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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00, 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.

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu
Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail d.mencwel@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu
Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu
Sekretariat burmistrza/wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64
Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05
Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
- kontakt dla radnych oraz mieszkańców w sprawie wyborów prezydenckich,  
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 519 518 571, 
e-mail biurorady@rawicz.eu
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
- komunikaty do gminnego informatora, obsługa mediów społecznościowych 
i strony internetowej urzędu, sprawy organizacji pozarządowych, info dla orga-
nizatorów wydarzeń
tel. 65 546 76 71 / 570 459 330, e-mail promocja@rawicz.eu
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
- kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, e-mail inwestor@rawicz.eu
Zgłoszenia
- awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia dróg i chodników, inne uszkodzenia 
na terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, e-mail zgloszenia@rawicz.eu
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417
Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42
Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu
Zespół Planowania Przestrzennego
- sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie 
zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP, ustalenia numeru porządkowego, 
wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wyłożone do publicznego wglądu, tel. 65 546 54 38, 
Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 44 - w godz. 8:00-10:00
Zespół Ochrony Środowiska
- dotacje na wymianę pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew, 
bezdomne zwierzęta - tel. 65 546 54 39
- decyzje środowiskowe - tel. 65 546 54 36
Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40
Biuro Zarządzania Drogami
tel. 65 546 54 19, e-mail a.szymanowska@rawicz.eu
Biuro Inwestycji Kubaturowych
tel. 65 546 54 22, e-mail e.skrzypek@rawicz.eu
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, e-mail fundusze@rawicz.eu
Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67
Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, e-mail podatki@rawicz.eu
- podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, e-mail i.staskowiak@rawicz.eu
Płatności / egzekucje:
- podatki - osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
- podatki - osoby prawne, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa:  
tel. 65 546 54 14
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail ops@rawicz.eu
Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców
tel. 535 519 905
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji 
Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu
Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu
Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, e-mail dk@rawicz.pl, www.dk.rawicz.pl
Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. 65 545 20 04, e-mail biblioteka@rawicz.eu

PRZYDATNE KONTAKTY

ŚWIĄTECZNA 
WSPÓŁPRACA
ZAGRANICZNA 

Święta są doskonałą oka-
zją do obdarowywania się 
prezentami. W tym roku 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej wraz 
z Dziennym Domem Pomocy 
Społecznej w Rawiczu pomy-
śleli również o znajomych 
zagranicą, przygotowując 
świąteczną paczkę dla se-
niorów z zaprzyjaźnionego 
miasta Attendorn. Bożo-
narodzeniowe upominki 
wykonane przez seniorów 
i terapeutów sprawią zapew-
ne wiele radości i wzruszeń 
osobom przebywającym 
w Domu Opieki Liborius 
Heim w Attendorn. /red
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Rewitalizacja deptaków 
przesunie się w czasie do 
2023 roku. Głównym po-
wodem zmian w kolejności 
wykonania inwestycji w cen-
trum miasta jest sytuacja 
handlu i usług. Burmistrz 
Grzegorz Kubik konsultował 
z przedsiębiorcami przesu-
nięcie w czasie przebudowy 
deptaków. Według kupców 
pozwoli to na odbudowę 
zmniejszonych wpływów 
z powodu koronawirusa 
i przebudowy rynku. Wła-

dze miasta zaproponowały 
realizację innych kluczowych 
inwestycji w centrum w ciągu 
najbliższych dwóch lat, m.in. 
remont dróg po wewnętrznej 
stronie plant.

W pierwotnych planach 
przebudowa deptaków miała 
zostać zrealizowana bezpo-
średnio po przebudowie ryn-
ku. Jak poinformował rawicki 
urząd, rozpoczęcie prac na 

deptakach zostanie przesu-
nięte na 2023 rok, a w tym 
czasie Gmina wykona inne 
inwestycje poprawiające ja-
kość życia w centrum miasta. 

Pandemia Covid-19 i re-
mont rynku wpłynęły na słab-
szą sytuację finansową wielu 
małych przedsiębiorstw funk-
cjonujących w centrum 
miasta. Widoczne są m.in.  
trudności z wynajęciem lokali 
pod działalność gospodarczą, 
które stoją niezagospodaro-

wane. Kupcy zauważają, że 
zmniejszyła się również licz-
ba klientów odwiedzających 
sklepy w centrum. W najbliż-
szych miesiącach mieszkańcy 
będą mogli przywyknąć do 
nowych rozwiązań komuni-
kacyjnych w centrum mia-
sta, choć to nie oznacza, że 
nie będą powstawać nowe 
inwestycje. – Środki na dep-
taki przeznaczymy na inne 
zadania w centrum miasta, na 
które otrzymaliśmy dofinanso-
wanie. To inwestycje zarówno 
w budynki, jak i w poprawę ja-
kości dróg – mówi burmistrz 
Grzegorz Kubik. 

 /cib
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Załóż profil zaufany!
Załatwiaj sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / pomagamy:  

        65 546 54 47

Biuro Obsługi Klienta on-line

DEPTAKI ZA DWA LATA 

W ramach trwającej re-
witalizacji rynku Gmina 
Rawicz ogłosiła zapytanie 
ofertowe na instalację 
sieci hotspotów. Wygrała 
firma Konwerga sp. z o.o. 
z Poznania.  Darmową 
strefą wi-fi zostanie ob-
jęte centrum miasta oraz 
obszar parku przy Domu 
Kultury w Rawiczu. Inwe-
stycja będzie zrealizowana 
w ramach programu „Łą-
cząc Europę” - WiFi4EU, 
w którym Gmina uzyska-
ła 15 tys. euro dofinanso-
wania. Sieć ma działać od 
stycznia.  

Siecią wi-fi zostanie 
objęty obszar rawickie-
go rynku, placu zabaw, 
muszli koncertowej 
i wnętrz domu kultury, 
w tym największej sali 
widowiskowej i pracow-
ni plastycznych.

W ramach zamówienia 
na terenie gminy Rawicz 
zostanie zamontowanych 
12 hotspotów. Na rynku 
będzie to 6 urządzeń - 
w tym 2 w ratuszu i 4 
zewnętrzne. Na terenie 
parku przy DK pojawią się 
4 hotspoty - po 2 sztuki na 
placu zabaw i przy musz-
li koncertowej. Kolejne 
dwa urządzenia zostaną 
zamontowane wewnątrz 
obiektu - jeden w sali wi-
dowiskowej, drugi w sali 
plastycznej. Obecnie trwa 
montaż sieci. /cib

DARMOWE 
WI-FI NA 
RYNKU 
I PRZY 
DOMU 
KULTURY

Jakie inwestycje mają być realizowane w centrum 
miasta ciągu najbliższych dwóch lat? 
• przebudowa byłego gimnazjum nr 1 na Multibibliotekę,
• przebudowa gminnego budynku przy I. Buszy,
• przebudowa ulic biegnących po wewnętrznej stronie 
plant, które od wielu lat są w złym stanie,  
• przebudowa odcinka po zewnętrznej stronie plant od 
ul. Przyjemskiego do skrzyżowania przy ul. Kamińskiego, 
• budowa trasy rowerowej przez centrum w ramach in-
westycji z Powiatem Rawickim i Gminą Pakosław. 
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Kolejne ławki na plantach

GMINA RAWICZ SPRZEDAJE DZIAŁKI POD 
WIELORODZINNE BUDOWNICTWO MIESZKALNE 

Gmina Rawicz sprzedaje 
atrakcyjnie położoną nie-
ruchomość składającą się 
z dwóch działek z przezna-
czeniem pod budownictwo 
wielorodzinne. Przetarg 
odbędzie się 23 grudnia 
w rawickim urzędzie. Grunt 
o powierzchni 0,69 ha znaj-
duje się przy ulicy Kmicica 
w Rawiczu. Cena minimalna 
wynosi 1 mln 297 tys. zł. 

Działki znajdują się na ob-
szarze, dla którego nie ma 
planu miejscowego. W stu-
dium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego teren prze-
znaczony jest pod zabudo-
wę wielorodzinną. Wadium 
można wpłacać do 18 grudnia 
br. - To kolejny teren, który 
chcemy uwolnić pod budowni-
ctwo wielorodzinne. W mojej 
ocenie to niezwykle atrakcyj-
na lokalizacja i liczę na duże 
zainteresowanie w przetargu 
– mówi burmistrz Grzegorz 
Kubik. 

Szczegóły dotyczące 
przetargu można znaleźć 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.ra-
wicz.pl). /cib

Rawiccy urzędnicy 
w asyście policji w listo-
padzie przeprowadzili 
49 kontroli „smogowych” 
na terenie miasta i gmi-
ny. Zostało nałożonych 14 
mandatów na kwoty od 
50 do 200 zł za spalanie 
niedopuszczalnych paliw 
takich, jak plastiki, odzież, 
odpady zielone czy paliwa 
stałe, np. miał. 

Gmina przeprowadziła 49 
kontroli w terminie od 2 do 
15 listopada br. W związku 
ze złymi wynikami w pla-
nach są kolejne etapy kon-

troli, które obejmą po około 
50 gospodarstw domowych. 
Listopadowa kontrola wyka-
zała, że aż 35% gospodarstw 
domowych spala niedopusz-
czalne paliwa.

Gmina Rawicz działa-
nia kontrole prowadzi nie 
tylko w oparciu o własną 
politykę środowiskową, ale 
także wywiązuje się z zapi-
sów uchwały antysmogo-
wej i uchwały o Programie 
ochrony powietrza dla stre-
fy wielkopolskiej Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego. 

/cib Na przełomie roku na 
rawickich plantach pojawi 
się więcej ławek. Zostaną 
ustawione przy Szkole 
Podstawowej nr 3 oraz wy-
mienione przy fontannie 
w rejonie Domu Katoli-
ckiego. 

Gmina Rawicz podpisała 
z firmą SKM DRÓG ze Słu-
pi Kapitulnej umowę na 
dostawę i montaż ławek 
żeliwnych. Łącznie zostało 
zamówionych 10 ławek. Na 
rawickich plantach mają po-
jawić się na przełomie roku. 

