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NOWYCH
DRZEW

NA RAWICKIM POLIGONIE
100

Obecnie trwa przebudowa dróg w ramach 
inwestycji Nowy Poligon. Burmistrz Gminy Ra-
wicz Grzegorz Kubik zapowiedział, że w okresie 
jesiennym zostanie posadzonych 100 nowych 
drzew, w tym 50 wzdłuż ulicy Czeladniczej oraz 
50 na terenie kąpieliska.       ► s. 4
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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00 (w poniedziałki BOK, WSO w tym USC oraz Zespół Podatków i Opłat 
Lokalnych do godz. 17:00), we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00.
Dokumenty można złożyć w udostępnionej skrzynce podawczej, a także  
za pośrednictwem platformy ePUAP, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

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. 65 616 49 20, e-mail biblioteka@rawicz.eu

PRZYDATNE KONTAKTY

Popularyzowanie tradycji 
i zwyczajów wielkanoc-
nych, przekazywanie war-
tości i tradycji ludowych, 
rozwijanie zdolności ma-
nualnych oraz integracja 
społeczności lokalnej to 
cele kolejnej edycji gmin-
nego konkursu na „Rawicką 
Palmę Wielkanocną”.

Organizator tegorocznej 
edycji: Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej, oraz współorganizatorzy: 
Parafia pw. św. Andrzeja Bo-
boli oraz Parafia pw. Chrystusa 
Króla i Zwiastowania NMP, 
Urząd Miejski Gminy Rawicz, 
Dom Kultury w Rawiczu i Cen-
trum Usług Społecznych w Ra-
wiczu, zapraszają do udziału 

w konkursie osoby indywi-
dualne, rodziny, dzieci i mło-
dzież ze szkół i przedszkoli, 
członków lokalnych instytucji/
organizacji, koła gospodyń 
wiejskich, sołectwa, podopiecz-
nych ośrodków pomocy spo-
łecznej z terenu gminy Rawicz. 

Zadaniem uczestników bę-
dzie wykonanie tradycyjnej 
palmy wielkanocnej. Zainte-
resowani proszeni są o skła-
danie prac konkursowych do 
dnia 27 marca w biurze Mu-
zeum, wystawa palm odbędzie 
się w dniach 30.03-12.04.2023 
r. w Muzeum Ziemi Rawickiej, 
wręczenie nagród nastąpi  
2 kwietnia na rawickim rynku 
w trakcie Jarmarku Wielka-
nocnego. Więcej informacji 
na stronie www.muzeum.ra-
wicz.pl.       /cib

KONKURS NA PALMĘ 
WIELKANOCNĄ

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 25 stycznia br. podjęła uchwałę nr LIX/632/23 
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupia Kapitulna. Uchwała została opubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 7 lutego br. 
pod pozycją 1417 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (tj. 22 
lutego). Na mocy uchwały we wsi zostały wprowadzone nazwy ulic, a wszystkie 
adresy uległy zmianie. 

Zestawienie zmienionych adresów dostępne jest na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń 
(zakładka Ogłoszenia->Planowanie Przestrzenne) oraz w Biuletynie Informacji Pub-
licznej (zakładka Burmistrz-> Obwieszczenia-> rok 2023).

Urząd prowadzi ewidencję numeracji porządkowej w formie elektronicznej, przy wy-
korzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej (SIP), w związku z powyższym można 
zapoznać się z mapą i nową numeracją porządkową na stronie internetowej: https://
rawicz.e-mapa.net/?6624_listopad. 

/WSPiR

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NADANIA 
NAZW ULIC WE WSI 
SŁUPIA KAPITULNA
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Ruszył konkurs, w którym 
Rawicz może wygrać in-
teligentne przejście dla 
pieszych. O wygranej zade-
cydują głosy mieszkańców. 
Głosować można do 28 
marca br. 

Rawicz bierze udział w kon-
kursie „Inteligentne Przej-
ście” organizowanym przez 
Orange Polska. O wygranej 
zadecydują mieszkańcy, 
głosując za pośrednictwem 
strony internetowej. W trzech 
zwycięskich miastach Orange 
przekształci po jednym nie-
bezpiecznym przejściu dla 
pieszych w dużo bezpiecz-
niejsze, aktywne przejście 
„smart”. Głosowanie online 
trwa do 28 marca.

- W Rawiczu, jeśli wygramy, 
zmodernizujemy  przejście 
przy ulicy Wały Dąbrowskiego 
- wyjaśnia wiceburmistrz 
Paweł Szybaj. 

Głosować na Rawicz mogą 
wszyscy bez względu na to, 
gdzie mieszkają. Każdy głos 
się liczy. Wystarczy wejść na 
stronę konkursu www.inteli-
gentneprzejscie.pl i postąpić 
zgodnie z instrukcją. Duże 
i małe miasta mają równe 
szanse na wygraną, bo orga-
nizatorzy przypisują głosom 
na każde miasto odpowiednią 
wagę, proporcjonalnie do 
liczby jego mieszkańców.

Jak działa 
inteligentne 
przejście? 

Czujniki ruchu wykrywają 
pieszego już z odległości kil-

kunastu metrów i natych-
miast aktywują świetlną 
i dźwiękową sygnalizację 
ostrzegawczą. Specjalny sy-
stem doświetlania sprawia, 
że przechodzący są lepiej wi-
doczni dla kierowców. Z kolei 
sygnały dźwiękowe ostrzegają 
mniej uważnych pieszych, że 
zbliżają się do pasów. 

- Już  ponad  sto  miast 
w  Polsce  korzysta  z  in-
teligentnych  rozwiązań, 
w tym z przejść dla pieszych 
„smart”. Nowe  technologie 
mogą zwiększyć bezpieczeń-
stwo również w Rawiczu, dla-
tego serdecznie zachęcamy 
wszystkich  do  głosowania 

w  konkursie  „Inteligentne 
przejście” – mówi Daria 
Drabik, koordynatorka kon-
kursu w Orange Polska.

Według statystyk Komendy 
Głównej Policji w 2021 roku 
w Polsce na przejściach dla 
pieszych doszło do ponad 2 
300 wypadków, w których 
zginęły 153 osoby, a 2 275 
zostało rannych. Większość 
z nich miała miejsce jesienią 
i zimą, kiedy widoczność 
przy wcześnie zapadającym 
zmierzchu mocno się po-
garsza. Znacznej części z tych 
wypadków można było zapo-
biec. 

/cib
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DECYZJE PODATKOWE DOSTARCZONE
Zakończyła się proce-

dura doręczania podatko-
wych nakazów płatniczych 
za rok 2023. Część decyzji 
wysłana została do miesz-
kańców elektronicznie za 
pomocą Elektronicznej Plat-
formy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP). Ci z Po-
datników, którzy zadekla-
rowali chęć elektronicznej 
komunikacji w sprawach 
podatkowych otrzymali na-
kazy jako pierwsi - z możli-
wością odbioru w dogodnym 

terminie z każdego miejsca 
na świecie. 

Wolę doręczania decyzji 
podatkowych z Urzędu Miej-
skiego Gminy Rawicz drogą 
elektroniczną można zgłosić 
w każdym momencie, naj-
szybciej - wysyłając pismo 
do Urzędu za pośrednictwem 
ePUAP. W tym celu w katalogu 
spraw należy wybrać „pismo 
ogólne do podmiotu publicz-
nego” i zaadresować je do 
Urzędu Miejskiego Gminy 

Rawicz (adres elektroniczny/
umgrawicz/SkrytkaESP). 
W treści wystarczy zadekla-
rować chęć elektronicznej 
komunikacji z Urzędem 
w sprawach podatków lokal-
nych. 

Warto wspomnieć, że już 
niebawem Elektroniczną Plat-
formę Usług Administracji 
Publicznej zastąpi usługa e-Do-
ręczenia umożliwiająca przy-
jazne i bezpieczne doręczenie 
elektroniczne, równoważne 
prawnie z tradycyjną prze-

syłką poleconą za potwier-
dzeniem odbioru. Już teraz 
można złożyć wniosek o utwo-
rzenie adresu do e-Doręczeń 
na stronach rządowych: gov.
pl i biznes.gov.pl. Docelowo, 
posiadając adres do doręczeń 
w usłudze e-Doręczeń – cała 
korespondencja z podmiotami 
publicznymi funkcjonującymi 
w nowym systemie odbywać 
się będzie elektronicznie i to 
bez konieczności zgłaszania 
takiej chęci w konkretnej in-
stytucji.   /WFB

Uwaga!

Przypominamy, 
że pierwsza rata 
płatności podatku 
przypada do 15 marca 
(gdy kwota podatku 
nie przekracza 100 zł 
podatek płatny 
jest jednorazowo 
w terminie płatności 
pierwszej raty).

DO WYGRANIA 
MODERNIZACJA PRZEJŚCIA 
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CO SŁYCHAĆ U MŁODZIEŻOWYCH RADNYCH?

Obecnie trwa przebu-
dowa dróg w ramach in-
westycji Nowy Poligon. 
Burmistrz Grzegorz Kubik 
zapowiedział, że w okresie 
jesiennym zostanie posa-
dzonych 100 nowych drzew, 
w tym 50 wzdłuż ulicy Cze-
ladniczej oraz 50 na terenie 
kąpieliska. 

Podczas budowy infra-
struktury dookoła kąpieliska 
rawicki urząd chce uchronić 
jak największą liczbę zieleni, 
co powoduje, że nanoszone 
są m.in. zmiany w projekcie 
promenady, które pozwolą 
ominąć niektóre drzewa. Pod-
czas inwestycji konieczne jest 
wycięcie wybranych krzewów 
i drzew, szczególnie tych, które 

pochodzą z samosiewu i roz-
rosły się w sposób chaotyczny, 
niekontrolowany. Są to na 
przykład niektóre topole (11 
sztuk), ale i mniejsze krzewy 
przydrożne. Jednak w ramach 
rekompensaty planowane są 
nowe nasadzenia. 
-  Na  początek  zasadzimy 

w okresie jesiennym tego roku 
aż 100 nowych drzew  na te-

renie  Nowego  Poligonu.  50 
drzew co ok. 5 metrów zostanie 
posadzonych wzdłuż ulicy Cze-
ladniczej,  a  pozostałych  50 
na  terenie  poligonu.  Zależy 
nam, aby ten teren był nadal 
zieloną częścią naszej gminy. 
Aby drzewa dobrze się przy-
jęły, będziemy musieli również 
w niektórych miejscach, tam, 
gdzie będą sadzone drzewa, 

wymienić grunt. To pozwoli 
drzewom  na  lepszy  rozwój 
niż w przypadku obecnej do-
minującej gleby piaszczystej. 
Jeśli chodzi o rodzaj nowych 
drzew, to chcemy, aby były to 
lipy, klony i na części poligonu 
iglaki - wyjaśnił na swoim fa-
cebookowym profilu Grzegorz 
Kubik. 

