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Podczas rewitalizacji część ścieżek na plantach zostało pokrytych natu-
ralną nawierzchnią mineralną, która, podobnie jak w innych parkach, 
wymaga regularnej konserwacji i pielęgnacji. Obecnie przy dodatnich 
temperaturach Zakład Usług Komunalnych za pomocą materiału, z ja-
kiego wykonano nawierzchnię, dokonuje uzupełnień i wyrównań.

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PRACE 
PIELĘGNACYJNE NA PLANTACH 
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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 br. obowiązują nowe numery kontaktowe 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

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

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

PRZYDATNE KONTAKTY

WITAJ WŚRÓD NAS! 
Przedstawiamy Państwu 

pierwszą mieszkankę gminy 
Rawicz, urodzoną w 2023 
roku. 4 stycznia w trzebni-
ckim szpitalu przyszła na 
świat Oliwia Waścińska, 
córka Katarzyny i Mateusza. 

W domu czekał już na nią 
braciszek Aleksander. 

7 lutego z rodziną spotkał 
się wiceburmistrz Paweł 
Szybaj. Pogratulował ro-
dzicom ślicznej pociechy 
i wręczył rodzinie rawi-

ckiego misia. Przyłączamy 
się do składanych życzeń. Ro-
dzicom przesyłamy serdeczne 
gratulacje, a całej rodzinie ży-
czymy zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności. 

/red 

Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że - podobnie jak w latach ubiegłych - w lutym 
2023 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz sołtysi (w sołectwach) 
będą doręczać na terenie gminy Rawicz decyzje ustalające wysokość zobowiązania 
podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym 
na rok podatkowy 2023. Pracownicy posiadający identyfikator będą jedynie dorę-
czać decyzję, prosząc o potwierdzenie ich odbioru, nie mogą i nie będą pobierać 
żadnych pieniędzy.          /bk

KOMUNIKAT

PRACOWNICY URZĘDU ORAZ 
SOŁTYSI BĘDĄ DORĘCZAĆ 
DECYZJE PODATKOWE
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Od kilkunastu miesięcy na 
ulicy Dworcowej w Rawiczu 
nie działa oświetlenie. Na-
leży ono do spółki PKP S.A. 
Gmina zgłaszała usterkę 
spółce po uszkodzeniu 
oświetlenia, jednak do tej 
pory nie udało się rozwiązać 
problemu. Oświetlenie znaj-
duje się na gruntach PKP 
i gmina nie jest uprawniona 
do jego naprawy czy prze-
jęcia. Prawdopodobnie ko-
nieczna jest przebudowa 
oświetlenia. 

W związku z wielokrotnymi 
interwencjami gminy i bra-
kiem reakcji PKP S.A. do sie-
dziby spółki w poniedziałek  
23 stycznia br. udał się bur-
mistrz Rawicza Grzegorz 
Kubik. Spotkał się on z dy-
rektor Aliną Stachowiak, 
z którą omówił kwestie 
związane z niedziałającym 
oświetleniem oraz przejęciem 
gruntów zlokalizowanych 
obok dworca PKP i należą-
cych do spółki. Wcześniejsza 
wymiana korespondencji 
pomiędzy gminą a spółką 
rozpoczęła w PKP proces przy-
gotowania gruntów do prze-
kazania, jednak jest on jeszcze 
na odległym etapie. Podczas 
rozmów burmistrza z dy-
rektor udało się porozumieć 
w kwestii nadania tematowi 
przekazania gruntów spe-
cjalną ścieżkę procedowania. 

Efektem wizyty burmi-
strza są również ustalenia 
w sprawie oświetlenia. W re-
zultacie gmina zwróci się 
do firm obsługujących linie 
oświetleniowe o zdiagnozo-
wanie powodów uszkodzeń 

i skalkulowanie kosztów na-
prawy całości oświetlenia 
lub w najgorszym przypadku 
punktów najbardziej niezbęd-
nych. 

– Umówiliśmy się, że mamy 
zgodę, aby poszukać źródła 

awarii na gruntach PKP, a po 
ustaleniu jej przyczyny, spółka 
przystąpi do prac napraw-
czych. W naszym interesie 
jest przyspieszyć tę proce-
durę i zrobić wszystko, żeby 
światło na Dworcową wró-

ciło. Niestety oświetlenie nie 
jest własnością gminy, tylko 
PKP, dlatego cały proces jest 
mocno rozciągnięty w czasie 
i wymaga udziału w nim PKP 
– mówi burmistrz Grzegorz 
Kubik.       /cib
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NA DWORCOWEJ 
NIE DZIAŁA OŚWIETLENIE 

LOKAL PO PRZEDSZKOLU W ŻOŁĘDNICY 
NA SPRZEDAŻ

Przez wiele lat w Żołęd-
nicy, w bloku mieszkalnym, 
mieściło się przedszkole. 
W 2022 roku zakończył się 
remont budynku przy świet-
licy, do którego udało się 
przenieść przedszkole. Po 
przeprowadzce lokal w bu-
dynku wielorodzinnym po-
został pusty. Teraz jest on na 
sprzedaż. Przetarg odbędzie 
się w marcu. 

Lokal mieści się w budynku 
wielolokalowym trzykon-
dygnacyjnym (Żołędnica 29), 
w którym znajduje się łącznie 
12 mieszkań. Wystawiona na 
sprzedaż nieruchomość uloko-
wana jest na parterze,  składa 
się z trzech pokojów, kuchni, 
łazienki, WC i przedpokoju 
o łącznej powierzchni użyt-
kowej 87,7 m kw. 

Lokal wyposażony jest 
w sieć elektryczną, wodocią-
gową, kanalizacyjną, ogrze- 

wany jest grzejnikami elek-
trycznymi. Cena wywoławcza 
nieruchomości to 270 tys. zł, 
przy czym czynność sprzedaży 
nieruchomości podlega zwol-
nieniu od podatku VAT*.

Pierwszy przetarg ustny  
nieograniczony odbędzie się 
2 marca 2023 r. o godz. 11:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 
21, pokój nr 101  I piętro. 
Warunkiem niezbędnym do 
uczestniczenia przez osoby 
fizyczne i prawne w ogło-
szonym przetargu jest uisz-
czenie wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej nie-
ruchomości tj. kwoty  27 tys. 
zł do 24 lutego br. 

Więcej informacji w kwe-
stii przetargu można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim Gminy 
Rawicz pokój nr 117 lub tele-
fonicznie pod nr tel. (65) 616 
49 84 wewn. 437 lub 440. 

/cib

*Podatek VAT, 
o którym mowa 
w przepisach ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów 
i usług  ( t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 931) 
zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 10 w zw. z art. 29a 
ust. 8 ww. ustawy.
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PÓŁ MILIONA NA SPORT, 
PÓŁTORA MILIONA NA UTRZYMANIE 
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

ZUK ROZPOCZYNA PRACE 
PIELĘGNACYJNE NA PLANTACH 

W rawickim budżecie na 
2023 rok na wszystkie dzia-
łania z zakresu określonych 
w Programie Współpracy 
w ramach pożytku publicz-
nego zabezpieczono kwotę 
667 tys. zł, w tym na upo-
wszechnianie sportu 500 
tys. zł. Równocześnie gmina 
opłaca utrzymanie obiektów 
sportowych, za które kluby 
płacą symboliczne 50 zł mie-

sięcznie. Ze względu na pod-
wyżki cen energii, kosztuje 
to budżet gminy ponad 1,5 
mln zł w ciągu roku. 

W 2022  roku łączna kwota 
przeznaczona na realizację 
wszystkich zadań publicznych 
wynosiła 800 tys. zł. W tego-
rocznym planie kwota ba-
zowa została zmniejszona 
o 16,6%, czyli o 3,4% mniej 

niż wynosiło zmniejszenie 
większości planowanych 
wydatków bieżących gminy. 
W 2022 r. na zadania z za-
kresu sportu została przeka-
zana klubom łączna kwota 583 
tys. zł. W 2023 roku zaplano-
wano dla tej grupy o 14,2%, 
mniej niż rok temu, czyli  
500 tys. zł.  

Kosztem innych zadań 
publicznych procent zmniej-

szenia, który dotknął sport to 
nie 20% (jak w innych obsza-
rach), a 14,2%. Gmina ograni-
czyła za to niektóre zadania 
z zakresu kultury czy pomocy 
społecznej. 

Wartość wnioskowanych 
dotacji z ofert to ponad 862 
tys. zł. Kwota nierozdyspono-
wana w wysokości 25,6 tys. zł 
pozostaje na wsparcie zadań 
z zakresu sportu w trakcie 

roku oraz zasilenie funduszu 
stypendiów sportowych. 

Znacząco wzrosły koszty 
utrzymania obiektów sporto-
wych, za użytkowanie których 
kluby płacą symboliczne 50 zł 
na miesiąc. Gmina pokrywa 
koszty utrzymania obiektów, 
w tym płaci za prąd, wodę czy 
gaz. Z budżetu gminy na ten 
cel jest przeznaczone ponad 
1,5 mln zł. /cib

Podczas rewitalizacji 
część ścieżek na plantach 
zostało pokrytych natu-
ralną nawierzchnią mine-
ralną, która, podobnie jak 
w innych parkach, wymaga 
regularnej konserwacji i pie-
lęgnacji. Za to zadanie odpo-
wiedzialny jest Zakład Usług 
Komunalnych. Obecnie przy 
dodatnich temperaturach 
rozpoczynają się prace pie-
lęgnacyjne. 

W pierwszym kwartale 
2023 roku ZUK przeprowadzi 
uzupełniania w nawierzchni 
mineralnej. To standardowa 
procedura, do której jest zo-
bowiązana gmina. Naturalna 
nawierzchnia pod wpływem 
warunków atmosferycznych 
i eksploatacji staje się miej-
scami nierówna. W związku 
z tym ZUK za pomocą ma-
teriału, z jakiego wykonano 
nawierzchnię, dokonuje uzu-
pełnień i wyrównań. Prace 
mogą być wykonywane 
w okresach, kiedy występuje 
dodatnia temperatura i dużo 
opadów. Woda zagęszcza ma-
teriał używany do konser-
wacji. 

- Nasze ekipy mogą być 
widoczne na niektórych od-
cinkach plant, szczególnie 
tam, gdzie w okresie opadów 
tworzą się widoczne zastoiska 
wody. Nawierzchnia plant, 
podobnie jak nawierzchnie 
w innych parkach w Polsce, 
wymaga pielęgnacji. Do na-
szych zadań należy uzupeł-
nianie i wyrównywanie jej oraz 
dbałość o zieleń. Takie prace 
prowadzone są na terenach 

parkowych z nawierzchnią 
Hansegrand – mówi dyrektor 
Zakładu Usług Komunalnych 
Łukasz Pruski. – Najgorsze, 
co można zrobić, to uznać, że 
o naturalne ścieżki nie trzeba 
dbać. Takie wieloletnie zanie-
dbanie skutkują tym, że trzeba 
przeprowadzać gruntowną re-
witalizację. W Rawiczu udało 
się ją wykonać kilka lat temu 

i dziś wystarczy okresowa 
pielęgnacja zamiast omijania 
plant w okresie jesiennym i zi-
mowym – dodaje dyrektor. 

Zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta ostateczne ubicie 
nawierzchni uzyskuje się z re-
guły po trzykrotnej zmianie 
warunków pogodowych, tj. 
słońce – deszcz – słońce. 

/cib
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Zakończyła się ocena ofert złożonych 
w I edycji otwartego konkursu ofert na rea-
lizację zadań publicznych z zakresu pożytku 
publicznego przez organizacje pozarządowe. 
Spośród 55 złożonych ofert wsparciem fi-
nansowym objęto 45 projektów.

Na realizację zadań zostanie przekazana 
w formie dotacji kwota w łącznej wysokości  
611 tys. zł, z czego 474,4 tys. zł na sport (19 pro-
jektów), 77 tys. zł na kulturę (13 projektów),  
32 tys. zł na pomoc społeczną (10 projektów),  
22 tys. zł na wsparcie cudzoziemców przebywa-
jących w gminie Rawicz (1 projekt) oraz 5,6 tys. zł 
na ekologię i turystykę (2 projekty).            /mt

WYNIKI I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

PONAD

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

600 000 ZŁ 
Nazwa zakresu Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana dotacja

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pelikan Dębno Polskie Rozwój Piłki Nożnej w Dębnie Polskim

Rawicki Klub Sportowy Bock Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego na terenie gminy Rawicz

Uczniowski Klub Sportowy Szóstka Rawicz

Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka Sarnowa Rozwój piłki nożnej na terenie Osiedla Sarnowa

Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej - sekcji sportowej w Rawiczu

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet Rawicz Rozwój lekkoatletyki na terenie Rawicza

Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona - Rawbud Rozwój dyscypliny szachy na terenie Rawicza

Rawicki Klub Karate Surem Szkolenie zawodników w karate olimpijskim WKF

Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz

Akademia Taekwon-do IN NAE Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez treningi Taekwon-do

RAF Futsal Team Rawicz

Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik Rawicz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie pływanie

Klub Piłkarski Rawia Rawicz

Sporty Walki Rawicz

Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego Wsparcie działań Rawickiego Towarzystwa Tenisa Ziemnego w 2023 roku

Rawicki Klub Sportowy Kolejarz

Rawicki Klub Sportowy Kolejarz

Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik Rawicz

Rawicki Bank Żywności Wydawanie żywności osobom w trudnej sytuacji życiowej
Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Andrzeja Boboli Całoroczna opieka nad jadłodzielnią w Rawiczu 500,00 zł

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Cykl wyjazdów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie "Z Nadzieją w Przyszłość" Usprawniająco - rehabilitacyjny pobyt w Niechorzu w 2023 roku
Klub Wrzos przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Wyjazd integracyjno - rehabilitacyjny do Mielna

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Organizacja wyjazdów krajoznawczo - integracyjnych dla seniorów

Organizacja wycieczki rowerowej seniorów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Udział w Spotkaniu Seniorów na Świętej Górze w Gostyniu

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie "Ugodzianki" Hazackie Andrzejki i Katarzynki

Stowarzyszenie Spotkań Twórczych STROJOWNIA Wydanie tomiku „Dzieckiem podszyty”, zorganizowanie wystawy fotografii oraz koncertu

Stowarzyszenie "Światło" Realizacja filmu dokumentalnego "Autoportret wewnętrzny. Witold i Piotr Adamczyk"
Stowarzyszenie Retro Moto Rawicz Zlot i wystawa pojazdów zabytkowych
Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie "Ugodzianki" Hazackie zwyczaje topienia Marzanny 500,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie "Ugodzianki" Propagowanie kultury hazackiej i aktywności społecznej wśród mieszkańców 500,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Rawicza Organizacja XVI Konferencji Rawicz "Kocham Moje Miasto" 800,00 zł

Hazacka Akademia Wisieloków

Koncert Pro Memoria im. Władysława Walusa

Fundacja Dudziarz.eu - Wielkopolskie Kapele Dudziarskie

Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Rawicz
Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie "Ugodzianki" Hazackie Dożynki 500,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Rawicza

Bractwo Kurkowe w Rawiczu

Ekologia

Turystyka i krajoznawstwo Organizacja rajdów turystyczno-krajoznawczych oraz konserwacja szlaków turystyki pieszej

Działalność na rzecz integracji cudzoziemców Stowarzyszenie "POMAGA.MY" Pomaga.MY-WAM.Obcokrajowcom

17 000,00 zł

22 400,00 zł

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo i siatkówki 24 800,00 zł

25 000,00 zł

2 000,00 zł

36 000,00 zł

7 500,00 zł

16 000,00 zł

Rozwój koszykówki na terenie gminy oraz organizacja znaczących dla Gminy imprez 
sportowych

68 000,00 zł

16 000,00 zł

Popularyzacja futsalu na terenie gminy Rawicz, zachęcanie społeczności do aktywności 
sportowej

7 000,00 zł

40 000,00 zł
Rada Miejsko - Gminna  Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych

Wspieranie organizowania zajęć rekreacyjnych oraz realizacja sportu masowego na terenach 
wiejskich gminy Rawicz

18 000,00 zł

Prowadzenie szkolenia z piłki nożnej na terenie Rawicza oraz organizacja meczów i turniejów 
na terenie Rawicza

64 000,00 zł

Działalność klubu bokserskiego w ramach upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz 
współzawodnictwa sportowego

16 000,00 zł

3 500,00 zł

Organizacja i udział w zawodach żużlowych II ligii żużlowej, Drużynowych Mistrzostw Polski 
Juniorów oraz innych zawodów prowadzonych przez PZM, a także szkolenie adeptów w 
sporcie żużlowym

64 000,00 zł

Organizacja zawodów żużlowych pn. Turniej o Puchar Burmistrza Rawicza im. Floriana 
Kapały

24 000,00 zł

Szkolenie specjalistyczne i indywidualne zawodników na najwyższym poziomie sportowym 3 200,00 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

7 000,00 zł

Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej  "Pomocna Dłoń" w 
Rawiczu

4 500,00 zł

2 000,00 zł
2 000,00 zł

Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej  "Pomocna Dłoń" w 
Rawiczu

1 500,00 zł

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Rawicz

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Organizacja zajęć edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych i sportowych dla słuchaczy 
RUTW

11 500,00 zł

1 000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

2 700,00 zł

10 000,00 zł
5 000,00 zł

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w 
Szymanowie

20 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w 
Rawiczu

2 500,00 zł

Wiwatowisko 2.3 - "Hazackie Lato", III Rawicki Maraton Dudziarski i III Turniej Tańców 
Regionalnych

8 000,00 zł

6 000,00 zł

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

"Uchronić przed niepamięcią…" -  upamiętnienie Alfreda Rogalskiego, 14.08.1923 - 
13.11.1944

2 500,00 zł

Organizacja turniejów tradycyjnych Bractw Kurkowych Okręgu Leszczyńskiego oraz Turnieju 
o Buławę Marszałka Wielkopolski

18 000,00 zł

Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, 
Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza

Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa ozdobnego oraz promocja polskich ras 
ginących

2 400,00 zł

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Rawicz

3 200,00 zł

22 000,00 zł

611 000,00 zł
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Na początku lutego w ra-
wickim ratuszu została ot-
warta wystawa historyczna 
pt. „Attendorn przedstawia 
się”. Zwiedzając ekspozycję 
mieszkańcy Rawicza oraz 
turyści poznają 800-letnie 
dzieje naszego miasta part-
nerskiego. Organizacja wy-
stawy była możliwa dzięki 
kilkuletniej współpracy Mu-
zeum Ziemi Rawickiej oraz 
Muzeum Południowego 
Sauerlandu (Südsauerlan-
dmuseum) w Attendorn. 
Stanowiła drugą część mię-
dzynarodowego projektu 
wystawienniczego – w pierw-
szym kwartale zeszłego roku 
Rawicz „przedstawił się” 
w Attendorn.

Attendorn może poszczycić 
się historią sięgającą wczes-
nego średniowiecza, a także 
przynależnością do związku 
bogatych miast hanzeaty-
ckich. Przez wiele stuleci 
handel był najważniejszą 
dziedziną miejscowej gospo-
darki, a kupcy z Attendorn do-
cierali na pokładach okrętów 
do odległych zakątków Eu-
ropy. Właśnie model okrętu 
jest jednym z najciekawszych 
eksponatów prezentowanych 
na wystawie. Ponadto można 
obejrzeć makietę Attendorn 
z rekonstrukcją dawnej za-
budowy, modele najważniej-
szych zabytków, starodruki, 
odlewy pieczęci, narzędzia 
rzemieślnicze, obrazy oraz 

przedmioty związane z lo-
kalnymi obyczajami, m.in. 
karnawałem. Wszystkie pre-
zentowane eksponaty, w tym 
również diorama z cynowymi 
figurkami, należą do zbiorów 
Südsauerlandmuseum. 