- Na plantach przy Szko-
le Podstawowej nr 3 zosta-
ną zamontowane 4 sztuki, 
z kolei przy fontannie na-
stąpi wymiana 6 starych 
ławek na nowe – wyjaśnia 
wiceburmistrz Paweł Szy-
baj. /cib

KONTROLI 
SMOGOWYCH49

14NAŁOŻONYCH
MANDATÓW 



12/2020 (rok XXVII)     gazeta@rawicz.eu 5

PROGRAM „DESZCZÓWKA” 
ZREALIZOWANY

HISTORIA MIASTA 
ZAPISANA NA KARTACH 
POCZTOWYCH

ZADBAJMY O BEZDOMNYCH,
SAMOTNYCH, STARSZYCH, 
POTRZEBUJĄCYCH 
W OKRESIE ZIMOWYM

Na półkę z publikacja-
mi wydanymi przez Urząd 
Miejski Gminy Rawicz trafił 
w grudniu nowy album - Ra-
wicz na starych pocztów-
kach i fotografiach. Rynek 
i śródmieście. 

- Prace nad książką ze 
względu na obszerność 
i złożoność zgromadzonego 
materiału trwały ponad pół 
roku. Dziś oddajemy w ręce 
czytelników 250-stronicowy, 
pięknie wydany album, któ-
rego kwintesencję stanowią 
pocztówki z prywatnych 
zbiorów Macieja Formano-
wicza uzupełnione tekstami 
autorstwa rawickiego kolek-
cjonera i Marty Hamielec - do-
kumentalistki historii regionu, 
pracującej w Muzeum Ziemi 
Rawickiej – informuje Magda-
lena Kaczmarek, Kierownik 
Biura Promocji i Komunika-
cji Społecznej.

Wstęp traktujący o wąt-
kach z historii miasta i obiegu 
kart pocztowych - podobnie 
jak wszystkie opisy do pocz
-tówek i zdjęć - ujęty jest 
w trzech językach: polskim, 
angielskim i niemieckim. 
Publikacja zawiera również 
tabelę z nazwami ulic i pla-

ców w Rawiczu, systema-
tyzując je w układzie nazw 
niemieckich przed 1920 
rokiem, nazw polskich po 
1920 i po 1945 roku oraz ak-
tualnych. Wartością dodaną 
książki są mapy pochodzące 
z różnych okresów historycz-
nych.

Album wydano w nakła-
dzie 1000 
e g z e m -
p l a r z y . 
Kosztuje 
zaledwie 
20,30 zł. 
Ma solid-
ną, twardą 
o pra wę , 
dość duży 
f o r m a t 
(270x205 

mm), kredowy papier, a ca-
łość została estetycznie ujęta 
w koncepcji graficznej au-
torstwa Anny Gano. Warto 
dodać, że szata graficzna 
nawiązuje do materiałów 
promocyjnych wydanych 
w tym roku przez Urząd 
Miejski Gminy Rawicz - gry 
typu memo opartej na foto-
grafiach miasta czy kalenda-
rza ściennego, co pozwala na 
skompletowanie ciekawego 
zestawu upominków. Książ-
ka, jak i pamiątki związane 
z gminą Rawicz, dostępne są 
aktualnie w trzech punktach 
sprzedaży: w recepcji hostelu 
OSiR (ul. Spokojna), w Galerii 
Sala Piecowa w Domu Kultu-
ry w Rawiczu oraz w ratuszu.

/mk.

30 listopada zakończyły się 
prace związane z montażem 
trzech zbiorników na wody 
opadowe o pojemności 10m³ 
w obrębie istniejącego budyn-
ku gminnego przy ul. Szarych 
Szeregów 3 w Rawiczu, wybu-
dowane w celu nawadniania 
terenów zielonych. Zbiorniki 
wyposażone są w awaryjny 
system odprowadzania nad-
miaru wody w przypadku 

przepełnienia zbiorników oraz 
zasilanie energetyczne dla sy-
stemu nawadniającego w po-
staci zraszaczy wynurzalnych. 
Nadmiar wody ze zbiorników 
zostanie odprowadzony do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zadanie jest współfinansowa-
ne przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w ramach 
programu „Deszczówka”. Dzię-
ki takiemu wsparciu powstał 
system magazynowania wody 
i rozprowadzania jej po oko-
licznych terenach zielonych 

na terenie rewitalizacji w Ra-
wiczu. Samorządowy program 
„Deszczówka” to inicjatywa Sa-
morządu Województwa Wiel-
kopolskiego, który wprowadza 
możliwość uzyskania dofinan-
sowania na realizację inwesty-
cji związanej z gromadzeniem 
wody deszczowej.

Całkowity koszt zadania 
wyniósł 69 730,43 zł, w tym 
dofinansowanie 46 660,30 zł. 
Wykonawcą robót była firma 
Usługi Sprzętem Budowlanym 
Krzysztof Rogala z Sobiałkowa. 

/BZPiF. 

W związku ze zbliżającym 
się sezonem zimowym zwra-
camy się do Państwa 
z prośbą o reagowanie w sy-
tuacjach nagłych, gdy oso-
ba zasłabnie na ulicy, długo 
przebywa na mrozie lub śpi 
w miejscu do tego nieprze-
znaczonym.

Pamiętajmy o osobach bez-
domnych, mieszkających sa-
motnie. Nie bądźmy obojętni 
na los tych, którzy w chłod-
ne dni poszukują schronie-
nia w piwnicach, altanach 
czy opuszczonych budynkach. 
Okres zimowy jest dla nich 
trudny do przetrwania ze 
względu na złe warunki at-
mosferyczne. Prosimy o wraż-
liwość na potrzeby tych osób 
oraz o podjęcie działań mają-
cych na celu ich ochronę i za-
pobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwa-
gę na ludzi starszych i cho-
rych, którzy żyją w naszym 
sąsiedztwie i nie zawsze radzą 
sobie z ogrzewaniem budyn-
ków i mieszkań. Zapytajmy, 
czy czegoś nie potrzebują. 

Pomóc można w szczególno-
ści poprzez zgłaszanie miejsc 
przebywania osób bezdom-
nych i innych przypadków, 
w których widoczna jest 
potrzeba udzielenia osobie 
schronienia, odzieży czy cie-
płego posiłku.

W takich sytuacjach może-
my powiadomić:
● Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ra-
wiczu, Gen. Grota-Rowe-
ckiego 4a, 63-900 Rawicz,  
tel. 65 545 40 37,
● Komendę Powiatową Po-
licji w Rawiczu, ul. Sienkie-
wicza 23, 63-900 Rawicz,  
tel. alarmowy: 997 lub 112,
● Pogotowie ratunkowe, Ge-
nerała Grota-Roweckiego 6, 
63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 
999 lub 112.
Pracownicy i funkcjonariu-
sze całodobowych służb skon-
taktują się z pracownikami 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rawi-
czu, którzy ustalą plan pomo-
cy dla osoby potrzebującej.

Każda osoba, która zasłabła 
na mrozie, wymaga pomocy. 

R E A G U J M Y !
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W Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Sierakowie odbyło 
się podsumowanie 15. Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego „Czas 
w szarości” Rawicz 2020. Formuła 
konkursu stale się rozwija, czego 
dowodem było zaproszenie do udzia-
łu dzieci i młodzieży z zaprzyjaź-
nionych szkół miast partnerskich 
Gminy Rawicz – Attendorn (Niemcy) 
oraz Głębokie (Białoruś).

Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Sierakowie. Wśród współ-
organizatorów znaleźli się stali 
partnerzy: Gmina Rawicz, Starostwo 
Powiatowe w Rawiczu, Miejskie Biu-
ro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 
Dom Kultury w Rawiczu, Muzeum 
Ziemi Rawickiej oraz Galeria na Pię-
trze. Patronat honorowy nad kon-
kursem sprawowała Akademia Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu.

Konkurs był popularyzacją technik 
monochromatycznych. W tym roku 
uczestnicy posługując się wyłącznie 
kolorami czerni, szarości i bieli, zmie-
rzyli się z problemem przemijania 
i upływu czasu. Na konkurs wpłynęły 
łącznie 2544 prace z terenu całej Pol-
ski oraz miast partnerskich Gminy 
Rawicz. Nadesłane prace wykonano 
w rozmaitych technikach plastycz-
nych: rysunkowych, malarskich, gra-
ficznych. Zgodnie z regulaminem jury, 
któremu przewodniczył dr hab. prof. 
nadz. Jacek Jarczewski - Kierownik 
Katedry Malarstwa Architektonicz-
nego i Multimediów Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu, rozpatrywało prace 
w czterech kategoriach wiekowych. 
Grand Prix – główną nagrodę kon-
kursu ufundowaną przez Burmistrza 
Gminy Rawicz zdobył czternastoletni 
uczestnik konkursu - Szymon Kubik 
z Dąbrowy Górniczej. Biorąc pod 
uwagę niezwykle wysoki poziom 
artystyczny prac, jury nagrodziło 
także nagrodami indywidualnymi 
i instytucjonalnymi 14 innych uczest-
ników. Przyznano też 12 nagród i 12 
wyróżnień, po 3 w każdej kategorii 
wiekowej. Ponadto jury przyznało 
Wyróżnienia Honorowe w postaci 
kwalifikacji prac na wystawę pokon-
kursową (blisko 300 prac), w tym 21 
dla uczniów z Attendorn.

Konkurs odbywał się w roku szkol-
nym 2019/2020. Oficjalna uroczystość 
wręczenia nagród i otwarcia wystawy 
pokonkursowej, która zwykle odby-
wała się w maju, z uwagi na pandemię 
koronawirusa, została przesunięta na 
6 listopada. Niestety, kolejne nasilenie 
pandemii powtórnie pokrzyżowało 
plany organizatorów i uniemożliwiło 
spotkanie uczestników. Wydarzenie 
podsumowano poprzez nagranie fil-
mu.

Film jest zamieszczony na Faceboo-
ku konkursu, na stronie szkoły, a tak-
że na kanale YouTube Domu Kultury 
w Rawiczu.

Wyrazy uznania i podziękowania 
kierujemy do dr. Witolda Adamczyka, 
który jest komisarzem konkursu oraz 
Sylwii Henkulak-Matysiak - nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej im. Janu-

sza Korczaka w Sierakowie, których 
pasja i zaangażowanie sprawiają, że 
konkurs cieszy się ogromnym i nie-
słabnącym zainteresowaniem, a jego 
formuła stale się rozwija. /red

PODSUMOWANIE KONKURSU 
PLASTYCZNEGO „CZAS W SZAROŚCI”

Organizatorzy mają nadzieję, 
że tegoroczna, niecodzienna dla 
teatru forma wirtualna przynaj-
mniej w części zrekompensowała 
odbiorcom brak możliwości za-
siadania na tradycyjnej widowni. 
Za nami wszystkie dziewięć pro-
pozycji VI edycji Festiwalu. Tym 
razem w Rawiczu zaprezentowa-
li się Rafał Rutkowski, Dominika 
Ostałowska, Marcin Kwaśny, Artur 
Pontek, Izabela Noszczyk, Dariusz 
Taraszkiewicz, Dariusz Kordek, Ag-
nieszka Darkowska, Anna Matysiak, 
Natasza Leśniak, Justyna Ostach, 

Mirosław Woźniak, Błażej Stencel, 
aktorzy i muzycy Teatru im. W. Bo-
gusławskiego w Kaliszu, Teatr Żela-
zny z Katowic, Teatr 3M, Teatr Lalek 
„Pod Orzełkiem“ z Białegostoku 
oraz aktorki polsko-ukraińskiego 
projektu Teatru Biuro Podróży.

Na finał tegorocznej edycji organi-
zatorzy przygotowali dla odbiorców 
niespodziankę w postaci bezpłatnej 
transmisji spektaklu Bodo musical, 
która była dostępna przez 24 godziny 
na kanale YouTube Domu Kultury 
w Rawiczu. Ogólnopolska premiera 

tego spektaklu odbyła się właśnie 
w Rawiczu w lutym 2016 roku. Od 
tego czasu spektakl był wystawiany 
ponad stukrotnie w Polsce i zagranicą. 
Tym razem na odbiorców czekała 
wersja filmowa nieco inna od tej, któ-
rą można było obejrzeć na deskach 
teatralnych. Spektakl obejrzało do-
kładnie 500 osób.

W ramach festiwalu tradycyjnie 
przygotowane zostały dwie wystawy 
malarskie - tym razem były to prace 
Tatjany Bartków „Pole widzenia" oraz 
wystawa prac studentów RUTW pod 
nazwą „Wokół Łempickiej“.

Dom Kultury w Rawiczu zaprasza 
na kolejne wydarzenia. W najbliż-
szym czasie będą to również propo-
zycje wirtualne, ale mamy wielką 
nadzieję, że już niebawem powrócą 
działania z publicznością wewnątrz 
budynku oraz zajęcia artystyczne 
z rawickimi adeptami sztuki.

Do 20 grudnia można wysyłać na-
grania i zdjęcia w ramach nowego, 
świątecznego projektu - za pośred-
nictwem domu kultury warto zro-
bić komuś miły bożonarodzeniowy 
prezent - niespodziankę (kontakt: 
domkulturyrawicz@gmail.com). /DK

ZA NAMI VI EDYCJA RAWICKIEGO FESTIWALU 
TEATRALNEGO IM. KRYSTYNY SIENKIEWICZ
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W listopadzie zakończył 
się kolejny etap społecznej 
akcji pod hasłem „Wspól-
nie przywracamy pamięć”, 
której celem jest zachowa-
nie materialnych śladów 
dziedzictwa kulturowego 
rawickich Żydów. Przedsię-
wzięcie realizuje Muzeum 
Ziemi Rawickiej w porozu-
mieniu z Towarzystwem 
Przyjaciół Rawicza, przy 
wsparciu Urzędu Miejskie-
go Gminy Rawicz. 

W minionym okresie pra-
cownicy muzeum oraz wolon-
tariusze posegregowali ręcznie, 
a następnie zabezpieczyli około 
40 ton materiału, stanowiącego 
pozostałości po zniszczonych 
w czasie okupacji hitlerow-
skiej rawickich judaicach. – 
Początek akcji był związany 
z rewitalizacją plant. W trakcie 
wymiany nawierzchni zostały 
wydobyte tysiące kilogramów 
drobnych fragmentów piaskow-
ca i cegieł. Były to odłamki po-
tłuczonych płyt nagrobnych 

z cmentarza żydowskiego, 
niektóre z widocznymi litera-
mi hebrajskimi, a także cegły 
z murów zniszczonej synago-
gi. Spodziewaliśmy się takiego 
znaleziska, ponieważ w udo-
kumentowanych relacjach 
świadków wydarzeń z okresu 
II wojny światowej pojawiały 
się wzmianki na temat wyko-
rzystania do utwardzenia alejek 
właśnie potłuczonych macew 
– wyjaśnia Adriana Miara, Dy-
rektor Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej i koordynator akcji. 

Dotychczasowe prace po-
legały na segregacji zgroma-
dzonego materiału, wstępnym 
oczyszczeniu kamieni i ich 
zabezpieczeniu w specjalnych 
pojemnikach. Najciekawsze 
pod względem wizualnym 
fragmenty macew, z zacho-
wanymi literami i symbolami, 
zostały tymczasowo zmagazy-
nowane w siedzibie muzeum. 
Z pozostałości płyt nagrob-
nych i murów synagogi - 
zgodnie z planami - zostanie 
utworzone symboliczne lapi-
darium. Jego projekt i budo-
wa będzie kolejnym etapem 
przedsięwzięcia. 

Elementem akcji są rów-
nież działania popularyzujące 
wiedzę o historii i zapomnia-
nym dziedzictwie kultu-
rowym Żydów w Rawiczu. 
W Muzeum Ziemi Rawickiej 
została opracowana wystawa 
edukacyjna dokumentująca 
dzieje rawickiej synagogi. Za-
prezentowano na niej m.in. 
plany architektoniczne bu-
dowli, która w kwietniu 1941 
roku bezpowrotnie zniknęła 
z krajobrazu kulturowego 
miasta. Wystawa była prezen-
towana od lipca do paździer-
nika w holu ratusza, nadal 

można ją obejrzeć w wersji 
online (poprzez profil MZR 
na Facebooku). Na wystawie 
zostały także wyeksponowane 
4 zachowane prawie w cało-
ści płyty nagrobne oraz kil-
ka mniejszych fragmentów 
z czytelną symboliką. Ponadto 
w ramach współpracy z po-
znańską Fundacją „Tu żyli 
Żydzi” na portalu interneto-
wym fundacji (portal projektu 
Chaim/Życie, Fira1915) zosta-
ły opublikowane teksty doty-
czące kilkusetletniej historii 
gminy żydowskiej w Rawiczu 
i Sarnowie. 

Dyrektor Muzeum Ziemi 
Rawickiej składa podzię-
kowania wolontariuszom 
zaangażowanym w akcję. – 
Współpracowaliśmy z przed-
stawicielami Towarzystwa 
Przyjaciół Rawicza, Rady Mu-
zeum, pracownikami Urzędu 
Miejskiego Gminy Rawicz, 
harcerzami, nauczycielami 
oraz uczniami kilku rawickich 
szkół. Wszystkim tym osobom 
dziękujemy za zaangażowanie 
i wkład w misję przywracania 
pamięci o wielokulturowym 
dziedzictwie ziemi rawickiej 
– podkreśla Adriana Miara. 
/MZR

5 grudnia zakończono 
I etap napraw na cmen-
tarzu żołnierzy Armii 
Radzieckiej w Rawiczu. 
Całość prac wyniosła 
8.500 zł. Środki na rea-
lizację zadania przeka-
zał w całości Wojewoda 
Wielkopolski. W ramach 
prac wykonano brakującą 
tablicę z nazwiskami po-
chowanych. Poprawiono 

również stan poduszek 
nagrobnych na mogiłach 
zbiorowych. Prace wy-
konała Firma Usługowo 
Handlowa i Kamieniarska 
Daniel Sierpowski z Wy-
daw. W nadchodzącym 
roku, po otrzymaniu ko-
lejnych środków od Woje-
wody, wykonany zostanie 
remont chodnika prowa-
dzącego na cmentarz. /mt

Przy parkingu Urzędu 
Miejskiego Gminy Rawicz 
zamontowana została tzw. 
szafa na drobne elektro-
odpady. Można w niej 
składować zużyte płyty 
CD, tonery, baterie czy ża-
rówki.  Szafa pełni również 
inną istotną funkcję. Dzię-

ki wmontowanemu ekra-
nowi będzie możliwość 
wyświetlania materiałów 
informacyjnych o charak-
terze edukacyjnym z za-
kresu ochrony środowiska.

Urządzenie zostało za-
kupione przez Komunal-
ny Związek Gmin Regionu 

Leszczyńskiego w Lesznie. 
W ramach programu pilo-
tażowego zlokalizowano 
je w Rawiczu i Gostyniu 
- gminy nie ponoszą tu 
żadnych kosztów. Opróż-
nianiem zapełnionych szaf 
zajmie się firma odbiera-
jąca odpady. /red

„WSPÓLNIE PRZYWRACAMY PAMIĘĆ”
 - ZAKOŃCZONY KOLEJNY ETAP AKCJI 
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Schemat zmian w stałej organizacji ruchu - Centrum Rawicza

STREFA ZAMIESZKANIA
(pierwszeństwo pieszych przed pojazdami,
ograniczenie prędkości do 20 km/h,
parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych)

DROGI JEDNOKIERUNKOWE

ul. Grunwaldzka, 3 Maja, Klasztorna, Konopnicka
Dojazd do Rynku:

DROGI JEDNOKIERUNKOWE

ul. I. Buszy, Królowej Jadwigi, Wazów, Ratuszowa
Wyjazd z Rynku:

ODCINEK DROGI DWUKIERUNKOWEJ

POSTÓJ TAKSÓWEK

DEPTAK
Ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym

PŁATNY

Schemat wyznaczenia miejsc postojowych 
 donicami z roślinami 

Główne zmiany:

Nie będzie możliwości przejazdu 
„tranzytowego” przez rynek ulicami 
3 Maja i Grunwaldzką. 

Z rynku w stronę Wrocławia będzie 
można wyjechać ul. I. Buszy.

Wyjazd z rynku w stronę Poznania 
będzie możliwy ul. Królowej Jadwigi. 

Tak jak do tej pory mieszkańcy będą 
mogli korzystać z ulic: M. Konopnickiej, 
Klasztornej, Wazów i Ratuszowej.

Ulice Grunwaldzka i 3 Maja będą 
jednokierunkowe (każda z nich 
w stronę rynku) z możliwością 
wjazdu na plac rynkowy.

Rynek objęty będzie strefą 
zamieszkania - 20 km/h.

Miejsca parkingowe będą dostępne na 
rynku oraz ulicach jednokierunkowych.

☞
☞
☞
☞
☞

☞
☞

Po zakończeniu przebudowy płyty rynku 

w centrum miasta. 

wraz z kilkoma wskazówkami. 

zmieni się układ komunikacyjny 

Udostępniamy uproszczoną mapę 

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU PO ZAKOŃCZENIU 
REMONTU RAWICKIEGO RYNKU
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Wały Poniatowskiego
Wały Poniatowskiego

Schemat zmian w stałej organizacji ruchu - Centrum Rawicza

STREFA ZAMIESZKANIA
(pierwszeństwo pieszych przed pojazdami,
ograniczenie prędkości do 20 km/h,
parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych)

DROGI JEDNOKIERUNKOWE

ul. Grunwaldzka, 3 Maja, Klasztorna, Konopnicka
Dojazd do Rynku:

DROGI JEDNOKIERUNKOWE

ul. I. Buszy, Królowej Jadwigi, Wazów, Ratuszowa
Wyjazd z Rynku:

ODCINEK DROGI DWUKIERUNKOWEJ

POSTÓJ TAKSÓWEK

DEPTAK
Ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym

PŁATNY

Schemat wyznaczenia miejsc postojowych 
 donicami z roślinami 

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU PO ZAKOŃCZENIU 
REMONTU RAWICKIEGO RYNKU
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W listopadzie zakończyła 
się realizacja projektu pod 
nazwą „Wieś Izbice się wzbo-
gaca, bo świetlica do niej wra-
ca” realizowanego w ramach 
X edycji konkursu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś”.

W ramach projektu zaku-
piono wyposażenie do kuchni 

świetlicy, artykuły malarskie 
oraz urządzenia do monitorin-
gu. Mieszkańcy sołectwa Izbice 
w ramach wkładu własnego 
pomalowali wszystkie pomiesz-
czenia (poza salą główną), ze-
rwali starą podłogę, wymienili 
grzejniki i zamontowali moni-
toring. Ponadto firma Marka 
Nowaka Usługi Ogólnobudow-

lane z Rawicza wykonała ma-
lowanie sali głównej świetlicy 
oraz wymieniła posadzki z pa-
neli podłogowych. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 70 
771,33 zł (w tym dofinansowa-
nie Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 
26 000,00 zł, fundusz sołecki 8 
308,16 zł, wkład Gminy Rawicz 
22 338,17 zł i wkład własny 
mieszkańców wyceniony na 
14 125,00 zł). /red

INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW:

www.rckik.poznan.pl

PONADTO - do wyboru:

karnet na Rawicki Festiwal Teatralny 2021

indywidualny karnet VIP na pływalnię OSiR

DOBRO WRACA

Urząd Miejski Gminy Rawicz zobowiązuje się

zapewnić DARMOWY TRANSPORT

mieszkańcom gminy Rawicz

do punktu poboru osocza (RCKiK Leszno).
KONTAKT Z URZĘDEM: 518 778 535

ODDAJ OSOCZE

Pokonałeś koronawirusa?

Możesz teraz pomóc 
w prosty sposób!

My również pomożemy.

POMÓŻ 
W WALCE 
Z COVID-19

URATUJ ŻYCIE

Osocze 1 ozdrowieńca 
może pomóc nawet 3 chorym!

ZGŁOŚ SIĘ
65 525 31 16

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego rozstrzyg-
nął IV edycję konkursu 
„Aktywna Wieś Wielko-
polska” dla uczestników 
samorządowego programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”.

Konkurs miał na celu 
ocenę aktywności grup 
odnowy wsi działających 
w programie oraz wskazanie 
i nagrodzenie sołectw wyróż-
niających się aktywnością. 
Posiedzenie konkursu powo-

łane przez Zarząd, dokonało 
oceny aktywności sołectw 
w oparciu o analizę m.in 
liczby przedsięwzięć zreali-
zowanych w sołectwach, tak-
że tych bez udziału środków 
programu, udziału sołectw 
w konkursach dotacyjnych 
„Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi” i planowania rozwoju 
w sołectwie. Tytuł „Aktywna 
Wieś Wielkopolska” i nagro-
dę pieniężną w wysokości 
3 tys. zł oraz pamiątkowy 
dyplom otrzymało sołectwo 
Łaszczyn, a wyróżnienie 
wraz z pamiątkowym dy-
plomem zdobyło sołectwo 
Dębno Polskie. Gratulujemy! 
/BZPiF

WYRÓŻNIONE 
SOŁECTWA

Gmina Rawicz we współpracy z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 
Oddział Leszno oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi 
zorganizowała ostatnią w tym roku akcję honorowego 
oddawania krwi. Zbiórka odbyła się 3 grudnia w bu-
dynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Rawiczu. Tym razem na podzielenie się żywą tkanką 
zdecydowało się 40 osób. Z tak licznej grupy nie wszy-
scy pomyślnie przeszli badanie lekarskie. Ostatecznie 
do oddania krwi zakwalifikowano 35 dawców i udało 
się zebrać 15 l i 750 ml życiodajnego płynu. Następna 
zbiórka krwi w Rawiczu zaplanowana jest na pierwszy 
kwartał przyszłego roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym niełatwym 
roku oddawali krew lub pomagali nam w promowaniu 
akcji. Już teraz zachęcamy do tego, by towarzyszyć 
nam także w kolejnych zbiórkach. /WES

ŚWIETLICA W IZBICACH 
GOTOWA DO UŻYTKU

AKCJA HONOROWEGO 
ODDAWANIA KRWI
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Tomasz Musielak

ZIMY STULECIA - CZ. I
Nasza historia

Przełom 1978 i 1979 r. Polskę spo-
wija arktyczne powietrze, z siar-
czystymi mrozami oraz gęstymi 
zamieciami. Pogoda paraliżuje kraj 
w tak znacznym stopniu, że gru-
dzień i styczeń szybko zyskują miano 
„zimy stulecia”. Czy jednak w pełni 
zasłużenie? Czy w minionym stule-
ciu był to jednorazowy „wybryk” 
pogody? A może tak naprawdę po-
winniśmy mówić nie o zimie a o zi-
mach stulecia? Wbrew pozorom 
bowiem tęgie mrozy spadały na nasz 
kraj kilkukrotnie.

 Zapomniane 
„zimy stulecia”

Jedna z najostrzejszych zim nawie-
dziła nasz kraj w sezonie 1928/1929. 
Wówczas śnieg spadły na początku 
grudnia trzymał się doskonale aż do 
końca marca. Nie był to oczywiście 
lichy puszek, którego obecnie z utęsk-
nieniem wyglądamy w każde święta 
- na Kresach zaspy dochodziły aż do 
7 metrów, przykrywając nawet słupy 
telegraficzne! Wraz ze śniegiem spa-
dała i temperatura, sięgając niemal 
-40OC (nieoficjalne pomiary podają, 
że w Tatrach było jeszcze zimniej). 
Dokuczliwy ziąb trzymał długo; jeszcze 
w połowie marca Wisłę w Warszawie 
skuwał lód gruby na 111 cm. 

Zima nie była jednak problemem 
wyłącznie obszarów na wschód od 
„królowej polskich rzek”. W Poznaniu 
słupki rtęci spadły równie drastycznie, 
do -36OC. Tęgi mróz pochłonął kilka-
dziesiąt ofiar. „Kurier Poznański” co 
rusz donosił o kolejnych przypadkach 
zamarznięcia. Największym echem 
w okolicy odbiła się śmierć całej rodzi-
ny romskiej w taborze pod Gostyniem.

Siarczyste mrozy nie odpuściły 
Polakom także w trudnych czasach 
okupacji hitlerowskiej. W 1940 r. padł 
niepobity do dziś oficjalny rekord zim-
na - w Siedlcach odnotowano -41OC. 
Zimy te, choć dramatyczne, przykryły 
w naszej pamięci równie spektakular-
ne, ale o wiele świeższe obrazy śnieżyc 
czasów Polski Ludowej. 

Atak zimy w 1963 r.
Choć zima z 1963 r. nie zyskała 

takiej sławy jak ta z przełomu lat 
1978/1979, to właśnie ona uchodzi za 
najzimniejszą w czasach powojen-
nych. Kiedy aura przypominająca te 
ze skandynawskich baśni zawitała do 
Rawicza, miasteczko należało do jed-
nych z najbiedniejszych i najbardziej 
zaniedbanych w Wielkopolsce. Śnieg 
i mróz mieszkańcy witali więc raczej 
z trwogą niż z radością. 

Dziennikarze „Gazety Poznańskiej” 
w jednym z numerów z lat 60. żartowa-
li, że to Rawicz, a nie odnotowywany 
przez starożytnych Rzymian gród Cali-
sia jest najstarszym miastem w Polsce. 
Dowcip ten miał swoje uzasadnienie 
- aż 94% zabudowy miasta pochodzi-

ło sprzed 1900 roku. W Śródmieściu 
i na Winiarach dominował stary typ 
domów zbudowanych w konstrukcji 
ryglowej i posiadających ściany wy-
pełnione gliną. Większość budynków 
znajdowała się w katastrofalnym sta-
nie - zdaniem służb około 250 nada-
wało się wyłącznie do rozbiórki. Część 
z nich nie doczekała wyburzenia, gdyż 
wcześniej sama się zawaliła. W lichych 
izbach trudno było zapewnić odpo-
wiednie ogrzewanie. Jedyną ochro-
nę przed zimnem gwarantował piec, 
w którym palono drewnem i węglem. 

Niedługo jednak tego zabezpie-
czenia zabrakło, gdyż atak zimy 
błyskawicznie spowodował kryzys 
w zaopatrzeniu w opał. Po grudnio-
wym uderzeniu w kolejnych dniach 
temperatury były coraz niższe. W nocy 
18/19 stycznia nawet na Pomorzu słup-
ki rtęci pokazały -30OC. Pod koniec 

miesiąca zaczął zamarzać Bałtyk, ku-
sząc odważnych wycieczkami w głąb 
morza. Na Odrze we Wrocławiu lód 
miał pół metra grubości. Zziębnięci 
ludzie masowo wykupywali węgiel, 
w efekcie czego zaczęło go brakować. 

Nie tylko zwiększony popyt, ale 
i paraliż transportu wywołał te braki. 
Zamarznięte zwrotnice i twardniejące 
smary unieruchamiały lokomotywy. 
A był to dopiero początek proble-
mów, gdyż w lutym mrozom zaczęły 
towarzyszyć potężne opady śniegu. 
Wielkopolska wręcz zniknęła pod bia-
łym puchem; śnieg niemal całkowicie 
zasypał stację kolejową w Poznaniu. 
Działające lokomotywy nie nadążały 
z odśnieżaniem. Nie lepiej było z au-
tobusami. Hazackie drogi zamieniły 
się w tunele, którymi z wolna prze-
mieszczały się autobusy oraz - bardziej 
skuteczne w tych warunkach - sanie. 

To jednak było za mało, by zapew-
nić wystarczające zapasy - nie tylko 
„czarnego złota”, ale i żywności. Aby 
się ogrzać, ludzie zaczęli nielegalnie 
wycinać drzewa w lasach, parkach, 
a nawet na rawickich plantach.

Od końca lutego zima z wolna od-
puszczała. Przez kolejnych 16 lat nic 
nie wskazywało, by zimowy armage-
don miał się powtórzyć w takiej skali. 
Aż nadszedł Sylwester 1978/1979… 

C.d.n.

Źródło - szukajwarchiwach.gov.pl

Źródło - szukajwarchiwach.gov.pl
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Rozdział 1
Rawicz, piętnasty września. Ewa 

Kowalska szykuje się do pracy. Za-
kłada swoje stare adidasy, patrząc 
tęsknym okiem na świeżo kupione 
czerwone szpilki. Jak co rano idzie 
do małej kawiarni przy wejściu na 
rynek, by napić się kawy. Popra-
wiając okulary, ogląda wiadomości 
na swojej komórce. W kawiarni 
nie ma telewizora, a ona chce być 
na bieżąco przed wejściem do re-
dakcji. Dziś znów głośno o ostat-
nich napadach na banki i sklepy 
jubilerskie. Rawicz póki co to omi-
ja, ale napady we Wrocławiu to 
już jakaś plaga. Trzydziestolatka 
mimo swego pięcioletniego stażu 
nigdy nie pracowała nad żadną 
głośną sprawą.

– No nic trzeba się zbierać – po-
myślała Ewa. Jeśli się spóźni. dosta-
nie burę od naczelnej. Wchodząc 
do redakcji, myślała, czy uda jej się 
przekonać szefową do tego tematu. 
Łatwo nie będzie, temat nie doty-
czył Rawicza. Jeszcze…

Rozdział 2
Ewa nie sądziła, że pójdzie tak 

gładko. Redaktor naczelna nie-
malże od razu zgodziła się na jej 
propozycję. Może zają

 się tematem, rachunki za ho-
tel i paliwo ma przynieść, kiedy 
skończy artykuł. Ewa zabrała się 
do roboty. To była jej pierwsza 
tak poważna sprawa. Postanowiła 
zacząć od przejrzenia wszystkich 
doniesień prasowych na ten te-
mat. Z niewiadomych dla siebie 
przyczyn postanowiła to zrobić 
w nowej multibibliotece. Może dla-
tego, że lubiła klimat tego miejsca? 
A może dlatego, że robią tam lepszą 
kawę niż w redakcji – zaśmiała się 
do siebie w duchu. Była zaskoczona 
ilością materiałów. Ta szajka była 
bardzo dobrze zorganizowana. 
Pracowali szybko i sprawnie. Po 
wszystkim znikali na S5.  - Trzeba 
będzie porozmawiać z policją – po-
wiedziała odrobinę za głośnio, bo 
siedzący obok czytelnicy chórem 
zaczęli ją uciszać. Wsiadając do 
auta pomyślała, że Wrocław zna 
jedynie od strony galerii handlo-
wych, co nie ułatwi jej rozmowy 
z policją.

Rozdział 3
Nie szło tak łatwo jak sądziła. 

Wiele godzin we Wrocławiu nie 
wniosło nic nowego. Wiedziała 
jedynie to, co wcześniej przeczytała 
w prasie czy widziała w TV. Wró-
ciła do Rawicza. Może jego spokój 
i kawa w multibibliotece odświeżą 
jej głowę? Minęło kilka dni. Za-
czynała się już poddawać. Policja 
i jej dużo bardziej doświadczeni 
koledzy po fachu dreptali w miej-
scu. Dlaczego ona miałaby na coś 
wpaść? Od informatorów policji 
dowiedziała się, gdzie ich zdaniem 
złodzieje mogą mieć kryjówkę. Ra-
wicz, jedna z opuszczonych fabryk 
za miastem. Policja sprawdzała 
trop, ale nic nie znaleźli. - Wiem 
gdzie to jest – Ewa znów mówiła 
do siebie. Po kilkunastu minutach 
dziennikarka dotarła do budynku. 
Najciszej jak mogła otworzyła wiel-
kie, zardzewiałe drzwi i wślizgnę-
ła się do środka. Po cichutku szła 
wielkim korytarzem. Faktycznie, 
leżący wszędzie kurz wskazywał 
na to, że nikt tu nie wchodził. Nagle 
na końcu kolejnego korytarza coś 
mignęło. Jakby światło. Małe ukry-
te przejście, rzeczywiście, policja 

mogła go nie zobaczyć. – Łatwiej 
jednej małej dziennikarce, niż od-
działowi policji – pomyślała Ewa. 
Weszła do magazynu. Wiedziała, 
że dobrze trafiła. - Aż dziwne, że 
policja tego nie znalazła – pomy-
ślała. Schowała się za jednym 
z wielu regałów obładowanych 
złotem oraz innymi kosztownościa-
mi. Na środku pomieszczenia stał 
stół, wokół którego siedział grupa 
ludzi. Głośno rozmawiali i śmiali 
się, pewnie dlatego jej nie usłysze-
li. Dziewczyna wyciągnęła aparat 
i zaczęła robić zdjęcia. Zrobiła zbli-
żenie na twarz jednej z osób. Ewę 
przeszył dreszcz. Rozpoznała jedną 
z osób siedzących przy stole. To 
była Hanna Kamińska. Jej najlepsza 
przyjaciółka napadała na banki! 
Ze strachu i zdziwienia dziewczy-
na cofnęła się. Niestety zahaczyła 
torbą o kuferek z  złotymi mone-
tami. Rozległ się huk i dźwięczenie 
monet uderzających o podłogę. 
Ewa była szybka. Mózg w strachu 
przetwarzał informacje jak szalo-
ny. Zanim złodzieje się obejrzeli, 
dziewczyna już była w połowie 
korytarza. Pobiegli za nią. Ewa 
biegła przed siebie. Hanna zoba-
czyła twarz Ewy, kiedy ta zamyka-
ła drzwi samochodu. Rozpoznała 
swoją koleżankę. Odjeżdżając z pi-
skiem opon, Ewa spojrzała w tylne 
lusterko samochodu, by zobaczyć, 
jak Hanka podnosi coś z ziemi. To 
był jej aparat. Dowody przepadły.

Rozdział 4
Następnego ranka zdenerwowa-

na Ewa spotkała się z siostrą. Nie 
poszła na policję, nie zadzwoniła 
do naczelnej. Bliźniaczki rozma-
wiały przez godzinę. Rozstały się 
na krzyżowaniu deptaków i rynku. 
Dziś Ewa nie miała ochoty na kawę. 
Za bardzo się bała. Dziennikarka 
obejrzała się za siebie, uśmiechnęła 
się w stronę siostry i odeszła. Po 
kilku minutach reporterka wróciła 
do domu. Spakowała szybko najpo-
trzebniejsze rzeczy i przeniosła się 
do hotelu. Mijały kolejne godziny 
i nic się nie działo. Dziennikarka 
postanowiła sprawdzić, czy w pra-
sie pojawiło się coś nowego. Ubrała 
wielka bluzę z kapturem, czapkę 
z daszkiem i poszła do multibiblio-
teki. Całą drogę oglądała się za sie-
bie. Próbowała unikać wąskich, 
słabo oświetlonych uliczek. Było 
późno. Do zamknięcia biblioteki 
pozostało jeszcze piętnaście minut. 
Po drodze zadzwoniła do znajo-
mego policjanta. Nie miała dowo-
dów, ale policja mogła jeszcze raz 
sprawdzić magazyn. Ewa przeszła 
do działu z romansami, tam miała 
się spotkać ze śledczym. Wybrała 
ten dział, ponieważ był oddalony 
od czytelni. Nie chciała ryzyko-
wać. Usłyszała szmer i ciche kroki 
podążające za nią. Odwróciła się. 
Zobaczyła postać trzymającą broń. 
Usłyszała cichy stuk i zapadła ciem-
ność. Zabójca wyszedł jak gdyby 
nigdy nic razem z ostatnimi goś-
ćmi biblioteki i bibliotekarką. Ciało 
Ewy Kowalskiej leżało na podłodze. 
Zgasły światła i biblioteka została 
zamknięta. Miejsce przynajmniej 
do rana pozostanie ciche.

Rozdział 5
Rankiem bibliotekarka roz-

poczynając prace poszła odłożyć 
ostatnio wypożyczone książki ro-
mantyczne. Podeszła do regału. 
Na widok martwej Ewy upuściła 
wszystkie książki. Hałas upadają-

cych powieści i krzyk bibliotekarki 
przeszył ciszę. Kobieta wybiegła 
przez drzwi krzycząc:  „Pomocy! 
Tam ktoś leży!”. Dyrektor biblioteki 
wezwała policję. Zaczęli zabezpie-
czać ślady i rozmawiać z biblio-
tekarką.