/cib

Młodzieżowi Radni Gminy 
Rawicz nie zwalniają tempa 
i jak na młodzież przystało 
- prężnie działają. Zamie-
rzenia, jakie ujęli w planie 
pracy Rady na 2023 r., są 
konsekwentnie realizowane.

Młodzieżowi Radni mają 
już na swoim koncie pierwsze 

doświadczenia organizacyjne, 
a to za sprawą dyskoteki ha-
zackiej, którą w okresie kar-
nawału przygotowali dla 
swoich rówieśników. Impreza 
cieszyła się dużym powodze-
niem, w związku z tym Radni 
postanowili kontynuować tą 
inicjatywę i zaplanowali ko-
lejne takie wydarzenie, tym 

razem w Załęczu, po Świę-
tach Wielkanocnych. Odbyło 
się już w tej sprawie spotkanie 
organizacyjne z Panią Sołtys 
i mieszkańcami Załęcza. 

Po zabawie przyszedł czas 
na naukę. Młodzieżowi Radni 
wybrali się na szkolenie do 
Starych Oborzysk. Tutaj, pod 
okiem fachowców uczyli się, 

jak tworzyć teksty do social 
mediów i przygotowywać gra-
fiki w programie Canva. Szko-
lenie, zorganizowane przez 
Centrum PISOP w Lesznie, 
było też okazją do poznania 
przedstawicieli młodzieżo-
wych rad z innych miejsco-
wości. Efekt szkolenia można 
śledzić w mediach społecznoś-
ciowych prowadzonych przez 
Młodzieżową Radę.

Kolejnym krokiem była 
lekcja samorządności. Mło-
dzieżowi Radni spotkali się 
z Burmistrzem Gminy Rawicz, 
Zastępcą Burmistrza, Skarb-
nikiem, Sekretarzem Gminy 
oraz Kierownikiem Biura 
Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej. Podczas spotkania 
pod nazwą „Poznaję samo-
rząd” Młodzieżowi Radni py-
tali o zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem i finanso-
waniem samorządu. Mieli też 
okazję wyrazić swoje potrzeby. 
Radni pytali m.in. o współ-
pracę zagraniczną gminy Ra-

wicz i działania Burmistrza na 
rzecz tego, by młodzież chciała 
w Rawiczu pozostać. Poruszyli 
też problem niedostosowania 
publicznych i komercyjnych 
linii przewozowych do po-
trzeb młodzieży dojeżdżającej 
do szkół ponadpodstawowych 
czy problem braku miejsc, 
w których młodzi ludzie mo-
gliby się spotykać i ciekawie 
spędzać czas. Młodzieżowi 
Radni podjęli też wyzwanie, by 
przedstawić władzom miasta 
swoje pomysły na organizację 
Święta Rawicza. Przyjęli to 
jako zadanie domowe „do 
odrobienia” w grupie robo-
czej. Otrzymali też dwa zapro-
szenia: pierwsze – do gabinetu 
Burmistrza, gdzie będą mogli 
bezpośrednio przyglądać się 
codziennej pracy Włodarza 
i drugie – do udziału w sesji 
Rady Miejskiej Gminy Rawicz. 
Już niebawem napiszemy, czy 
praca domowa została odro-
biona i jakie były efekty przy-
jęcia obu zaproszeń. /WES/RBP  

NOWYCH
DRZEW

NA POLIGONIE
100
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Jak co roku na przełomie 
zimy i wiosny gmina Rawicz 
rozpoczyna prace związane 
z równaniem dróg grunto-
wych. Jest ich około 50 km, 
a równanie może odbywać 
się na odcinkach, na których 
nie zalega woda. 

Równanie gminnych dróg 
gruntowych odbywa się cy-
klicznie, jeśli pozwalają na to 
warunki atmosferyczne. Szcze-
gólnie trudnym okresem jest 
wilgotna zima i czas roztopów, 
kiedy grunt wolno wchłania 
wodę, a nierówności się po-
większają, tworząc dziury. 
-  To  najtrudniejszy  okres 

dla osób mieszkających przy 
drogach gruntowych. Staramy 
się jak najszybciej odpowiadać 
na zgłoszenia mieszkańców, 
jednak  nie  zawsze  możemy 
wejść  z  równaniem  bezpo-
średnio po konkretnym zgło-
szeniu.  Równanie  może  się 
odbywać na względnie suchej 
drodze, ponieważ w przypadku 
zalegających kałuż tylko pogor-
szymy jakość równanego od-
cinka – mówi kierownik Biura 
Zarządzania Drogami Alek-
sandra Szymanowska, której 
biuro odpowiada za gminne 
inwestycje drogowe.

Termin równania dróg 
jest zależny od ich obecnego 
stanu i warunków atmosfe-
rycznych. Prace zostaną roz-
poczęte w  marcu i mają być 
wykonane w Sierakowie na ul. 
Dożynkowej i Szklarniowej, 
Czeladniczej (wewn.); w Ra-
wiczu na ul. Szczęśliwej, 
Pogodnej, Przytorze i od 
Stołu Rawickiego w stronę 
ogródków działkowych oraz 
na Myśliwskiej, Cepurskiego, 

Młyńskiej, Kamienistej, Zwie-
rzynieckiej i na łączniku ul. 
Piłsudskiego, Stodołowa, Ga-
jowa, łącznik Prusa-Żerom-
skiego; w Folwarku i Kątach 
na ul. Fiołkowej, odcinek od 
Fiołkowej w stronę Półwiej-
skiej oraz w stronę Kąt, Mio-
dowej (wewn.), droga od ul. 
Półwiejskiej w stronę miej-
scowości Kąty i w kierunku 
MOP-u; w Masłowie na ul. 
Kanarkowej, Bocianiej (odc. 
gruntowy), Pszenicznej i na 
przedłużeniu Żniwnej oraz na 
Jaśminowej, Chabrowej, Aza-
liowej, Lawendowej, Konwa-
liowej, Kalinowej, Witkacego 
oraz Modrzewiowej; w Dębnie 
Polskim na Ślusarskiej, Pie-
karskiej, Rymarskiej, Pszcze-
larskiej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Chłopskiej, Sowiej, 
Kruczej, Orlej, Manewrowej, 
Waniliowej, Zakątku i Szy-
manowskiej. Gmina wykona 
również prace w Łaszczynie: 
droga za kościołem, Willowa, 
Pod Lasem, w kierunku Żylic; 
w Sarnówce: Bazowa; w Słupi 
Kapitulnej: Niemarzyńska, 
Zapłocie i na Piaski, w Szy-
manowie: Manewrowa, Ka-
pały Kowalikowa od drogi 
powiatowej w kierunku Ty-
siąclecia oraz w kierunku Sar-
nowy, Dębna Polskiego. Z kolei 
w Zielonej Wsi, Wydawach 
i Łąkcie oraz Konarzewie 
i w Izbicach prace wykonane 
zostaną na drogach, które 
wymagają równania. Gmina 
bierze pod uwagę również 
odcinki, które łączą poszcze-
gólne miejscowości. To m.in. 
drogi: Dębno Polskie - Zielona 
Wieś, Masłowo - Warszewo, 
Żylice - Izbice.

/cib

50 KM DRÓG DO RÓWNANIA. 
GMINA ROZPOCZYNA POZIOMOWE RÓWNANIE

W związku z otrzyma-
niem z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej do-
finansowania na zadanie: 
„Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z te-
renu gminy Rawicz w 2023 
roku” informujemy, że od 
15 marca ruszyła proce-
dura naboru wniosków na 
sfinansowanie kosztów usu-
wania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest z terenu 
miasta i gminy Rawicz.

W ramach zadania gmina 
pokryje koszty związane z od-
biorem, transportem i przeka-
zaniem do unieszkodliwienia 
azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z nierucho-
mości położonych na terenie 
gminy Rawicz na podstawie 
umowy zawartej z przedsię-
biorcą uprawnionym do od-
bioru tego typu odpadów.

Zainteresowane osoby 
mogą złożyć wniosek w ter-
minie od 15 marca do 7 
kwietnia  w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Miejskiego 
Gminy Rawicz. Formularze 
wniosku wraz z załącznikami  
można pobrać:
- ze strony internetowej 
urzędu www.rawicz.pl,
- w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego Gminy Ra-
wicz.

O zakwalifikowaniu wnios- 
ku do realizacji zadania decy-
dować będzie kolejność zgło-
szeń. 

W przypadku wyczerpania 
limitu zadeklarowanej do usu-

nięcia ilości odpadów azbe-
stowych, bądź wykorzystania 
środków finansowych zapla-
nowanych na ten cel, wnioski 
nie będą rozpatrywane. Szcze-
gółowe informacje można 

również uzyskać pod nr tele-
fonu: 65 616 49 84  wewn. 436 
w  Wydziale Strategii, Plano-
wania i Rozwoju Urzędu Miej-
skiego w Rawiczu.

/WSPiR

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW 
NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW 
USUWANIA AZBESTU
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Alfred Rogalski – utalen-
towany pisarz, autor „Dale-
kiej Północy”, mieszkający 
w latach 1927-39 w Rawiczu, 
tragicznie zmarły w nie-
mieckim obozie koncentra-
cyjnym Mauthausen-Gusen 
podobóz Melk, ocalony od 
zapomnienia dzięki projek-
towi społecznemu.

Projekt „Uchronić przed 
niepamięcią…” realizowany 
z inicjatywy Pani Doroty 
Rybackiej-Sobieraj i Pana 
Kazimierza Szulca przez To-
warzystwo Przyjaciół Rawicza 
oraz Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej dzięki wsparciu finan-
sowemu gminy Rawicz jest 
próbą wskazania drogi do Al-
freda Rogalskiego i jego „Da-
lekiej Północy”. Autora, który 
kilka lat swego życia spędził 

w Rawiczu, gdzie mieszkał 
w kamienicy przy ulicy Kole-
jowej (współcześnie ulica Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 17). 
Tam niebawem pojawi się pa-
miątkowa tablica, a na rawi-
ckim cmentarzu parafialnym 
symboliczny „grób”, ponieważ 
o autorze „Dalekiej Północy” 
przypominać będzie tabliczka 
na grobie matki, Marcjanny 
Rogalskiej (1899-1981) i brata, 
Mieczysława Rogalskiego 
(1921-1936).

