece.

Alicja Niwczyk (lat 13); III miejsce w konkursie na opowiadanie „Noc w bibliotece” w kategorii młodzież szkół podstawowych.
Uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej

NOC W BIBLIOTECE
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Józef Stasiak należał do 
cenionych organizatorów ży-
cia kulturalnego na terenie 
Rawicza i ziemi rawickiej. 
Współpracował z Lesz-
czyńskim Towarzystwem 
Kulturalnym (LTK). Potra-
fił nawiązywać kontakty 
z ludźmi, był człowiekiem 
znanym w regionie.

Urodził się 19 lutego 1922 
r. w miejscowości Gledeck – 
Niemcy (Westfalia). Był synem 
Jana i Franciszki z Grzelaków. 
W 1925 r. rodzice powrócili 
do kraju i zamieszkali w Bo-
janowie. W tym też mieście 
Józef ukończył Publiczną Szko-
łę Powszechną i Państwową 
Średnią Szkołę Rolniczą. Lata 
okupacji hitlerowskiej spędził 
w Sowinach i Trzeboszu (po-
wiat Rawicz), pracując w rol-
nictwie.

Po zakończeniu wojny do 
1947 r. mieszkał w Bojano-
wie, a potem do końca życia 
w Rawiczu. Rozpoczął pracę 
w Urzędzie Ziemskim w Rawi-
czu, a następnie w Starostwie 
Powiatowym – Wydział Rol-
nictwa i Leśnictwa. Po kilku 
latach powierzono mu sprawy 
kultury na terenie Rawicza 
i powiatu. W tej dziedzinie 
dobrze przysłużył się ziemi 
rawickiej. Był też działaczem 
społeczno – politycznym. Peł-
nił funkcję sekretarza Zarządu 
Powiatowego Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich 
współdziałającego z po-
wiatami Wałcz i Trzebnica. 
Należał do tych, którzy pod 
koniec 1945 r. powołali do ży-
cia „Rawicki Kolejowy Klub 
Sportowy” i został jego dłu-
goletnim sekretarzem. Dzia-
łał też w Związku Młodzieży 

Wiejskiej. Był członkiem PPS, 
następnie PZPR i SLD.

Józef Stasiak brał udział 
w konkursach dotyczących 
tematyki wspomnieniowej 
z czasów wojny m. in. mia-
sta Rawicza i ziemi rawickiej. 
W konkursie ogłoszonym 
przez poznański „Nurt” (o za-
sięgu krajowym) w 1980 r. za 
pracę pt. „Gdy wszystko było 
pierwsze” zajął III miejsce. Za 
wspomnienia pt. „Życie co-
dzienne w okupowanych mia-
stach i wioskach województwa 
leszczyńskiego”, zajął w kon-
kursie LTK i Panoramy Lesz-
czyńskiej I miejsce. Dzięki jego 
staraniom powstało opraco-
wanie dotyczące działalności 
Zespołu „Wisieloki” z Szyma-
nowa, Chóru „Kurpiński” z Ra-
wicza – Sarnowy i inne.

Przez kilkanaście lat był 
prezesem Towarzystwa Przy-

zapraszamy na:

✔ Zajęcia plastyczne dla 
dzieci i młodzieży - prowa-
dzi Barbara Szumna, infor-
macje: 65 546 76 36.
✔ Zajęcia plastyczne dla 
dorosłych - prowadzi To-
masz Bzdęga, informacje:  
65 546 76 36.
✔ Chór Kameleon - pro-
wadzi Jowita Augustyniak, 
informacje: 509 202 368.
✔ Teatr piosenki Kreacja 
- prowadzi Magdalena Za-
moroka, informacje: 787 
345 457.
✔ Chór Arion - prowadzi 
Adam Krenc, informacje:  
65 546 76 36.

✔ Rawicki Teatr Kome-
dii - prowadzi Dariusz Ta-
raszkiewicz, informacje:  
65 546 76 36.
✔ Zajęcia taneczne: balet, 
jazz dla dzieci - prowadzi Iri-
na Prakharenka, informacje:  
603 335 294. 
✔ Zajęcia taneczne: lati-
no, towarzyski - prowadzi 
Katarzyna Akaczonek, infor-
macje: 668 242 026.
✔ Zajęcia instrumentalne 
Rawickiej Orkiestry Dętej 
- prowadzi Artur Normann, 
informacje: 508 661 506.

Informacje o pozosta-
łych zajęciach na stronie 
dk.rawicz.pl w zakładce  
SEKCJE.    /DK

DOM KULTURy 
W RAWICZU 
WZNAWIA 
sTAłE ZAJęCIA 
JUż OD POłOWy 
WRZEśNIA

JóZEF sTAsIAK - CENIONy REGIONALIsTA
jaciół Rawicza (TPR). Realizo-
wał w tym czasie piękną myśl 
przewodnią Towarzystwa: 
„Rawicz – miasto od innych 
droższe” oraz roboczą dewizę: 
„Wszystko co rawickie – w le-
gendzie i baśni, historii i dnia 
codziennego – jest nam nie 
obce”. Towarzystwo dobrze 
służyło promocji miasta.

W końcowych latach kiero-
wania TPR powołał do działań 
ruch poetycki pn: „Grono Ra-
wickich Poetów”, organizował 
spotkania autorów „Kolum-
bów lat 20 – tych” i wydawano 
kolejne zeszyty - „Rawiciana”.

Józef Stasiak został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Me-

dalem „Zasłużony Działacz 
Kultury” oraz innymi odzna-
czeniami i dyplomami.

Był żonaty 3 – krotnie. Dwie 
żony zmarły, natomiast żyje 
trzecia żona – Teresa zd. Stel-
mach. Z trzech małżeństw 
miał 9 – cioro dzieci. Doczekał 
się 10 wnucząt i 2 prawnu-
cząt.

Zasłużył na pamięć potom-
nych.

Stanisław Jędraś

Korzystano z życiorysu 
J. Stasiaka i jego akt osobo-
wych, pomógł Jan Świerzewski 
z Rawicza (wiceprezes TPR) 
oraz żona Teresa Stasiak. Wie-
le spraw znanych było autoro-
wi z autopsji.
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zaczyTani... ...zaczyTani

KATARZyNA 
WAsILKOWsKA
„Już, Już”

Powieść dla dzieci na zu-
pełnie niedziecięcy temat. 
Bo wydawać by się mogło, 
że problem uzależnienia nie 
powinien dotykać tej grupy 
wiekowej. A jednak. Taka 
historia powstała i do tego 
jest przerażająco wiarygod-
na i prawdopodobna. 

Książka przedstawia hi-
storię dziewęcioletniej Luli, 
wzorowej uczennicy, kochają-
cej córki i wspaniałej siostry, 
która rzadko korzysta z kom-
putera – czy to do nauki, czy 
dla rozrywki. Pewnego dnia 
jednak na pulpicie odkrywa 
ikonkę Kryształowego Zamku 
– gry, w którą grają i o niej mó-
wią wszystkie jej koleżanki. 
Tak więc Lula również roz-
poczyna przygodę w Kryszta-
łowym Zamku. Tylko że w jej 
przypadku zabawa zaczyna 
być niebezpieczna i tragiczna 
w skutkach.

Autorka bardzo umiejętnie 
przeprowadza nas przez kolej-
ne etapy uzależnienia, w które 
nieświadomie Lula wkracza. 
Historia napisana jest bardzo 
prostym językiem, dzięki cze-
mu bardzo łatwo można się 
wczuć w położenie Luli, jej 
emocje i przeżycia. Jednocześ-
nie jeszcze bardziej dotyka 
nas to, jak szybko nasza bo-
haterka wpędza się w nałóg, 
pomimo świadomości, że całe 
jej życie przewróciło się do 
góry nogami – przez grę za-
niedbuje szkołę i swoją naj-
lepszą przyjaciółkę, okłamuje 

również mamę i rodzeństwo, 
a co najgorsze – jest zdolna 
nawet do kradzieży, byleby 
zagrać w grę, która stała się 
całym jej światem.

Pisarce udaje się udowod-
nić, że aby popaść w nałóg, 
wcale nie trzeba mieć ku temu 
predyspozycji – nasza boha-
terka ma całkowicie normalny 
dom, kochających rodziców, 
z którymi może porozmawiać 
na każdy temat i w każdej 
chwili oraz rodzeństwo, z któ-
rym zazwyczaj się dogaduje, 
a czasami prowadzi małe wo-
jenki. A jednak zarówno Lula, 
jak i jej rodzice, przegapiają 
ten moment, kiedy niewinna 
gra zamienia się w niebez-
pieczną chorobę. 

Ta lektura stanowi prze-
strogę, zarówno dla dzie-
ci, jak i ich rodziców. Nowe 
technologie, które zagościły 
na dobre w naszej codziennej 
rzeczywistości, stwarzają re-
alne zagrożenie, z którego nie 
zdajemy sobie sprawy. 

Polecam Helena Sz.

Sięgnęłam po tę powieść, ponie-
waż zainspirowałam się opisem 
autorki na odwrocie książki: „Z pew-
nością spodoba się wielbicielkom 
Dumy i uprzedzenia”. Jestem wielką 
miłośniczką twórczości Jane Austen 
i sięgam po każdą pozycję, która daje 
mi jakąkolwiek namiastkę z jej świa-
ta. Nowa powieść Agnieszki Olejnik 
Sekrety Marianny taką możliwość 
mi dała. Fabuła jest bardzo ciekawa, 
wiele się dzieje w świecie tytułowej 
Marianny, a do samego końca od-
krywamy jej sekrety. Przeczytałam 
ją jednym tchem i czuję niedosyt, 
dlatego moim kolejnym wyborem 
będzie Wybór Charlotty.

