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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

     KONTROLI 
     SMOGOWYCH 
POD KONIEC 2020 ROKU  

Rawicki urząd w listopa-
dzie i grudniu 2020 roku 
przeprowadził 100 kontroli 
„smogowych”. Łącznie na-
łożonych zostało 21 manda-
tów w kwotach od 50 do 500 
zł. Najczęściej mieszkańcy 
spalali takie materiały, jak 
plastik, odzież, mokre drew-
no czy odpady zielone. Gmi-
na już zaplanowała kolejne 
kontrole na styczeń i luty 
2021 roku. 

Gmina Rawicz działania 
kontrolne prowadzi nie tylko 
w oparciu o własną politykę 
środowiskową, ale także wy-
wiązuje się z zapisów uchwa-

ły antysmogowej i uchwały 
o Programie ochrony powie-
trza dla strefy wielkopolskiej 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego. Gmina Rawicz 
oprócz przeprowadzanych 
kontroli dotuje wymianę poza-
klasowych pieców węglowych 

na inne spełniające wymaga-
nia uchwały antysmogowej.

Na podstawie Państwowego 
Monitoringu Jakości Powie-
trza dla stacji monitoringowej 
w Kaliszu w grudniu przez 8 
dni wystąpiły przekroczenia 
pyłów PM 10.          /cib

100
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W związku z obecną sy-
tuacją epidemiologiczną 
mającą wpływ na organi-
zację pracy Urzędu Miej-
skiego - wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego będą 
przyjmowane od 1 lutego 
do 1 marca br. po wcześ-
niejszej rejestracji tele-
fonicznej.

Rejestracji można do-
konywać w dniach od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:00 do 
9:00 pod numerem telefonu 
65 546 54 47. Aby otrzymać 
zwrot podatku akcyzowego 
należy złożyć w terminie 
wniosek, dołączając do nie-
go:
– faktury VAT oleju napędo-
wego zakupionego w okre-
sie od 1 sierpnia 2020 roku 
do 31 stycznia 2021 roku,

– oświadczenie o pomo-
cy publicznej,
– zaświadczenie z ARi-
MR o średniej rocznej 
liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła 
w 2020 roku.

Limit zakupu oleju na-
pędowego na 1 ha użytków 
rolnych wynosi 100 litrów, 
a dla 1 dużej jednostki 
przeliczeniowej bydła - 30 
litrów. Zwrot za 1 litr zaku-
pionego oleju napędowe-
go wynosi 1,00 zł. Wypłata 
zwrotu podatku akcyzowe-
go nastąpi w terminie: od 1 
do 30 kwietnia 2021 roku. 
Wnioski oraz oświadcze-
nia dostępne są na stronie 
internetowej: bip.rawicz.pl 
w zakładce podatki i opłaty 
lokalne lub w Biurze Obsłu-
gi Klienta. 

/red
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RAWICZ ROZRASTA SIĘ
- WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW 
OBSZARU WŁĄCZONEGO W GRANICĘ MIASTA

SZCZEGÓŁY: WWW.RAWICZ.PL

Od 1 stycznia 2021 roku 
w granice miasta włączono 
część obszarów należących 
do tej pory do  Dębna Polskie-
go i Szymanowa. Tym samym 
mieszkańcy ulic: Szczęśliwej, 
Radosnej, Pogodnej, Życzli-
wej oraz części wschodniej 
ulicy ks. P. Wawrzyniaka sta-
li się automatycznie miesz-
kańcami miasta. Wydział 
Spraw Obywatelskich Urzędu 
przemeldował zameldowa-
ne pod tymi adresami osoby 
pod analogiczny adres, ale 
w Rawiczu.

Osoby zameldowane we 
wskazanym obszarze, prowa-
dzące działalność gospodar-
czą w miejscu zameldowania, 
przy najbliższej automatycznej 
aktualizacji danych w CEIDG 
(Centralna Ewidencja i Infor-
macja o Działalności Gospo-
darczej) prowadzonej przez 
Ministra właściwego do spraw 
gospodarki, będą miały zaktua-
lizowane dane dotyczące adre-
su działalności gospodarczej. 
Data zmiany wpisu nie zależy 
od Gminy i jest nieokreślona. 

Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą we wska-
zanym obszarze, jednak nie 
zameldowane pod tym samym 
adresem muszą osobiście 
zgłosić zaistniałą zmianę do 
CEIDG. 

Obecnie prowadzone są pra-
ce związane z aktualizacją ewi-
dencji gruntów i budynków, 
które potrwają co najmniej 
do końca kwietnia b.r.. Po ich 
zakończeniu zostaną wpro-
wadzone zmiany w Księgach 
Wieczystych. Prowadzone pra-
ce nie powodują zawieszenia 
obrotu ziemią na obszarze ob-
jętym włączeniem do miasta 
Rawicza. 

Pozostałe zmiany oraz wy-
miana dokumentów, związane 
ze zmianą adresu, dokonywa-
ne będą przez odpowiednie 
jednostki na wniosek miesz-
kańców.

Wszelkie pytania w związku 
ze sprawą należy kierować ma-
ilowo na adres umg@rawicz.
eu, listownie na adres Urzę-
du lub do skrzynki podawczej 
umieszczonej przed Urzędem 
Miejskim w Rawiczu.      /WIR

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU  
             AKCYZOWEGO
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Co roku w marcu, podczas Gali Li-
derów Powiatu, burmistrz Grzegorz 
Kubik wraz z pozostałymi włoda-
rzami powiatu nagradzali liderów 
swoich gmin. Mimo, że tegoroczną 
galę z gminnego kalendarza wy-
kreślił COVID-19, to nagrody lau-
reatom roku 2019 Gminy Rawicz 
zostały wręczone.

Gala Liderów Powiatu jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń o cha-
rakterze społeczno-gospodarczym ca-
łego powiatu. Tegoroczne wręczenia, 
jak wszystko zresztą, były inne niż do 
tej pory. Ze względu na obostrzenia 
epidemiologiczne i bezpieczeństwo 
laureatów oraz pozostałych gości nie 
było możliwe zorganizowanie wielkiej 
gali. Z decyzją o odwołaniu wydarze-
nia włodarze czekali do ostatniego 
momentu. Burmistrz Grzegorz Kubik 
osobiście spotkał się z tegorocznymi 
wyróżnionymi. Grudniowe spotka-
nia odbyły się w siedzibach firm oraz 
w urzędzie miejskim.Statuetki zosta-
ły wręczone w trzech kategoriach: 
Działacz Społeczny Roku, Filantrop 
Roku oraz Laur Przedsiębiorczości 
zostały wręczone. Jeśli 2021 rok na to 
pozwoli, wróci Gala Liderów Powiatu 
jaką wszyscy znamy i laureaci jednego 
z najtrudniejszych okresów gospo-
darczych ostatnich czasów odbiorą 
swoje statuetki w obecności znamie-
nitych gości, przedstawicieli mediów 
i w świetle fleszy.

Mamy przyjemność przedstawić 
Laureatów 2019 roku:
a) w kategorii Laur Przedsięborczości 
statuetki otrzymali:
1. Cukiernia „ANNA” Anna Skupin-
Sierpowska, Tomasz Sierpowski

Jedna z najstarszych cukierni na Zie-
mi Rawickiej. Założona w 1945 roku jest 
firmą rodzinną, z wieloletnimi tradycja-
mi. Obok wyrobów wprowadzonych od 
początku istnienia firmy jej właściciele 
cały czas wprowadzają nowe wzory, 
pomysły i smaki. Obecnie na terenie 
Rawicza działa 5 sklepów firmowych i 1 
sklep w Miejskiej Górce. Firma zatrudnia 
40 pracowników.
2. MAD Dawid Maćkowiak

Specjalnością firmy są ręcznie wy-
kańczane podłogi dębowe. Dziesiątki 
wzorów w połączeniu z indywidualnym 
podejściem do każdego zamówienia to 
pewność niepowtarzalności i oryginal-
nego stylu. Firma działa od 2003 roku. 
Ostatnie trzy lata były dla firmy bardzo 
owocne. Realizacje zapewniły jej stabil-
ną pozycję na krajowym rynku. Myśląc 
o rynkach międzynarodowych MAD 
bierze udział w międzynarodowych 
targach wnętrzarskich i designu. Aktu-
alnie firma zatrudnia 10 pracowników.
3. Prywatny Zakład Produkcyjno Han-
dlowy PAGMER Zbigniew Chorzępa

PAGMER to kolejna rodzina z grona 
laureatów. Powstała w 1986 roku i może 
poszczycić się ponad trzydziestoletnią 
tradycją w branży obróbki metalu. 
Główny kierunek produkcji zakładu to 
obróbka skrawaniem na tokarkach ste-
rowanych numerycznie oraz centrach 
obróbczych. Ponadto Pagmer wykonuje 
zlecenia w zakresie toczenia, frezowa-
nia, wiercenia, gwintowania i cięcia de-
tali żeliwnych, stalowych, aluminiowych 
lub wykonanych z tworzyw sztucznych. 
Od 2008 roku produkuje również arty-

kuły z branży drogowej. Firma aktualnie 
zatrudnia 20 pracowników. Pagmer 
wspiera młodzież współpracując z ra-
wickimi szkołami w zakresie praktyk 
zawodowych oraz przygotowaniem 
uczniów do zawodu. Jest też sponsorem 
rawickich klubów sportowych.
4. Rawi Met Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo działające na rynku 
konstrukcji stalowych, wytwarzające 
specjalistyczne, wysoko przetworzone 
i wielkogabarytowe konstrukcje stalo-
we dla budownictwa, drogownictwa 
oraz branży cementowej i przemysłu 
energetycznego w całej Europie. Firma 
została założona w 2006 roku. Jednym 
z ważniejszych osiągnięć Rawi Metu 
jest wyprodukowanie mających ok. 11 
metrów średnicy przepustnic do komi-
nowej instalacji odsiarczania spalin. To 
największy i jedyny tego typu wyrób 
w Europie. W firmie zatrudnionych jest 
blisko 80 pracowników. 
5. Rawicka Fabryka Wyposażenia 
Wagonów "Rawag" Sp. z o. o. 