Termin odsłonięcia tab-
licy nie jest przypadkowy, 
ponieważ przypada w 385. 
rocznicę lokacji miasta. Pro-

jekt „Uchronić przed nie-
pamięcią...” jako projekt 
społeczny ma szansę na stałe 
wpisać się w kalendarz wy-
darzeń miejskich. Towa-
rzystwo Przyjaciół Rawicza 
wraz z Muzeum Ziemi Ra-
wickiej przy wsparciu samo-
rządu gminnego zamierzają 
w przyszłości „ocalać od zapo-
mnienia” kolejne postaci zwią-
zane z Rawiczem, mieszkające 
w przeszłości w Rawiczu pod 
konkretnymi adresami, które 
poprzez swoje dokonania za-
sługują na utrwalenie w pa-
mięci kolejnych pokoleń 
rawiczan.       /mt

Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej wspólnie z partne-

rami rozpoczyna realizację 
projektu pn. „Stefan Bo-

browski na ziemi rawickiej 
– upamiętnienie przywódcy 
Powstania Styczniowego”. 
Przedsięwzięcie ma cha-
rakter społeczno-eduka-

cyjny, jednocześnie wpisuje 
się w obchody 160. rocznicy 
wybuchu powstania stycz-
niowego oraz śmierci jego 
politycznego przywódcy 
– Stefana Bobrowskiego. 
Zaangażowanie lokalnej spo-
łeczności w działania eduka-
cyjne, wystawiennicze oraz 
krajoznawcze przyczyni się 
do utrwalenia w pamięci 
współczesnych miesz-
kańców wiedzy o postaci 
i dokonaniach prekursora 
narodowego ruchu niepod-
ległościowego.

Szczególny akcent zostanie 
położony na regionalne kon-
teksty biograficzno-histo-
ryczne, przede wszystkim 
temat pojedynku i śmierci 
Bobrowskiego, popularyzację 
miejsc pamięci związanych 
z jego postacią. Na realizację 
zadania Muzeum pozyskało 
dotację ze środków Biura „Nie-
podległa” w ramach Programu 
„Powstanie Styczniowe 1863-
1864”.

Partnerami projektu są: Ze-
spół Szkół Zawodowych w Ra-
wiczu, którego patronem od 
1975 r. jest właśnie Stefan 
Bobrowski, rawicki Oddział 
Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego oraz 
Stowarzyszenie Aktywnych 
Kobiet „No i co” w Łaszczynie.

Wspólnie zostały zaplano-
wane następujące wydarzenia, 
do udziału w których zapra-
szamy mieszkańców powiatu 
rawickiego oraz turystów: pre-
zentacja plenerowej wystawy 
edukacyjnej dokumentującej 
dzieje powstania stycznio-
wego, udział w nim miesz-
kańców Wielkopolski oraz 
życiorys Stefana Bobrowskiego 
(kwiecień – wrzesień 2023, Ra-
wicz, Łaszczyn, Żylice), dystry-
bucja towarzyszącej wystawie 
publikacji, lekcje muzealne dla 
grup uczniów szkół średnich 
i starszych klas szkół pod-
stawowych, prelekcje dla se-
niorów oraz mieszkańców 
zainteresowanych tematyką 
historii powstania stycznio-
wego (kwiecień 2023), piesze 
i rowerowe rajdy połączone 
z plenerowymi lekcjami hi-
storii (kwiecień, wrzesień 
2023). Udział we wszystkich 
przedsięwzięciach jest bez-
płatny. 

Dofinansowano ze środ- 
ków Biura „Niepodległa” 
w ramach Programu Dota-
cyjnego „Powstanie Stycz-
niowe 1863-1864”.

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA 
TABLICY POŚWIĘCONEJ 
ALFREDOWI ROGALSKIEMU

ROCZNICOWY PROJEKT MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
„STEFAN BOBROWSKI NA ZIEMI RAWICKIEJ – UPAMIĘTNIENIE 
PRZYWÓDCY POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Alfre-
dowi Rogalskiemu zaplanowana została na 24 marca br.  
o godzinie 12:00 przy kamienicy, w której mieszkał wraz z ro-
dziną - ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 17. O godzinie 
13:00 w rawickim ratuszu odbędzie się spotkanie z inicjato-
rami przedsięwzięcia, podczas którego przybliżona zostanie 
postać Alfreda Rogalskiego i jego książka „Daleka Północ”, 
w części opowiadająca o współczesnym autorowi Rawiczu.
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic
Miasto Sarnowa, nie-

gdyś autonomiczne, naj-
starsze spośród tych 
w okolicy, pełniące wieki 
temu rolę ważnego węzła 
komunikacyjnego, sta-
nowi obecnie wyjątkowo 
cenny, bo nienaruszony, 
przykład urbanistyki śred-
niowiecznej. Pierwsze 
wzmianki w zapisach hi-
storycznych o miasteczku 
z sarenką w herbie się-
gają XIII wieku. Za-
bytkowy zwarty układ 
miejski z ciekawą archi-
tekturą kamienic oraz 
wybrukowanym rynkiem 
to charakterystyczny 
obraz Sarnowy.

Niezwykle istotną pozo-
stałością dawnego układu 
przestrzennego obecnej 
dzielnicy Rawicza jest 
ulica Stodołowa. Stanowi 
ona przykład dawnych 
rozwiązań w rolniczych 
miasteczkach, gdzie sto-
doły wystawiano poza ze-
społem miejskim. Takie 
ich położenie, jedna obok 
drugiej, z dala od domostw, 
obrazuje zmyślną koncepcję 
poprzednich pokoleń gospo-
darzy. Spichlerze, w których 
gromadzono zboże, słomę 
oraz siano były częstym 
źródłem niebezpiecznych 
pożarów - budowanie ma-
gazynów na plony według 
takiego pomysłu pozwalało 
uniknąć zapłonu sąsied-
nich obiektów oraz stra-
wienia przez ogień większej 
części miasta.

Południowa część Sar-
nowy to dawne gospodarcze 
i rolnicze przedmieście 
z ulicą Stodołową i ob-
szarem, gdzie znajdowały 
się niegdyś wiatraki – 
obecnie jedyny zachowany 
zabytek rzemiosła młynar-
skiego jest zlokalizowany 
przy ulicy Wiatracznej.

W styczniu br. rozpoczęły się 
prace związane z termomoder-
nizacją Szkoły Podstawowej nr 4, 
a pod koniec marca ruszą prace przy 
budynku SP ZOZ. Inwestycja jest 
możliwa dzięki dofinansowaniu, 
które gmina Rawicz pozyskała na 
ten cel w wysokości 5 mln 796 tys. zł. 

Termin realizacji inwestycji mija 
w drugiej połowie 2023 r., w związku 

z tym już w styczniu przekazane zo-
stały place budowy na obu obiektach. 
Prace wykonuje JAN-MAR Handel - 
Usługi - Budownictwo Marcin Janik 
z Góry. 

Prace polegają na wymianie  
okien, ociepleniu, modernizacji in-
stalacji i montażu instalacji fotowol-
taicznych.         

/cib

CZWÓRKA I SP ZOZ 
ZOSTANĄ OCIEPLONE

ULICA STODOŁOWA 
W SARNOWIE
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DWIE CZOŁOWE INWESTYCJE
JUŻ NA FINISZU!
Już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z Multibiblioteki oraz budynku przy ulicy Buszy 5, 

w którym będzie się mieścić Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej. W budynku tym będzie się 

znajdował m.in. Dzienny Dom Pomocy Społecznej z salą rehabilitacyjną, Punkt Seniora oraz mieszkania 

wspomagane dla osób potrzebujących wsparcia. Oba budynki zmieniły się nie do poznania.

Multibiblioteka
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Z początkiem roku rawicki 
urząd udostępnił mieszkańcom 
aplikację pod nazwą Rawicz 
Mobile. Aplikacja ułatwi miesz-
kańcom kontakt z urzędem, 
usprawni przepływ informacji, 
pozwoli na śledzenie alertów do-
tyczących awarii czy zgłaszanie 
usterek. Aplikację Rawicz Mobile 
można bezpłatnie pobrać w skle-
pach Google Play oraz App Store 
na urządzenia mobilne z syste-
mami Android i iOS.

 
Gmina udostępniła aplikację 

i jednocześnie dopracowuje 
ostatnie funkcjonalności nowego 
rozwiązania. Docelowo Rawicz 
Mobile ma być nowym pomostem 
informacyjnym pomiędzy miesz-
kańcami a rawickim urzędem. 

– Dziś każdy posiadacz smartfona 
ma co najmniej kilka lub kilkanaście 
aplikacji mobilnych, które uspraw-
niają codzienne funkcjonowanie. 

Miejska aplikacja ma usprawnić 
komunikację z urzędem, być ko-
lejnym punktem informacji. Rawicz 
Mobile to nie tylko jednostronna 
komunikacja gminy z mieszkań-
cami,  ale  również  każda miesz-
kanka czy mieszkaniec będą mogli 
poprzez  aplikację  bezpośrednio 
zgłaszać usterki, awarie czy prob-
lemy. Mówiąc wprost, jeśli ktoś stoi 
w miejscu, gdzie doszło do awarii, 
może od razu w aplikacji wysłać 
zgłoszenie i zaznaczyć precyzyjną 
lokalizację problemu – wyjaśnia 
burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.  

Dzięki Systemowi mieszkańcy 
będą mieć dostęp do, m.in.:
✔ danych drogowych (awarii 
oświetlenia, komunikacji miej-
skiej, itp.),
✔ danych z zakresu ochrony śro-
dowiska oraz meteorologicznych 
(w tym lokalizacji czujników ja-
kości powietrza i danych z czuj-
ników, alertów pogodowych, 

prognozy pogody, prognozy stężeń 
zanieczyszczeń, itp.),
✔ wydarzeń kulturalnych i spor-
towych (w tym informacji o im-
prezach kulturalnych, informacji 
o imprezach sportowych, kin, itp.),
✔ innych informacji i ogłoszeń 
(w tym awarie ZWiK, awarie 
prądu, ośrodki zdrowia, informacje 
o bezpłatnych badaniach profilak-
tycznych, aktualności epidemiolo-
giczne, itp.).

Aplikacja dostosowana jest do 
obsługi przez osoby ze szczegól-
nymi potrzebami. Jej koszt został 
sfinansowy z projektu „Pilotażowe 
wdrożenie inteligentnych i innowa-
cyjnych rozwiązań Human Smart 
City dla miasta Rawicza z uwzględ-
nieniem założeń Strategii Zrówno-
ważonego Rozwoju Gminy Rawicz”. 
W ramach projektu gmina sfinan-
sowała również zakup miejskiego 
monitoringu oraz czujników ja-
kości powietrza.  /cib

GMINNA APLIKACJA JUŻ DOSTĘPNA

Buszy 5
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GAUDEAMUS IGITUR W XV ROCZNICĘ INAUGURACJI 
I ROKU AKADEMICKIEGO W RAWICKIM 
UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

– nieruchomości gruntowej położonej w ob-
rębie geodezyjnym Załęcze, oznaczonej w ope-
racie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 92/3 
o powierzchni 1,23 ha.

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżaw-
nego została ustalona na kwotę 1 500 zł. Przetarg 
odbędzie się 27 marca br. o godz. 10:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, pokój nr 101 
(I piętro).

Wadium w wysokości 150 zł należy wpłacić prze-
lewem na rachunek bankowy Urzędu: 36 1020 
4027 0000 1402 1525 1769  do dnia 21 marca br. 

– nieruchomości gruntowej położonej w ob-
rębie geodezyjnym Załęcze, oznaczonej w ope-
racie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 84/4 
o powierzchni 1,61 ha.