Książka jest bardzo przyjemną 
i sympatyczną lekturą. Akcja powie-
ści została osadzona w XIX wieku, 
przede wszystkim w Londynie oraz 
kilku innych miasteczkach. Początek 

opowieści ukazuje nam naszą główną 
bohaterkę Mariannę Johnson, która, 
pomimo swojej urody i inteligencji, 
postanawia wyjść za mąż nie z miło-
ści, a z powodów materialnych. Dużo 
starszy od niej mąż - James Hint, po 
zawarciu małżeństwa okazuje się 
być trudnym w obcowaniu człowie-
kiem i zmienia życie żony w koszmar. 
Po jego śmierci Marianna nie może 
cieszyć się wolnością, ponieważ śp. 
małżonek nie zapisuje jej żadnych 
pieniędzy w testamencie. Biedna 
i zdesperowana kobieta udaje się do 
prawnika, Swena, który oferuje jej 
pomoc. Z powodu ogromnego ubóstwa 
i trudnej sytuacji, kobieta zamieszkuje 
na jakiś czas u swojego brata, pastora 
na plebanii, jednak i stamtąd zostaje 
odprawiona. Jej życie jest pełne kom-
plikacji, rozterek sercowych i trudów. 
Dzięki nowej znajomości z Lady Char-

lott, Marianna dostaje dużo ciepła, 
wsparcia i pomocy. Gdyby nie nowo 
poznana przyjaciółka, losy naszej bo-
haterki mogłyby skończyć się tragicz-
nie. Za jej radą i pomocą zamieszkuje 
w małym, wiejskim domu i prowadzi 
ubogie, ale spokojne życie. Po pewnym 
czasie uświadamia sobie swoje uczu-
cia, które zaczęły kiełkować w niej 
podczas spotkań ze swoim prawni-
kiem. Nie zdradzę więcej, jednak mogę 
zapewnić, że lektura jest bardzo cie-
kawa, dynamiczna i pełna sekretów 
oraz zwrotów akcji. Jak wiadomo nie 
od dziś, droga do prawdziwej miłości 
często bywa wyboista. 

Pomimo tego, że książka nie zyskała 
mojej czytelniczej miłości i raczej do 
niej już nie wrócę, jednak z upływem 
czasu poświęconego na poznawaniu 
historii i sekretów Marianny, zyskała 
moją sympatię i myślę, że zdecydo-

wanie spełni wymagania wielbicieli 
romansów historycznych z nutką ero-
tyzmu.

Polecam Kinga Zawieja
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ELZA
ELZA to kotka w wieku ok. 3 lat. 

W schronisku przebywa od 11 
czerwca br. Przepiękna Eliza 
w typie ragdolla jest kotem spe-
cyficznym przez traumatyczne 
przeżycia, które przeszła. Przed 
trafieniem do schroniska zosta-
ła dwa razy porzucona. Kotka 
jest wycofana i boi się dotyku. 
Potrzebuje dużo cierpliwości, wy-
rozumiałości i czasu, by zaufać 
człowiekowi. Bardzo dobrze czuje 
się w towarzystwie innych kotów.

sMUTNy
SMUTNY to samiec w wieku 

ok. 5 lat. W schronisku przebywa 
od 23 maja br. Piesek odebrany 
interwencyjnie, który całe życie 
spędził na łańcuchu. W pierw-
szym spotkaniu jest nieufny do 
ludzi, lecz szybko daje się prze-
kupić za kawałek smakołyka. Do-
brze dogaduje się z innymi psami. 
Lubi pobiegać i stróżować dlatego 
idealnie odnajdzie się w domu 
z ogródkiem. W pierwszym mo-
mencie może wydawać się groźny, 
lecz to tylko pozory.

KRysTyNA
KRYSTYNA - KIEROWNICZA to 

kotka w wieku ok. 4 lat. Przeby-
wa w schronisku od 5 lipca br. 
Znaleziona w bardzo złym sta-
nie. Aktualnie Krystynka ma się 
bardzo dobrze. Kotka jest bardzo 
kontaktowa i przyjazna przez co 
stała się ulubienicą pracowników 
schroniska i odwiedzających. Do-
brze dogaduje się z innymi kota-
mi, lecz woli towarzystwo ludzi. 
Lubi pospacerować po dworze 
w towarzystwie człowieka.

MINI
Sunia MINI ma ok. 4 lata. Prze-

bywa w schronisku od 2 maja br. 
Znaleziona w lesie w okolicach 
Dąbrówki. Mini jest niesamowicie 
przyjaznym i kochanym psiakiem. 
Najchętniej nie odstępowałaby 
człowieka na krok i pięknie chodzi 
na smyczy. Jest mądrą i bardzo 
posłuszną suczką. Dogaduje się 
ze wszystkimi psami a najlepiej 
odnalazłaby się w domu z ogród-
kiem.