Schaltbau Rawag to jedna z marek 
wchodząca w skład, znanej na całym 
świecie, Grupy Schaltbau. Historia fir-
my to 50 lat intensywnej działalności 
w obszarze produkcji wyrobów dedyko-
wanych pojazdom z obszaru transportu 
publicznego. Firma została założona 
w 1970 roku, a w tym obchodziła swoje 
50-lecie. Jednym z ostatnich kroków 
milowych firmy jest digitalizacja i im-
plementacja robotów spawalniczych. 
Digitalizacja, czyli wdrażanie systemu 
SAP dobiega końca i system wkrótce 
zacznie wspomagać zarządzanie firmą. 
Aktualnie firma zatrudnia 644 pracow-
ników, ciągle się rozwija i rozbudowuje 
zwiększając sukcesywnie zatrudnienie.
b) w kategorii Działacz Społecz-
ny Roku:
1. Bożena Michalik

Dorobek zawodowy Pani Bożeny 
to materiał na niejedną książkę. Jest 

nauczycielem w Wielkopolskim Samo-
rządowym Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Rawiczu, 
które kształci młodzież i osoby dorosłe 
na kierunkach medyczno – społecz-
nych. Znaczną część wolnego czasu 
poświęca działalności społecznej na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Pani 
Bożena ponad 20 lat realizuje działa-
nia wolontariackie na rzecz lokalnego 
środowiska. W 1999 roku utworzyła 
„Stowarzyszenie Osób Sprawnych Ina-
czej, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomocna 
Dłoń” w Rawiczu działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Prowadziła 
je przez 10 lat. Od ponad 20 lat aktyw-
nie organizuje i wspiera imprezy na 
rzecz lokalnego środowiska.Za swoją 
pracę zawodową i społeczną w 2002 
roku została wyróżniona odznaką ho-
norową „Za Zasługi Dla Województwa 
Wielkopolskiego”. Wyróżnień na liście 
jest znacznie więcej i na statuetce Dzia-
łacza Społecznego Roku na pewno nie 
zostanie ona zamknięta.
2. Marek Polowczyk

Całe życie zawodowe Pana Marka 
związane jest z firmą Gazomet Rawicz. 
Droga zawodowa Pana Marka to ideal-
ny przykład pokonania pełnej ścieżki 
kariery zawodowej w jednej firmie. Od 
ucznia zawodu, ślusarza, technologa 
na wydziale Odlewni Żeliwa i Staliwa, 
do dyrektora działu handlowego. To 
wszystko osiągnął dzięki ciężkiej pracy 
oraz zaangażowania w sprawy firmy. 
Za swoją pracę zawodową był wielo-
krotnie wyróżniany. W swojej kolekcji 
posiada medale i ordery, w tym: Zasłu-
żony dla Woj. Leszczyńskiego, Zasłu-
żony dla PGNiG, Medal za Zasługi dla 
Oświaty Leszczyńskiej, Srebrny Krzyż 
Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią 
Służbę nadany przez Prezydenta RP, 
Tytuły nadane przez Ministerstwo Go-
spodarki: Inżynier Górniczy, Dyrektor 
Górniczy. W 2017 r Medal za Zasługi 

dla Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego. Jego działalność społeczna 
to przede wszystkim sport: piłkarz, 
trener. W 1992/93 trener I- szego ze-
społu seniorów wywalcza awans do 
III -Ligi, będący do dziś największym 
sukcesem rawickiej piłki nożnej. Za 
swoją działalność sportową wyróżnio-
ny: Złotą Honorową Odznaką PZPN, 
Złotą Odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej. 
c) w kategorii Filantrop Roku:
1. Tadeusz Matuszewski

Dużą dominację w tej kategorii od 
kilku już lat typuje dyrektor Domu 
Kultury w Rawiczu. Jej laureatami są 
instytucje i osoby wspierające rawicką 
działalność kulturalną oraz gminne ini-
cjatywy i wydarzenia. Tegoroczna sta-
tuetka przyznana została Tadeuszowi 
Matuszewskiemu współzałożycielowi 
i współudziałowcowi oraz jednocześnie 
w-ce Prezesowi Zarządu spółek: Firmy 
FERRPOL Bracia Matuszewscy Sp. z o.o. 
oraz Firmy Systemy Technologiczno - 
Narzędziowe SYSTECH Sp. z o.o. 
d) Nagroda Specjalna:
1. Wojciech Karpiński

Tegoroczna nagroda specjalna 
podsumowuje dorobek zawodowy 
Pana Wojciecha Karpińskiego. Zaczy-
nał w 1972 roku na krótko w Stadni-
nie Koni Żołędnica. Dalej pracował 
w Związku Działkowców, Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Rawiczu. Od stycznia 1991 był 
prezes Zarządu Rawickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Pod Jego rządami 
Spółdzielni udało się powrócić do gro-
na inwestorów budownictwa miesz-
kaniowego oraz rozwinąć portfolio 
swoich usług. 

Wszystkim laureatom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów zarówno 
zawodowych, jak i prywatnych. 

/BOIP

WRĘCZENIE STATUETEK 
GALI LIDERÓW POWIATU 

BEZ  FLESZY
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Gmina podpisała umowę na za-
kup działki o powierzchni 0,55 ha, 
która jest położona obok szkoły 
podstawowej i boiska sportowego 
„Orlik” w Zielonej Wsi. W przyszło-
ści zakupiony grunt ma być wyko-
rzystany pod rozbudowę szkoły. 

- To dobra informacja dla mieszkań-
ców Hazów. Po wielu latach starań 
zakupiliśmy działkę sąsiadującą z boi-
skiem szkolnym. Zakupiona działka ma 
zabezpieczyć na przyszłość możliwość 
rozbudowy szkoły czy budowę sali 
gimnastycznej. Zrobiliśmy już pierw-
szy krok – wyjaśnia wiceburmistrz 
Paweł Szybaj. 

/cib

GMINA KUPIŁA 
DZIAŁKĘ POD 
PRZYSZŁĄ 
ROZBUDOWĘ 
OBIEKTÓW 
SZKOLNYCH

NOWE NABYTKI MZR OD STYCZNIA W SPRZEDAŻY
Z początkiem roku ukazały się 

dwie publikacje przygotowane i wy-
dane przez Muzeum Ziemi Rawi-
ckiej, poświęcone bogatym zbiorom 
tej placówki. Pierwsza z nich to 
album „Kadeckie barwy” – kolejna 
książka MZR przybliżająca historię 
i tradycję Korpusu Kadetów w Rawi-
czu. Tym razem jest to pozycja wyjąt- 

kowa, bowiem pokazująca archiwal-
ne fotografie poddane procesowi 
retuszu i koloryzacji. To pierwsza 
taka próba dotycząca materiałów 
ikonograficznych dotyczących nie 
tylko rawickiej placówki, ale w ogó-
le Korpusów Kadetów II Rzeczy-
pospolitej – informuje dyrektor 
Muzeum Ziemi Rawickiej. 

Gmina Rawicz w ramach konkur-
su wyłoniła najlepsze projekty rzeź-
by niedźwiedzia i makiety starego 
miasta. Pierwsze miejsce zajęli Da-
riusz Sagan z Głogowa, który stwo-
rzył projekt rzeźby niedźwiedzia 
oraz Tomasz Sachanowicz i Mikołaj 
Jerczyński ze Szczecina, autorzy ma-
kiety starego miasta. 

Konkurs na koncepcje projektowe 
dotyczył dwóch pakietów. Pierwszy 
z nich obejmował projekt rzeźby niedź-
wiedzia, drugi makietę starego miasta. 
W ramach pierwszego pakietu komisja 
konkursowa wybierała spośród 11 
prac, a w ramach drugiego spośród 
6 projektów. Komisja brała pod uwa-
gę następujące kryteria: 1) wartości 
ideowo - przestrzenne w kontekście 
spełnienia celu konkursu, 2) wartości 
artystyczne, w tym jakość estetyczną 
i walory plastyczno - materiałowe, 3) 
realność wykonania oraz umiejętność 
dostosowania przyjętych rozwiązań 
projektowych do wielkości planowa-
nych kosztów realizacji rzeźby/makie-
ty, walory ekonomiczne. W składzie 
komisji oceniającej prace konkursowe 
znaleźli się: projektant rawickiego 
rynku Roman Rutkowski, pracownicy 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz El-
żbieta Skrzypek, Magdalena Kaczma-
rek oraz Julia Ryba w roli sekretarza 
komisji, a także przedstawiciel Domu 
Kultury w Rawiczu Tomasz Bzdęga 
oraz Muzeum Ziemi Rawickiej Marta 
Hamielec. 

Niedźwiedź otwarty na mieszkańców  
Pierwsze miejsce zajął Dariusz 

Sagan, który zdaniem komisji kon-

kursowej opracował figurę w sposób 
nawiązujący do hasła „Rawicz zawsze 
otwarty” oraz legendy o Klotyldzie 
i niedźwiedziu. Projekt Dariusza Sa-
gana zakłada wizerunek pomnika 
o przyjaznym i pogodnym charakterze 
oraz o dużej wartości fotogenicznej. 
Komisja opracowała również zalecenia 
pokonkursowe, które dotyczą m.in. 
umieszczenia daty fundacji Rawicza 
(„1638”), modyfikacji ułożenia łap 
niedźwiedzia (umożliwiając np. sia-
danie na nich) oraz zwrócenie głowy 
zwierzęcia w stronę nieistniejącego 
już pałacu fundatora miasta, a także 
innych modyfikacji nieujętych w za-
leceniach. Dariusz Sagan za pierwsze 
miejsce otrzyma 14 tys. zł. Drugie miej-
sce zdobył Sławomir Micek z Kielc (9 
tys. zł), a trzecie Maciej Jagodziński 
z Torunia (4 tys. zł). 

Makieta z pomysłem 
Pierwsze miejsce w konkursie na 

makietę miasta zajęła propozycja 
Tomasza Sachanowicza i Mikołaja 
Jerczyńskiego ze Szczecina. Komisja 
wybór uzasadniła, m.in. wyrazistoś-
cią przedstawionego układu urbani-
stycznego oraz zawarciem w układzie 
pełnych Plant im. Jana Pawła II, które 
zdefiniowały zakres rawickiej starów-
ki. Wśród zaleceń pokonkursowych 
autorzy projektu powinni dopracować 
elementy zieleni i zadbać o skalę i treść 
opisów i lokalizację napisów. Sachano-
wicz i Jerczyński zostaną nagrodzeni 
kwotą 7,5 tys. zł. Drugie miejsce zajął 
Michał Wysocki z Wrocławia (5 tys. 
zł), a trzecie Karol Badyna z Krakowa 
(2,5 tys. zł). 

/cib

Druga publikacja nosi tytuł „Sy-
gillograficzne raviciana ze zbiorów 
Muzeum Ziemi Rawickiej” - przedsta-
wia fotografie najciekawszych pie-
częci wraz z katalogowym opisem. 
Zbiór posiada charakter edukacyj-
ny – zawiera słowniczek terminów 
sfragistycznych, tzn. odnoszących 
się do jednej z nauk pomocniczych 
historii (zwanej też sygillogra-

fią), dziedzi-
ną zajmującą 
się badaniem 
pieczęci jako 
źródeł histo-
rycznych, a tak-
że ich historią. 