Wernisaż odbył się 3 lutego 
z udziałem kilkudziesięciu 
gości, w tym delegacji z Nie-
miec. Z tej okazji do Rawicza 
przyjechała także Pani Konsul 
Doris Wildemann, reprezen-
tująca Konsulat Generalny Re-
publiki Federalnej Niemiec we 
Wrocławiu. W swoim przemó-
wieniu podkreśliła znaczenie 
historii oraz kultury w budo-
waniu relacji polsko-niemie-
ckich. Wystawę otworzyły 
wspólnie: Pani Adriana Miara, 

Dyrektor Muzeum Ziemi Ra-
wickiej oraz Pani Monika 
Löcken, Dyrektor Muzeum 
Południowego Sauerlandu 
i Muzeum Wendener Hütte. 

Przez kilka dni poprzedzają-
cych wernisaż pracownicy ra-
wickiego oraz westfalskiego 
muzeum wspólnie pracowali 
przy aranżacji ekspozycji.  
– Pomysł organizacji dwóch 
wystaw, których celem by-
łoby przybliżenie historii 
miast partnerskich, powstał 
w 2019 roku – informuje Ad-
riana Miara, Dyrektor MZR.  
– Projekt wystawienniczy jest 
kluczowym działaniem Ra-
wicza i Attendorn w obszarze 
współpracy kulturalnej. Po 
przerwie spowodowanej pan-
demią, w styczniu 2022 roku 
w Attendorn została otwarta 
wystawa „Rawicz przedstawia 
się”, którą obejrzało kilkuset 
gości. Teraz my przybliżamy 
rawiczanom i turystom dzieje 
oraz piękno miasta położonego 
nad jeziorem Biggesee. 

Wystawa będzie czynna 
do końca marca br. Można ją 
zwiedzać od poniedziałku do 
piątku w godzinach otwarcia 
Muzeum. Wstęp jest bezpłatny. 
Organizatorzy zapraszają 
także grupy zorganizowane. 
Podziękowania za wsparcie 
projektu wystawienniczego 
kierują pod adresem rawi-
ckich przedsiębiorstw: Ga-
zomet i cGas controls, a także 
Stowarzyszenia Inicjatyw Mię-
dzynarodowych (SIM). 

/MZR

ATTENDORN PRZEDSTAWIA SIĘ W RAWICZU
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

REZERWAT PRZYRODY DĘBNO
Gmina Rawicz w swych 

granicach zawiera rezerwat 
przyrody utworzony w 1961 
r. Rezerwat Dębno zajmuje 
powierzchnię 8,03 ha i jest 
położony na terenie Doliny 
Świętojańskiej w dolinie rzeki 
Masłówka w pobliżu wsi Ży-
lice, w lesie łaszczyńskim. 

Pod ochroną znajdują się tu 
rozmaite gatunki roślinności 
leśnej, z okazałymi, ponad dwu-
stuletnimi dębami, sosnami, 
a także innymi mniejszymi 
gatunkami drzew i krzewów. 
Z królestwa zwierząt, swoje sta-
nowisko ma tu kozioróg dębosz 
- największy z występujących 
w Polsce chrząszczy, a zarazem 
rodzimy bocian - rezerwat jest 
miejscem gniazdowania mno-
giej ilości tych ptaków. Na te-
renie kompleksu biegnie trasa 
dydaktyczna „Dębno”, która pro-
wadzi do najciekawszych miejsc 
obszaru, a zarazem edukuje po-
przez treści zamieszczone na 
tablicach informacyjnych. Przez 
leśny rezerwat prowadzi także 
żółty szlak turystyczny - pieszy, 
którym dotrzeć można w tajem-
nicze miejsce pojedynku Stefana 
Bobrowskiego z hrabią Adamem 
Grabowskim, gdzie pomnik 
w formie głazu upamiętnia po-
ległego polskiego działacza po-
wstańczego.

13 lutego br. rozpoczęła 
się rekrutacja do publicz-
nych przedszkoli, klas 
I szkół podstawowych oraz 
klas I i IV sportowych na 
rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja będzie pro-
wadzona z wykorzystaniem 
systemu informatycznego 
"Nabór". Wszystkie niezbędne 
rodzicom informacje są już 
dostępne na stronie: https://
nabor.pcss.pl/rawicz. Możli-
wość wypełnienia wniosków 

rekrutacyjnych i zgłoszeń 
do szkół obwodowych uru-
chomiona została na stronie 
w dniu rozpoczęcia naboru, 
tj. 13 lutego. 

Wnioski i zgłoszenia 
można składać do 24 lu-
tego br.

UWAGA RODZICE!!! 
W LUTYM RUSZYŁA REKRUTACJA 
DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
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Zawodnicy otrzymujący stypendium sportowe w 2023 roku
Lena Adamska - KS Sparta Miejska Górka  
- 100 zł

kadra Polski Kobiet U15 w piłce nożnej; kadra 
Wielkopolski w piłce nożnej kobiet, wicemistrzyni 
Wielkopolski w piłce halowej wraz z drużyną Sparta 
Miejska Górka

Laura Moeglich - KA 4 resPect  
Kołaczkowice - 100 zł

kadra Wielkopolski piłki nożnej kobiet U15

Joanna Mosiek - MUKS Kadet Rawicz - 
100 zł 

członkini Młodzieżowej Kadry Narodowej B 
w trójskoku; IV miejsce w Halowych Mistrzostwach 
Polski U23 w trójskoku; IV miejsce w Mistrzostwach 
Polski U23 w trójskoku; VIII miejsce w Halowych 
Mistrzostwach Polski seniorów w trójskoku

Emilia Jaróżek - MUKS Kadet Rawicz  
- 100 zł

III miejsce w Finale Centralnym "Lekkoatletyka 
dla każdego" w rzucie oszczepem; V miejsce na Mi-
strzostwach Polski U16 w rzucie oszczepem

Iwo Maćkowiak - SKKS Basket Poznań  
- 500 zł 

złoty medal Mistrzostw Polski Koszykówki 
chłopców do 19 lat; złoty medal II ligi Koszykówki 
Mężczyzn i awans do I ligi Koszykówki Mężczyzn

Zofia Mikołajczyk - RKKS Rawia Rawicz  
- 100 zł 

kadra Wielkopolski w koszykówce

Alex Polowczyk - RKKS Rawia Rawicz  
- 100 zł 

kadra Wielkopolski młodzików w koszykówce

Marcel Becelewski - RKKS Rawia Rawicz 
- 100 zł 

kadra Wielkopolski młodzików w koszykówce; V 
miejsce w OOM w koszykówce; II miejsce w Wiel-
kopolskich Igrzyskach Młodzieży w roczniku 2009 

Jakub Jarmuż - Wrocławski Klub  
Sportowy Niesłyszących Świt - 500 zł

I miejsce w Mistrzostwach Polski Niesłyszących 
w koszykówce mężczyzn do lat 23 z drużyną WKSN 

„Świt”; III miejsce w Mistrzostwach Polski Niesły-
szących w koszykówce mężczyzn; członek Kadry 
Polski niesłyszących w koszykówce; I miejsce w Mi-
strzostwach Polski Niesłyszących w LA w sztafe-
tach 4x100m; III miejsce w Mistrzostwach Polski 
Niesłyszących w LA w sztafecie 4x400m w kat U19

Grzegorz Heinze - Klub Sportowy Team 
Wrocław- 500 zł 

I miejsce w Pucharze Polski Juniorów do lat 20 
w trójboju klasycznym w kat. +83 kg; II miejsce na 
Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20 w trój-
boju klasycznym w kat. 120 kg; I miejsce na Mi-
strzostwach Polski Juniorów do lat 20 w trójboju 
klasycznym w kat. +120 kg

Antonina Kędzia - UKS Szóstka - 100 zł
V miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieży 

w judo w kat. +78 kg

Emilia Ulbin - Akademia Teakwon-do  
IN-NAE Rawicz - 100 zł

VI miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w technikach specjalnych

Antoni Ulbin - Akademia Teakwon-do  
IN-NAE Rawicz - 100 zł

V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w wal-
kach 75 kg

Kacper Bujakiewicz - Akademia  
Teakwon-do IN-NAE Rawicz - 200 zł

III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w technikach specjalnych

Robert Mielcarek - RKS Bock  
- 200 zł 

III miejsce w OOM w strzelaniu do rzutków w kon-
kurencji Skeet 100

Wiktoria Lokś - RKS Bock  
- 500 zł

I miejsce w OOM w konkurencji Trap mix 75;  
I miejsce w OOM w konkurencji Trap 100 

Wojciech Lisiak - RKS Bock  
- 500 zł

I miejsce w OOM w konkurencji Trap mix 75;  
III miejsce w OOM w konkurencji Trap 100

Stanisław Sołtys - RKS Bock - 100 zł
VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 

w strzelaniu do rzutków w konkurencji Skeet 125

Antoni Sołtys - RKS Bock  
- 150 zł

I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w strzelaniu do rzutków Trap 75; III miejsce w Mi-
strzostwach Polski w konkurencji Skeet 75 

Kacper Baksalary - RKS Bock  
- 300 zł 

II miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w konkurencji Skeet 125; II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Seniorów w konkurencji Skeet 125

Krzysztof Buniowski - RKS Bock  
- 500 zł

I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w konkurencji Skeet 125; I miejsce w Mistrzostwach 
Polski w konkurencji Trap 125

Natan Rogala - Klub Sportowy  
Sporty Walki Rawicz - 500 zł

I miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów +80kg; 
II miejsce w Pucharze Polski U17

Jakub Korczyński - Klub Sportowy  
Sporty Walki Rawicz - 100 zł

V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w kat. 
67 kg; III miejsce w I Pucharze Polski U17 w kat. 
63,5 kg

Klaudia Poprawska - Klub Sportowy 
Sporty Walki Rawicz - 150 zł

III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek

Nikolas Wawrzyniak - Klub Sportowy 
Sporty Walki Rawicz - 100 zł

V miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w kat. do 52 kg

Aleksandra Jankowiak - Klub Sportowy 
Sporty Walki Rawicz - 500 zł

I miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek (70kg);  
II miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorek;  
V miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorek;  
I miejsce w Pucharze Polski U17

29 stypendiów w wysokościach od 100 do 500 zł miesięcznie, 6 nagród rzeczowych o wartości 
do 200 zł dla zawodników i 8 nagród finansowych dla trenerów w przedziale od 300 do 800 zł 
przyznał w tym roku Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik za osiągnięcia zawodników i tre-
nerów uzyskane w 2022 roku. 

Łącznie na ten cel z gminnego budżetu zostanie przekazana kwota 94 100 zł, w tym: 88 800 zł sty-
pendia, 1 200 zł nagrody rzeczowe i 4 100 zł nagrody finansowe dla trenerów. Stypendia zostaną wy-
płacone do 10 marca br. z wyrównaniem od stycznia. Uroczystość przekazania stypendiów, na którą 
zostaną zaproszeni stypendyści z rodzicami oraz trenerzy, planowana jest również na marzec. /mt

NADZIEJE 
OLIMPIJSKIE

2023



02/2023 (rok XXX)     gazeta@rawicz.eu 9

Natasza Cichoszewska - RKK Surem  
Rawicz - 500 zł

I miejsce w MP w Karate WKF - kumite juniorek 
w kat. +59kg; w rankingu Polskiej Unii Karate zaj-
muje odpowiednio miejsca: I w kumite U18 +59kg, 
I miejsce w kumite U18 +66kg; VI miejsce w kumite 
U21 +68kg; powołanie do Kadry Narodowej na Mi-
strzostwa Europy 2023

Maurycy Markowski - RKK Surem Rawicz 
- 500 zł

I miejsce w Mistrzostwach Polski w Karate WKF - 
kumite juniorów młodszych w kat. 52 kg; powołanie 
do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy 2023

Julian Antonić - RKK Surem Rawicz  
- 100 zł

w MMM w Karate WKF zajął: I miejsce w kumite 
indywidualnym w kat. 44 kg i II miejsce w kat. indy-
widualne K-12 Kata Średnie; powołanie do szerokiej 
Kadry Narodowej Polskiej Unii Karate; kadrowicz 
woj. wielkopolskiego

Zawodnicy otrzymujący jednorazowe nagrody rzeczowe w 2023 roku
Franciszek Dolata - Akademia Teakwon-
-do IN-NAE Rawicz - 200 zł 

III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w układach formalnych 8-7 cup

Mieszko Bagiński - Akademia Teakwon-
-do IN-NAE Rawicz - 200 zł

III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w układach formalnych 4 cup

Cezary Sztulpa - Akademia Teakwon-do 
IN-NAE Rawicz - 200 zł

I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w układach formalnych 4 cup

Gabriela Ulbin - Akademia Teakwon-do 
IN-NAE Rawicz - 200 zł

III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w technikach specjalnych

Filip Galer - RKK Surem Rawicz  
- 200 zł

III miejsce w kumite 52 kg w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików

Celina Barteczka - RKK Surem Rawicz 
- 200 zł

III miejsce w kumite 50 kg w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików

Nagrody dla trenerów i instruktorów w 2023 roku
Aldona Świtała - MUKS Kadet Rawicz  
- 300 zł 

Filip Sroka RKKS Rawia Rawicz - 300 zł 

Szymon Maciołek - RKKS Rawia Rawicz  
- 300 zł 

Dawid Szynalski – UKS Szóstka - 300 zł 

Paweł Jóska - Akademia Teakwon-do  
IN-NAE Rawicz - 500 zł

Ryszard Kapłon - RKS Bock - 800 zł

Marek Szymański - Klub Sportowy 
Sporty Walki Rawicz - 800 zł 

Krzysztof Glina - RKK Surem Rawicz  
- 800 zł

Rozlicz PIT
w gminie Rawicz

rawickim organizacjom

www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-gminy-rawicz

„WSPIERAJ LOKALNIE” 
– PRZEKAŻ 1,5% 
W GMINIE RAWICZ

Urząd Miejski Gminy 
Rawicz ponownie reali-
zuje projekt „Wspieraj 
lokalnie”. Dzięki niemu 
można łatwiej przekazać 
1,5% podatku dochodo-
wego na lokalne organi-
zacje pożytku publicznego.

Pomoc jest naprawdę 
łatwa. Wystarczy skorzystać 
z bezpłatnego programu do 
rozliczania podatku: https://
www.pitax.pl/rozlicz/urzad-
-miejski-gminy-rawicz/.

Na etapie przekazy-
wania 1,5% program sam 
podpowie wszystkie orga-
nizacje, które znajdują się 
na naszym terenie i mają 
uprawnienia do zbierania 
1,5%. Lokalne organizacje 
pozarządowe są ważnym 
ogniwem działań w róż-
nych sferach życia pub-
licznego. Realizują wiele 
ciekawych, krótko- i długo-
falowych projektów, wzbo-
gacając życie miasta i jego 
mieszkańców. Pamiętajmy 
o nich podczas rozliczania 
podatków. To pomoc, która 
nic nas nie kosztuje.

„Wspieraj lokalnie” to 
projekt realizowany przez 
Instytut Wsparcia Orga-
nizacji Pozarządowych  
https://www.iwop.pl we 
współpracy z PITax.pl. 
Łatwe podatki: https://www.
pitax.pl

Rozlicz PIT
w gminie Rawicz

rawickim organizacjom

www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-gminy-rawicz
Rozlicz PIT

w gminie Rawicz

rawickim organizacjom

www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-gminy-rawicz

Rozlicz PIT
w gminie Rawicz

rawickim organizacjom

www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-gminy-rawicz
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W RAWICZU POWSTAŁO MAŁE 
KINO SPOŁECZNOŚCIOWE

RAWICKI DYSKUSYJNY 
KLUB FILMOWY 
STARTUJE JUŻ W MARCU

Rawicki Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Promień” rozpo-
cznie swoją działalność w po-
łowie marca br. Spotkania 
będę się odbywały w środy, 
dwa razy w miesiącu.

Każda projekcja w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmo-

wego  poprzedzona będzie 
kilkuminutową prelekcją 
przybliżającą reżysera i jego 
twórczość oraz konteksty 
istotne dla danego filmu. Po 
seansie będzie można do-
łączyć do dyskusji modero-
wanej przez prowadzącą DKF 

Sandrę Bujak-Gwardę. Propo-
zycje  DKF-u skierowane są do 
wszystkich miłośników do-
brego kina. W ofercie będzie 
można zobaczyć m.in.: repliki 
festiwali, przeglądy filmów fa-
bularnych, animacji i doku-
mentów.       /DK

Z końcem stycznia br. pod 
szyldem Kina „Promień” 
pełną parą ruszyło Małe 
Kino Społecznościowe. W re-
pertuarze znajdą się filmy 
z biblioteki Gutek Film, Best 
Film, M2Films.

Kina Społecznościowe to 
niewielkie sale, ale w stu pro-
centach profesjonalnie wy-
posażone, jak ma to miejsce 
właśnie w Rawiczu. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest 
integracja społeczeństwa 
i umożliwienie czynnego 
uczestnictwa w kulturze. - To 
miejsce rodzinnych i między-
ludzkich integracji, miejsce 
nowocześnie wyposażone, 
poszerzające propozycję re-

pertuarową - docelowo rów-
nież o najnowsze premiery 
z nurtu kina artystycznego 
i niezależnego. Zapraszamy 
również do indywidualnych za-
mówień przedsiębiorców - to 
przestrzeń dla spotkań integra-
cyjnych i doskonałe warunki 
dla szkoleń – podkreśla Dy-
rektor Domu Kultury w Ra-
wiczu Dariusz Taraszkiewicz.

Rawickie Małe Kino Spo-
łecznościowe, w każdy ostatni 

tydzień miesiąca, umożliwia 
rezerwację sali na prywatny 
seans. Rezerwacji należy do-
konać do 20 dnia miesiąca 
poprzedzającego i można jej 
dokonać osobiście w kasie 
Kina „Promień” lub telefo-
nicznie pod numerem 65/545 
20 98 lub kom. 502 752 805. 
Szczegóły dotyczące wynajmu 
sali Małego Kina Społecznoś-
ciowego i repertuaru znajdują 
się na stronie internetowej 

kina: www.kinopromien.ra-
wicz.pl/male_kino_spoleczno-
sciowe/.

Projekt budowy kin społecz-
nościowych prowadzi Stowa-
rzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski, we współpracy 
z 20 wielkopolskimi gminami, 
w których takie miejsca kul-
tury powstają. Współfinanso-
wany jest przez Wielkopolski 
Regionalny Program Opera-
cyjny.       /red
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Nasza historia

Tomasz Musielak

Choć choroby towarzyszą 
ludziom od zarania dziejów, 
to na przestrzeni dziejów 
zmieniała się wiedza o tym, 
dlaczego chorujemy i jak 
możemy się wyleczyć. 
Dzięki tak niepozornym do-
kumentom, jak rachunki ra-
wickich szewców możemy 
rzucić okiem na to, jakie 
kuracje przepisywano 
przedstawicielom tego naj-
starszego cechów. 

Uchowaj
od lekarza...
Przez długie wieki więk-

szość ludzi nie ufała leka-
rzom i powątpiewała w ich 
wiedzę o sztuce skutecznego 
leczenia. Brak zaufania skut-
kował tym, iż za wszelką cenę 
wystrzegano się kontaktów 
z medykami, których dość 
powszechnie nazywano „ka-
tami”, kojarząc działalność 
medyczną głównie z ryzy-
kiem utraty życia. Wrogi sto-
sunek do lekarzy doskonale 
ilustruje fraszka z połowy XIX 
wieku: 

„Chcąc ci grzechu 
oszczędzić twych lekarstw 

nie piję,
Lepiej że mnie choroba 

niż doktor zabije”.
O wiele chętniej zwracano 

się o pomoc do osób niebędą-
cych medykami - znachorów, 
bab wiejskich czy zwykłych 
szarlatanów. W przeciwień-
stwie do lekarzy (praktykują-
cych przeważnie w większych 
miastach, jak Warszawa czy 
Poznań), do usług lokal-
nych „uzdrowicieli” dostęp 
miała większa część społe-
czeństwa, w tym również 
mieszkańcy małych miaste-
czek czy wsi. Traktowano ich 
jako „swoich”, gdyż od wielu 
lat mieszkali „po sąsiedzku”, 
pozyskując sobie tym samym 
zaufanie miejscowych. Co 
równie ważne, w swoich 
praktykach „medycznych” 
zazwyczaj odwoływali się 
oni do wierzeń ludowych. 
Dzięki temu potrafili wzbu-
dzić u pacjentów większy 
respekt i zaufanie, niż mieli 
akademiccy medycy; łatwiej 
było bowiem uwierzyć uzdro-
wicielowi „wzmacniającemu” 
działanie leków przeciwbó-
lowych swojsko brzmiącym 
zaklęciem czy modlitwą, niż 
prawiącemu skomplikowane 
formuły lekarzowi.

Znachorom i „babom” nie 
można oczywiście odmówić 
pewnej skuteczności – dzięki 

ogromnemu doświadczeniu 
niejednokrotnie potrafili sku-
tecznie pomóc w potrzebie. 
Ich wiedza szczególnie cenna 
była w przypadku zabiegów 
chirurgicznych, nastawień 
złamań czy przy porodach.

Na przeziębienie
– upust krwi
Rozczarowanie medycyną 

„akademicką” było poniekąd 
usprawiedliwione. Aż do XX 
wieku wiedza medyczna nie 
stała na wysokim poziomie, 
a lekarze pozostawali bez-
silni wobec wielu chorób. 
W dalszym ciągu sięgano 
do praktyk lekarskich wy-
wodzących się ze starożyt-
ności, czego dowód stanowią 
terapie, jakie serwowano ra-
wickim szewcom. 

Z rachunków cechowych 
wynika, że rawiccy rze-
mieślnicy leczeni byli po-
przez upust krwi. Zabieg ten 
należał do najpopularniej-
szych metod leczenia – sto-

sowano go tak w przypadku 
poważnych chorób, jak i zwy-
kłych infekcji, a nawet jako 
lekarstwo na świerzb czy za-
twardzenie. Między paździer-
nikiem a grudniem 1835 r. 
flebotomią (jak fachowo nazy-
wano terapię) leczono trzech 
szewców. 

Dlaczego mieszkańców 
Rawicza poddawano takim 
(z naszego punktu widzenia 
okrutnym) praktykom? 
Wszystko wynikało z ów-
czesnej wiedzy medycznej. 
W XIX w. nadal wierzono, 
że przyczyną wielu chorób 
jest zachwianie równowagi 
między krążącymi w ciele 
cieczami ustrojowymi, zwa-
nymi humorami: znajdującej 
się w żyłach i sercu krwi (san-
guis), powstającej w mózgu 
flegmie (phlegma), wydzie-
lanej przez wątrobę żółci 
(chole) oraz czarnej żółci 
(melas chole), z siedliskiem 
w śledzionie. Wszystkie do-
legliwości analizowano 
zgodnie z tym modelem; dla 

przykładu według osiemna-
stowiecznych poradników 
medycznych przyczyn prob-
lemów ze wzrokiem upa-
trywano w „zatwardzeniu 
humoru lipkiego”, letarg 
zaś powodowała sytuacja, 
w której „zgromadzone hu-
mory i klejowate szlamowa-
tości” obciążają mózg i żyły. 

Chcąc więc przywrócić 
równowagę humorów w or-
ganizmie chorego, ucie-
kano się właśnie do różnych 
technik ich „uszczuplenia”. 
Upust krwi stanowił najpopu-
larniejszą z nich. Nie była to 
jednak jedyna metoda.

Kiedy widok
krwi przeraża...
Medycy zda-

wali sobie sprawę, 
że niektórzy pa-
cjenci charakte-
ryzują się większą 
wrażliwością na 
ból, widok tryska-
jącej krwi czy brzdęk 

narzędzi chirurgicznych. 
W takich przypadkach, 
chcąc zaoszczędzić chorym 
nerwów, w celu usunięcia 
złych humorów stosowali 
inny zabieg – przystawianie 
pijawek. Z rachunków ra-
wickich szewców z 1835 r. 
wynika, że terapię tę zasto-
sowano u czeladnika o na-
zwisku Consta. Czy wynikało 
to z jego strachu przed zabie-
giem? A może to tylko słabość 
naczyń krwionośnych unie-
możliwiała flebotomię?

W unormowaniu pracy 
humorów pomagała też le-
watywa. Kuracja przy jej 
użyciu przez długie wieki 
cieszyła się ogromną popu-
larnością. Niektórzy trak-
towali ją podobnie, jak my 
współcześnie podchodzimy 
do suplementów diety, zaży-
wając je jako środek profilak-
tyczny, jednak działając przy 
tym bez żadnego umiaru. 
Dla przykładu król Francji 
Ludwik XIV, w ciągu tylko 
jednego roku miał zaapliko-
wane ponad 200 lewatyw. 
W 1835 r. chirurg Zoelffel 
zdecydował się zaaplikować 
ten „królewski lek” Karlowi 
Kochowi, u którego leczono 
zapalenie oczu.

Opieka
nad chorym
Przy niektórych schorze-

niach największą pomocą dla 
chorego okazywały się nie 
skomplikowane zabiegi me-
dyczne, a troskliwa opieka. 
Tak było w przypadku czelad-
nika Franke, którego podczas 
niemocy wsparto poprzez fa-
chową pielęgnację. Cech ra-
wickich szewców w całości 
opłacił opiekę nad nim, leki 
oraz wyżywienie w postaci 
zup, masła, chleba i cukru.

Niekiedy pomoc medyczna 
była niezbędna z uwagi na 
nagły wypadek. Z rachunków 
cechowych wynika, że niejed-
nokrotnie pomocy chirurgów 
wzywano przy konieczności 
zabandażowania ran oraz 
opatrzenia innych urazów.

POSZEDŁ SZEWC DO LEKARZA
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OPOWIADANIE

Dotknęłam twojej dłoni 
i poczułam chłód. Oh, dla-
czego? Zastanawiałam się. 
Czemu nikt nie powiedział mi 
przedtem, że skóra może być 
tak zimna? Przyjrzałam się 
każdej zmarszczce na twojej 
dłoni, przejechałam suchymi 
palcami po twoich knykciach. 
Delikatnie otworzyłam twoją 
zaciśniętą pięść i schowałam 
swoją dłoń w twojej. Poczułam 
zapach ziemi po deszczu 
i krople na skórze. Powie-
trze pachniało jesienią, jak 
moje ulubione wspomnienie 
o tobie.

+++

Ludzie mówią, że bratnią 
duszę spotyka się tylko raz 
na całe życie. Dla mnie tą za-
gubioną duszą byłeś ty. Może 
nie pamiętam naszego pierw-
szego spotkania, czasu, kiedy 
mój ocean spotkał twój, ale 
tamten jesienny dzień po-
trafię odtworzyć w swojej pa-
mięci od początku do końca. 
Moje pierwsze wspomnienie 
o tobie. Wybraliśmy się na 
spacer, moja mała, delikatna 
dłoń w twojej szorstkiej. Pod 
nosem podśpiewywałam we-
sołą piosenkę a nasze oczy od 
czasu do czasu się spotykały. 
Wtedy się do mnie uśmie-
chałeś.

Rozłożyliśmy koc pod 
dużym dębem, którego liście 
zmieniły już kolor na zło-
cisty a ja ułożyłam głowę na 
twoich kolanach. Spojrzałeś 
na mnie z góry i zaśmiałam 
się radośnie. Odgarnąłeś mi 
grzywkę z oczu i uśmiechając 
się, podałeś mi książkę. Od 
razu podniosłam moje ciało 
do góry i opierając się o ko-
rzeń wielkiego dębu, otwo-
rzyłam druk na pierwszej 
stronie. I czytałam, i czy-
tałam a ty patrzyłeś na mnie 
tak jakbym była jedyna na 
świecie. A kiedy słońce zni-
żyło się ku zachodowi i wró-
ciliśmy do domu, w pamięci 
zachowałam twoje wyznanie 
na dziś.

Jest wiele bajek na świecie, 
ale prawda, w którą wierzę 
jest jedna. Kochanie cię to 
przywilej, którego jedynie ja 
pragnę dostąpić.

+++

Czasami w ciemne, zimowe 
poranki, gdy na zewnątrz je-
dyne światło pochodziło od la-
tarni, nachodziła mnie nagła 

myśl. Ciekawe jak brzmi 
twój głos. I przez cały ranek, 
gdy ubierałam się do szkoły 
i jadłam śniadanie przygo-
towane przez matkę, nie 
opuszczała mnie myśl, że za-
zdroszczę wszystkim innym, 
którzy słyszą głosy ludzi, któ-
rych mają w sercu.

Kiedy wróciłam ze szkoły, 
zmęczona i z chęcią jak naj-
szybszego udania się do łóżka, 
na biurku znalazłam kolejną 
książkę. Otworzyłam ją na 
fragmencie oznaczonym czer-
wonym długopisem, jakbyś 
usilnie starał się sprawić, 
żebym zauważyła oznaczenia. 
Choć powinieneś wiedzieć, że 
nigdy nie zmarnowałabym 
okazji by poznać się bliżej.

Zamknęłam książkę, zga-
siłam światło i niedługo potem 
zasnęłam, czując, że ty zawsze 
wiesz, co mam na myśli.

Żałuję, że nie słyszę fal, 
które mnie wołają, i że nie 
mogę zaśpiewać im pieśni bi-
jącej prosto z mego serca. Ale 
pocieszam się myślą, że mogę 
podarować im swoją myśl na 
papierze, że wciąż mogę zo-
baczyć ich piękno.

+++

Wybraliśmy się na spacer, 
a słońce lśniło wysoko w ze-
nicie. Podskakiwałam ra-
dośnie, to na jednej, to na 
drugiej nodze, zadowolona, 
że trzymasz mnie za rękę. 
Byłam wtedy pewna, że za-
wsze zdążysz mnie złapać 
zanim upadnę. Dziś rano po-
darowałeś mi książkę, a gdy 
przeczytałam pierwsze słowa, 
wiedziałam, że dzisiejszy 
dzień będzie należał do tych 
wyjątkowych. Wieczory jest 
to czas magii, moja kochana. 
Nie mogłam się doczekać, by 
poznać miejsce, do którego 
mnie zaprowadzisz.

Kiedy ubieraliśmy buty 
w korytarzu, wciąż pod-
skakiwałam w miejscu. Czy 
możesz sobie wyobrazić 
jakie szczęście mnie ogar-
nęło, na szansę spędzenia 
z tobą czasu? Czułam się jak 
w niebie, jakbym zaraz miała 
oderwać się od ziemi i po-
lecieć daleko niczym ptak, 
który pierwszy raz od chwili 
wyklucia ma szansę dotknąć 
błękitnego nieba.

Szliśmy bardzo szybko, 
jakbyś bał się o spóźnienie, 
jednak ja nie przejmowałam 
się tym ani trochę i zawsze 
śmiałam się, gdy odwracałeś 

się, co jakiś czas zdenerwo-
wany, wypatrując mnie w dali 
i czekając aż przejdę oddzie-
lającą nas drogę.

Gdy doszliśmy na miejsce, 
zatrzymałam się w szoku. 
Drzewa były tak piękne. Wy-
sokie, na co najmniej kilka 
metrów i cudownie ozdobione 
barwą różu. Znajdowaliśmy 
się w parku kwitnących wiśni, 
ale zanim zdążyłam rozejrzeć 
się po okolicy, ty wziąłeś mnie 
za rękę i poprowadziłeś prosto 
do ławki. Wokół nas zbierało 
się wielu ludzi, niektórzy tak 
jak my, zajmowali miejsca 
na ławkach a inni znajdo-
wali miejsce, by rozłożyć 
własne koce.

Z zapartym tchem wpa-
trywałam się w scenę, gdzie 
na wygodnych fotelach sie-
dzieli nieznajomi w koloro-
wych ubraniach i pstrokatych 
makijażach. Każdy z nich 
trzymał książkę.

Nachyliłam się, by zapytać, 
kim są ci ludzie, ale ty przy-
łożyłeś jedynie palec do ust 
w cichym geście. Po kilku 
minutach, jakby w jednej se-
kundzie, zgiełk ludzi uciekł 
i pierwsza osoba na scenie 
uniosła mikrofon do ręki. 
Wstrzymałam oddech w ocze-
kiwaniu i ścisnęłam twoją 
dłoń. Oddałeś uścisk.

- Dziś jest dzień, w którym 
spełni się moje marzenie. Głę-
boko modliłem się i wierzyłem 
w spełnienie prośby, którą zło-
żyłem w ofierze gwiazdom. 
Marzenie za marzenie, ma-
wiał mój ojciec. Marzenie…

Uważnie wpatrywałam się 
w chudą postać, wytrwale czy-
tającą książkę. I pomyślałam, 
że mogłabym zostać w tym 
miejscu na zawsze. Ty obok 
mnie i ja obok ciebie. Razem, 
ramię w ramię. Teraz zastana-
wiam się, już całkowicie da-
leko od tamtego miejsca, czy 
ty myślałeś to samo, ściskając 
moją drobną dłoń, w swojej. 
Tej większej.

Czy myślałeś o swoich ma-
rzeniach i pragnieniach, które 
nigdy nie doszły do skutku. 
Mam takie życzenie, po tysią-
cach uderzeń mojego słabego 
serca, by ponownie wrócić do 
tamtego miejsca i zapytać się. 
Co wtedy myślałeś?

Po pewnym czasie pierwsza 
osoba skończyła czytać i tak 
następna i następna. Robiło 
się coraz ciemniej, a słońce 
znajdowało się bliżej zachodu 
niż wschodu. Kiedy ostatnia 
postać w kolejce wzięła mi-

krofon do ręki, wyprostowałeś 
się nagle. Zerknąłeś na moją 
twarz kątem oka i już wie-
działam. To było coś ważnego, 
kolejne ważne słowa dla mnie 
od ciebie, wypowiedziane 
przez pośrednika.

- Ostatnio żal w mym sercu 
stale się powiększa. Rośnie 
i rośnie, i rośnie. Powiększa 
mi serce do ogromnych roz-
miarów. Bardzo żałuję, że 
choć widzę piękno, które 
drzemie w tobie nie umiem go 
wyrazić słowami. Przykro mi, 
ponieważ czuję, że każdego 
dnia stojąc u twojego boku 
i oddychając, omija mnie coś 
ważnego, że mijamy się jak 
statki w nocy, że świecimy do 
siebie, jednak omijamy się, nie 
przystając nawet na moment. 
Nie chcę być twoim rozcza-
rowaniem, rozczarowaniem, 
które boli, ani gorzkim rozcza-
rowaniem, które swój smak 
pozostawia na lata. Chcę wi-
dzieć twe piękno i wypowie-
dzieć słowa, które mogłyby je 
opisać, ale nie jestem w stanie. 
Rozczarowanie, tym jestem.

Kiedy spojrzałam w twoje 
oczy, ty już na mnie patrzyłeś. 
Jakbyś tylko czekał, jak zarea-
guję. Chciałabym powiedzieć 
ci, że nigdy nie żałowałam, że 
byłeś taki a nie inny. Nigdy 
nie byłam rozczarowana, 
że nie mogłeś wyrazić sło-
wami uczucia, którym mnie 
darzyłeś. Książki są wystar-
czające, mówię w swojej 
wyobraźni tamtego dnia, je-
steś wystarczający.

Ale nie wypowiedziałam 
tych słów wtedy, a teraz nie 
mam już szansy na to, byś kie-
dykolwiek je usłyszał. Tam-
tego dnia, ścisnęłam jedynie 
twoją dłoń mocniej i oparłam 
głowę na twoim ramieniu.

Chciałabym ci wyznać, że to 
nie ty byłeś rozczarowaniem. 
To ja nim byłam.

+++

Coś się kończy a coś za-
czyna. Tak mawiała matka, 
gdy nadchodziła wiosna. Wy-
mienialiśmy wtedy ubrania 
w szafach na te letnie, kolo-
rowe i bardziej przewiewne. 
I tańczyliśmy w ogrodzie na 
boso, wszyscy trzej, porusza-
liśmy się do muzyki, której 
nie było. Rozbrzmiewała tylko 
w naszych sercach.

Tamtego dnia nie byłam 
szczęśliwa. Dzieci w szkole 
nie były dla mnie miłe, nie 
były miłe dla ciebie i to wy-

starczyło, by zepsuć mi dzień. 
Dlaczego ludzie są tak podli? 
To pytanie krążyło w mojej 
głowie od kiedy zabrzmiał 
ostatni dzwonek w szkole 
i skierowałam swoje kroki 
w stronę domu. Ludzie byli 
dla ciebie podli, choć nie zro-
biłeś im nic złego. Dlaczego 
tak było?

Musiałeś zauważyć mój 
podły nastrój, bo po kolacji 
usiedliśmy razem na ka-
napie przed kominkiem. 
Westchnęłam głęboko, a ty 
uśmiechnąłeś się do mnie. 
Wtuliłam się w twoje ramię. 
Wtedy poklepałeś mnie 
po głowie.

Siedzieliśmy tak w ciszy 
i tylko co jakiś czas nasz 
pokój przerywało krakanie 
ptactwa za oknem. Po spę-
dzeniu chwili bez wydawania 
żadnego dźwięku, w końcu po-
dałeś mi książkę i otworzyłeś 
ją na stronie, gdzie słowa były 
podkreślone zielonym długo-
pisem.

- Co zaprząta głowę mego 
anioła? - przeczytałam zakre-
ślone pytanie i ponownie wes-
tchnęłam z żalem.

I opowiedziałam ci o moim 
dniu w szkole, o podłych lu-
dziach i o tym, że nikt nie ro-
zumie tego co ja czuję. A tak 
właściwie, czemu inni mieliby 
się przejmować tobą i mną? 
Byłeś moim przyjacielem, ja 
byłam twoją przyjaciółką. 
To wszystko mi wystarczyło. 
Nie powinni się z ciebie wy-
śmiewać, nie powinni mówić 
tak okropnych słów. To nie 
była ich sprawa, tylko nas po-
winno obchodzić kim byliśmy. 
Nikogo innego.

Po tym jak powiedziałam 
ci to wszystko, ty jedynie 
uśmiechnąłeś się do mnie. 
I to było tyle.

Rano znalazłam książkę 
na biurku.

Są na świecie ludzie i je-
steś ty i ja. Ja i ty. Kocham cię 
i ty kochasz mnie. Boję się, że 
moja miłość do ciebie im nie 
wystarcza. Przepraszam.

Ogarnęła mnie rozpacz. Czy 
naprawdę się tak czułeś?

+++

Od tamtego dnia, zanim 
wyruszałam do szkoły, na 
twoim biurku zostawiałam 
karteczki z moimi ulubionymi, 
wesołymi cytatami z książek. 
Miałam nadzieję, że to po-
prawi ci humor. W zamian ty 
zostawiałeś takie karteczki dla 

Weronika Winna (lat 16); I miejsce w konkursie literackim „Zdążyć przed końcem...” 
w kategorii Młodzież Szkół Średnich i Zawodowych

ZDĄŻYĆ PRZED KOŃCEM... 
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PODAJ RĘKĘ UKRAINIE

PIT ZA 2022 R. ZŁOŻYSZ 
OD 15 LUTEGO DO 2 MAJA

Od tego roku zrównane zo-
stały terminy rozliczania PIT 
– w tym również PIT-28 i PIT-
-28S, składanych dotychczas 
do końca lutego. Już kolejny 
rok z rzędu od 15 lutego w e-
-Urzędzie Skarbowym na po-
datników czekać będą ich 
gotowe zeznania podatkowe. 
W przypadku osób objętych 
tzw. ulgą dla klasy średniej, 
Krajowa Administracja Skar-
bowa wyliczy najkorzyst-
niejsze rozliczenie PIT.

Jeden termin 
Tegoroczna kampania ze-

znań potrwa od 15 lutego 
do 2 maja. Dotyczy to rów-
nież zeznań PIT-28 i PIT-28S, 
składanych przez podatników 
opłacających ryczałt od przy-
chodów ewidencjonowanych. 
Dotychczas składali oni swoje 
zeznanie od 15 lutego do 
końca lutego, w tym roku zy-
skują 2 miesiące dodatkowego 
czasu na rozliczenie. Dzięki tej 
zmianie zrównano terminy 
rozliczenia PIT dla wszystkich 
podstawowych form opodat-
kowania (tj. PIT-28, PIT-28S, 

PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-
-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).
Elektroniczny PIT 
w e-Urzędzie 
Skarbowym

Podobnie jak w ubiegłych 
latach najpopularniejsze ze-
znania PIT zostaną auto-
matycznie wygenerowane 
i udostępnione przez Kra-
jową Administrację Skar-
bową (KAS) w e-Urzędzie 
Skarbowym (e-US). Wystarczy 
zalogować się do serwisu na 
podatki.gov.pl oraz wybrać 
usługę Twój e-PIT. Następnie 
sprawdzić lub zmienić swoje 
dane, rozliczyć ewentualne 
ulgi i wysłać deklarację.

Urząd skarbowy  
wyliczy najkorzyst-
niejsze rozliczenie 
PIT dla podatnika

- Po ubiegłorocznych zmia-
nach podatkowych osoby ob-
jęte ulgą dla klasy średniej nie 
będą musiały samodzielnie 
ustalać korzystniejszego dla 
siebie sposobu rozliczenia 
- KAS zrobi to za nich – 
mówi Małgorzata Spychała-
-Szuszczyńska, rzecznik 
prasowy Izby Administracji 
Skarbowej w Poznaniu – Pa-
miętajmy również, że wpro-
wadzona w połowie 2022 r. 
obniżona 12-procentowa 
stawka PIT obejmuje cały rok 
podatkowy. Nasze zeznania 
PIT składamy zatem tak jak 

do tej pory – uwzględniając 
cały miniony rok. W rozli-
czeniu za 2022 r. podatnik 
nie będzie uwzględniał ulgi 
dla klasy średniej, która zo-
stała uchylona 1 lipca 2022 r. 
Podatek oblicza się od całości 
rocznych dochodów według 
skali podatkowej ze stawką 
12 proc., kwotą wolną od po-
datku w wysokości 30 tys. zł 
oraz z progiem dochodowym 
wynoszącym 120 tys. zł. Dla 
nadwyżki ponad tę kwotę 
stosowana będzie stawka 32 
proc. podatku.

Dla niektórych podat-
ników rozliczenie z ulgą dla 
klasy średniej może okazać 
się jednak korzystniejsze. Dla 
takich osób KAS samodzielnie 
wyliczy różnicę i poinformuje 
o wysokości zwrotu podatku.

PIT-2 na kilku etatach
Przy okazji rozliczenia 

swoich dochodów za ubiegły 
rok, sprawdź jak w Twoim 
przypadku rozliczana jest 
w ciągu roku kwota wolna 
od podatku. Każdemu po-
datnikowi przysługuje jedna 
kwota wolna w ciągu roku 
– niezależnie od tego z ilu 
źródeł uzyskuje przychody. 
Warto zatem sprawdzić, czy 
w ubiegłym roku błędnie 
nie złożyliśmy PIT-2 na całą 
kwotę zmniejszającą podatek 
u kilku pracodawców rów-
nocześnie. 

W lutym mija rok od wy-
buchu wojny na Ukrainie. 
Upływający czas i ogrom 
doświadczeń, jakie ze sobą 
przyniósł, skłoniły uczniów 
ze Szkoły Podstawowej 
w Sierakowie do przygoto-
wania wyjątkowego przed-
stawienia pod tytułem 
„Podaj rękę Ukrainie”, które 
odbyło się 27 lutego.

Uczniowie klasy III d, do 
której uczęszczają wyłącznie 
dzieci z Ukrainy, recytowali 
wiersze po polsku i ukraińsku, 
śpiewali pieśni i w bardzo 
symboliczny a zarazem piękny 
sposób ukazali historię swo-
jego kraju z ostatnich 11 mie-
sięcy. Dopełnieniem całości 
były stroje, w których wystą-
pili uczniowie, przygotowane 
przez nich prace plastyczne, 
prezentacja multimedialna 
towarzysząca przestawieniu 
oraz wymowna scenografia. 
Dzieci wykazały się dużą swo-
bodą sceniczną i zmysłem ar-
tystycznym. Pani Olga Trawka, 
wychowawczyni klasy, pod-

kreśliła, że dzieci same wyszły 
z inicjatywą przygotowania 
tego przedstawienia oraz 
długo i z zaangażowaniem 
ćwiczyły, by zaprezentować 
je szerszej publiczności – naj-
pierw uczniom swojej szkoły, 
a później rodzicom i zapro-
szonym gościom. Zaznaczyła, 
że w taki sposób dzieci chciały 
też podziękować za wszelką 
pomoc, jaką otrzymały. Wy-
mowne było też podzięko-
wanie, jakie wychowawczyni 
złożyła swoim podopiecznym 
za ich obecność w szkole i do-

świadczenie wzajemnego 
poznawania się. W przygoto-
waniach do przedstawienia 
pomagała też Pani Nadia Hu-
minilovych, pełniąca w szkole 
rolę asystenta kulturowego. 
Przedstawienie było bardzo 
wzruszające i dojrzałe. Po-
kazało też, jak ogromne po-
stępy uczyniły dzieci w nauce 
języka polskiego. Postawa 
małych aktorów wymownie 
wskazała, że nie ustaje w nich 
nadzieja na powrót do wolnej 
ojczyzny a pora, by podać po-
mocną dłoń, stale trwa. /WES

mnie, a to dawało mi nadzieję. 
Nadzieję na lepsze jutro, że 
poczujesz słowa, które tak sta-
rannie wybierałam spośród 
moich ulubionych.

+++

Dlaczego się do mnie nie 
odezwiesz? Dlaczego musisz 
mi to robić? Dlaczego? Dla-
czego? Moje własne słowa 
rozbrzmiewały mi głośno 
w głowie, kiedy siedziałam 
w deszczu na ławce. Nie 
mogłam uwierzyć w swoją 
wściekłość i słowa, które wy-
powiedziałam do ciebie. Czy 
to naprawdę były moje słowa? 
To byłam ja?

Czasami czułam taką złość, 
jedynie patrząc w twoje oczy. 
Dorastałam a ty się zesta-
rzałeś. Miałam marzenie, 
miałam wiele marzeń. Ale 
moim największym było usły-
szeć twój głos. Na dodatek 
wszyscy wokół mnie byli prze-
ciwko mnie, przeciwko nam. 
Miałam wrażenie, że wszystko 
było przeciwko nam. Nie mo-
głam pojąć jedynie, dlaczego 
tak właśnie musiało być.

Znalazłeś mnie po kilku go-
dzinach. Byłam cała zimna 
i mokra od deszczu. Wziąłeś 
mnie w swoje ramiona, za-
niosłeś do domu i ułożyłeś na 
kanapie pod kocem. Złożyłeś 
pocałunek na moim czole 
i przytuliłeś mocno.

I tak leżeliśmy, ty i ja prze-
ciwko światu. Niczym dwie 
połówki jednej pomarańczy. 
Kiedy się ocknęłam delikatne 
promienie słońca wpadały 
do salonu przez okno. Ciebie 
już nie było, musiałeś odejść 
w ciemności nocy.

Na stoliku przy ka-
napie znalazłam wyrwaną 
z książki stronę.

Musiałem przebyć oceany 
strachu, morza bólu, jeziora 
łez, stawy pytań bez odpo-
wiedzi. Musiałem ominąć 
kałuże żalu, by w kroplach 
deszczu znaleźć miłość, ze-
słaną mi przez ciebie. Nawet 
nie wiesz jak bardzo cię ko-
cham, to tylko płytkie słowa, 
jednak inaczej nie umiem wy-
razić tej miłości.

A na dole strony znalazłam 
odręczne pismo. Twoje.

Dziękuję, że nie zwątpiłaś 
w ocean, który skrywały 
moje oczy.

Przycisnęłam papier do 
piersi i zapłakałam żałośnie, 
z wiarą, że zbliżamy się 
w dobrą stronę. Nareszcie.

+++

A teraz trzymam twoją 
dłoń w swojej. Moja ciepła, 
twoja zimna - jak nigdy 

przedtem. Chcę ci powiedzieć 
wiele rzeczy.

Chcę ci powiedzieć, że jest 
taka dziewczynka, która miała 
jednego bohatera, który po-
kazał jej świat. Krainę pełną 
nadziei i spełniających się ży-
czeń, krainę słów, które nigdy 
się nie kończą.

Chcę powiedzieć, że jest 
taka dziewczyna, która zwąt-
piła w swojego bohatera. Prze-
stała wierzyć, że jej bohater 
może ją usłyszeć. Zwątpiła 
w magię, w przekonanie, że 
słowa są nieskończone. I że 
miłość jest taka jak słowa.

Lecz jej bohater znów 
ją uratował, podał jej rękę 
i wziął w objęcia, kiedy po-
czuła się samotna. I nigdy nie 
czuł do niej żalu, ponieważ 
kiedy ona przestała wierzyć, 
on wierzył za nich oboje. 
Czekał aż dziewczyna znów 
znajdzie drogę.

Chcę ci powiedzieć, że jest 
taka kobieta, która na zdjęciu 
stoi uśmiechnięta obok swo-
jego ojca. Jej drobna, mała 
dłoń, w jego dużej i szorst-
kiej ręce. Ta kobieta na zdjęciu 
trzyma książkę w dłoniach. 
A słowa tej książki są nie-
kończącym się wyznaniem. 
W książce na tamtym zdjęciu 
mieszczą się niekończące się 
słowa, bohatera do swojej bo-
haterki.

Pragnę ci wyznać, że jest 
taka córka, która musi po-
żegnać ojca. Trzyma jego 
zimną dłoń w swojej i płacze, 
łzami, które płyną strumie-
niami. Nie ma w nich jednak 
żalu. Ponieważ jest taka 
córka, która kocha matkę 
i ojca, i która zrozumiała, że 
czasami słowa są wystarcza-
jące by wyrazić miłość. Że nie 
ważne kto je wypowiada, bo 
ważniejsze jest to z kim owe 
słowa dzielisz.

Chcę żebyś wiedział, że jest 
taka dziewczynka, dziew-
czyna, kobieta i córka, która 
żegna swojego bohatera bez 
żalu. Ponieważ czekają na 
nią książki z niekończącymi 
się słowami, z podkreślo-
nymi wyrazami i zaznaczo-
nymi akapitami. Ponieważ dla 
niej śmierć nie oznacza żalu. 
Już nie.

Mam twoje słowa wyryte 
w sercu na zawsze. Mam 
książkę, którą napisałeś dla 
mnie a której treść prze-
trwa nieskończenie dłużej 
niż twoje czy moje ciało, 
której treść będzie trwalsza 
niż dom, w którym mieszka-
liśmy i wspomnienia, które 
wspólnie dzieliliśmy. Nie-
skończone słowa silniejsze 
od śmierci. A słowa przypo-
minają naszą miłość.
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Reinkarnacja to książka, 
której przekaz skupia się 
na życiu głównej bohaterki- 
Maddi, kobieta po zaginięciu 
swojego syna nie potrafi na 
nowo ułożyć sobie szczęśli-
wego życia. Kobieta wciąż 
nie może zapomnieć o swoim 
synu i o tym, że w tym mo-
mencie miałby 20 lat.

Maddi, czyli matka chłopca 
nie chce do końca uwierzyć 
w jego śmierć, mimo że we-
dług wielu osób nie miał moż-
liwości na przeżycie, skoro 
zaginął tak wiele lat temu. 
Matka chłopca wraca na tę 
samą plażę i dostrzega kogoś, 
kto bardzo przypomina jej 
Estebana. Kobietę zaczynają 
nachodzić dziwne myśli - a co 
jeśli chłopak to jej syn?

Historia Maddi jest bardzo 
wciągająca i bardzo szybko 
się rozwija. Książka świetnie 

utrzymuje uwagę odbiorcy, do 
samego końca, a momentami 
mrozi krew w żyłach. Autor 
w doskonały sposób operuje 
emocjami i uwagą czytel-
nika. Książka bardzo szybko 
wciąga, a po jej skończeniu 
ciężko o niej zapomnieć przez 
długi czas. Polecam, Klaudia K.

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

MICHAEL BUSSI 
REINKARNACJA

KATE QUINN OKO SNAJPERKIMAGDALENA MIKUTEL 
MÓJ SYN. POWIEŚĆ 
O DOJRZEWANIU 
DO MIŁOŚCI

THICH NHAT HANH CISZA. SIŁA 
SPOKOJU W ŚWIECIE PEŁNYM ZGIEŁKU 

Autor książki zaprasza nas 
do uwolnienia się od zgiełku 
zewnętrznego świata. Pro-
ponuje, by odnaleźć spokój 
w samym sobie i dostrzec, co 
oferuje niepowtarzalna, bie-
żąca chwila.

Każdy z nas na co dzień od-
biera bardzo dużo bodźców ze-
wnętrznych. Jesteśmy osaczeni 
informacjami z mediów społecz-
nościowych, dźwięki przycho-
dzących powiadomień nie dają 
nam spokoju, a w tle słyszymy 
głośne wiadomości z radia i te-
lewizji... Wszyscy żyjemy teraz 

w ciągłym pośpiechu, a nasze 
myśli są zaprzątnięte myślami. 
Gdzie w tym wszystkim zgubi-
liśmy CISZĘ? Niech ta książka 
stanie się przewodnikiem, który 
pomoże nam oderwać się od 
codziennego hałasu i wskaże 
drogę do oczyszczenia umysłu 
i przeżywania życia całym sobą.

Każda chwila naszego życia 
jest cenna i warto przeżywać ja 
świadomie, więc nie bójmy się 
po prostu usiąść w ciszy i przez 
chwilę po prostu nic nie robić, 
niczego nie słuchać i na niczym 
nie skupiać swoich myśli.

Polecam, Kamila O.

Bohaterką powieści jest 
młoda kobieta. Ludmiła 
Pawliczenko, Ukrainka z po-
chodzenia, wcześnie zostaje 
matką. Mimo to podejmuje 
studia historyczne i stara się 
zastąpić synowi ojca, który 
ich opuścił. Zajmuje się 
strzelectwem i po wybuchu 
wojny zgłasza się do Armii 
Czerwonej. Zostaje snaj-
perką. Niestety na drodze do 
ich spełnienia stoi bezlitosny 
przeciwnik - II wojna świa-
towa.

Oko snajperki to niezwykle 
wciągająca i przerażająca 
powieść historyczna o lo-

sach młodej kobiety, której 
życie zmieniło się w ułamku 
sekundy. Wybuch wojny 
sprawił, że Mila zaciągnęła 
się do armii i stała się łow-
czynią nazistów.

Oko snajperki zachwyca. 
Ilością bohaterów z krwi 
i kości, barwną akcją, tłem 
historycznym, wydarzeniami 
opartymi na faktach, miłością 
matki do syna, poświęce-
niem dla Ojczyzny i wreszcie 
wielką miłością.

Oko Snajperki polecam każ-
demu, kto lubi książki op-
arte na faktach, ale nie tylko. 
Książka jest idealnym pre-
zentem dla każdego, kto lubi 

powieści o silnych i odważ-
nych kobietach. 

 Aurelia M.

Przejmująca opowieść 
o tym, że aby zacząć na-
prawdę żyć, czasem po- 
trzebujemy potężnego hu-
raganu, który zburzy nasze 
pozornie idealne życie.

Mój syn to poruszająca 
historia ale napisana z hu-
morem. Historia ludzi, którzy 
zmagają się ze swoimi słaboś-
ciami, chorobami, a na ko-
niec każdy podejmuje decyzje 
jaką ścieżkę wybrać. Każda 
decyzja niesie konsekwencje. 
Zadają sobie pytania co jest 
w życiu ważne. Jest to piękna 
powieść, pierwsza i debiu-
tancka tej autorki. Przed-
stawia ona losy trójki ludzi 
- wrocławskich studentów 
- Witka, Pawła i Anieli. Po-
wieść jest pełna emocji, po-
rusza czytelnika.

Jest bardzo dużo mo-
mentów, które wywołają 
smutek, bezsilność. Cały czas 
trzymamy kciuki za głów-
nego bohatera, by jego życie 
odwrócone o sto osiemdzie-
siąt stopni ułożyło się. Piękna 
jest rodząca się na oczach 
czytelnika miłość. Miłość 
przedstawiona w książce 
jest jako największa wartość. 

Chyba żadna kobieta i matka 
nie przejdzie obojętnie wobec 
tej książki.

Mój syn Magdaleny Mikutel 
to powieść wartościowa, 
wzruszająca, a zarazem bu-
dująca. To książka o nawró-
ceniu, o prawdziwej miłości, 
przyjaźni, wierze, radości 
i całkowitej przemianie serca. 
Nawrócenie obejmuje zmianę 
zachowania, ale zmienia się 
także cała natura człowieka. 
Jest procesem, a nie pojedyn-
czym zdarzeniem.

Polecam, Aurelia M.
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MISIA
Misia to maleńka sunia w wieku 

ok. 7 lat. Misia jest bardzo ła-
godnym i przyjaznym pieskiem. 
Na początku jest nieufna w sto-
sunku do nowych osób, lecz 
uwielbia smakołyki, którymi daje 
się szybko przekupić. Jest to mała 
psinka, która potrzebuje ciepła, 
cierpliwości i zrozumienia. Nie 
ma w sobie żadnych pokładów 
agresji i bardzo lubi się przytulać. 
Idealnie wpasuje się jako towa-
rzysz osób starszych.

TERRI
Terri to piesek w typie teriera, 

w wieku ok. 2-3 lat. To wesoły 
i energiczny psiak, choć z po-
czątku nieśmiały do ludzi, lecz 
gdy tylko się go pogłaska na-
biera zaufania i wręcz wtula się 
w człowieka. Bardzo dobrze do-
gaduje się z innymi pieskami, 
suczkami, a także kotami. Po-
trafi chodzić na smyczy. Odnaj-
dzie się zarówno w domu jak i na 
podwórku, najlepiej w towarzy-
stwie innego psiaka.

KŁACZEK
Kłaczek to piesek w wieku ok. 2 

lat. Przez wygląd jest często oce-
niany jako starszy psiak, jednak 
jak widać, pozory mylą. Kłaczek 
jest wspaniałym towarzyszem 
dnia codziennego. Uwielbia kon-
takt z człowiekiem, spacery i za-
bawy. Idealnie nadaje się do domu 
z dziećmi, ponieważ jest bardzo 
łagodny i stabilny. Odnajdzie się 
również na podwórku, gdy za-
pewni mu się ciepłą budę. Kła-
czek jest wykastrowany.

SPAJKI
Spajki to piesek w wieku ok. 4 

lat. Spajki to psiak o dość silnym 
charakterze. Bardzo lubi ludzi, 
lecz potrzebuje stabilności, prze-
widywalności i jasnych zasad. 
Bardzo ładnie chodzi na smyczy. 
Idealnie sprawdzi się do domu 
bez małych dzieci. Jest psiakiem 
dominującym i z większością 
psów się nie zgadza, ale uwielbia 
za to energiczne i chętne do za-
bawy suczki, z którymi może 
urządzać wyścigi i zapasy. Spajki 
jest wykastrowany.



 � 18 lutego (sobota)
11:00 - Praktyczne aspekty prowadzenia 
organizacji – spotkanie dla przedstawicieli 
NGO. Zapisy i informacje: 500 774 841
CUS w Rawiczu „Kuźnia Wiedzy”

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

 � 21 lutego (wtorek)
16:00 – Impreza karnawałowa 
PODKOZIOŁEK, ŚLEDZIK, ZAPUSTY
Zapisy i informacje: 500 774 841
CUS w Rawiczu „Kuźnia Wiedzy”

 � 25 lutego (sobota)
18:00 – Spotkanie z Gwidonem
Spotkanie autorskie / promocja najnow-
szej książki. Sala Witrażowa DK w Rawiczu
Wstęp Wolny

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

 � 31 marca (piątek)
18:17 – Wernisaż wystawy ŁUKOWIAK 
FANTASTYCZNY
Wystawa potrwa do 3 marca
Galeria Sala Piecowa DK w Rawiczu
Wstęp wolny

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY


