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

Przypominamy, że od 6 września 2021 r. obowiązują nowe numery kontaktowe 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

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

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

PRZYDATNE KONTAKTYPRZYDATNE KONTAKTY

KOMUNIKATKOMUNIKAT

RUSZYŁY PRZYGOTOWANIARUSZYŁY PRZYGOTOWANIA
DO BUDOWYDO BUDOWY

NOWOCZESNEGONOWOCZESNEGO
PRZEDSZKOLAPRZEDSZKOLA

Do końca roku mają za-
kończyć się prace związane 
ze stworzeniem koncepcji  
budynku przedszkola oraz 
opracowaniem Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
Gmina pozyskała blisko 
18 mln zł na nowoczesne 
przedszkole, które ma sta-

nąć przy alei prowadzącej 
do dworca PKP. 

Obecnie władze miasta 
przyspieszyły działania 
związane z inwestycją. 
W ostatnich tygodniach od-
było się spotkanie z przed-
stawicielem budownictwa 

modułowego oraz wizyty 
studyjne, np. w funkcjonu-
jącym od około dwóch lat 
przedszkolu modułowym 
w Kiełczowie pod Wroc-
ławiem czy przedszkolu 
w Strzeszynie pod Pozna-
niem budowanego metodą 
tradycyjną. /cib
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EKO LEKCJE W SZKOŁACH EKO LEKCJE W SZKOŁACH 
I PRZEDSZKOLACHI PRZEDSZKOLACH

W październiku br. 
w gminnych szkołach 
i przedszkolach odbyły 
się Eko Lekcje dotyczące 
działań z zakresu edukacji 
ekologicznej. W ramach 
projektu zostały zor-
ganizowane warsztaty, 
które swoim zakresem 
objęły bloki tematyczne: 
segregacja śmieci, rola 
drzew w ekosystemie, 
rola pszczół i oszczędza-
nie energii.

Główne cele projektu to: 
budowanie świadomości 
ekologicznej, budowanie 
wrażliwości na problemy 
środowiska oraz rozwijanie 
zachowań proekologicznych.

W ramach projektu od-
były się cztery Eko Lekcje. 
Pierwsza lekcja została zor-
ganizowana 5 października 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Rawiczu, 
a tematem przewodnim była 
segregacja śmieci. Gośćmi 
i jednocześnie prowadzą-
cymi byli przedstawiciele 
KZGRL w Lesznie. Podczas 
lekcji zorganizowany został 
turniej klasowy, z konkuren-
cją rewii mody odpadowej, 
PETowymi kręglami, tocze-
niem papierowej piłki slalo-
mem, rzutem odpadem do 
celu, kartonową gąsienicą, 
dobij PETa oraz Quizem. 
Łącznie w Eko Lekcji wzię-
ło udział 112 dzieci z klas 

I-III. Druga lekcja została 
zorganizowana 6 paździer-
nika w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Masłowie, 
a tematem przewodnim był 
las. Gościem i jednocześnie 
prowadzącym lekcję był 
Leśniczy z Nadleśnictwa 
Piaski Pan Maciej Rybacki. 
Dzieci dowiedziały się jaka 
jest rola drzew w ekosyste-
mie oraz jak zachowywać 
się w lesie. Łącznie w Eko 
Lekcji wzięło udział 71 dzie-
ci z klas I-III. Trzecia lekcja 
odbyła się 11 października 

w Przedszkolu w Ugodzie, 
a tematem przewodnim były 
pszczoły. Gościem i jedno-
cześnie prowadzącym lekcję 
był pszczelarz i Wiceprezes 
Zarządu Rejonowego Związ-
ku Pszczelarzy w Lesznie 
Pan Przemysław Kociemba. 
Łącznie w Eko Lekcji wzięło 
udział 56 przedszkolaków. 
Ostatnia, czwarta Eko Lek-
cja została zorganizowana 
w Szkole Podstawowej nr 1 
w Rawiczu, a tematem prze-
wodnim był prąd. Gościem 
i jednocześnie prowadzą-

cym lekcję był specjalista 
ENEA S.A. Pan Piotr Szy-
mański w towarzystwie 
sympatycznego świetlika. 
Łącznie w Eko Lekcji wzię-

ło udział 66 uczniów z klas 
I-III. Wszyscy uczestnicy lek-
cji otrzymali ekogadżet oraz 
ulotkę tematyczną. /red

Zadanie realizowane w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie inte-
ligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta 

Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Rawicz” realizowany w ramach konkursu „Human Smart Citi es. 

Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

ŚCIEŻKA ROWEROWAŚCIEŻKA ROWEROWA
RAWICZ-OSIEKRAWICZ-OSIEK
OFICJALNIE OTWARTAOFICJALNIE OTWARTA

21 października br. na 
rawickim rynku nastąpiło 
ofi cjalne otwarcie ścieżki 
rowerowej Rawicz – Osiek. 
Jej budowa kosztowała po-
nad 25 mln zł.

18-kilometrowa ścieżka 
rowerowa biegnie od dwor-
ca PKP w Rawiczu, a dalej 
przez ulice: Dworcową, Pił-
sudskiego, Wojska Polskiego, 
Rynek, Kamińskiego i Wały 

Powstańców Wlkp., następ-
nie wiedzie przez Szymano-
wo, Słupię Kapitulną, Chojno, 
Golejewko, Pakosław, w oko-
lice domu strażaka w Osieku. 
W II etapie projektu doszły 

jeszcze dwie stacje – na ul. 
Sarnowskiej w Rawiczu oraz 
w Sarnowie.

Mimo, że prace budowlane 
zakończyły się na przełomie 
lutego i marca to ofi cjalne 
otwarcie ścieżki rowerowej 
odbyło się dopiero teraz ze 
względu na jeden z elemen-
tów projektu – wdrożenie 
Rawickiego Powiatowego Ro-
weru. Podczas uroczystości 
wręczono również nagrody 

w konkursie plastycznym 
„Na rowerze - zdrowo i bez-
piecznie”, którego organiza-
torem był Powiatowy Zarząd 
Dróg w Rawiczu.

Ścieżka rowerowa bieg-
nie przez 2 gminy - Rawicz 
i Pakosław. Jej budowa po-
chłonęła ponad 25 mln zł 

i realizowana była w part-
nerstwie między Powiatem 
Rawickim, Gminą Rawicz 
i Gminą Pakosław. Wykonaw-
cą było P.H.U. „CHOD-DRÓG” 
Andrzejewski Przemysław 
z Krobi w partnerstwie 
z Przedsiębiorstwem Dróg 
i Ulic Leszno Sp. z o.o. /red

Projekt: ,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób 
komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na 

obszarze powiatu rawickiego etap I i II”. 
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ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA 
DRÓG WEWNĄTRZ PLANT  

Przebudowę dróg wewnątrz plant wykonały dwie 
fi rmy, a samo zadanie zostało podzielone na dwa etapy. 
W ramach pierwszego etapu, wzdłuż muru zakładu 
karnego, wybudowana została nowa ulica od Karola 
Marcinkowskiego do 17 Stycznia. Prace wykonała fi rma 
PETRO z Jemielna za kwotę 305 tys. zł. Pod koniec paź-
dziernika zostały ukończone prace w ramach drugiego 
etapu, czyli przebudowy jezdni i chodników od ul. 17 
Stycznia do ul. Piłsudskiego oraz od ul. Scherwentkego 
do ul. Grunwaldzkiej. Prace wykonała spółka NODO 
z Leszna za 1,3 mln zł. /red 

SAMORZĄDY SZUKAJĄ SAMORZĄDY SZUKAJĄ 
OSZCZĘDNOŚCIOSZCZĘDNOŚCI

W wielu gminach w ca-
łej Polsce trwa poszuki-
wanie oszczędności, m.in. 
poprzez ograniczenie wy-
datków na energię elek-
tryczną. Rawicki samorząd 
również zmniejszył in-
tensywność oświetlenia. 
Według prognoz gmina za-
płaci za prąd w 2023 roku 
ponad 5 mln zł więcej niż 
w tym roku. 

Rawicki urząd nie wybrał 
jeszcze dostawcy energii 

elektrycznej. W pierwszym 
postępowaniu na rok 2023 
z uwagi na zbyt wysoką 
stawkę zaproponowaną 
przez dostawcę, który dla 
oświetlenia ulicznego zapro-
ponował 1,9 zł za 1 kWh. Dla 
porównania w 2022 roku 
gmina Rawicz płaciła za 
1 kWh 0,5 zł. 

W ramach oszczędności 
energii zsynchronizowano 
czasy zapalania i gaszenia 
oświetlenia ulicznego na 
terenie całej gminy.  

Część oświetlenia, które 
należy do gminy Rawicz, 
do godz. 23:00 będzie świe-
ciło ze 100 proc. mocą, 
a od godz. 23:00 do 1:00 
70 proc., od godz. 1:00 do 
5:00 50 proc., a następnie 
100 proc. Jest to możliwe 
dzięki przeprowadzonej 
w 2021 roku modernizacji 
oświetlenia stanowiącego 
majątek gminy – wymienio-
no 470 opraw, które mają 
zaprogramowaną reduk-
cję mocy. Do tej pory pra-

ce regulujące oświetlenie 
zostały wykonane w Słu-
pi, Sikorzynie, Stwolnie, 
Ugodzie, Zawadach, Wy-
dawach, Łąkcie, Sarnowie, 
Sarnówce, Kątach, Dębnie 
Polskim, Szymanowie,  
Żołędnicy, Dąbrówce, Ży-
licach i Izbicach.

W przypadku oświetle-
nia, które należy do ENEA 
Oświetlenia,  zmiany będą 
wyglądały następująco - do 
godz. 22:00 moc 90 proc., od 
godz. 22:00 do 5:00 50 proc., 

a od godz. 5:00 do wyłącze-
nia 90 proc. 

W ramach oszczędności 
zużycia energii elektrycz-
nej w okresie świątecznym 
gmina zrezygnuje z części 
dekoracji. W rezultacie cho-
inka pojawi się na rynkach 
w Rawiczu i Sarnowie, bra-
ma świetlna na plantach, 
a urządzenia będą wyłącza-
ne o godz. 23:00. Dodatkowo, 
zostało odłączone oświet-
lenie punktowe na płycie 
rynku w Rawiczu. /cib
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NOWE WIATYNOWE WIATY
PRZYSTANKOWE PRZYSTANKOWE 

Na terenie Rawi-
cza zostały wymie-
nione cztery wiaty 
przystankowe. Cha-
rakterystyczne czer-
wone wiaty zostały 
zastąpione przez nowe 
konstrukcje o ciemniej-
szych kolorach. Miesz-
kańcy mogą korzystać 
z nowych wiat na ulicy 
Dworcowej, Wester-
platte i Sarnowskiej. 
Prace wykonał Zakład 
Wielobranżowy Sopel 
Sławomir Sobczyk za 
30,5 tys. zł. \cib

"HAZY - NASZA MAŁA OJCZYZNA"HAZY - NASZA MAŁA OJCZYZNA
- ZAKUP I RENOWACJA STROJÓW - ZAKUP I RENOWACJA STROJÓW 
DLA ZESPOŁU WISIELOKIDLA ZESPOŁU WISIELOKI""
- PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU- PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

14 października br. w rawickim 
ratuszu odbyło się podsumowanie 
projektu pn. „Hazy - Nasza Mała Oj-
czyzna - zakup i renowacja strojów 
dla zespołu Wisieloki”, połączone 
z prezentacją nowych strojów, wy-
stępem tanecznym oraz wykładem 
popularnonaukowym. 

Projekt realizowany był w 2022 r., 
dzięki dotacji z Programu EtnoPol-
ska Narodowego Centrum Kultury, 
również przy wsparciu fi nansowym 
Gminy Rawicz. W ramach projek-
tu poddano renowacji elementy 
strojów ludowych: tiulowe kryzy 
i czepki oraz uszyto 8 kompletów 
nowych ubiorów kobiecych i 8 mę-
skich, w których będą występować 
członkowie Zespołu Regionalnego 
"Wisieloki".
W ramach podsumowania przedsię-
wzięcia w Muzeum Ziemi Rawickiej, 
które było partnerem projektu, goś-
cinny wykład wygłosiła Profesor 
Anna Weronika Brzezińska, etnoloż-
ka z Instytutu Etnologii i Antropolo-
gii Kulturowej na Uniwersytecie im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, badacz-
ka i popularyzatorka dziedzictwa 
kultury wiejskiej oraz instruktorka 
ludowego rzemiosła artystycznego. 
Tematyka wystąpienia dotyczyła 
wielkopolskich strojów ludowych, 
ich charakterystyki, unikatowości 
i piękna. Elementem towarzyszą-
cym była także wystawa elementów 
dawnych strojów odświętnych z ob-
szaru Hazów. /Zespół Regionalny 
“Wisieloki”
Fot. MZR 
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Bogatą ofertę działań 
kulturalnych opartych na 
motywach niepodległoś-
ciowych przygotowało dla 
mieszkańców Muzeum Zie-
mi Rawickiej. 

W ramach zajęć integra-
cyjnych z cyklu „Rodzinne 
muzeum” odbyły się ma-
nualne warsztaty między-
pokoleniowe pt. „Kwiaty 
polskie”. Osoby zaintereso-
wane lokalną historią wy-
ruszyły na muzealny spacer 
tematyczny „szlakiem rawi-
ckich miejsc pamięci”. Po-
nadto przez cały świąteczny 
dzień można było bezpłatnie 
zwiedzać ekspozycję stałą 
muzeum. Na gości czekał 
słodki poczęstunek przygo-
towany przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy, a także 
przewodnik w mundurze 
polskiego legionisty. Ubio-
ry z epoki dwudziestolecia 

międzywojennego zaprezen-
towały też wolontariuszki 
z Lokalnego Centrum Wo-
lontariatu.

Punkt Informacji Tury-
stycznej i Kulturalnej był 
współorganizatorem Rowe-
rowego Rajdu Święta Nie-
podległości prowadzonego 
przez Oddział PTTK. Trasa 
rajdu przebiegała z Rawicza 
do Osieka. Start rajdu odbył 
się z rawickiego rynku i był 
poprzedzony krótką prelek-
cją na temat kontekstów 
historycznych oraz regio-
nalnych święta przypada-
jącego 11 listopada. - W tym 
wyjątkowym dniu muzeum 
odwiedziło blisko 400 osób. 
Cieszy nas tak wysoka, ros-
nąca z roku na rok frekwen-
cja, która świadczy o tym, że 
rawiczanie lubią świętować 
aktywnie i twórczo – podkre-
śla Adriana Miara, Dyrektor 
Muzeum. /MZR

ŚWIĘTOWANIE Z MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

OBCHODY NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCIŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

GŁÓWNE OBCHODY
Główna część obcho-

dów Narodowego Święta 
Niepodległości w Rawiczu 
odbyła się pod pomnikiem 
Żołnierza Polskiego. Po-
przedziła ją msza św. 
w kościele pw. Chrystu-
sa Króla i Zwiastowania 
N.M.P.

Po mszy pochód z towa-
rzyszeniem Orkiestry Dętej 
z Miejskiej Górki przeszedł 
pod pomnik Żołnierza 
Polskiego, gdzie zebrani 
odśpiewali hymn. Uroczy-
stość prowadził brygadier 
Krzysztof Skrzypczak (za-
stępca komendanta PSP), 
który odczytał Apel Pamię-
ci. Zakończyła go salwa ho-
norowa z moździerza. Po 
wspólnej modlitwie, którą 
poprowadził dziekan deka-
natu rawickiego, ks. kanonik 
Wojciech Prostak, głos zabrał 
burmistrz Grzegorz Kubik, 
który w swoim przemówie-
niu zaznaczył jak ważną rolę 
odgrywa patriotyzm: - Wiele 
razy w naszej historii przeko-
naliśmy się, że niepodległość 
nie jest dana raz na zawsze. 
Trzeba nad nią czuwać, dbać, 
pielęgnować. Dbałość o nie-
podległość zaczyna się od 

wartości, jaką jest patrio-
tyzm. Władysław Bartoszew-
ski mówił, że “stosunek do 
patriotyzmu jest stosunkiem 
do własnej godności, własnej 
przeszłości i własnej przy-
szłości”. To niezwykle mądre 
i głębokie słowa. Słowa, do 
których dopowiedzieć można 
tylko jedno. Stosunek do pa-
triotyzmu zaczyna się od sza-
cunku do siebie nawzajem. 
Bo nie ma przyszłości bez 
wspólnoty, a wspólnoty bez 
wzajemnego szacunku! Rów-
nież takiej wspólnoty, jaką 
jest nasza gmina. Głos zabrał 
również sekretarz stanu, po-
seł Jan Dziedziczak. Następ-
nie przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Rawicz, Ma-
rek Przybylski, odczytał listy 
okolicznościowe przysłane 
przez wojewodę wielkopol-
skiego Michała Zielińskiego 
i członka zarządu wojewódz-
twa, Jacka Bogusławskiego. 
Końcowym akcentem ob-
chodów Narodowego Święta 
Niepodległości było złożenie 
przez delegacje kwiatów pod 
pomnikiem Żołnierza Pol-
skiego.

Drugą częścią głównych 
obchodów był Piknik Nie-
podległościowy w parku 

przy domu kultury. W części 
artystycznej, w muszli kon-
certowej, wystąpili: Orkie-
stra Dęta Miejska Górka pod 
batutą Damiana Ruskowia-
ka, Lena Majewska, Julia Ga-
łowska, Maria Frąckowiak, 
Chór „Ósemeczki” (SP nr 4), 
Agnieszka Heinze oraz Pau-
lina Kowalska. Opiekę mu-
zyczną sprawowali Tomasz 
Garbaliński i Sebastian 
Frąckowiak, którzy również 
pojawili się na scenie.

Tradycyjnie przepyszne 
swojskie jadło przygotowały 
Koła Gospodyń Wiejskich: 
Sarnówka, Dębno Polskie, 
Łąkta, Ugoda "Ugodzian-
ki", Zawady „Fajne Babki” 
i Zielona Wieś „Nagietkowe 
Wariacje”. Dochód ze sprze-
daży przekazany został na 
szczytny cel. Gmina zaan-
gażowała się w pomoc dla 
małej Tosi Niwczyk. Rodzi-
ce dziewczynki mają mało 
czasu na zebranie ogromnej 
sumy. Podczas Pikniku Nie-
podległościowego zebrano 
łącznie prawie 6 300 zł. Dzię-
kujemy KGW za zaangażo-
wanie i przekazanie całego 
dochodu ze sprzedaży na 
pomoc Tosi.  /red
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WIATRAK KOŹLAK  WIATRAK KOŹLAK  
Przy ulicy Wiatracznej w Sarno-

wie, dzielnicy Rawicza, znajduje 
się cenny zabytek architektury 
drewnianej – młyn wietrzny z 1841 
roku. Wiatrak ten jest jedynym 
zachowanym spośród kilkudzie-
sięciu funkcjonujących niegdyś 
na skraju Rawicza. 

„Koźlak” to najstarszy typ wia-
traka występującego w Europie 
już w XII wieku, w Polsce zaś na 
początku XIV – najwcześniej w wo-
jewództwie wielkopolskim. Rozkwit 
młynarstwa na starym kontynen-
cie nastąpił w XVIII stuleciu, okres 
ekspansji tego rzemiosła trwał jesz-
cze w kolejnym wieku. Pierwsza 
połowa XX wieku to czas, kiedy 
w wyniku wojen, a także rewolu-
cji technicznej, dawne młynarstwo 
zaczęło zanikać, a miejsce i funkcję 

„koźlaków” zajęły potężne fabryki 
- młyny parowe. Nazwa rodzaju 
wiatraka w Sarnowie pochodzi od 
„kozła” - zbudowanej z drewnia-
nych bali podstawy całej konstrukcji 
z osadzoną na niej pionową osią, 
która wprawiała w ruch układ ze 
śmigłami. Wystająca belka – dyszel 
– pozwalała obracać obiekt w kie-
runku wiejącego wiatru. Wówczas 
poruszające się śmigi napędzały 
mechanizm mielący, czyli kamienie 
ścierające ziarno. Oprócz kamieni, 
niemal wszystkie elementy wiatra-
ka wykonano z drewna. Sarnowski 
młyn, pieczołowicie odrestaurowa-
ny, wieńczy wiatrowskaz o formie 
sarenki będącej bohaterką herbu 
Sarnowy. 

Fotografi a archiwalna: autor An-
toni Suchanecki, ok. 1973 r.
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Zapadły decyzje dotyczące 

realizacji jednej z najwięk-
szych inwestycji w obecnej 
kadencji rawickiego samorzą-
du. Burmistrz Grzegorz Kubik 
poinformował, że gmina zrea-
lizuje projekt „Nowy Poligon” 
w Sierakowie za blisko 22,5 
mln zł, na który otrzymała 
dofi nansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład w wyso-
kości 18,6 mln zł. Brakująca 
różnica w kwocie ponad 3,8 
mln zł będzie pochodziła ze 
środków, które gmina chciała 
przeznaczyć na budowę odcin-
ka od Targowej do Sienkiewi-
cza i skrzyżowania pomiędzy 

ulicami Sienkiewicza i Grun-
waldzką. 

Po trzecim przetargu zakoń-
czyły się negocjacje z wykonaw-
cami dotyczące projektu Nowy 
Poligon. W pierwszym postępo-
waniu łączna oferowana przez 
wykonawców kwota wynosiła 
27 mln zł. Na ten cel gmina Ra-
wicz otrzymała 18 mln 620 tys. 
zł dofinansowania, a wartość 
wszystkich najkorzystniejszych 
ofert po pierwszym przetargu 
wynosiła ponad 8,3 mln  zł wię-
cej. Gmina z sukcesem zakoń-
czyła negocjacje ze wszystkimi 
wykonawcami za trzecim razem, 

co spowodowało oszczędności 
w wysokości 4,5 mln zł w sto-
sunku do kwoty z pierwsze-
go przetargu.

Aby przebudowa poligonu 
była możliwa, burmistrz musi 
znaleźć w budżecie gminy ok. 3 
mln 800 tys. zł. Grzegorz Kubik 
podjął decyzję o tymczasowej 
rezygnacji z przebudowy ciągu 
ulic od Targowej – przy skrzy-
żowaniu z wjazdem do Inter-
marche i Wały Poniatowskiego 
do skrzyżowania z ul. Sienkie-
wicza i Grunwaldzką. Najniż-
sza oferta na przebudowę tych 
ulic została złożona przez fi rmę 
NODO z Leszna i wynosi 5,6 mln 
zł. W rezultacie, mimo możli-
wości dofi nansowania, gmina 
musiałaby do tego zadania do-
łożyć blisko 2 mln 700 tys. zł 
z własnych środków. Zapadła 
decyzja o przełożeniu inwestycji 
na późniejszy termin.

- Będziemy realizować tę 
inwestycję, która ma większe 
dofinansowanie, i do której 
procentowo mniej musimy do-
łożyć. W przypadku poligonu 
dokładamy ok. 15 procent do 
inwestycji, a do skrzyżowania 
musielibyśmy dołożyć ok. 50 pro-
cent. Wybór był prosty, bo drugi 

raz na poligon i przyległe ulice 
takich środków zewnętrznych 
nie otrzymamy. W przypadku 
skrzyżowania na Sienkiewicza 
będziemy starali się o większe 
dofinansowanie w przyszłym 
roku, aby do tej budowy doło-
żyć mniej niż obecnie wyszło 
w przetargu – wyjaśnia bur-
mistrz Grzegorz Kubik. 

Nowy Poligon będzie rea-
lizowany w ramach czterech 
pakietów. Firma Marka Żurka 
z Rawicza wykona ulicę Czelad-
niczą za 5,7 mln zł i Świętojańską 
za 3,2 mln zł. Z kolei fi rma Mar-
cina Matuszewskiego z Rawicza 
wykona promenadę w Sierako-
wie za 3,6 mln zł, a przyległy 
teren sportowo - rekreacyjny za 
blisko 9,8 mln zł. Umowy z wy-
konawcami zostały podpisane 4 
listopada br. /cib

Pumptrack powstał jako 
pierwszy etap projektu Nowy 
Poligon. Inwestycja została ofi -
cjalnie otwarta w październi-
ku. Jej koszt o to ok. 1,2 mln zł. 
Pumptrack od pierwszych dni 
cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem rawickiej młodzieży.

ul. Świętojańskaul. Świętojańska

ul. Czeladniczaul. Czeladnicza
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W gminie Rawicz jest 
16 punktów, w których 
wydawane będą tabletki 
jodku potasu. Gmina dys-
ponuje już tabletkami jod-
ku potasu, które w razie 
wystąpienia zagrożenia 
radiacyjnego, będą prze-
kazywane mieszkańcom. 
O tym, kto będzie mógł 
wziąć tabletki zdecydo-
wało Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji.

W samorządach, w po-
rozumieniu z właściwymi 
wojewodami, zostały wy-
znaczone punkty dystry-
bucji tabletek, które będą 
uruchomione w przypadku 
zagrożenia. Punkty dystry-
bucji mogą realizować wy-
łącznie wydawanie tabletek 
jodku potasu dla:

• osób pełnoletnich nale-
żących do grup uprawnio-

nych do otrzymania leku 
(m.in. osoby do 60 roku ży-
cia),

• rodziców/opiekunów 
w celu podania leku oso-
bom niepełnoletnim.

Tabletki NIE BĘDĄ WY-
DAWANE DZIECIOM (nie-
pełnoletnim) dlatego szkoły 
i przedszkola nie muszą 
zbierać od rodziców zgody 
na podawanie jodku pota-
su.  Tabletkę niepełnoletnim 
podają rodzice/opiekuno-
wie prawni.

Preparat przyjmujemy 
dopiero wtedy, kiedy jest 
ogłoszony z poziomu cen-
tralnego stan zagrożenia 
radiacyjnego. Lekarze 
przestrzegają, że przyjmo-
wanie płynu Lugola lub 
tabletek z jodkiem potasu 
„na wszelki wypadek”, kiedy 
nie występuje zagrożenie 

radioaktywne, może być 
niebezpieczne dla zdrowia.

Rezerwy strategiczne 
przewidziane są dla osób do 
60 roku życia oraz wszyst-
kich osób zaangażowanych 
w akcje ratownicze, pomoc 
medyczną i przedmedyczną, 
usunięcie lub zabezpiecze-
nie skażonego terenu- bez 
limitu wieku.*

Zgodnie z wytycznymi 
WHO w przypadku ogra-
niczonych zasobów pre-
paratów stabilnego jodku 
pierwszeństwo  w zakresie 
profi laktyki jodowej po-
winny mieć dzieci i młodsi 
dorośli oraz pracownicy 
zaangażowani w akcje ra-
townicze lub porządkowe. 
/BZK

*Powyższe informacje zostały opra-
cowane na podstawie Rekomendacji 
Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 r. 
oraz z 27 kwietnia 2022 r.

JODEK POTASUJODEK POTASU
- KTO, GDZIE I KIEDY MOŻE ODEBRAĆ?- KTO, GDZIE I KIEDY MOŻE ODEBRAĆ?

DZIECI OTRZYMUJĄ SPRZĘT KOMPUTEROWY
Od początku listopada br. gmina 

Rawicz przekazuje sprzęt kompute-
rowy zakupiony w ramach  projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 
Granty PPGR”. Sprzęt otrzyma łącznie 
351 uczniów uczęszczających do szkół 
w gminie Rawicz.

Odbiór tabletów został poprzedzony  
zawarciem z rodzicem lub opiekunem 
umowy przekazania sprzętu kompute-
rowego. W dalszej kolejności zostaną 
przekazane komputery stacjonarne. 
Rozstrzygnięty został również przetarg 
na dostawę laptopów. - Po podpisaniu 
umowy z dostawcą i otrzymaniu sprzętu 
wyznaczone zostaną terminy odbioru lap-
topów. Sprzęt otrzyma łącznie 351 uczniów 
uczęszczających do szkół gminy Rawicz - 
mówi burmistrz Grzegorz Kubik.

Sprzęt komputerowy jest przezna-
czony na realizację zadania związane-
go z edukacją zdalną dzieci z rodzin 
dotkniętych skutkami likwidacji Pań-
stwowych Przedsiębiorstw Gospodarki 
Rolnej, którzy nie otrzymali tożsamego 
wsparcia z innych działań przeznaczo-
nych do ograniczenia i niwelacji skutków 
pandemii COVID-19. 

Sprzęt został zakupiony w ramach pro-
jektu grantowego „Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Roz-
wój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfro-
wej odporności na zagrożenia REACT-EU 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia. /cib

Grupa ryzyka Ilość 
jednorazo-
wego poda-
wanego jodu 
stabilnego

Ilość jodku 
potasu
w pojedynczej dawce

Sposób podawania tabletek

Noworodki i niemow-
lęta do 1 miesiąca 
życia

12,5 mg 1/4 tabletki=12,5 mg 
jodu

Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, 
dodać do podawanego pokarmu i po-
dać noworodkowi lub niemowlęciu

Niemowlęta powy-
żej 1 miesiąca życia 
i dzieci do 3 roku 
życia

25 mg ½  tabletka= 25 mg 
jodu

Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, 
dodać do podawanego pokarmu i po-
dać noworodkowi lub niemowlęciu

Dzieci powyżej 3 roku 
życia do 12 lat

50 mg 1 tabletka =50 mg 
jodu

Tabletki można rozkruszyć i dodać do 
chłodnego napoju

Dzieci powyżej 12 lat 
i dorośli do 60 roku 
życia

100 mg 2 tabletki= 100 mg 
jodu

Tabletki należy połknąć i popić wodą 
lub innym chłodnym napojem

Kobiety w ciąży i ko-
biety karmiące piersią, 
w każdym wieku

100 mg 2 tabletki= 100 mg 
jodu

Tabletki należy połknąć i popić wodą 
lub innym chłodnym napojem

Nazwa podmiotu medycznego Dane teleadresowe podmiotu 
medycznego

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Władysława Broniewskiego 
w Rawiczu

Ul. Broniewskiego 5, 
63-900 Rawicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1 w Rawiczu

Ul. Mickiewicza 16, 
63-900 Rawicz

NZOZ Przychodnia Lekarska 
Center- Med. s.c.

Ul. 11 listopada 1, 
63-900 Rawicz

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Kornela Makuszyńskiego

ul. Wały J. Dąbrowskiego 1, 
63-900 Rawicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Masłowie

Ul. Śląska 58, Masłowo 
63-900 Rawicz

NZOZ Przychodnia lekarska 
„Rawmed” Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 3, 
63-900 Rawicz

Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Sierakowie

Ul. Przyjemskiego 35, 
63-900 Rawicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2 w Rawiczu

Ul. Szkolna 3, Sarnowa, 
63-900 Rawicz

NZOZ Przychodnia lekarska 
„Rawmed” Sp. z o.o.

Ul. Rynek 1, Sarnowa, 
63-900 Rawicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Słupi Kapitulnej

Słupia Kapitulna 117, 
63-900 Rawicz

NZOZ Przychodnia lekarska 
„Rawmed” Sp. z o.o.

Zielona Wieś 91, 
63-900 Rawicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Zielonej Wsi

Zielona Wieś 117, 
63-900 Rawicz

OSP Dębno Polskie -  dla 
mieszkańców Dębno Polskie, 
Folwark, Kąty i Krystynki

Wrocławska 4, Dębno Polskie, 
63-900 Rawicz

Świetlica Łaszczyn - dla 
mieszkańców Dąbrówka, Izbice, 
Łaszczyn, Żylice

Łaszczyn 18, 
63-900 Rawicz

Świetlica Żołędnica Żołędnica 53, 63-900 Rawicz

Świetlica Szymanowo Szymanowo 70, 63-900 Rawicz

Punkty dystrybucji na terenie Gminy Rawicz

Osoby zgłaszające się do punktów wydawania tabletek 
muszą mieć ze sobą dokument tożsamości.

Dawkowanie:
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Tomasz Musielak

7 listopada br. odbyła się konferencja 
naukowa pt. „Profi laktyka uniwersalna 
w kontekście współpracy międzysekto-
rowej w ramach Centrum Usług Społecz-
nych w gminie Rawicz” pod Honorowym 
Patronatem Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej. Konferencja została zorgani-
zowana przez Centrum Usług Społecznych 
w Rawiczu we współpracy z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu.

Główny celem konferencji było podniesie-
nie wiedzy w obszarze profi laktyki i promo-
cji zdrowia psychicznego oraz prezentacja 
Centrum Usług Społecznych i jego perspek-
tyw rozwojowych w kontekście współpracy 
podmiotów świadczących usługi społeczne 
z zakresu profi laktyki uniwersalnej. 

Na  Konferencji obecni byli: Dyrektor De-
partamentu Pomocy Społecznej w MRiPS 
Pani Justyna Pawlak,  Doradca Prezydenta 
RP Pan Marek Rymsza, Zastępca Dyrekto-
ra Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu Pani Monika Zembrzycka 
oraz przedstawiciele samorządów woje-
wództwa wielkopolskiego, dolnośląskiego 
i mazowieckiego, przedstawiciele zawodów 
pomocowych z województw wielkopolskie-
go i dolnośląskiego, przedstawiciele służby 
zdrowia, placówek oświatowych, organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów świad-
czących usługi społeczne na terenie gminy 
Rawicz, przedstawiciele Komendy Powiato-
wej Policji w Rawiczu oraz przedstawiciele 
Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału 
Nauk Społecznych. /CUS

KONFERENCJA DOTYCZĄCA CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 
na peryferiach Sarnowy, między 
polami, istniała malownicza aleja 
lipowa. Szpaler drzew wyznaczał 
drogę na niewielki cmentarz, któ-
ry przez około 200 lat służył tym 
mieszkańcom miasteczka, którzy 
wyznawali ewangelicki odłam 
chrześcijaństwa (a dokładniej 
nurt augsburski tego wyznania, 
od nazwiska założyciela, Marcina 
Lutra, nazywany luterańskim).

Ewangelicy w Sarnowie

Nie znamy dokładnej daty po-
wstania cmentarza ewangelickiego 
w Sarnowie. Wśród historyków nie 
ma zgodności - część z nich uwa-
ża, że początki nekropolii sięgają 
XVIII w. (a może nawet XVII w.), 
inni natomiast datują jej założenie 
dopiero na początek XIX stulecia. 
Za bardziej prawdopodobny czas 
utworzenia cmentarza należy jed-
nak uznać XVIII wiek. Przemawia 
za tym m.in. tradycja ewangeli-
cka, zgodnie z którą nekropolie 
obowiązkowo zakładano w tych 
miejscach, w których znajdowała 
się siedziba parafi i. Ta zaś powstała 
w Sarnowie dopiero około 1780 r.

Potrzeba stworzenia cmentarza 
pojawiła się jednak już wcześniej, 
wraz z przybyciem do miasteczka 
pierwszych luteran, czyli w połowie 
XVII w. Wówczas do Sarnowy za-
częli napływać uchodźcy szukający 
schronienia przed toczącymi się na 
Śląsku wojnami religijnymi. W mia-
steczku nie było wtedy świątyni 
ewangelickiej, dlatego przybysze 
udawali się na nabożeństwo do 
Miejskiej Górki, albo do Rawicza 
(po założeniu miasta przez Adama 
Olbrachta Przyjemskiego).  

W kolejnych latach liczba wy-
znawców luteranizmu w Sarnowie 
stopniowo wzrastała, aż w końcu 

zrównała się z liczbą mieszczan 
- katolików. W mieście powoli na-
rastały konfl ikty między „stary-
mi” mieszkańcami, a „nowymi”; 
większość sporów miała podłoże 
religijne. Antagonizmy próbował 
zażegnać właściciel miasta, Józef 
Sczaniecki. To za jego wstawien-
nictwem w latach 80. XVIII w. do-
szło do budowy w Sarnowie zboru, 
a tym samym do powstania parafi i. 

Dzieje sarnowskiego
cmentarza

Choć data powstania cmenta-
rza pozostaje nieoczywista, to za 
pewnik można przyjąć, iż istniał 
on na samym początku XIX w. Pier-
wotnie była to mała nekropolia, 
nieco ukryta wśród polnych drzew 
i krzewów. Kilkadziesiąt lat póź-
niej doszło jednak do zmian, które 
rewolucyjnie zmieniły jej wygląd. 
Około 1858 r. na cmentarzu wybu-
dowano kaplicę, która swoją rosłą, 
nawiązującą do stylu neogotyckie-
go wieżą zdominowała krajobraz 
okolicznych pól. Wtedy też cały 
teren otoczono ceglanym murem. 

W takim kształcie nekropolia 
działała przez kolejne kilkadziesiąt 

lat – najpierw w czasach zaborów, 
a potem w odradzającej się Polsce. 
Jej losy diametralnie odmieniły 
wydarzenia, które rozpoczęły się 
1 września 1939 r.

W wyniku II wojny światowej 
ziemia rawicka została niemal 
całkowicie opuszczona przez 
Niemców (głównych wyznaw-
ców luteranizmu). W nowej, po-
wojennej rzeczywistości, dalsze 
funkcjonowanie parafi i ewange-
licko-augsburskiej straciło sens. 
W związku z tym w 1945 r. zawie-
szono jej działalność. W tym sa-
mym roku, na należącym do niej 
cmentarzu, odbył się ostatni po-
chówek miejscowego parafi anina. 
W 1955 r. podjęto z kolei decyzję 
o rozbiórce sarnowskiego zboru. 

Przez kolejne kilkanaście lat 
miejsce ostatecznego spoczynku 
wielu mieszkańców Sarnowy stop-
niowo popadało w zapomnienie. 
Nieliczni luteranie, którzy zde-
cydowali się pozostać w mieście, 
próbowali jeszcze dbać o groby 
swych współwyznawców, jednak 
ostatecznie w 1964 r. władze unie-
możliwiły im to, podejmując decy-
zję o likwidacji nekropolii. Kilka 
lat później - pomimo sprzeciwu 
lokalnych społeczników - na cmen-
tarz wjechały maszyny, niszcząc to, 
czego nie uszkodził czas. Ciężkim 
sprzętem, mozolnie, metr po me-
trze, demolowano pochówki, roz-
jeżdżając cmentarz spychaczami 
i koparkami. Zburzono cmentarną 
kaplicę, pozostawiając jednak - jak 
na ironię - murowane ogro-
dzenie, przez ponad sto lat 
chroniące nekropolię.

Przez kolejne lata, teren 
dawnego cmentarza ulegał dal-
szej dewastacji. Akcję likwidacji 
przetrwało wyłącznie kilka mo-
gił, z których najstarsza pochodzi 
z 1894 r. Wokół 200-letnich dębów 

i lip wyrosły dzikie drzewa i krze-
wy, wśród których do dziś odna-
leźć można porozbijane fragmenty 
płyt nagrobnych.

Lapidarium rzeźby nagrobnej

W latach 70. XX w. terenem daw-
nego cmentarza ewangelickiego 
w Sarnowie zainteresowali się lo-
kalni społecznicy oraz służby kon-
serwatorskie. Wszystko z powodu 
wydarzeń rozgrywających się w Ra-
wiczu, przy ul. Południowej, gdzie 
rozpoczęto likwidację kolejnego 
cmentarza. 

Decyzja ta budziła ogromne emo-
cje. Dotyczyła bowiem nekropolii, 
której historia sięgała czasów za-
łożenia miasta przez Adama Ol-
brachta Przyjemskiego, na której 
pochowano pierwszych mieszkań-
ców Rawicza. W wyniku likwidacji, 
z cmentarza nie ocalało praktycz-
nie nic; udało się uratować tylko 
(albo aż) najstarsze płyty nagrobne. 

Długo trwały dyskusje nad tym, 
co zrobić z zabytkami. Pojawiły się 
pomysły, by ulokować je przy daw-
nym zborze (obecnie kościele p.w. 
św. Andrzeja Boboli). Ostatecznie 
jednak zdecydowano, by umieścić 
je na dawnym cmentarzu ewan-
gelickim w Sarnowie. W 1979 r. 
utworzono tam lapidarium rzeźby 
nagrobnej, na którym podziwiać je 
można do dziś.

DAWNY CMENTARZ EWANGELICKI W SARNOWIE



11/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu12

OPOWIADANIEOPOWIADANIE

Było zimno, mokro i nieprzyjemnie. 
Deszcz ze śniegiem tworzył na chodni-
kach i jezdni brudną breję.

- No i zupa się wylała... - mruknął 
Robert zgarbiony stojąc w oknie. - Już 
nie przyjdzie... To było, było w Odessie, 
przyjdę o piątej powiedziała Maria... 
Osiem, dziewięć, dziesięć... Północ 
z nożem się szasta, dopadła zarżnęła, 
gotów! Godzina dwunasta runęła jak 
głowa skazańca z szafotu - przypomniał 
mu się „Obłok w spodniach” Majakow-
skiego. Ale ona w końcu przyszła... - 
szepnął po chwili. - Zaczynam gadać 
sam ze sobą, to chyba zaproszenie do 
Kościana - wzruszył ramionami i wes-
tchnął cicho.

Odwrócił się i obrzucił wzrokiem 
pokój. Sprzątał prawie cały tydzień po 
dwie, trzy godziny dziennie, ale ogólnie 
efekt był mizerny. Skąd się bierze tyle 
kurzu? - z dezaprobatą pokręcił głową. 
Dywan też jakiś przytłumiony, zdepta-
ny... Kwiatki osowiałe... Właściwie to do-
piero teraz mógłbym zacząć sprzątać, 
tak naprawdę wymieść każdą dziurę, 
może wtedy nie byłoby tego wrażenia, 
że wszystko posypane jest popiołem.

Na ekranie telewizora, w świątecznej 
dekoracji, zespół ,,Mazowsze” kończył 
śpiewać kolędy i pastorałki. Chwilę 
posłuchał „Przybieżeli do Betlejem pa-
sterze” i wzruszył ramionami. Pasterze 
grający na lirze... Dobre!

Wyłączył telewizor i z komputera 
puścił płytę „Obscured by clouds” Pink 
Floyd. Usiadł przy ławie i wypił lampkę 
różowego, półsłodkiego wina „Carlo 
Rossi”. Już wcześniej trochę zjadł z wi-
gilijnego stołu, rozgrzewając się bar-
szczem z uszkami. Zbyt bogaty nie był. 
Karp w galarecie, sałatka warzywna, 
makiełki, trzy rodzaje ciasta...

W oczy kuło go drugie nakrycie i uło-
żone „pod sznurek” sztućce, w których 
teraz odbijała się wizualizacja z odtwa-
rzacza. Skrzywił się nieco, gdyż zabola-
ło go w okolicy mostka, promieniując 
do lewego barku, co zdarzało się od 
kilku dni. Odstawił kieliszek i oblany 
zimnym potem, położył głowę na ręce 
opartej o ławę.

Nagle rozległ się natarczywy dźwięk 
domofonu. Zdziwiony Robert uniósł 
głowę, chusteczką obtarł pot z czoła 
i wstał. Ból w piersiach minął. Podszedł 
do drzwi i zdjął słuchawkę.

- Tak? 
- Widzę światło w pana oknie... - 

rozległ się cichy, jakby przytłumiony 
głos. - Nie mam gdzie iść, a to prze-
cież Wigilia...

- Wejdź - Robert nacisnął przycisk 
zwalniający drzwi wejściowe. - Pierw-
sze piętro, potem na prawo - dodał. 
- David Copperfi eld, mi się trafi ł, czy 
jakaś inna dziewczynka z zapałkami 
- mruknął. - Niech będzie!

Po chwili rozległo się pukanie do 
drzwi. Otworzył je i spojrzał na stoją-
cego w korytarzu mężczyznę. Był śred-
niego wzrostu, mocno łysiał, wyglądał 
bardzo szaro.

- Dobry wieczór - mężczyzna skinął 
głową. - Można?

- Można... Chodźmy do pokoju.
Milcząc usiedli przy ławie.
- Przyszedłem po ciebie - odezwał 

się nieznajomy.
- Jak to, po mnie? - zdziwiony Robert 

wzruszył ramionami. - Jestem twoim 
aniołem stróżem.

Roberta dosłownie zamurowało. 
Chwilę siedział nieruchomo, potem 
uśmiechnął się i pokręcił głową.

- To jakiś żart, prawda?
- Nie, to nie żart – nieznajomy po-

trząsnął głową. - Po prostu będę ci to-
warzyszył w ostatniej drodze.

- Jakiej ostatniej drodze?
- Ty już nie żyjesz...
- Dobre sobie! A kto z tobą rozma-

wia?  
- Ty i nie ty. To trochę skompliko-

wane, powiedzmy, że... Nie ma co 
dzielić włosa na czworo, nie jest to aż 
tak istotne.

- Mówisz, że nie żyję... Na co zmar-
łem? - nieco niepewnie spytał Robert. - 
Serce nie wytrzymało i pękło. Po prostu 
zawał. Teraz trwa ta niepowtarzalna 
sekunda, między życiem, a śmiercią.

- Sekunda? Przecież rozmawiamy 
już kilka minut.

- Czas już przestał mieć znaczenie. 
Mogę tą sekundę rozciągnąć w nie-
skończoność. Jest tylko jedno ograni-
czenie - wszystko dzieje się tu i teraz, 
nie możesz opuścić tego mieszkania.

- Co jeszcze możesz? - z rosnącą cie-
kawością dociekał Robert.

- Praktycznie wszystko. Mogę nawet 
spełnić twoje marzenia. Pomyśl tylko 
o czymś, a wszystko się zmaterializuje, 
zaistnieje, rozkwitnie. Pamiętaj jednak 
- tu i teraz.

- Anioł zawsze kojarzył mi się ze 
skrzydłami i raczej kobietą...

- Nie ma sprawy! Mogę zmienić swo-
ją postać. Kogo chcesz widzieć? Może 
być Piękna? Albo Królewna Śnieżka? 
A może po prostu Doda? Zaraz się prze-
transformuję. Anioły nie mają formy, 
jesteśmy czystą energią, wszelką moż-
liwością zaistnienia w materialnym 
sensie. Rodzimy się z miłości i służymy 
człowiekowi. Opiekujemy się wami jak 
tylko możemy, walczymy, dosłownie 
walczymy z demonami, duchami ciem-
ności, których matką jest nienawiść, 
szeroko pojęte zło.

- Nie... To nieistotne jak wyglądasz. 
Tak czy owak oszukujesz moje zmysły.

- Tylko trochę. Co mogę dla ciebie 
zrobić? - mężczyzna uśmiechnął się za-
chęcająco.

- To tak jakby ostatnie życzenie ska-
zańca, prawda?

- Powiedzmy, że tak - potwier-
dził anioł.

- Chciałbym... - Robert urwał i zamy-
ślił się. - Chciałbym - kontynuował po 
chwili - zjeść kolację w towarzystwie 
Leonarda Cohena, posiedzieć z nim, 
porozmawiać, posłuchać na żywo 
kilku piosenek... Chociaż nie, to bez 
sensu, nie znam przecież angielskie-
go... A swoją drogą możesz przybrać 
wygląd Leonarda Cohena, ale to dalej 
będziesz tylko ty.

- Nie do końca. Mogę zajrzeć w głąb 
każdego człowieka, poznać jego myśli, 
pragnienia, marzenia, emocje. To tak 
jakby czytać książkę, wystarczy odszu-
kać tylko odpowiednią stronę.   

Zapadło przedłużające się milcze-
nie. Robert spuścił głowę, wzrok wbił 
w dywan.

- A możesz tak zrobić, żeby przy-
szła Marta?

- Zanim przybędzie trzeba zadbać 
o stół - anioł trochę się skrzywił.

Pstryknął palcami i na stole na-
krytym białym obrusem pojawiły się 
wigilijne specjały. Zupa grzybowa, 
zapiekanka, półmisek wędlin, fasola 
z kapustą, smakowicie pachnący, opie-
kany karp, śledź w śmietanie, kompot 
z suszonych owoców. Na środku stołu 
stały dwa gatunki wina, jedno czerwo-
ne, drugie białe. Elegancka zastawa 
i palące się świece podkreślały nie-
zwykłość chwili.

- Co chcesz jej powiedzieć? – spy-
tał anioł.

- Nie wiem... Chciałbym po prostu 
z nią porozmawiać, chociaż trochę 
z nią posiedzieć...

- Pamiętasz, co o Bogu mówił twój 
zmarły przyjaciel Błażej? Na wszelki 
wypadek przypomnę ci. To, że Bóg nie 
odpowiada na nasze prośby nie ozna-
cza, że nie istnieje. Może po prostu nie 
zasługujemy na jego uwagę.

- Chyba masz rację... Wiesz, nie chcę 
się już spotykać z Martą. Pewnie ma 
mnóstwo znajomych i przyjaciół, a o 
mnie już nie pamięta. Nie dla psa kieł-
basa. Z drugiej strony nie chcę burzyć 
jej spokoju. Pewnie ani jej w głowie taki 
facet jak ja. Zresztą każdy ma swojego 
mola, który go gryzie.

- A ciebie co gryzie?
- Teraz już nic. Byłem sam i sam 

umieram. Swoją drogą to nieludzkie!
- Każdy umiera sam, każdy ma 

tą sekundę, kiedy to może zobaczyć 
w prawdziwym wymiarze swoje życie, 
jak w lustrze. Może jeszcze raz przeżyć 
przeszłość, wrócić do tego co odeszło. 
A ty? Do czego chciałbyś wrócić?

- Nie wiem... Wszystko wydaje się ta-
kie pospolite i nieistotne - Robert wzru-
szył ramionami i potrząsnął głową.

- Nic nie pamiętasz? Żadnej chwili, 
kiedy to chciało ci się krzyczeć - życie 
jest piękne, jestem szczęśliwy!

- Nie, nie pamiętam - Robert opuścił 
głowę - Nie bardzo nam to wyszło...

- Co? – zdziwił się mężczyzna.
- Życie.
- Czy ja wiem... Mogło być gorzej, 

mogło być lepiej. Ot, przeciętnie. Ty 
wybrałeś drogę przez wertepy, zamiast 
jechać mercedesem autostradą. Ze sfery 
mieć i być wybrałeś być i masz skutki. 
Samotność i nic więcej. Nawet dobrych 
znajomych nie masz, a co tu mówić 
o przyjaciołach - mężczyzna wzruszył 
ramionami. - Samotny biały żagiel! 
Na swój pogrzeb pójdziesz pewnie też 
sam - zakpił. - Dobra, dobra! Już nie 
będę - zastrzegł się widząc grymas na 
twarzy Roberta. - Wiesz, zawsze się 
zastanawiałem co w tobie pękło, że tak 
szybko się poddałeś, że zrezygnowałeś 
z marzeń o w miarę normalnym ży-
ciu, że uciekłeś od prawdziwego życia 
w cztery ściany swojego pokoju. Czu-
wałem nad tobą jak tylko potrafi łem, 
ale wybór drogi był tylko twoją sprawą, 
nic nie było przesądzone, zapisane - 
mężczyzna zamyślił się. - Szkoła i stu-
dia z wyróżnieniem, potem ciekawa 

praca związana z programowaniem 
obrabiarek sterowanych numerycznie, 
perspektywa awansu... A ty... Ciągle 
szukałeś i znalazłeś gówno w koloro-
wym papierku.

- Wiesz przecież, dlaczego to wszyst-
ko. Wierzyłem w platońską triadę: do-
bro, prawda, piękno.

- Ciągle nie potrafi ę cię zrozumieć. 
Sam się skazałeś na życie w wieży z ko-
ści, na ból ponad siły człowieka.  

- Ja ją naprawdę kochałem - cicho 
powiedział Robert.

- Wiem, ale poddałeś się bez wal-
ki. Zgrzyty między światami męsko 
damskimi są czymś normalnym. Nie 
trzeba od razu uciekać w ciemność 
schizofrenii. Swoją drogą, nie potrafi -
łem ci pomóc, a tabletki wszystkiego 
nie załatwiły. Dobrze chociaż, że trafi łeś 
w ręce bardzo dobrego psychiatry. A z 
drugiej strony, przecież to już prawie 
trzydzieści lat... Jeszcze się nie zabliź-
niło? - mężczyzna pokręcił głową. - 
Jeszcze nie zapomniałeś?

- Nie. Tego się nie da zapomnieć – 
Robert wbił wzrok w stół. - Jak tam jest, 
po tej drugiej stronie? - spytał po chwili.

- Zobaczysz, wkrótce zobaczysz. Nie 
bój się.  

- Spotkam tam wszystkich, którzy już 
odeszli? Będzie ktoś na mnie czekał?

Będą chcieli ze mną rozmawiać?
- Na pewno, nie martw się. A propos. 

Gdybyś mógł zmieniłbyś coś w swo-
im życiu?

- Nie wiem... Chyba nie, nic bardzo 
istotnego. Żyłem, jak mi dyktowało ser-
ce. To, że często błądziłem, okazywało 
się po czasie, często po latach. Chyba 
nie potrafi łem dobrze ocenić sytua-
cji. No cóż, to było moje życie i żyłem 
jak potrafi łem.

- Tak...
- Chyba już pora? - cicho spytał Ro-

bert.
- Chyba tak. Chodźmy.
Wstali i ruszyli w stronę drzwi.
- Mam wziąć jakąś kurtkę? - niepew-

nie spytał Robert.  
- Po co?! Już nie będzie ci potrzebna!
Nagle anioł zatrzymał się, jakby na-

słuchiwał. Kiwał głową, potem spojrzał 
na Roberta. - Jeszcze tutaj zostaniesz! 
Ktoś tam - uśmiechnął się, uniósł głowę 
i spojrzał w sufi t - wyraźnie cię lubi.

- „Syreny z Tytana”, Kurt Vonnegut... 
- mruknął Robert.

- Ona przyjdzie, przyjdzie jutro 
o 10.30. A teraz śpij!

Robert oparł się głową o lawę i po 
chwili usnął.

Obudził się nieprzytomny, jakby 
nie wiedział gdzie jest, jakby wrócił 
z innego wymiaru czasu. Był sam, jak 
przez mgłę kojarzył, że przecież ktoś go 
odwiedził. - Ale sen! - pokręcił głową.