Autorem obu 
książek jest Hen-
ryk Pawłowski. 
Książki są już do-
stępne w sprze-
daży w Punkcie 
Informacji Tury-
stycznej i Kultu-
ralnej w rawickim 
ratuszu. 

/MZR

KONKURS 
ROZSTRZYGNIĘTY 

NA RZEŹBĘ NIEDŹWIEDZIA I MAKIETĘ
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Komunalny Związek 
Gmin Regionu Leszczyń-
skiego opublikował harmo-
nogramy odbioru odpadów 
komunalnych na 2021 rok, 
które są dostępne na stro-
nie internetowej związku 
oraz w najnowszej apli-
kacji EcoHarmonogram. 
Zachęcamy osoby, które 
jeszcze nie korzystają 
z EcoHarmonogramu do 
pobrania wygodnej i przy-
jaznej aplikacji, która au-

tomatycznie przypomina 
o nadchodzącym odbiorze 
poszczególnych frakcji od-
padów. Aplikacja mobilna 
jest całkowicie darmowa 
i umożliwia mieszkańcom 
gmin łatwy dostęp do za-
wsze aktualnego harmono-
gramu wywozu odpadów 
oraz do różnego rodzaju 
dodatkowych informacji 
i powiadomień związanych 
z odpadami. 

/red

Ulica Sadownicza w Sierakowie zmieni swoje 
oblicze. Inwestycja ma być gotowa w czerwcu 
2021 roku. Prace wykona firma DROGTRANZ za 
715 tys. zł. Organizacja ruchu na czas inwestycji 
została już zatwierdzona. Prace rozpoczną się 
w pierwszej połowie stycznia 2021 roku.

Zakres robót dotyczy wykonania ciągu pieszo-
jezdnego z kostki brukowej, budowy kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia oraz usunięcia kolizji 
gazowej. Inwestycja rozpocznie się w pierwszej 
połowie stycznia 2021 roku.

Przewidywany termin zakończenia robót wraz 
z odbiorami to czerwiec 2021 roku. Plac budowy 
został już przekazany firmie DROGTRANZ.   /BID

15 grudnia 2020 roku pod-
pisano umowę na roboty 
budowlane polegające na 
przebudowie ciągu pieszo–
jezdnego dotyczących ulic: 
Ludowych Zespołów Spor-
towych, Pelikana i Małej 
w Dębnie Polskim.

Wykonawcą prac został 
Krzysztof Rogala Usługi 
Sprzętem Budowlanym z So-
białkowa. Prace budowlane 
będą polegały na wykona-
niu nowej nawierzchni ciągu 
pieszo-jezdnego z kostki bru-
kowej betonowej oraz kruszy-
wa. W ulicy Małej zostanie 

wybudowane oświetlenie 
uliczne. Inwestycja zosta-
nie zrealizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 

Termin realizacji prac prze-
widuje się na 30 kwietnia 
2021 roku. 

/BID

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. 
zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów: 
• miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Rawicz 
Północ – Sierakowo” w obrębach 
geodezyjnych Rawicz oraz Sierako-
wo, gmina Rawicz,
• miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu w re-
jonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu, 
gmina Rawicz wraz z prognozami od-
działywania na środowisko, w dniach 
od 27.01.2021 r. do 18.02.2021 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego Gminy Ra-
wicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
21, 63-900 Rawicz, w godzinach od 8.00 
do 15.00, w pok. nr 119 oraz na stro-

nie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Rawicz – http://bip.rawicz.pl/, 
w zakładce: Burmistrz / Obwieszczenia 
/ Miejscowe Plany Zagospodarowa-
nia Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
rozwiązaniami w projekcie ww. pla-
nów miejscowych oraz w prognozach 
oddziaływania na środowisko odbę-
dzie się w systemie zdalnym (osoby 
zainteresowane wzięciem udziału 
proszone są o wcześniejszy kontakt 
mailowy lub telefoniczny celem uzy-
skania dostępu do dyskusji) w nastę-
pujących terminach:
– w dniu 09.02.2021 r. o godz. 14:00 
dla miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Rawicz 
Północ – Sierakowo” w obrębach 
geodezyjnych Rawicz oraz Sierako-
wo, gmina Rawicz,
– w dniu 10.02.2021 r. o godz. 14:00 dla 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy 
Kadeckiej w Rawiczu, gmina Rawicz.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz art. 39 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 roku o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego lub progno-
zie oddziaływania na środowisko, 
może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, 
ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
na adres poczty elektronicznej: pla-
nowanie@rawicz.eu. Uwagi należy 
kierować do Burmistrza Gminy Ra-
wicz, który jest organem właściwym 
do ich rozpatrzenia, na adres Urzę-
du Miejskiego Gminy Rawicz, przy 
ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 
21, 63-900 Rawicz, z podaniem imie-
nia i nazwiska, lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 05.03.2021 r.

Postępowanie w sprawie transgra-
nicznego oddziaływania na środo-

wisko w przedmiotowej sprawie nie 
jest prowadzone.

Uwagi powinny zawierać także 
oświadczenie (zgodę) składającego, 
dotyczące przetwarzania i udostęp-
niania danych osobowych na potrzeby 
procedury sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, zgodnie z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem przetwarza-
nych danych osobowych na podsta-
wie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 
293 z późn. zm.) jest Burmistrz Gminy 
Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 21, 63-900 Rawicz. Szczegółowe 
informacje o przetwarzaniu danych 
osobowych dostępne są pod adresem: 
www.rodo.rawicz.pl.

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Gminy Rawicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Północ – Sierakowo” w obrębach geodezyjnych Rawicz 
oraz Sierakowo, gmina Rawicz,
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu, gmina Rawicz wraz 
z prognozami oddziaływania na środowisko

NOWE HARMONOGRAMY 
ODBIORU ODPADÓW 

UMOWA NA SADOWNICZĄ PODPISANA

BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO 
W DĘBNIE POLSKIM
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Właściciel działki, przez któ-
rą przebiegało przejście piesze 
Masłowo-Dworzec PKP-miasto Ra-
wicz, wypowiedział ostatecznie 
porozumienie ze względu na akty 
wandalizmu na swoim terenie. 
Burmistrz podjął decyzję o popra-
wieniu stanu pieszego przejścia 
ulicą Bocianią oraz zwrócił się 
do PKP PLK z prośbą o wykonanie 
tymczasowego przejścia wzdłuż 
budowanego wiaduktu kolejowe-
go.  

Burmistrz Grzegorz Kubik zdecy-
dował o poprawieniu jakości dojścia 
do PKP od strony ulicy Bocianiej 

poprzez zamontowanie oświetle-
nia i utwardzenie kruszywem od-
cinka znajdującego się w obrębie 
drogi gminnej. – Podczas deszczu 
czy śniegu warunki przejścia z ulicy 
Bocianiej do PKP są złe. Na terenie 
należącym do gminy poprawimy je 
tak, aby mieszkańcy mogli swobod-
nie korzystać. Liczę, że również na 
swoim terenie PKP PLK zadba o stan 
drogi, na co zwróciłem uwagę w piś-
mie – wyjaśnia burmistrz Grzegorz 
Kubik. – Równocześnie zwróciłem się 
do PKP PLK o utworzenie tymczaso-
wego przejścia wzdłuż tunelu. Mimo 
naszych nacisków nie możemy PKP 
tego nakazać, dlatego jednocześnie 

skupiamy się na poprawieniu przej-
ścia między PKP a ulicą Bocianią – 
tłumaczy burmistrz Grzegorz Kubik. 

Burmistrz w ostatnich dniach 
próbował również porozumieć się 
z właścicielem działki, przez którą 
przechodziło dotychczasowe przej-
ście. – Właściciel nie widział możli-
wości kontynuowania porozumienia 
ze względu na zastawianie i niszcze-
nie bramy wjazdowej, zostawianie 
śmieci i nieczystości na jego terenie. 
Pozostał w swoim postanowieniu 
nieugięty, dlatego szukamy innych 
rozwiązań – dodaje burmistrz. 

/cib

BOCIANIA ZOSTANIE OŚWIETLONA I UTWARDZONA. 
PKP OTRZYMAŁO OD BURMISTRZA PISMO 

Od 15 stycznia 2021 roku 
rozpoczęły się zapisy na bez-
płatne szczepienia przeciw-
ko COVID-19 dla seniorów 
powyżej 80. roku życia, a od 
22 stycznia dla osób 70+. Mają 
one charakter dobrowolny. 
Po zarejestrowaniu się przy-
chodnie będą kontaktować 
się z interesantami telefonicz-
nie w celu ustalenia terminu 
szczepień. 

Burmistrz Rawicza Grzegorz 
Kubik powołał zespół ds. koor-
dynacji szczepień przeciwko 
COVID-19 w Gminie Rawicz, 
w którego skład wchodzą przed-
stawiciele przychodni lekar-
skich RAWMED i CENTER-MED 
oraz przedstawiciel biura zarzą-
dzania kryzysowego z ramienia 
rawickiego urzędu. 

– W tym momencie szczepie-
nie jest jedynym rozwiązaniem, 

które może uchronić nas przed 
koronawirusem. Wierzę, że jako 
społeczność podejdziemy do 
tego odpowiedzialnie i szybko 
wrócimy do tego normalnego 
świata, którego nam tak bardzo 
brakuje – mówi Grzegorz Kubik. 

W razie pytań i rejestracji 
pacjentów: 
• Rejestracja dla pacjentów Przy-
chodni Rawmed pod numerem 
telefonu: 504 347 656 w godzi-
nach 8-14.
• Rejestracja dla pacjentów Przy-
chodni Centermed po numerem 
telefonu: 698 864 598 oraz 65 545 
33 22 w godzinach 8-15.
• Rejestracja dla pacjentów Raw-
med Sarnowa pod numerem 
telefonu: 65 545 37 12
• Koordynator do spraw szcze-
pień przeciwko COVID – 19 z ra-
mienia Urzędu Miejskiego Gminy 
Rawicz – tel. 518 778 535.

/red

JAK MIESZKAŃCY GMINY RAWICZ MOGĄ 
SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIWKO COVID-19?
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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 

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU PO ZAKOŃCZENIU REMONTU RAWICKIEGO RYNKU

Dodatkowo obowiązuje nowy schemat parkowania na Rynku 
w Rawiczu. Prosimy o dostosowanie się do przyjętych zasad par-
kowania oraz nowych zasad stałej organizacji ruchu. /red 

 Główne zmiany to:
Ulice Grunwaldzka i 3 Maja są jednokie-
runkowe (każda z nich w stronę rynku) 
z możliwością wjazdu na plac rynkowy.