-Proszę opowiedzieć, co robiła 
pani od rozpoczęcia pracy- zaczął 
wypytywać policjant.

-Gdy przyszłam, zaczęłam se-
gregować wczoraj oddane książki 
- opowiadała roztrzęsiona kobieta. 
-Kiedy chciałam odłożyć romanse, 
Ewa, tzn. pani redaktor już tam 
leżała. Pracownicy biblioteki zna-
li Ewę, często wpadała na kawę 
i rozmowy o nowościach.

-Znała pani ofiarę?-zapytał zdzi-
wiony funkcjonariusz.

-Tak, tu wszyscy ją znali. To była 
dobra dziewczyna- odpowiedziała 
już spokojniejszym głosem kobieta.

-Nie widziała pani nic dziwnego 
lub nie słyszała żadnych hałasów?

-Niestety. Nic nie zauważyłam- 
odpowiedziała kobieta, pochylając 
ze smutkiem głowę. W tej chwi-
li myślała jedynie to tym, że nic 
nie słyszała.

-Dobrze, dziękuję pani.
 Nagle drzwi biblioteki otwo-

rzyły się i uderzyły o ścianę. Do 
pomieszczenia wbiegła Weronika 
Kowalska. Była cała zapłakana. 
Poprawiając swoje brązowe włosy, 
wypytywała policjanta:

-Co się stało? Gdzie Ewa?
-Przepraszam, kim pani jest?- 

zapytał zdenerwowany policjant.
-Niech pan ją wpuści. To siostra 

Ewy- krzyknęła dyrektor biblioteki 
z drugiego końca sali.

-Pani Adrianno, co się stało?- 
zaczęła szlochać dziewczyna.

-Pani siostra, Ewa Kowalska 
nie żyje- powiedział poważnym, 
bezdusznym głosem policjant – 
musimy z panią porozmawiać. 
Weronika też to wiedziała, ale co 
ma im powiedzieć? Czego nie po-
wiedziała im Ewa?

Rozdział 6
Weronika nie wróciła do pracy. 

Wiedziała, że nie będzie mogła się 
skupić. Jako architekt wnętrz mo-
gła zmienić grafik. Musiała zająć 
się pogrzebem siostry. Poszła na 
komisariat i zapytała o postępy 
w śledztwie. Od tego zależało, 
kiedy jej rodzina pożegna Ewę. 
Niestety, śledztwo nie szło policji 
zbyt dobrze. Wzburzona Weroni-
ka postanowiła sama rozwiązać 
zagadkę zabójstwa siostry. Zamiast 
wrócić do domu, poszła do bibliote-
ki. Wejście było zaklejone taśmami, 
lecz otwarte. Weronika rozejrzała 
się i weszła do środka. Biblioteka 
była tak cicha jak zawsze. Rozległ 
się dzwonek. Dziewczyna podsko-
czyła ze strachu. Spojrzała do torby 
i wyciągnęła telefon. To była Han-
na Kamińska. Weronika odrzuciła 
połączenie. Usłyszała stuk butów 
i głos:

-Halo! Kto tam jest?
To był ochroniarz. Przeszła za 

regały i ominęła strażnika. Zaczęła 
biec. Zatrzymała się dopiero przed 
drzwiami mieszkania siostry. Wy-
jęła z torby pęk kluczy. Po kilku 
minutach odnalazła ten właści-
wy. Otworzyła drzwi i  weszła 
do mieszkania.

Rozdział 7
Sama nie wiedziała, czego 

szukać ani czy coś znajdzie. Po-
szła najpierw do kuchni, potem 

do łazienki, salonu, a następnie 
znów do kuchni. Krążyła po całym 
mieszkaniu. Sypialnię zostawiła 
na koniec. Może po prostu bała się 
tam wejść? Powoli weszła do poko-
ju, łzy same napłynęły jej do oczu.

 – Uspokój się – skarciła samą 
siebie Weronika.  Następnie kilka 
godzin szukała czegoś pomocnego. 
W przeciwieństwie do niej siostra 
była bałaganiarą. Nic nie znalazła. 
Ze zmęczenia i bezsilności rzu-
ciła się na łóżko. Myślała o tym, 
jak bardzo tęskni za siostrą. Po 
chwili dotarło do niej, że poduszka 
jest strasznie niewygodna. Czuła 
ucisk z tyłu głowy, jakby leżała na 
kamieniu. Usiadła i podniosła po-
duszkę. Znalazła dużą, papierową 
kopertę. Nie zdążyła jej otworzyć, 
gdy usłyszała dźwięk otwieranych 
drzwi. Wejście do pokoju Ewy wy-
chodziło na lustro w przedpokoju. 
Zauważyła ich, zanim zoriento-
wali się, że ktoś jest w domu. Do 
środka weszło dwoje ludzi. Wiel-
ki mężczyzna i trzydziestoletnia 
blondynka. Dziewczynę poznała 
od razu. Oboje mieli broń.

-Idź do kuchni, ja idę do salonu 
– wydała polecenie blondynka.

-Tak jest szefowo- odpowiedział 
mężczyzna. Weronika wiedziała, 
że ma jedną szansę. Kiedy ta dwój-
ka rozeszła się do kuchni i salonu, 
Weronika ruszyła do drzwi. Były 
otwarte. Usłyszała strzały.

Rozdział 8
Nie wiedziała, które z nich 

strzelało. Głos był męski, więc 
pewnie to goryl chciał ją zastrzelić. 
Kowalska biegła bardzo szybko. 
Nie wiedziała nawet, że tak potrafi. 
To Ewa była tą wysportowaną sio-
strą. Nie oglądała się za siebie. Po 
kilkunastu minutach biegu czuła, 
że słabnie. Było słychać tylko jej 
coraz wolniejsze kroki i za szyb-
ki oddech. Zwolniła i zaczęła się 
rozglądać za kryjówką. Pomyślała 
o pizzerii. Z mieszkania Ewy blisko 
było do „Kropli Oliwy”. W filmach 
ofiara chowa się w publicznych 
miejscach. Nie zawsze to działa, 
a policja przyjeżdża zawsze za póź-
no, ale to Rawicz. - Nie zastrzelą 
przecież wszystkich – pomyślała. 
Rozwiązanie nie było idealne, ale 
sprawiło, że głowa zaczęła znów 
pracować. Weronika miała plan. 
Najpierw pizzeria, potem telefon, 
kopertę sprawdzi z policją. Nagle 
wszystko zaczęło się układać.  No 
i znała twarz sprawcy. Nie była 
tylko pewna, które z nich strzeliło 
do Ewy.

Rozdział 9
W pizzerii było dużo ludzi. Je-

den ze stolików zajmowała głoś-
nio śmiejąca się grupa dziewcząt. 
Chyba koszykarek. Kilka z nich 
miało koszulkę z napisem „Rawia 
Rawicz”. Głowa Weroniki praco-
wała szybko. Nie sądziła, że można 
zapamiętywać tyle szczegółów 
naraz. Wyjęła telefon z torebki. 
Starała się nie panikować. Od spot-
kania z policją w bibliotece nosiła 
ze sobą dwie wizytówki. Jedna 
należała do rawickiego detektywa. 
Wykręciła numer.

- Wroński słucham – odezwał 
się głos w słuchawce. -Weronika 
mówiła szybko, za szybko, by po-
licjant mógł ją zrozumieć. – Spo-
kojnie. Kto dzwoni?

– Jestem w pizzerii „Kropla Oli-
wy”. Strzelano do mnie. Wiem kto 
zabił moją siostrę – już spokojniej 

powtórzyła Weronika. – Oni mogą 
być blisko.

- Proszę na mnie tam poczekać. 
Jeśli Panią znają, proszę wejść do 
kuchni i tam się schować. Już jadę! 
– faktycznie był już w drodze. 
W Rawiczu rzadko ktoś strzelał. 
Domyślił się, że dziewczyna w te-
lefonie to bliźniaczka niedawno 
zamordowanej dziennikarki Ewy. 
Policja była w drodze. To była dla 
Weroniki najważniejsze.

Rozdział 10
Siedziała na komisariacie 

z kubkiem kawy w ręce. Wcale 
nie była taka zła jak mówią w fil-
mach. Wcześniej opowiedziała 
Wrońskiemu, co widziała i co 
opowiedziała jej siostra. Wszyst-
ko wskazywało na to, że Hanna 
siedzi głęboko w szajce złodziei 
i paserów. Mieli adres dziewczyny. 
Weronika była świadkiem. Ko-
perta nie zawierała nic cennego: 
wycinki prasowe, notatki, nic, 
co wprost stanowiłoby dowód. 
Aparat ze zdjęciami został pod 
magazynem. Tego akurat ani We-
ronika, ani policja nie mogli wie-
dzieć. To działało w dwie strony. 
Szajka i Hanna nie wiedzieli, ile 
Ewa zdążyła się dowiedzieć. Ile 
przekazała siostrze czy policji. 
Wroński o tym wiedział i posta-
nowił to wykorzystać.

- Musimy aresztować tę całą 
Hannę – powiedział do komen-
danta. – Mamy jedno podejście. 
Trzeba zagrać vabank. Ostatecz-
nie oskarżymy ją o próbę zabój-
stwa Weroniki.

- Ruszajcie – wydał rozkaz ko-
mendant.

Sierakowo zawsze uchodziło za 
cichą wieś. Domki jednorodzin-
ne z huśtawkami i basenami, 
niedaleko poligon. Kto mógłby 
przypuszczać, że właśnie w tym 
bezpiecznym miejscu mieszka 
dziewczyna, która potrafi zabijać.

Rozdział 11
Kiedy wyprowadzano Hannę 

w kajdankach, jej sąsiedzi stali 
na ulicy. Radiowozy wzbudziły 
zainteresowanie. Znacznie póź-
niej, po kilku godzinach wykrętów 
i kombinowania Hanna przyznała 
się Wrońskiemu do zabicia Ewy.

- Widziała zbyt dużo. Namawia-
łam szefa, by jej nie zabijać. Zosta-
wiła aparat, nie miała dowodów 
– tłumaczyła policji. – Gdyby nie 
była taka wścibska, gdyby nie była 
dziennikarką – nawijała Hanna.

Weronika słuchała za szybą 
opowieści byłej koleżanki. Dla 
mniejszego wyroku za zabójstwo 
Hanna wsypała szefa. Podała na-
zwiska, kontakty, miejsca, plan 
następnego napadu. Wroński 
wyszedł z przesłuchana.

- Możecie teraz spokojnie za-
planować pożegnanie Ewy. Gdyby 
nie pani, nie udałoby się nam tak 
szybko rozwiązać tej sprawy. Bar-
dzo mi przykro z powodu siostry. 
Ten zawód bywa bardzo niebez-
pieczny. Nasza multibiblioteka też 
już nie będzie taka sama. Ludzie 
będą się bali do niej chodzić. Mam 
nadzieję, że to miejsce jednak nie 
zostanie puste.

Pogrzeb Ewy był skromny. Po 
uroczystości rodzina i koledzy 
z redakcji poszli do multibiblioteki 
na kawę. Kiedy wyszli, a dyrek-
tor przekręciła klucz w drzwiach, 
w bibliotece zapanowała cisza.

Koniec

Zuzanna Augustyniak (lat 12); I miejsce w konkursie na opowiadanie „Noc w bibliotece” w kategorii młodzież szkół podstawowych

MIEJSCE, KTÓRE POZOSTAŁO CICHE
OPOWIADANIE
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Projekt „Pilotażowe wdrożenie 
inteligentnych i innowacyjnych 
rozwiązań Human Smart City 
dla miasta Rawicza z uwzględ-
nieniem założeń Strategii Zrów-
noważonego Rozwoju Gminy 
Rawicz” realizowany jest przy 
współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020.

Umowa z Ministerstwem Fundu-
szy i Polityki Regionalnej została 
podpisana 19 listopada. Umowa 
przewiduje montaż inteligentne-
go monitoringu wizyjnego, ener-
gooszczędnego oświetlenia oraz 
czujników jakości powietrza na 
obszarze rewitalizacji w centrum 
Rawicza. Infrastruktura będzie 
sterowana aplikacją teleinforma-
tyczną z możliwością jej obsługi 
za pomocą smartfona. Mieszkańcy 
będą mogli zgłaszać przez aplikację 
np. zauważone awarie, natomiast 
urząd będzie miał możliwość wysy-
łać alerty (drogowe, pogodowe itp.).

Projekt zostanie zrealizowany 
do końca 2022 roku. Partnerem 
naukowym Gminy Rawicz odpo-
wiedzialnym za wdrożenie tech-
nologiczne i opiekę naukową jest 
Wydział Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Warszawskiej.  

Całkowita wartość projektu wy-
nosi 1 261 765,60 zł (w tym wkład 
własny Gminy Rawicz 126 176,56 zł 
i dofinansowanie z Funduszu Spój-
ności i budżetu państwa w kwocie 
1 135 589,04 zł). /red

INNOWACJE
HUMAN 
SMART 
CITY DLA 
RAWICZA

Termin składania ofert upływa 
31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na panującą w chwili 
ogłaszania niniejszego konkursu 
pandemię, obowiązujące z jej po-
wodu obostrzenia, a także zalecenia 
zachowania środków ostrożności 

i dbania o bezpieczeństwo zdrowia 
i życia realizatorów i odbiorców zadań 
publicznych oraz biorąc pod uwagę 
fakt braku miarodajnych informacji 
o terminie ustania obecnych okolicz-
ności, przy formułowaniu zadań oraz 
przy wskazywaniu zarówno celów, jak 
i spodziewanych rezultatów, została 
uwzględniona panująca sytuacja epi-
demiologiczna.

W konsekwencji tego postanowie-
nia oferenci przy opracowywaniu 
propozycji działań w ramach ofert 
muszą uwzględnić obostrzenia wy-
nikające z sytuacji epidemiologicz-
nej oraz konsekwencje potencjalnych 
zagrożeń dla zdrowia i życia bezpo-
średnich odbiorców działań. Zapro-
ponowane przez oferenta działania 
w ramach oferty, a także ich rezultaty, 

które mogą zostać osiągnięte tylko 
i wyłącznie po ustaniu epidemii, nie 
będą brane pod uwagę.

Środki przeznaczone na realizację 
zadań to 650.000 zł. Składanie ofert od-
bywa się wyłącznie poprzez Generator 
eNGO. Szczegóły ogłoszenia na stronie 
www.rawicz.pl w sekcji „Obywatelski 
Rawicz” oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.rawicz.pl). /mt 

8 grudnia Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2021 roku. 

Kupujesz prezenty lub 
sprzedajesz świąteczne 
upominki? Sprawdź, jakie 
formalności podatkowe 
mogą się z tym wiązać. 

Grudzień to czas przed-
świątecznych zakupów, które 
w czasach pandemii coraz 
chętniej robimy przez Inter-
net często korzystając rów-
nież z zagranicznych portali 
zakupowych. Na co zwracać 
uwagę, by nie dać się oszukać 
i zamiast wymarzonego mar-
kowego produktu nie trafić 
na podróbkę? 

Jeśli kupujesz towar od 
sprzedawcy spoza Unii Eu-
ropejskiej, musisz wiedzieć, 
że każda paczka po przekro-
czeniu polskiej granicy jest 
kontrolowana przez KAS 
pod kątem bezpieczeństwa 
zawartych w niej towarów 
(zgodność z normami UE) 
oraz ochrony własności in-
telektualnej. Jeśli okaże się, 
że produkt, który kupiłeś 
jest podróbką, paczka jest 
zatrzymywana, a ty ponosisz 
konsekwencje. Tracisz więc 
pieniądze i zakupiony towar. 
Jak się przed tym uchronić? 

Sprawdź,  
od kogo kupujesz 

Internetowe oferty kuszą 
atrakcyjnymi cenami, czę-
sto niższymi niż w sklepach 
stacjonarnych. Warto jed-
nak uważać na te wyjątko-
wo tanie – znacząco niższa 
cena może bowiem świad-
czyć o tym, że nie mamy do 
czynienia z oryginalnym 
towarem. Zanim klikniesz 
„Kupuję”, sprawdź też regu-
lamin sklepu internetowego 

aby upewnić się, że nie ma 
w nim zapisów ogranicza-
jących prawa konsumenta 
lub świadczących o tym, że 
sprzedawca w rzeczywisto-
ści jest jedynie pośrednikiem 
w transakcji z innym podmio-
tem. Ta ostatnia sytuacja po-
winna wzbudzić szczególną 
czujność. Zwróć też uwagę, 
skąd jest wysyłany towar (czy 
jest to Polska, jeden z krajów 
Unii Europejskiej, czy też do-
stawca spoza UE – w każdym 
z tych przypadków obowiązu-
ją inne przepisy, szczególnie 
w kwestii opłaty cła i podat-
ków). W przypadku przesy-
łek spoza Unii Europejskiej, 
z cła zwolnione są towary 
o wartości do 150 EUR, ale 
pamiętać trzeba także o in-
nych podatkach. 

Sprzedajesz? Nie zawsze 
musisz zakładać firmę 
Przedświąteczny czas to 

też dla wielu dobra okazja 
do tego, by przekuć swoje ta-
lenty, pasje i zainteresowania 
na dodatkowe środki – np. 
sprzedając ręcznie robione 
ozdoby świąteczne, stroiki 
czy choinki. Można to robić 
legalnie i bez konieczności 
rejestrowania działalności 
gospodarczej. Przepisy po-
datkowe dają bowiem taką 
możliwość w 4 sytuacjach: 
1) Sprzedaż runa leśnego 

Jagody, grzyby, zioła ros-
nące dziko w lasach można 
sprzedawać bez płacenia 
podatku dochodowego pod 
warunkiem, że uzbiera-
my je sami lub z udziałem 
członków najbliższej rodziny.  
Zwolnieniu temu nie podle-
gają już jednak dochody ze 
sprzedaży innych pozyski-
wanych z lasu roślin czy 
surowców (np. kory, igliwia, 
choinek). 
2) Sprzedaż okazjonalna 

To zwykle jednorazowa 
lub sporadyczna sprzedaż - 
najczęściej swojego majątku 
prywatnego, np. ubrań, ksią-

żek czy sprzętów domowego 
użytku. Jeśli sprzedawane 
przedmioty były w twoim 
posiadaniu dłużej niż 6 mie-
sięcy, nie musisz rozliczać 
podatku od uzyskanego do-
chodu. Jeśli sprzedasz towar 
przed upływem pół roku, to 
zysk musisz opodatkować 
i wykazać w zeznaniu rocz-
nym PIT-36. 
3) Działalność nierejestro-
wana 

To taka forma działalności 
gospodarczej, w której mo-
żesz robić wszystko to, co robi 
przedsiębiorca, a pomimo 
tego nie podlegasz prawie 
żadnym obowiązkom (takim 
jak np. wpis do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej 
CEIDG czy rejestracja jako 
płatnik ZUS). 

Są jednak dwa warunki, 
które musisz spełnić: 
• w żadnym miesiącu kalen-
darzowym twoje przychody 
nie mogą przekroczyć poło-
wy płacy minimalnej (w 2020 
roku - 1300 zł), 
• w ciągu ostatnich 5 lat (60 
miesięcy) nie prowadziłeś 
firmy. 

Prowadzenie działalności 
nierejestrowanej nie zwalnia 
z płacenia podatku od do-
chodów, jednak formalności 
z tym związane są ograni-
czone do minimum, a koszty 
i przychody rozlicza się tylko 
raz w roku w ramach zezna-
nia PIT-36. 
4) Rolniczy handel detaliczny 

Przepisy o rolniczym han-
dlu detalicznym ułatwiają 
rolnikom sprzedaż produk-
tów i żywności pochodzą-
cej z własnych upraw lub 
hodowli odbiorcom bez 
pośredników. Działalność 
w takiej formie możliwa 
jest po uprzedniej rejestra-
cji u powiatowego lekarza 
weterynarii lub inspektora 
sanitarnego. 

Ten rodzaj sprzedaży nie 
jest opodatkowany, o ile nie 
przekroczysz limitu 40 tys. 
zł rocznie. Jeśli przychody są 
wyższe – musisz opłacić 2% 
ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych. Musisz 
też prowadzić księgowość – 
w uproszczonej formie (np. 
zeszytu). 

PRZEDŚWIĄTECZNY 
PORADNIK PODATKOWY
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Joanna Szarańska, autorka 
bestsellerowej serii Cztery 
Płatki Śniegu, powraca z ko-
lejnym świątecznym tytułem. 
Zabiera nas w podróż do 
świata przepełnionego zi-
mową aurą.

Poznajemy perypetie pana 
Józefa (oraz jego siostry) - właś-
ciciela sklepiku z dekoracjami, 
tytułowej Krainy Zeszłorocz-
nych Choinek, które to ozdo-
by starannie kolekcjonował 
przez lata. Teraz staruszek 
sprzedaje je, nie bacząc na 
cenę – tak, by każdy klient, bo-
gaty czy biedny, mógł odnaleźć 
i zakupić swoją wymarzoną. 
Spotykamy również Dorotę, 
samotną matkę oraz jej syna 
Antosia - sprawiającego prob-
lemy młodzieńca, który marzy 
o spędzeniu świąt wspólnie 
z tatą. Jak wpłynie na niego 

znajomość z wielkodusznym 
sklepikarzem? Czy znajdzie 
odpowiedź na zadawane nie-
gdyś dziadkowi pytanie, gdzie 
odchodzą choinki po świętach. 
Bohaterkami powieści są też 
przebojowe siostry - Danuta 

i Beata, które postanowiły zor-
ganizować wyjątkowe święta 
dla córki jednej z nich - Niny. 
Ta z kolei przyjedzie, ale nie 
sama. Co skrywa w głębi serca 
pani Helena, podopieczna Niny 
i skąd zna Józefa? Jak finalnie 
splotły się losy tych wszystkich 
rodzin? Czy wszystkie relacje 
uda się naprawić przed wigi-
lijnym wieczorem?

Kraina Zeszłorocznych Choi-
nek to książka z pięknym prze-
kazem, idealna na zbliżający 
się bożonarodzeniowy czas. 
Święta to wspaniały okres spę-
dzany w gronie najbliższych. 
To też idealny moment na 
przebaczanie dawnych win. 
Pełna miłych uniesień, rodzin-
na lektura, rozweseli i wzruszy 
do łez. Gorąco polecam, życząc 
przy tym Wesołych Świąt Bo-
żego Narodzenia. /Klaudia K.

Lektura obowiązkowa 
w każdym domu! Ponad 
170 stronic, w twardej 
oprawie,z uroczymi obraz-
kami, mnóstwem inte-
resujących i ciekawych, 
świątecznych i noworocz-
nych informacji zachwyci 
na pewno niejednego małego 
i dużego czytelnika.

Książka podzielona jest na 
rozdziały, a na końcu lektury 
znajduje się słowniczek pojęć. 
Maluszki poznają znaczenie 
wielu symboli i zwyczajów 
świątecznych (np. skąd pocho-
dzi tradycja strojenia choinki, 
skąd się wzięły szklane bomb-
ki, dlaczego zostawiamy puste 
miejsce dla gościa przy wigilij-
nym stole oraz jakie potrawy 
powinny się na nim znaleźć 
i wiele innych). Oprócz historii 
i opisów tradycyjnych dla nas 
świąt znajdziemy mnóstwo 
informacji świątecznych ze 
świata, np. o Chanuce, świę-
cie światła, jarmarkach bożo-
narodzeniowych, Chińskim 
Nowym Roku, niezwykłym 
przemarszu z pochodniami 
itd. Nie zabrakło również hi-
storii Dziadka do Orzechów 
oraz Ebenezera Scrooge’a. 
Fani kina i muzyki również 
znajdą tutaj coś dla siebie: kil-
kanaście polskich kolęd oraz 
historie najpopularniejszych 
filmów świątecznych i kulisy 
ich powstawania (Kevin sam 
w domu oraz Grinch).

Książka jest bardzo przy-
jemna i można się z niej wie-
le nauczyć. Uważam ją za 
„kwintesencję świąt”, ponie-
waż zawiera wszystko to, co 
jest ważne i wiąże się z oby-
czajami zarówno w polskich 
domach, jak i na całym świe-
cie. Polecam ją w szczególno-
ści tym, którzy chcą wiedzieć 
więcej oraz pragną przeżyć 
każdą świąteczną chwilę 
świadomie, z pełnią bożona-
rodzeniowej wiedzy. Dzieci na 
pewno będą mogły pochwalić 
się w szkole wyjątkowymi in-
formacjami, a starsi powró-
cą do korzeni i tradycji oraz 
przypomną sobie znaczenie 
„magicznych” świąt z choinką, 
szklanymi bombkami, wigilij-
nym stołem z 12 potrawami, 
pustym miejsce dla gościa, 
Mikołajem, kolędami...

Idą święta..., więc polecam 
Wam z gorącym sercem tę 
wspaniałą lekturę. Wesołych 
Świąt! 

/Kinga Zawieja

MONIKA UŁNIK-STRUGAŁA

SZARAŃSKA JOANNA

IDĄ ŚWIĘTA.
O BOŻYM NARODZENIU, 
MIKOŁAJU I TRADYCJACH 
ŚWIĄTECZNYCH 
NA ŚWIECIE

KRAINA ZESZŁOROCZNYCH CHOINEK

JAKUB TYLMAN
GUSTAW 
NA LODZIE

Gustaw na lodzie jest kolejnym osiąg-
nięciem literackim Jakuba Tylmana. To 
książka dla maluszków, ma duży format 
i twardą oprawę z barwnymi ilustracja-
mi na całe stronice. Napisana wierszem, 
przedstawia problem obecnego świata 
i globalnego ocieplenia. 

W miły, zabawny i delikatny sposób zapo-
znaje nasze pociechy z historią zagrożonych 
wyginięciem gatunków zwierząt oraz proble-
mem topniejących lodowców. Przygody małego 
pingwinka Gustawa na pewno zainteresują i za-
uroczą niejedno dziecko. Dzięki tej wspaniałej 
opowieści maluchy w łatwy sposób zrozumie-
ją, dlaczego tak ważne jest dbanie o środowi-
sko, odpowiednie segregowanie odpadów itp. 
Wszystko to, co robi człowiek każdego dnia, 
ma wpływ na życie innych, zwłaszcza takich 
pięknych stworzeń jak pingwiny.

Z całego serca polecam tę lekturę oraz inne 
książki Jakuba Tylmana. /Kinga Zawieja

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

DLA 
DZIECI
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ

KITKA w drodze do nowego domu…
Częste mruczenie – jak pisze nam pani Edyta - oznacza, że kotka jest 
bardzo zadowolona z nowego lokum.

Niezmiernie 
dziękujemy 
uczniom szkoły 
podstawowej 
w Sierakowie 
za uzbieranie 
karmy i przeką-
sek dla schroni-
skowych psów 
i kotów. Podobną 
zbiórkę zorgani-
zowali uczniowie 
z Zielonej Wsi. 
Jesteście wielcy!

Z okazji swoich 
urodzin można 
również zrobić 
niespodziankę 

innym stwo-
rzeniom. Pani 
Agnieszka za-

dbała o zapasy 
w schronisku 

w dniu ważnego 
dla siebie święta. 

Dziękujemy 
bardzo!

PARYS
Parys to rudy samiec w wie-

ku 7 lat. W schronisku przebywa 
od 23 czerwca br. Jest wesołym 
i energicznym pieskiem. Uwielbia 
aportować, bez problemu przy-
nosi piłkę i przeciąga się szarpa-
kiem. Do nowych osób podchodzi 
z dystansem, potrzebuje czasu, 
by kogoś zaakceptować, jednak 
przy bliższym poznaniu daje się 
głaskać po brzuszku i przytulać.

DIANA
Diana ma ok. 2 lata. Jest dziel-

ną mamą naszych popularnych 
szczeniaków. W schronisku prze-
bywa od 10 września br. Jest 
bardzo przyjaznym pieskiem, 
uwielbia spędzać czas z ludź-
mi. Posiada niespożyte pokłady 
energii, dlatego wskazane jest, by 
nowy właściciel był osobą aktyw-
ną. Szybko się uczy w zamian za 
nagrody w postaci smakołyków.

BURA
Bura ma ok. 2 lata. Kotka zosta-

ła uratowana z wypadku samocho-
dowego. W schronisku mieszka 
od marca br. Była dzikim kotem, 
a już po kilku miesiącach stała się 
kochanym pieszczochem. Schro-
niskowa „kocia mama” uwielbia 
towarzystwo innych kotów. Bura 
- mimo oswojenia - zachowała 
swoje pierwotne instynkty i jako 
jedyna jest kotem wychodzącym. 
W zamian za możliwą swobodę 
przynosi pracownikom schroni-
ska swoje zdobycze...

Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ…
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 � 19 grudnia (sobota) 
19:00 Nowy cykl spotkań:
dr Andrzej Wątorski - Wielkie miasta: 
Kokosowe zwycięstwo, czyli tajemnice Batawii 
(Dżakarta - stolica Indonezji)
Dostępny na kanale Youtube DK

 � 25 grudnia (piątek)
16:00 Spektakl familijny: 
Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena
Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz
Przekład: Ludmiła Rugowska
Ilustracje: Barbara Szumna
Dostępny na kanale Youtube DK

 � 31 grudnia (czwartek)
19:00 Koncert świąteczno - noworoczny: 
Rodzina Matylów i zaproszeni goście
Dostępny na kanale Youtube DK 

 � 2 stycznia (sobota) 
16:00 Opowiadanie dla młodzieży: 
Błażej Baraniak Ferie
Dostępny na kanale Youtube DK

 � 9 stycznia (sobota)
19:00 Spektakl Teatru Miejskiego w Lesznie 
Honeymoon
Dostępny na kanale Youtube DK

 � 14 stycznia (czwartek)
19:00 Dr Andrzej Wątorski - Wielkie miasta: 
Światowe metropolie
Dostępny na kanale Youtube DK

 � 16 stycznia (sobota) 
19:00 Koncert jazzowy: Iuri Gaspar Internatio-
nal Trio oraz Buba Badjie Kuyateh
Dostępny na kanale Youtube DK

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY

*Podane informacje o terminach i formie działań 
mogą ulec zmianie ze względu na wprowadzane  
obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną.