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżaw-
nego została ustalona na kwotę 1 920 zł. Przetarg 
odbędzie się 27 marca br. o godz. 10:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, pokój nr 101 
(I piętro).

Wadium w wysokości 192 zł należy wpłacić prze-
lewem na rachunek bankowy Urzędu: 36 1020 
4027 0000 1402 1525 1769  do dnia 21 marca br. 

– nieruchomości gruntowej położonej w ob-
rębie geodezyjnym Sierakowo, oznaczonej 
w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu 
nr 388/5 o powierzchni 1 ha.

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżaw-
nego została ustalona na kwotę 1 250 zł. Przetarg 
odbędzie się 27 marca br. o godz. 10:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, pokój nr 101 
(I piętro).

Wadium w wysokości 125 zł należy wpłacić prze-
lewem na rachunek bankowy Urzędu: 36 1020 
4027 0000 1402 1525 1769  do dnia 21 marca br.

– nieruchomości gruntowej położonej w ob-
rębie geodezyjnym Dąbrówka, oznaczonej 
w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu 
nr 61 o powierzchni 2,08 ha i 14/3 o powierzchni 
0,6924 ha.

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżaw-
nego została ustalona na kwotę 3 500 zł. Przetarg 
odbędzie się 27 marca br. o godz. 10:00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, pokój 
nr 101 (I piętro).

Wadium w wysokości 350 zł należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu: 36 1020 
4027 0000 1402 1525 1769  do dnia 21 marca br.

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne 
i prawne, które wniosą wadium w terminie wy-
znaczonym w ogłoszeniu a także nie posiadają 
zaległych zobowiązań finansowych z tytułu po-
datków oraz zawartych umów wobec gminy Ra-
wicz.

Bliższych informacji w sprawie przetargu 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Ra-
wicz telefonicznie pod nr telefonu 65 616 49 84 
wew. 437 lub 440 lub poprzez pocztę elektro-
niczną: e-mail: j.skotarek@rawicz.eu.

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Gminy Rawicz o I ustnym przetargu nieograniczonym 

w sprawie oddania w dzierżawę na okres pięciu lat 
do użytkowania na cele rolne: 

16 lutego br. odbyła się 
wspaniała uroczystość pod- 
sumowująca 15 lat działal-
ności Rawickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.  
W sali widowiskowej ra-
wickiego Domu Kultury 
zebrali się nie tylko sami 
studenci oraz ich wykła-
dowcy, ale również władze 
samorządowe, przedstawi-
ciele instytucji, organizacji 
i firm, z którymi Uniwersytet 
współpracuje od lat.

Po przedstawieniu przez 
Panią Prezes Ewę Chorzępę 
historii, celów i zadań, jakie 
stawia przed sobą Zarząd 
RUTW, nastąpiło wiele mi-
łych i wzruszających chwil. 
Symbolicznymi medalami i li-
stami gratulacyjnymi wyróż-
niono osoby, które studiują 
od samego początku, czyli 
od 15 lat. Do tego zaszczyt-
nego grona należą Państwo: 
Czesława Adamiak, Gabriela 
Boryczka, Lucyna Budoj, 
Wanda Chuda, Maria Du-
bicka, Bożena Figielek, Maria 
Janowicz, Liliana Kajewska, 
Urszula Karpińska, Stanisław 
Kobusiński, Henryk Kraw-
czyk, Jadwiga Kulik, Irena 
Kwiecińska, Krystyna Ła-
biak, Maria Maćkowiak, Ur-
szula Matysiak, Bernadeta 
Musielak, Maria Nawrocka, 
Anna Nowak, Teresa Pachol-
czyk, Łucja Pawlak, Eugenia 

Pieprzyk, Mirosława Rydzoń, 
Halina Sucholińska, Monika 
Szymańska, Danuta Wojcie-
chowska, Krystyna Wyrzy-
kiewicz, Lucylia Wysocka, 
Zdzisław Ziarczyk i Grażyna 
Żyto. 

Statuetki wolontariatu i dy-
plomy ze słowami wdzięcz-
ności wręczono:

- aktywnym działaczom 
RUTW, pracującym w wo-
lontariacie nieprzerwanie 
od początku jego istnienia. 
Otrzymali je: Mirosława Ry-
dzoń, Katarzyna Chromicz, 
Danuta Wojciechowska i Sta-
nisław Kobusiński,

- wykładowcom, specjali-
stom, prowadzącym zajęcia 
w sekcjach i klubach, organi-
zatorom spotkań, wyjazdów 
turystycznych, inicjatorom 
włączania Seniorów do róż-
nych projektów: mgr Marcin 
Cieśla, mgr Beata Wojcie-
chowska reprezentująca wy-
kładowców WSCKZiU i mgr 
Marta Hamielec.  Przyznano 
również wyróżnienia dla 
mgr Urszuli Maćkowiak, mgr 
Anny Noga, mgr Joanny Bu-
kowskiej i prof. dr hab. inż. 
Stanisława Legutko, którzy 
byli nieobecni podczas gali ju-
bileuszowej.

Za wieloletnią pomoc 
w tworzeniu RUTW i zaanga-
żowanie w jego rozwój prof. 
Piotr Nowak został wyróż-
niony przez władze Uniwer-

sytetu honorową Statuetką 
Niedźwiedzia za Zasługi dla 
Gminy Rawicz. Otrzymał ją 
z rąk Pana Marka Przybyl-
skiego - Przewodniczącego 
Rady Miejskiej.

Zaproszeni goście przeka-
zali życzenia, zapewnienia 
dalszego wsparcia i współ-
pracy z RUTW. Za wszystkie 
dowody uznania i sympatii 
Zarząd Stowarzyszenia 
składa serdeczne podzięko-
wania. 

W programie uroczystej 
gali jubileuszowej znalazły 
się także artystyczne nie-
spodzianki: pod opieką Pani 
Kamili Rzepiela-Drgas wy-
stąpiły dwie grupy mażo-
retek z sekcji Domu Kultury 
oraz soliści z Uczniowskiego 
Klubu ARTIS z Góry Śląskiej. 
Goście wysłuchali koncertu 
przebojów muzycznych z lat 
80. w wykonaniu Pani Mag-
daleny Zamoroki. Ponadto 
obejrzeli prezentację mul-
timedialną dokumentującą 
minione 5 lat działalności 
RUTW, przygotowaną przez 
Pana Stanisława Kobusiń-
skiego. Pokaz fotografii „po-
zwolił przeżyć raz jeszcze 
szczęśliwe chwile”. O dzia-
łalności i historii RUTW za-
świadczyła wystawa dorobku 
artystycznego słuchaczy, pre-
zentacja kronik RUTW, zdjęć 
uczestników sekcji i klubów, 
zdjęć ze spotkań integracyj-

nych i wycieczek. Z okazji ju-
bileuszu został także wydany 
okolicznościowy folder (biu-
letyn nr 3 RUTW). 

Od lutego 2008 r. swoją  
aktywność w RUTW zazna-
czyło około 700 mieszkańców 
Powiatu Rawickiego. W roku 
akademickim 2022/2023 za-
rejestrowano 214 członków, 
w tym 30 osób w oddziale 
zamiejscowym jutrosińsko-
-pakosławskim. Działalność 
stowarzyszenia opiera się na 
funkcjonowaniu kilkunastu 
sekcji i klubów tematycz-
nych, organizacji comiesięcz-
nych wykładów plenarnych 
z udziałem zaproszonych 
gości – ekspertów reprezen-
tujących różne dziedziny 
nauki, organizacji spotkań 
edukacyjnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, ponadto wy-
cieczek krajoznawczych 
i wyjazdów integracyjnych. 
Seniorzy uczestniczą w lo-
kalnych wydarzeniach kul-
turalnych, sportowych oraz 
uroczystościach państwo-
wych. Utrzymują partnerskie 
relacje z innymi uniwersy-
tetami trzeciego wieku: 
w Lesznie, Górze, Wąsoszu 
i Uniwersytetem Drugiego 
Wieku w Miejskiej Górce.  
Angażują się w akcje spo-
łeczne, pomocowe i wolon-
tariackie.

Działacze RUTW to przede 
wszystkim wolontariusze 

poświęcający swój czas dla 
stworzenia seniorom od-
powiednich warunków 
i możliwości doskonalenia, 
rozwijania zainteresowań, 
zdobywania wiedzy, nauki 
języków obcych, poznawania 
nowych technologii, dbania 
o kondycję psychofizyczną 
i aktywność społeczną i pod-
różowania. Wspominając 
wszystkie osoby oddane Ra-
wickiemu Uniwersytetowi 
Trzeciego Wieku: działaczy, 
samorządowców, sponsorów, 
kierowników, komendantów 
służb mundurowych, pre-
zesów, dyrektorów współ-
pracujących instytucji oraz 
placówek oświatowych, ludzi 
nauki i sztuki oraz wolon-
tariuszy, wyrażamy słowa 
ogromnej wdzięczności. Dzię-
kujemy za dotychczas okazy-
wane wsparcie. 

Studentem Rawickiego 
Uniwersytety Trzeciego 
Wieku może zostać każdy 
mieszkaniec powiatu ra-
wickiego, który ukończył  
50. Rok życia. Zapraszamy! 

/RUTW
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Nasza historia

Intrygi, walki o wpływy, 
niespodziewane zwroty 
akcji – historia stanowi do-
skonałe źródło inspiracji dla 
twórców, zarówno współ-
czesnych, jak i żyjących 
przed wiekami. 

Nie tak dawno temu tu-
recka produkcja histo-
ryczna „Wspaniałe stulecie” 
biła rekordy popularności, 
przyciągając przed telewi-
zory miliony. Losy sułtana 
Sulejmana Wspaniałego 
i jego żony Hurrem z za-
partym tchem śledzili za-
równo młodzi widzowie, jak 
i ci starsi. Jak się okazuje, 
świat haremowych intryg 
pasjonował mieszkańców 
naszego regionu na długo 
przed tym, zanim my współ-
cześnie zaczęliśmy się nim 
fascynować. 

„O Ibrahimie, Selimie 
i Roxolanie” – tak brzmi 
tytuł niespełna sześciostro-
nicowej sztuki, powstałej 
w Lesznie w 1689 r. i de-
dykowanej nie byle komu, 
bo samemu Stanisławowi 
Leszczyńskiemu – synowi 
wojewody poznańskiego, 
a w przyszłości królowi 
Polski. Akcja utworu roz-
grywa się w XVI wieku, 
w okresie największej po-
tęgi Turcji Osmańskiej. 
Głównymi osobami dra-
matu są postaci doskonale 
znane fanom „Wspaniałego 
stulecia” – władca Turcji Su-
lejman Wspaniały, jego ru-
dowłosa żona Roksolana 
(zwaną Hurrem) oraz dwóch 
ambitnych paszów: Ibrahim 

i Rustem, których rywali-
zacja stanowi najważniejszy 
punkt akcji sztuki.
Zawrotna 
kariera Ibrahima

W pierwszych aktach lesz-
czyńskiej sztuki poznajemy 
początki kariery Ibrahima, 
który trafia na dwór sułtana 
jako jeniec pochodzący z jed-
nego z włoskich państewek. 
Mężczyzna błyskawicznie 
(m. in. za sprawą „rycerskich 
dzieł, którymi się na wojnie 
przeciwko Persom popisał”) 
zdobywa przyjaźń samego Su-
lejmana i zostaje mianowany 
wielkim wezyrem. Szybko 
okazuje się, że awans na 
jedno z najważniejszych sta-
nowisk w nowożytnej Turcji 
przysparza Ibrahimowi nie 
tylko wpływów, ale i wrogów. 
Jego największym przeciw-
nikiem był Rustem Pasza, 
którego szczególnie „tak nie-
spodzianie prędko się poja-
wiające szczęście Ibrahimowe 
kole w oczy”.
Spiski
Rustema Paszy

Rustem postanawia po-
zbyć się rywala, posługując 
się w tym celu oszczerstwami. 
W rozmowach z Sulejmanem 
sugeruje władcy możliwą 
zdradę wielkiego wezyra oraz 
jego knowania z Persami – od-
wiecznym wrogiem Turków 
Osmańskich. Sułtan daje się 
przekonać podszeptom Ru-
stema. Godzi się, by zgładzić 
Ibrahima poprzez utopienie 
go w morzu. Niespodziewanie 
jednak autor leszczyńskiej 
sztuki wprowadza na scenę… 

Rzymskiego boga Neptuna, 
dzięki wstawiennictwu któ-
rego wielki wezyr zostaje 
wyłowiony przez rybaków. 
Powracającego do seraju Ibra-
hima Sulejman „mile i wesoło 
wita, przyznając mu przy tym 
niewolnic i żałując ukrzyw-
dzenia”. Skruszony sułtan 
przysiągł, że dopóki żyje, do-
póty nie skrzywdzi przyja-
ciela.

Nowina o cudownym po-
wrocie Ibrahima rozwściecza 
Rustema. Przebiegły Turek 
pozornie cieszy się z przy-
bycia rywala, „jednakże gdy 
Ibrahim trochę na stronę 
ustępuje (…) od gniewu i żalu 
omal się nie puka widząc, 
jak intencja jego nie doszła 
do skutku”.

Tymczasem Sulejman, 
chcąc wynagrodzić przyja-
cielowi krzywdy, sprowadza 
do seraju zakochaną w paszy 
włoską księżniczkę Izabelę. 
Szczęście wielkiego wezyra 
nie trwa jednak długo. Sułtan 
bowiem, raz spojrzawszy na 
Włoszkę, „cudowną jej wzięty 
gładkością, miłością do onej 
się zapala, życząc już Ibrahi-
mowi śmierci, byle spadkiem 
Izabelę mógł zdziedziczyć”. 
Toksyczną miłość Sulejmana 
postanawia wykorzystać Ru-
stem.
Tragiczny
koniec

Turek po raz kolejny stara 
się przekonać sułtana o ko-
nieczności zamordowania 
Ibrahima. Sulejman nie podej-
muje od razu decyzji. Pamię-
tając o złożonej przyjacielowi 

p r z y s i ę d z e 
waha się. Wów-
czas na scenę 
wkracza prze-
kupiony przez 
Rustema sędzia 
– mufti, który 
słowa obietnicy 
władcy interpre-
tuje następująco: 
skoro sułtan poprzy-
siągł nie skrzywdzić 
Ibrahima „póki żyje”, to 
zabójstwa należy dokonać… 
w czasie snu sułtana, gdyż 
sen jest stanem pośrednim 
między życiem, a śmiercią. 
Argument ten przekonuje Su-
lejmana. Sułtan bez wahania 
wręcza Rustemowi wyrok 
śmierci na przyjaciela.

Przebiegły pasza dekret ten 
„powierzchnie z żalem od-
biera, ale w sercu się z niego 
cieszy, a z miłą chęcią go eg-
zekwuje”. Pomimo walki, 
Ibrahim zostaje uduszony 
na oczach ukochanej Izabeli. 
Zrozpaczona księżniczka po-
stanawia się zemścić. 

Włoszka szybko odkrywa, 
że śmierć Ibrahima to efekt 
zmowy Rustema z zazdrosną 
żoną sułtana, Hurrem. Po-
stanawia zgładzić oboje spi-
skowców. Aby tego dokonać, 
najpierw daje się uwodzić 
Sulejmanowi, by później 
omamionemu uczuciem 
sułtanowi wy-
jawić okoliczności 
śmierci Ibrahima. 
Dowiedziawszy się 
prawdy, Sulejman 
„żonę swoją Roxo-
lenę pod miecz ska-
zuje. A Rustemowi 

serce 
z wnę-

t r z a 
wyjąć rozka-

zuje”. Izabela nie 
kończy na tym swej zemsty. 
By jak najdotkliwiej zranić sa-
mego sułtana, decyduje się na 
rozpaczliwy krok: popełnia 
samobójstwo. W końcowych 
wersach utworu, zrozpaczony 
utratą ukochanej Sulejman 
także odbiera sobie życie.

***
Leszczyńska sztuka jest 

dowodem na to, że barwny 
świat haremu Sulejmana 
Wspaniałego fascynował 
mieszkańców naszego re-
gionu już ponad 300 lat temu. 
Czy sam spektakl wywoływał 
u odbiorców równie gorące 
emocje, co współczesny se-
rial telewizyjny? Tego nie-
stety nie wiemy…

CZY 300 LAT TEMU OGLĄDANO 
„WSPANIAŁE STULECIE”? 

KRWIODAWCY ZNÓW W AKCJI

Tomasz Musielak

7 marca br. w Domu Kul-
tury w Rawiczu odbyła się 
pierwsza w tym roku akcja 
honorowego krwiodawstwa 
zorganizowana przez gminę 
Rawicz i Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy Zarządzie 
Rejonowym PCK w Rawiczu. 
Do oddania krwi zgłosiło się 
46 osób, spośród których do 
donacji zakwalifikowano 31 
dawców.  W sumie zebrano 
13 litrów i 572 ml krwi.

Kolejne akcje zaplanowano 
na: 7 czerwca, 6 września 
i 6 grudnia br. Wiele osób 
ma obawy, czy może zostać 
dawcą. Wiele pyta, jak przy-
gotować się do oddania krwi. 

Podpowiadamy. Możesz zo-
stać dawcą:
• TAK - jeżeli ukończyłeś 18 r. 
życia, a nie przekroczyłeś 65 
r. życia.
• TAK - jeżeli jesteś zdrowy, 
bo tylko wtedy oddana krew 
nie spowoduje uszczerbku 
na twoim zdrowiu, a po-
może biorcy.
• TAK - jeżeli czujesz 
się zdrowy.
• TAK - jeżeli taka jest twoja de-
cyzja.

Przed oddaniem krwi:
• należy zjeść lekki, niskotłusz-
czowy posiłek i wypić 1-1,5 
l płynów,
• przyjść do punktu poboru 
z dowodem tożsamości,

• na miejscu wypełnić kwe-
stionariusz dotyczący stanu 
zdrowia krwiodawcy, nie-
zbędny do wykluczenia cza-
sowych lub bezwzględnych 
przeciwwskazań do od-
dania krwi,
• przejść pozytywnie: badanie 
poziomu hemoglobiny na pod-
stawie krwi pobranej z palca, 
następnie wywiad i badanie 
lekarskie, 
• ostatecznej kwalifikacji do 
oddania krwi decyduje lekarz.

Jednorazowo pobiera się 
450 ml krwi. To niewielki 
procent krwi, która krąży 
w naszym organizmie. Ten 
brak bardzo szybko zostaje 
uzupełniony, a pomaga 

w tym niewątpliwie pakiet 
słodyczy, który każdy dawca 
otrzymuje po oddaniu krwi. 
Po oddaniu krwi dawca 
może skorzystać z dwóch dni 
usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy.

Mimo postępu medycyny 
krwi nie da się zastąpić 

żadną inną substancją. Od-
dając krew i osocze ratujesz 
zagrożone życie.

Warto pamiętać, że 
w czasie każdej akcji poboru 
krwi można też zgłosić się do 
bazy potencjalnych dawców 
szpiku. 

/WES
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OPOWIADANIE

Wtorek, 23 lutego, zima, 
a ja wylądowałam w szpitalu. 
Zapytacie, dlaczego? Otóż wy-
kryto u mnie pięć lata temu 
cukrzycę inaczej nazywaną 
,,cichym zabójcą”, ale ja oczy-
wiście jako zbuntowana na-
stolatka nie wiedziałam, że 
jeśli będę robić to, co chcę, 
a nie postępować według rad 
lekarza ta choroba będzie się 
pogłębiać, i tak właśnie cuk-
rzyca postępowała, a wraz 
z nią objawy zaczęły być sil-
niejsze. Przez tę chorobę mam 
problemy ze wzrokiem, nawet 
niewielki wysiłek fizyczny po-
woduje u mnie ogromne zmę-
czenie. Codziennie kilka razy 
słyszę, czy zrobiłam sobie za-
strzyk i wkoło tylko insulina… 
insulina. Już mi się po nocach 
to śni. Ja chcę żyć po swojemu!

Nie mam przyjaciół, po-
nieważ więcej czasu spę-
dzam w domu lub szpitalu 
niż w szkole. To odbija się 
na mojej psychice. Koleżanki 
i koledzy zajęci swoimi spra-
wami, nikt przez ten czas nie 
próbował się ze mną skontak-
tować. Jakbym nagle przestała 
istnieć - przycisk Delete i mnie 
nie ma… Nawet mój chłopak 
przestał się do mnie odzywać, 
bo wystraszył się, że błogie 
życie imprezowe przerodzi 
się w opiekę nade mną. Po-
godziłam się z tym, gdyż nie 
chcę być dla nikogo ciężarem, 
więc nie myślę już nawet o mi-
łości. Moim drugim domem 
stał się szpital, a grono moich 
,,znajomych” tworzą pacjenci, 
lekarze i cała reszta perso-
nelu medycznego.

Dzień po dniu, badanie za 
badaniem, a mój stan zdrowia 
się nie polepszał. Jestem tu 
raptem trzy dni, a przez zmę-
czenie i okropne samopo-
czucie, odczuwam, że siedzę  
wieczność. Raz po raz słyszę 
szepty lekarzy, że grozi mi 
kwasica ketonowa i śpiączka 
cukrzycowa. Kątem oka do-
strzegam w mojej karcie le-
czenia, że wartość pH krwi 
wynosi 7.50 (teraz już wiem, 
że o kwasicy mówimy gdy 
poziom pH krwi jest poniżej 
7,35). Szczerze mówiąc, wtedy 
było już mi wszystko jedno, 
żal mi tylko rodziców i Laury 
mojej młodszej siostrzyczki, 
która przy łóżku opowiadała 
mi o przedszkolnych zaba-
wach. Pewnego dnia przed-
stawiła mi nawet historię 
o bardzo chorym kotku. Morał 
tej bajki był taki, że zwierza-
czek wyzdrowiał i moja ko-
chana Laurusia powiedziała, 

że i ja również wyzdrowieję 
jak ten kotek. Innym razem 
dodawała mi otuchy, że od-
wiedzi mnie rycerz na białym 
koniu i po jego pocałunku 
będę już całkowicie zdrowa. 
Ach ta dziecięca wyobraźnia 
- pomyślałam.

A jednak pojawił się, choć 
wtedy na myśl mi nie przy-
szło, że ta znajomość może 
odmienić moje życie…

Kiedy tak rozmyślałam 
nad swoim losem, do pokoju 
wszedł wysoki brunet o piw-
nych oczach, ale nie to zwró-
ciło moją uwagę. Mój wzrok 
przykuła przypięta pod szyją 
czerwona mucha w białe 
groszki. Pierwszy raz od nie-
pamiętnych czasów głośno 
zaśmiałam się - no dobra 
przyznam się, że parsknęłam 
śmiechem, co onieśmieliło 
mojego gościa i postanowił się 
wycofać. Oj pewnie pomylił 
drzwi - pomyślałam.

Jednak nie dawało mi to 
spokoju i głupio się z tym 
czułam. Przecież nie chciałam 
mu zrobić przykrości. Muszę 
odnaleźć tajemniczego gościa 
i wyjaśnić zaistniałą sytuację. 
Opuściłam po cichutku szpi-
talną salę i gdy tak rozmy-
ślałam, wpadłam na jakąś 
osobę albo raczej ten ktoś 
wpadł na mnie. Był to chłopak 
w czerwonej muszce, którego 
właśnie szukam.

– Ojej... Najmocniej prze-
praszam, nic Ci nie jest? 
- zapytał przestraszony, pod-
trzymując mnie za ramię, bym 
nie upadła.

– Nie, spokojnie nic się nie 
stało, to ja powinnam prze-
prosić, że nie patrzyłam pod 
nogi - odpowiedziałam i wy-
prostowałam się. Brunet 
chciał już sobie iść, lecz za-
trzymałam go.

– Może pójdziemy do mojej 
sali i porozmawiamy o tym, 
co się stało przedtem?

–  To znaczy? Nie bardzo 
rozumiem? - zapytał.

– No wiesz, Twoja krótka 
wizyta u mnie w sali sprzed 
kwadransa, a raczej wizyta, 
która rozpoczęła się i za-
kończyła w tym samym mo-
mencie - odpowiedziałam 
troszkę zmieszana.

– Jasne, dlaczego by nie, 
mam wolną chwilę, możemy 
porozmawiać - odpowiedział.

Doszliśmy do wspomnianej 
sali, w której za bardzo nie ma 
miejsca do siedzenia, więc 
musiał się usiąść na moim wą-
skim łóżku. Trochę niezręczna 

sytuacja, ale przyznam, że roz-
mowa nawet nam się kleiła.

– Dlaczego uciekłeś, gdy się 
zaśmiałam? - zapytałam z wa-
haniem.

 –  To dlatego, że… że… - po-
wiedział i zamilkł.

Hmm, dlaczego? Bardzo 
mnie to zaintrygowało... Może 
ktoś go uraził w przeszłości? 
Muszę się tego dowiedzieć 
- pomyślałam i  kontynuo-
wałam rozmowę.

– Hej, możesz mi wszystko 
powiedzieć, nikomu nie wy-
gadam. Przez moją chorobę 
wszyscy się ode mnie od-
wrócili, no wiesz na co komu 
chora koleżanka - powie-
działam i miałam nadzieję, 
że i on się trochę przede mną 
otworzy. Miło by było poroz-
mawiać z rówieśnikiem, bo 
tak mi się wydaje, że jesteśmy 
mniej więcej w tym samym 
wieku… W sali szpitalnej je-
stem akurat sama, a obok są 
same maluchy…

– Nie lubię zbytnio opo-
wiadać o sobie, ponieważ nie 
mam interesującego życia. 
Naprawdę chcesz wiedzieć? 
- popatrzył na mnie pyta-
jąco. A ja potwierdzając ski-
nęłam głową.

– A więc gdy miałem je-
denaście lat biegałem sobie 
na dworze z bratem, nic 
szczególnego się nie działo… 
Nagle poczułem mocne zmę-
czenie i mrowienie w sto-
pach, a w dodatku oblał mnie 
zimny pot.  Chciałem iść do 
domu, ale nawet nogi odmó-
wiły mi posłuszeństwa i zro-
biło mi się ciemno przed 
oczami... Wtedy upadłem. 
Kiedy się wybudziłem na-
stępnego dnia, dookoła mnie 
były szare ściany i  apara-
tura monitorująca mój stan 
zdrowia… Zrozumiałem, że 
jestem w szpitalu. Miałem na 
sobie jakieś czerwone plamki,  
które okazały się spowodowa-
nymi moją chorobą. Zdiag-
nozowano u mnie białaczkę. 
Wiele badań i wielokrotny 
pobyt w szpitalu... Kiedy już 
mogłem wrócić do szkoły, 
strasznie się ucieszyłem, 
nie myślałem, że można tak 
tęsknić za jej murami i boi-
skiem. Jednak powrót minął 
się z moimi oczekiwaniami…

Widziałam, że zrobił się 
jakiś przygnębiony, chciałam 
go pocieszyć ale nie wie-
działam jak.

– Jak pewnie wiesz - kon-
tynuował swoją opowieść - 
białaczka może objawiać się 
widocznymi, rozległymi si-

niakami i tak właśnie było 
u mnie. Dzieci wyśmiewały się 
z moich plam i rzucały dziwne 
spojrzenia. Niby byłem wśród 
kolegów, lecz czułem się jak 
obcy. 

W końcu po długim czasie 
znalazł się dawca szpiku, gdy 
rodzice mnie o tym poinfor-
mowali popłakałem się ze 
szczęścia, ponieważ co chwilę 
dochodziły do mnie takie 
myśli, że mogę umrzeć - po-
smutniał i zamilkł na chwilę.

– Oto moja cała historia 
w pigułce - dopowiedział 
i uśmiechnął się.

– Czyli też jesteś tutaj na 
badaniach? Ale przecież je-
steś już po przeszczepie - nie 
zdążyłam nic więcej dodać, 
ponieważ mój rozmówca 
mi przeszkodził:

– Tak, jestem po prze-
szczepie allogenicznym. 
Wcześniej musiałem być tutaj 
praktycznie co tydzień. Prze-
szczep się udał, strasznie się 
bałem, że organizm się zbun-
tuje i odrzuci lub przypląta 
się jakaś infekcja… Rygo-
rystycznie przestrzegałem 
zaleceń lekarskich i jak 
widać jakoś się trzymam - 
uśmiechnął się i kontynuował 
- Na tym etapie, jeżeli nic się 
nie dzieje, badania mam co 
pół roku, ponieważ takie są 
procedury. Leki wiadomo, 
będę brał do końca życia, ale 
uwierz mi, że można się do 
tego przyzwyczaić. Cieszę 
się, że istnieję i korzystam 
z życia, na ile mogę sobie 
pozwolić. Teraz akurat nie 
mam żadnych badań. Lubię 
pomagać, więc zapisałem 
się tutaj jako wolontariusz, 
by towarzyszyć chorym lu-
dziom. Sam dużo czasu spę-
dziłem w szpitalu i wiem jak 
bywa w nim przygnębiająco. 
Z racji mojego przeszczepu nie 
na wszystkie oddziały mogę 
wejść, ponieważ mogłoby to 
zagrozić mojemu życiu. Chcę 
sprawić odrobinę radości cier-
piącym dzieciaczkom i sta-
ruszkom, żeby choć na chwilę 
zapomnieli o chorobie, a przy 
tym i ja czerpię z tego przy-
jemność. 

Poznałam już pokrótce 
jego przeszłość, lecz nie wie-
działem jednego…

– Jak się nazywasz? - zapy-
tałam.

– Edward, Edward Wojs, 
a ty?

– Marta Chociszewska.
– Kiedy wychodzisz ze szpi-

tala?

– Tego jeszcze nie wiem, ale 
jestem pewna, że nie wyjdę 
stąd tak szybko.

– Coś poważnego?
– Nic takiego, grozi mi 

śpiączka cukrzycowa lub kwa-
sica ketonowa - powiedziałam  
z ironią.

Kiedy chłopak miał już coś 
powiedzieć, do sali wszedł 
doktor Chabrowicz z moimi 
najnowszymi wynikami. Jego 
mina mówiła sama za siebie.

– Muszę pana wyprosić, 
ponieważ musimy zrobić 
ponowne badania pani Cho-
ciszewskiej - oznajmił sta-
nowczo. Edward skinął głową 
i wychodząc, uśmiechnął 
się w moją stronę mówiąc: 
,,Do zobaczenia…”.

– Ma pani 7,45 wartości 
pH krwi, jeśli poziom jeszcze 
bardziej się obniży, niestety 
dostanie pani kwasicy - no 
pięknie - będziemy musieli 
wstrzykiwać pani trochę moc-
niejszą dawkę.

– I to mi pomoże? Mój stan 
zdrowia w końcu się ustabi-
lizuje? - zapytałam  z ironią  
w głosie.

– W jakimś procencie na 
pewno pomoże, ale nie obie-
cuję, że wróci do normalnej 
wartości krwi. Robimy co mo-
żemy - lekarz na mnie spojrzał 
i chyba zauważył, że mnie to 
nie obchodzi. Następnie podał 
mi moją kartę leczenia. Było 
na niej napisane ,,Przydzie-
lono dawkę wstrzykiwania 
o 0,5 mg  mocniejszą” - Dziew-
czyno jeżeli Ty nie zaczniesz 
z nami współpracować to 
możesz umrzeć. Zrozum to 
w końcu i ocknij się zanim bę-
dzie za późno! - powiedział 
gniewnie i wyszedł…

Zrobiło mi się nieprzy-
jemnie. Dopiero wtedy zro-
zumiałam, że lekarz ma rację. 

Ze szpitala zawsze wy-
chodziłam z wynikami 
mieszczącymi się w normie, 
a nieprzestrzeganie diety i za-
leceń lekarskich skutkowało 
tym, że szybko trafiałam tu 
z powrotem. Praktycznie je-
stem w tych niebieskich ścia-
nach na własne życzenie.  
Rozmyślałam jeszcze o roz-
mowie z Edwardem, przecież 
białaczka to coś strasznego 
i on z tą chorobą wygrał, bo 
jak to powiedział „Rygory-
stycznie przestrzegał zaleceń 
lekarskich”. A ja ? A ja, aż 
wstyd się przyznać, zachowy-
wałam się wręcz odwrotnie. 
Jaka ja byłam nieodpowie-
dzialna - pomyślałam. Zba-
gatelizowałam przez tyle lat 

Oliwia Marzęcka (lat 13, uczennica Szkoły Podstawowej w Bojanowie); 
wyróżnienie w konkursie literackim „Zdążyć przed końcem…” w kategorii Szkół Podstawowych

ZDĄŻYĆ PRZED KOŃCEM... 
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TWÓJ E-PIT CZEKA NA 
CIEBIE W E-URZĘDZIE 
SKARBOWYM

wytyczne lekarzy i prośby ro-
dziców.