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

Wyjazd z rynku w stronę Poznania 
jest możliwy ul. Królowej Jadwigi. 
Tak jak do tej pory mieszkańcy mogą 
korzystać z ulic: M. Konopnickiej, Klasz-
tornej, Wazów i Ratuszowej.
Nie ma możliwości przejazdu „tranzy-
towego” przez rynek ulicami 3 Maja 
i Grunwaldzką.
Rynek objęty będzie strefą 
zamieszkania - 20 km/h.

Miejsca parkingowe są dostępne na 
rynku oraz ulicach jednokierunkowych.

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞ ☞

Urząd Miejski Gminy Rawicz zawiadamia, że 22 stycznia 2021 roku została wprowadzona 

Na Rynku została wprowadzona strefa zamieszkania oraz reguła „prawej ręki”, a po 

zakończeniu przebudowy płyty rynku zmienił się układ komunikacyjny w centrum miasta.

stała organizacja ruchu na rynku w Rawiczu oraz przyległych ulicach. 
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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 

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU PO ZAKOŃCZENIU REMONTU RAWICKIEGO RYNKU
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:)Każde dziecko jest indywi-
dualnością, każde rozwija się 
w swoim własnym tempie. 
Misją Przedszkola nr 5 “Pod 
Grzybkiem” jest jak najpeł-
niejsze zrozumienie, dostrze-
żenie i zaspokojenie potrzeb 
każdego dziecka.

Przedszkole jest placówką 
publiczną, z którego oferty 
korzystają dzieci w różnym 
wieku. Prowadzi grupy ogól-
nodostępne, włączające, jak 
i oddziały dla dzieci z nie-
pełnosprawnością. Ponadto 
dostępny jest oddział rewalida-
cyjno-wychowawczy dla dzieci 
i młodzieży (od 3. do 25. roku 
życia) z najcięższymi zaburze-
niami w rozwoju. Chcieliby-
śmy, aby rodzice i opiekunowie 
dzieci z niepełnosprawnością 
szerzej dowiedzieli się o naszej 
działalności – dodają pracow-
nicy przedszkola.

Systematycznie doposażamy 
placówkę, aby stanąć na wy-
sokości zadania, przyjmując 
dzieci z wieloraką niepełno-
sprawnością intelektualną i ru-
chową – zapewnia placówka .    

W codziennej pracy tera-
peutycznej opiekunowie mają 
możliwość korzystania ze spe-
cjalistycznego sprzętu. Są to 
głównie pomoce rehabilita-
cyjne, w tym m.in. stosowane 
w celu stymulacji i rozwijania 
świadomości ciała: piłki, wałki 
sensoryczne, terapeutyczna 
„beczka”, kajak, kliny, sakwy, 
„suchy” basen oraz urządzenia 
multifunkcyjne do pionizowa-
nia dzieci niechodzących typu 
Baffin oraz podnośnik pozwa-
lający w  funkcjonalny i bez-
pieczny sposób zadbać o osobę 
z niepełnosprawnością.

Ponadto w przedszkolu 
znajdują się pomieszczenia, 
w których dzieci mogą korzy-
stać z interaktywnej podłogi 
tzw. „magicznego dywanu”, 
który rozwija u dzieci moto-
rykę, koordynację wzrokowo 
– ruchową, spostrzegawczość, 
szybkość reakcji, jak również 
pobudzać swoje zmysły w Sali 
Doświadczania Świata.

Działania placówki skupiają 
się na wielokierunkowej pracy 
terapeutycznej i dbaniu o za-
pewnienie wychowankom 

szeregu zajęć ze specjalistami. 
Podczas pobytu w przedszkolu 
dzieci mają zapewnioną opiekę 
specjalisty rehabilitanta, logo-
pedy, psychologa, surdopeda-
goga oraz tyflopedagoga.

KomunikAACja
Mowa nie jest jedynym 

środkiem porozumiewania się, 
dlatego też szczególną troską 
placówka stara się otoczyć 
dzieci mające poważne trud-
ności i problemy w komuni-
kowaniu się.  

Prowadzona jest terapia 
w ramach alternatywnych 
i wspomagających metod ko-
munikacyjnych - AAC. Terapia 
ta skierowana jest do dzieci 
i młodzieży niemówiącej lub 
posługującej się mową w ogra-
niczonym stopniu. Terapia 
opiera się na stosowaniu zna-
ków manualnych, graficznych 
lub ich kombinacji, zawsze 
w połączeniu z przekazem 
słownym.  

Systematycznie wzbogacany 
jest warsztat pracy o pomoce 
służące porozumiewaniu się 
dla dzieci ze złożonymi potrze-

bami w tym zakresie, są to mię-
dzy innymi różnego rodzaju 
komunikatory, laptopy doty-
kowe, przyciski i interfejsy, czy 
też oprogramowania aktywizu-
jące i edukacyjne. Wszystkie 
działania dostosowane są do 
potrzeb dziecka i jego indywi-
dualnych możliwości.   

Aktywność mózgu
Przedszkole posiada spe-

cjalistyczne oprogramowanie 
pozwalające  na prowadzenie 
terapii EEG Biofeedback. Jest to 
metoda usprawniająca funk-
cjonowanie mózgu. Na skórze 
głowy osoby poddanej trenin-
gowi umieszczane są specjal-
ne elektrody, rejestrujące fale 
mózgowe osoby badanej, która 
siedząc przed monitorem ste-
ruje grą za pomocą własnych 
myśli, bez użycia klawiatury 
czy myszki. Metoda ta po-
prawia funkcje poznawcze 
i zdolność koncentracji, po-
zwala również na relaksację 
i zmniejszenie napięcia emo-
cjonalnego, daje możliwość 
korygowania dysfunkcji móz-
gowych powstałych w wyniku 
zaburzeń rozwoju mózgu, jego 
chorób lub urazów.

Indywidualność, 
odmienność, wyjątkowość
Dostrzeganie i akceptacja 

indywidualności dziecka, jego 
odmienności to ważny element 
w procesie rozwoju, wychowa-
nia, terapii i edukacji. W swo-
ich oddziaływaniach placówka 
stale poszukuje nowych stra-
tegii, rozwiązań, których ce-
lem jest wspieranie poczucia 
własnej wartości i odrębno-
ści swoich wychowanków, ich 
bezpieczeństwa, a także stwo-
rzenie dzieciom optymalnego 
środowiska do doświadczania, 
eksperymentowania i samo-
realizacji.

W Przedszkolu nr 5 kła-
dziemy szczególny nacisk na 
edukację włączającą i systema-

tycznie pracujemy nad dosko-
naleniem warunków do tego, 
by jak najlepiej mogła funk-
cjonować w praktyce. Stara-
my się reagować na potrzeby 
rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością – a jedną z nich 
jest zwiększenie ilości miejsc 
w przedszkolu dla tych dzieci. 
W odpowiedzi na te potrzeby 
od września 2021 planujemy 
utworzyć w przedszkolu dodat-
kowy oddział. Wymaga to prac 
remontowych i adaptacyjnych, 
do których się już przygotowu-
jemy. Mamy nadzieję, że dobra 
baza dydaktyczna w połącze-
niu z profesjonalną i zaanga-
żowaną kadrą przedszkola 
stworzy kolejnym dzieciom 
szansę na rozwój i sukces na 
miarę ich indywidualnych moż-
liwości - dodaje Anna Nowak.   

/WES

Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Karola Kurpińskiego w Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym nr 
2 w Rawiczu została beneficjen-
tem rządowego programu „Posi-
łek w szkole i w domu”. Program 
wspiera organy prowadzące szko-
ły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki przez orga-
nizację stołówek i miejsc do spo-
żywania posiłków.

W ramach programu przeprowa-
dzono kapitalny remont pomieszcze-
nia,  wyodrębniając z jego całkowitej 
powierzchni jadalnię i osobną część 
świetlicową. Zakres prac obejmował 

m.in.: wymianę oświetlenia elek-
trycznego, remont sufitu, wygładze-
nie i pomalowanie ścian, wymianę 
płytek na podłodze, montaż nowych 
drzwi oraz poręczy na klatce scho-
dowej; prowadzącej do wyremon-
towanego pomieszczenia. Ponadto 
jadalnia została wyposażona w nowe 
stoły, krzesła i zastawę stołową. Za-
danie zakończono w grudniu 2020 
roku. Całkowity koszt remontu wy-
niósł 62 569,81 zł, w tym wysokość 
dofinansowania z rządowego pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu” 
w wysokości 24 999,21 zł. Wysokość 
wkładu własnego Gminy Rawicz 
wyniosła 37 570,60 zł.

/WES

ROZWÓJ DZIECKA DAJE RADOŚĆ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z NOWĄ JADALNIĄ 
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ZIMY STULECIA - CZ. II
Nasza historia

16 lat po „zimie stulecia” 
z 1963 r., kiedy pamięć o wielkich 
mrozach i gęstych śnieżycach sta-
wała się wyłącznie mglistym wspo-
mnieniem, arktyczne zimno znów 
o sobie przypomniało. I choć „zima 
stulecia” z przełomu 1978 i 1979 
roku nie była tak lodowata, jak jej 
„poprzedniczka”, to właśnie ona 
zapisała się w zbiorowej pamięci 
jako najsroższa XX wieku.

Wyjątkowo śnieżny
Sylwester

Boże Narodzenie 1978 roku nie za-
powiadało niezwykłych wypadków, 
jakie miały spaść na Polskę kilka 
dni później. Jeszcze w samą Wigilię 
w kraju panowały warunki dalekie 
od zimowych; temperatura mocno 
trzymała się „powyżej zera”, sięgając 
gdzieniegdzie nawet 10° „na plusie”. 
Dopiero kilka dni później ochłodziło 
się, a z nieba zaczął sypać wytęsk-
niony przez wszystkich śnieg. Dzień 
po dniu białego puchu powolutku 
przybywało. Aż nadszedł Sylwester.

Ci, którzy tego dnia późnym po-
południem udali się na noworoczny 
bal, nie mogli przypuszczać, że już 
za kilka godzin świat będzie wyglą-
dał zupełnie inaczej. Opady śniegu 
z minuty na minutę gęstniały, aż 
w końcu przykrył on całą Polskę. 
W Suwałkach na ulicach zalegało 
około 80 cm białego puchu, a w cie-
płym zwykle Szczecinie – ponad pół 
metra. Pod wpływem zamieci, przy 
drogach tworzyły się dochodzące 3 
metrów zaspy. Paraliż dosięgnął ko-
lei; zatrzymane w noc sylwestrową 
pociągi stanęły pośród pól, uziemione 
przez śnieg. Ich pasażerowie skazani 
zostali na zabawę w zimnych i ciem-
nych wagonach. 

Noworoczna mobilizacja
Ku zaskoczeniu wszystkich, gru-

dniowa wiosna zmieniła się w ostrą 
zimę, porównywalną do tej z 1963 r. 
Tym razem jednak jej atak nastąpił 
w najgorszym z możliwych momen-
tów – w dzień wolny od pracy. Zakłady 
oczyszczania miasta nie pracowały. 
Urzędnicy koordynujący działania 
w sytuacjach nadzwyczajnych mieli 
wolne. A śnieg sypał i sypał…

Do akcji musiało wkroczyć woj-
sko. Na ulice wielu miast wyjechały 
czołgi, które zrywały za pomocą gą-
sienic grubą warstwę zmrożonego 
i zbitego śniegu. Pracy było jednak na 
tyle dużo, że jeszcze w poświąteczny 
wtorek nie wszyscy zdołali przedrzeć 
się przez śnieżne przeszkody do za-
kładów pracy. 

Na całe szczęście, obfitym opadom 
nie towarzyszył – jak to miało miejsce 
16 lat wcześniej –  gwałtowny spadek 
temperatury. Choć mróz i tak doskwie-
rał (sięgając w dzień nawet -20°C), to 
na tych, którzy pamiętali wydarzenia 
z 1963 r., taka temperatura nie robiła 

wrażenia. Wymyślili oni nawet na tę 
okazję – nawiązując do napiętych sto-
sunków międzynarodowych – powie-
dzonko: „nie potrzeba Bundeswehry, 
nam wystarczy minus cztery”. 

Rawicz w walce z zimą
A jak z atakiem zimy radził sobie 

Rawicz wraz z okolicą? Samo mia-
sto stawało do walki o wiele lepiej 
przygotowane, niż w 1963 r. Dzięki 
licznym inwestycjom, znaczną część 
mieszkańców udało się zaopatrzyć 
w gaz. Remontów doczekały się też 
stare, straszące dotychczas swym wy-
glądem domki i kamienice. Szczęśliw-
cy zaś doczekali się nowoczesnego 
mieszkania w bloku z „wielkiej płyty”.

Żadne inwestycje nie mogły jednak 
ustrzec mieszkańców przed potężnym 
opadem śniegu. Nowy Rok powitał 
wszystkich półmetrowymi zaspami. 
Jeszcze więcej białego puchu zalegało 
na drogach łączących okoliczne wsie. 
Władze lokalne apelowały by, kto 
tylko może, ruszył z domu i w „czy-
nie społecznym” pomógł w odśnieża-

niu. Pomimo noworocznego nastroju, 
większość mieszkańców odpowie-
działa pozytywnie na to wezwanie.

Do walki z zimą skierowani zosta-
li pracownicy rawickich zakładów 
pracy, budujący „śnieżne tunele”, 
którymi mogły „wydostać się” zasy-
pane samochody. Kolejarze starali 
się jak najszybciej  przywrócić ruch 
na liniach kolejowych. Ich wysiłki 
na niewiele się zdały – pociągi i tak 
utknęły w odciętych od świata Wroc-
ławiu i Poznaniu. Powody do radości 
mieli jednak uczniowie – decyzją 
władz centralnych zajęcia w szko-
łach zostały odwołane, w związku 
z czym można było do woli cieszyć 
się zimową aurą.

Tomasz Musielak

„Podróże do krainy 
przyrody – utworzenie 
przyrodniczej ścieżki 
dydaktycznej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Zielonej Wsi (Gmi-
na Rawicz)” to projekt 
edukacji ekologicznej 
realizowany w okresie 
od 3 sierpnia 2020 roku 
do 21 grudnia 2023 roku 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Zielonej Wsi.

Przedsięwzięcie to do-
finansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Pozna-
niu, w ramach dotacji na 

wsparcie realizacji przed-
sięwzięć z zakresu edukacji 
ekologicznej w 2020 roku 
– zgodnie z Listą przed-
sięwzięć priorytetowych. 
Całkowita wartość projek-
tu wyniosła 43 109,91 zł, 
w tym 25 865,94 zł to dota-
cja WFOŚiGW w Poznaniu.  
17 243,97 zł to środki włas-
ne Gminy Rawicz. 

W ramach zrealizo-
wanego przedsięwzię-
cia na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Zielonej Wsi została 
utworzona przyrodnicza 
ścieżka dydaktyczna pod 
nazwą „Podróże do krainy 
przyrody”. Ścieżka została 
usytuowana w mikroregio-
nie kulturowym Hazy, na 
terenie przedszkola, które 

sąsiaduje z lasami Nadleś-
nictwa Piaski oraz sadami 
owocowymi. Montaż ścież-
ki zakończono w grudniu 
2020 roku.

Przedsięwzięcie „Po-
dróże do krainy przyro-
dy” jest kolejnym krokiem 
w obszarze edukacji ekolo-
gicznej. Dzięki niemu dla 
przedszkolaków, uczniów, 
nauczycieli i całej spo-
łeczności Hazów powstał 
obszar edukacyjno – przy-
rodniczy z prawdziwego 
zdarzenia, który będzie 
w pełni służył rozwojowi 
wiedzy i postaw wobec 
środowiska, realizacji 
projektów badawczych 
oraz szerszych działań śro-
dowiskowych w lokalnej 
społeczności.             /red

NOWA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
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- Pan, jak zauważyłem, też 
wącha książkę, zanim zacznie 
czytać - Bibliotekarz uśmiech-
nął się. - Ja zawsze wącham, 
bo jak książka całkiem nowa, 
to najpierw pachnie drukar-
nią, drewnem europalety, na 
której leżała w magazynie 
i paką dostawczaka, jakim się 
przemieszczała po świecie aż 
tutaj. Potem zaczyna pachnieć 
koleżankami z tej samej półki. 
Tą z lewej i tą z prawej. A jak 
któraś z nich akurat jest w czy-
taniu, to pachnie książkowym 
powietrzem. Papierowym. 
I ciszą, jaka tu obowiązuje. 
Dobrze, jak książka pachnie 
biblioteczną, papierową ciszą. 
Dobry ma los taka książka, naj-
lepszy. A potem, jak książka już 
jest starsza, to pachnie palcami 
tych, którzy ją czytali, krema-
mi przeciwzmarszczkowymi 
przed snem, tytoniem, kawą, 
kanapkami z kiełbasą z noc-
nego dyżuru albo służby, jak 
kto w ochronie robi i nocami 
czyta. Czasem książka zalatuje 
kolejowym wagonem i nudą 
podróżną, a czasem pachnie 
ołówkiem, jak ktoś podkreśla, 
albo długopisem, kiedy ktoś 
nim nabazgrze. I zapachem 
śliny, jak ten czy ów ślini palce 
przekładając strony. Cierpki 
to zapaszek, kwaskowy i bar-
dzo osobisty.

Bibliotekarz przerwał i ba-
dawczo mi się przyjrzał. Po-
tem podniósł piwo do ust. Upił 
łyk i powoli odstawił kufel na 
szklany blat.

- Opowiadał pan przed chwi-
lą, - odezwał się - że ma tyle 
niepozałatwianych spraw, że 
o dacie swojej śmierci musiał-
by się dowiedzieć z dziesięć lat 
wcześniej. Wtedy może dałbym 
pan radę. Mocne słowa, proszę 
pana, mocne sprawy. Ale czy 
na tyle, żeby aż taka decyzja? 
Taka, rzekłbym, karkołomna?! 
Nie próbował pan jakoś ina-
czej? Załagodzić. Nie? No cóż... 
Ale zaraz, o czym to ja?... Aha, 
o książkach. Otóż, proszę sobie 
wyobrazić, że książka pachnie 
też oczami. Zaciekawionymi, 
co będzie dalej. Ale czasem, jak 
się tak dokładniej do książki 
nos przyłoży, to litery tak pach-
ną, że aż swędzą. Zmęczonymi 
oczami, przecieranymi sennie, 
swędzącymi. Coraz starszymi 
oczami pachnie, który już tyle 
widziały. Wiedział pan, że 
ludzkie oczy pachną? Książka 
pachnie też dźwiękami, wie 
pan? Szelestem przekładanych 
stron, zaginaniem rogów, proś-
bą: przycisz telewizor, nie wi-
dzisz, że czytam?, ziewaniem, 
tykaniem budzika, chrzęstem 
przeciąganych o poranku kości. 
Podobno malutkie dzieci słyszą 
kolory albo znają smak dźwię-
ków. Tak mają, że wszystkie 
ich zmysły są jeszcze ze sobą 
bajecznie zmieszane. Książki, 
okazuje się, mają podobnie! 

Też jest w nich wszystko cza-
rująco pomieszane: i zapach, 
i dźwięk, i kolor. Zresztą w ogó-
le książki  są  trochę  jak dzieci 
– bezbronne  i  potrzebujące  
troski. Niewinne, papierowe 
prostopadłościany, z którymi 
możemy zrobić wszystko. Do-
piero później okazuje się, że tak 
naprawdę, to bywa całkiem na 
odwrót. Że ta niby niepozorna 
książka, to ona może z nami 
zrobić, co tylko jej się podoba. 
Przecież tekst potrafi zmienić 
cały życiorys, prawda? Tylko 
nie od razu to widać i w tym 
cały sęk. I dlatego, kiedy patrzy-
my na bibliotekę, to miesza się 
w nas ta dziecięca ciekawość, że 
tam znajdziemy nowe przygo-
dy, ale i jakiś, powiedziałbym, 
nieświadomy niepokój, że być 
może ta książka, którą za chwi-
lę wypożyczymy, ta właśnie, 
obnaży nas, zerwie wszystkie 
maski i bezbronni ruszymy za 
strzałkami, które ona ułoży na 
ziemi. Takie są książki. Niby 
niewinnie milczące, jak dzieci 
i ryby, a tymczasem!...

Bibliotekarz znowu urwał. 
Jego oczy powędrowały na 
plac przed barem, a na czole 
zarysowała się zmarszczka. Tak 
marszczą czoło ludzie, którzy 
zastanawiają się, jak wyrazić 
coś ważnego.