Rzucił okiem na ławę i ze zdumie-
niem zobaczył na talerzu przygotowa-
nym dla Marty, białe pióro.

- A może... - uśmiechnął się. - Mu-
szę przygotować coś na świąteczne 
śniadanie, a teraz prawdziwe spanko! 
Zaraz, zaraz... Jak to mówił Jonathan 
Carroll w „Zaślubinach patyków”? Zro-
zumiałam tę oto zasadniczą lekcję. Żeby 
przetrwać, musisz się nauczyć żyć bez 
niczego. Pierwszy umiera optymizm, po 
nim miłość, na końcu nadzieja. Mimo 
to musisz trwać. Chyba tak to było... - 
pokiwał głową. Może jednak zapętli 
się i błyśnie?

NIE, TO JESZCZE NIE KONIEC...NIE, TO JESZCZE NIE KONIEC...
Włodzimierz Jędrzejczak; I miejsce w konkursie literackim 

„Zdążyć przed końcem…” w kategorii Dorośli.
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Elektroniczny urząd 
skarbowy, (e-Urząd Skar-
bowy) jest miejscem, 
w którym klienci  Krajowej 
Administracji Skarbowej 
mają możliwość załatwie-
nia online szeregu spraw 
podatkowych w sposób 
szybki, łatwy i komplek-
sowy. 

- Można to zrobić w dowol-
nym momencie i korzystając 
z dowolnego urządzenia. 
Dzięki personalizacji danych 
w e-Urzędzie Skarbowym za-
logowany użytkownik ma 
dostęp do przeznaczonych 
dla niego informacji i usług – 
zaznacza Krzysztof Kurzawa 
Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Rawiczu.

Do e-Urzędu Skarbowego 
zalogujemy się na stronie 
podatki.gov.pl. Można to 
zrobić w następujące spo-
soby:

1. Przez login.gov.pl (tj. 
profi l zaufany, e-dowód 
lub bankowość elektro-
niczna).

Będziemy mieć pełny 
dostęp do swoich danych 
i wszystkich usług e-Urzędu    
Skarbowego:

- profi l zaufany to bez-
płatne narzędzie, dzięki 
któremu załatwimy sprawy 
urzędowe online i podpi-

szemy dokumenty elektro-
nicznie,  

- e-dowód to dowód oso-
bisty z warstwą elektronicz-
ną. Aby z niego skorzystać,  
używamy aplikacji mobilnej 
albo czytnika podłączonego 
do komputera,

- bankowość elektro-
niczna (np. mojeID) - po-
twierdzanie tożsamości za 
pomocą danych z bankowo-
ści internetowej. 

2. Swoimi danymi podat-
kowymi (PESEL lub NIP 
i kwota przychodów).

Będziemy mieć dostęp 
do swoich danych i usługi 
Twój e-PIT. Pozostałe usługi 
e-Urzędu Skarbowego będą 
niedostępne. Aby się zalogo-
wać danymi podatkowymi, 
należy przygotować:

-  PESEL (albo NIP 
i datę urodzenia)

- kwotę przychodu z rozli-
czenia z roku poprzedniego,

- kwotę przychodu z jed-
nej informacji od płatników 
za rok bieżący (np. z PIT-11 
od swojego pracodawcy), 
i potwierdź kwotą nadpłaty/
podatku do zapłaty z rozli-
czenia z roku poprzedniego.

3. Przez aplikację mO-
bywatel.

Będziemy mieć pełny 
dostęp do swoich danych 
i wszystkich usług e-Urzędu 
Skarbowego. Aby zalogować 

się do e-Urzędu Skarbowe-
go przy pomocy aplikacji 
mObywatel, należy ją akty-
wować za pomocą profi lu 
zaufanego. Następnie zeska-
nować kod QR aplikacją mO-
bywatel.

Zakres danych dostęp-
nych w e-Urzędzie Skarbo-
wym zależy od wybranej 
przez klienta Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej me-
tody logowania.

W e-Urzędzie Skarbowym 
dostępnych jest już ponad 
20 usług. Serwis jest też 
przyjazny dla obcokrajow-
ców – dostęp jest możliwy 
również w wersji angielskiej 
oraz ukraińskiej.

Usługi aktualnie dostępne 
w e-US to m.in.:

• Twój e-PIT (możliwość 
złożenia zeznania podatko-
wego),

• możliwość elektronicz-
nego wysyłania pism do or-
ganów podatkowych,

• pobieranie zaświadczeń, 
np. o dochodach, o niezale-
ganiu w podatkach – bez-
płatnie, bez uiszczania 
opłaty skarbowej; auto-
matycznie, nawet w ciągu 
kilku sekund,

• aplikacja e-mikrofir-
ma dla przedsiębiorców 
– teraz też zintegrowana 
z Krajowym Systemem e-
-Faktur,

• sprawdzenie nałożonych 
na klienta mandatów kar-
nych + możliwość ich opła-
cenia,

• sprawdzenie informacji 
na temat zwrotów PIT i VAT,

• sprawdzenie i możli-
wość aktualizacji danych po-
datnika.

Od lipca tego roku wdro-
żona została usługa do-
ręczeń elektronicznych 
w e-US i jest to nowa forma 
wymiany korespondencji 
z urzędem skarbowym. 
Elektroniczna forma prze-
syłania dokumentów ma 
niewątpliwe zalety nad for-
mą papierową. E-dokument 
można wysłać i odebrać nie-
zależne czy mamy dostęp 
do placówki pocztowej czy 
też jesteśmy na wakacjach. 
Poza tym dokument można 
wysłać o dowolnej porze. 
Dostarczenie korespon-
dencji odbywa się natych-
miastowo, e-dokument to 
elektroniczny odpowiednik 
listu poleconego za potwier-
dzeniem odbioru.  

Dzięki tej usłudze można 
m.in. pobrać bezpłatnie za-
świadczenie o dochodach 
czy o nie zaleganiu w podat-
kach oraz korespondencję 
z urzędem skarbowym.

Warto zaznaczyć, że wy-
syłając pisma do urzędu 
skarbowego korzysta się 

z przygotowanych w syste-
mie formularzy. Przysyłane 
pisma będą zatem zawie-
rały wszystkie wymagane 
do załatwienia danej spra-
wy elementy co usprawnia 
i przyspiesza załatwie-
nie sprawy.

Aby skorzystać z e-dorę-
czeń klient musi wyrazić 
zgodę na e-komunikację 
w systemie e-US.

Dzięki usłudze e-Urząd 
Skarbowy mamy możliwość 
kompleksowego załatwienia 
spraw bez osobistej wizy-
ty w urzędzie skarbowym, 
ułatwia wywiązywanie się 
z obowiązków podatkowych 
oraz skraca się czas prze-
znaczony na wypełnianie  
obowiązków podatkowych 
przez klientów.  

W skali całego kraju już 
156 tys. podatników sko-
rzystało z tej możliwości 
i wybrało e-korespondencję 
z fi skusem. Zachęcamy do 
skorzystania z tego spo-
sobu komunikacji z Urzę-
dem Skarbowym.

E-KORESPONDENCJA
Z URZĘDEM SKARBOWYM
-  JAK SKORZYSTAĆ I CO MOŻEMY ZAŁATWIĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?  

• nr 192 o pow. 1,17 ha, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfi kacji użytków gruntowych RV, 
zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00031666/7 na rzecz Gminy Rawicz.

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 
Burmistrza Gminy Rawicz o I ustnym przetargu nieograniczonym do oddania w dzierżawę na okres Burmistrza Gminy Rawicz o I ustnym przetargu nieograniczonym do oddania w dzierżawę na okres 
pięciu lat do użytkowania na cele rolne, nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie Wydawy, pięciu lat do użytkowania na cele rolne, nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie Wydawy, 

oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu:oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu:

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została usta-
lona na kwotę -  1 500,00 zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rawicz tereny rolnicze. Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 w sie-
dzibie tut. Urzędu /pokój 101 I piętro/.

Wadium w wysokości 150,00 zł, należy wpłacić do dnia 09 grudnia 
2022 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz w PKO Bank Polski nr 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769. Wy-
znaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, 
do której środki fi nansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek 
bankowy. 

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomoc-
nika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego 
upoważnienia do występowania w niniejszym przetargu w imie-
niu oferenta.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fi zyczne i prawne, które wniosą 
wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od 
zamknięcia przetargu.

W razie uchylenia się (bez usprawiedliwienia) osoby ustalonej jako 
dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy Burmistrz Gminy Rawicz 
odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlega-
ło zwrotowi.

Osiągnięta w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego od drugie-
go roku trwania dzierżawy, podlegać będzie corocznej waloryzacji przez 
zastosowanie wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszo-
nego przez Prezesa GUS i płatna będzie po ukazaniu  się w/w wskaźnika. 

Termin uiszczenia czynszu dzierżawnego za każdy rok dzierżawny, 
określony zostanie w umowie dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania z uza-
sadnionej przyczyny.

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie pod nr telefonu: 65 616 49 84 wew. 
437/440 lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: j.skotarek@rawicz.eu).  
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

IWONA ŻYTKOWIAK 
NIECHCIANE

Niezwykła 
historia ko-
biet z jednej 
rodziny - każ-
da na swój 
sposób inna 
i każda powta-
rza podobne 
błędy. Książka 
o tym jak cza-
sem trudno 
przez pokole-
nia pozbyć się 
braku miłości.

Autorka po-
rusza bardzo 
trudne i skom-
p l i k o w a n e 
tematy. Tutaj 
nie ma mowy 
o szczęśliwych 
rodzinach, poczuciu bezpieczeństwa, bezwarun-
kowej miłości matki do córki. Brakuje szczerych 
rozmów, które potrafi ą zrozumieć, wyjaśniają, 
zbliżają, pozwalają poczuć więź.

Mądra, wnikliwa, trudna, chwilami bardzo 
bolesna opowieść. Przyniosła mi całą gamę skraj-
nych emocji, łzy, chwile wzruszenia, smutek, 
radość, poczucie bezradności. Jedno, czego mi 
w tej lekturze zabrakło, to brak nadziei na pojed-
nanie bliskich sobie osób, ale po tym wszystkim, 
co się wydarzyło, trudno o optymizm. Wyraźnie 
czujemy, że tutaj nie może być dobrego zakoń-
czenia. W całość umiejętnie wpleciona prawda 
historyczna, która idealnie współgra z obycza-
jowością. 

Z całego serca polecam. Czytajcie, bo warto!
 Aurelia M.

JULIANNE MACLEAN
SPLĄTANE WINOROŚLE

Słońce pięknej 
i malowniczej 
Toskanii, włoska 
winnica, romans 
i rodzinna tajem-
nica sprzed lat... 
i to wszystko 
w 355 stronach 
PRZEPIĘKNEJ 
powieści Julian-
ne Maclean.

Fiona nagle do-
wiedziała się, że 
jej biologiczny oj-
ciec zmarł i musi 
wybrać się do To-
skanii na odczy-
tanie testamentu. 
Rodzina zmarłego 
nie wiedziała wcześniej o istnieniu dziewczyny 
i była zszokowana jej wizytą. Okazało się, że 
nieznana nikomu Fiona została głównym spad-
kobiercą. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co tak 
naprawdę łączyło matkę Fiony z producentem 
win z Toskanii i postanowili zgłębić tajemnicę 
skrywaną przez lata. Chcą podważyć testament.

Czy dokopią się do prawdy? Co się stanie, 
gdy wszystko wyjdzie na jaw? Jaki związek ze 
sprawą ma sparaliżowany po wypadku ojczym 
Fiony? Czy dziewczyna przejmie zapisaną win-
nicę, czy raczej ją sprzeda? Jak zakończy się 
ta historia?

Myślę, że ta książka powinna znaleźć się na 
liście każdego, kto szuka w książkach wzruszeń 
i ukojenia. To głęboka i chwytająca za serce 
powieść, która kryje w sobie wiele wartości.

Polecam, Kamila O.

CHRISTOPHER BERRY-DEE
ROZMOWY 
Z PSYCHOPATAMI. 
W OTCHŁANI ZŁA

Czy społeczeń-
stwo jest w stanie 
zidentyfikować 
wszystkie jednost-
ki niedostosowane, 
lekceważące normy, 
pozbawione empatii 
i odpowiedzialno-
ści za własne czy-
ny oraz skutecznie 
neutralizować ich 
zapędy? Oczywiście, 
że nie. Zwłaszcza, 
gdy osoby takie do-
brze się maskują, 
przyjmując w na-
szym najbliższym 
otoczeniu role mężów, synów, braci. Dopóki 
nie dojdzie do tragedii. 

Christopher Berry-Dee w swojej książce bada 
tajemnicze umysły psychopatów, seryjnych za-
bójców. Analizuje straszliwe zbrodnie, jakich się 
dopuścili, usiłuje zrozumieć motywy i sposób 
ich działania, a także psychikę sprawców. Losy 
wielu z tych mrocznych postaci zapisały się 
w dziejach kryminologii. 

Autor prezentuje sylwetki m.in. sadystycznego 
mordercy Petera Kürtena zwanego „Upiorem 
z Düsseldorfu”, pułkownika Davida Russella 
Williamsa z Kanadyjskich Sił Powietrznych czy 
brytyjskich zabójców seksualnych Johna Chri-
stiego i Neville'a Heatha. 

Książka zdecydowanie dla miłośników opar-
tych na faktach historii z dreszczykiem.

Polecam, K.K.
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SPAJKI
Spajki to piesek w wieku ok. 

3 lata (kastrowany). Spajki jest 
bardzo towarzyskim psem i lubi 
spędzać czas z człowiekiem. Akcep-
tuje większość suczek, lecz słabo 
dogaduje się z innymi psami. Jest 
typem samca alfa. Nauczony jest 
zachowywać czystość w domu. Po-
trafi  pięknie chodzić przy nodze, 
wcale nie napręża smyczy oraz 
nie ciągnie. Nie lubi, kiedy zbyt 
nachalnie przekracza się jego stre-
fę komfortu, dlatego szukamy dla 
Spajka domu bez małych dzieci.

HULTAJ
Hultaj to malutki kociak 

w wieku ok. 4 tygodnie. Znale-
ziony całkiem sam przy ruchli-
wej ulicy. Jest cudownym kocim 
dzieckiem, które niczego się nie 
boi. Dogaduje się zarówno z do-
rosłymi kotami jak i psami. Lubi 
toczyć z nimi bitwy oraz gonitwy. 
Jest szybki jak struś pędziwiatr 
i ma wilczy apetyt. Potrafi  ko-
rzystać z kuwety i poprzez miau-
czenie przypominać, że brzuch 
jest pusty.

PLANTI
Planti to kocurek w wieku ok. 1,5 

roku (kastrowany). Kociak o rzad-
ko spotykanym rudym pręgowa-
nym umaszczeniu. Jest bardzo 
przyjacielski w stosunku do lu-
dzi. Akceptuje kotki, jednak słabo 
dogaduje się z innymi kocurami. 
Jest typem jedynaka, który ideal-
nie sprawdzi się jako towarzysz 
życia codziennego grzejąc kolana. 
Planti jest kotem z wioski i bardzo 
dobrze czuje się na świeżym powie-
trzu, dlatego sprawdzi się w domu 
z możliwością wychodzenia.

CHARLIE
Charlie to psiak w wieku ok. 2 

lata. Charlie jest bardzo łagodny 
i przyjacielski. Dogaduje się z in-
nymi psiakami, a w stosunku do 
ludzi jest na początku nieśmiały 
i wycofany, jednak gdy poczuje 
się pewnie to sam dopomina się 
pieszczot. Charlie jest małym 
pieskiem, który idealnie spraw-
dzi się do mieszkania lub domu. 
Potrafi  zachować czystość w po-
mieszczeniach i potrafi  chodzić 
na smyczy.
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INFORMUJEMY   PROPONUJEMY    ZAPRASZAMY

 18 listopada (piątek)
19:00 – Spektakl FREDA I ZUZA
Bilety w cenie 30 zł dostępne na stronie: www.
bilety24.pl, w Sklepie Muzycznym ORION 
oraz w kasie Domu Kultury w Rawiczu i Kina 
“Promień”
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 19 listopada (sobota)
14:00  – IV Wielkopolski Konkurs Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego 
Korpusu Kadetów - Rawicz 2022  
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
Wstęp wolny

 20 listopada  (niedziela)
16:00 – Spektakl dla dzieci
CZERWONY KAPTUREK W WIELKIM MIEŚCIE
Bilety w cenie 15 zł dostępne na stronie: www.
bilety24.pl, w Sklepie Muzycznym ORION 
oraz w kasie Domu Kultury w Rawiczu i Kina 
“Promień”
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 23 listopada (środa) 
16:00 – Wykład dra Andrzeja Wątorskiego
Cykl: NUTY NA EKRANIE. Seans 2 ŚWIAT SIĘ 
ŚMIEJE…I TAŃCZY
Małe Kino Społecznościowe / Kino “Promień” 
w Rawiczu
Wstęp wolny

 25 listopada - 15 grudnia 
18:00 – Wystawa członków Koła Plastycznego 
dla dorosłych Domu Kultury w Rawiczu oraz 
Sekcji Plastycznej Gminnego Centrum Kultury 
w Poniecu
SPOD KOŃSKICH KOPYT
Galeria Sala Piecowa
Wstęp wolny

 25 listopada (piątek) 
19:00 – Projekcja fi lmu 
DRGANIA ŚWIETLIKÓW
Spotkanie autorskie z reżyserem Hanną Bruliń-
ską i aktorem Andrzejem Golejewskim
Bezpłatne wejściówki do odbioru w Domu 
Kultury w Rawiczu, Kinie “Promień”, Sklepie 
Muzycznym ORION oraz w Punkcie Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 26 listopada (sobota)
16:00 – Koncert z okazji Jubileuszu 15-lecia 
działalności Chóru “KAMELEON” przy Domu 
Kultury w Rawiczu
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu
Wstęp wolny

 27 listopada (niedziela)
18:00 – Rawicka premiera spektaklu
LEPSZA POŁOWA
Bilety w cenie: 30 zł / 20 zł dostępne na stro-
nie: www.bilety24.pl, w Sklepie Muzycznym 
ORION oraz w kasie Domu Kultury w Rawiczu 
i Kina “Promień”
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu


