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Urząd Miejski Gminy Rawicz obsługuje interesantów w poniedziałki i środy w godz. 
8:00-16:00 (w poniedziałki BOK, WSO w tym USC oraz Zespół Podatków i Opłat 
Lokalnych do godz. 17:00), we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00.
Dokumenty można złożyć w udostępnionej skrzynce podawczej, a także  
za pośrednictwem platformy ePUAP, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu
Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail p.pernak@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu, e-mail m.lipowczyk@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

eLeKTRONICZNA 
TAbLICA OGŁOSZeŃ

Informujemy, iż Urząd 
Miejski Gminy Rawicz uru-
chomił Elektroniczną Tab-
licę Ogłoszeń. Od tej pory 
wszystkie aktualne komuni-
katy dostępne są na stronie 
internetowej: www.rawicz.
pl w zakładce Elektroniczna 
Tablica Ogłoszeń.

Dzięki wprowadzeniu elek-
tronicznej tablicy, mieszkańcy 
gminy mają całodobowy do-
stęp do ogłoszeń. Elektronicz-

na Tablica Ogłoszeń oferuje 
szerokie spektrum możliwo-
ści, jak przeglądanie aktual-
ności za pomocą komputera, 
tabletu czy smartphona na 
stronie www.rawicz.pl. Po 
wznowieniu bezpośredniej 
obsługi interesantów w urzę-
dzie tablica dostępna będzie 
w Biurze Obsługi Klienta. 
W celu ułatwienia wyszuki-
wania ogłoszenia są podzielo-
ne na następujące kategorie: 
ogłoszenia, przetargi, pisma 

z sądu, pracę oraz obwiesz-
czenia Wojewody Wielkopol-
skiego.

Elektroniczna Tablica Ogło-
szeń to system informatycz-
ny, który zastąpił papierowe 
ogłoszenia, wywieszane do-
tąd na tablicach. Informacje 
wyświetlane są w jednym 
miejscu wraz z terminem 
publikacji. Zapraszamy do 
przeglądania bieżących ko-
munikatów. 

/red

PRZYDATNE KONTAKTY
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Gmina Rawicz uzyskała wsparcie 
z Funduszu Spójności w kwocie 150 tys. 
zł na opracowanie programu funkcjonal-
no-użytkowego rowerostrady S5. Projekt 
złożony został w partnerstwie z gminami 
Bojanowo oraz Żmigród i przewiduje 
także wspierające działania promocyjne. 
Całkowita wartość projektu to 175 tys. zł. 

- Koncepcja wykorzystania dróg tech-
nicznych na potrzeby komunikacji rowero-
wej, którą wspólnie z naszymi partnerami 
promowaliśmy przy okazji uczestnictwa 
w projekcie pilotażowym Partnerskiej 
Inicjatywy Miast, uzyskała wsparcie Mini-
sterstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Oznacza to możliwości dalszego rozwoju 
tej koncepcji jako dobrej praktyki na rzecz 
ochrony powietrza i promowania alter-
natywnych dla samochodu spalinowego 
sposobów komunikacji – wyjaśnia Bernard 
Piskorz, Kierownik Biura Zarządzania 
Projektami i Funduszami. 

Projekt zostanie zrealizowany z udzia-
łem mieszkańców oraz ekspertów 
z dziedziny transportu i komunikacji 
rowerowej. /cib

SZCZEGÓŁY: WWW.RAWICZ.PL

Rawicki urząd przyj-
muje wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego. 
Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego nastąpi w ter-
minie od 1 do 30 kwietnia 
2021 r. i będzie wynosiła 
1 zł za 1 litr zakupionego 
oleju napędowego.

W związku z obecną sy-
tuacją epidemiologiczną 
mającą wpływ na organiza-
cję pracy Urzędu Miejskie-
go wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego będą przyj-
mowane od 1 lutego do 1 
marca br. po wcześniejszej 
rejestracji telefonicznej. Re-
jestracji można dokonywać 
w dniach od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 
7.00 do 9.00 pod numerem 
telefonu 65 546 54 47. Limit 

zakupu oleju napędowego 
na 1 ha użytków rolnych 
wynosi 100 litrów, a dla 1 
dużej jednostki przelicze-
niowej bydła - 30 litrów.

Aby otrzymać zwrot po-
datku akcyzowego, należy 
złożyć wniosek, dołączając 
do niego: faktury VAT oleju 
napędowego zakupione-
go w okresie od 1 sierpnia 
2020 r. do 31 stycznia 2021 
r., oświadczenie o pomocy 
publicznej i zaświadczenie 
z ARiMR o średniej rocznej 
liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła 
w 2020 roku. Wnioski oraz 
oświadczenia dostępne są 
na stronie internetowej 
bip.rawicz.pl w zakładce 
podatki i opłaty lokalne lub 
w Biurze Obsługi Klienta.

/cib

MOżNA OTRZYMAĆ ZWROT ZA POdATeK
                AKCYZOWY PRZYPOMINAMY

150 TYS.
NA ROWeROWą S5

W dniu 30 grudnia 2020 
r. został ogłoszony przetarg 
na przebudowę ciągu dróg 
gminnych: Wały Jarosława 
Dąbrowskiego, Wały Po-
wstańców Wielkopolskich 
w Rawiczu.  Prace mają 
polegać na przebudowie 

skrzyżowań ulic Przyjem-
skiego – Wały Dąbrowskie-
go – 3 Maja oraz ulic Wały 
Powstańców Wielkopolskich 
– Kamińskiego – 17 Stycznia 
na skrzyżowania typu ron-
do z przejezdną wyspą środ-
kową z kostki granitowej. 

Zlikwidowana zostanie ist-
niejąca sygnalizacja świetlna. 

Zmiany w ciągu dróg gmin-
nych polegają na przebudowie 
istniejących chodników oraz 
jezdni, a także budowie ścieżki 
pieszo – rowerowej. Ponadto 

doświetlone zostaną również 
przejścia dla pieszych. Zada-
nie inwestycyjne zostało uję-
te przez Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki na liście zadań 
gminnych rekomendowanych 
do dofinansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 21 

stycznia 2021 roku odbyło się 
otwarcie ofert. Najtańszą ofer-
tę w wysokości 1 981 652,30 zł 
brutto złożyła firma NODO Sp. 
z o.o. z Leszna. Obecnie trwa 
procedura wyłonienia wyko-
nawcy.

/BZD

PRZebUdOWA CIąGU dRÓG GMINNYCH W POSTĘPOWANIU
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dO ORGANIZACjI POZARZądOWYCH
TRAFI
PONAd

600
TYSIĘCY
ZŁOTYCH

W gminnych przedszkolach 
i szkołach podstawowych 
trwają zapisy na rok szkolny 
2021/2022. Rekrutacja prze-
biega drogą elektroniczną po-
przez system „NABÓR 2021” 
i specjalną stronę interneto-
wą, dostępną pod adresem: 
https://nabor.pcss.pl/rawicz.

Na stronie można zapoznać 
się z ofertą edukacyjną gmin-
nych przedszkoli i szkół pod-
stawowych. Jest tam również 
dostępny specjalny informa-
tor dla rodziców, zawierający 

szczegółowe informacje na 
temat zasad, kryteriów i ter-
minów rekrutacji. Warto się 
z nim zapoznać przed przy-
stąpieniem do wypełniania do-
kumentów.

Zachęcamy rodziców przy-
szłych przedszkolaków, pierw-
szoklasistów oraz kandydatów 
do oddziałów sportowych do 
odwiedzenia strony dedyko-
wanej naborowi i dopełnienia 
tam czynności związanych ze:
1) złożeniem wniosku o przy-
jęcie dziecka do publiczne-
go przedszkola,

2) zgłoszeniem dziecka do 
szkoły obwodowej,
3) złożeniem wniosku o przy-
jęcie dziecka do klasy I ogól-
nodostępnej lub sportowej 
(poza obwodem),
4) złożeniem wniosku o przy-
jęcie dziecka do klasy IV spor-
towej.

Zgłoszenia i wnioski moż-
na składać do dnia 2 marca 
2021 r.

Wyniki naboru będą znane 
24 marca 2021 r. 

/WES

W lutym zakończyła się ocena 
wniosków jakie wpłynęły na ogłoszo-
ny przez Burmistrza Gminy Rawicz 
otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe. Do Urzędu wpłynęło  
36 ofert. Wsparcie finansowe otrzyma-
ło 30 stowarzyszeń z czego najwięk-
szą liczbę stanowią kluby sportowe 
(19). Łącznie kwota przeznaczona na 
wsparcie realizacji zadań wyniosła 
607 180,00 zł.

Podczas oceny ofert i analizy propono-
wanych przez organizacje zadań braliśmy 
również pod uwagę obecnie panującą 
sytuację epidemiczną. Staraliśmy się tak-
że przewidzieć ewentualne scenariusze 
rozwoju sytuacji i miejmy nadzieję stop-
niowego odmrażania możliwości działań 
w różnych aspektach życia społecznego. 
Dlatego też nie przeznaczyliśmy w tej 
edycji konkursu całej zaplanowanej w bu-
dżecie kwoty dla stowarzyszeń (650 tys. 
zł przyp. red.). Pozostała do dyspozycji 
kwota będzie mogła być uruchamiana 
w trakcie roku w miarę pojawiania się 
nowych możliwości i propozycji ze strony 
organizacji – mówi zastępca burmistrza 
Paweł Szybaj.

/mt

Wyniki I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Lp
Nazwa zakresu Oferent Nazwa własna zadania

1 Działalność Rawickiego Banku Żywnosci

2

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

3 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

4 Stowarzyszenie POMAGA.MY

5

6 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

7 Turystyka i krajoznawstwo

8

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Rawicza           600,00      

9 Wiwatowisko 2.1

10

11

12

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

13 Uczniowski Klub Sportowy Olimp Rawicz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

14 Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego

15 Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno

16 Sporty Walki Rawicz

17 Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka Sarnowa

18 Rawicki Klub Sportowy BOCK

19 Uczniowski Klub Sportowy Szóstka Rawicz

20 Rozwój dyscypliny szachy na terenie gminy Rawicz

21 Rozwój Piłki Nożnej w Dębnie Polskim

22

23 Rawicki Klub Karate Surem Szkolenie zawodników w karate olimpijskim WKF

24 Akademia Taekwon-do IN NAE

25 Klub Piłkarski Rawia Rawicz

26

27 KS Warta Poznań

28 Rada Miejsko - Gminna  Zrzeszenia LZS

29 RKS Kolejarz Rawicz

30 Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Rawicz

 Wysokość 
dotacji 

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

Rawicki Bank Żywności przy  parafii Chrystusa 
Króla i N.M.P.

 12 000,00      

Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej  
Pomocna Dłoń w Rawiczu

 12 000,00      

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

Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 12 000,00      

Kurs z załatwiania spraw przez internet dla osób w 
wieku emerytalnym  3 000,00      

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

Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie 
Ugodzianki

Propagowanie kultury hazackiej i aktywności 
społecznej na wśród mieszkańców  1 000,00      

Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi 
Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego 
Inwentarza

Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa 
ozdobnego oraz promocja Polskich ras ginących  2 500,00      

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno 
Krajoznawczego Rawicz

Konserwacja i modernizacja Rawickiego Szlaku 
Rowerowego

 3 980,00      

Stworzenie oraz bieżąca aktualizacja strony 
internetowej upamiętniającej społeczność żydowską 

zamieszkującą niegdyś w Rawiczu jako element 
promocji budowy lapidarium na terenie cmentarza 

żydowskiego w Rawiczu (Sierakowie)

Fundacja Dudziarz.eu - Wielkopolskie Kapele 
Dudziarskie  10 000,00      

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego 
Wisieloki w Szymanowie

Rozwój Zespołu Wisieloki i dziecięco-młodzieżowej 
Kapeli Dudziarskiej  18 000,00      

Stowarzyszenie Spotkań Twórczych 
STROJOWNIA

Wydanie płyty "Hyperborea" zespołu Strefa Niskich 
Ciśnień, inspirowanej i ilustrowanej malarstwem 

Tomasza Bzdęgi
 8 000,00      

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
Kadet Rawicz

Realizacja zajęć treningowych oraz startów Klubu 
MUKS Kadet Rawicz w lekkiej atletyce

 40 000,00      

 25 000,00      

Wsparcie działań Rawickiego Towarzystwa Tenisa 
Ziemnego  w 2021 roku  3 000,00      

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce 
sportowej w sekcji Rawicz  5 000,00      

Działalność klubu bokserskiego w ramach 
upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz 

współzawodnictwa sportowego
 8 000,00      

Rozwój piłki nożnej na terenie miasta i Rawicz - 
Osiedle Sarnowa

 29 000,00      

Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego na 
terenie Gminy Rawicz

 25 000,00      

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo i 
siatkówki

 26 000,00      

Rawicki Uczniowski Klub Sportowy KORONA-
RAWBUD Rawicz  8 000,00      

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pelikan 
Dębno Polskie  18 000,00      

Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia 
Rawicz

Działania zmierzające do rozwoju koszykówki na 
terenie gminy oraz organizacja znaczących imprez 

sportowych
 63 500,00      

 17 600,00      

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez treningi 
Taekwon-do

 18 000,00      

Rozwój piłki nożnej na terenie Rawicza oraz 
organizacja meczów i turniejów na terenie Rawicza  83 000,00      

Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik 
Rawicz

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 
dyscyplinie pływanie  47 000,00      

Przygotowanie zawodnika - mieszkańca gminy 
Rawicz do startów w Mistrzostwach Polski  4 000,00      

Wspieranie organizowania zajęć rekreacyjnych oraz 
realizacja sportu masowego na terenach wiejskich 

gminy Rawicz
 17 000,00      

Udział w zawodach żużlowych prowadzonych przez 
Polski Związek Motorowy  83 000,00      

Rozwój i popularyzacja futsalu na terenie gminy 
Rawicz  4 000,00      

NAbÓR dO PUbLICZNYCH PRZedSZKOLI I SZKÓŁ POdSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
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dOdATKOWA FUNKCjA 
dONIC NA RAWICKIM RYNKU

ULICA
bOCIANIA 
GOTOWA 
dLA
RUCHU
PIeSZYCH

W związku z potrzebą popro-
wadzenia nowego przejścia dla 
pieszych pomiędzy Rawiczem 
a Masłowem burmistrz Grzegorz 
Kubik podjął decyzję o wyłożeniu 
płyt betonowych i wysypaniu kru-
szywa pomiędzy terenem budowy 
prowadzonej przez PKP a ulicą 
Bocianią. 

Na gruntowym odcinku drogi 
wewnętrznej ul. Bocianiej zostało 
ułożonych 28 betonowych płyt na 
podsypce piaskowej na odcinku 84 
metrów. Cały odcinek jest wyprofi-
lowany i wysypany kruszywem. Za-
montowano również lampę solarną. 
Płyty oraz lampa zostały zdemon-
towane z ul. Działkowej. Pracow-
nicy Zakładu Usług Komunalnych 
wykarczowali krzaki i wystające 
gałęzie wzdłuż przejścia. Zamonto-
wano dwa znaki B-18 "Zakaz wjaz-
du pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 3,5 t". Również 
odcinek przy Ferrpolu został wy-
profilowany i wyrównany.

W drugiej połowie lutego PKP 
PLK planuje oddać przejście dla pie-
szych wzdłuż budowanego tunelu. 

/cib

Pierwotnie donice rozstawione na 
rynku miały przede wszystkim za 
zadanie wyznaczenie miejsc postojo-
wych. Niedawno zyskały nową funk-
cję.

 
Aktualne rozstawienie donic przy bu-

dynkach wyraźnie wydziela przestrzeń 
przeznaczoną wyłącznie dla pieszych. 
Przez co zwiększyło się poczucie bez-
pieczeństwa spacerujących po centrum. 
Obecne rozstawienie donic wpłynie też 
na komfort jazdy kierowców przejeżdża-
jących przez rynek. To na nich spoczywa 
obowiązek ustąpienia pierwszeństwa 
pieszemu w strefie zamieszkania. 

Niezmienna pozostaje za to funkcja 
estetyczna. Wiosną w donicach poja-
wi się roślinność, która nada nowemu 
rynkowi dodatkowego kolorytu.

 /red

Zamontowane zostały trzy nowe wiaty autobu-
sowe (dwie na ul. Piłsudskiego, jedna na Wałach 
Dąbrowskiego). Czwarta wiata w najbliższym czasie 
zostanie zamontowana przy Wałach Kościuszki. /red

NOWe WIATY 
AUTObUSOWe 
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Prace polegają na budo-
wie ciągu pieszo-rowero-
wego oraz zintegrowanego 
węzła przesiadkowego. 
Wykonawcą robót bu-
dowlanych została firma 
P.H.U. "CHOD-DRÓG" An-
drzejewski Przemysław 
z Krobi w partnerstwie 
z Przedsiębiorstwem Dróg 
i Ulic Leszno Sp. z o.o.. 

Na odcinku Rawicz – Szy-
manowo została wykonana 
ścieżka pieszo – rowerowa 
oraz kanalizacja deszczo-
wa. Obecnie nadal trwają 
roboty budowlane w miej-
scowości Słupia Kapitulna. 
W najbliższym czasie pla-
nuje się rozpoczęcie prac 
w Chojnie oraz w Rawiczu 
wzdłuż Alei Spacerowej.

Projekt pod nazwą ,,Bu-
dowa infrastruktury rowe-
rowej jako alternatywny 
sposób komunikacji w ra-
mach realizacji Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej na 

obszarze powiatu rawickie-
go" realizowany jest w Part-
nerstwie między Powiatem 
Rawickim, Gminą Rawicz 
oraz Gminą Pakosław, przy 
współfinansowaniu z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020.

/BZD

TRWAją RObOTY bUdOWLANe 
NA OdCINKU ŚCIeżKI RAWICZ-OSIeK

Wzorem lat ubiegłych przez 
cały miesiąc luty br. będzie 
trwał proces dostarczania de-
cyzji podatkowych na 2021 rok  
do mieszkańców Gminy Rawicz.

W teren wyruszą upoważnieni 
pracownicy urzędu miejskiego, soł-
tysi i gońce. Znakiem rozpoznaw-
czym tych osób będzie identyfikator 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 
z imieniem i nazwiskiem, którym 
będą zobowiązani się okazać pod-
czas doręczania decyzji. Z uwagi na 
panującą sytuację epidemiologiczną 
doręczyciele zostaną wyposażeni 
w środki ochrony osobistej (ma-
seczki, przyłbice, rękawiczki oraz 
płyn do dezynfekcji rąk) i nie będą 
wchodzić do mieszkań. Doręcze-
nie decyzji będzie następować na 
zewnątrz. Sugerujemy, by dla bez-
pieczeństwa mieszkańcy przygoto-
wali własne długopisy do podpisu 
odbioru decyzji.

Korespondencja będzie dorę-
czana w dniach od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach od 9.00 
do 20.00.

W razie nieobecności adresata 
próba doręczenia decyzji podatko-
wej zostanie powtórzona, dopiero 
w ostateczności dokument zostanie 
wysłany listem poleconym.

KOMUNIKAT

Decyzje 
podatkowe bez 

wychodzenia 
z domu

UWAGA!
Doręczyciele nie są upoważ-

nieni i nie mogą pobierać wpłat 
podatkowych od mieszkańców, 
jedyną czynnością jaką mogą 
wykonywać jest doręczanie 
decyzji podatkowych.

101. ROCZNICA 
POWROTU 
ZIeMI RAWICKIej 
dO MACIeRZY

17 stycznia 1920 roku - waż-
na data w naszej historii, data 
powrotu Ziemi Rawickiej do 
Macierzy. Dlatego mimo ogra-
niczeń spowodowanych pan-
demią, tego dnia nie mogło 
zabraknąć kwiatów.

Powiatowi i gminni samo-
rządowcy oraz przedstawi-
ciele stowarzyszeń, instytucji 
i organizacji pozarządowych 
upamiętnili to wydarzenie 
składając wiązanki kwiatów 
w Rawiczu przed Pomnikiem 
Żołnierza Polskiego. /red Fo

t.
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UWAGA!
Osoby, które z jakiegoś powodu nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają  

wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką 
ZUS, która wypłacała im świadczenie.

Noce nadal są mroź-
ne, dlatego zwracamy się 
z prośbą o reagowanie w sy-
tuacjach nagłych, gdy ktoś 
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 chłodne 
dni poszukują schronienia 
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.

Pomóc można w szcze-
gólności poprzez zgłaszanie 
miejsc przebywania osób 
bezdomnych i innych przy-

padków, w których widoczna 
jest potrzeba udzielenia oso-
bie schronienia, odzieży czy 
ciepłego posiłku.

W takich sytuacjach może-
my powiadomić:
● Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rawi-
czu, Gen. Grota-Roweckiego 
4a, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 
40 37,
● Komendę Powiatową Policji 
w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 
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.

/red

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych rozpoczął wysył-
kę ok. 9,5 mln deklaracji 
podatkowych PIT za 2020 
r. Formularze trafią do 
wszystkich, którzy w ubie-
głym roku pobierali jakie-
kolwiek świadczenie z ZUS.

Co roku, na przełomie 
stycznia i lutego, ZUS rozpo-
czyna wysyłkę deklaracji PIT. 
Przed 1 marca wszyscy, któ-
rzy w ubiegłym roku, choćby 
jeden raz pobrali świadczenie 
z ZUS, otrzymają deklarację 
podatkową. Z ponad 9,5 mln 
wysyłanych deklaracji, ok. 
8,3 mln otrzymają emeryci 
i renciści. Pozostałe formula-
rze trafią m.in. do osób, które 
w ubiegłym roku pobierały 
zasiłki chorobowe, macie-
rzyńskie, czy opiekuńcze. Na 
terenie Wielkopolski deklara-
cje PIT trafią do prawie 910 
tys. klientów ZUS.

Co ważne, w tym roku, ZUS 
nie rozlicza świadczeniobior-
ców z nadpłatą podatku. Ta-
kie osoby dostaną PIT 11A, 
a zwrot z tytułu nadpłaty 
podatku, otrzymają bezpo-
średnio z urzędu skarbowego 
– informuje Marlena Nowi-
cka – regionalna rzeczniczka 

prasowa ZUS w Wielkopol-
sce – Zwrot nadpłaty nastąpi 
w ciągu 45 dni od złożenia 
zeznania podatkowego.

Jeżeli świadczeniobior-
ca nie otrzymywał innych 
dochodów i nie korzysta 
z odliczeń, nie musi składać 
zeznania podatkowego PIT-
37 lub PIT-36. Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa (KAS) 
przygotowuje wszystkim po-
datnikom zeznania podatko-
we i udostępnia je w wersji 
elektronicznej w aplikacji 
e-Deklaracje dostępnej na 
stronie podatki.gov.pl. Nato-
miast świadczeniobiorcy, któ-
rzy chcą skorzystać z odliczeń 
od dochodu lub od podatku, 
mogą to zrobić w zeznaniu 
podatkowym PIT-37 lub PIT-
36, które powinni złożyć do 
urzędu skarbowego do 30 
kwietnia 2021 r.

Każdy emeryt i rencista 
może również przekazać  
1 proc. podatku na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego. 
Jeżeli jest to ta sama organi-
zacja, co w roku ubiegłym, 
świadczeniobiorca nie musi 
składać żadnej dodatkowej 
dokumentacji w urzędzie 
skarbowym. Jeżeli jest to inna 
organizacja, należy wówczas 
złożyć w urzędzie skarbowym 
druk PIT-OP.

PAMIĘTAjMY O beZdOMNYCH, SAMOTNYCH, 
STARSZYCH I POTRZebUjąCYCH
- SZCZeGÓLNIe W OKReSIe ZIMOWYM

WYSYŁKA deKLARACjI PIT ZA 2020 ROK
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Nowoczesny budynek 
powstaje w centrum mia-
sta. Były gmach Gimnazjum 
nr 1 jest przebudowywany 
tak, by powstać w nim mo-
gło centrum edukacyjne dla 
mieszkańców gminy. Na ten 
cel samorząd Rawicza otrzy-
mał dofinansowanie. 

Prace już trwają. Obecnie 
wykonawca inwestycji pro-
wadzi rozbiórki wewnątrz 
budynku. - Wybierana jest 
ziemia w zasypanych pomiesz-
czeniach, w których docelowo 
mają znaleźć się toalety i szyb 
windy. Przekuta została ściana 
na wprost wejścia i połączone 
zostały korytarze – tłumaczy 
wiceburmistrz Paweł Szybaj. 
Gmach po byłym gimnazjum 
przejdzie sporą metamorfo-
zę, zostaną wykonane m.in. 
nowe konstrukcje wewnątrz 
budynku, prace wykończenio-
we – murarskie, posadzkowe, 
izolacje termiczne, tynkarskie 
czy nowe instalacje wodo-

ciągowe, przeciwpożarowe, 
kanalizacyjne i centralnego 
ogrzewania. Zmieni się tak-
że okolica budynku. Zosta-
ną przeprowadzone prace 
związane z budową nowej 
nawierzchni, ogrodzenia czy 
nasadzeniem zieleni. 

Co znajdzie się 
w Multibibliotece? 

W Multibibliotece znaj-
dą się zbiory, które obecnie 
mieszczą się w miejskich 
bibliotekach, m.in. w Domu 
Kultury czy przy ul. Staszica.  
Przestrzeń Multibiblioteki bę-
dzie podzielona ze względu 
na kondygnacje. Na pierwszej 
znajdą się m.in. pomieszcze-
nia MultiMuzyki, sala spotkań 
i magazyny, z kolei na drugiej 
czytelnia, salonik prasowy, 
strefa ciszy, wypożyczalnia 
książek i sala regionalna. 
Trzecia kondygnacja będzie 
służyła administracji, warszta-
tom oraz znajdzie się tam wy-
pożyczalnia, strefa malucha 
i audiowizualna, natomiast 
na czwartej umiejscowione 
zostaną pomieszczenia ak-
tywności lokalnej, coworking, 
strefa aktywności rodzinnej. 
W budynku znajdą się także 
toalety, pomieszczenia socjal-
ne, kuchnia, magazyny i po-
mieszczenia techniczne. 

Płaskorzeźba 
zabezpieczona 

Płaskorzeźba upamiętniają-
ca patrona byłego Gimnazjum 
nr 1 w Rawiczu Henryka Sien-
kiewicza, która znajdowała 
się na centralnej ścianie od 
wejścia, na czas remontu bu-
dynku została zabezpieczona 
i odpowiednio przechowa-
na. Docelowo płaskorzeźba 
zostanie umieszczona w wy-
remontowanym budynku ra-
wickiej Multibibliotki, jako 
pamiątka po działalności 
Gimnazjum nr 1 w Rawiczu 
w murach tego budynku.   

/cib

MULTIbIbLIOTeKA W bUdOWIe
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Po kilkumiesięcznej przerwie Mu-
zeum Ziemi Rawickiej jest ponownie 
otwarte dla zwiedzających, na tym 
etapie wyłącznie dla turystów indy-
widualnych. 

Zamknięcie muzeum było konse-
kwencją wdrożenia odgórnych decyzji 
rządowych, związanych z przeciwdzia-
łaniem epidemii. Sytuacja ta dotyczyła 
wszystkich instytucji kultury w całej 
Polsce – Pomimo braku możliwości 
bezpośredniego kontaktu z turystami, 
uczniami oraz innymi odbiorcami na-
szych działań kulturalno-edukacyjnych 
praca merytoryczna muzeum w mi-
nionym okresie nie została przerwana 
– podkreśla Adriana Miara, Dyrektor 
Muzeum – Skupiliśmy się na czynnoś-
ciach wewnętrznych, możliwych do 
realizacji w warunkach reżimu sani-
tarnego, a także na działaniach po-
pularyzatorskich z wykorzystaniem 
mediów społecznościowych. 

„Muzeum Ziemi Rawickiej Wirtu-
alnie” - pod takim wspólnym tytułem 
były prowadzone muzealne działa-
nia promocyjne i popularyzatorskie 
w Internecie. Na profilu społecznoś-
ciowym muzeum od marca ubiegłego 
roku są systematycznie publikowane 
krótkie teksty informacyjne z ikono-
grafią, przede wszystkim o tematyce 
historycznej. Oprócz prezentacji in-
teresujących eksponatów, archiwal-
nych zdjęć, w wersji online można 
oglądać także wystawy edukacyjne, 
m.in. poświęcone lokalnym konteks-
tom wydarzeń historycznych, których 
rocznice obchodziliśmy w minionym 
roku – stulecia powrotu powiatu ra-
wickiego do niepodległej Polski oraz 
stulecia bitwy warszawskiej. W tym 
celu uruchomiono również kanał 
muzeum w serwisie YouTube. Wy-
stawa pt. „Rawicka synagoga” została 
zaprezentowana najpierw w wersji 
cyfrowej, obecnie można ją obejrzeć 
„na żywo” w holu ratusza. Planszom 
z materiałami archiwalnymi towa-
rzyszy prezentacja fragmentów oca-
lonych płyt nagrobnych z cmentarza 
żydowskiego w Sierakowie. Muzeum 
współuczestniczyło także jako partner 
w organizacji wystawy plenerowej pt. 
„Tradycyjne instrumenty hazackich 
kapel na archiwalnych fotografiach”, 
która powstała jako rezultat projektu 
dokumentacyjnego realizowanego 
przez członków Grupy Artystycznej 
„Mozaika” z Poznania oraz mieszkań-
ców gmin Rawicz i Pakosław. 

Oprócz opracowania wystaw w mi-
nionym okresie zostały zrealizowane 
nowe projekty wydawnicze. Muzeum 
jest wydawcą albumu historycznego 
pt. „Kadeckie barwy” autorstwa Hen-
ryka Pawłowskiego, zawierającego 
kilkadziesiąt reprodukcji archiwal-
nych fotografii dokumentujących dzia-
łalność w latach 1925-1939 Korpusu 
Kadetów nr 3/2 w Rawiczu. Wszystkie 
prezentowane w albumie zdjęcia zo-
stały poddane profesjonalnej kolo-
ryzacji. Druga publikacja to katalog 
tematyczny zbiorów muzeum z dzie-
dziny sfragistyki, czyli tłoków pie-
czętnych, pieczęci i ich odwzorowań. 

Autorem opracowania jest także Hen-
ryk Pawłowski. Obydwa wydawnictwa 
można kupić w Punkcie Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej w ratuszu. 

W październiku ubiegłego roku 
została zakończona kompleksowa 
reinwentaryzacja zbiorów muzeum. 
Zakres prac obejmował m.in. opraco-
wanie naukowe kart ewidencyjnych 
oraz digitalizację eksponatów – Wyko-
naliśmy digitalizację około 4000 obiek-
tów muzealnych, w tym wszystkich 
eksponatów, zabytków archeologicz-
nych oraz dzieł sztuki współczesnej. 
Odwzorowania cyfrowe aktualnie służą 
nam do celów ewidencyjnych i nauko-

wych, natomiast w przyszłości będą 
podstawą do utworzenia cyfrowego 
muzeum lub repozytorium dokumenta-
cji regionalnej – dodaje Adriana Miara. 

Pomimo trudnej sytuacji społecznej 
rawiccy muzealnicy nie rezygnują 
z ciekawych planów na przyszłość. 
W maju zostanie otwarta czasowa 
wystawa fotografii Zdzisława Beksiń-
skiego, wstęp na tę ekspozycję będzie 
wolny, z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego. Przygotowywana jest tak-
że wystawa dokumentująca efekty ba-
dań archeologicznych, prowadzonych 
w trakcie rewitalizacji rynku. Trwają 
prace nad wydaniem zaktualizowanej 

wersji przewodnika turystycznego pt. 
„Rawicz. Przewodnik po starówce” 
oraz nowych publikacji edukacyjnych 
dla dzieci. W partnerstwie z Zespołem 
Szkół Zawodowych w Rawiczu, Rawi-
ckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
i Oddziałem PTTK będzie realizowany 
projekt związany z upamiętnieniem 
postaci Stefana Bobrowskiego. 

Z kolei szereg działań związanych 
z promocją walorów krajoznawczych 
ziemi rawickiej, w tym szlaków tury-
stycznych i zabytków podejmie w zbli-
żającym się sezonie Punkt Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej. 

/MZR

MUZeUM PONOWNIe OTWARTe
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RAWICZ W BIAŁEJ SCENERII
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Nasza historia

W 1699 r., wraz ze śmiercią Wła-
dysława Przyjemskiego, zakończyły 
się w Rawiczu rządy rodu Przyjem-
skich. Dla wdowy po Władysławie, 
Katarzyny (również wywodzącej 
się z familii Przyjemskich) śmierć 
męża stanowiła potężny cios.  Prze-
rażona wymieraniem kolejnych 
gałęzi swojego rodu oraz perspek-
tywą samotnego życia zdecydowa-
ła się na powtórne zamążpójście. 
Swoimi planami małżeńskimi 
wywoła jednak niemały skandal 
w szlacheckich kręgach.

Kontrowersyjny 
mezalians

Wieść o niespodziewanym owdo-
wieniu Katarzyny błyskawicznie ro-
zeszła się po dworkach i pałacach, 
wywołując niemałe zainteresowanie. 
Potencjalny małżonek szlachcianki 
zyskiwał bowiem nie tylko wywodzą-
cą się ze znamienitego rodu żonę, ale 
i jej majątek. Stawka była wysoka, 
gdyż Katarzyna posiadała na włas-
ność 3 miasta oraz aż 30 wsi. 

Nadzieję na przejęcie fortuny 
prędko zgasła; tuż po zakończeniu ża-
łoby Przyjemska zaręczyła się. Wieść 
o wybranku szlachcianki wywołała 
jednak zdumienie wśród braci szla-
checkiej. Oto jej mężem miał zostać… 
dalszy kuzyn, Stanisław Kretkowski. 
Wrzenie ogarnęło przede wszystkim 

szeregi magnaterii: jakim prawem 
majętna, wywodząca się z szanowa-
nej familii kobieta mogła związać się 
z reprezentantem podupadającego, 
tracącego na znaczeniu rodu! 

Taka opinia na temat Stanisława 
nie była sprawiedliwa – Kretkow-
scy, choć nie należeli do szlacheckiej 
elity, nie pozostawali anonimowi. 
W historii rodu znaleźć można czo-
łowych senatorów Rzeczypospolitej, 
zarówno biskupów, jak i wojewo-
dów. Sam Stanisław nie zapisał się 
jednak w pamięci szlachty żadnym 
wartym odnotowania czynem. Jego 
najbardziej znanym „osiągnięciem” 
pozostawała pokaźna fortuna, jaką 
zawdzięczał kobietom - siostrze Teo-
fili oraz pierwszej żonie – Eleono-
rze Mycielskiej.

Ślub Katarzyny ze Stanisławem 
odbył się w 1701 r. w Rawiczu, a we-
sele – tego samego roku w Koźminie. 
Po zabawie „młoda para” przybyła 
do Rawicza, w którym zgotowano jej 
uroczyste powitanie. Małżeństwo, 
które przez kilka miesięcy stanowiło 
najważniejszy temat spotkań towa-
rzyskich, nie trwało długo – w 1704 
r. zmarł Stanisław, a rok później 
Katarzyna. W efekcie Rawicz wraz 
z przyległościami przeszedł na córkę 
Przyjemskiej z pierwszego małżeń-
stwa, Ludwikę Marię Opalińską oraz 
jej męża – Jana Kazimierza Sapiehę.

Sapiehowie - czołowy
ród Rzeczypospolitej 

Zawarte w 1699 r. małżeństwo 
Ludwiki Marii z Janem Kazimierzem 
otworzyło nowy rozdział w dziejach 
Rawicza. Jego właścicielami stawali 
się przedstawiciele jednego z naj-
potężniejszych rodzin magnackich 
w Rzeczypospolitej – Sapiehowie. 

Ród ten wywodził się z Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, z obszarów 
dzisiejszej Białorusi. Swoją pozy-
cję budował systematycznie od XVI 
wieku, dzięki bogatym ożenkom, 
roztropnemu gospodarowaniu mająt-
kiem oraz wiernej służbie kolejnym 
królom. Strategia ta zaprocentowała 
- w ciągu kilkudziesięciu lat Sapie-

howie praktycznie zdominowali całe 
Wielkie Księstwo Litewskie, budząc 
coraz większą zawiść wśród innych 
wielkich rodów – przede wszystkim 
Radziwiłłów i Wiśniowieckich. 

Dla rosnących w siłę Sapiehów 
Wielkie Księstwo stawało się zbyt 
małe. Coraz baczniej śledzili sytuację 
w innych zakątkach Rzeczypospoli-
tej, by przy sprzyjających okolicz-
nościach rozszerzyć tam wpływy. 
Jedna z takich okazji nadarzyła się 
w Wielkopolsce, gdzie poszukiwano 
męża dla młodziutkiej Ludwiki Marii. 
Kandydatem do jej ręki został Jan Ka-
zimierz – chrześniak zwycięzcy spod 
Wiednia, króla Jana III Sobieskiego. 

Czasy Sapieżańskie to dla Rawicza 
okres niezwykle burzliwy. Na miasto 
spadały kolejne plagi – epidemie, 
klęska głodu, pożary czy przemar-
sze wojsk. Każda z nich rujnowała 
Rawicz i jego mieszkańców, stając 
się dla Sapiehów poważnym 
wyzwaniem.

Tomasz Musielak

Od 14 lutego na kana-
le YouTube Domu Kultury 
w Rawiczu umieszczony jest 
koncert wokalny "Bo mi-
łość". Usłyszycie w nim jed-
ne z piękniejszych utworów 
o miłości, których z pewnoś-
cią już dawno nie słyszeliście 
w radiu. Artyści zaśpiewali 
m.in. piosenki z repertuaru 
Eltona Johna, The Beatles, 
Seweryna Krajewskiego, 
Kayah czy Violetty Villas 
w aranżacjach Jacka Zame-
ckiego.

W widowisku wystąpili 
wokaliści: Aleksandra Szur-
got, Magdalena Zamoroka, 
Wojciech Dereń i Filip Mizia. 
Podczas koncertu zaśpiewał 
również reżyser koncertu Da-
riusz Taraszkiewicz. Solistom 

towarzyszyła część studia 
wokalnego Kreacja: Paulina 
Lisiecka, Lena Majewska, Mar-
ta Sobolewska, Eliza Banasz-
kiewicz i Wiktoria Wojtyczka 
oraz zawodowa para taneczna 
- Magdalena Kogut i Aleksan-
der Hołod – wicemistrzowie 
Polski w tańcach latynoame-
rykańskich.

/DK

RAWICZ W PIeRWSZYCH LATACH 
PO PRZYjeMSKICH

KONCeRT WALeNTYNKOWY WCIąż 
dOSTĘPNY

ZAPRASZAMY!!!
Na fanpage, instagram 

oraz na kanał YouTube Domu 
Kultury w Rawiczu a także 
na stronę dk.rawicz.eu. Znaj-
dziecie tam wszystkie bieżące 
informacje, zapowiedzi i re-
lacje z wydarzeń.



2/2021 (rok XXVIII)     gazeta@rawicz.eu12

Prolog
Biblioteka Cieni była znana 

w całym miasteczku. Co roku 
odbywały się tam wystawy 
najsłynniejszych autorów kry-
minałów z całego świata. Ten 
jeden raz w roku zjeżdżała się 
tam cała Anglia. W tym Timothy 
Taylor, szesnastolatek zafascy-
nowany mrocznymi zagadka-
mi, Cassie Wright znana jako 
„ta dziwna osiemnastolatka” 
i Caleb Evans, chłopak który 
przyjeżdża na wystawy w celu 
znalezienia atrakcyjnej dziew-
czyny, która nie będzie zadawa-
ła żadnych pytań. Wydawać by 
się mogło, iż tych nastolatków 
nic nie łączy i nigdy nie będzie. 
Ale życie pełne jest niespodzia-
nek, nie zawsze tych dobrych. 
Ta, która ich połączyła, na pew-
no do dobrych nie należała.

Rozdział 1
– Patrz to ona... – szeptali lu-

dzie mijający mnie z naiwną 
nadzieją, że ich nie słyszę. – Jej 
rodzice wyjechali za granicę, 
zostawiając to dziecko samej 
sobie. Podobno kompletnie 
zdziczała i odwróciła się od 
przyjaciół. Mówię Ci Elizabeth, 
ta rodzina brała udział w ja-
kichś szemranych sprawach, 
a kto wie, może ta cała Cassie 
do dzisiaj zajmuję się „rodzin-
nymi interesami”.

– Cassie, nie zwracaj na to 
uwagi – karciłam się w duchu – 
patrz prosto przed siebie, kieruj 
się do biblioteki. Wiesz, że to 
nieprawda. Twoi rodzice mieli 
problemy finansowe, dlatego 
wyjechali. Wyjechali, by zapew-
nić Ci godną przyszłość, by... 
Kogo ty oszukujesz, Cassandro? 
To egoiści, którzy wmawiają ci 
bajki wyssane prosto z palca, 
a ty w to ślepo wierzysz... i  za-
wsze będziesz.

Biblioteka. Może tu zaznam 
trochę spokoju od ciekawskich 
spojrzeń ludzi aż po pogardliwe 
prychnięcia. Może tu odnajdę 
swoje miejsce...

– Ty naprawdę postradałaś 
zmysły, Cassie – westchnęłam 
głęboko, nie zauważając, że 
coraz bardziej zagłębiam się 
w ciemne zakamarki opusto-
szałej o tej porze biblioteki. 
Wystawa już się skończyła, 
ale przecież biblioteka była 
nadal otwarta. – Czemu tu jest 
tak pusto... i cicho... i ciemno? 
Kompletnie nic nie widać, gdzie 
tu jest jakiś włącznik światła?

– Cassie... – powiedział KTOŚ 
moje imię.

– Halo, jest tu kto? – krzyknę-
łam aż poniosło się echo. Huk! 
Spadła książka, a dokładnie 
„Zbrodnia doskonała” Jamesa 
Taylora. – Spokojnie, Cass, to 
tylko wiatr. Coś Ci się wyda-
je. To wiatr zepchnął książkę, 
a jego świst „wypowiedział” 
twoje imię. To tylko twoja wy-
obraźnia. Tylko wyobraźnia... 

– W środku byłam przerażona 
nie na żarty. Kto by nie był?

– Cassie... Chodź do mnie... – 
usłyszałam znowu. – To tylko 
wiatr! – wmawiałam sobie, idąc 
w stronę drzwi wyjściowych. – 
Już tylko ostatni zakręt i wyjdę 
z tego miejsca. Ostatni za...

– Pomooocy – szepnął ktoś 
drżącym głosem w ciemnym 
kącie. – Uwolnij mnie, prroszę...

– Kim jesteś? – zapytałam, 
podchodząc bliżej. Bliżej ciem-
ności i strachu bijącego od owej 
osoby. Jeszcze tylko dwa kroki 
i zobaczę, kto to. O cholera...
Caleb Evans. 

Rozdział 2
Co on tu robi? W bibliotece... 

Przywiązany do krzesła i uma-
zany… krwią. O mój Boże. Co tu 
się dzieje?!

– Co tu się wyprawia?! 
– krzyknęłam na cały głos. 
– Czemu jesteś we krwi?! To 
sen prawda? Niech mnie ktoś 
uszczypnie! O mój Boże...

– Nie krzycz, bo usłyszy – po-
wiedział coraz bardziej roztrzę-
siony chłopak. – Uwolnij mnie, 
szybko i uciekajmy.

– Kto usłyszy? Caleb! Halo, 
słyszysz mnie?! – Chłopak wpa-
trywał się w jakiś punkt za mną. 
– Caleb, proszę Cicięę, odezwij 
się. Kto usłyszy?

– On – odrzekł i wskazał 
palcem za mnie. – Uważaj!!! 
– zdążyłam się tylko odwrócić 
i zobaczyć zarys postaci sto-
jącej za mną, zanim zostałam 
uderzona w głowę metalową 
pałką, a przed moimi oczyma 
pojawiły się mroczki.

Rozdział 3
Gdybyś zapytał się, co poczu-

łam od razu po przebudzeniu, 
bez wątpienia odpowiedziała-
bym, że okropny ból w skroni 
i spływającą ciecz z mojego 
czoła, którą, jak się później oka-
zało, była krew. Czerwona jak 
spadające płatki czerwonych 
róż. A co zobaczyłam? Była to 
bezgraniczna ciemność, w któ-
rej ledwo co rozpoznawałam 
swoje własne dłonie. Później 
rozbłysły lampy. Byłam w piw-
nicy, w bibliotece, gdzie prze-
chowywano stare, zniszczone 
książki, a obok mnie na krześle 
siedział Caleb. Płakał? To on 
jednak ma uczucia.

– Caleb, czy potrafisz mi wy-
tłumaczyć, co tu się do chole-
ry wyprawia?

– Ty żyjesz?! – krzyknął 
chłopak, patrząc na mnie jak 
na ducha. – Myślałem, że cię 
zabił, a ja tu zostanę na zawsze.

– Kto to był? Kto uderzył 
mnie w głowę?

– Ja... ja nie wiem. – Chłopak 
widocznie coś ukrywał, ale nie 
zdążyłam wyciągnąć od niego 
kolejnych informacji, bo usły-
szeliśmy kroki na schodach 
prowadzących do piwnicy. 

Chłopak pokazał mi, bym 
była cicho. Chwilę później 
do piwnicy zajrzała znajoma 
twarz. Ku naszemu zdziwieniu 
był to Timothy Taylor. Kolejny 
dziwny osiemnastolatek, miesz-
kający w dzielnicy bogaczy. 
Kolejny popularny nastolatek, 
uważający się za króla mia-
steczka, jak nie całego świata. 

– Timothy...? – usłyszałam 
zdziwiony głos chłopaka sie-
dzącego na krześle. – Co… co 
ty tutaj robisz? Przyszedłeś 
nas uwolnić?!

– Nie rób sobie nadziei... – 
odpowiedziałam lekko znu-
dzonym tonem. – Przecież to 
zadufany w sobie dupek. 

– Masz rację, Cass. Jestem 
dupkiem, który na pewno nie 
przyszedłby was uwolnić. – Po 
pierwsze, skąd on znał moje 
imię, a po drugie, czy to on ude-
rzył mnie w głowę? – Uprzedza-
jąc wasze pytania: nie, to nie ja 
cię zraniłem, Cassie, i nie, nie 
powiem, kto to zrobił, bo zaraz 
sam się wam przedstawi. 

Milion myśli kotłowało mi się 
w głowie. Czy on powiedział, 
że poznamy tego psychopa-
tę, który nas tu uwięził? Nie 
zdążyłam się dłużej nad tym 
głowić, bo usłyszałam kolejne 
kroki. Nie tylko ja. Timothy od 
razu odwrócił głowę w stronę, 
a Caleb usiadł nieruchomo ze 
wzrokiem utkwionym w zie-
mię. Najpierw zobaczyłam, co 
nowa postać trzyma w ręku. 
Była to książka. Ta sama, która 
niedawno spadła z półki, a mia-
nowicie „Zbrodnia doskona-
ła” Jamesa Taylora. Taylora...! 
Timothy Taylor. James Taylor. 
Nie! To chyba jest jakiś żart. 
Bardzo nieśmieszny żart.

– Nie... – szepnęłam, podno-
sząc głowę. Ujrzałam twarz 
słynnego autora książek kry-
minalnych i... ojca nastolatka 
z mojej szkoły? Czemu nigdy się 
nie domyśliłam? Prawdą jest, 
że autor „Zbrodni doskonałej” 
nigdy się nie ujawnił. Nigdy też 
nie widziałam rodziców Tay-
lora. Ale drugiej strony – mają 
takie samo nazwisko, które 
ma... połowa Anglii. – Nie! To ty! 
Wszystko się wreszcie układa. 
Obecność Timothy'ego, książka 
w twoim ręku…

– Brawo, Cassandro, za-
wsze wiedziałem, że jesteś 
mądrą dziewczyną. Znacznie 
mądrzejszą od tego głupca, 
mojego syna, który nie umie 
porządnie wykonać jednego za-
dania – skomentował, po czym 
zwrócił się do syna. – Miałeś się 
im nie pokazywać, mieli nie 
wiedzieć o twojej obecności, 
o twoim współuczestnictwie 
w tym planie! Po wszystkim 
miałeś normalnie wrócić do 
swojego życia, a teraz?! 

Timothy wyglądał na prze-
straszonego. Nie powiem, 

trochę mu współczułam, ale 
jednak w tej bitwie wygrywa-
ła moja niechęć do niego. Pan 
Psychopata Taylor trochę się 
uspokoił i zwrócił się teraz do 
mnie i Caleba:

– Pewnie jesteście ciekawi, 
czemu się tu znaleźliście i co da-
lej z wami będzie. Zapewne czy-
taliście moją książkę. Ogromnie 
ubolewam, że jej fabuła jest 
tylko fikcją literacką. Z tego 
powodu was tu zamknąłem. 
Od lat już to planowałem! Akcja 
z książki zostanie przeniesiona 
do prawdziwego życia, a wy bę-
dziecie głównymi bohaterami!

– Co!? Oszalałeś?! Mamy ro-
bić to, co w książce?! – krzyk-
nęłam ze zdumienia. Przecież 
on do reszty zwariował!

– Dokładnie, Cass, a teraz pij. 
– powiedział spokojnie, lecz do-
sadnie, po czym podał mi fiolkę 
z zielonkawym płynem pach-
nącym miętą. Caleb dostał to 
samo. – Albo wypijesz to sama, 
albo ci pomożemy.

Zdecydowanie wolałam wy-
pić płyn samodzielnie, choć 
martwiłam się, czy nic mi się 
po nim nie stanie.

– Pij! – ponaglił Taylor i wy-
piłam...

Rozdział 4
Tym razem obudziłam się 

w pokoju, który oświetlała tylko 
jedna mała lampka zwisająca 
z sufitu. Na jednej ze ścian wi-
siał rysunek mojej szkoły, a na 
drugiej rysunek rodzinnego 
domu. Nagle z zamontowanych 
głośników popłynął głos Jame-
sa Taylora.

– „Rozdział 1. Emily obudziła 
się w pokoju z dwoma rysunka-
mi na ścianach. Jej domu i szko-
ły. Co one oznaczają? Gdzie tym 
razem zabójca zaatakuje?” No 
właśnie, gdzie, Cassie? Myśl. Jak 
było w książce? – głos ustąpił. 

Pierwsze zadanie, by się stąd 
wydostać. Przypomnij sobie co 
wybrała Emily. Malutka Emily. 
Myśl, myśl. W szkole byłoby 
dużo świadków, za to w domu 
– sąsiedzi, ale gdyby zaatako-
wać nocą. Mogłoby się udać. 
Nie zostawiać śladów, założyć 
rękawiczki, załatwić sprawę 
szybko i bezgłośnie.

– Wybieram dom. Zabójca 
zaatakuje dom.

– Brawo, Cassandro! Prze-
chodzisz do drugiego pokoju! 
– dobiegł głos i bezszelestnie 
otworzyły się drzwi, których 
wcześniej nie zauważyłam. 

Za drzwiami czekał na mnie 
Caleb przywiązany do krzesła, 
a nad nim stał Timothy z ło-
mem w ręku. Wszyscy tu kom-
pletnie powariowali!

– „Rozdział 2. Emily zauwa-
żyła dwóch nielubianych ucz-
niów ze swojej szkoły. Jeden 
chciał skrzywdzić drugiego, 
a przecież mama uczyła ją, że 
nie wolno stosować przemo-

cy. Lepiej porozmawiać...” Co 
zrobisz, Cass? Jak przekonać 
kolegę, że nie warto.

Szczerze, nie miałam poję-
cia. Co zrobiła Emily? Próbo-
wała porozmawiać, a więc ja 
też muszę.

– Timothy, to nie jesteś ty – 
zaczęłam. – Nie robisz takich 
rzeczy. Nie chcesz tego, nie 
rujnuj sobie reszty życia. Nie 
poświęcaj się dla jakichś cho-
rych fantazji swojego ojca. – Na 
twarzy chłopaka pojawiło się 
zwątpienie, a w oczach zaszkli-
ły łzy. Nagle odezwał się głos 
z głośników.

– Cassandro! Nie przesadzaj. 
Ale ja kontynuowałam:
– Możesz się stąd wydostać 

i żyć dalej. Słyszałam, że intere-
sują cię zagadki? Tylko nikogo 
nie krzywdź. – Chłopak wyglą-
dał na całkiem załamanego. – 
Proszę, Timot... – nie zdążyłam 
dokończyć, bo nagle otworzyły 
się drzwi, a do pokoju wszedł 
James. Cały czerwony na twa-
rzy ruszył w moją stronę. Nie 
zdążyłam nic powiedzieć, zosta-
łam przygwożdżona do ściany, 
zaczął mnie dusić.

– Ty idiotko! Miałaś szan-
sę stąd wyjść, a teraz musisz 
ponieść karę za wygadywanie 
tych bzdur mojemu synowi. 
On nie jest nic wart! – Kątem 
oka zauważyłam Timothego 
pędzącego w naszą stronę z ło-
mem w ręku.

– Nie waż się tak nigdy 
o mnie mówić! – krzyknął chło-
pak i uderzył swojego ojca. Ten 
upadł, a z jego głowy pociekła 
krew. – O mój Boże, co ja zro-
biłem!? Lepiej stąd uciekajmy, 
zanim się ocknie.

Timothy wyprowadził mnie 
i Caleba z pokoju. Okazało się, 
że byliśmy w piwnicach biblio-
teki. Później akcja potoczyła się 
bardzo szybko. Caleb zadzwo-
nił na policję i pogotowie. Gdy 
służby przyjechały, wzięli Ja-
mesa Taylora do szpitala, a nas 
na posterunek, byśmy złożyć 
zeznania. Timothy wyznał, że 
uderzył ojca w mojej obronie. 
Uniewinnili go. Nie udało się 
uratować Jamesa. Zmarł w dro-
dze do szpitala. 

Rok później
Minął rok od feralnych wy-

darzeń w bibliotece. Miasteczko 
tętni życiem. Z tego, co wiem, 
Timothy wyjechał do innego 
kraju, nie mogąc pogodzić się 
z tym, co zrobił. Caleb wrócił 
do swoich przyzwyczajeń, a co 
się stało ze mną? Trafiłam do 
domu dziecka, skąd zabrali 
mnie moi zastępczy rodzice, 
których uważam za rodzonych. 
Ani moja mama, ani tata się nie 
odezwali, a ja chyba powoli się 
z tym godzę. Mam kochającą 
rodzinę, na którą zawsze mogę 
liczyć. To mi wystarczy. Chyba...                

Koniec

Zuzanna Armata (lat 14); II miejsce w konkursie na opowiadanie “Noc w bibliotece” w kategorii Młodzież 6-8.
Podopieczna Pani Moniki Kląskały - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej

OPOWIADANIE

NOC W bIbLIOTeCe CIeNI
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WYSPeCjALIZOWANe URZĘdY dLA 
dUżYCH I ŚRedNICH POdATNIKÓW 

Podatnicy rozliczający 
swoje dochody z najmu 
w formie ryczałtu powinni 
pamiętać o zmianie termi-
nu składania PIT-28 za rok 
2020 – można to zrobić od 
15 lutego do 1 marca 2021 r. 
Rozliczający się według 
skali podatkowej składają 
PIT-36 na dotychczasowych 
zasadach (do końca kwietnia 
2021 r.).

Podstawową formą opodat-
kowania przychodów z najmu 
prywatnego są ogólne zasa-
dy według skali podatkowej. 
W takim przypadku zaliczki 
powinny być wpłacane do 
20 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni, a roz-
liczenia rocznego dokonuje 
się w PIT-36 do końca kwietnia 
kolejnego roku. W tej formie 
opodatkowania wynajmujący 
może odliczyć koszty uzyska-
nia przychodu, takie jak np. 
wydatki poniesione w związ-
ku z utrzymaniem i bieżącą 

eksploatacją przedmiotu naj-
mu, wydatki na wyposażenie 
(meble, sprzęt AGD), remonty, 
odpisy amortyzacyjne czy od-
setki od kredytu.

Podatnicy osiągający przy-
chody z najmu mogą też wy-
brać opodatkowanie w formie 
ryczałtu. Za równoznaczne 
z dokonaniem wyboru opo-
datkowania w tej formie na 
dany rok podatkowy uznaje 
się pierwszą w roku podatko-
wym wpłatę (a jeżeli przychód 
został osiągnięty w grudniu 
– złożenie zeznania).

W ryczałcie obowiązują 
dwie stawki podatku: ba-
zowa – 8,5% oraz 12,5% (od 
nadwyżki przychodu ponad 
100 tys. zł), nie ma natomiast 
możliwości odliczenia kosztów 
uzyskania przychodu. Wpłat 
ryczałtu można dokonywać 
miesięcznie lub – pod okre-
ślonymi warunkami – kwar-
talnie*.

Jeśli wynajmującymi są 
małżonkowie, którzy mają 
rozdzielność majątkową, 
każdy z nich powinien opo-
datkować swoje przychody 
z najmu proporcjonalnie do 
prawa udziału w zysku.

W przypadku gdy przed-
miot najmu stanowi składnik 
wspólnego majątku małżon-
ków, między którymi istnieje 

wspólność majątkowa, zasad-
niczo powinni oni rozliczać 
przychody (dochody) z tego 
tytułu po połowie. Jednakże 
w takim przypadku możliwe 
jest opodatkowanie całości 
dochodu przez jednego z nich.

Aby to zrobić, powinni zło-
żyć do urzędu skarbowego 
pisemne oświadczenie wska-
zujące, które z nich będzie 
w całości rozliczać podatek.

Sposobu rozliczania (we-
dług skali podatkowej lub 
ryczałtem) nie trzeba w odręb-
nej formie zgłaszać do urzędu 
skarbowego – wystarczy do-
konanie pierwszej w danym 
roku wpłaty podatku. Należy 
jednak pamiętać, że wybrana 
forma opodatkowania obowią-
zuje przez cały rok i można ją 
zmienić dopiero w kolejnym 
roku podatkowym.

Ryczałt od najmu należy 
wpłacić na mikrorachunek, 
czyli indywidualny rachunek 
podatnika. Jeśli dana osoba 
nie prowadzi działalności 
gospodarczej, ale uzyskuje 
przychody z najmu prywat-
nego, powinna wygenerować 
numer mikrorachunku, poda-
jąc numer PESEL.

Od 2021 roku przedsiębior-
cy wynajmujący nieruchomo-
ści w ramach prowadzonej   
działalności gospodarczej 
będą mogli skorzystać z opo-
datkowania uzyskanych przy-
chodów w formie ryczałtu 
(dotychczas ryczałtowa for-
ma opodatkowania wynaj-
mu możliwa była wyłącznie 
w przypadku najmu prywat-
nego, a przedsiębiorcy mieli 
do wyboru wyłącznie opodat-
kowanie najmu na zasadach 
ogólnych lub podatkiem li-
niowym).

*Rozliczenie kwartalne 
mogą stosować wyłącznie 
podatnicy, których przychód 
osiągnięty w poprzednim roku 
podatkowym nie przekroczył 
równowartości 200.000 tys. 
euro i poinformują o wybranej 
formie rozliczenia urząd skar-
bowy.

1 stycznia 2021 r. zmie-
niła się właściwość wyspe-
cjalizowanych urzędów 
skarbowych. Koncentrują 
się one teraz na dużych 
podmiotach gospodar-
czych. Mniejsze podmioty 
z udziałem kapitału za-
granicznego zostały prze-
niesione do zwykłych 
urzędów skarbowych.

Od 2021 roku wyspecja-
lizowane urzędy skarbowe 
(w Wielkopolsce są to: Pierw-
szy Wielkopolski Urząd Skar-
bowy w Poznaniu oraz Drugi 
Wielkopolski Urząd Skarbo-
wy w Kaliszu) skupią się na 
obsłudze średnich i dużych 

firm oraz innych podmiotów 
ważnych dla gospodarki pań-
stwa w regionie. Mniejsze 
podmioty z kapitałem za-
granicznym obsługiwane są 
bliżej swoich siedzib, przez 
zwykłe urzędy skarbowe.

Wszystkie zmiany nastą-
piły automatycznie, z mocy 
przepisów prawa. Firmy 
nie muszą zatem aktualizo-
wać danych rejestracyjnych 
w urzędzie skarbowym. 

We wszystkich wyspecjali-
zowanych urzędach skarbo-
wych, tak jak w poprzednio 
obowiązującym stanie praw-
nym, nie będą rozliczani po-
datnicy i płatnicy w zakresie 
podatku od wydobycia nie-
których kopalin, podatku 
akcyzowego oraz podatku 
od gier.

Do wyspecjalizowanych 
urzędów skarbowych prze-
chodzi obsługa: 
✔ osób prawnych lub jed-
nostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowości 

prawnej, które mają przy-
chód/obrót netto między 3-50 
mln euro (z wyłączeniem 
spółek cywilnych), 
✔ uczelni i samodzielnych 
publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (o przychodzie 
≥3 mln euro), 
✔ przedsiębiorców zagra-
nicznych (o przychodzie ≥3 
mln euro), 
✔ oddziałów lub przedsta-
wicielstw przedsiębiorców 
zagranicznych, 
✔ jednostek samorządu te-
rytorialnego (JST), 
✔ spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych,
✔ banków spółdzielczych.

Firmy z kapitałem zagra-
nicznym i przychodem niż-
szym niż 3 mln euro, które 
do tej pory były obsługiwane 
przez wyspecjalizowane US, 
od tego roku rozliczać będą 
się w urzędach zgodnie ze 
swoją właściwością.

WYNAjMUjeSZ MIeSZKANIe?
PAMIĘTAj O NOWYCH TeRMINACH ROZLICZeŃ
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ZOFIA STANeCKA, 
jAROSŁAW GÓRSKI, 
eWA NOWAK, jOANNA 
OLeCH, eMILIA KIeReŚ, 
ZUZANNA ORLIŃSKA, 
AGNIeSZKA FRąCZeK 
„KociołeK opowieści. 
poczytaj ze mną”

ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

Kociołek opowieści to 
książka dedykowana dla 
dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym (wiek 5+), 
o dużym formacie oraz w pół-
twardej okładce. Sam tytuł 
już wiele nam mówi o za-
wartości, ponieważ jest to 
zbiór opowieści, mieszanka 
rożnych stylów pisarskich 
oraz różnorodnych tematów. 
Lektura ma wielu autorów, 
dzięki czemu jest wyjątko-
wa i napisana naprawdę na 
wysokim poziomie. Śliczne 
ilustracje oraz duże litery 
dopełniają to dzieło. Myślę, 
że opowieści zainteresują 
wielu małych czytelników, 
a te trochę starsze dzieci 
będą miały dużo frajdy z sa-
modzielnego czytania.

Książka jest podzielona na 
kategorie i kolory: kolor czer-
wony - baśnie, kolor brązowy 
- epos, kolor zielony - opowia-
danie, kolor niebieski - bajka, 
kolor żółty - fantasty, kolor 
szary - reportaż, kolor fiole-
towy - kryminał. Dzięki takie-
mu zróżnicowaniu każdy mały 
czytelnik ma okazję poznać 
rozmaite gatunki literackie. 
Dodatkowo taką różnorod-

ność można wykorzystać do 
edukacji dzieci, ponieważ na 
początku każdego rozdziału 
pokuszono się o wyjaśnienie 
czytelnikom, czym charaktery-
zują się poszczególne gatunki 
literackie. Każda z opowieści 
jest bardzo ciekawa i wciąga-
jąca, a bohaterowie są sympa-
tyczni i przyjaźni.

Kociołek opowieści to zna-
komita lektura dla wszystkich 
mniejszych, jak i większych mi-
łośników czytania. Całość pre-
zentuje się naprawdę bardzo 
dobrze i jest godna polecenia 
dla maluchów. 

/Kinga Zawieja

Z dużym zaintereso-
waniem sięgnęłam po tę 
książkę. Powieść jest fikcją 
literacką, jednak opartą na 
wspomnieniach i zapiskach 
prawdziwych osób. Niewiele 
wiemy o roli kobiet-pilotów 
w działaniach wojennych. 
Determinacja młodych ko-
biet i sposób ich traktowania 
wyciska łzy u czytelnika. 

Audrey Coltrane od dzie-
ciństwa fascynowała się lot-
nictwem. Jej prawdziwym 
marzeniem było posiadanie 
własnego lotniska. Ojciec był 
jej pierwszym instruktorem 
latania a ona sama była tak 

zdeterminowana, że zrealizo-
wała wyznaczone sobie cele. 
Wszystko układało się w jej 
życiu, aż do pamiętnej daty, 

która całkowicie odmieniła jej 
pogląd o lotnictwie. Atak na 
Pearl Harbor, utrata ukocha-
nych osób, zmiana poglądów 
na otaczający ją świat i okru-
cieństwo, pokierowały Audrey 
do ogromnych zmian w jej ży-
ciu. Bohaterka dołączyła do 
korpusu pilotów i położyła na 
szali własne życie. „Dziewczy-
ny w przestworzach” nie po-
zwolą Ci się nudzić. Opowieść 
o cichych bohaterkach czasów 
II wojny światowej, które po-
zostawały w cieniu innych 
zostanie w Twojej pamięci. 
Życzę miłego czytania. 

/Aurelia M.

NOeLLe SALAZAR
„Dziewczyny w przestworzach” 

dLA 
dZIeCI

Ewelina Gierasimiuk-Mer-
ta urodziła się w 1979 roku. 
Studiowała na kilku uczel-
niach wyższych. Zawodowo 
zajmuje się krzewieniem 
wiedzy z zakresu filologii 
angielskiej, geografii i ochro-
ny środowiska oraz wycho-
wania do życia w rodzinie. 
Razem z dziesięcioletnim 
synem Miłoszem i mężem 
ultra-maratończykiem 
mieszka w domu na wzgórzu 
w Nowym Targu. Jej książka 
to przepełnione humorem 
i emocjami zapisków Matki 
Polki w formie pamiętnika, 
jak i autobiografii zarazem.

Autorka skrupulatnie re-
lacjonuje intymne przeżycia 
w walce o upragnione ma-
leństwo. Początki, jak to po-
czątki, rzadko bywają łatwe. 
Nie dla wszystkich rodziców 
starających się o potomka los 
jest łaskawy. W życiu Eweliny 
był to niepodważalnie trudny 
okres. Zwycięża jednak kobie-
ca siła i dążenie do spełnienia 
się w roli matki. Następnie 
poznajemy uroki samego 
macierzyństwa. Kobieta przy 
tym w ogóle nie owija w ba-
wełnę. Miłoszek to dla niej 
cały świat. Nie pozbawia jej 
to jednak szczerych ludzkich 

odczuć i trzeźwego spojrze-
nia na, nie zawsze kolorową, 
rzeczywistość. Historia ta 
porusza swoją dosadnością. 
Urozmaicona licznymi aneg-
dotami, obrazuje życie takim, 
jakie jest. 

Matczyna miłość, od da-
wien dawna pojmowana 
jako uczucie nie do opowie-
dzenia, tutaj zdaje się roz-
kwitać z dnia na dzień ze 
zdwojoną siłą. Kolejne etapy 
życia malucha niosą za sobą 
wprost proporcjonalny za-
chwyt w oczach rodziców. 
Wewnętrzny dialog bohaterki 
jest przezabawny i równie 

wzruszający. Ukazuje rozterki 
dnia codziennego, pytania bez 
odpowiedzi, zarzuty wobec 
samej siebie, ale też przede 
wszystkim satysfakcję z ży-
cia rodzinnego. Macierzyń-
stwo jest czasami okresem 
rozczarowań, trudnych mo-
mentów i chwil zwątpienia. 
Nowe obowiązki, wyzwa-
nia, rodzicielskie dylematy 
na zawsze odmieniają życie 
dwojga kochających się lu-
dzi. Pojawienie się na świecie 
młodego człowieka wymaga 
wielu wyrzeczeń.

Wspomnienia Eweliny są 
bardzo emocjonalne, pełne 
szczerych wyznań. Warto, 
aby poznała je każda kobie-
ta, a przede wszystkim każda 
matka, czy to dojrzała, świeżo 
upieczona, czy też dopiero 

wyczekująca przyjścia na 
świat swojego małego szczęś-
cia. Myślę, że każda z nich 
odnajdzie w tej historii cząst-
kę siebie. 

/KLAUDIA K.

eWeLINA GIeRASIMIUK-MeRTA
„3600 gramów szczęścia”

18 +



2/2021 (rok XXVIII)     gazeta@rawicz.eu 15

NIe KUPUj. AdOPTUj
Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu

jk
 &

 im

KLARA
Czarno-biała kotka Klara ma 

ok. 12 miesięcy. Bardzo energicz-
na, uwielbia bawić się zabawka-
mi. Świetnie dobrze dogaduje się 
z innymi kotami, nie boi się też 
psów. Ufna do ludzi, przepada za 
głaskaniem. Należy do ciekaw-
skich kotów, które lubią pozna-
wać świat.

beNeK
Czarny kocur Benek.  Potrą-

cony przez samochód trafił do 
schroniska w lipcu ze złamaną 
łapką. Aktualnie kości się zrosły 
i Benek porusza się jak zdrowy 
kot. Jest grzecznym i spokojnym 
kotem. W pierwszej chwili nieuf-
ny do ludzi ale po bliższym pozna-
niu daje się swobodnie głaskać. 
Lubi towarzystwo innych kotów.

dIANA
Samica Diana; wiek ok. 2 

lata. W schronisku przebywa od 
10 września 2020 roku. Jest przyja-
znym pieskiem, uwielbia spędzać 
czas z ludźmi. Posiada niespożyte 
pokłady energii, dlatego wska-
zane jest, by nowy właściciel był 
osobą aktywną. Szybko się uczy 
w zamian za nagrody w posta-
ci smakołyków. Jest inicjatorką 
zabaw pomiędzy psami. Wyścigi 
i zabawa w przeciąganie to jej 
ulubione zajęcia.

MALUCHY
Każdy inny, wszystkie wyjątko-

we. 10 lutego do schroniska trafiło 
aż 7 pięciotygodniowych szcze-
niaczków. Maluszki będzie można 
zabrać do domu po 21 lutego.

SCHRONISKO
DLA ZWIERZĄT W RAWICZU
ul. Zwierzyniecka 3

DZIĘKUJEMY
ZA KAŻDĄ ADOPCJĘ!



 � 18 lutego (czwartek) 
19:00 – Cykl spotkań z dr Andrzejem Wątorskim
Wielkie miasta – Od tagalskiego indygowca do me-
gaportu, czyli król i prezydent. 
Spotkanie w trybie online na kanale Youtube DK 
w Rawiczu

 � 23 lutego (wtorek)
16:00 – Opowiadanie online w wykonaniu Sandry 
Kuriaty Ferie – ciąg dalszy. 
Opowiadanie w trybie online na kanale Youtube 
DK w Rawiczu

 � 27 lutego (sobota)
19:00 – Film poetycki Si, Doroto
Filmik w trybie online na kanale Youtube DK w Ra-
wiczu

 � 26-28 lutego (piątek-niedziela)
VIII Turniej Koszykówki o puchar firmy PAGMER
Sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

 � 1 marca (poniedziałek)
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 � 5 marca (piątek)
19:00 Wystawa aniołów z kolekcji 
Julity Adamiak, Doroty Łukowiak i Magdaleny 
Zamoroki Kobiety i anioły
Informacje dostępne wkrótce na stronie DK w Ra-
wiczu i Facebooku

 � 6 marca (sobota)
19:00 Rawicka premiera spektaklu Winda do nieba
Bilety w cenie 30/20 zł do nabycia na bilety24.pl 

 � 7 marca (niedziela)
19:00 Koncert utworów Jerzego Gablenza i Jaro-
sława Wewióra. 
Koncert odbędzie się z udziałem publiczności. 
Więcej informacji już wkrótce na stronie DK w Ra-
wiczu

 � 14 marca (niedziela)
19:00 Koncert utworów Jerzego Gablenza i Jaro-
sława Wewióra
Koncert w trybie online na kanale Youtube DK 
w Rawiczu

✔INFORMUjeMY   ✔PROPONUjeMY   ✔ZAPRASZAMY

UWAGA: Wydarzenia z udziałem publiczności zależne są od aktualnych obostrzeń. W przypadku przełożenia terminu 
wydarzenia, bilety zachowują swoją ważność. Bieżące informacje na stronie dk.rawicz.pl oraz na fanpage'u DK Rawicz. 


