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Szanowni Mieszkańcy!
Każdy z nas zapewne chciałby zapomnieć o pandemicznej rzeczywistości, 
o ograniczeniach i izolacji społecznej. Dziś, spoglądając w niedaleką 
przyszłość, zastanawiamy się nad tym, jak bez większych obaw spędzić 
najpiękniejsze rodzinne święta w roku – Boże Narodzenie.
Życzymy Państwu, abyście mimo tego trudnego czasu w ciepłej i rodzinnej 
atmosferze, w zgodzie i radości zasiedli do wigilijnej kolacji. Życzymy, abyście 
wspólnie z bliskimi cieszyli się najważniejszą wartością – zdrowiem.
Ostatnie miesiące udowodniły nam, jak wielka jest siła wzajemnego wsparcia, 
i że dobro przychodzi do nas niespodziewanie. Życzymy Państwu, by nie 
tylko nadchodzące Boże Narodzenie, ale cały nowy 2022 rok przyniosły dużo 
pozytywnych wiadomości, uśmiechu i –  tego, co dziś niezwykle ważne – 
poczucia bezpieczeństwa. Z najserdeczniejszymi życzeniami,

Paweł Szybaj
Zastępca
Burmistrza  
Gminy Rawicz

Grzegorz Kubik
Burmistrz
Gminy Rawicz

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

Przypominamy, że od 6 września br. obowiązują nowe numery kontaktowe 
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

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

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail sekretariat@cusrawicz.pl
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

MIEJSCA PRZYJAZNE 
SENIOROM 
W GMINIE RAWICZ 
POSZUKIWANE

Z a c h ę c a m y  l o k a l -
nych przedsiębiorców do 
wsparcia osób 60+ poprzez 
przyłączenie się do akcji 
i zaoferowanie im specjal-
nych zniżek na swoje pro-
dukty i usługi.

Jeśli są Państwo zaintere-
sowani akcją i chcą poznać 
więcej szczegółów zaprasza-
my do kontaktu e-mailowego: 
pws@cusrawicz.pl.

Znasz firmę działającą na 
szczeblu lokalnym, którą war-

to zaprosić do współpracy? 
Napisz nam swoje typy, a my 
skontaktujemy się z podanymi 
firmami i spytamy o możli-
wość współpracy w ramach 
akcji. 

/CUS
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W 2022 roku w Rawiczu 
powstanie nowa droga do-
jazdowa od dworca w kie-
runku ronda na zbiegu ulic 
Podmiejskiej i Piłsudskiego. 
Wykonawcą inwestycji bę-
dzie firma GRANITLUX Cen-
trum Kamienia i Klinkieru 
Marcina Matuszewskiego. 
Droga zostanie zbudowana 
dzięki dofinansowaniu, jakie 
gmina otrzymała w ramach 
rządowych programów dro-
gowych.

Firma Marcina Matuszew-
skiego wykona przebudowę za 
936 tys. zł. Większość inwesty-
cji gmina zrealizuje dzięki do-
finansowaniu, które wyniosło 

778 tys. zł. W ramach budowy 
powstanie niemal 250 metro-
wy odcinek wzdłuż istniejącej 
alei spacerowej do rawickie-
go dworca. Wykonane zosta-
ną również prace związane 
z budową nowego chodnika, 
oświetlenia i odwodnienia. 
Gmina chce również wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom kie-
rowców. Powstaną 64 miej-
sca postojowe oraz 3 dla osób 
z niepełnosprawnościami.

– Dzięki tej inwestycji wy-
jazd z dworca kolejowo-au-
tobusowego będzie prostszy. 
Kierowcy nie będą musieli 
jechać przez ulicę Hallera 
i przejeżdżać obok Zespołu 
Szkół Zawodowych. Ruch 

z dworca poprowadzimy 
bezpośrednio na nowe ron-
do przy Piłsudskiego i Pod-
miejskiej. Można powiedzieć, 
że w ostatniej chwili przeko-
nałem PKP do rezygnacji ze 
starych założeń, skutkują-
cych objazdem przez Hallera. 
Zmieniliśmy starą koncepcję, 
zaprojektowaliśmy rondo, 
które wykonało PKP, otrzy-
maliśmy dofinansowanie na 
budowę nowej drogi i teraz 
będzie można szybciej i bez-
pieczniej wyjechać z dworca. 
Dziękuję wszystkim, którzy 
w tym długim i skomplikowa-
nym procesie uczestniczyli. 
Zarówno przedstawicielom 
kolei, jak i pracownikom gmi-

ny oraz wszystkim życzliwym 
tej zmianie – wyjaśnia burmi-
strza Grzegorz Kubik.

Zgodnie z umową inwesty-
cja ma zakończyć się w drugiej 
połowie 2022 roku.           /cib
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POWSTANIE NOWA DROGA PRZY PKP

RAWICZ. STARE POCZTÓWKI JAK NOWE
W grudniu br. Muzeum 

Ziemi Rawickiej wyda cykl 
kart pocztowych z widoka-
mi Rawicza zatytułowany 
„Rawicz. Stare pocztówki 

jak nowe”. Jest to pokłosie 
plenerowej wystawy pod 
tym samym tytułem, która 
prezentowana była latem. 

Najnowsza publikacja MZR 
zawierać będzie 27 pocztówek, 
podzielonych na trzy części 
w obwolutach. Karty poczto-
we, pochodzące ze zbiorów 

Muzeum Ziemi Rawickiej, 
przedstawiają najciekawsze 
i najładniejsze widoki naszego 
miasta. Najstarsze pochodzą 
z końca XIX wieku, najmłodsze 

– z czasów II wojny światowej. 
Wszystkie zostały poddane 
cyfrowym procesom retuszu 
i koloryzacji. 

/MZR 
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Gminny budynek przy ulicy Igna-
cego Buszy 5 przechodzi metamorfo-
zę. Prace wykonuje spółka Rawbud. 
W wyniku przebudowy w obiekcie 
powstanie  Centrum Wsparcia Eko-
nomii Społecznej, które pomieści 
m.in. dzienny dom pomocy społecz-
nej z salą rehabilitacyjną, biura 
organizacji pozarządowych, punkt 
seniora oraz mieszkania wspoma-
gane.

Przebudowa rozpoczęła się w dru-
giej połowie 2021 roku. Do tej pory 

Rawbud wykonał prace związane 
z przyłączami wodnymi i kanaliza-
cyjnymi, wzmocnieniem belek stropo-
wych, przygotowaniem podłoża pod 
płytę OSB na poszczególnych piętrach 
czy instalacjami podposadzkowymi 
na parterze. 

Obecnie wykonywane są roboty 
murarskie, m.in. zamurowania czy 
osadzenie nadproży. Trwają też pra-
ce związane z wykonaniem nowego 
pokrycia dachowego.

/cib

Zakończyła się budowa 
kolejnego ronda w Rawiczu. 
Do użytku zostało oddane 
skrzyżowanie ulic Wałów 
Powstańców Wielkopolskich 
z 17 Stycznia i Kamińskiego. 
To kolejny etap tworzenia 
obwodnicy starego miasta.

Po zakończeniu prac zwią-
zanych z budową ronda 
u zbiegu 3 Maja, Przyjem-
skiego i Wałów Dąbrowskie-
go drogowcy przenieśli się 
na skrzyżowanie ulic Wałów 
Powstańców Wielkopolskich 
z 17 Stycznia i Kamińskiego. 

W rezultacie zakończenia 
prac, ruch okrężny obowią-
zuje już na obu skrzyżowa-
niach. – Przebudowa znacząco 
upłynniła ruch, a mieszkańcy 
bardzo pozytywnie odnoszą 
się do zmian komunikacyjnych 
w tych częściach miasta. Chce-
my ułatwiać ruch szczególnie 
po zewnętrznej części plant,  
tworząc pewnego rodzaju 
ring dookoła centrum jako 
jego obwodnicę. W celu popra-
wy bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów zmieniamy sze-
rokości chodników i jezdni – 
mówi wiceburmistrz Rawicza 
Paweł Szybaj.

Cały czas trwa przebudowa 
ciągu Wałów Dąbrowskiego, 
i Wałów Powstańców Wiel-
kopolskich w Rawiczu. Zakres 
prac dotyczy przebudowy ist-
niejących chodników, jezdni, 
budowy ścieżki pieszo-rowe-
rowej, wykonania odwodnie-
nia drogi czy doświetlenia 
przejść dla pieszych. 

/cib

RONDO PRZY BYŁYM 
TESCO PRZEJEZDNE

NA BUSZY PRACE 
IDĄ PEŁNĄ PARĄ

Jaka będzie nazwa nowego ronda ulic Wałów Powstańców 
Wielkopolskich z 17 Stycznia i Kamińskiego?
 

Rąbka tajemnicy uchylił w swoim wystąpieniu podczas 
Narodowego Święta Niepodległości wiceburmistrz Paweł 
Szybaj, który zwrócił uwagę na symboliczne miejsce, gdzie 
znajduje się rondo. Zaapelował do radnych o poparcie idei 
nazwania ronda imieniem ks. Zdzisława Zakrzewskiego.

Cyt.: Dziś apeluję do wszystkich, w tym tu obecnych, byśmy 
stale pamiętali o roli bohaterów, którzy wrócili nam biało-
czerwony Rawicz. Żebyśmy pamiętali zarówno o dowódcach 
i szeregowych powstańcach znanych z imienia i nazwiska, 
ale również o tych, którzy zmarli jako bezimienni, którzy 
z powodu ran zmarli wcześniej niż byłoby im to dane. Apeluję, 
abyśmy pamiętali również o roli księdza Zakrzewskiego. 
Dlatego jestem przekonany, że rada naszej gminy powinna 
nazwać rondo u zbiegu ulic 17 Stycznia i Kamińskiego jego 
imieniem. By to nowe rondo nosiło imię księdza Zdzisława 
Zakrzewskiego! Niech to będzie symbol pamięci o naszej 
historii, o roli księdza Zakrzewskiego, o procesie przywra-
cania Polsce Rawicza. Wierzę, że ta idea znajdzie Państwa 
szerokie poparcie.
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Pod koniec październi-
ka br. zakończyły się pra-
ce związane z montażem 
czterech zbiorników na 
wody opadowe o pojemno-
ści 10m3  każdy wraz z in-
stalacjami pomocniczymi 
jak: pompa, wewnętrzna 
instalacja energetyczna, 
wodociągowa i kanaliza-
cyjna. 

Zbiorniki powstały na 
terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Ra-
wiczu przy ul. Mickiewicza 
16, w celu nawadniania te-
renów zielonych i wyposa-
żone są w awaryjny system 
odprowadzania nadmiaru 
wody w przypadku prze-
pełnienia zbiorników oraz 
zasilanie energetyczne dla 
systemu nawadniającego 
w postaci zraszaczy wynu-
rzalnych.  Nadmiar wody ze 
zbiorników zostanie odpro-
wadzony do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. 

Zadanie jest współfinan-
sowane przez Samorząd 
Województwa Wielkopol-
skiego w ramach programu 
„Deszczówka”. 

Dzięki wsparciu w ra-
mach programu powstał 
system magazynowania 
wody i rozprowadzania 
jej po okolicznych terenach 
zielonych na terenie szko-
ły. Samorządowy program 

„Deszczówka” to inicjatywa 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, który 
wprowadza możliwość 
uzyskania dofinansowa-
nia na realizację inwestycji 
związanej z gromadzeniem 
wody deszczowej.

Całkowity koszt zada-
nia wyniósł 98.902,25 zł, 
w tym dofinansowanie 50 
tys. zł. Wykonawcą robót 
była firma „Usługi Sprzętem 
Budowlanym Krzysztof Ro-
gala” z Sobiałkowa. 

/BZPF

ZBIORNIKI NA WODY OPADOWE 
PRZY SP 1 W RAWICZU JUŻ GOTOWE

W związku ze zbliżającym 
się sezonem zimowym zwra-
camy się do Państwa z prośbą 
o reagowanie w sytuacjach 
nagłych, gdy osoba zasłab-
nie na ulicy, długo przebywa 
na mrozie lub śpi w miejscu 
do tego nieprzeznaczonym. 

Pamiętajmy o osobach bez-
domnych, mieszkających sa-
motnie. Nie bądźmy obojętni 
na los tych, którzy w chłod-
ne dni poszukują schronie-
nia w piwnicach, altanach, 
czy opuszczonych budyn-
kach. Okres zimowy jest dla 
nich trudny do przetrwania 
ze względu na złe warunki at-
mosferyczne. Prosimy o wraż-
liwość na potrzeby tych osób 

oraz o podjęcie działań mają-
cych na celu ich ochronę i za-
pobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwa-
gę na ludzi starszych i chorych, 
którzy żyją w naszym sąsiedz-
twie i nie zawsze radzą sobie 
z ogrzewaniem budynków 
i mieszkań. Zapytajmy, czy cze-
goś nie potrzebują. Pomóc 
można w szczególności po-
przez zgłaszanie miejsc prze-
bywania osób bezdomnych 
i innych przypadków, w któ-
rych widoczna jest potrzeba 
udzielenia osobie schronienia, 
odzieży czy ciepłego posiłku.

W takich sytuacjach mo-
żemy powiadomić:
• Centrum Usług Społecznych 
w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Ro-

weckiego 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, ul. Ge-
nerała Grota – Roweckiego 6, 
63-900 Rawicz, tel. alarmowy: 
999 lub 112.

Pracownicy i funkcjonariu-
sze całodobowych służb skon-
taktują się z pracownikami 
Miejskiego Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rawiczu, 
którzy ustalą plan pomocy dla 
osoby potrzebującej.

Każda osoba, która zasłabła 
na mrozie, wymaga pomocy.

 /red

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY RAWICZ 
DOTYCZĄCY OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, 
STARSZYCH I POTRZEBUJĄCYCH

Gmina Rawicz wyłoniła wykonaw-
cę przebudowy ulicy Wrzosowej 
w Masłowie. Najkorzystniejszą ofer-
tę w przetargu złożyło konsorcjum 
firm MAŻUR - EKA-BRUK - TOMŻUR. 
Umowa na kwotę 1,2 mln zł została 
podpisana w październiku.

Zakres prac dotyczy wykonania na-
wierzchni jezdni, chodników i zjaz-
dów z kostki brukowej betonowej, 
ustawienia krawężników i obrzeży 
betonowych, wykonania ścieku przy-
krawężnikowego, przykanalików,  
wpustów ulicznych oraz studni re-
wizyjnych. 

Zgodnie z planem inwestycja ma 
zakończyć się w połowie 2022 roku. 

/cib

WRZOSOWA 
W MASŁOWIE 
ZOSTANIE  
PRZEBU- 
DOWANA
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Gmina Rawicz została zakwalifiko-
wana do pilotażowego projektu pod 
nazwą Wielkopolski System Opieki 
Seniora, realizowanego przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu. Projekt finansowany 
jest ze środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego na lata 
2021-2022.

Polega on na wdrożeniu w wybra-
nych gminach usług opiekuńczych 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii (usługi teleopiekuńcze 
w ramach profilaktyki i wsparcia se-
niora w miejscu zamieszkania). Celem 
projektu jest m.in. zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa i podniesienie 
jakości życia seniorów oraz wypraco-
wanie modelu wsparcia rodzin osób 
starszych, samotnie zamieszkujących, 
z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii i aktywności obywatelskiej. 
Projekt sprzyja rozwojowi sieci pomo-
cowej na rzecz osób starszych.

W ramach projektu 10 seniorów - 
mieszkańców Gminy Rawicz otrzyma 
do przetestowania opaski – system 
przywoławczy SOS, które służą do we-
zwania pomocy w nagłych wypadkach 
w ramach całodobowego monitoro-
wania, rejestrowania i przyjmowania 
zgłoszeń alarmowych obsługiwanych 
przez telecentrum. Opaski umożliwiają 
też zdalny monitoring podstawowych 
parametrów życiowych. Opaski mogą 
otrzymać osoby zależne (także aktyw-
ne), po 60 r. ż. zamieszkujące samotnie.

Z ramienia gminy Rawicz projekt bę-
dzie obsługiwany przez Centrum Usług 
Społecznych w Rawiczu. Pierwsze 
spotkanie gminnych Koordynatorów 
Wielkopolskiego Systemu SOS zapla-
nowane zostało na początek grudnia 
i poświęcone będzie omówieniu zasad 
współpracy. 

/WES, CUS

8 grudnia Burmistrz Gminy Ra-
wicz ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych 
ze sfery działalności pożytku pub-
licznego na przyszły rok. Termin 
składania ofert przypada na ostatni 
dzień 2021 roku do północy.

Ogłoszenie obejmuje wszystkie 
zakresy działań, które ujęte są w Pro-
gramie Współpracy Gminy Rawicz 
z organizacjami pozarządowymi 
na 2022 rok. Środki jakie zostały 
zaplanowane w przyszłorocznym 
budżecie na działania podejmowane 
w ramach Programu to 800 tys. zł. 

Zastrzegamy, że kwota może ulec 
zmianie i ostatecznie zostanie usta-

lona podczas sesji Rady Miejskiej 
Gminy Rawicz, na której uchwalo-
ny zostanie ostateczny budżet Gmi-
ny Rawicz.

Oferty należy składać tylko 
poprzez Generator e-NGO udo-
stępniony na stronie Urzędu. Dla 
Państwa wygody i również bezpie-
czeństwa wystarczy przesłać ofertę 

korzystając z tego narzędzia. Wnio-
ski złożone w wersji papierowej nie 
będą przyjmowane. 

Zachęcamy do zapoznania się 
z pełną treścią ogłoszenia, która jest 
dostępna na stronie Urzędu w za-
kładce Obywatelski Rawicz oraz na 
portalach społecznościowych Gminy. 

/mt

800 tys. zł dla organizacji pozarządowych na działania w przyszłym roku 
- ruszył konkurs ofert

WIELKOPOL- 
SKI SYSTEM 
OPIEKI  
SENIORA

19 listopada br. do Ra-
wicza przyjechał 3-oso-
bowy zespół Pracowni 
Wydarzeń Centrum Na-
uki Kopernik z Warsza-
wy. Celem wizyty było 
przeprowadzenie wizji 
lokalnej w ramach inicja-
tywy SOWA (lokalne mi-
nicentrum nauki), która 
powstanie w IV kwartale 
2022 roku w Rawickiej 
Multibibliotece. 

Pierwszą część spot-
kania  zajęła rozmowa 
o przestrzeni wystawy 
i tzw. Majsterni, koncepcji 
realizacji Inicjatywy SOWA 
w rawickiej Multibibliotece 
oraz sprawach organizacyj-
nych związanych z przyję-

ciem wystawy. Omówiono 
wymagania techniczne do-
tyczące instalacji ekspona-
tów, kryteria ich doboru 
oraz warunki transportu. 
Poruszono również tema-
ty związane z promocją 
SOWY, potencjalnymi od-
biorcami wystawy a tak-
że utrzymania trwałości 
projektu. Wstępnie za-
planowano termin szko-
lenia animatorów SOWY 
oraz uroczystość otwarcia 
wystawy. Następnie cały 
zespół wraz pracownika-
mi odpowiedzialnymi za 
wniosek aplikacyjny do 
inicjatywy SOWA udał się 
na plac budowy do remon-
towanego budynku przy 
ul. Szarych Szeregów, 
aby obejrzeć rzeczywistą 
przestrzeń przeznaczo-
ną pod działanie SOWY. 
Zespół CNK zapoznał się 
z rozkładem pomieszczeń 

i warunkami technicznymi, 
jakie są dla nich docelowo 
przewidziane oraz dokonał 
szczegółowych pomiarów. 

Efektem wizyty będzie 
dobór odpowiednich eks-
ponatów i zaprojektowanie 
ich rozłożenia.   /RBP, WES

SPOTKANIE Z ZESPOŁEM 
CENTRUM NAUKI KOPERNIK
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

GŁOWACKIEGO, MAŁY PLAC ĆWICZEŃ I STRAŻACKA 
DO PRZEBUDOWY

DZWONY RAWICZA

Gmina Rawicz chce wy-
łonić wykonawcę na prze-
budowę ulic Głowackiego, 
Mały Plac Ćwiczeń i Stra-
żackiej (obręb Sarnowa). 
Co się zmieni?

Na każdej z ulic zostanie 
wykonana nawierzchnia jezd-
ni z betonu asfaltowego, poło-
żone będą części nawierzchni 

chodnika (na ul. Strażackiej 
w całości) i zjazdów, usta-
wione krawężniki betonowe 
i wykonany ściek przykra-
wężnikowy, a w przypadku 
ul. Strażackiej także wyko-
nane zostaną wpusty uliczne.

Termin prac będzie znany 
po wyłonieniu wykonawcy 
i podpisaniu umowy. 

/cib

Donośne dźwięki ra-
wickich dzwonów roz-
brzmiewają wskazując 
mieszkańcom godziny, 
bądź zapowiadając na-
bożeństwa i szczególne 
uroczystości. Dla wielu 
rawiczan charaktery-
styczne odgłosy płynące 
z wieżowych dzwonnic są 
rozpoznawalne - potrafią 
być rozróżnione i przypo-
rządkowane do danego 
zabytku. 

Najstarszy, spośród 
umiejscowionych w Rawi-
czu, jest dzwon zawieszony 

na ratuszowej wieży. Po-
chodzi z 1782 roku i waży 
kilkadziesiąt kilogramów. 
Powstał we Wrocławiu, 
o czym świadczą napisy 
na nim umieszczone. To-
warzyszą mu dwa gongi 
wybijające kwadranse i peł-
ne godziny zegara. Kolejne 
rawickie dzwony to te za-
wieszone na wieżach świą-
tyń. Dzwonnica dzisiejszego 
kościoła pw. św. Andrzeja 
Boboli posiada najbardziej 
zawiłą historię. Pierwsze 
dzwony zawisły w daw-
nym zborze ewangelickim 
jeszcze w II połowie XVII 

wieku. Kolejne, umieszczo-
ne w 1830 roku, zniszczył 
rujnujący świątynię pożar 
z 1915 roku. Po odbudowie 
kościoła, dodano nowy kom-
plet dzwonów, które zdjęto 
w czasie okupacji. Od 1972 
roku kościół pw. św. An-
drzeja Boboli posiada trzy 
dzwony. Największy nosi 
imię patrona, dwa mniejsze 
zaś to Maryja i Maksymi-
lian. Na wszystkich zamiesz-
czono stosowne inskrypcje 
dotyczące twórcy, miejsca 
powstania oraz daty zawie-
szenia. Świątynia pw. Chry-
stusa Króla i Zwiastowania 
NMP również posiada trzy 
dzwony. Najstarszy Carolus 
(św. Karol) zawisł na wie-
ży w 1902  roku, Maria (św. 
Maria) i Stanislaus (św. Sta-
nisław) dołączyły do niego 
w 1929 roku, niestety nie 
przetrwały okresu II woj-
ny światowej.

Dzwony: Chrystus Król 
i Maryja Królowa Polski 
pojawiły się w 1979 roku 
i razem z najstarszym biją 
do dnia dzisiejszego. 

Dzwon na wieży kościoła 
pw. Chrystusa Króla i NMP

Dzwon na wieży kościoła 
pw. Chrystusa Króla i NMP
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Dzwony na wieży  
kościoła pw.  

św. Andrzeja Boboli
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Burmistrz Rawicza Grze-
gorz Kubik przedstawił rad-
nym propozycję gminnego 
budżetu na 2022 rok. Jak 
zaznacza, to najtrudniej-
szy budżet, który od 2015 
roku tworzył. Podwyżki 
cen prądu, inflacja, wzrost 
najniższych wynagrodzeń, 
zmniejszone dochody z po-
wodu pandemii i zmiany 
podatkowe to tylko wybra-
ne czynniki, które utrudni-
ły konstrukcję budżetu na 
2022 rok. 

 

Według założeń na 2022 
rok gmina Rawicz uzyska do-
chody w kwocie 130 mln zł. 
Na dochody składa się sub-
wencja ogólna (29 mln zł), 
PIT (27 mln zł), CIT (2,3 mln 
zł) czy dotacje celowe z bu-
dżetu państwa (23,3 mln zł). 
Z kolei wydatki w 2022 roku 
mają wynieść 137 mln zł, 
z czego 18,5 mln zł zostanie 
przeznaczone na inwestycje, 
co stanowi 13,5 proc. wszyst-
kich wydatków budżetowych. 
Burmistrz planuje również 
zmniejszyć zadłużenie, które 

ma wynieść 37,7 mln zł bez 
wliczenia w tę kwotę umowy 
na modernizację oświetlenia 
ulicznego (1,6 mln zł). 

 
Zakończą się  
duże inwestycje 

Gmina planuje w 2022 
roku zakończyć także grun-
towną przebudowę dwóch 
gminnych obiektów - Multi-
biblioteki oraz budynku przy 
ul. I. Buszy 5. W planach na 
2022 rok jest również budowa 
boiska sportowego przy SP 4, 
na dofinansowanie którego 

gmina będzie starać się po raz 
drugi, budowa monitoringu 
w Rawiczu czy rozpoczęcie  
budowy remizy strażackiej 
w Żołędnicy. Zostaną zaku-
pione i wymienione wygro-
dzenia trybun na stadionie 
w Sarnowie oraz powstanie 
nowa infrastruktura spor-
towo-rekreacyjna na rawi-
ckim poligonie.

 
Sporo nowych  
dróg i ścieżek

Priorytetem mają być inwe-
stycje drogowe, na co zosta-

nie przeznaczonych niemal 
5 mln zł. Powstanie m.in. 
droga z ul. Piłsudskiego do 
ul. Dworcowej, gmina złoży 
wniosek o dofinansowanie 
budowy ul. Szczęśliwej oraz 
zostanie przebudowana droga 
powiatowa na odcinku od Za-
wad do skrzyżowania z dro-
gą do Ugody. Kontynuowana 
będzie przebudowa ulic po 
wewnętrznej i zewnętrznej 
stronie plant, m.in. budo-
wa ronda na skrzyżowaniu 
Wałów Powstańców Wlkp. 
i Targowej, przebudowa 

W WYNIKU PODWYŻKI GMINA  
ZA PRĄD ZAPŁACI O 70 PROC. WIĘCEJ

BUDŻET NA 2022 ROK GOTOWY

Stan na 25.11.21 r. Stan na 25.11.21 r.

WizualizacjaWizualizacja
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skrzyżowania ulic Wały Po-
niatowskiego, Grunwaldzkiej, 
Sienkiewicza, w tym nowa 
nawierzchnia jezdni i ciągi 
pieszo-rowerowe. W budże-
towych planach jest również 
budowa ścieżki rowerowej 
w Masłowie. 

Drogi prąd  
dla samorządów

Duży wzrost wydatków 
czeka gminę w przypadku 
gospodarki komunalnej, co 
jest spowodowane wzrostem 
cen za energię elektryczną. 
W 2021 roku gmina płaciła 
za oświetlenie uliczne 310 
tys. zł, ale ze względu na pod-
wyżki cen prądu prognoza na 
2022 rok wynosi aż 520 tys. zł 
(wzrost o 68%).

– Samorządy bardzo do-
tkliwie odczują podwyżkę cen 
prądu i gazu, która jest wyż-
sza niż w przypadku gospo-
darstw domowych. W 2019 
roku udało nam się znacznie 
obniżyć ilość zużywanej ener-
gii na oświetlenie uliczne z ok. 
1 750 MWh w 2018 roku do 
ok. 975 MWh w 2019 roku. 

Było to skutkiem wymiany 
oświetlenia należącego do 
ENEA na energooszczędny 
LED niemal w całej gminie, 
dzięki czemu rachunki zmniej-
szyły się nam do 310 tys. zł. 
I nadeszła podwyżka o ok. 70 
proc. na 2022 rok i zapłaci-
my w nim ponad pół miliona 
złotych – wyjaśnia burmistrz 
Grzegorz Kubik. 

Jeszcze gorzej sytuacja pre-
zentuje się w budynkach, któ-
re w tak znacznym stopniu 
nie korzystają z oświetlenia 
LED-owego. Gminna oświata 
w 2021 roku zapłaciła rachun-
ki za prąd na poziomie 150 
tys. zł, a w 2022 roku będzie 
to aż 285 tys. zł. Z kolei np. re-
mizy strażackie w 2021 roku 
płaciły 17 tys. zł za energię 
elektryczną, a w 2022 roku 
zapłacą już 36 tys. zł. 

Środki na sport i OPP
Około 6 mln z własnych 

środków burmistrz przewi-
dział na kulturę fizyczną. 
W skład tej kwoty wchodzi 
m.in. wkład własny na prze-
budowę terenu poligonu 

w Sierakowie, na który gmina 
otrzyma 18,6 mln zł dofinan-
sowania w ramach Polskiego 
Ładu. Z kolei na organizacje 
pożytku publicznego w ra-
mach budżetu będzie zare-
zerwowane  800 tys. zł, czyli 
więcej niż w 2021 roku.

Wzrosną nakłady  
na oświatę  
i pomoc społeczną 

Oświata stanowi najwięk-
szą część w ramach wydat-
ków budżetowych. Na ten cel 
gmina planuje wydać 51,5 
mln zł, czyli o prawie 5 mln 

więcej niż 2021 roku. O 28 
proc. wzrosną środki prze-
znaczone na pomoc społeczną 
w gminie Rawicz – łącznie 
ten dział budżetu wyniesie 
7,7 mln zł. 

/cib

To bardzo trudny budżet 
z wielu powodów. Prze-
de wszystkim odczuwamy 

skutki związane z okresem 
pandemii i zmianami w po-
datkach, do tego nałożyła 
się na to wysoka inflacja 
i wzrosty cen, w tym m.in. 
cen energii czy inwestycji. 
Niestety, tych negatywnych 
czynników jest sporo, jednak 
staraliśmy się zbilansować  
budżet, który pozwoli nam 
odpowiedzieć na ten trudny 
czas i mimo wszystko zrea-
lizujemy szereg znaczących 
projektów inwestycyjnych. 
To nie jest budżet marzeń, 
ale budżet możliwości w cza-
sach pandemii.

Grzegorz Kubik 
Burmistrz Gminy Rawicz

WYJĄTKOWO TRUDNY 
BUDŻET GMINY

KOMENTARZ BURMISTRZA
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Z MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

W ramach tegorocznych 
lokalnych obchodów Na-
rodowego Święta Niepod-
ległości  Muzeum Ziemi 
Rawickiej zaprosiło miesz-
kańców oraz turystów 
odwiedzających Rawicz 
do udziału w specjalnym 
wydarzeniu kulturalno-
edukacyjnym. 11 listopada 
odbyła się premiera kolej-
nego muzealnego questu pt. 
„Drogi pamięci o naszych 
przodkach”. 

Na czynnym w tym dniu 
muzealnym stoisku promo-
cyjnym uczestnicy zabawy 
otrzymywali karty zadań 
z opisem „szlaku rawickich 
miejsc pamięci narodowej” 
oraz zagadkami, których roz-
wiązanie było możliwe tylko 
w ramach przejścia całej tra-
sy i obejrzenia wskazanych 
w treści questu obiektów hi-
storycznych. Stoisko zostało 
zaaranżowane tematycznie – 
przed ratuszem stanęła budka 
polskiego strażnika oraz szla-
ban graniczny, przypomina-
jące o tym, że po odzyskaniu 
niepodległości zaledwie kilka 
kilometrów od Rawicza była 
wytyczona polsko-niemiecka 
granica państwowa. Na zwie-
dzających w muzeum czekał 
wyjątkowy przewodnik – sam 
marszałek Piłsudski w galo-
wym mundurze. W rolę bo-
hatera narodowego wcielił 
się jeden z pracowników mu-
zeum.

 Na „szlak miejsc pamięci” 
wyruszyło kilkadziesiąt osób, 

zarówno pieszo, jak i rowera-
mi. Ponad dwadzieścia dru-
żyn rodzinnych prawidłowo 
rozwiązało questowe hasło, 
otrzymując na zakończenie 
muzealną pieczęć oraz upo-
minki związane z obchoda-
mi Święta Niepodległości. 

Rodziny 
z  dziećmi 
spotkały się także w ratuszu 
na międzypokoleniowych 
muzealnych warsztatach ma-
nualnych, których tematem 
również były barwy i symbole 
narodowe. Uczestnicy war-

szta-
tów wykonywali tym razem 
ekologiczne przestrzenne 
mapy Polski. 

/MZR

Teodor Rybacki całe swoje 
życie zawodowe poświęcił 
oświacie ziemi rawickiej. Na-
leżał do grona ludzi o rzad-
ko spotykanej pracowitości. 
Rzetelnie wykonywał swoje 
obowiązki zawodowe i spo-
łeczne. Brał udział w wojnie 
obronnej 1939 r. oraz w la-
tach 1944 – 1945.

Urodził się 6 listopada 
1909 r. w Dubinie. Rodzice 
posiadali gospodarstwo rolne. 
Szkołę powszechną ukończył 
w wiosce rodzinnej, a na-
stępnie podjął naukę w Se-
minarium Nauczycielskim 
w Rawiczu. Jako nauczyciel 
i kierownik szkoły pracował 
kolejno: w Chojnie, Ostojach 
i Domaradzicach. Zorgani-
zował tam, w owym czasie, 
komórkę Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

W 1939 r. jako podpo-
rucznik walczył na szlaku: 
Kutno, Łowicz, Sochaczew, 
Warszawa, Sulejówek, Bił-
goraj. Pod Biłgorajem dostał 
się do niewoli, a potem był 
transportowany w głąb Nie-

miec. Z transportu zbiegł 
i szczęśliwie wrócił do rodzi-
ny. W grudniu 1939 r. został 
wysiedlony do Generalnej 
Guberni i mieszkał w Grę-
bowie koło Tarnobrzegu. 
Pracował tam jako nauczy-
ciel i organizował komplety 
tajnego nauczania. W lipcu 
1944 r. tereny te wyzwoliła 
Armia Czerwona. W dniu  
1 października 1944 r. Teo-
dor Rybacki wstąpił w szeregi 
Ludowego Wojska Polskiego. 
Brał udział w oblężeniu Wroc-
ławia, walczył pod Budziszy-
nem i na terenie Czech. Za 
działalność wojskową otrzy-
mał szereg wysokich odzna-
czeń. Od lipca do października 
1945 r. był komendantem 

przejścia granicznego w Łup-
kowie powiat Sanok, po czym 
wrócił do Domaradzic. 

Po powrocie w swoje stro-
ny rodzinne rozpoczął pracę 
nauczyciela i pochłonęła go 
działalność społeczna. Został 
między innymi przewodni-
czącym Powiatowej Rady Na-
rodowej w Rawiczu i zrobił 
wiele zwłaszcza dla oświaty 
i zamieszkał w Rawiczu. Po-
wierzono mu kierownictwo 
Wydziału Oświaty i Kultury 
w powiecie rawickim. Funkcję 
tę pełnił przez 14 lat. Z jego 
inicjatywy zbudowano w Ra-
wiczu i na terenie powiatu 6 
nowych szkół oraz 11 rozbu-
dowano i zmodernizowano. 
Miał dużo zrozumienia dla 

młodych nauczycieli i otaczał 
ich opieką.

W ostatnich latach życia 
powierzono mu stanowisko 
dyrektora Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej dla Pracujących 
w Rawiczu. Powierzoną mu 
placówkę rozbudował, zmo-
dernizował i doposażył w po-
moce dydaktyczne. Od roku 
1951 do 1975 pełnił funkcję 
łowczego na powiat Rawicz.

Pracowite życie zakończył 
5 marca 1980 r. Pochowany 
został na cmentarzu w Rawi-
czu. Zasłużył na to, by o nim 
nie zapomniano.

Stanisław Jędraś
Korzystano z życiorysu  

T. Rybackiego oraz informacji 
uzyskanych od jego rodziny.

TEODOR RYBACKI – NAUCZYCIEL, 
ŻOŁNIERZ, SPOŁECZNIK
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Nasza historia

Tomasz Musielak

Atmosfera grudnia 999 r. przepeł-
niona była lękiem i strachem. Ludzie 
obawiali się rychłego końca świata, 
który miał  rozpocząć się wraz z na-
staniem symbolicznego roku 1000. 
Niepokój minął dopiero w nocy z 31 
grudnia na 1 stycznia, kiedy spo-
dziewana apokalipsa nie nastąpiła. 
Wówczas to papież Sylwester II po-
błogosławił świat, a rzymski lud roz-
począł huczne świętowanie, wznosząc 
toast na cześć biskupa Rzymu.

Sylwester w czasach 
szlacheckich

Choć zwyczaj świętowania w nocy 
z 31 grudnia na 1 stycznia sięga ponad 
1000 lat wstecz, to jeszcze nawet 200 
lat temu zabawy i hulanki sylwestro-
we należały do rzadkości. W przeci-
wieństwie do czasów współczesnych, 
nasi przodkowie obchodzili przełom 
roku o wiele skromniej. 

W średniowiecznej i nowożytnej 
Polsce głównymi elementami uro-
czystości była wspólna wieczerza. 
Po sutym obiedzie, kiedy już nastał 
zmrok, udawano się na nabożeństwo 
do kościoła parafialnego, biorąc sobie 
do serca sentencję popularnego wów-
czas powiedzenia „kto z Bogiem roku 
nie skończy, z Bogiem nie zacznie”. 

Po zakończonych wspólnych 
modłach przychodził czas na punkt 
obowiązkowy nocy sylwestrowej, mia-
nowicie wróżenie sobie, co przyniesie 
nadchodzący rok. Wierzono np., że 
jeżeli komuś uda się dla żartu okraść 
inną osobę, to cały rok będzie dla 
niego szczęśliwy. Skutkowało to praw-
dziwą falą symbolicznych kradzieży; 
proceder ten panował zarówno wśród 
szlachty, jak i mieszczan czy chłopów. 
Wiele wróżb miało charakter matry-

monialny i przypominało te, jakie 
obecnie odprawiamy w noc andrzej-
kową. Sięgano też po rytuały mające 
gwarantować szczęście i pomyślność. 
Na podwórkach gospodarstw palono 
snopki słomy, by odgonić ubiegło-
roczne smutki. Wzbraniano się rów-
nież przed sprzątaniem w Sylwestra 
wierząc, że tym sposobem można 
wymieść szczęście z domu.

W dzień Nowego Roku w dobrym 
tonie było składanie każdej napot-
kanej osobie życzeń „do siego roku”.

Narodziny  
sylwestrowego  
szaleństwa

Zmiany w podejściu do nocy sylwe-
strowej nastały w XIX wieku. Pierw-
sze oznaki nadchodzących przemian 
pojawiły się wśród elit. Arystokracja 
zaczęła świętować o wiele huczniej, 
niż mieszkańcy prowincji, gdzie syl-
westrowe zwyczaje wyglądały tak 
samo, jak przed wiekami. W dalszym 
ciągu pielęgnowano tradycję skła-
dania noworocznych życzeń. Żyjący 
w XIX wieku etnograf, Oskar Kolberg, 
napisał, że „powinszowania składane 
ustnie w Wielkopolsce lub rozsyłane 
listownie i na bilecikach, nie różniły 
i nie różnią się niczym prawie od 
tych, jakie w całej zachowywano Pol-
sce”. Nie oznacza to, że i na wsi nie 
zachodziły pewne zmiany; Kolberg 
zauważył, że „zwyczaj [składania 
życzeń] okazalej dawniej obchodzo-
ny, dziś na krótkich ogranicza się 
oświadczynach pomyślności”.

W dzień Nowego Roku każdy z go-
spodarzy wstawał wcześnie rano. 
Nie po to jednak, by rzucić się w wir 
pracy. To noworoczne „poświęcenie” 
miało symbolicznie chronić domo-

stwo przed lenistwem i ospałością 
w całym roku.

Nowy Rok był dla mieszkańców 
wsi i miasteczek ważny również z in-
nego powodu - wówczas to rozpoczy-
nał się wesoły okres kolędowania. 
Przywołany już Oskar Kolberg tak 
opisywał ten czas: „Chłopcy z miast, 
z jasełkami czyli szopką noszoną 
na ramieniu chodzą (…). W Poznań-
skiem około nowego roku plebani lub 
ich wikariusze, otoczeni organistami, 
kościelnymi i dziatwą szkolną cho-
dzili od domu do domu, to jest: po 
kolędzie błogosławiąc swoim owiecz-
kom”.

Jak już wspomniano, zupełnie ina-
czej wyglądało sylwestrowe świę-
towanie wśród elit. Wszystko za 
sprawą popularnej wówczas w Euro-
pie Zachodniej mody na noworoczne 
bale, która przywędrowała na ziemie 
polskie w II połowie XIX wieku. Jej 
apogeum przypadło na okres dwu-
dziestolecia międzywojennego. 

Przy wejściu na salę bankietową 
każda z pań otrzymywała specjalny 
karnet. W nim panowie zapisywali 
się w kolejce do tańca. Bal otwierał 
uroczysty polonez, po którym przy-
chodził czas na właściwą zabawę. 
Na parkietach królował jazz, ale nie 
stroniono i od tradycyjnych mazur-
ków czy oberków. Na stołach zaczął 
pojawiać się alkohol inny, niż wino, 
wódka czy piwo. Gościom sylwestro-
wych balów serwowano likiery czy 
popularne wówczas American Drinks. 
Na szerszą skalę Nowy Rok witano 
alkoholem dopiero w bliższym nam 
okresie powojennym.

JAK ŚWIĘTOWANO NOWY ROK?

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
Uroczyste obchody 103. 

rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości roz-
poczęto mszą św. w kościele 
pw. św. A. Boboli. Tradycyj-
nie, główna część Narodo-
wego Święta Niepodległości 
odbyła się pod pomnikiem 
Żołnierza Polskiego.

Całą uroczystość prowa-
dził mł. brygadier Krzysztof 
Skrzypczak, który odczytał 
„Apel pamięci” a następnie 
głos zabrał zastępca burmi-
strza Paweł Szybaj oraz Jan 
Dziedziczak - sekretarz stanu 
w KPRM i pełnomocnik rządu 
ds. Polonii i Polaków za gra-
nicą. Odczytano również list 
okolicznościowy od wojewody 
wielkopolskiego, Michała Zie-
lińskiego.

Pod pomnikiem Żołnierza 
Polskiego delegacje instytucji 
samorządowych, środowisk 
politycznych, organizacji, in-
stytucji społecznych, kultu-
ralnych i stowarzyszeń, służb 
mundurowych oraz szkół, 
złożyły wiązanki kwiatów. 
Wartę honorową pełnili har-
cerze ZHP Hufca Rawicz oraz 
kadeci z klasy mundurowej 
I LO w Rawiczu.

Po oficjalnej uroczystości, 
w parku za Domem Kultury 
odbył się „Piknik Niepodle-
głościowy” podczas którego 
Koła Gospodyń Wiejskich, 
stowarzyszenia oraz instytu-
cje gminy Rawicz zapewniły 
ciepły posiłek, gorącą herbatę 
oraz słodkości. 

/red
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OPOWIADANIE

Pewnego dnia Maciek 
i Damian posprzeczali się 
w błahej sprawie. Poszło o to, 
który z nich będzie miał na 
koniec roku szkolnego lepsze 
oceny, korzystniej napisze 
egzaminy i kto dostanie się 
tam, gdzie chce.

Wszystko zaczęło się 
w piątkowy wieczór, kiedy 
chłopcy, jak co tydzień, oglą-
dali mecz swojej ulubionej 
drużyny piłkarskiej. Siedzie-
li, rozmawiali o meczu i nag-
le Maciek spytał Damiana:

- Damian, czy ty już wiesz 
do jakiej szkoły chciałbyś iść 
w przyszłym roku?

- No wiesz, myślałem tro-
chę o tym i chyba wiem. 
Wydaje mi się, że pójdę do 
liceum o profilu matema-
tyczno-fizycznym - odpowie-
dział Maćkowi.

- Wow, ambitnie. Ja zasta-
nawiałem się bardzo długo 
lecz nie mogę się zdecydo-
wać gdzie pójdę. Biorę pod 
uwagę dwie opcje: liceum 
bądź technikum. Jeśli po-
szedłbym do liceum, to mam 
wątpliwości, czy dałbym so-
bie tam radę z nauką. Jeżeli 
natomiast wybrałbym tech-
nikum, to nie wiem jakiego 
zawodu chciałbym się uczyć. 
Po zastanowieniu chyba zro-
bię tak, jak Ty i pójdę do li-
ceum. Tylko nie wiem jaki 
profil miałbym wybrać. Może 
potrafisz mi doradzić?- spytał 
Maciek, ale w tym momencie 
ich drużyna zdobyła bramkę. 
Poderwali się z sofy unosząc 
ręce w górę. Po chwili wrócili 
do rozmowy:

- Wracając do Twojego 
pytania, wszystko zależy od 
przedmiotów, które lubisz, 
zawodu, jaki chciałbyś wyko-
nywać i od tego, czy potrafisz 
ciężko pracować, by osiągnąć 
zamierzony cel - odpowie-
dział Damian.

- Wydaje mi się, że potra-
fię się przykładać do nauki 
- skwitował Maciek.

- Nie byłbym taki pewien, 
nie masz najlepszych ocen, 
ani nie widziałem, żebyś su-
miennie i systematycznie się 
uczył - zaznaczył drwiąco Da-
mian.

- CO TY POWIEDZIAŁEŚ?! 
- wrzasnął Maciek wyraźnie 
oburzony słowami kolegi.

 Dokończyli oglądać mecz 
w ciszy. Później pożegnali się 

i Damian poszedł do swojego 
domu. Następnego dnia, gdy 
spotkali się w szkole Maciek 
podszedł do Damiana z pro-
pozycją:

- Słuchaj, mam propozycję 
dla Ciebie. Załóżmy się, kto 
lepiej napisze egzamin i kto 
dostanie się do szkoły. Co Ty 
na to? Wchodzisz? - zapytał 
pewny siebie Maciek.

Damian bez wahania 
przyjął ofertę kolegi. Po 
kilku dniach konflikt mię-
dzy nimi zniknął. Damian 
jeszcze bardziej przykładał 
się do nauki, a zwłaszcza do 
dwóch przedmiotów tj.: ma-
tematyki oraz fizyki. Więk-
szość wolnego czasu spędzał 
w miejskiej bibliotece wypo-
życzając tyle książek, ile był 
w stanie unieść. Wziął ich 
taką ilość, że pewnego razu 
pani bibliotekarka zapytała 
co on z nimi robi. W prze-
ciwieństwie do Damiana, 
Maciek praktycznie zapo-
mniał o zakładzie. Uczył się 
tyle, ile zawsze, czyli prawie 
wcale. Dostawał cały czas 
mało satysfakcjonujące 
oceny. Zamiast nauki wolał 
grać na komputerze i pró-
bować zirytować Damiana 
poprzez mówienie mu, że 
i tak mu się nie uda, że to 
dla niego za trudne i wie-
le więcej. Damian, zbytnio 
się nie przejmował tymi 
wyzwiskami. Wiedział, że 
jeśli chce się dostać do tej 
szkoły, musi się jeszcze le-
piej uczyć. Mimo wszystko 
bardzo optymistycznie pa-
trzył w przyszłość. Jego mot-
to brzmiało: „Jeśli nie ja, to 
kto?”. Nieprzychylne słowa 
Maćka były wręcz dla niego 
motywacją. Damian postano-
wił, że podwoi czas spędza-
ny w bibliotece. Wypożyczał 
nawet książki, z których nie-
wiele rozumiał, ale czytał je, 
wiedząc, że coś mu z każdej 
książki zostanie w głowie. 
Znalazł sobie korepetytora 
z fizyki i matematyki, który 
pomagał mu jeszcze bardziej 
rozwijać jego wiedzę. Robił 
plakaty, prowadził zeszyty, 
w których pisał, po prostu 
pisał. Przepisywał defini-
cje i zadania oraz wymy-
ślał własne.

 U Maćka nadal nic się nie 
zmieniało. Koledzy teraz się 
nie spotykali po lekcjach, 

ponieważ Damian popołu-
dniami przesiadywał albo 
w bibliotece, albo w swoim 
pokoju przy biurku. Potra-
fił poświęcić mecz swojej 
ukochanej drużyny w imię 
nauki. Był już nią niezwykle 
zmęczony, ale nie zmieniał 
swojego podejścia, a nawet 
był jeszcze bardziej zmoty-
wowany i optymistycznie 
nastawiony. Już nie mógł 
nic więcej zrobić, żeby się 
lepiej uczyć. Z tych wszyst-
kich sposobów Damian 
chciał zaczerpnąć jak naj-
więcej. Z kolei Maciek stwier-
dził, że jest już zmęczony tą 
całą nauką i że zasłużył na 
odpoczynek. Teraz, niecałe 
dwa tygodnie przed egza-
minami nawet nie otwierał 
zeszytów i podręczników. 
Nie myślał również, że już 
nie ma praktycznie żadnych 
szans na wygranie zakładu 
z kolegą, ale tym bardziej, 
że będzie mu niesłychanie 
ciężko dostać się do jakiej-
kolwiek dobrej szkoły w ich 
mieście. Jedyne co zrobił, to 
poszedł do koleżanki z klasy 
będącej dla niego autoryte-
tem. Chciał zapytać na jakim 
etapie są jej przygotowania 
do egzaminu i czy dokonała 
już wyboru szkoły:

- Hej Magda, co u Ciebie? 
Przygotowujesz się do egza-
minów?

- O, hej Maciek, powoli 
brnę do przodu, choć bardzo 
się stresuję. A Ty? -zapyta-
ła dziewczyna.

- Niespecjalnie się uczę, 
ale chyba jakoś napisze te 
egzaminy - odpowiedział, 
uśmiechając się do niej.

- Chcesz powiedzieć, że 
się nie uczysz?! - zapytała 
trochę zmartwiona.

- No tak... - odpowiedział 
nieco zawstydzony Ma-
ciek. Chciał jeszcze zapytać 
o szkołę, ale poczuł się za-
kłopotany i postanowił po-
żegnać się i odejść. Damian 
w przeddzień pierwszego 
egzaminu z języka polskie-
go, powiedział sobie, że 
wreszcie zasłużył na odpo-
czynek, co oczywiście było 
prawdą. W dzień egzaminu 
rano przyjechał do niego 
Maciek. Wyszli i skierowali 
się w stronę szkoły. Dla roz-
luźnienia atmosfery i złago-
dzenia stresu Damian, który 

był bardzo pewny siebie, za-
gadnął Maćka:

- Jak myślisz, udało Ci się 
nauczyć do egzaminów, czy 
nie?  - zaczął łagodnie.

- Miałeś rację, nie potrafię 
się przyłożyć do nauki. Nie 
jestem tak ambitny jak Ty. 
A teraz nie wiem czy w ogóle 
dostanę się do technikum - 
powiedział załamanym gło-
sem Maciek, który dopiero 
teraz zrozumiał, jaką szansę 
zaprzepaścił i zobaczył w ja-
kiej jest sytuacji. Damian jak 
zawsze optymistycznie na-
stawiony próbował pocieszyć 
i wytłumaczyć Maćkowi, że 
nie wszystko stracone i że 
nadal ma szanse dobrze wy-
paść na egzaminach:

- Źle mówisz i tylko niepo-
trzebnie się pogrążasz. Nie 
jest tak źle, jak Ci się wyda-
je. Pomyśl, na pewno masz 
coś w głowie, musisz coś 
pamiętać. To po pierwsze. 
Po drugie, musisz się przy-
kładać do każdego zadania 
I TO BARDZO! - zaznaczył 
bardzo wyraźnie Damian.

- Kolejną rzeczą jest to, 
że musisz w siebie wierzyć 
i bardzo chcieć napisać do-
brze te egzaminy. No to nic 
Maciek. Życzę Ci powodze-
nia - dokończył, gdy stanęli 
przed bramą szkoły.

Od tej chwili już każdy 
koncentrował się na sobie. 
Damian przekroczył próg 
sali z uśmiechem na twarzy 
i pewny siebie, a Maciek wy-
raźnie zmotywowany, ale 
i trochę zaniepokojony. Gdy 
wszyscy zajęli swoje miejsca 
drzwi zostały zamknięte i za-
częli pisać egzamin. Każdy 
pisał tak dobrze, jak tylko 
umiał. Po egzaminie Damian 
zastanawiał się, ile popełnił 
błędów. Maciek rozmyślał 
nad swoim wynikiem. Minął 
pierwszy dzień, zanim kole-
dzy się obejrzeli, już było po 
wszystkim. Wreszcie było 
po egzaminach, więc mogli 
się umówić na copiątkowe 
wspólne oglądanie meczu. 
Oglądali mecz i Maciek po-
stanowił podziękować mu 
za pomoc przed egzaminem:

- Dziękuje za pomoc przed 
egzaminem. Nie wiem, jak-
bym sobie inaczej poradził, 
gdyby nie twoje optymistycz-
ne myślenie. Po prostu mój 
wynik będę zawdzięczał 

Tobie – powiedział, uśmie-
chając się.

- Nie ma sprawy, to nic ta-
kiego - odpowiedział dumny 
z siebie Damian.

Czas upływał, zbliżało 
się zakończenie szkoły oraz 
ogłoszenie listy uczniów do 
szkół średnich. Damian był 
pewny swojego dobrego wy-
niku, będącego wypadkową 
jego bardzo ciężkiej pracy 
i wielkich poświęceń. Maciek 
z każdym dniem był coraz 
bardziej zestresowany, cho-
ciaż był optymistycznie na-
stawiony do tych wyników.

Minęło trochę czasu 
i wreszcie nadszedł ten dzień 
- dzisiaj wszyscy będą wie-
dzieli, do jakiej szkoły pójdą. 
Damian bez żadnego stresu 
oraz bez cienia wątpliwości 
sprawdzał listę, widząc swoje 
nazwisko na jej szczycie, po-
myślał sobie, że warto było 
się uczyć. Wtedy jeszcze nie 
docierało do niego to, że do-
konał rzeczy będącej jego 
celem. Rzeczy nieosiągal-
nej? Może dla pesymistów, 
ale nie dla niego. Z kolei 
Maciek z wielkim stresem 
przemierzał wzrokiem listę 
uczniów, żeby w jej środku 
ujrzeć swoje nazwisko i po-
czuć, jak olbrzymi kamień 
spada mu z serca. Był z tego 
powodu w wielkiej euforii, 
ale wiedział, że następnym 
razem taka postawa jest 
niedopuszczalna. Obiecał 
sobie, że weźmie przykład 
z kolegi i będzie się bardzo 
przykładał do nauki. Da-
mian chciał pójść do biblio-
teki i podziękować, że miał 
możliwość wypożyczania 
tylu książek. Z tego powodu 
postanowił przekazać dla bi-
blioteki książki, których już 
nie czyta, a może komuś in-
nemu pomogą, tak jak jemu 
pomogły stare podręczniki 
z fizyki, matematyki i języ-
ka polskiego.

W przyszłym roku szkol-
nym koledzy świetnie radzi-
li sobie w swoich nowych 
szkołach. Maciek nauczony 
swoimi zeszłorocznymi do-
świadczeniami, zmienił swo-
je nastawienie z obojętnego 
na bardzo optymistyczne. Ich 
przykład pokazuje, że warto 
patrzeć na świat przez różo-
we okulary i uczyć innych, 
jak to robić.

Karol Kowalski; I miejsce w kategorii Młodzież szkół podstawowych w konkursie na opowiadanie „Szczypta optymizmu” 
z okazji Nocy Bibliotek z Rawicką Biblioteką Publiczną.

SZCZYPTA OPTYMIZMU
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Obecnie e-paragon 
funkcjonuje w kasach 
wirtualnych, niebawem 
wystawianie i wydawanie 
e-paragonu bez konieczno-
ści jego drukowania będzie 
możliwe na kasach on-line. 
To wygoda dla sprzedaw-
cy i klienta. Ministerstwo 
Finansów nie będzie śle-
dziło procesu przesyłania 
e-paragonu klientowi. 

Dopuszczenie możliwo-
ści wydawania paragonów 
w postaci elektronicznej, 
tzw. e-paragonów, umożli-
wia klientowi wybór, czy 
chce otrzymywać papiero-
wy paragon fiskalny, czy też 
woli otrzymywać paragony 
elektronicznie. 

E-paragony mogą być 
obecnie wystawiane jedy-
nie przy zastosowaniu kasy 
mającej postać oprogramo-
wania (tzw. wirtualnej). Od 
czerwca 2020 roku kasy tego 
typu mogą być instalowane 
m. in. u przedsiębiorców 
z branży transportowej, 
gastronomicznej i hote-
larskiej. E-paragon można 

wystawić i wydać nabyw-
cy, za jego zgodą i w sposób 
z nim uzgodniony.

Po wejściu w życie no-
wych przepisów wysta-
wienie e-paragonu będzie 
możliwe również na kasie 
fiskalnej on-line.

– To duże ułatwienie za-
równo dla sprzedawcy jak 
i dla klienta – mówi Małgo-
rzata Spychała-Szuszczyń-
ska, rzecznik prasowy Izby 
Administracji Skarbowej 
w Poznaniu – Sprzedawca 
oszczędza czas nie musząc 
generować papierowego 
wydruku, a kupujący ma do-
stęp do paragonu w każdym 
czasie i miejscu, bez ryzyka 
zagubienia czy wyblaknię-
cia wydruku.

Nie zostanie narzucony je-
den sposób przechowywania 
i przekazywania paragonów 
w postaci elektronicznej. 
Kwestia ta zostanie wypra-
cowana na rynku w drodze 
samoregulacji. Klient będzie 
mógł otrzymać paragon elek-
troniczny np. SMS–em.

Rozporządzenie, przy-
gotowane w porozumieniu 
między Ministrem Finan-
sów i Ministrem Rozwoju 
i Technologii, zostało już 
podpisane i obecnie ocze-
kuje na publikację. Przepi-
sy wejdą w życie dzień po 
ich ogłoszeniu.

Mija rok od uruchomie-
nia usługi rezerwacji wizyt 
w urzędzie skarbowym. 
W ten sposób umówiono już 
4 mln 753 tys. wizyt. Miesięcz-
nie to 400 tys. wizyt, a średni 
czas obsługi podatnika wy-
nosi 14 minut. To podniesie-
nie komfortu podatników 
podczas załatwiania spraw 
w urzędach, a także zwięk-
szenie poziomu bezpieczeń-
stwa w czasie pandemii. 

Mija właśnie rok od udo-
stępnienia podatnikom w ca-
łym kraju usługi „Umów 
wizytę w urzędzie skarbo-
wym”. Usługa Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej umożliwia 
zaplanowanie spotkania 
w konkretnym dniu i o kon-
kretnej godzinie, dogodnie 
dla podatnika. 

– Zwiększa to bezpieczeń-
stwo klientów, którzy przycho-
dząc na konkretną godzinę, 
nie przebywają w dużych gru-
pach osób. Przede wszystkim 
jednak ułatwia to załatwianie 
spraw urzędowych. Do umó-
wionej przez podatnika wizyty 
urzędnik może się wcześniej 
przygotować. Pozwala to na 
szybsze załatwienie sprawy 
podczas jednej wizyty – mówi 
Małgorzata Spychała-Szusz-
czyńska, rzecznik prasowy 
Izby Administracji Skarbowej 
w Poznaniu.

Najpopularniejsze 
tematy wizyty 

Od uruchomienia usługi 
w całym kraju zarezerwowa-
no 4 mln 753 tys. wizyt, co daje 
średnio około 400 tys. wizyt 
miesięcznie. W województwie 
wielkopolskim takich wizyt 
było dotychczas blisko 330 tys., 
a w powiecie rawickim podat-
nicy zarezerwowali ich łącznie 
ponad 6 tys.

Najczęściej urzędy skar-
bowe odwiedzają podatnicy, 
którzy, chcą uzyskać zaświad-
czenia (30 proc. wszystkich wi-
zyt), załatwić sprawy związane 
z podatkami majątkowymi (27 
proc.) oraz w sprawach dekla-
racji i zeznań podatkowych 
(12 proc.). 

Umówienie wizyty jest 
bardzo proste

Wiele spraw w urzędzie 
skarbowym można załatwić 
bez wychodzenia z domu, 
na podatki.gov.pl lub telefo-
nicznie. Jeśli nasza sprawa 
wymaga osobistej wizyty na-
leży pamiętać o wcześniejszym 
umówieniu terminu i godziny.

Najłatwiej i najszybciej moż-
na to zrobić, rezerwując wizy-
tę przez internet. Wystarczy 
skorzystać z elektronicznego 
formularza na podatki.gov.
pl, wskazać urząd, w którym 
chcemy załatwić sprawę, a na-
stępnie wybrać dogodny dzień 

i godzinę. Potwierdzenie rezer-
wacji otrzymamy na podany 
adres e-mail. 

Stale ulepszamy  
usługę 

Od września działa rów-
nież system powiadomień 
SMS, który z wyprzedzeniem 
przypomina o terminie wizyty 
w urzędzie. Jeżeli umówiłeś 
się do urzędu przez internet 
i podałeś numer telefonu 
komórkowego, otrzymasz 
potwierdzenie rezerwacji SMS-
em. Jeśli umawiasz wizytę, co 
najmniej dwa dni wcześniej, 
dzień przed spotkaniem otrzy-
masz dodatkowo SMS-owe 
przypomnienie.  

Na stronie umawiania wizyt 
dostępna jest także wyszuki-
warka, która przy użyciu słów 
kluczowych pozwala szybko 
znaleźć rodzaj sprawy, którą 
chcemy załatwić. W przyszło-
ści usługa umawiania wizyty 
będzie również zintegrowana 
z e-Urzędem Skarbowym i in-
nymi elektronicznymi usługa-
mi udostępnianymi przez KAS. 
Podczas umawiania wizyt au-
tomatycznie będzie pojawiała 
się informacja, że dana usługa 
może być zrealizowana zdal-
nie bez konieczności wizyty 
w urzędzie, jeżeli faktycznie 
istnieje taka możliwość. Ma to 
jeszcze bardziej ułatwić podat-
nikom załatwianie ich spraw. 

Uproszczony formu-
larz oraz wyszukiwarka 
spraw – to nowe ułatwienia 
w usłudze „Umów wizytę 
w urzędzie skarbowym”.  
Wystarczą tylko cztery 
kroki i wizyta w urzędzie 
skarbowym umówiona. 
Potwierdzenie rezerwacji 
otrzymasz SMS-em, a dzień 
przed spotkaniem KAS przy-
śle Ci również przypomnie-
nie o wizycie.

Usługa umawiania wizy-
ty w urzędzie skarbowym 
umożliwia zaplanowanie 
spotkania w konkretnym 
dniu i o konkretnej godzinie, 
dogodnie dla podatnika. 

- Ułatwia to załatwianie 
spraw i zwiększa bezpieczeń-
stwo klientów, którzy przycho-
dząc na konkretną godzinę, 
nie przebywają w dużych sku-
piskach osób – mówi Małgo-
rzata Spychała-Szuszczyńska, 

rzecznik Izby Administracji 
Skarbowej w Poznaniu.

Teraz jeszcze prościej
Strona rezerwacyjna ma 

nową szatę graficzną oraz 
uproszczony formularz uma-
wiania wizyty dostępny na po-
datki.gov.pl.

Teraz umówisz wizytę 
w czterech prostych krokach:
1. Wybierz województwo 
oraz urząd.
2. Wybierz sprawę, którą 
chcesz załatwić.
3. Wybierz datę i godzinę wi-
zyty.
4. Podaj dane kontaktowe.

Jeśli chcesz szybko odna-
leźć rodzaj sprawy, którą masz 
zamiar załatwić w urzędzie, 

możesz skorzystać z wyszu-
kiwarki spraw.

Statystyki,  
SMS-y i ankiety

Od uruchomienia usługi 
w całym kraju zarezerwowa-
no już blisko 4,8 mln wizyt, 
z czego 330 tys. w wojewódz-
twie wielkopolskim. Klienci 
najczęściej odwiedzają urzę-
dy skarbowe, aby uzyskać 
potrzebne zaświadczenia lub 
załatwić sprawy związane 
z podatkami majątkowymi. 

Od niedawna działa także 
usługa powiadamiania SMS-
em o umówionej wizycie. Je-
żeli umówiłeś się do urzędu 
przez internet i podałeś numer 
telefonu komórkowego, otrzy-

masz potwierdzenie rezerwa-
cji SMS-em. Jeśli umawiasz 
wizytę co najmniej dwa dni 
wcześniej, dzień przed spot-
kaniem otrzymasz dodatkowo 
SMS-owe przypomnienie. 

W urzędach skarbowych 
trwa też badanie opinii na 
temat obsługi. Każda osoba, 
która umówiła wizytę przez 
internet i podała adres e-mail, 
otrzyma link do anonimowej 
ankiety. W ten sposób KAS 
chce pozyskać opinie i wska-
zówki, co poprawić w pracy 
urzędów, aby były one jeszcze 
bardziej przyjazne klientom. 

UMÓWIENIE WIZYTY W URZĘDZIE  
SKARBOWYM JESZCZE ŁATWIEJSZE

E-PARAGON 
JUŻ NIEBAWEM 
W KASACH 
ON-LINE

NIEMAL 4,8 MLN  
REZERWACJI WIZYT 
W URZĘDACH  
SKARBOWYCH
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ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

AGNIESZKA LINGAS – ŁONIEWSKA
„GDYBY MIAŁO NIE BYĆ JUTRA”

Gdyby miało nie być ju-
tra - powieść Agnieszki 
Lingas-Łoniewskiej, znanej 
i lubianej przez czytelników 

autorki książek obyczajo-
wych. Wciągająca historia 
Mileny i Igora – bohaterów 
powieści, których droga do 
miłości na pewno nie była 
łatwa i prosta, była pełna za-
krętów i przeciwności losu. 
Słodko-gorzka historia mi-
łosna. 

Milena po wielu latach wró-
ciła do rodzinnego miasta, 
gdzie odbyła się premiera jej 
filmu. I tak się wszystko zaczę-
ło... Choć nie, tak naprawdę 
zaczęło się dużo wcześniej, 
gdy Milka i Igor byli jeszcze 
nastolatkami. Bohaterka nie 
miała łatwego życia, wychowy-
wała się bez ojca, a nią samą 
„zajmowała” się matka – alko-

holiczka, której zdecydowanie 
bliżej było do libacji i hulanek, 
niż do opieki nad córką. Jedy-
nym azylem w jej życiu były 
ramiona ukochanego. Krasny 
z kolei pochodził z dobrego 
domu i już w młodości był „do-
brze ustawiony”. Młodzi poza 
sobą nie widzieli świata, jed-
nak wydarzyło się coś, o czym 
Milka wolała zapomnieć i wy-
jechać, niż słuchać wyjaśnień. 

Autorka ma lekki styl pisa-
nia, dzięki czemu jej książki 
czyta się z przyjemnością. 
Mnie osobiście bardzo poru-
szyły opisy prawdziwej, bez-
warunkowej miłości i oddania. 
Zapraszam Państwa do prze-
czytania lektury. 

Zuzanna S.

Jak zawsze w grud-
niu warto przeczytać... 
w grudniu! Wspania-
ła opowieść na zimowe 
wieczory. Magia świąt, 
pachnące pierniki, zie-
lony świerk, błyszczące 
bombki, kolorowe lampki 
choinkowe... A to wszyst-
ko zamknięte w jednej 
książce! Uwielbiam się-
gać po świąteczne opo-
wieści w tym szczególnym 
okresie w roku. Emily 
Stone zapraszam nas 
do wspólnego przeżycia 
świąt (i nie tylko) wraz 

z główną bohaterką Jo-
sie Morgan.

Akcja powieści zaczyna 
się w grudniu i… kończy 
następnego roku w grud-
niu. Poznamy rok z życia 
naszej głównej bohaterki. 
Warto podczas czytania za-
opatrzyć się w ciepły kocyk, 
kubek kakao i chusteczki.

Josie Morgan ma za sobą 
bardzo trudny czas, bo 
właśnie zerwała z chłopa-
kiem. Do tego zbliżają się 
święta, które przypominają 
jej o śmierci bliskich. Na 

szczęście pojawia się na jej 
drodze Max, który pomaga 
jej to wszystko przetrwać. 
Niestety tak szybko jak się 
pojawił w jej życiu, tak też 
szybko z niego znika. Mija-
ją kolejne miesiące, przy-
chodzi wiosna, lato, jesień, 
a my poznajemy dalsze 
losy naszych bohaterów 
(bo również Max staje się 
ważną postacią powieści) 
do Bożego Narodzenia, kie-
dy to Jak zawsze w grudniu 
wszystko się zmienia.

Powieść nie jest typową 
książką świąteczną, po-

nieważ akcja rozkłada się 
na cały rok z życia Josie, 
jednak to właśnie grudzień 
nadaje sens całej tej wy-
jątkowej opowieści, która 
kończy się happy-endem. 
Lektura zdecydowanie 
porusza serce, wzrusza do 
łez, ukazując życie, które 
nie zawsze jest bajkowe 
ale powinniśmy cieszyć się 
z tego co mamy. Przepiękna 
powieść dla każdego, w każ-
dym wieku. Idealna na 
każdy dzień roku a szcze-
gólnie grudniowy.

Polecam Kinga Zawieja

EMILY STONE  
„JAK ZAWSZE W GRUDNIU”

ALEKSANDRA RAK
„POPROWADŹ MNIE”  
- TOM 1 I 2

Aleksandra Rak pokazu-
je, że nawet jedna decyzja, 
jeden pozornie nic niezna-
czący gest może zmienić 
czyjeś życie. Kiedy uciekam 
to przejmująca opowieść 
o dziewczynie, która pró-
buje uciec od przeszłości 
i zapomnieć o wszystkim, 
co ją spotkało. Jest to lek-
ka, a jednocześnie nieoczy-
wista powieść, idealna na 
jesienno-zimowe wieczory.

Po traumatycznych przeży-
ciach Lena wyjeżdża z War-
szawy. Spotyka na swojej 
drodze nieznajomego, który 
swoją bezinteresowną pomo-
cą ratuje jej życie. Dominik 
zabiera ją do siebie, gdzie 
dziewczyna może odnaleźć 
odrobinę spokoju i nadziei 
na lepsze jutro. Okazuje się, 
że w tej małej miejscowości 
ma zostać otwarta stadnina 
koni. Nie wszystko dzieje się 
po myśli bohaterów, jednak 

podejmują oni próby roz-
wiązania każdego napotka-
nego przez nich problemu. 
Otoczenie pełne sympatycz-
nych ludzi oraz uwielbianych 
przez Lenę koni pomaga jej 
przezwyciężyć strach przed 
wspomnieniami. 

Tom drugi, czyli Kiedy szu-
kam to kontynuacja historii 
Leny. Tym razem dziewczy-
na stara się stawiać czoło 
przeciwnościom, a Dominik, 
Agnieszka, Kamil oraz Kuba 
dostarczą czytelnikowi kolej-
nych wrażeń.

Opowieść niesie ze sobą 
pełno emocji, zarówno tych 
pozytywnych, jak i nega-
tywnych. Dziewczyna koń-
czy toksyczny związek. Czy 
przezwycięży strach? Czy bę-
dzie potrafiła zaufać komuś 
ponownie? Czy dowie się jak 
wygląda prawdziwa miłość? 
Zachęcam do przeczytania!

Kamila O.
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ
Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu

/r
ed

 &
 im

WINTER
Winter to kotka w wieku ok. 5 miesięcy. Ki-

cia o przepięknym szarym umaszczeniu oraz 
niepewnej, z pozoru "wrednej" minie. Kotka 
znaleziona przemarznięta w skrajnym wycień-
czeniu. Po leczeniu szybko doszła do pełnej 
sprawności. W towarzystwie innych kotów do-
brze się odnajduje, jednak obecność człowieka 
wprawia ją w swego rodzaju dyskomfort. Przy 
poświęconej jej dłuższej chwili, kicia zaczyna 
się relaksować i mruczeć a jej przestraszona 
mina zamienia się w pełen rozkoszy delikat-
ny uśmiech.

MISIEK
MISIEK to pies wielorasowy w wieku ok. 2 

lat. Misiek jest bardzo łagodnym i przyjaznym 
dla ludzi psiakiem, który uwielbia aportować. 
Świetnie dogaduje się z innymi psami. Nie-
stety gdy chodzi o adopcję, Misiek przegry-
wa z innymi pieskami z racji, iż wygląda na 
starszego psa. Niech Was nie zwiedzie okrywa 
włosowa tego przystojniaka. Misiek to pełen 
werwy chłopak gotowy na każdą przygodę 
w towarzystwie człowieka.

BERNARD
BERNARD to kocurek w wieku ok. 6 mie-

sięcy. Ma dwa oblicza - przy znajomych mu 
osobach jest kochanym przytulasem jednak 
gdy przychodzi do adopcji i wybierania kota, 
Bernard robi wszystko by zaminusować i nie 
pójść do adopcji. Potrzebuje czasu by zaufać 
nowym osobom. Jeśli znajdzie się osoba, która 
nie wymaga miłości a chętnie poczeka i przyj-
mie ją gdy kot będzie gotowy to z pewnością 
stworzą niepowtarzalny duet.