- Czyli chce pan zniknąć? 
- spojrzał na mnie - Tak po 
prostu, pstryk i nie ma? Bez 
najmniejszego śladu, cicho 
i sza? Ale czy to w ogóle moż-
liwe? Kiwa pan głową, że tak. 
No, nie wiem, nie wiem... Ale 
jeśli pan twierdzi, że się uda, 
to chyba pan dobrze wie, jak to 
zrobić. Zresztą, wszystko jest, 
szanowny panie, kwestią wy-
boru. Tego pierwszego wyboru, 
podstawowego, bo wszystkie 
inne po nim, są tylko konse-
kwencją. Pan wybrał, żeby wy-
parować i pewnie teraz każdy 
pański najmniejszy nawet gest 
jest precyzyjnym ciągiem dal-
szym. Przygotowaniem. Inna 
rzecz to to, czy ma pan rację, 
tak właśnie wybierając. W pana 
mniemaniu – tak. Moje mnie-
manie tu się wcale nie liczy. Co 
powie rodzina i przyjaciele, 
czas pokaże. Taaak, te nasze 
życiowe wybory! Mniejsze, 
większe, wszystkie! No bo, 
dajmy na to, idziemy ulicą na-
szego miasteczka. Tą uliczką. 
Biblioteczną. Oczywiście można 
iść dalej, nie zastanawiając się 
zbyt wiele. Tyle jest przecież 
witryn, sklepów, punktów usłu-
gowych. Tyle drzwi kuszących 
rozmaitościami dla ciała. Nawet 
ostatnio, widział pan pewnie, 
salon tatuażu otworzyli tuż 
obok solarium, ściana w ścia-
nę. Dobre, nie? No więc, jest 
wybór - można tam wdepnąć 
i wyjść ocalałym na chwilę z tej 
całej paskudnej starości ciała. 
Wyjść odnowionym od a do zet 
i w nowej skórze. Ale można 

też nacisnąć zakurzoną klamkę 
bibliotecznych drzwi. Wybrać 
bibliotekę. O, stamtąd to do-
piero się wychodzi naprawdę 
ocalałym! I to nie na chwilę, nie 
na dzień czy dwa!... Tylko nie 
każdy wie, że ma taki wybór. Je-
śli pana zanudzam tymi swoimi 
wynurzeniami podstarzałego 
humanisty, to proszę najzwy-
czajniej w świecie wstać i sobie 
iść. Ja się nie obrażę, jeśli pan 
zniknie. Tak czy inaczej, chcę 
panu podziękować. Za co? Że 
mi pan powiedział. Że ujawnił 
pański wybór.

 
Dzień zaczął się chylić ku 

nocy. Pewnie w oczach prze-
chodniów byliśmy obaj, ja i on, 
stary Bibliotekarz, tylko schylo-
nymi nad kuflami drobnymi pi-
jaczkami w  podrzędnym barze, 
nikim ponadto, nikim więcej. 
Jednak okazało się, że wśród 
przechodniów był ktoś, kto do-
skonale zdawał sobie sprawę, 
o czym rozmawiamy. Ten ktoś 
miał się ujawnić po wielu latach 
i to w takich okolicznościach, 
o jakich nikomu się dotąd nie 
śniło. Ten przechodzień, w sza-
rym ortalionie, którego trudno 
było owego wieczora odróż-
nić od pnia drzewa, wiedział. 
O wszystkim w stu procentach 
wiedział. Ale o tym, co pewnego 
dnia napisał w lokalnej gazecie 
i jakie to miało skutki, to już 
może innym razem...

Tymczasem Bibliotekarz 
zasępił się. Raz smutno popa-
trywał w szarzejące na potęgę 
okno, raz na mnie, raz w jakiś 
kąt baru. Kręcił się przy tym 
na zydlu, wiercił, aż wreszcie 
zebrał się w sobie i odezwał 
mocnym głosem:

- Teraz, kiedy już wiem, po 
co pan mnie zaprosił na piwo, 
pozwoli pan, że zadam pytanie, 
dobrze? Gdybym go nie zadał, 
doprawdy nie byłbym sobą. Nie 
musi pan na nie od razu odpo-
wiadać, o nie. Zresztą, w pana 
przypadku, już na szczęście nic 
pan nie musi. Może pan, jeśli 
chce, ale nie musi. I to jest w tej 
całej historii najpiękniejsze: nic 
nie musieć. No więc, może pan 
odpowiedzieć od razu albo po-
tem, za kilka minut albo wcale, 
jak sobie pan zażyczy. No więc, 
moje pytanie jest, uwaga, na-
stępujące: jak już pan będzie 
sobie znikał bez wieści, to którą 
książkę pan wypożyczy?!... Aha, 
milczy pan wymownie, bo to, 
jak dobrze rozumiem, tajemni-
ca. Ale ja, proszę pana, wyczuję, 
że to będzie ten dzień. Za długo 
pan u nas wypożycza, żebym 
nie odgadł. Tylko spojrzę na 
tytuł i już będę wiedział, że to 
już dziś... Wydam panu książkę, 
nawet karty nie wypiszę, bo 
przecież wiadomo, że książki 
pan nigdy nie zwróci. Od razu ją 
wpiszę na tak zwaną „listę strat 
bezpowrotnych”, a potem po-
łożę przed panem powoli, spo-

kojnie, z namaszczeniem, jak 
cenny bilet do lepszego świa-
ta. Tylko chciałbym zawczasu 
wiedzieć, która to będzie. Tak 
z ludzkiej ciekawości. Bo wie 
pan, zwykle ludzie mówią, że 
na tak zwaną bezludną wyspę 
wzięliby Biblię, ale pan ani na 
bezludną wyspę się nie wybie-
ra, ani Biblii po panu za bardzo 
nie widać... No więc, kogo pan 
wypożyczy? Który z naszych 
zacnych autorów będzie panu 
towarzyszył? Jakiś stateczny 
klasyk? Mann, Proust, Tołstoj, 
Marquez? Z Polaków to być 
może Sienkiewicz albo Tokar-
czuk, Stasiuk, Pilch? A może 
ktoś z samej krawędzi? Kafka, 
Hemingway, Beckett, Poe, Na-
bokov, Schulz, Kerouac, a może, 
wybaczy pan ten filozoficzny 
patos, na przykład Dostojewski? 
Każdy z nich na swój sposób 
przecież dotknął sedna. Nie, 
to  musi być  trochę  przygo-
dowe i  trochę o  życiu, i  żeby 
dobrze się skończyło. Jak we-
stern. Gdyby o mnie chodziło, 
proszę pana, to najlepszy byłby 
taki autor, którego można czy-
tać i od początku, i  od końca, 
i  od środka, i  jak się żywnie 
podoba, nawet do góry noga-
mi. Taki autor z humorem, co 
to się pośmieje z siebie, ale też 
czasem w biały dzień jakiś cud 
wytrzaśnie. Metafizyczny. Nie 
wiem, czy jest taki pisarz. Pew-
nie gdzieś jest, tylko nie miałem 
szczęścia na niego trafić. Albo 
może czytałem, tylko nie zrozu-
miałem. Jedno z dwóch.

Ale wracając do pana życio-
wych planów. Otóż, bez wzglę-
du na to, którego z autorów pan 
weźmie ze sobą, w pańskim 
przyszłym położeniu format 
książki będzie się liczył i okład-
ka. Przecież nie może to być 
książka za duża ani nie w twar-
dej oprawie. Gdzie by pan taką 
zmieścił! Pańska książka musi 
być poręczna, taka akurat do 
kieszeni kurtki albo za pasek. 
A okładka nie jakaś jaskrawa, 
krzycząca, żeby niepotrzebnie 
nie zwracała na pana uwagi. 
Żeby nie było potem, że zdradzi-
ła pana książka. Ale czy książka 
może człowieka zdradzić? Chy-
ba na odwrót. Ale to już całkiem 
inna sprawa. 

Bibliotekarz kończył właś-
nie zdanie, kiedy przy naszym 
stoliku pojawiła się kelnerka 
z pytaniem, czy życzymy sobie 
jeszcze po jednym. Podziękowa-
liśmy grzecznie i poprosiliśmy 
o rachunek.

- Nie zamawia pan piwa, 
bo już powoli na pana czas - 
westchnął Bibliotekarz. - Ro-
zumiem. Ale zanim zapłacimy 
i wyjdziemy, chcę panu coś 
jeszcze powiedzieć. Ja to już, 
proszę pana, jestem starszej 
daty. Za dwa lata z haczykiem 
emerytura. Ale choć łeb siwy 
i to czy tamto szwankuje na 
zdrowiu, to panu zazdroszczę. 

Naprawdę zazdroszczę, proszę 
mi wierzyć. Sam bym się tak 
wybrał w nieznane, gdzieś hen, 
gdzie oczy poniosą! A najlepiej 
ruszyłbym w Polskę z tymi 
książkami. Objazdowo. Od 
miasteczka do miasteczka, od 
wsi do wsi, i jeszcze dalej. Jak 
ta bieszczadzka bibliotekarka, 
pani Halinka w Hopli. Pewnie 
czytał pan o niej, a może film 
widział?... Tak, wyruszyłbym 
w nieznane z książkami, ale 
czy to komu dziś potrzebne? 
Przecież wszystko wszędzie jest 
i to na wyciągnięcie ręki. Nawet 
w najbardziej zabitej dechami 
dziurze. Wszędzie internet. Do-
żyliśmy, proszę pana, takich 
czasów, że wszyscy potrzebują 
informacji, ale tylko nieliczni 
książek. I pewnie dlatego nie 
odważyłbym się ruszyć w nie-
znane. Żeby się nie okazało, że 
już nikomu nie jestem potrzeb-
ny... Przewrażliwienie starzeją-
cego się człowieka? Możliwe. 
Strach przed odrzuceniem? 
Pewnie też. A może po prostu 
stwierdzenie gorzkiego faktu? 
Że przez całe lata zaczytani po 
uszy, przespaliśmy ten moment, 
kiedy oczy zaczęły zastępować 
mózg. Dziś ludzie wolą oglądać 
niż czytać i  wyobrażać sobie. 
Kilka dni temu w radio usły-
szałem, jak 

to w Warszawie jakiś młody 
człowiek skoczył z mostu do Wi-
sły tylko po to, żeby sobie zrobić 
telefonem zdjęcie w locie. Oczy-
wiście utopił się, zginął, to jasne. 
Ale niech mi ktoś powie, gdzie 
był jego mózg, kiedy przestę-
pował barierkę, żeby skoczyć? 
No, gdzie? Nigdzie, bo w  tym 
parszywym momencie chłopak 
był tylko oczami. Niech pan nie 
wierzy, że obraz potrafi zastąpić 
tysiąc słów. To kłamstwo. 

To powiedziawszy, Bibliote-
karz sięgnął do kieszeni ma-
rynarki.

- Tu ma pan klucz do biblio-
teki. Niech pan tam pójdzie 
jeszcze dziś i weźmie tę książ-
kę. Nie muszę znać jej tytułu. 
Może nawet lepiej, żebym się 
tylko domyślał? Pozwoli pan, 
że w świecie, w którym już nie 
ma żadnych tajemnic, sam so-
bie stworzę niewinną zagad-
kę. W długie zimowe wieczory 
zachodząc w głowę, która to 
książka, będę myślał o panu. Jak 
się pan miewa po tamtej stronie 
i czy odnalazł pan zagubiony 
spokój. Aha, klucz proszę z ła-
ski swojej wrzucić do skrzynki 
przy drzwiach. Rano wyjmę 
i otworzę bibliotekę. Nie wiem, 
co na odchodnym mówi się 
tym, co chcą zaginąć na włas-
ne życzenie. Do widzenia? Do 
zobaczenia? Żegnajcie? Jakoś 
sztucznie to wszystko brzmi. No 
cóż, panie Krzysztofie, pewnie 
najtrafniej będzie, jeśli po pro-
stu uściśniemy sobie prawice... 
O, właśnie, tak jest najlepiej.

Krzysztof Martwicki: I miejsce w kategorii Dorośli w konkursie na opowiadanie „Noc w Bibliotece”

OPOWIADANIE

BIBLIOTEKARZ
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Osoby, które oddają krew 
lub jej składniki, mogą sko-
rzystać z odliczenia w swo-
im zeznaniu rocznym PIT. 
Ulga przysługuje zarówno 
krwiodawcom, jak również 
ozdrowieńcom COVID-19, 
którzy oddają honorowo 
osocze. Za oddanie krwi jak 
i jej składników przysługuje 
ta sama stawka rekompen-
saty, tj. 130 zł za 1 litr.

Odliczyć można wartość 
faktycznie dokonanej daro-
wizny, jednak nie więcej niż 
6% dochodu/przychodu dar-
czyńcy. Trzeba też pamiętać, 
że w 6-procentowym limicie 
uwzględnia się łącznie wyso-
kość wszystkich darowizn – 
obok krwiodawstwa również 
na cele kultu religijnego, na 
działalność pożytku publicz-
nego oraz na kształcenie za-
wodowe.

Aby skorzystać z ulgi trze-
ba uzyskać zaświadczenie 
o ilości oddanej krwi lub jej 
składników ze stacji krwio-
dawstwa. Darowiznę można 
odliczyć wykazując ją w ze-
znaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-
28. W rozliczeniu PIT za 2019 
rok w Wielkopolsce podatni-
cy odliczyli w ten sposób po-
nad 4,26 mln zł (to o 280 tys. 
zł więcej niż rok wcześniej).

Poza ulgą w PIT hono-
rowym krwiodawcom 
przysługuje także posiłek 
regeneracyjny i zwolnienie 
z pracy w dniu, w którym 
oddaje się krew lub jej 
składniki. Można też uzy-
skać bezpłatne wyniki ba-
dań laboratoryjnych i zwrot 
kosztów dojazdu do stacji 
krwiodawstwa. Zasłużonemu 
honorowemu krwiodawcy - 
czyli takiemu, który łącznie 
oddał już 5 lub 6 litrów krwi 
(limit odpowiednio dla kobiet 
i mężczyzn) – przysługują do-
datkowe benefity takie jak 
tańsze leki, możliwość sko-
rzystania poza kolejnością ze 
świadczeń ambulatoryjnych 
w placówkach medycznych, 
czy też zniżki w komunika-
cji miejskiej.

✔ Krew i jej składniki (osocze, płytki krwi) to lek, 
którego nie da się zastąpić sztucznymi preparatami.
✔ Jej oddawanie to bezcenna pomoc dla wielu chorych
(w tym również dla zmagających się z COVID-19), 
często ratująca im życie.
✔ Darowiznę na cele krwiodawstwa można m.in. 
odliczyć od dochodu w PIT. W tym roku z ulgi tej sko-
rzystało prawie 19 tys. Wielkopolan.

Jako płatnik (pracodaw-
ca) masz obowiązek podać 
w formularzu podatkowym 
poprawny PESEL lub NIP 
podatnika (pracownika). 
Pozwoli to na szybką iden-
tyfikację podatnika przez 
urząd skarbowy i umożliwi 
mu wywiązanie się z obo-
wiązków podatkowych. 
Dzięki temu Twój pracownik 
będzie mógł między inny-
mi skorzystać z usługi Twój 
e-PIT i rozliczyć podatek 
dochodowy łatwo bez wy-
chodzenia z domu.

Wypełniasz PIT dla pra-
cownika - wpisz poprawny 
PESEL lub NIP

Płatnik (pracodawca) ma 
obowiązek wpisać w formu-
larzu prawidłowy NIP lub 
PESEL podatnika (swojego 
pracownika). Błędem jest np. 
wpisywanie ciągu tych sa-

mych cyfr (jak 1111111111 czy 
9999999999). Brak właściwych 
danych w formularzu przeka-
zanym do urzędu skarbowe-
go uniemożliwi bądź utrudni 
podatnikowi (pracownikowi) 
wywiązanie się z obowiązków 
w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP 
lub PESEL pozwoli na jed-
noznaczną identyfikację po-
datnika (pracownika). Dzięki 
temu jego zeznanie podatko-
we zostanie wygenerowane 
i udostępnione w usłudze 
Twój e-PIT na podatki.gov.pl. 
Ponadto podatnik (pracownik) 
zaloguje się do usługi Twój 
e-PIT z wykorzystaniem da-
nych autoryzujących, na które 
składają się m.in. PESEL lub 
NIP, złoży zeznanie podatko-
we przy użyciu np. bezpłatnej 
aplikacji e-Deklaracje dostęp-
nej na podatki.gov.pl, skorzy-
sta z ulg i odliczeń, co może 
spowodować zwrot nadpła-
ty podatku.

Jeśli pracownik jest obco-
krajowcem, wskaż mu jak 
uzyskać PESEL lub NIP

Jeżeli pracownik jest cudzo-
ziemcem i mieszka w Polsce, 
powinien posiadać identyfika-

tor podatkowy PESEL. Może 
złożyć wniosek o jego nadanie 
do organu właściwego (urząd 
gminy, urząd dzielnicy) wraz 
z dokumentami, które po-
twierdzają dane wskazane 
we wniosku. Organem właś-
ciwym do przyjęcia wniosku 
o nadanie numeru PESEL (dla 
cudzoziemca) jest:
● organ gminy, właściwy dla 
miejsca zameldowania podat-
nika (pracownika),
● organ gminy właściwy dla 
siedziby pracodawcy, jeśli po-
datnik (pracownik) nie może 
się zameldować,
● Urząd Dzielnicy Warszawa - 
Śródmieście (ul. Nowogrodzka 
43) – w przypadku gdy podat-
nik (pracownik) jeszcze nie 
pracuje lub pracodawca ma 
siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje 
i wzór wniosku o nadanie PE-
SEL są dostępne na portalu 
Gov.pl, również w języku an-
gielskim i ukraińskim. W przy-
padku odmowy podatnik może 
wystąpić o nadanie NIP. Wzór 
zgłoszenia identyfikacyjnego 
NIP-7 jest dostępny na podatki.
gov.pl. Dodatkowe informacje 
na www.podatki.gov.pl/pit/dla
-pracodawcy-platnika.

Jesteś cudzoziemcem?
Potrzebujesz PESEL lub NIP, aby wywiązać się 
ze swoich obowiązków podatkowych.

Jeśli masz PESEL lub NIP to:
> szybciej i łatwiej załatwisz wszystkie sprawy podatkowe w Polsce
> zalogujesz się do usługi Twój e-PIT do czego potrzebny jest m.in. PESEL lub NIP – zobacz jak wygląda usługa 
> przygotujemy dla Ciebie i udostępnimy twoje roczne zeznanie podatkowe PIT w usłudze Twój e-PIT
> złożysz zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje na podatki.gov.pl
> skorzystasz z ulg i odliczeń, dzięki czemu odzyskasz zwrot nadpłaty podatku.

PESEL
PESEL to podstawowy i indywidualny numer, twój identyfikator podatkowy, 

którego potrzebujesz w kontaktach z urzędem skarbowym. Posługuje się nim 
osoba fizyczna, czyli pracownik, osoba która wykonuje zlecenie lub świadczy 

usługę. O wydanie numeru PESEL prosisz ty.

Wniosek o nadanie numeru PESEL składasz do:

organu gminy, 
właściwego 

dla twojego miejsca 
zameldowania

organu gminy 
właściwego 

dla siedziby twojego 
pracodawcy, jeśli 

nie możesz się 
zameldować

Urzędu Dzielnicy 
Warszawa - 
Śródmieście 

(ul. Nowogrodzka 43) 
– w przypadku gdy 

jeszcze nie pracujesz 
lub twój pracodawca 

ma siedzibę za granicą 
Polski

NIP
NIP to alternatywny do PESEL identyfikator podatkowy, którego potrzebujesz 

w kontaktach z urzędem skarbowym jeśli prowadzisz działalność 
gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków 

lub składek społecznych i zdrowotnych.

Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z tych warunków, 
złóż wniosek o nadanie NIP. Wypełnij np. formularz NIP-7 

i złóż go w urzędzie skarbowym w Twoim mieście. 
Możesz to zrobić:

elektronicznie osobiście w urzędzie 
skarbowym

wysłać 
pocztą

Uwaga! Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
wniosek o NIP składają do CEIDG

Jeżeli masz pytania dotyczące rozliczenia skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową pod numerem telefonu:

22 330 03 30 801 055 055 +48 22 330 03 30

lub z Twoim urzędem skarbowym

PODAJ WŁAŚCIWY PESEL 
LUB NIP PRACOWNIKA

ODDAWAJ KREW 
I ZYSKAJ W PIT
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Przemysław Wechterowicz to pisarz, 
autor książek obrazkowych oraz Emilia 
Dziubak, również autorka książek dla dzie-
ci, należąca do ścisłej czołówki ilustratorów 
polskich młodego pokolenia, w rozczula-
jącej historii dla najmłodszych.

„Na zawsze przyjaciele” to opowieść 
o wyjątkowej przyjaźni dwóch zupełnie od-
miennych światów – zwierzątek dziennych 
i nocnych. Na początku poznajemy jej głów-
nych bohaterów, każdego z osobna. Króliczek 
wraz z rodzicami zamieszkuje norę u podnóża 
dębu, a Sówka z rodzinką dziuplę w koronie 
tego olbrzymiego drzewa. Choć żyją blisko 
siebie, jest im trudno się spotkać. Króliczek 
bowiem biega po łące za dnia, a Sówka buja 
w obłokach nocą. Oboje na swój sposób uczą 
się otaczającego ich świata. I tak mijają im 
dni i noce, a oni nic o sobie nie wiedzą. Aż 
pewnego razu...poznają siebie nawzajem, 
gdy wspólnie oglądają baśniową pełnię księ-
życa. Okazuje się, że mają sobie tyle do po-
wiedzenia, mogą się od siebie tyle nauczyć. 
Wzajemna ciekawość Króliczka i Sówki nie 
zna granic. Od tej pory zrobią wszystko, aby 
jak najdłużej utrzymać kontakt z ukochanym 
przyjacielem, co wymagać będzie niewątpli-
wie dużej kreatywności. Czy im się to uda? 
Czy los sprzyja bystrym zwierzaczkom?

„Na zawsze przyjaciele” to pozycja, która 
zdecydowanie zasługuje na swoje miejsce 
na półce małego czytelnika. Zachwycają-
ce ilustracje Emilii Dziubak tworzą klimat, 
ciesząc oko zarówno tych najmłodszych, jak 

i ich rodziców swoją dynamiką i czarującą 
kolorystyką. Składają się one na urzekają-
cą otoczkę wokół i tak przeuroczej historii 
o niespotykanej na co dzień przyjaźni, o tym, 
że druga osoba może być obok nas duchem, 
choć fizycznie jest zupełnie gdzie indziej. 
W sam raz na czasy, w których sytuacja zmu-
sza nas do rozłąki z bliskimi nam ludźmi 
lub po prostu w których wciąż mijamy się 
w pośpiechu. Bajka niesie ze sobą piękny 
przekaz, w wyjątkowo prosty i ciekawy spo-
sób przedstawiony dziecku. 

/Klaudia K.

W obecnych czasach i do-
bie pandemii bardzo ciężko 
jest podróżować i odkrywać 
świat. Dzięki wyjątkowej 
książce pt.: „Witaj, świe-
cie! Podróż przez kultury 
wszystkich kontynentów”, 
będziemy mieli możliwość 
podziwiania najwspanial-
szych miejsca na ziemi bez 
wychodzenia z domu! 

Książka dedykowana jest dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, jed-
nak uważam, że każdy dorosły 
powinien również zapoznać 
się z jej treścią. Książka w du-
żym formacie, twardej oprawie 
oraz z mnóstwem barwnych 
ilustracji i interesujących 
opisów na pewno zaciekawi 
niejednego miłośnika podróży 
i przygód. Lektura podzielona 
jest na kategorie (kontynenty) 
oraz państwa. Nie zabrakło 
również Polski! Początek po-
dróży rozpoczniemy od Ame-
ryki, gdzie odwiedzimy takie 
kraje jak: Stany Zjednoczone, 
Meksyk oraz Brazylię. Następ-
nie odwiedzimy stary ląd czyli 
Europe oraz takie państwa jak: 
Finlandia, Wielka Brytania, 
Niemcy, Polska, Francja, Wło-
chy oraz Hiszpania. Na kolej-
nych stronicach odkryjemy 
Afrykę a konkretnie Maroko, 
Kenie, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie oraz Iran. Później 
udamy się do Azji gdzie zwie-
dzimy Rosję, Chiny, Japonię 
oraz Indie. Nasza podróż za-
kończy się w Azji Południowo 
Wschodniej i Oceanii a kon-
kretnie w Tajlandii, Wietnamie 
oraz Nowej Zelandii. W czasie 
tej książkowej podróży dowie-

my się garści interesujących 
informacji na temat każdego 
z wcześniej wymienionych 
krajów. Opisy oraz informa-
cje są zamieszczone według 
następującego schematu: In-
formacje ogólne o miejscu 
oraz charakterystyka osób, 
budynków, pojazdów oraz 
rzeczy. Sposób mieszkańców 
na powitanie i poznawanie ob-
cokrajowców oraz magiczne 
słowa w języku danego kraju 
(proszę, przepraszam, dzię-
kuję). Ciekawostki o miejscu, 
pokarmach jakie ludzie tam 
spożywają, niezwykłe świę-
ta, informacje jak zachować 
się kulturalnie przy stole oraz 
jakie zachowanie jest zakaza-
ne. Uważam, że Wydawnictwo 
Jedność spisało się na medal 
wydając tą wspaniała książ-
kę, która jest świetną zabawą 
i nauką w jednym. Idealne po-
łączenie literatury dziecięcej 
i młodzieżowej w nowoczesnej 
odsłonie. Geografia naprawdę 
może być fajna!   

/Kinga Zawieja

MIRALDA COLOMBO

PRZEMYSŁAW WECHTEROWICZ
EMILIA DZIUBAK

WITAJ, ŚWIECIE! PODRÓŻ 
PRZEZ KULTURY WSZYST-
KICH KONTYNENTÓW

NA ZAWSZE PRZYJACIELE

SYLWIA WINNIK
MOC TRUCHLEJE. OPOWIEŚCI 
WIGILIJNE 1939-1945

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

DLA 
DZIECI

Sylwia Winnik to autorka 
znanych książek: "Dziewczę-
ta z Auschwitz Głosy oca-
lonych kobiet" oraz "Tylko 
przeżyć. Prawdziwe historie 
rodzin polskich żołnierzy". 
Tym razem zaskakuje Nas 
swoim nowym nabytkiem.

,,Moc truchleje. Opowieści 
wigilijne 1939-1945" to zbiór 
wspomnień dotyczących 
świąt spędzonych w obozach 
koncentracyjnych, w kołcho-
zach na Syberii albo w kon-
spiracji.

Jak to możliwe, że człowiek 
jest w stanie przetrwać więcej 
niż sobie jest w stanie wy-
obrazić? Czy święta Bożego 
Narodzenia w obozie koncen-
tracyjnym to nadal święta? 
Dlaczego na dalekiej Syberii 
Bóg wydaje się bliższy niż 
gdziekolwiek indziej? Te i po-
dobne pytania towarzyszyły 
mi podczas lektury książki 
„Moc truchleje. Opowieści wi-
gilijne 1939-1945” autorstwa 

Sylwii Winnik. Inspiracją 
była dla niej opowieść ro-
dzinna – wspomnienia pra-
babci o Bożym Narodzeniu 
obchodzonym tuż po wojnie. 
W skromnych warunkach, ale 
w niepowtarzalnej rodzinnej 
atmosferze. Prababcia Emilia 
w czasie wojny ledwie unik-
nęła wywiezienia do Aus-
chwitz. Te święta były więc 
dla niej prawdziwym cudem.

Sylwia Winnik zebrała 
w swojej najnowszej książ-
ce wspomnienia wielu osób, 
które podzieliły się z nią 
historią swojej Wigilii. Czy 
tą spędzoną w obozie kon-
centracyjnym, czy w ukryciu 
i skrajnej biedzie. Tekturo-
wa choinka w kącie celi czy 
cudem zdobyte jedzenie, 
wspólnie odśpiewane „Bóg 
się rodzi” na tyłach baraku 
były szczytem odwagi. Ale 
tak spędzone Boże Narodze-
nie stawało się też namiast-
ką domu, iskierką nadziei, że 

kiedyś jeszcze spędzi się je 
z bliskimi. Te chwytające za 
serce historie udowadniają, 
że w skrajnych sytuacjach to 
poczucie wspólnoty z inny-
mi ludźmi może dać nadzie-
ję i siłę na  przetrwanie (...)
Trzeba umieć płakać i nad 
napotkanym smutkiem, i cie-
szyć się też tym, co pięknego 
zebraliśmy w pamięci przez 
całe życie(...)

/Aurelia M.

18 +
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ

MIŁA
Kotka Miła ma ok. 4 lata. Została znale-

ziona w Dębnie Polskim. Jest łagodna i to-
warzyska. Lubi być głaskana i przytulana, 
ciągle podąża za człowiekiem. Miła ma silną 
osobowość i jest typem jedynaczki - zdecy-
dowanie woli towarzystwo człowieka niż 
innych kociaków.

BIANKA
Kotka Bianka ma ok. 5 miesięcy. Kotka błą-

kała się w rejonie zakładu Energetyki Cieplnej 
skąd trafiła do schroniska 24 listopada ub.r. 
Należy do spokojnych kotów, uwielbia wylegi-
wać się na drapaku. Jest nieufna w stosunku 
do ludzi, jednak naśladując inne koty powoli 
przyzwyczaja się do dotyku. Bardzo dobrze 
czuje się w towarzystwie innych kotów. Potrafi 
korzystać z kuwety. 

FOX
Pies Fox ma ok. 10 lat. W schronisku jest od 

18 lipca ub.r. Porzucony na ogródkach dział-
kowych, w bardzo złym stanie. Jest łagodnym 
i spokojnym pieskiem. Lubi dużo odpoczywać. 
Zdiagnozowano u niego nowotwór nerki, ak-
tualnie czeka na zabieg. Dobrze dogaduje się 
z innymi pieskami, jednakże kiedy odpoczywa 
ceni sobie prywatność i spokój. Nie nadaje się 
dla dzieci oraz osób aktywnych.

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

jk
 &

 im

SCHRONISKO
DLA ZWIERZĄT W RAWICZU
ul. Zwierzyniecka 3

DZIĘKUJEMY
ZA KAŻDĄ ADOPCJĘ!



 � 30 stycznia (sobota)
09:00 – BOCK RAWICZ: Zawody strzeleckie z okazji 101 
rocznicy powrotu Rawicza do Polski
Strzelnica OSiR / Sierakowo

 � 30 stycznia (sobota)
19:00 – Spektakl teatru muzycznego Arte Creatura:
operetka Aleksandra Fredry: Koncert
Spektakl dostępny na kanale Youtube DK

 � 7 lutego (niedziela)
10:00  – Odcinek dla dzieci:
Zastrzyk Kultury: Walentynkowe serce – 
Odcinek dostępny na kanale Youtube DK

 � 12 lutego (piątek) 
19:00  – Wystawa malarstwa olejnego Zbigniewa Łukowia-
ka: K-olejny Łukowiak 2
Wystawa dostępna na kanale Youtube DK

 � 14 lutego (niedziela)
19:00 – Koncert walentynkowy: Bo Miłość
Wystąpią: Aleksandra Szurgot, Magdalena Zamoroka, 
Wojciech Dereń, Filip Mizia oraz Dariusz Taraszkiewicz,
Premiera dostępna na kanale Youtube DK

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY


