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Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy!

Za nami niezwykle trudny czas. Po okresie pandemii za naszą wschodnią 
granicą wybuchła wojna. Te oba zdarzenia niosą za sobą katastrofalne skutki, 

ludzkie i gospodarcze. 

Dziś jesteśmy w przededniu Bożego Narodzenia. To święta, podczas których 
powinniśmy w sposób szczególny docenić to, że możemy być razem, 

niekoniecznie obdarowując się drogimi prezentami. Doceńmy wartość, jaką 
niesie za sobą rodzina, wzajemne dobro i życzliwość. 

Głęboko wierzymy w to, że trudny czas nie może trwać wiecznie. Niech naszym 
wspólnym życzeniem na 2023 rok będzie stabilizacja, pokój, wzajemny 

szacunek i niezmiennie dużo zdrowia.

Pięknych i rodzinnych świąt oraz dobrego 2023 roku!

Paweł Szybaj
Zastępca Burmistrza
Gminy Rawicz

Grzegorz Kubik
Burmistrz
Gminy Rawicz

Marek Przybylski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Rawicz
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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

„WIEŚ IZBICE „WIEŚ IZBICE 
SIĘ WZBOGACA, SIĘ WZBOGACA, 
BO ŚWIETLICA BO ŚWIETLICA 

DO NIEJ WRACA”DO NIEJ WRACA”
W listopadzie br. za-

kończyła się realizacja 
projektu pn. „Wieś Izbice 
się wzbogaca, bo świetlica 
do niej wraca – etap 2” re-
alizowanego w ramach XII 
edycji konkursu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś”.

W ramach projektu wyko-
nano ocieplenie i malowanie 
budynku, zakupiono stoły 
i krzesła, telewizor z funkcją 
projektora oraz fotoobrazy 
do salki. Ponadto zakupio-
no materiały budowlane do 
modernizacji salki pamięci 
oraz materiały budowlane 
takie jak betonowa kostka 
brukowa, obrzeża i krawęż-

niki do ułożenia nawierzch-
ni przed świetlicą. 

Mieszkańcy sołectwa 
Izbice w ramach wkła-
du własnego, użyli te 
materiały i wyremonto-
wali salkę pamięci oraz 
ułożyli  nawierzchnię 
z betonowej kostki brukowej 
przed świetlicą. Włoży-
li ogromny wkład by ich 
świetlica i otoczenie przed 
świetlicą odzyskało blask 
i estetykę. Przepracowali 

wiele godzin społecznie, 
by ich świetlica wróciła do 
lat świetności.

Całkowita wartość pro-
jektu wyniosła 101,7 tys. 
zł, w tym dofinansowanie 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w wyso-
kości 42,2 tys. zł, wkład 
własny gminy w wysoko-
ści 34,5 tys. zł oraz wkład 
własny mieszkańców wy-
ceniony na kwotę 24,8 tys. 
zł. /BZPiF



12/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu 3

WYDAWCA:
Urząd Miejski Gminy Rawicz
ADRES:
63-900 Rawicz, ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 21

Redaktor naczelny: 
Joanna Popielarz
Redakcja: 
Mateusz Domagała
gazeta@rawicz.eu, tel. 65 616 49 88/500
Wydanie online: www.rawicz.pl

Numer zamknięto: 14.12.2022  

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu 
i adiustacji nadesłanych tekstów 
oraz zmiany ich tytułów.

Druk: AGORA S.A.
Warszawa

Opracowanie grafi czne:
MIKRO-MEDIA

Zapraszamy do współpracy.

PRACOWNIA TWÓRCZA I PORADNICTWO PRACOWNIA TWÓRCZA I PORADNICTWO 
SPECJALISTYCZNE, CZYLI „DOBRY START” SPECJALISTYCZNE, CZYLI „DOBRY START” 
W GMINIE RAWICZW GMINIE RAWICZ

W ramach porozumie-
nia podpisanego pomiędzy 
gminą Rawicz a Regional-
nym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Poznaniu, 
gmina otrzymała kwotę 
60 tys. zł z przeznaczeniem 
na realizację zadania pod 
nazwą: Remont pomiesz-
czeń  przeznaczonych na 
pracownię twórczą i po-
radnictwo specjalistycz-
ne w ramach realizacji 
zadania własnego Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
polegającego na wdroże-
niu w gminie Rawicz usługi 
społecznej wypracowanej 
w ramach projektu pt. "Do-
bry start”. 

Projekt ten ma na celu 
zapobieganie zagrożeniu 
wykluczeniem społecznym 
rodzin z małymi dziećmi 
poprzez zwiększenie dostę-
pu do dobrej jakości usług 
społecznych i jest współ-
fi nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Regionalny 
Program Operacyjny na 
lata 2014 – 2020, w ramach 
Wielkopolskiego Klubu Ro-
dzinnego w Rawiczu. Dzięki 
temu od października br. 
w Rawiczu uruchomiono 
nową inicjatywę dla miesz-
kańców - swoje działania 
rozpoczęła Pracownia Twór-
cza oraz poradnictwo spe-
cjalistyczne. Prowadzone 
w ramach tych inicjatyw 
działania są odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców, 
z uwzględnieniem różnych 
grup odbiorców. Głównym 
celem podejmowanych 
działań jest wzmocnienie 
aktywności społecznej 
mieszkańców gminy Rawicz, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci w wieku przed-
szkolnym, dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, kobiet, 
osób starszych oraz imi-
grantów przebywających 

na terenie gminy Rawicz. 
Ponadto w ramach działań 
objętych porozumieniem 
przeprowadzono prace ad-
aptacyjne dwóch pomiesz-
czeń, w których realizowane 
są zajęcia twórcze i porad-
nictwo specjalistyczne. Za-
kupiono także podstawowe 
wyposażenie przydatne do 
prowadzonych inicjatyw. 

Dla mieszkańców bezpo-
średnio zaproponowano ta-
kie aktywności, jak:
– Integracyjne Warsztaty Ro-
dzinne dla rodzin z dziećmi 
od 5 do 8 lat z gminy Rawicz,
– Warsztaty edukacyjno - 
literackie dla dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym 
z terenu gminy Rawicz,
– Warsztaty „Sensosmyki” 
dla rodzin z dziećmi do 6 
roku życia,
– jogę dla kobiet,
– Warsztaty Kreatywno-
-Rozwojowe dla kobiet,
– spotkania dla seniorów 
w ramach "Rozwojowej 
Kawki dla Seniora".

Oprócz wyżej wymie-
nionych, cyklicznych za-
jęć, można skorzystać także 
z konsultacji specjalistycz-
nych z fi zjoterapeutą, logo-
pedą oraz pedagogiem. 

Przygotowana oferta spot-
kała się z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. 
Wszystkie zajęcia cieszą się 
dużym powodzeniem i do-
wodzą, że tego typu usługi 
społeczne są naszej społecz-
ności bardzo potrzebne. Do 
chwili obecnej z możliwości 
uczestnictwa w warsztatach 
i konsultacjach skorzysta-
ło ponad 60 osób z gminy 
Rawicz.  

Wszystkie proponowane 
działania, w tym prace ad-
aptacji pomieszczeń, pro-
wadzone były w gościnnych 
murach Przedszkola nr 5 
„Pod Grzybkiem” w Rawi-
czu. /BPiKS/RAP/WES
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WIĘCEJ PIENIĘDZY
DLA PRYWATNYCH
PRZEDSZKOLI

 Do końca 2022 roku 
gmina Rawicz przekaże 
prywatnym przedszko-
lom łącznie blisko 4 mln 
zł. To efekt kolejnej ak-
tualizacji podstawowej 
kwoty dotacji na dziecko 
uczęszczające do nie-
publicznych placówek 
wychowania przedszkol-
nego. Obecnie w gminie 
roczna zaktualizowana 
kwota dotacji na jedno 
dziecko w przedszkolu 
prywatnym wynosi 9,5 
tys. zł rocznie, czyli bli-
sko 800 zł miesięcznie. 

 Podczas listopadowej 
gminnej sesji nastąpiło 
zwiększenie planu finan-
sowego na dotację dla 
niepublicznych przed-
szkoli. Gmina przekaże 
niepublicznym placówkom 
o 145,9 tys. zł więcej niż 
planowano, co sprawi, że 
w 2022 roku kwota dotacji 
wyniesie blisko 4 mln zł. 
Na wzrost kwoty dotacji 
miało wpływ m.in. pod-
wyższenie wynagrodzeń 
nauczycieli (w tym z tytułu 
zmian w awansie zawodo-
wym) i tzw. standaryzacja 

zatrudnienia nauczycie-
li specjalistów.

 Zasady naliczania do-
tacji wyrównawczej są 
specyficzne. – Zgodnie 
z przepisami, jeśli wzros-
ną nam koszty utrzymania 
gminnych przedszkoli, to 
obowiązkowo dwa razy 
w roku musimy zaktuali-
zować podstawową kwotę 
dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli. Powstałą róż-
nicę gmina każdorazowo 
musi wypłacić prywatnym 
przedszkolom z wyrówna-
niem od początku roku, 
tj. od stycznia 2022 roku, 
na wszystkie dzieci, które 
uczęszczały do niepublicz-
nych placówek – wyjaśnia 
wiceburmistrz Paweł Szy-
baj, który odpowiada za 
gminną oświatę. 

 Koszty dotacji dla pry-
watnych przedszkoli ros-
ną z roku na rok. W 2020 
roku była to kwota 3,1 mln 
zł, w 2021 roku 3,5 mln zł 
a w 2022 już prawie 4 mln 
zł.  W rezultacie każdy ro-
dzic, który opłaca pobyt 
dziecka w przedszkolu nie-
publicznym, w 2022 roku 
otrzymuje gminne wspar-

cie w kwocie 9 524,76 zł  
w skali roku, czyli 793,73 
zł miesięcznie. /cib

SAMORZĄDOWY JUBILEUSZ SAMORZĄDOWY JUBILEUSZ 
W czwartek 8 grudnia 

br. minęło 8 lat od mo-
mentu objęcia funkcji 
burmistrza gminy Rawicz 
przez Grzegorza Kubika, 
który z tej okazji umieś-
cił w swoich mediach 
społecznościowych wpis 
podsumowujący ostatnie 
lata. Swój post opatrzył 
zdjęciem ze ślubowania, 
które odbyło się pod ko-
niec 2014 roku.

Grzegorz Kubik w pod-
sumowaniu zauważył, że 
szczególnie ostatnie lata 
były niezwykle trudne. 
- Ostatnie 3 lata to czas 
ogromnych wyzwań – pan-
demia i jej skutki, wojna 
w Ukrainie, rosnące ceny 
energii i galopująca infla-
cja. To wszystko odbija się 
na naszym codziennym 
życiu, ale równie mocno 

odbija się na samorządzie, 
na naszych wspólnych moż-
liwościach - napisał bur-
mistrz.

Jak Grzegorz Kubik oce-
nił ostatnich 8 lat? - Nasza 

gmina w tym czasie mocno 
się zmieniła. Nie wszystko 
się udało wykonać, bo cza-
sami życie koryguje nasze 
plany. Ale staramy się do 
maksimum wykorzystać 

szanse i możliwości, które 
przed nami się pojawiają. 
W taki sposób, w ciągu 
tych 8 lat na konto gminy 
wpłynęło około 100 mln zł 
dofinansowań (rządowych 
i unijnych) z najróżniej-
szych programów.

Grzegorz Kubik podzię-
kował również mieszkań-
com za wsparcie oraz 
zaznaczył, że choć spotyka 
się zarówno z pozytyw-
nymi, jak i krytycznymi 
głosami, to według niego 
najważniejszy jest wza-
jemny szacunek, niezależ-
nie od opinii i poglądów. 
Podzielił się również za-
sadami, którymi kieruje 
się w codziennej pracy. - 
W ciągu tych 8 lat nie było 
ani jednego dnia, abym 
pomyślał: „nie da się”. 
Wiem jedno, zawsze trze-
ba próbować, nawet jeśli 

jest tylko 1% szans. Nikt 
z nas nie wie, co przyniesie 
przyszłość, ale powinniśmy 
maksymalnie wykorzystać 
teraźniejszość do tego, by 
nasza gmina zmieniała 
się na lepsze. Tu i teraz, 
starając się o każdą zło-
tówkę, o każdą rozmowę 
z potencjalnym inwesto-
rem, o każdą inwestycję, 
która choćby w małym 
stopniu  poprawi jakość 
życia w naszej małej oj-
czyźnie - stwierdził.

Swój wpis podsumował 
podziękowaniami i odpo-
wiedzią o sympatie partyj-
ne, o które, jak twierdzi, 
często jest pytany. - Czasa-
mi pytacie, jakie partie są 
mi bliskie. Nigdy w żadnej 
nie byłem, a moją jedyną 
partią jest gmina Rawicz 
i jej mieszkańcy - zakoń-
czył. /cib
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667 tys. zł dla organizacji pozarządowych na działania w przyszłym roku 667 tys. zł dla organizacji pozarządowych na działania w przyszłym roku 
- ruszył konkurs ofert- ruszył konkurs ofert

Jak co roku, po uchwaleniu 
Programu Współpracy Gmi-
ny Rawicz z organizacjami 
pozarządowymi na 2023 rok, 
Burmistrz rozpisał I edycję 
otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych. 
Na wsparcie realizacji zadań 
zaplanowano kwotę 667 tys. zł.

Organizacje pozarządowe 
realizujące zadania na rzecz 
mieszkańców gminy Rawicz 
mogą aplikować o dotacje z na-
stępujących zakresów: pomocy 
społecznej, działalności na rzecz 
osób z niepełnosprawnościa-

mi, działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym, polityki 
społecznej, ochrony i promocji 
zdrowia, kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, podtrzymywa-
nia i upowszechniania trady-
cji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świa-

domości narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej, wspierania 
i upowszechniania kultury fi-
zycznej, turystyki i krajoznaw-
stwa, ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, współpracy 
ze społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi innych państw, 

wspierania przedsiębiorczości 
i rozwoju gospodarczego, dzia-
łalności na rzecz dzieci i mło-
dzieży.

Oferty należy złożyć w for-
mie elektronicznej poprzez 
Generator e-NGO w terminie 
do 31 grudnia 2022 roku. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące warunków realizacji, 
celów, oczekiwanych rezultatów 
oraz trybu i kryteriów wyboru 
ofert zawiera ogłoszenie o ot-
wartym konkursie ofert. Z pełną 
treścią ogłoszenia można zapo-
znać się na stronie internetowej 
gminy Rawicz. /mt

KOLEJNE MOGIŁY WOJENNEKOLEJNE MOGIŁY WOJENNE
ZREWITALIZOWANEZREWITALIZOWANE

Z otrzymanej w 2022 roku dotacji Wojewo-
dy Wielkopolskiego, gmina Rawicz wykonała 
remont mogił wojennych na cmentarzu 
parafi alnym w Rawiczu.

Wyremontowano mogiłę zbiorową 5 żoł-
nierzy Wojska Polskiego poległych w 1945 r. 
oraz mogiłę indywidualną kapitana Jerzego 
Ryfińskiego, lekarza poległego w 1945 r. 
W ramach prac zastąpiono stary, lastrikowy 

materiał granitem oraz wykonano nowe 
fundamenty. 

Prace wykonała Firma Usługowo – Handlo-
wa Piotr Kukawka z Rawicza. Wartość prac 
wyniosła 31 980 zł. /mt

przedprzed

przedprzed

popo

popo
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GMINA KONTAKTUJE SIĘ 
Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE WĘGLA 

W gminie Rawicz roz-
poczyna się dystrybucja 
węgla. Pracownicy urzę-
du zaczynają kontaktować 
się z mieszkańcami, którzy 
zgłosili zapotrzebowanie 
na surowiec. Dostawy 
mają rozpocząć się zgod-
nie z kolejnością zgłoszeń. 
Węgiel do gminy będzie 
dostarczony ze spółki PGE 
Paliwa z siedzibą w Kra-
kowie. 

Obecnie do gminy trafi ło 
ponad 1000 wniosków na 
zakup węgla. Gmina pod-
pisała umowę i przesłała 
do spółki PGE Paliwa. Na 
podstawie umowy węgiel 
będzie dystrybuowany do 
mieszkańców. 

 - W najbliższych dniach 
z mieszkańcami, któ-
rzy zgłosili chęć zakupu 
węgla w naszej gminie, 
skontaktują się pracow-
nice i pracownicy urzędu. 
Certyfikat potwierdzający 
pochodzenie i jakość wę-
gla zostanie umieszczony 
na stronie i profilu gmi-
ny. Zgodnie z wytycznymi 
rządu jesteśmy pośredni-
kiem, natomiast kwestia 
jakości węgla pozostaje 
po stronie spółek skarbu 
państwa. Mam nadzieję, 
że cały proces uda nam się 
przeprowadzić możliwie 
szybko i sprawnie – mówi 
burmistrz gminy Rawicz 
Grzegorz Kubik. /cib

DROGA PRZY ALEI
SPACEROWEJ 

Zakończono budowę drogi od 
ul. Piłsudskiego do ul. Dworco-
wej w Rawiczu. Zadanie zreali-
zowano w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na 
podstawie umowy z Wojewodą 
Wielkopolskim. 

Dzięki inwestycji powstała 
nowa droga dojazdowa od dwor-
ca w kierunku ronda na zbiegu 
ul. Podmiejskiej i Piłsudskiego. 
Wykonawcą inwestycji była 
firma GRANITLUX Centrum Ka-

mienia i Klinkieru Marcina Ma-
tuszewskiego.

W ramach budowy powstał 
niemal 250 metrowy odcinek 
wzdłuż istniejącej alei spacero-
wej do rawickiego dworca. Wy-
konane zostały również prace 
związane z budową nowego 
chodnika, oświetlenia i odwod-
nienia. Ponadto powstały 64 
miejsca postojowe oraz 3 dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
/BZPiF

RONDO PRZY WAŁACH PO-
WSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Zakończono roboty budow-
lane w ul. Wały Powstańców 
Wielkopolskich. Zadanie zo-
stało dofinansowane w ramach 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w wysokości 
1 mln 372 tys. zł, całość inwe-
stycji wyniosła 1 mln 597 tys. zł.

W ramach zadania przebu-
dowano ul. Wały Powstańców 

Wielkopolskich, wybudowano 
ciąg pieszo-rowerowy i chodniki 
w ul. Wały Powstańców Wiel-
kopolskich oraz przebudowano 
skrzyżowanie proste w ul. Wały  
Powstańców Wlkp. i Targowa na 
skrzyżowanie typu rondo.

Wykonawcą inwestycji była 
firma NODO Sp. z o.o. z Leszna. 
/BZPiF

INWESTYCJE DROGOWE
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KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARCINAKOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARCINA
I ŚW. MAŁGORZATY W ŁASZCZYNIE I ŚW. MAŁGORZATY W ŁASZCZYNIE 

Zabytki sakralne to jedne z częściej wy-
stępujących na ziemi rawickiej. Łaszczyński 
kościół niewątpliwie do nich należy. Neore-
nesansowa budowla powstała w 1889 roku 
dzięki ofi arności parafi an, a także rodziny 
Sczanieckich – dawnych właścicieli Łasz-
czyna. 

Historia wskazuje jednak, że pierwszy kościół 
istniał już w drugiej połowie XII wieku, a na 
początku XV wieku erygowano parafi ę. Jedno-
nawową świątynię z czworoboczną strzelistą 

wieżą zdobią kolorowe okienne witraże. W 1900 
roku konsekrował ją biskup Edward Likow-
ski. Obok łaszczyńskiego kościoła znajduje się 
kaplica grobowa Mielżyńskich i Sczanieckich. 
Kaplica zbudowana w połowie XIX wieku re-
prezentuje styl neogotycki w architekturze, 
należała do dawnych właścicieli wsi. Budynek 
wzniesiono z czerwonej cegły, nakryto dwu-
spadowym dachem. Jego fasada ozdobiona jest 
dwiema wieżyczkami zwieńczonymi krzyżem, 
nad drzwiami widnieje rzeźba anioła. We wnę-
trzu znajduje się ołtarz z krzyżem i fi gurą Matki 

Bożej Bolesnej. W krypcie spoczęli Ignacy i Fi-
lipina Sczanieccy. Na ścianie kaplicy widnieje 
tablica upamiętniająca rodzinę właścicieli. 
Po 1868 roku, gdy kościół łaszczyński został 
strawiony przez ogień po uderzeniu pioruna, 
za zgodą kurii odprawiano w niej msze święte 
i nabożeństwa.

Nieopodal znajduje się także drewniana 
dzwonnica oraz parafi alny cmentarz, gdzie 
w 1863 roku pochowany został Stefan Bobrow-
ski – bohater niepodległościowy, polityczny 
przywódca powstania styczniowego.

PODZIEL SIĘ
JEDZENIEM,
NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI

Takie hasła wiążą się z uruchomieniem 
przy budynku Centrum Usług Społecz-
nych na ul. Buszy 5 pierwszej jadłodzielni 
w Rawiczu.

Kontener z przeszkloną witryną chłodni-
czą i metalowym regałem służyć ma miesz-
kańcom, którzy będą chcieli podzielić się 
z innymi żywnością o krótkim terminie 
przydatności do spożycia. Jadłodzielnia zo-
stanie uruchomiona w okresie świątecznym. 
Obiektem opiekować się będzie rawicki 
oddział CARITASU przy parafi i św. Andrzeja 
Boboli w Rawiczu.

Dostawcą kontenera była fi rma FERWOR 
z Warszawy. Koszt Jadłodzielni wyniósł 
30,8 tys. zł, w tym dofi nansowanie w wy-
sokości 24,6 tys. zł.

Jadłodzielnia powstała w ramach zada-
nia pn. „Wielkopolska Jadłodzielnia w Ra-
wiczu", które współfi nansował Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w ramach 
„Programu ograniczania marnotrawstwa 
i strat żywności w Wielkopolsce na lata 
2021-2025”. /BZPiF

Na zdjęciu: Dyrektor CUS Władysława 
Czajkowska, zastępca burmistrza gminy 
Rawicz Paweł Szybaj, przedstawicielka CA-
RITAS Violetta Brzezińska.
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Budżety polskich gmin i powiatów na 2023 
rok przez większość samorządowców określane 
są jako krytyczne. Nadchodzące miesiące będą 
trudne głównie z powodu gospodarczych skut-
ków pandemii koronawirusa, wybuchu wojny 
w Ukrainie, rekordowych cen energii, mate-
riałów i usług. Wszystko to potęguje blisko 20 
proc. infl acja. Jak w takiej sytuacji zarządzać 
budżetem? Redakcyjna rozmowa Gazety z bur-
mistrzem gminy Rawicz Grzegorzem Kubikiem. 

Wielu mieszkańców ze smutkiem przyjęło 
informację, że oświetlenie świąteczne zostanie 
ograniczone. Czy to jest konieczne? Czy raczej 
ma to być sygnał dla mieszkańców, że tegorocz-
ny budżet będzie trudny? 

Grzegorz Kubik: Koszty utrzymania oświaty 
i energii wzrastają w stosunku do 2021 roku o około 
19 mln zł. Nigdy do tej pory gmina nie mierzyła 
się z takim wzrostem kosztów spowodowanych 
czynnikami zewnętrznymi. 

Porównajmy te koszty do budżetu 
domowego. W 2021 roku otrzymujemy 
rachunek za prąd na 300 zł, w 2023 roku za 
takie samo zużycie prądu płacimy 1000 zł. 

Jeszcze większy jest wzrost w wydatkach na 
oświatę. I tu wrócę do pytania o iluminacje świą-
teczne. One są piękne, dają świąteczny klimat. 
Ale czy w tej sytuacji i przy takich rachunkach 
są priorytetowe? Rawicz nie jest w tej kwestii 
jedyny. Nawet bogate miasta ograniczają oświet-
lenie świąteczne, tak się dzieje choćby w Sopocie 
czy Gdańsku, skromniej będzie też bliżej nas, np. 
w Głogowie czy Lesznie. 

Czy można porównywać budżet domowy do 
budżetu gminy? To inne wydatki, inne dochody. 

GK: Wbrew pozorom te budżety są podobne. 
Mamy po jednej stronie dochody, po drugiej wy-
datki. W domu nasze dochody to wynagrodzenia, 
a w gminie to podatki, subwencje, dotacje, ewen-
tualnie dodatkowe dochody np. ze sprzedaży 
nieruchomości. W domu wydatki to rachunki za 
prąd, telefon czy gaz, wychowanie i nauka dzieci, 
czynsz, remont mieszkania czy utrzymanie sa-
mochodu. Z kolei w gminie wydatki to również 
rachunki, między innymi za koszty utrzymania 
gminnych jednostek, w tym przedszkoli i szkół, 
oświetlenia, remonty dróg, czystość i zieleń, in-
westycje w postaci nowych dróg czy budynków. 
Dodatkowo dla instytucji, fi rm i samorządów 
te ceny np. za prąd czy gaz są dużo wyższe niż 
w gospodarstwach domowych. 

To się zgadza, ale gmina może starać się o do-
fi nansowanie na budowę drogi, a w domowym 
budżecie dofi nansowania na zakup samochodu 
nie ma. 

GK: Dofi nansowanie można porównać do takiej 
życiowej sytuacji. Od dawna zastanawiamy się, czy 
kupić mieszkanie i nagle bogatszy wujek mówi, że 
da nam 70 proc. kwoty, ale 30 proc. musimy sami 
wygospodarować. I skąd mamy je wziąć, skoro nie 

wiedzieliśmy, że wujek ma taki plan? Podobnie 
z dofi nansowaniami. W momencie planowania 
budżetu nie wiemy, czy dany konkurs zostanie 
ogłoszony, czy nie, a już w ogóle nie możemy za-
planować tego, czy staniemy się benefi cjentami 
programu. Jeśli udaje nam się otrzymać duże 
dofi nansowanie, to do inwestycji musimy dołożyć 
np. 30-40 procent. 

Czyli w tej sytuacji gmina posiłkuje się kre-
dytem? 

GK: Tak. Mój punkt widzenia jest prosty. 

Jeśli ktoś nam dokłada na przykład do 
budowy rynku 80 proc. i nie mamy wolnych 
środków, to wolę wziąć kredyt na pozostałe 
20 proc. niż nie otrzymać tych pieniędzy 
i mieć rynek, na którym można złamać nogę. 

Są plany, że w kolejnym rozdaniu funduszy 
europejskich na rewitalizację dotacje będą zastą-
pione nisko oprocentowanym kredytem i szansy na 
dotację nie będzie. I wtedy na przebudowę rynku 
za kilka lat będziemy musieli wydać 100 proc. ze 
środków własnych, a ceny będą kilka razy wyższe 
niż obecnie. I w rezultacie zawsze remont będzie 
odkładany na lepsze czasy. Niestety słyszałem ta-
kie opinie od niektórych radnych, że powinniśmy 
mniej budować, bo to kosztowne. Ale jak pytam 
tych osób, z których inwestycji z wielomilionowym 
dofi nansowaniem chcą zrezygnować, to każdy 
chowa głowę w piasek.

Wiele razy podkreślał Pan, że jako burmistrz 
zmienił politykę pozyskiwania środków. Jak to 
wygląda w kontekście budżetu?

GK: Po prostu staramy się wykorzystać do 
maksimum ogłaszane konkursy, bo za niedłu-
go staniemy się państwem, które będzie więcej 
wpłacać do budżetu Unii Europejskiej niż z niego 
otrzymywać. I to jest szansa cywilizacyjna, takie 
otwarte na chwilę okienko, żeby zmienić wygląd 
naszych miast, przebudować budynki i ulice. 

Mało kto wie, że od 2016 do 2023 roku 
otrzymamy łącznie, i tu uwaga, 100 mln 
zł dofi nansowań. Żeby je wykorzystać 
dołożyliśmy zaledwie 24 mln zł środków 
z kredytów. 

I oczywiście, ktoś powie, że zwiększyło się za-
dłużenie gminy. Ale jeśli chcemy inwestować 
i wykorzystywać dotacje, to jest to konieczne, 
oczywiście w granicach ustawowych wskaźników, 
których nie przekraczamy. Żeby wykorzystać ko-
lejne zewnętrzne środki otrzymane na inwestycje 
w 2023 roku, musimy zwiększyć nasze zadłużenie 
o 5,4 mln zł. Nie byłoby to konieczne, gdyby nie 
tegoroczne mniejsze wpływy z podatków i sub-
wencji, w tym oświatowej, wzrost cen za energię 
w tym gaz, prąd czy węgiel. To właśnie te elementy 
zmniejszają bezpieczeństwo fi nansowe gminy, 
w tym zmniejszają szanse gminy na posiadanie 
środków własnych na inwestycje. 

Czy pomimo trudnego budżetu gmina prze-
widuje inne inwestycje na 2023 rok? Czy raczej 
tylko te, w ramach których otrzymała dofi nan-
sowania?

GK: Skupiamy się na tych inwestycjach, 
które mają duże dofi nansowanie. Otrzymali-



12/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu 9

KRYZYS, JAKIEGO NIE BYŁO OD DAWNA 
   - ROZMOWA Z BURMISTRZEM GRZEGORZEM KUBIKIEM

śmy 18,6 mln zł na przebudowę poligonu i ulic 
przyległych, do którego dokładamy ok. 4 mln 
z gminnych środków. W przypadku dróg również 
stawiamy na te inwestycje, które mają wsparcie, 
np. Żniwna w Masłowie, czekamy na wsparcie 
budowy ulicy Szczęśliwej. Chcemy też uporać 
się z ul. Piotra Skargi w Rawiczu. Niestety nie na 
każdą drogę możemy dostać dofi nansowanie, bo 
reguły konkursów są ściśle określone. Nie będę 
ukrywał, że interweniowałem u polityków róż-
nych opcji o środki na budowę dróg na naszych 
osiedlach, np. w Dębnie Polskim, w Masłowie 
czy w Sierakowie, bo tutaj trudno otrzymać 
dofi nansowanie. 

 Mamy też dofi nansowanie na termomoder-
nizację Szkoły Podstawowej nr 4 i budynku SP 
ZOZ oraz na budowę windy w urzędzie, tutaj jest 
wsparcie z PFRON-u. W 2023 roku otworzymy 
też dla mieszkańców nową Multibibliotekę oraz 
budynek przy ulicy Buszy. To znacząco zmieni 
oblicze centrum miasta i poszerzy ofertę dla na-
szych mieszkańców. 

Wróćmy na chwilę do tematu oszczędności. 
Jeden z prezydentów dużych miast zadeklaro-
wał, że w gabinecie z powodu oszczędności ma 
tak zimno, że urzędnicy przychodzą do niego 
i bardzo szybko załatwiają swoje tematy. W swo-
im gabinecie też wdrożył Pan oszczędności?

GK: W moim biurze zawsze w okresie grzew-
czym było chłodno. Obecnie też najcieplej nie 
jest, ale we wszystkim należy zachować zdrowy 
rozsądek. W moim gabinecie jest ok. 18-19℃. Pod 
marynarkę, prócz koszuli, dorzucam pulower 
i temperatura się wyrównuje. 

DWIE CZOŁOWE INWESTYCJE 
Z DOFINANSOWANIEM JUŻ NA FINISZU

W 2023 ROKU MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z MULTIBIBLIOTEKI 
ORAZ BUDYNKU PRZY ULICY BUSZY 5.



12/2022 (rok XXIX)     gazeta@rawicz.eu10

9 listopada br. odbyły się wybo-
ry do Młodzieżowej Rady Gminy 
Rawicz. W wyniku wyborów obsa-
dzono 14 mandatów (na 17 możli-
wych). Kadencja rady potrwa do 
30 kwietnia 2024 roku.

Młodzieżowymi Radnymi zostali:
1) Kędzierski Hubert – okręg nr 
1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
1 w Rawiczu.
2) Sura Zuzanna – okręg nr 2 - Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Rawiczu.
3) Kaczmarek Amelia Magdalena
– okręg nr 3 - Szkoła Podstawowa 
nr 4 im. Władysława Broniewskiego 
w Rawiczu.
4) Grześkowiak Amelia – okręg nr 
4 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
2 w Rawiczu.
5) Trzcieliński Kacper – okręg nr 
5 - Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Sierakowie.
6) Ratajczyk Olga Maria – okręg 
nr 6 - Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Masłowie.
7) Maćkowiak Kewin Sebastian
- okręg nr 7 - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Zielonej Wsi.
8) Kolibabka Piotr – okręg nr 8 - 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słu-
pi Kapitulnej.
9) Wolak Adrian Grzegorz – okręg 
nr 10 - Zespół Szkół Zawodowych 
w Rawiczu.
10) Pudys Olga – okręg nr 10 - Ze-
spół Szkół Zawodowych w Rawiczu.
11) Pawlaczyk Aleksandra – okręg 
nr 10 - Zespół Szkół Zawodowych 
w Rawiczu.
12) Sierpowska Marta – okręg nr 
10 - Zespół Szkół Zawodowych w Ra-
wiczu.
13) Strugała Amelia – okręg nr 11 
- I Liceum Ogólnokształcące w Ra-
wiczu.
14) Szybaj Adam – okręg nr 11 - I Li-
ceum Ogólnokształcące w Rawiczu.

Młodzieżowi Radni rozpoczęli 
swoje działania od spotkania in-
tegracyjnego w formie bowlingu, 
które odbyło się 18 listopada  br. 
w „Różanym Zakątku” w Osieku. 
Wspólnej zabawie i poznawaniu 
się towarzyszyły rozmowy o mo-
tywacjach do pracy w Radzie, or-
ganizacji Rady i planach, jakie 
Młodzieżowi Radni zamierzają 
zrealizować. Następnie, 22 listo-
pada odbyły się warsztaty dla nowo 
wybranej Rady, prowadzone przez 
Panią Beatę Grzegorzewską, trener-
kę z Centrum PISOP w Lesznie. Mło-
dzież pracowała nad planem pracy 
na najbliższy rok oraz założeniami 
pierwszego projektu, na którego 
realizację otrzyma dofi nansowanie 
z PISOP-u. Ustalono, że będzie to 
projekt na cel charytatywny, aby 
ratować serduszko małej Tosi z Sie-
rakowa. Młodzieżowi Radni zdecy-
dowali, że  upieką i rozprowadzą 
podczas Jarmarku Bożonarodze-
niowego pierniki, a dochód z akcji 
zasili zbiórkę na rzecz dziewczynki. 
Dodatkowo odbędzie się konkurs 
na najpiękniejszy piernik bożona-
rodzeniowy.

Młodzieżowi Radni zaangażowali 
się także w akcję przeprowadzki 
Rawickiej Biblioteki Publicznej do 
nowej siedziby. W tej wyjątkowej 
akcji, która odbyła się 25 listopada, 
zadaniem Młodzieżowych Radnych 
było dbanie o porządek na trasie 
przeprowadzkowego „łańcucha” 
rąk i dobrych serc, utworzonego 
przez uczniów i wolontariuszy. Rad-
ni służyli pomocą uczestnikom akcji, 
rozdawali ciepłą herbatę i pomagali 
w transporcie książek.

Po tym pracowitym czasie nad-
szedł uroczysty moment pierwszej 
Sesji Młodzieżowej Rady Gminy 
Rawicz V kadencji, która odbyła 
się 2 grudnia br. w sali sesyjnej 

Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. 
W sesji uczestniczył Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Gminy Rawicz, 
Burmistrzowie Gminy Rawicz, Se-
kretarz Gminy, Dyrektorzy Szkół 
lub Opiekunowie Samorządów 
Szkolnych i reprezentanci Samo-
rządów Uczniowskich. Zgodnie 
ze statutem Młodzieżowej Rady 
pierwszą sesję poprowadził najstar-
szy wiekiem Młodzieżowy Radny, 
czyli Adrian Wolak, który spisał się 
w tej roli wzorcowo. Młodzieżowi 
Radni złożyli uroczyste ślubowanie 
i otrzymali z rąk Burmistrza Gminy 
Rawicz zaświadczenia o wyborze 
na Młodzieżowego Radnego. Ode-
brali też liczne gratulacje i życzenia 
owocnej pracy. Następnie Młodzie-
żowi Radni dokonali wyboru Prezy-
dium Rady oraz Komisji Rewizyjnej. 
Chętnych do sprawowania tych 
funkcji nie brakowało, podobnie 
jak akcentu rywalizacji i pierwszej 
lekcji demokracji. Wybory do ostat-

niej chwili nie były oczywiste, a ko-
misja skrutacyjna w składzie: Olga 
Pudys, Amelia Strugała i Kacper 
Trzcieliński, pod opieką pracowni-
ka Biura Rady Joanny Jankowskiej, 
miała sporo pracy. Szczególnie dużo 
emocji dostarczył wybór przewod-
niczącego, który przyniósł aż dwie 
tury głosowania. 

Ostatecznie do Prezydium 
Rady weszli:
– Adrian Grzegorz Wolak – Prze-
wodniczący,
– Marta Sierpowska – Wiceprze-
wodnicząca,
– Aleksandra Pawlaczyk – Sekretarz.
Miejsca w  Komisji Rewizyjnej zajęli: 
– Amelia Grześkowiak,
– Zuzanna Sura,
– Piotr Kolibabka.

Tym samym Młodzieżowa Rada 
Gminy Rawicz stała się faktem, 
o którym z pewnością jeszcze nie 
raz w czasie tej półtorarocznej ka-
dencji usłyszymy.  /WES/RBP 

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY RAWICZ MŁODZIEŻOWA RADA GMINY RAWICZ 
V KADENCJI WYBRANA. V KADENCJI WYBRANA. CO DALEJ?CO DALEJ?

GRANTY PPGR – KOLEJNY 
SPRZĘT KOMPUTEROWY
TRAFIŁ DO UCZNIÓW

Gmina Rawicz kontynuuje przekazywanie 
sprzętu komputerowego zakupionego w ra-
mach projektu grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR”. Łącznie w programie 
„Granty PPGR” sprzęt komputerowy otrzyma 
351 uczniów.

Tym razem do rąk uczniów trafiły kompute-
ry stacjonarne w ilości 12 szt. Odbiór sprzętu 
został poprzedzony zawarciem z rodzicem/
opiekunem prawnym ucznia lub samym ucz-
niem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przeka-
zania sprzętu komputerowego. Komputery 
stacjonarne zostały przekazane uczniom 12 
grudnia br.

Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na 
realizację zadania związanego z edukacją zdalną 
dzieci z rodzin dotkniętych skutkami likwidacji 
Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rol-
nej, którzy nie otrzymali tożsamego wsparcia 
z innych działań przeznaczonych do ograni-
czenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rea-
lizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Prioryte-
towa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia. /WES
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Tomasz Musielak

7 grudnia br. w Domu Kultu-
ry w Rawiczu odbyła się ostatnia 
w tym roku akcja honorowego 
krwiodawstwa. Do oddania krwi 
zgłosiło się 47 osób, spośród któ-
rych do donacji zakwalifi kowano 
43 dawców. W sumie zebrano 19 
litrów i 350 ml krwi.

Organizatorzy: Gmina Rawicz 
i Klub Honorowych Dawców Krwi 
przy Zarządzie Rejonowym PCK 
w Rawiczu dziękują wszystkim, 
którzy przez cały rok wspierali ak-
cję oddając krew. Przez cały 2022 r. 
uzbieraliśmy aż 73 litry 350 ml tej 
drogocennej tkanki. Może w nowym 

roku będzie jej jeszcze więcej dzięki 
kolejnym dawcom? 

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz 
zostać krwiodawcą, podpowiadamy:
• TAK - jeżeli ukończyłeś 18 r. życia, 
a nie przekroczyłeś 65 r. życia.
• TAK - jeżeli jesteś zdrowy, bo tylko 
wtedy oddana krew nie spowodu-
je uszczerbku na twoim zdrowiu, 
a pomoże biorcy.
• TAK - jeżeli czujesz się zdrowy.
• TAK - jeżeli taka jest twoja decyzja.

Mimo postępu medycyny krwi nie 
da się zastąpić żadną inną substan-
cją. Oddając krew i osocze ratujesz 
zagrożone życie. /WES

HONOROWE KRWIODAWSTWO

Czas adwentu

Słowo „adwent” pochodzi od 
łacińskiego „adventus”, co tłuma-
czymy jako „przyjście”. Terminem 
tym określamy czas oczekiwania 
na powtórne narodziny Jezusa 
Chrystusa. 

Choć zgodnie z kościelną trady-
cją adwent obejmował 4 niedziele 
przypadające przed Bożym Naro-
dzeniem, to w ludowych wyob-
rażeniach okres ten trwał dłużej. 
Dla niektórych Wielkopolan czas 
oczekiwania na przyjście Jezusa 
rozpoczynał się już na św. Marci-
na, a więc 11 listopada. W czasach 
staropolskich był to bowiem dzień 
rozliczeń fi nansowych, płacenia po-
datków i danin, czyli swego rodzaju 
zamknięcia roku gospodarczego. 
Za symboliczny początek adwentu 
uważano też dzień św. Andrzeja, 
od kiedy zaprzestawano hucznych 
imprez, w myśl powiedzenia  „Świę-
ta Katarzyna klucze pogubiła, św. 
Andrzej znalazł, zamknął skrzyp-
ki zaraz”.

Upływający do Bożego Naro-
dzenia czas odmierzał wieniec ad-
wentowy, wykonywany z gałązek 
świerku lub sosny oraz czterech 
świec - po jednej na każdy tydzień. 
Zwyczaj przygotowywania wień-
ców sięga początków XIX wieku. 
Zgodnie z chrześcijańską symbo-
liką, światło świec miało wskazy-
wać drogę i rozpraszać ciemność, 
zielone gałązki nawiązywały do 
nadziei, jaka wiązała się z narodzi-
nami Jezusa, natomiast krąg ozna-
czał bliskość, rodzinę i wspólnotę.

Adwentowi towarzyszyły poran-
ne Msze Święte ku czci Najświętszej 
Maryi Panny, nazywane roratami. 
Tradycja ich odprawiania pojawiła 
się na ziemiach polskich w XII w. 
Początkowo nabożeństwa nie cie-
szyły się znaczną popularnością; 
dopiero 400 lat później roraty za-
częły ściągać do kościołów tłumy. 

Charakterystycznym elementem 
grudniowych mszy stały się lam-
piony, którymi dzieci oświetlały 
sobie drogę w ciemności. 

W Wielkopolsce wierzono, że 
w adwencie należy wystrzegać się 
wielu prac gospodarskich, takich 
jak np. oranie. Popularne było przy-
słowie: „kto w Adwencie ziemię 
pruje, ten przez siedem lat choru-
je”. Przez wiele lat rygorystycznie 
przestrzegano postu, wstrzymując 
się od jedzenia jakichkolwiek pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego. 
Dyscyplina w tym zakresie zaczęła 
się wśród Wielkopolan rozluźniać 
dopiero w okresie międzywojnia.

Mikołajki 

Początków grudnia ze szczególną 
niecierpliwością oczekiwały dzieci. 
Wszystko za sprawą niezwykłego 
jegomościa, który 6 dnia miesiąca, 
pod osłoną nocy, odwiedzał domo-
stwa i zostawiał upominki, czyli 
Świętego Mikołaja.

Zwyczaje związane z tą uwiel-
bianą przez wszystkich postacią 

przywędrowały na ziemie polskie 
około połowy XIX w. z terenów 
dzisiejszych Niemiec. Początko-
wo nie były one zbyt popularne; 
dla przykładu w Wielkopolsce 
przyjęły się wyłącznie w miastach 
(w większości zamieszkiwanych 
przez Niemców). Mieszkańcy wsi 
oraz szlacheckich dworków jeszcze 
przez kilkadziesiąt lat nie mogli 
przekonać się do Świętego Mikoła-
ja, oczekując w to miejsce wizyty 
innego darczyńcy – Gwiazdora. 

Najwięcej emocji budziły oczy-
wiście otrzymywane w tym dniu 
prezenty. Aby je dostać, wielkopol-
skie dzieci musiały przygotować 
buciki, do których Święty Mikołaj 
wkładał upominki. Co ciekawe, 
w innych częściach Polski popular-
niejszym miejscem ukrywania 
niespodzianek były skarpetki 
lub poduszka. 

Dzień św. Łucji 

Ważnym dniem w grudnio-
wym kalendarzu był również 
13 dzień miesiąca, kiedy wspo-

minano postać świętej Łucji. 
Poczynając od tego momentu, 
przez następne 12 dni (czyli do 
Bożego Narodzenia) z ogromną 
uwagą obserwowano pogodę. 
Każdy z tych dni odpowiadał 
kolejnemu miesiącowi w nad-
chodzącym roku i stanowił pro-
gnozę tego, jakiej aury należy 
się spodziewać.

W dzień świętej Łucji bez-
błędnie miały się sprawdzać 
wróżby miłosne. Chcąc przewi-
dzieć swój los, panny wstawia-
ły o poranku gałązki wiśni do 
wazonu stojącego przy łóżku. 
Jeżeli do Nowego Roku rośli-
na zakwitła, to był to znak, iż 
w tym roku wróżąca sobie nie-
wiasta wyjdzie za mąż.

13 dzień grudnia posiadał też 
i mroczny aspekt – uchodził on 
za jeden z najciemniejszych dni 
w roku, w związku z czym szcze-
gólnie miały go sobie upodobać 
czarownice. Przede wszystkim na 
wsiach obawiano się, że wspól-
niczki diabła psują wówczas zgro-
madzony na zimę pokarm lub 
podmienią śpiące w kołysce dzie-
ci. Aby ustrzec się magii szkodli-
wej, w kątach izby umieszczano 
aromatyczne zioła, których woń 
odstraszała wiedźmy. O ochronę 
przed złem modlono się też do 
świętej Łucji, której atrybutem 
była lampa oliwna lub świeca, 
służąca do oświetlenia zimowego 
mroku.  

GRUDZIEŃ U NASZYCH PRADZIADKÓW

Desire Thomassin “Jelenie w zimowym krajobrazie”
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Felix już nie raz przekonał się, jak 
niełatwo jest być nastolatkiem, a już 
w szczególności nastolatkiem dorasta-
jącym w dwudziestym piątym wieku 
naszej ery. Chłopak żył bowiem w cza-
sach, w których ludzkość coraz śmielej 
spoglądała w gwiazdy, a Ziemia stop-
niowo traciła na znaczeniu. Kolonie na 
innych planetach nie były już niczym 
niezwykłym, a najwięksi wizjonerzy 
zaczęli snuć odważne plany podboju 
sąsiednich galaktyk. Felix, tak jak każ-
dy człowiek wchodzący w dorosłość, 
musiał niebawem zdecydować o swo-
im miejscu w Układzie Słonecznym, 
a każdy z możliwych wyborów mógł 
diametralnie wpłynąć na jego życie. 
Poza typowymi problemami okresu doj-
rzewania, chłopak zmagał się z presją 
społeczeństwa, które gloryfi kowało ze-
rwanie więzów z mocno wyeksploato-
waną, błękitną planetą. Problem polegał 
na tym, że Felix, w przeciwieństwie do 
większości swoich rówieśników, wcale 
nie był pewien, czy chce bezpowrotnie 
opuścić Ziemię. Nie zdążył jej jeszcze 
wystarczająco dobrze poznać w ciągu 
swojego krótkiego życia, a już kazano 
mu się z nią żegnać. Wybór przyszłej 
kariery był trudny, a czas uciekał…

W końcu nastał dzień, w którym 
młodzieniec musiał przypieczętować 
swój los. Wydarzyło się to wtedy, gdy 
dzieci ze szkoły Felixa zabrano na 
niezwykłą wystawę: kosmiczne tar-
gi pracy. To właśnie tam największe 
międzyplanetarne korporacje dawa-
ły młodzieży szansę wyrwania się ze 
starej, błękitnej planety. Dwudziesty 
piąty wiek naszej ery szczycił się niemal 
zerowym bezrobociem, wobec czego 
od każdego oczekiwano natychmiasto-
wego rozpoczęcia pracy. Świat pędził 
przed siebie szybciej niż kiedykolwiek 
wcześniej i nikt nie mógł pozwolić sobie 
na zwłokę lub bezczynność. 

Gdy tylko Felix i jego rówieśnicy do-
tarli na targi, wszystkich oszołomiły 
niezliczona ilość stoisk i niesamowite 
technologie wykorzystywane przez 
wystawców. W hali pełno było zaawan-
sowanych robotów w błyszczących 
pancerzach, nad stanowiskami unosiły 
się holografi czne zdjęcia przestrzeni 
kosmicznej, a na dachu wyświetlano 
projekcję nocnego nieba z dumnym 
hasłem: “Już teraz wybierz karierę 
w kosmosie, żeby zdążyć przed koń-
cem życia na Ziemi!”. 

Nieco oszołomiony, Felix skierował 
się do pierwszego stoiska, nad którym 
unosiła się ogromna makieta Marsa. 
Wszystkie największe miasta zazna-
czone były na modelu świetlistymi 
punktami. Były ich tysiące.

– Zapraszam, zapraszam – na-
woływał uśmiechnięty mężczyzna 
w brokatowym garniturze. – Dajcie 
się oczarować cudom czerwonej pla-
nety! Nowoczesne miasta, krystalicznie 
czyste morza i oceany, a także bujne 
lasy, jakich próżno już szukać na Ziemi! 

Chłopak zerknął na oferty pracy, 
wyświetlane za pomocą rozstawionych 
wokół stoiska hologramów. Mars był 
miejscem popularnym i już w znacz-
nym stopniu przeludnionym. Jak się 
okazało, wszystkie ogłoszenia dotyczyły 
mało ciekawych zajęć, takich jak sprzą-
tanie lub harówka w ultra marketach. 
Na domiar złego, za każde stanowisko 
pensja była niezwykle niska. Nie bez 

powodu w Układzie Słonecznym roz-
powszechnił się żart, wedle którego 
bogaci mieszkańcy Marsa poszukują 
na innych planetach niewolników.

– Czy to naprawdę wszystkie propo-
zycje pracy? – dopytywał nieco zawie-
dziony Felix.

– Niestety tak. Lepsze stanowiska 
zarezerwowane są dla aktualnych 
mieszkańców czerwonej planety i ich 
dzieci. Ale czasami trafi ają się praw-
dziwe perełki! Kto wie, może będziesz 
miał okazję na szybką zmianę pracy?

– A czy oferujecie przynajmniej za-
kwaterowanie i wyżywienie?

– Tak! – zawołał entuzjastycznie męż-
czyzna w garniturze, uśmiechając się 
przy tym w sztuczny sposób. – Przez 
pierwszy rok zapewniamy nocleg i wy-
żywienie w marsjańskich obozach dla 
imigrantów. Później będziesz musiał 
ustąpić miejsca nowym przybyszom, 
ale bez obaw, na pewno w międzycza-
sie znajdziesz tanie mieszkanie!

– A jeśli mi się nie uda?
– Niemożliwe! – Mężczyzna roze-

śmiał się głośno, skupiając na sobie 
uwagę przechodzących obok nasto-
latków. – Mars to nowa Ameryka! Od 
pucybuta do milionera!

Felix już nie słuchał. Łudził się, że 
należy mu się od życia nieco więcej, niż 
tylko usługiwanie bogatym Marsjanom. 
Za to kilku innych chłopców zaczęło 
wypełniać formularze rejestracyjne.

– Tutaj, człowieku płci męskiej. Po-
dejdź – odezwał się nagle metalicznym 
głosem jeden ze srebrnych robotów 
górniczych. Maszyna z grubsza przypo-
minała humanoida, ale zamiast głowy 
wyposażona była w zaawansowany 
skaner otoczenia i niewielki głośniczek, 
a jej potężne ramiona były niepropor-
cjonalnie długie.

– O mnie chodzi? – Felix zerknął na 
widoczne na przednim panelu robota 
logo, kilof uderzający w pędzącą po 
niebie kometę. Oznaczało to przyna-
leżność do największego w Układzie 
Słonecznym konsorcjum górniczego.

– Tak. Człowieku, czy jesteś zainte-
resowany pracą na orbitującej wokół 
Merkurego stacji kosmicznej?

Nie czekając na odpowiedź, robot 
zaczął skanować Felixa od stóp do głów. 
Chłopak wyprostował się i napiął mięś-
nie, jakby to mogło dać mu większe 
szanse na sukces.

– Na czym polegałaby ta praca? 
Z tego co wiem, to Merkury nie nadaje 
się do zamieszkania.

– Nie, ale cała armia robotów wydo-
bywa z planety cenne surowce. Praca 
polega na dbaniu o maszyny górni-
cze. Uwaga! Skan zakończono. – Nagle 
dioda na korpusie maszyny błysnęła 
na czerwono, a z głośniczka rozległa 
się seria zgrzytów i trzasków. – Nie. 
Nie ważne. Zapomnij człowieku, nie 
nadajesz się. Nie masz predyspozycji 
do wieloletniej pracy w odosobnieniu, 
w warunkach skrajnie niesprzyjają-
cych gatunkowi ludzkiemu. Odejdź.

– Wieloletniej pracy w odosobnieniu?
– Tak. Kontrakt podpisywany jest na 

dziesięć lat i w tym czasie każdy pra-

cownik przebywa w wydzielonej tylko 
dla niego sekcji na stacji kosmicznej. 
Interakcje międzyludzkie nie są mile 
widziane. – Robot zwrócił się w stro-
nę przechodzącej obok dziewczyny 
i rozpoczął kolejny skan. – Hej. Tutaj, 
człowieku płci żeńskiej. Podejdź.

W ciągu następnych kilku godzin Felix 
sprawdził wielu wystawców i za każdym 
razem oferty pracy były albo bardzo 
parszywe, albo z jakiegoś powodu wy-
kluczały kandydaturę kogoś takiego, jak 
on. Nie miał najmniejszych szans na to, 
by zamieszkać w jednym z luksusowych 
miast, dryfujących w gazowej atmosfe-
rze Jowisza. Nie nadawał się na strażnika 
więziennego na skutej lodem Europie, 
będącej kolonią karną dla największych 
kosmicznych zbrodniarzy. Nie mógł się 
także pochwalić wybitnymi wynikami 
w nauce, które pozwoliłyby mu dostać 
się do jednej z elitarnych placówek na-
ukowych na Ceres.

Zrezygnowany i przygnębiony, Felix 
dotarł na sam koniec hali targowej, 
gdzie mieściło się bardzo staromodne 
stoisko. Przy skromnym stole siedział 
starszy mężczyzna, zajęty notowaniem 
czegoś na kartce. W erze nanoproceso-
rów widok prawdziwego papieru był 
na tyle niezwykły, że przykuł uwagę 
Felixa. Co więcej, przy brzegu blatu uło-
żony był schludny stosik książek. Tak 
piękne egzemplarze były prawdziwą 
rzadkością w tych czasach.

– Dzień dobry. Jaką mega korporację 
pan reprezentuje? – zagadnął chłopak, 
pożądliwie zerkając na grube tomiszcza.

– Żadną – odpowiedział mężczy-
zna, bardzo zaskoczony tym, że ktoś 
go zaczepił. – Jestem przedstawicielem 
lokalnej organizacji o nazwie Pierwszy 
Dom. Słyszałeś o niej może?

– Tak, wspominali o niej w szkole. 
Ponoć skupiacie się na promowaniu 
Ziemi jako miejsca do życia. Proszę mi 
wybaczyć, ale raczej z marnym skut-
kiem. Nawet nauczyciele się z tego 
naśmiewali. W tych czasach wszyscy 
chcą lecieć w kosmos.

– Już teraz wybierz karierę w kosmo-
sie, żeby zdążyć przed końcem życia 
na Ziemi! – wyrecytował ironicznie 
mężczyzna, wskazując palcem na 
ogromne hasło targów wyświetlają-
ce się w górze. – Wielu bagatelizuje 
naszą planetę, mówią, że tutaj już nie 
ma czego szukać. A ja twierdzę, że 
życie na Ziemi wcale nie ma się ku 
końcowi! Poza tym jest tu nadal tak 
wiele pięknych miejsc, istnych cudów 
natury i architektury! Jak można nie 
kochać tej planety? A jak to jest z tobą, 
młodzieńcze? Czy widziałeś kiedyś 
piękne miasta śródziemnomorskie? 
Podziwiałeś majestat Himalajów? Byłeś 
świadkiem cudów natury w puszczach 
Ameryki Południowej? Czułeś wiatr 
na twarzy podczas rejsu przez ocean?

– Nie. Bardzo chciałbym zobaczyć 
wszystkie te miejsca, ale zawsze tłuma-
czono nam, że Ziemia jest dla ludzi bez 
przyszłości. Sam nie wiem…

– Oni chcą, żeby każdy tak myślał! 
Wszystkie te międzyplanetarne korpo-
racje, które swoje zyski czerpią poza 

naszą planetą, bardzo starają się, żeby 
to kolonie wydawały się atrakcyjniej-
szym miejscem do życia.

Traf chciał, że nieopodal przechodzi-
ło dwóch kolegów z klasy Felixa, którzy 
zaczęli pokazywać go sobie palcami, 
uśmiechając się przy tym w głupko-
waty sposób. Pięknie wydane książki 
przy stanowisku staruszka nie zrobiły 
na nich żadnego wrażenia. Najpraw-
dopodobniej nie wiedzieli nawet, czym 
były te przedmioty.

– Hej, Felix! – zawołał jeden z nich, 
wysoki chłopak o tępym wyrazie twarzy. 
– Właśnie zapisaliśmy się do akademii 
wojskowej na Tytanie! Będziemy od-
krywać nowe planety i bronić naszej 
galaktyki, jak przystało na prawdziwych 
mężczyzn! A ty? Słyszałem, że nawet na 
Marsie nie chcą takich nieudaczników!

– Współczuję im – stwierdził star-
szy mężczyzna, obserwując odcho-
dzących chłopców. – Nie mają pojęcia, 
jak ciężkie jest szkolenie na Tytanie. 
Podobno dziesięć procent rekrutów 
umiera w ciągu pierwszego roku. A ci, 
którzy dotrwają do końca, wysyłani są 
na dalekie misje do sąsiednich galak-
tyk. Czekają ich całe lata samotności 
na statkach przemierzających pustkę 
kosmosu. Często to droga bez powrotu.

– To wszystko jest bez sensu! Życie na 
Ziemi wcale nie wydaje mi się gorsze niż 
to, co oni wszyscy oferują. Wielokrotnie 
wyobrażałem sobie, że podróżuję po na-
szej planecie, że mam szansę zobaczyć 
wszystkie cuda, o których tylko uczo-
no mnie na historii – oświadczył Felix, 
nawet nie oglądając się za złośliwymi 
kolegami. – Co mógłbym tutaj robić?

– Bardzo wiele rzeczy! Organizacja 
Pierwszy Dom dba o zachowanie na-
turalnego ekosystemu naszej planety 
i potrzebujemy rąk do pracy w każdej 
części świata. Możemy sfi nansować 
twoją relokację i zapewnić wsparcie 
na każdym kroku. A co najważniejsze, 
nikt nie zobowiązuje cię do jednego 
wyboru na całe życie. Będziesz mógł do-
wolnie zmieniać miejsce zamieszkania. 
Ba, nawet szczerze do tego zachęcam! 
Częścią naszej pracy jest promowanie 
cudów tej pięknej planety, a to wymaga 
zobaczenia ich na własne oczy. Pla-
nujemy w najbliższym czasie wydać 
kolejny, zaktualizowany przewodnik 
po Ziemi! Tu przed sobą widzisz pierw-
sze wydanie.

Mężczyzna pogładził czule stertę 
książek, tak jakby były jego najcen-
niejszym skarbem. Po chwili wahania 
podniósł egzemplarz z samej góry i po-
dał go chłopakowi.

– Proszę! Możesz to przeczytać, obie-
cuję, że to ostatecznie cię przekona, że 
życie na Ziemi nadal może być niesa-
mowitym przeżyciem. 

Felix westchnął z podziwem i przy-
cisnął grubą księgę do piersi. Wizja 
nakreślona przez staruszka napawa-
ła optymizmem, dawała nadzieję na 
spokojne i satysfakcjonujące życie. 
Mogło to okazać się tak upragnionym 
wyrwaniem się z wiecznego wyścigu 
szczurów. Do tej pory nikt nie oferował 
mu takiej swobody. Od małego słyszał, 
że liczy się tylko błyskotliwa kariera 
wśród gwiazd. Uśmiechnął się od ucha 
do ucha i uścisnął dłoń, którą wyciągnął 
ku niemu starszy mężczyzna.

– Proszę opowiedzieć mi coś więcej 
o tej pracy. Myślę, że zostanę na Ziemi! 

TARGI PRZYSZŁOŚCITARGI PRZYSZŁOŚCI
Emil Zawadzki; I miejsce w kategorii Dorośli w konkursie na opo-

wiadanie „Zdążyć przed końcem” z okazji Nocy Bibliotek 2022. 
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We wrześniu 1939 r. rozpo-
częła się okupacja hitlerowska. 
Miałem wówczas 14 lat. W domu 
rodzinnym, na kilkuhektarowym 
gospodarstwie, mimo licznego 
rodzeństwa, pozostała wkrótce 
tylko matka, młodszy brat i ja. 
Starszy brat i siostry zostały 
wywiezione do pracy na tere-
nie Niemiec. Ojca straciliśmy 
już w 1931 r. W zaistniałej sy-
tuacji przyszło mi zostać go-
spodarzem, a więc orać, siać, 
kosić łąki i zboże. Było to na 
południowym krańcu powiatu 
rawickiego.  Od września 1940 
r. zostałem zobowiązany też 
do pracy w cukrowni w czasie 
kampanii cukrowniczej. Matka 
tłumaczyła sołtysowi – Niemco-
wi, że syn liczy dopiero 15 lat 
i codzienna praca w cukrowni 
i dość daleki dojazd, będzie dla 
niego za trudna. Poza tym jest 
potrzebny do pracy w domu, ale 
nie odniosło to żadnego skutku. 
Przez cztery kolejne kampanie 
pracowałem w cukrowni Żmi-
gród. Miasteczko to przed 1939 
r. było na terenie Niemiec i nazy-
wało się Trachenberg. Do pracy 
trzeba było dojeżdżać rowerem. 
Z mojej wsi dojeżdżało nas kilku. 
Odległość w obie strony sięga-
ła 34 km, a czas pracy wynosił 
12 godzin. Kampania trwała od 
około połowy września do poło-
wy stycznia. Kampanię 1944/45 

odbywałem w cukrowni Miej-
ska Górka. Miałem trochę bliżej 
i pracowałem w magazynach – 
przemiennie - w dzień i w nocy. 
Kampanię tę przebyłem z moim 
sąsiadem, młodszym ode mnie 
o dwa lata. Na nieszczęście na 
końcu listopada zabrakło bura-
ków cukrowych. Winę za to po-
nosiła kolej, która w owym czasie 
pracowała przede wszystkim dla 
wojska, a stosy buraków leżały 
zwiezione przy dworcach kole-
jowych. Kampanię przerwano.

Dyrekcja cukrowni poleciła 
nam 1 grudnia 1944 r. zebrać się 
w godzinach rannych na dworcu 
kolejowym w Rawiczu. Wagona-
mi towarowymi przewieziono 
nas (około 300 mężczyzn) na 
dworzec kolejowy w Poznaniu – 
Dębcu. Tam kopaliśmy głębokie 
rowy przeciwczołgowe, od świtu 
do zmroku, również we wszyst-
kie niedziele. Poznań z rozkazu 
Hitlera miał się stać twierdzą 
nie do zdobycia (Festung Posen). 
Spaliśmy w barakach na drew-
nianych piętrowych pryczach, 
a wyżywienie było więcej niż 
marne. Na szczęście nie było 
mrozów. Zbliżały się święta Bo-
żego Narodzenia, a myśmy wciąż 
kopali i kopali.

Nastał 24 grudnia 1944 r. 
i straciliśmy nadzieję na powrót 
do domu, na wieczór wigilijny 
i święta. Zbliżało się już połu-

dnie, gdy pilnujący nas Niemiec 
oznajmił, że cukrownia w Miej-
skiej Górce domaga się naszego 
powrotu i dziś od godziny 16:00 
możemy rozjeżdżać się do do-
mów. Trudno opisać radość jaka 
nas wówczas opanowała. Nawet 
w tych ponurych, strasznych 
czasach zdarzały się chwile wiel-
kiej radości. 

Po przekazaniu sprzętu i za-
braniu naszych tobołków z wiel-
kim pośpiechem udaliśmy się 
z kolegą na pobliski dworzec, 
ale dostanie się do pociągu było 
po prostu wyczynem. W niesa-
mowitej ciasnocie dotarliśmy 
wieczorem do Rawicza. Czekało 
nas jeszcze 11 km pieszej drogi. 
Obowiązywała godzina policyj-
na. Rawicz był jak wymarły i nie 
spotkaliśmy dosłownie nikogo. 
Mroźno nie było. Panowała wy-
jątkowa cisza, którą od czasu do 
czasu przerywało szczekanie 
psów. Nie zapomnę nigdy tego 
wieczoru wigilijnego. Chyba 
też nigdy tak nie doceniałem 
znaczenia domu rodzinnego 
i najbliższych jak w ten wieczór.

Na podwórzu przywitał mnie 
nasz pies. Nie mogłem się od nie-
go opędzić. Matka zobaczywszy 
mnie w drzwiach rozpłakała się. 
Swoim powrotem sprawiłem jej 
wielką radość, a obawiała się, że 
mogę w ogóle nie wrócić. Musia-
łem długo opowiadać o wszyst-

kim jak było w czasie kopania 
rowów, a oni co w tym czasie 
działo się w domu i we wsi. Po 
kolacji udałem się z bratem obej-
rzeć gospodarstwo, gdyż lubiłem 
tę pracę.

Od tego czasu we wszyst-
kie wigilie Bożego Narodzenia 
wspominam tamten niesamo-
wity dzień i wieczór.
                                                                   

Stanisław Jędraś

Historia okiem Stanisława Jędrasia – znanego i cenionego regionalisty Historia okiem Stanisława Jędrasia – znanego i cenionego regionalisty 

• nr 3213 o pow. 0,56 ha położonej w Rawiczu u zbiegu ul. Henryka Sienkiewicza i ks. Piotra Wawrzyniaka, 
zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00031132/5 na rzecz Gminy Rawicz.

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 
Burmistrza Gminy Rawicz o I ustnym przetargu nieograniczonym naBurmistrza Gminy Rawicz o I ustnym przetargu nieograniczonym na

sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości:sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego „Rawicz Południe I” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
1809), zgodnie z którym przeznaczona jest pod 
tereny zabudowy usługowej (U1). Nieruchomość 
posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej 
5505P tj. ul. H. Sienkiewicza oraz do gminnej drogi 
publicznej 810749P tj. ul. ks. Piotra Wawrzyniaka, 
każda o nawierzchni asfaltowej. Działka jest nieza-
budowana, nieutwardzona, niezagospodarowana, 
częściowo zakrzaczona. W pobliżu nieruchomości 
znajduje się sieć energetyczna.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości 
została ustalona na kwotę: 544 000 zł.

Czynność sprzedaży jako dostawa terenów 
budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę 
zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, 
podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wy-
sokości 23%, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów 
i usług ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ), stąd do 
wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie 
doliczony podatek VAT w wysokości 23%.     

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie 
się 9 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. nr 
101, I piętro).

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia 
przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym 
przetargu jest uiszczenie wadium w wyso-
kości 10% ceny wywoławczej nieruchomo-
ści. Wadium należy wpłacić przelewem do 
dnia 3 lutego 2023 r. na konto Urzędu: nr 36 
1020 4027 0000 1402 1525 1769. Wyznaczony 
termin uiszczenia wadium określa nieprze-
kraczalną datę, do której środki finansowe 
muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek 
bankowy. Wadium wpłacone przez ustalonego 
nabywcę  zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo 
do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy 
Rawicz telefonicznie pod nr 65 616 49 84 wew. 
437 lub 440.

  MÓJ WIECZÓR WIGILIJNY W 1944 R.  MÓJ WIECZÓR WIGILIJNY W 1944 R.

Stanisław Jędraś (rok 1947) 
ZDJĘCIE Z PRYWATNEGO ARCHIWUM

STANISŁAWA JĘDRASIA.

3213
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ZACZYTANI...ZACZYTANI... ...ZACZYTANI...ZACZYTANI

ALDONA SZCZYGIEŁ 
OSTATNIE ZDJĘCIE

Niewielka książka a tak 
wiele emocji. Ostatnie zdję-
cie jest piękną historią o bu-
dującej się, ale jednocześnie 
rozpadającej się relacji 
chłopca z ukochaną krewną.

Franek marzy o tym, by 
wszystko w jego życiu było 
normalne – bez sierocińca 
i poczucia samotności. Podej-
muje walkę o swoje szczęście 
i pragnie odnaleźć jedyną bli-
ska osobę – swoją babcię. To 
ona pokazała mu lepszy świat, 
ich więź była przepiękna.

Autorka porusza również 
problem choroby Alzheime-
ra, która "zamyka w mózgu 
najważniejsze okienka", "za-
bija je dechami i nie chce dać 
ich uchylić". I wtedy wspo-
mniane zdjęcie to również 
"ostatnia nadzieja, która 
może pomóc je otworzyć". 

Prosty język, prosty styl, 
nieduża objętość, ale duży 
ładunek emocjonalny. Można 
zanurzyć się w swoim włas-
nym dzieciństwie, powspomi-

nać puszczanie papierowych 
łódek na wodzie i odpowie-
dzieć sobie na pytanie:- czy 
ludzie to faktycznie takie 
papierowe łódki, które "wy-
puszczone na głęboką wodę 
udowadniają, co tak napraw-
dę potrafią i na ile są silni, 
by sprostać przeciwnościom 
losu". Niektóre wątki aż pro-
szą się o rozwinięcie, więc 
jest lekki niedosyt. Całość 
odbiera się jednak bardzo 
ciepło i nostalgicznie.

Historia napisana przez Al-
donę Szczygieł bardzo mi się 
podobała, jest napisana lekkim 
językiem, wzrusza, przekazu-
je wiele życiowych mądrości. 
Historia Franka i jego walka 
o babcię budzi podziw.

Polecam Aurelia M.

IGOR BREJDYGANT
SIEROTY

Sieroty to kryminał, które-
go bohaterami jest rodzeń-
stwo Ania i Marcin, którzy 
będąc dziećmi zostali siero-
tami, a w ich domu rozegrała 
się tragedia. Ktoś brutalnie 
zabił ich rodziców. 

Późniejszy pobyt dzieci 
w sierocińcu nie był dla nich 
miłym czasem. Po latach po-
stanawiają zamknąć za sobą 
bolesną przeszłość i rozpoczy-
nają prywatne śledztwo jed-
nak rozwiązanie zagadki nie 
będzie proste.

Rozbudowana fabuła książki 
sprawi, że czytelnicza cieka-
wość rośnie z każdą przeczy-
taną stroną. Książka porusza 
bardzo wiele trudnych i deli-
katnych tematów. Czytając ją 
trudno hamować emocje. Mi-
sternie utkana intryga i wątek 
kryminalny prowadzi po nitce 
do kłębka. 

Autor stanął na wysokości 
zadania i zrobił świetną ro-
botę. Oddał w nasze ręce fan-
tastyczną historię, od której 
trudno się oderwać. 

Polecam  Krystyna W.

KATE SILVERTON
JASZCZURKA, PAWIAN 
I MĄDRA SOWA. 
DLACZEGO NIEGRZECZNE 
DZIECI NIE ISTNIEJĄ

Prezentację książki rozpocznę wyjaśnie-
niem, że nie jestem i nie byłam rodzicem. 
Poradnik zainteresował mnie jako ciotkę kil-
korga zaprzyjaźnionych dzieci w wieku od 3 
do 7 lat.

Wiadomą sprawą jest, że dziecięce zachowanie 
to swego rodzaju jazda bez trzymanki po werte-
pach. Płacz, wymuszanie lub dla odmiany aniołek 
do rany przyłóż, to rodzicielska codzienność. 
A jako ciotka widziałam to i doświadczyłam pod-
czas wspólnego spędzania czasu. Zainteresowało 
mnie stwierdzenie autorki, że niegrzecznych 
dzieci nie ma tylko rodzice powinni zmienić 
swoje myślenie aby zrozumieć zachowanie po-
ciech. Książka ma za zadanie pokazać właśnie to 
stwierdzenie. Jednak jak to się ma wspominając 
ostatni „foch” stulecia, którego bohaterem była 
wasza pociecha?

Silverton barwnie przedstawiła nam wgląd 
w etapy rozwoju mózgu dziecka. 

Dostajemy koncepcję drzewa baobabu symbo-
lizującego mózg oraz trzech zwierząt: jaszczurki, 
pawiana i sowy mądrej, które wpływają na za-
chowanie mózgu dziecka oraz na nasz własny też.

Pierwsza część książki  omawia zachowania 
zwierząt na baobab – mózg.

Jaszczurka krąży przy pniu drzewa i kieruje 
się instynktem, walczy o przetrwanie; pawian 
siedzi na gałęzi i kieruje się chwilą obecną czyli 
emocjami; na samej górze drzewa siedzi mądra 
sowa, która potrafi  myśleć logicznie, radzi sobie 
z emocjami. Na dziecięcy mózg ma wpływ pawian 
i jaszczurka. Mądra sowa pojawia się w później-
szym wieku. Druga część książki  przedstawia 
różne sytuacje z jakimi spotykają się rodzice np.: 
płacz w miejscu publicznym, wybuchy złości, 
zachowania związane z pójściem do przedszkola. 
Są one poparte praktycznymi rozwiązaniami.

Podsumowując, jest to napisany w prosty spo-
sób poradnik. Autorka bardzo jasno i plastycznie 
tłumaczy zachowanie naszych dzieci oraz daje 
wskazówki jak sobie z nimi radzić i mądrze 
stawiać granice. 

Polecam ciotka FK
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JULEK
Julek to piesek w wieku ok. 1-1.5 

roku. Julek jest niesamowicie ko-
chanym i łagodnym pieskiem. 
Uwielbia kontakt z człowiekiem 
i bardzo lubi dzieci. Świetnie do-
gaduje się ze wszystkimi pieska-
mi. Bardzo dobrze idzie mu nauka 
chodzenia na smyczy. Julek jest 
pieskiem grzecznym i mało szczekli-
wym. W miejscach, gdzie natężenie 
ruchu drogowego jest bardzo duże 
czuje niepokój i lęk, dlatego miejsca 
do spacerów dla Julka powinny być 
w miarę możliwość spokojne.

PIMPEK
Pimpek to piesek w wieku ok. 1 

roku. Trafił do schroniska razem ze 
starszym owczarkiem niemieckim 
i sam z pyszczka przypomina owczar-
ka na krótkich łapkach. Jest wesołym 
i energicznym psiakiem, który kocha 
zabawę. Bardzo łagodny w stosunku 
do ludzi, dlatego nadaje się również 
do domu z dziećmi. Z większością 
piesków dogaduje się dobrze. Aktual-
nie jest uczony chodzenia na smyczy. 
Najlepiej czuje się na podwórku, ale 
powoli oswaja się z przebywaniem 
w pomieszczeniach.

KRÓWKA
Krówka to młoda kotka w wie-

ku ok. 8-9 miesięcy. Krówka jest 
niesamowicie towarzyską i przy-
jazną  kotką. Uwielbia kontakt 
z człowiekiem, ocieranie się 
i głaskanie. Czasem bywa wręcz 
nachalna w dopominaniu się 
o pieszczoty, ale robi to w bar-
dzo rozczulający sposób. Krów-
ka bardzo dobrze odnajduje się 
w towarzystwie innych kotów 
i potrafi  korzystać z kuwety. 
Jest wysterylizowana.

TAGESZ
Tagesz to owczarek niemiecki 

długowłosy w wieku ok. 7 lat. Pies 
został oddany do schroniska ze 
względu na alergię dzieci właś-
ciciela. Jest pięknym, zadbanym 
psem bez problemów zdrowot-
nych. Tagesz nauczony jest życia 
w domu z dziećmi. Jest łagodny 
i przyjacielski w stosunku do lu-
dzi. Potrafi  chodzić na smyczy, 
lecz trochę ciągnie. Nie toleruje 
dużych samców, natomiast z sucz-
kami dogaduje się bardzo dobrze. 
Uwielbia aportowanie piłeczki.
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