Podeszłam do okna w mojej 
szpitalnej sali. Otwarłam 
jedno skrzydło i zobaczyłam, 
jak  pięknie świeci słońce, 
szumią zielone gałęzie drzew, 
od czasu do czasu przelatują 
kolorowe ptaszki i zachwycają  
przechodniów swoim świer-
gotem.

Zauważyłam małe gniazdo 
z szarym ptaszkiem, do któ-
rego po chwili doleciał ko-
lejny. Pomyślałam wtedy, że 
nawet one mają bratnią duszę 
i mogą się sobie zwierzyć… 
Rozpłakałam się, bo wcześ-
niej nie dostrzegałam tak 
pięknych momentów. I wtedy 
właśnie zrozumiałam, że 
życie jest darem, które otrzy-
małam, a ja dążyłam swoim 
zachowaniem do tego, żeby je 
w tak młodym wieku zakoń-
czyć… Wielka buntowniczka 
- teraz mi wstyd za to. Nagle 
otwierają się drzwi od sali 
i wchodzi Edward:

– Hej Marta, co się stało? 
Czy twoje wyniki aż tak się 
pogorszyły? - zapytał wystra-
szony.

– Nie, nic się nie stało – od-
rzekłam, szlochając.

–  To dlaczego tak płaczesz? 
- podszedł i mnie przytulił - 
Proszę zaufaj mi - dopowie-
dział. Wtedy już całkiem nie 
umiałam pohamować swoich 
emocji i wypłakałam chyba 
wszystkie łzy. Bałam się jego 
reakcji, że uzna mnie za ze-
psutą nastolatkę, ale posta-
nowiłam wyznać prawdę, bo 
to jedyna osoba, której mo-
głam się dogłębnie zwierzyć. 
Opowiedziałam Edwardowi 
o mojej chorobie i przyznałam 
się, jak nierozsądnie nie prze-
strzegałam zaleceń lekarzy. 
Chłopak jeszcze bardziej mnie 
przytulił i powiedział:

–  Cieszę się, że zrozumiałaś 
swoje nieodpowiednie zacho-
wanie. Cukrzyca jest chorobą,  
z którą można żyć. Stosując 
się do zaleceń lekarzy, prak-
tycznie nie powinnaś się ni-
czym martwić. Szkoda, że nikt 
wcześniej nie skierował Cię 
do psychologa, może wcześ-
niej byś zrozumiała, że twoje 
życie jest bardzo ważne i ze 
wszystkim sobie poradzisz. 
Jeżeli mi pozwolisz, będę cię 
od teraz wspierał - chwycił 
mnie za dłoń i dodał z entu-
zjazmem:

– Czytałem niedawno o no-
woczesnym systemie moni-
torowania glikemii, który 
nazywa się FreeStyle Libre. 
Pozwala on na pomiar glu-
kozy bez nakłuwania. Sensor 
o wielkości monety pięciozło-
tówki umieszczony pod skórą 
automatycznie mierzy i zapi-
suje poziom glukozy.

Przeniknęło mnie dziwne 
uczucie. Pierwszy raz po-
czułam, że ktoś oprócz ro-
dziny się o mnie martwi. Tę 
myśl przerwała mi wbiega-
jąca siostrzyczka.

–  Oooo rycerz? - z uśmie-
chem zapytała Laura 
trzymając się za swoje 
długie warkoczyki.

Zaczerwieniłam się, co nie 
umknęło uwadze Edwarda 
i chcąc wybawić mnie z nie-
zręcznej sytuacji z uśmie-
chem zwrócił się do Laury: 
Tak, przyszedłem uratować 
twoją siostrę. Jam jest rycerz 
Edward waćpani - po czym 
chłopak ukłonił się przed 
moim łóżkiem szpitalnym 
i wszyscy wybuchnęliśmy 
gromkim śmiechem.

Pożegnałam się z niebie-
skimi ścianami sali i szarymi 
murami szpitala. Przyrze-
kłam sobie, że już nigdy tu nie 
wrócę przez moje nierozsądne 
zachowanie. Życie jest piękne, 
zaczęłam dostrzegać to, na 
co nigdy wcześniej nie zwró-
ciłam najmniejszej uwagi. Od-
nowiłam swoje koleżeńskie 
znajomości. Wszystko to prze-
łożyło się na moją naukę, a co 
za tym idzie na dobre oceny. 
Wystartowałam nawet w kon-
kursie literackim, gdzie opo-
wiedziałam o swojej chorobie. 
Może komuś kto to prze-
czyta, a boryka się z takim 
problemem jak ja, pomoże 
zrozumieć, że nie można ba-
gatelizować wskazań lekar-
skich i nie można buntować 
się przeciw wszystkiemu.

No i mój rycerz Edward... 
Jak się okazało chodzi do 
tego samego liceum co ja. 
Przez nasze choroby mało 
co bywaliśmy w szkolnych 
ławkach i dlatego wcześniej 
się nie znaliśmy. Teraz nato-
miast spędzamy ze sobą każdą 
wolną chwilę i wzajemnie 
się wspieramy. Zapisałam 
się również do wolontariatu 
i razem w czerwonych musz-
kach w białe groszki wypeł-
niamy śmiechem i radością 
szpitalne korytarze, wywo-
łując uśmiech na twarzach 
pacjentów. Nie sądziłam, 
że dostarczanie innym lu-
dziom pozytywnych wrażeń 
może mnie aż tak uszczę-
śliwiać. Z mojego doświad-
czenia wiem, że nie można 
nikogo zostawiać osamotnio-
nego w chorobie, nawet jeśli 
ta osoba nie życzy sobie po-
mocy, to na wszystkie sposoby, 
należy spróbować do niej do-
trzeć. Zadzwoniliście dzisiaj 
do chorej koleżanki czy ko-
legi??? Pamiętajcie! Czasem 
cisza może być wołaniem 
o pomoc. A ja cóż mogę po-
wiedzieć? -  Kocham życie!!!

15 lutego br. rozpoczął 
się okres rozliczeń PIT za 
ubiegły rok. W usłudze 
Twój e-PIT na podatników 
czekają zeznania przygoto-
wane przez administrację 
skarbową. Przedsiębiorcy 
mogą wysłać PIT poprzez 
system e-Deklaracje. Wpro-
wadzone w 2022 r. zmiany 
podatkowe nie będą wpły-
wały na sposób składania 
zeznań rocznych. 

Ministerstwo Finansów 
(MF) i Krajowa Administracja 
Skarbowa (KAS) już po raz 
piąty udostępniły usługę Twój 
e-PIT. To jedna z najpopular-
niejszych e-usług polskiej ad-
ministracji. Z roku na rok bije 
ona rekordy popularności. 
Za  pośrednictwem usługi 

Twój e-PIT tylko w ubiegłym 
roku przesłano ok. 11,8 mln 
elektronicznych deklaracji PIT 
– mówi rzecznik prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w Po-
znaniu, Małgorzata Spychała-
-Szuszczyńska. W usłudze 
Twój e-PIT na podatników cze-
kają zeznania wypełnione na 
podstawie danych, które po-
siada administracja skarbowa. 
Rozliczenie za 2022 r. zostało 
przygotowane dla ponad 24 
mln podatników.

Dla kogo Twój e-PIT?
W ramach usługi udostęp-

nione zostały zeznania podat-
kowe:

● PIT-37 i PIT-38 (najczęś-
ciej wypełniane),
● PIT-28 oraz PIT-36 z wy-
łączeniem przychodów 
z działalności gospodarczej 
i działów specjalnych pro-
dukcji rolnej,
● oświadczenie PIT-OP o prze-
kazaniu 1,5% podatku orga-
nizacji pożytku publicznego,
● nowością będzie PIT-DZ - 
informacja o danych dzieci 
uprawniających do ulgi dla 
rodzin 4+.
W zeznaniu przygotowanym 
w usłudze uwzględnione są:
● informacje od płatników, 
w tym również zwolnienia 
z PIT dla osób do 26 roku 
życia, dla rodzin 4+, dla pra-
cujących seniorów, dla osób 
powracających z zagranicy, 
odliczenia z tytułu składek 
członkowskich na rzecz 
związków zawodowych;
● informacje będące w posia-
daniu KAS takie jak: dane po-
datnika i jego mikrorachunek 
podatkowy, ulga na dzieci.

Jak korzystać z usługi 
Twój e-PIT?

Twój e-PIT działa przez całą 
dobę i można z niego korzy-
stać na dowolnym urządzeniu 
podłączonym do internetu. 
Dostęp do usługi możliwy jest 
wyłącznie w e-Urzędzie Skar-
bowym (e-US), na stronie po-
datki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego 
można zalogować się Profilem 
Zaufanym (PZ), e-Dowodem, 
poprzez bankowość elektro-
niczną lub aplikację mOby-
watel.

Do 2 maja br. (30 kwietnia 
to niedziela) podatnicy mogą 
zweryfikować i zmodyfi-
kować lub zatwierdzić swoje 
rozliczenia w usłudze Twój 
e-PIT. Jeżeli podatnik nie 

złoży samodzielnie zeznania 
PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., 
to z upływem 2 maja zostanie 
ono automatycznie zaakcepto-
wane. Dzięki temu PIT będzie 
złożony w terminie nawet je-
żeli podatnik nie podejmie 
żadnych działań.

Rozliczając swój PIT po-
datnik składa PIT-36 albo 
PIT-37 w jednej wersji i roz-
licza się indywidualnie, 
wspólnie z małżonkiem, 
albo jako osoba samotnie wy-
chowująca dzieci. Zeznania 
PIT-28 i PIT-36 nie zostaną au-
tomatycznie zaakceptowane 
2 maja, ponieważ w zdecydo-
wanej większości wymagają 
one uzupełnienia ze strony po-
datnika.

Zwrot nadpłaty podatku
Podatnicy, którzy rozliczą 

się elektronicznie, w tym 
przez usługę Twój e-PIT, otrzy-
mają zwrot podatku w skró-
conym czasie - do 45 dni. 
W przypadku zeznań papie-
rowych termin zwrotu wynosi 
do 3 miesięcy.

Płatność podatku
W usłudze Twój e-PIT po-

datnicy, którym z rozliczenia 
PIT wyniknie podatek do za-
płaty, będą mieli wskazany 
swój mikrorachunek podat-
kowy tak, by wygodnie do-
konać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie 
z którego wynika podatek 
do zapłaty zostanie zaak-
ceptowane automatycznie 
w usłudze Twój e-PIT, urząd 
skarbowy w terminie mie-
siąca od dnia upływu terminu 
płatności, wyśle podatnikowi 
informację o kwocie podatku 
do zapłaty.

Więcej informacji o rozli-
czeniu PIT na stronie podatki.
gov.pl.

ZAKUP WĘGLA W GMINIE RAWICZ
Gmina Rawicz przy-

stąpiła z końcem 2022 r. 
do Rządowego Programu 
o przystąpieniu do zakupu 
paliwa stałego, w myśl 
ustawy z dnia 27 paździer-
nika 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw 
domowych i kontynuuje 
sprzedaż zakupionego 
w Spółce Skarbu Państwa 
- PGE Paliwa Sp. z o.o. 
węgla, w cenie 1,9 tys. zł 
brutto za tonę dla miesz-
kańców gminy Rawicz 

w bieżącym roku. Dotych-
czas sprzedała 1,5 tys. ton 
węgla, zaspakajając po-
trzeby mieszkańców.

Zapraszamy do składania 
wniosków o zakup węgla 
po preferencyjnej cenie 
w Urzędzie Miejskim Gminy 
Rawicz przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
21, od poniedziałku 
do piątku w godzi-
nach obsługi inte-
resantów w Biurze 
Obsługi Klienta, tj.: ponie-

działki 8:00 – 17:00, wtorki 
8:00 – 14:00, środy 8:00 – 
16:00, czwartki 8:00 – 14:00, 
piątki 8:00 – 14:00. Więcej 
informacji można znaleźć 
na stronie: www.rawicz.
pl/2022/20/zakup-wegla-

-w-gminie-
-rawicz/. 

/WON
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Córka rabina to piękna po-
wieść, która obala stereotypy, 

poszerza horyzonty i wiedzę 
na temat kultury żydowskiej. 
Poruszająca historia o wierze, 
miłości, człowieczeństwie 
i przyjaźni w niebezpiecznych 
czasach. Powieść o dobru, po-
święceniu i tolerancji. Mówiąca 
również o tym, że dialog choć 
trudny, zawsze jest możliwy.

Córka rabina przenosi czytel-
nika w czasie, pozwalając tym 
samym stać się jednym z miesz-
kańców Radomia tuż przed wy-
buchem II Wojny Światowej.

Autorka pokazała jak wielką 
odwagę mieli w sobie ludzie, nie 
tylko Polacy, ale i Żydzi, którzy 
w obliczu zniewolenia przez na-
zizm musieli często działać ry-
zykując własne życie i życie 
najbliższych. Jedną z takich osób 

jest na przykład Rachela, tytułowa 
córka rabina. Ta książka nie jest 
lekturą lekką, łatwą i przyjemną. 
Z pewnością jednak poruszy 
wiele serc, bo historia w niej na-
pisana jest po prostu piękną opo-
wieścią o przyjaźni, odwadze i… 
codziennym życiu w czasie wojny. 

Napisana pięknym językiem, 
więc czyta się ją płynnie, cho-
ciaż nieraz w oku zakręci się 
łza. Świetnie wykreowane pod 
względem osobowościowym po-
stacie, wzmianki odnoszące się 
do życia codziennego Żydów czy 
życia w konspiracji, to łączące 
w całość detale, a każdy wart 
szczególnej uwagi. Wielbicieli po-
wieści Agnieszki Lis nie muszę 
dłużej przekonywać do sięgnięcia 
po tę książkę. 

Polecam Aurelia M.

Kiedy myślisz, że 
przeczytałaś/łeś już 
wystarczająco dużo li-
teratury wojennej i nic 
nie jest w stanie Cię za-
skoczyć, pojawia się 
Sabina Waszut z Ogro-
dami na popiołach. To 
tu pierwszy raz czytam 
o „Zgodzie”, o obozie, 
który został wymazany 
z kart polskiej historii 
na kilkadziesiąt lat...

Głównym bohaterem 
powieści jest Karol 
Ploch, Ślązak mieszka-
jący w Katowicach, mąż 
Niemki Margot. Wkro-
czenie Armii Czerwonej 
do Katowic miało być 
zakończeniem długiej 
wojny i przynieść uprag-
niony pokój. Szczęście 
nie trwało długo, Karol 
jak wielu innych, zostaje 
wyciągnięty z domu 
i bez wyroku osadzony 
w Obozie na Zgodzie. 
Chcąc opiekować się 

swoim nauczycielem 
z czasów szkolnych 
Janem Janoschem, trafia 
do „brunatnego baraku”, 
jak nazywany jest barek 
w którym „trzymają (..) 
partyjnych i tych, co byli 
w Hitlerjugend.” ,,Na-
ziści w ciągu 2 lat wojny 
wymordowali tu około 
400 osób. Komunistom 
wystarczyło 10 miesięcy 
na zabicie ponad 2 ty-
sięcy więźniów''.
Ogrody  na  popio-

łach to mocno przejmu-
jąca powieść, oparta na 
prawdziwych wydarze-
niach, które nie powinny 
mieć miejsca w powo-
jennej Polsce. Ujawnia 
dotąd ukrytą prawdę hi-
storyczną, tak tragiczną 
dla Ślązaków, dopiero po 
latach wychodzącą na 
jaw i szokującą świat. 
Tę poruszającą powieść, 
po prostu trzeba prze-
czytać!

Polecam Aurelia M.

Grażyna Jeromin-
-Gałuszka znana i ce-
niona autorka powieści 
obyczajowych zabiera 
nas w podróż w głąb 
ludzkich serc i poszu-
kiwaniu sensu prze-
żytych chwil. Powieść 
Skradzione lato to 
z pewnością książka, 
która na długo za-
padnie w naszej pa-
mięci.

W powieści akcja toczy 
się dwutorowo, w dwóch 
różnych okresach cza- 
su. Rodzice dwóch 

dziewczynek topią się 
pod lodem. Opiekę na 
dziećmi przejmuje babka 
Klotylda, która jest osobą 
o surowych zasadach, 
nieprzystępna. Beztro-
skie dotąd życie dziew-
czynek zmienia się 
bezpowrotnie. Zmuszane 
przez babkę do pracy, 
głodne i zahukane uczą 
się jak żyć w nowych 
ciężkich warunkach. 
Młodsza z nich, sied-
mioletnia Rajka, radzi 
sobie z tym wszystkim 
uciekając w świat wy-
obraźni. Starsza, trzy-

nastoletnia Weronka, 
zaczyna szukać kandy-
data na męża, kogoś kto 
wyrwałby ją i jej siostrę 
spod opieki babki by 
skończył się ich koszmar.

Pół wieku później 
młoda dziennikarka pod-
czas poszukiwań tematu 
do kolejnego artykułu na-
trafia na notatkę o zagi-

nionych przed dwoma 
laty siostrach w Rogo-
żach, które przepadły bez 
wieści. Co przyniosą po-
szukiwania, jakie tajem-
nice sprzed lat połączy 
los z teraźniejszością? 
Tajemnica, które im to-
warzyszy z pewnością 
zaskoczy niejednego.

Polecam Krystyna W.

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

AGNIESZKA LIS CÓRKA RABINA

SABINA WASZUT 
OGRODY NA 
POPIOŁACH. 
POWIEŚĆ  
O POWOJENNYM 
OBOZIE, O KTÓRYM 
MILCZAŁA HISTORIA

GRAŻYNA JEROMIN-GAŁUSZKA 
SKRADZIONE LATO
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MISIA
Misia to suczka w wieku po-

wyżej 6 lat. To spokojna i bardzo 
grzeczna sunia. Jest niesamowicie 
wdzięcznym pieskiem, który jak 
już zaufa to do końca. Bardzo lubi 
przebywać w towarzystwie czło-
wieka. Potrafi chodzić na smyczy, 
lecz bez niej jest mniej skrępo-
wana. Jest starszym pieskiem, 
który lubi się wygrzewać i dłużej 
pospać. Świetnie sprawdziłaby się 
jako kompan starszej osoby, która 
potrzebuje towarzystwa w domu.

ABI
Abi to suczka w wieku ok. 4-5 

lat. Jest bardzo zabawowym psia-
kiem, który ma w sobie szcze-
nięcą radość. Jest towarzyska, 
niezwykle łagodna i bardzo do-
brze czuje się także w towarzy-
stwie dzieci. Pięknie chodzi na 
smyczy i jest bardzo posłuszna. 
Dogaduje się z każdym psiakiem, 
lecz nie lubi, gdy inny piesek za-
gląda do jej miski. To psiak, który 
idealnie sprawdzi się jako kana-
powiec w ciepłym domku.

BOBBY
Bobby to piesek w wieku ok. 

1,5-2 lata. Śliczny psiak o niesamo-
witym charakterze i pozytywnym 
nastawieniu. Uwielbia długie spa-
cery i gonitwy z innymi psami. Jest 
grzecznym i łagodnym pieskiem, 
który domaga się uwagi i piesz-
czot. Idealnie sprawdziłby się dla 
aktywnej osoby, byłby świetnym 
kompanem do biegania i długody-
stansowych spacerów oraz wspól-
nego odpoczynku. 

BROWNI
Browni/Bingo to piesek 

w wieku ok. 1,5 roku. Z początku 
ostrożny do nowo poznanych 
osób, ale szybko się przekonuje 
i chętnie się przytula. Bardzo 
wesoły i pocieszny psiak, który 
kocha zabawę i pieszczoty. Ide-
alnie odnajdzie się w domu 
z dziećmi, ponieważ jest niesa-
mowicie łagodny. Nie wykazuje 
również żadnych oznak agresji 
do innych psów. Obecnie uczy się 
chodzić na smyczy. 



 � 16 marca (czwartek)
18:00 – Inauguracyjny wernisaż GALERIA 
JEDNEGO OBRAZU. Restauracja BREWICZ. 
Wstęp wolny

 � 23 marca (czwartek)
18:00 - Show balonowy FUNNY BALLS 
SHOW. Bilety w cenie 40 zł - 65 zł dostęp-
ne na stronie: www.pankoncert.pl/balono-
weshow. Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 � 25 marca (sobota)
10:00 – Finał XVIII FESTIWALU MŁO-
DEGO TEATRU WIELKOPOLSKI DZIEŃ 
DOBRY SZTUKO 2023. Sala Widowiskowa 
DK w Rawiczu. Wstęp wolny

 � 29 marca (środa)
19:00 – Stand-up comedy KATARZYNA 
PIASECKA MOJE TABU. Bilety w cenie 60 zł 

dostępne na stronie: www.kupbilecik.pl 
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

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

 � ZAPOWIEDZI - KWIECIEŃ 2023

1 kwietnia (sobota) Kabaret CZESUAF
1-2 kwietnia (sobota-niedziela) – RAWICKI 
JARMARK WIELKANOCNY
14-15 kwietnia (piątek - sobota) – FESTI-
WAL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ KONIU-
GACJE 
14 kwietnia (piątek) – wernisaż wystawy 
TOMASZA BZDĘGI THE LIGHT OF HOPE 
– ŚWIATŁO NADZIEI. Wydarzenie towa-
rzyszące Festiwalowi KONIUGACJE – Ga-
leria Muzeum Ziemi Rawickiej

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY


