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

PRZYDATNE KONTAKTY

NoWA PRoPoZYCJA 
EDUKACYJNA MUZEUM 

Muzeum Ziemi Rawickiej wzbogaciło 
swoją ofertę turystyczno-edukacyjną o spe-
cjalny pakiet dla dzieci. „Z niedźwiadkiem 
na tropach historii” to nowe wydawnictwo 
zawierające kolorowy przewodnik tury-
styczny, zeszyt „zabaw i zagadek” z koloro-
wankami, krzyżówką, naklejkami, dziecięcy 
plan Rawicza z oznaczeniami zabytków 
oraz quest. 

Wszystkie elementy łączy spójna, atrakcyj-
na i kolorowa szata graficzna z rysunkami 
autorstwa znanej polskiej ilustratorki bajek 
Joanny Zagner-Kołat. Projekt wydawniczy 
wpisuje się w program edukacji regionalnej 
„Nasza historia – nasza tożsamość”, realizo-
wany przez muzeum od 2017 roku.

- Tym razem muzealną propozycję kierujemy 
do najmłodszych mieszkańców ziemi rawickiej, 
oraz małych turystów odwiedzających razem 
z rodzicami lub dziadkami nasze miasto. Będą 
mogli z niej skorzystać także nauczyciele przed-
szkoli i młodszych klas szkół podstawowych. 
Do wspólnej zabawy zapraszamy całe rodziny 
– zachęca Adriana Miara, Dyrektor Muze-
um. Z myślą o dzieciach powstał scenariusz 
krótkiej trasy spacerowej po mieście – od 
ulicy Ratuszowej i fontanny z niedźwiedziem 
przez planty, plac Wolności, park przy Domu 
Kultury, do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli 
i na rynek. Mijane podczas spaceru zabytki 
są opisane w formie ciekawostek i zilustro-
wane w przewodniku. Podczas wędrówki po 

rawickiej starówce dzieci z opiekunami mogą 
jednocześnie rozwiązywać quest z zagadkami 
krajoznawczymi, śledzić trasę na kolorowej 
mapie, ponadto otrzymują folder z kolorowan-
kami, krzyżówką, wyklejankami. Wszystkie 
zabawy są tematycznie oraz graficznie powią-
zane z treścią przewodnika – Łączymy eduka-
cję regionalną z dobrą zabawą. Kolorowanki, 
quest i mapa pozwolą najmłodszym utrwalić 
wiedzę o naszym mieście, a jednocześnie są 
angażującym treningiem pamięci, spostrze-
gawczości oraz orientacji w terenie. Realizując 
ten projekt, mieliśmy na uwadze również stwo-
rzenie możliwości indywidualnego korzystania 
z muzealnych materiałów edukacyjnych przez 
rodziny z dziećmi oraz nauczycieli, co jest 
szczególnie ważne w sytuacji, gdy organizacja 
zajęć grupowych w muzeum nadal pozostaje 
ograniczona – dodaje Adriana Miara.

Promocja nowego pakietu edukacyjnego 
odbyła się w maju, podczas tegorocznej Nocy 
Muzeów. Ponadto z okazji Dnia Dziecka zo-
stał zorganizowany pierwszy w tym roku 
muzealny spacer tematyczny trasą opisaną 
w przewodniku i nowym queście. W okre-
sie wakacyjnym muzeum planuje kolejne 
działania animacyjne w oparciu o materiały 
edukacyjne z pakietu. Wydawnictwo cieszy 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
a także turystów, którzy z dziećmi odwiedzają 
miasto w ramach rodzinnych weekendowych 
wycieczek. 

/MZR

Informujemy, że 3 oraz 7 lipca w punkcie szczepień masowych przy sali gimnastycz-
nej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 odbędą się szczepienia młodzieży w wieku  
12-15 lat przeciw COVID-19. Kwalifikacji do szczepień będzie dokonywał lekarz 
w godz. 13:00-18:00. 

Rodzice mogą rejestrować dzieci pod nr tel.: 65 6164968 i 65 6164969 od ponie-
działku do piątku w godz. 10:00-18:00.                /red

KOMUNIKAT



6-8/2021 (rok XXVIII)     gazeta@rawicz.eu 3

WYDAWCA: 
Urząd Miejski Gminy Rawicz
ADRES:
63-900 Rawicz, ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 21

Redaktor naczelny: 
Joanna Popielarz
Redakcja: 
Joanna Koźlik, Mateusz Domagała
gazeta@rawicz.eu, tel. 65 546 76 71
Wydanie online: www.rawicz.pl

Numer zamknięto: 21.06.2021

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu  
i adiustacji nadesłanych tekstów 
oraz zmiany ich tytułów.

Druk: Polska Press Sp. z o.o, 
Drukarnia Poznań

Opracowanie graficzne:
AJG System, Warszawa

Zapraszamy do współpracy.

SPoTKANIE Z NIEDźWIADKIEM, DZIEłAMI 
BEKSIńSKIEGo 
I hISToRIą 
MIASTA

RoNDo PRZY PIłSUDSKIEGo I PoDMIEJSKIEJ 
GoToWE. NIEBAWEM oTWARCIE TUNELU

Zakończyły się prace zwią-
zane z budową ronda przy ul. 
Piłsudskiego i Podmiejskiej. 
Zostało ono oddane do użyt-
ku w piątek 14 maja. Obecnie 
z ronda będzie można zje-
chać dwoma zjazdami, a po 
oddaniu wiaduktu kolejowe-
go i jednokierunkowej drogi 
od ul. Dworcowej do Piłsud-
skiego – do dyspozycji miesz-
kańców będą cztery zjazdy. 
Zgodnie z zapowiedziami 
PKP PLK końcem czerwca 
oddany zostanie tunel. 

W poniedziałek 10 maja od-
był się końcowy odbiór ronda 
stanowiącego skrzyżowanie 
ulicy Piłsudskiego i Podmiej-
skiej. Od piątku 14 maja został 
udrożniony ruch stanowiący 
połączenie ulicy Piłsudskiego 
i Podmiejskiej, a tym samym 
pojawią się ograniczenia dla 
samochodów ciężarowych na 
ul. Spokojnej. Kolejna odnoga 
ronda dopuszczona będzie 
do ruchu po wybudowaniu 
przez PKP PLK wiaduktu kole-
jowego. Pełne funkcjonowanie 

ronda będzie miało miejsce 
po przebudowie alei space-
rowej, która stanowić będzie 
drogę jednokierunkową od ul. 
Dworcowej do ul. Piłsudskie-
go. Odbiór robót dokonano 
w obecności przedstawicieli 
PKP PLK oraz gminy Rawicz. 

Według zapewnień PKP 
PLK z końcem czerwca do 
użytku ma zostać oddana 
cała inwestycja, umożliwiając 
mieszkańcom przejazd z Ma-
słowa do Rawicz przez tunel 
pod torami kolejowymi.   /cib

Muzeum Ziemi Rawickiej zaprosiło miesz-
kańców oraz turystów do udziału w wyda-
rzeniach kulturalnych w ramach tegorocznej 
Nocy Muzeów. W majowy wieczór specjal-
ne atrakcje czekały na rodziny z dziećmi, 
miłośników sztuki współczesnej, a także 
osoby zainteresowane regionalną historią 
i folklorem. 

Noc Muzeów stanowiła doskonałą okazję 
do wypromowania najnowszych publikacji 
o tematyce regionalnej, których wydawcą jest 
Muzeum Ziemi Rawickiej. Pierwsza z nich to 
„Rawicz. Przewodnik po starówce” autorstwa 
Henryka Pawłowskiego – zaktualizowane wy-
danie przewodnika turystycznego z opisami 
najciekawszych i najważniejszych rawickich 
zabytków. Na muzealnym stoisku promocyj-
nym można było także nabyć pakiet dla dzieci, 
który jest nowym elementem oferty eduka-
cyjnej muzeum w ramach programu „Nasza 
historia – nasza tożsamość”. Na publikację 
składają się: przewodnik turystyczny, zeszyt 
„zabaw i zagadek”, plan Rawicza i kolejny 
quest. Z kolei premiera nowych znaczków 

turystycznych z wizerunkami kościoła pw. 
św. Andrzeja Boboli i ratusza w Sarnowie 
przyciągnęła do Rawicza spore grono kolek-
cjonerów pamiątek. 

Przy współpracy z agencją artystyczną „Ze-
gart” została zorganizowana wystawa prac Zdzi-
sława Beksińskiego, jednego z najwybitniejszych 
polskich fotografików, malarzy i grafików kom-
puterowych. Na ekspozycji zostały zaprezento-
wane fotografie i fotomontaże komputerowe, 
pochodzące ze zbiorów Muzeum Historycznego 
w Sanoku, rodzinnym mieście artysty. Wystawa 
będzie czynna do 26 czerwca br.

Pasjonaci lokalnych pamiątek historycznych 
mogli kolejny raz zwiedzić stałą ekspozycję 
muzealną. Podczas Nocy Muzeów szczegól-
ną i niecodzienną atrakcją był datowany na 
1885 rok wiatrowskaz z herbem Rawicza, 
zdjęty z wieży ratuszowej w celu konserwacji. 
Ponadto wydarzenia Nocy Muzeów poprze-
dziła zmiana aranżacji wystawy stałej w Sali 
Etnograficznej, którą wzbogacono o nowe 
elementy, m.in. kapliczkę z zabytkową rzeźbą 
Chrystusa Frasobliwego.

/MZR

NOC MUZEÓW 2021
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600 TYS. NA INWESTYCJE W ŻołęDNICY 

W ostatnim czasie dociera do mnie 
wiele głosów i pytań na temat budo-
wy cmentarza w Dębnie Polskim. 
O jego budowie zdecydowała rada 
miejska 21 lat temu. Cztery lata póź-
niej, w 2004 roku, podjęto uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia pla-
nu miejscowego na cmentarz – osta-
tecznie plan ten został uchwalony 
w 2013 roku. 

Obszar cmentarza i drzewa 
W przestrzeni publicznej, m.in. na 

Facebooku prowadzone są działania 
dotyczące zastopowania budowy cmen-
tarza i wycinki drzew na tym obszarze. 
Jednak w tej dyskusji pojawia się wiele 
nieprawdy, choćby prezentowane są 
stare plany z lat dziewięćdziesiątych 
i początku dwutysięcznych – są zu-
pełnie nieaktualne i służą dziś raczej 
dezinformacji. Kluczowe informacje, 
o których warto wiedzieć, to: 
1) Obszar przeznaczony obecnie pod 
cmentarz zgodnie z decyzją Sanepidu 
jest dużo mniejszy niż na pierwotnych 
dokumentach. 
2) W pierwotnych planach obszar pod 
urządzenie cmentarza obejmował po-
nad 20 ha, natomiast obecny jest o po-
nad połowę mniejszy i wynosi 9 ha. 

Pozostała część lasu pozostałaby nadal 
we władaniu Lasów Państwowych. 
Na mapie można zobaczyć, w jakim 
stopniu teren cmentarza będzie oto-
czony lasem. 
3) Na samym cmentarzu także pozo-
staną drzewa - 1/3 obecnie rosnących.
4) Wykarczowanie całego obszaru lasu 
jest niemożliwe, ponieważ zabrania 
tego miejscowy plan. Z założenia ma 
to być cmentarz leśny. Gmina chce 
w zamian za wycięte drzewa posadzić 
nowe. Obecnie poszukujemy terenu 
w Dębnie Polskim, który mógłby zostać 
zalesiony na obszarze około od 1-2 ha.   
5) Plan miejscowy opisuje warunki za-
łożenia cmentarza. Ma być urządzony 
jako cmentarz leśny, czyli teren pokryty 
istniejącym drzewostanem przezna-
czonym do pozostawienia, z miejscami 
pozbawionymi drzewostanu przezna-
czonymi pod miejsca pochówku, aleję 
cmentarną i dom pogrzebowy. Kwatery 
należy oddzielić pasami istniejącego 
drzewostanu - pasy mają łączyć się ze 
sobą i tworzyć ciągi zieleni.

Dlaczego to miejsce? 
Dlaczego to miejsce zostało wy-

znaczone na cmentarz? Muszę wejść 
w rolę rzecznika osób, które to miejsce 
zaproponowały, a dziś raczej milczą, 
unikając wyjaśnienia swoich decyzji. 
Trudno znaleźć miejsce, które będzie 
spełniało wszystkie warunki określone 
w ustawie o cmentarzach, tj.: usytuo-
wanie na krańcach miast lub osiedli, 
odizolowane od zabudowań, budowa 
na gruntach przeznaczonych pod zieleń 
publiczną lub pod jej urządzenie, bli-
skość sieci komunikacyjnej i w końcu 
najważniejszy element – poziom wód 
gruntowych. 

Aby mógł powstać cmentarz, pierw-
szy poziom wody gruntowej powinien 
znajdować się na głębokości nie płytszej 
niż 2,5 meta od powierzchni terenu. 
Trudno o taki teren w pobliżu Rawicza 
i zakładam, że głównie z tego powodu 

w 2000 roku wybrano obszar w Dębnie 
– są na nim małe pagórki powodują-
ce, że odległość 2,5 metra dla wód jest 
zachowana. 

Polityka i kontrowersje 
Temat cmentarza, przynajmniej 

w mediach społecznościowych, budzi 
sporo kontrowersji. Zapewne na nie-
pokojach mieszkańców mogą bazować 
lokalni politycy, podłączając się pod 
różne akcje „przeciw”. Należy jednak 
pamiętać, że temat cmentarza w Dęb-
nie Polskim był wynikiem politycznej 
zgody różnych osób i środowisk. „Za” 
projektem przedstawionym przez bur-
mistrza Tadeusza Pawłowskiego głoso-
wali w 2013 roku m.in. ówcześni radni 
reprezentujący mieszkańców Dębna 
Polskiego – Zbigniew Lubawy i Tomasz 
Garbaliński. Głosowali również inni, 
dziś opozycyjnie nastawieni – Marek 
Heinze, Przemysław Balbus, Jacek 
Gwizdek czy Andrzej Zębik. Wcześ-

niej „za” głosował m.in. radny Mariusz 
Suchanecki. Pod projektem w 2013 
roku podpisałem się również ja – jako 
radny. Każdy z nas miał świadomość, 
że miejsc na obecnym cmentarzu jest 
już bardzo niewiele, a ówczesne analizy 
nie wskazywały innego możliwego do 
wyznaczenia cmentarza w sąsiedztwie 
Rawicza. 

Po 21 latach od decyzji o wyzna-
czeniu miejsca lokalizacji cmentarza 
w studium (uchwała rady z 2000 roku) 
debatowanie o zmianie miejsca jego 
położenia jest trudna. Gdy dziś zacznie-
my tę debatę na nowo, to jestem więcej 
niż przekonany, że przez kolejnych 
kilkanaście lat wielu mieszkańców 
może być zmuszonych do grzebania 
swoich bliskich na cmentarzach w in-
nych gminach. Na rawickiej nekropolii 
zwyczajnie w pewnym momencie dla 
wielu nie będzie miejsca. 

Grzegorz Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz

PYTANIA o CMENTARZ W DęBNIE PoLSKIM

Mieszkańcy Żołędnicy doczeka-
ją się dwóch dużych inwestycji. 
Gmina Rawicz pozyskała 600 tys. 
zł na budowę remizy strażackiej 
dla OSP i przebudowę budynku 
mieszkalnego na potrzeby przed-
szkola. 

Gmina planuje wybudować w Żo-
łędnicy remizę, w skład której wej-
dą 3 pomieszczenia socjalne, garaż 
i sanitariaty. Powierzchnia budynku 
wyniesie 99 mkw. Zasilanie obiektu 
będzie odbywało się dzięki instalacji 
fotowoltaicznej. 

Druga inwestycja polega na prze-
budowie budynku mieszkalnego na 
gminne przedszkole o całkowitej 
powierzchni użytkowej 104 mkw. 
wraz z własną kotłownią. Zosta-

nie wykonany również plac zabaw 
i podjazd do budynku dla osób nie-
pełnosprawnych. Dofinansowanie 
projektów wynosi 600 tys. zł. 

- Skorzystaliśmy z programu 
zakładającego wsparcie dla wsi, 
w których funkcjonowały państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 
a ich likwidacja przyczyniła się do 
pogorszenia sytuacji ekonomicznej 
wsi i spowolnienia jej rozwoju. Cieszę 
się szczególnie z tego, że to już kolej-
na dotacja z rządowych środków, co 
świadczy o tym, że jako gmina bardzo 
skutecznie pozyskujemy fundusze na 
ważne dla mieszkańców inwestycje 
– wyjaśnia burmistrz gminy Rawicz 
Grzegorz Kubik. 

/cib

KOMENTARZ BURMISTRZA GMINY RAWICZ
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W kwietniu w gminie Ra-
wicz zostało założonych sie-
dem łąk kwietnych. Łącznie 
Zakład Usług Komunalnych 
wysiał obszar o powierzchni 
3670 mkw. Łąki będą koszo-
ne maksymalnie dwa razy 
w roku, a wyrastają na nich 
mieszanki jednorocznych 
i wieloletnich roślin ozdob-
nych i miododajnych. 

Łąki kwietne mają popra-
wić estetykę miasta, wzboga-
cić ekosystem funkcjonujący 
w mieście i dać pożywienie 
dla pszczół. Wysiew został 
wykonany przez Zakład Usług 

Komunalnych w kwietniu 
2021 roku. – Łąki ozdobią 
zielenią i kwiatami kolejne 
miejsca w Rawiczu. Niektóre 
rozwiązania nie wymagają 
wielkich nakładów finanso-
wych, a potrafią stworzyć przy-
jemny klimat. Jesteśmy otwarci 
na pomysły mieszkańców 
w przypadku rozwiązań o po-
dobnym proekologicznym cha-
rakterze – mówi burmistrz 
Grzegorz Kubik. 

Jakie miejsca w Rawiczu 
zostały obsiane? 

1. Odcinek pobocza w pasie 
drogowym ul. Przyjemskiego 
(na wys. Lidla) - nasiona pozłot-

ki (maczek kalifornijski) - pow. 
ok. 50 mkw.
2. Skwer przy stacji paliw 
Circle C i koło Media Expert 
- mieszanka łąkowa roślin 
wabiących motyle - pow. ok. 
1400 mkw.
3. Skwer między stacją paliw 
Orlen a Rondem Orła Białego 
– mieszanka jednorocznych 
i wieloletnich roślin miodo-
dajnych - pow. ok. 1300 mkw.
4. Skwer przy rondzie Orła 
Białego - między ul. Stawo-
wą a Poznańską  - mieszanka  
jednorocznych i wieloletnich 
roślin miododajnych - pow. 
ok.180 mkw.

5. Dwa skwery przy ciągu 
pieszo-rowerowym ul. Szcza-
nieckich/przy przedszkolu nr 
6 i spółdzielni Logos - mie-
szanka jednorocznych z tra-
wami ozdobnymi - pow. ok. 
270 mkw.
6. Dwa skwery przy skrzy-
żowaniu  ulic: Sierakowskiej 
i Sarnowskiej - mieszanka ro-
ślin o pachnących kwiatach 
i mieszanka jedno i wielolet-

nich roślin ozdobnych – pow. 
ok. 400 mkw.
7. Skwer przy ul. Hallera/ośro-
dek zdrowia Center-Med - mie-
szanka roślin miododajnych 
- pow. ok. 70 mkw.

Koszt zakupu nasion wy-
niósł ok. 3 tys. zł brutto. Prace 
wykonał Zakład Usług Komu-
nalnych w Rawiczu. Łąki będą 
koszone 1-2 razy w roku. 

/cib

BUDYNEK NA BUSZY PRZEBUDUJE RAWBUD

W RAWICZU PoWSTAło 
7 łąK KWIETNYCh

Gminny budynek przy Ignacego 
Buszy 5 przejdzie gruntowny remont. 
Jego przebudowa ma na celu posze-
rzenie usług społecznych i zdrowot-
nych Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz utworzenie 
Centrum Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej (CWES). Prace wykona firma 
Rawbud za kwotę 5,7 mln zł. 

W ramach przebudowy budynku 
zostaną przeprowadzone prace zwią-
zane z adaptacją poddasza, budową 
nowej, wydzielonej pożarowo klatki 
schodowej z windą dla osób z niepeł-
nosprawnościami, budową nowego 
wejścia w centralnej części budynku 
z pochylnią, wzmocnieniem i odcią-
żeniem stropów drewnianych wraz 

z zabezpieczeniem ich konstrukcji do 
odpowiedniej odporności ogniowej. 
Poza tym przebudowa pozwoli na do-
cieplenie dachu i stropu nad podda-
szem, wyburzenie starych i wykonanie 
nowych ścian działowych, wykonanie 
okien połaciowych, wymiana stolarki, 
budowę tarasów nad przybudówkami, 
budowa kanalizacji deszczowej, nowej 
kotłowni gazowej, wykonanie nowej 
nawierzchni dróg wewnętrznych, par-
kingów i chodników.

- Obiekt zmienia swoją funkcję z ty-
powo biurowej na dzienny dom pomocy 
społecznej z pomieszczeniami miesz-
kalnymi – wspomaganymi i funkcja-
mi dodatkowymi jak pomieszczenia 
wielofunkcyjne dla organizacji poza-
rządowych – wyjaśnia wiceburmistrz 
Rawicza Paweł Szybaj.  

Parter budynku zajmowany bę-
dzie przez pomieszczenia dziennego 
domu pomocy społecznej – salę reha-
bilitacyjną z przebieralnią i łazienką, 
pracownię rękodzielniczą, świetlicę 
z pracownią kuchenną, pracownię 
komputerową, salę do spotkań indy-
widualnych oraz biuro kierownika 
i węzeł sanitarny.

Piętro budynku zajmować będą 
pomieszczenia wielofunkcyjne dla 

organizacji pozarządowych, punkt 
aktywnego seniora, Centrum Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, pomieszczenie 
odpoczynku z biblioteką, salę doświad-
czania świata i biofeedback oraz węzeł 
sanitarny. Na piętrze zlokalizowano 
również dwa mieszkania wspoma-
gane, jedno studio i pomieszczenie 
do przepierek. Poddasze zajmowane 
będzie przez mieszkania i studia wspo-
magane oraz pomieszczenie wspólne 
dla mieszkańców z aneksem kuchen-
nym i pomieszczeniem do przepierek. 
Ponad poddaszem znajduje się jeszcze 
przestrzeń strychu wykorzystywana 
jedynie jako miejsce na urządzenia 
techniczne. Przebudowie nie podlegają 
pomieszczenia w piwnicy. Zaprojekto-
wano drobne korekty rzędnych dróg 
wewnętrznych i chodników w celu 
wykonania kanalizacji deszczowej 
oraz nowe schody zewnętrzne i po-
chylnię dla osób poruszających się 
na wózkach. 

Przebudowa wyniesie 5,7 mln zł. 
Gmina na ten cel uzyskała dofinasowa-
nie zewnętrzne w ramach przebudowy 
centrum. Zgodnie z planem zakończe-
nie prac ma nastąpić w drugiej połowie 
2022 roku.

 /cib
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GMINA PLACEM BUDoWY. NoWE 
RoNDA I DRoGI

Pod koniec maja jedna 
z najbardziej reprezentatyw-
nych kamienic na rynku zo-
stała sprzedana. Z przetargu 
został wyłączony parter (lokal 
użytkowy), który jest własnoś-
cią prywatną. Nowym nabyw-
cą został Jacek Koczorowski. 
Cena, za jaką nieruchomość 
została zakupiona, wyniosła 
421 tys. zł. 

W przetargu wziął udział 
jeden oferent. Cena wywo-
ławcza wynosiła 417 tys. zł. 
Jacek Koczorowski zakupił 
nieruchomość za 421 tys. zł. 
Gmina kilkukrotnie w latach 
ubiegłych próbowała sprzedać 
kamienicę. – Niekiedy sprzedaż 
takich nieruchomości trwa kil-
ka lat, choć na pewno prościej 
byłoby sprzedać cały budynek 
niż budynek bez części parteru. 
Obecnie kamienica ma jednego 
właściciela, ponieważ pan Jacek 
Koczorowski dysponował par-
terem i dodatkowo zdecydował 
się zakupić pozostałe kondyg-
nacje. Na dziś nie znam planów 
właściciela co do przeznaczenia 
obiektu – mówi burmistrz Ra-
wicza Grzegorz Kubik. 

Sprzedaż parteru odbyła się 
w 2009 roku – nabyła go SPO-
ŁEM Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców Bratnia Pomoc 
w Rawiczu. W tym samym roku 
PSS zbyła ten lokal na rzecz 
spółki jawnej.                       /cib

W centrum Rawicza przebudo-
wane zostaną dwa skrzyżowania. 
Pierwsze z nich to zbieg ulic Wały Dą-
browskiego, Przyjemskiego i 3 Maja 
oraz drugie, obejmujące skrzyżowa-
nie ulic Wały Powstańców Wlkp., 
Kamińskiego i 17 Stycznia. Inwestycja 
polega także na przebudowie ciągu 
dróg łączących oba nowe ronda.

Umowa została podpisana 26 maja 
2021 roku. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma NODO Sp. z o.o. Koszt 
inwestycji to ok. 2 mln przy 60 proc. 
dofinansowaniu w ramach rządowego 
funduszu. Na przełomie lipca i sierpnia 
rozpoczną się prace związane z bu-
dową pierwszego ronda przy Wałach 
Dąbrowskiego. 

To nie koniec inwestycji drogowych, 
których w 2021 roku będzie sporo. 
Mieszkańcy mogą liczyć na przebu-
dowę Saperskiej, Broniewskiego i Spo-
kojnej. - Przygotowane mamy także 
materiały do przetargu na wykonanie 
drogi gminnej w Zielonej Wsi w kie-
runku Dębna Polskiego na odcinku od 
drogi powiatowej do końca zabudowań. 
W wyniku tej inwestycji powstanie droga 
wraz z chodnikiem z kostki brukowej be-
tonowej – informuje Aleksandra Szyma-
nowska, Kierownik Biura Zarządzania 
Drogami w rawickim urzędzie. 

Prawdopodobnie jeszcze w lipcu 
zostaną ogłoszone przetargi na mo-
dernizację ul. Leśnej (wykonanie na-
kładki bitumicznej na odcinku od ul. 
Zielonej do strzelnicy) oraz przebudo-
wę ul. Wrzosowej (wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni i obustronnych 
chodników z kostki brukowej betono-
wej). - Jesteśmy także w trakcie opra-
cowywania dokumentacji projektowej 
na przebudowę wewnętrznej strony 
plant w zakresie wykonania nowej na-
wierzchni bitumicznej oraz przebudowy 
chodników w złym stanie technicznym, 
a także utwardzenia drogi przy murze 
więziennym – przekazuje wiceburmistrz 
Rawicza Paweł Szybaj. 

Zakończyła się również inwestycja 
w ramach budżetu obywatelskiego 
związana z budową ciągu pieszo-
jezdnego z kostki brukowej betonowej 
w ulicy Ludowych Zespołów Sporto-
wych oraz ul. Małej wraz z budową 
brakującego oświetlenia ulicznego. 
W ramach tego zadania utwardzono 
kruszywem ul. Pelikana. Koszt inwe-
stycji wyniósł ok. 400 tys. zł. 

W ostatnim czasie zrealizowano 
projekty dotyczące przebudowy ul. 
Głowackiego, Mały Plac Ćwiczeń oraz 
drogi z płyt betonowych w Słupi Kapi-
tulnej w zakresie wykonania nakładki 
bitumicznej na tych ulicach.          /cib

RYNEK 9 SPRZEDANY
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

RAWICKI SZLAK RoWERoWY
Letnia pogoda zachęca do korzy-

stania z jej uroków. Jedną z chętniej 
uprawianych przez mieszkańców 
gminy aktywności jest jazda na ro-
werze. Zarówno powstające ścieżki 
rowerowe, jak i chęć dbania o dobrą 
kondycję sprzyjają temu zjawisku. 

Znakowana trasa zwana „Rawickim 
Szlakiem Rowerowym” liczy około 38 
kilometrów i w formie pętli prowadzi 
od rynku w Rawiczu przez Sierakowo 
– dawny gród Przyjemskich, Łaszczyn, 
gdzie obejrzeć można kościół pw. św. 
Marcina i dwór Sczanieckich. Dalej 
szlak wiedzie przez Sarnówkę i rynek 
w Sarnowie – tam podziwiać moż-
na zabytkowy zwarty układ miejski 
z XIX- wiecznym ratuszem, barokowy 
kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, 
a także odrestaurowany wiatrak koź-
lak, czy ulicę Stodołową. Przy ulicy 
Gajowej w Sarnowie warto zobaczyć 
lapidarium XVIII– wiecznej rzeźby 
nagrobnej na terenie dawnego ewan-
gelickiego cmentarza. Leśnym trak-
tem dotrzeć należy do skrzyżowania 
dróg w kierunku Szymanowa, Słupi 
Kapitulnej oraz Sikorzyna i Zielonej 
Wsi, niedaleko osady Kowaliki oraz 
pomnika upamiętniającego miejsce 
śmierci powstańca wielkopolskiego 
Stanisława Kamińskiego. Tutaj można 
wybrać jeden z kilku wariantów trasy: 
krótszy - powrót przez Szymanowo 
i Dębno Polskie do Rawicza lub dłuż-
szy - szlak poprowadzony w formie 
małej pętli, przez Słupię Kapitulną 
oraz Hazy. Kolejnym punktem na 
trasie jest Słupia Kapitulna – kościół 
pw. św. Katarzyny o bogatej historii 
jest wartym zobaczenia zabytkiem. 
Ze Słupi przez Ugodę szlak prowadzi 
do Zielonej Wsi, która jest ośrodkiem 
mikroregionu hazackiego. Kościół 
parafialny pw. św. Floriana powstał 
tam staraniem mieszkańców w 1900 
roku i zrzesza wiernych z okolicz-
nych wsi. Podczas powstania 
wielkopolskiego był celem 
niemieckich ataków – do 

dnia dzisiejszego zachowane ślady 
po pociskach w murze są relikwią 
tych wydarzeń. Kolejne mijane po 
drodze miejscowości to Stwolno i Si-
korzyn. Dalej, w Szymanowie szlak 
kieruje do Dębna Polskiego. Tędy po-
wstańcy wielkopolscy kroczyli w lu-
tym 1919 r., mając na celu zdobycie 
Rawicza i Dębna. Odcinek Rawickie-
go Szlaku Rowerowego pokrywa się 
w tym miejscu z trasą Szlaku Walk Po-
wstańców Wielkopolskich o Rawicz, 
oznakowaną kolorem czerwonym. 

Z Dębna Polskiego ścieżka prowadzi 
ponownie do Rawicza. 

Gminny szlak przebiega przez 
miejsca, których walory turystycz-
ne i kulturowe urozmaicą rowe-
rowe wycieczki. Warto pamiętać, 
by wcześniej odpowiednio zapla-
nować wyjazd, a w drodze korzy-
stać z mapy turystycznej. Rawicki 
Szlak Rowerowy oznakowany jest 
wzdłuż przebiegu trasy tabliczka-
mi w kolorze żółtym z symbolem 
zielonego roweru oraz literami RA.

PoSZUKIWANE MUZYCZNE PAMIąTKI
Muzeum Ziemi Rawickiej wspólnie z Fundacją 

Dudziarz.eu podejmuje działania badawczo-doku-
mentacyjne, których celem będzie udokumento-
wanie historii oraz dorobku artystycznego Kapeli 
Rawickich Dudziarzy. Muzealnicy zapraszają do 
współpracy mieszkańców ziemi rawickiej – pro-
szą o odszukanie w domowych archiwach oraz 
udostępnienie pamiątek związanych z występami 
Kapeli i życiorysami jej członków, w szczególności 
fotografii, plakatów, folderów, slajdów, nagrań, 
również wspomnień oraz biogramów muzyków. 

Zespół złożony z kilkunastu muzyków ludowych 
z okolic Rawicza, grających na dudach i skrzypcach, 
funkcjonował od lat 60. do 80. XX w. przy Domu 
Kultury w Rawiczu. Na repertuar instrumentalno-
wokalny grupy składały się tradycyjne regionalne 
melodie oraz przyśpiewki z terenu południowo-

zachodniej Wielkopolski. Podczas części występów 
muzykom towarzyszyły śpiewaczki – solistki. Wielką 
wartością kapeli, docenianą podczas konkursów 
muzyki tradycyjnej, był jej skład – należeli do niej 
starsi muzycy, z przedwojennego pokolenia, gra-
jący od kilkudziesięciu lat w wiejskich kapelach 
i wychowani w tradycji ludowego muzykowania. 
Kapela Rawickich Dudziarzy występowała w całej 
Polsce, promując folklor ziemi rawickiej. Zdobywała 
nagrody podczas turniejów i festiwali w Poznaniu, 
Kościanie, Bukówcu Górnym, Lesznie, Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. Zwieńczeniem działalności ar-
tystycznej zespołu, kierowanego przez Zofię Skrzy-
pek, była prestiżowa Nagroda im. Oskara Kolberga, 
przyznana w 1978 roku.

Materiały archiwalne można dostarczać oso-
biście do Muzeum Ziemi Rawickiej, w godzinach 
pracy instytucji, a także przesyłać w formie elek-

tronicznej na adres: mzr@rawicz.eu. Kontakt 
telefoniczny: 65 545 35 75.  

/MZR
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W okresie od 2.09.2021 r. 
do 22.12.2021 r. ucznio-
wie klas IV-VIII gminnych 
szkół podstawowych będą 
mogli uczestniczyć w orga-
nizowanych w szkołach zaję-
ciach wspomagających.

Będą to dodatkowe zaję-
cia, które mają na celu wspo-
móc uczniów w opanowaniu 
i utrwaleniu wiadomości 
i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego. Zajęcia będą się od-
bywały wyłącznie w szkole 
przy bezpośrednim kontakcie 
z uczniami (nie zdalnie). Mogą 
w nich uczestniczyć chętni ucz-

niowie, których rodzice złożą 
pisemną deklarację uczest-
nictwa dziecka w zajęciach. 
Zajęcia mają pomóc uczniom 
w powrocie do szkoły po okre-
sie epidemii. Zajęcia będą or-
ganizowane z uwzględnieniem 
potrzeb uczniów i możliwości 
organizacyjnych szkoły. 

W oparciu o informacje zło-
żone przez dyrektorów szkół 
o zajęciach wspomagających 
zaplanowanych do realiza-
cji, Gmina Rawicz do 5 lipca 
2021 r. przekaże do Minister-
stwa Edukacji i Nauki dane 
o liczbie godzin zajęć w celu 
ustalenia wysokości środków 
finansowych na wypłatę wy-
nagrodzeń dla nauczycieli, 

którzy będą prowadzić zaję-
cia. Szacowana kwota, jaką 
spodziewamy się otrzymać, 
wynosi  61 600,00 zł.

Zajęcia są finansowane 
ze środków rezerwy oświa-
towej subwencji ogólnej na 
2021 r. Zwiększone środki 
na ten cel mają przyczynić 
się do uzupełnienia braków 
w opanowaniu przez ucz-
niów wymagań ustalonych 
w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. Podsta-
wa prawna: §10f-10n Rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczegól-
nych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 493 z późn. zm.).      /WES

DoDATKoWE ZAJęCIA WSPoMAGAJąCE DLA 
UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓł PoDSTAWoWYCh

W dniu 2 czerwca 2021 r. 
w Przedszkolu nr 3 im. Kras-
nala Hałabały odbył się audyt 
przeprowadzony przez pa-
nią Katarzynę Dryjas, prezes 
Polskiego Stowarzyszenia 
Dalton. 

Polskie Stowarzyszenie 
Dalton jest jedyną instytucją 
w Polsce upoważnioną m.in. 
do: prowadzenia szkoleń i cer-
tyfikowania nauczycieli daltoń-
skich oraz przeprowadzania 
audytów i nadawania przed-
szkolom i szkołom certyfikatu 
placówki daltońskiej. Podobnie 
jak w innych europejskich kra-
jach, Stowarzyszenia Daltoń-
skie są jedynymi, oficjalnymi 
instytucjami upoważnionymi 
do działań w zakresie edukacji 
daltońskiej. Audyt przebiegł 
pomyślnie. Przedszkole nr 3 
uzyskało Certyfikat Placówki 
Daltońskiej i stało się człon-
kiem Polskiego Stowarzyszenia 
Dalton. 

Uzyskanie certyfikatu po-
przedzone było szeregiem pla-
nowanych działań. Od 2017 r. 
nauczycielki Przedszkola brały 
udział w szkoleniach i konfe-
rencjach międzynarodowych 
organizowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Dalton, dzięki 
czemu poznały zasady pedago-
giki daltońskiej. W przedszko-
lu wprowadzono rozwiązania 
dydaktyczno – wychowawcze, 
które opierały się na trzech 
podstawowych założeniach: 
odpowiedzialności, samodziel-
ności i współpracy. Podstawo-
wą formą wdrażania założeń 

koncepcji daltońskiej jest wi-
zualizacja różnych działań 
i samodzielne poszukiwanie 
rozwiązań. W Przedszkolu nr 3 
każda sala przedszkolna zosta-
ła odpowiednio zaaranżowana, 
w każdej umieszczono pomoce 
i tablice, które służą do orga-
nizacji pracy i prezentowania: 
dyżurów, zadań do wykonania, 
obecności, samooceny, planu 
dnia i współpracy.

Korzyści wynikające z wdro-
żenia koncepcji pedagogiki dal-
tońskiej:
• dzieci wiedzą, że nie z każ-
dym muszą się przyjaźnić, 
ale powinny umieć z każdym 
współpracować, 
• integracja zachodzi w ob-
rębie całej grupy – nie tylko 
wśród najbliższych kolegów 
(podczas pracy w parach, ze-
społach, dzieci pracują „każdy 
z każdym”, uczą się empatii, 
koleżeństwa, umiejętnej współ-
pracy), rozwijają umiejętność 
nawiązywania kontaktów z in-
nymi,
• samodzielnie rozwiązują prob-
lemy, w przypadku nie rozwią-
zania problemu potrafią szukać 

pomocy np. u kolegów, osoby 
dorosłej (np. nauczyciela), 
• dzięki samodzielnej pracy 
dzieci odkrywają swoje moż-
liwości i pragnienia,
• współdziałając w zespole 
dziecko czuje się zobowiązane 
do wykonania powierzonych 
mu zadań (w ciągu tygodnia 
wyznaczane są zadania, któ-
re dziecko wykonuje według 
swojego planu, zgodnie z tab-
licą zadań),
• przedszkolaki wyrabiają 
w sobie umiejętność planowa-
nia czasu oraz poczucie od-
powiedzialności, dokładności 
i systematyczności, 
• dzieci potrafią pracować z in-
strukcją,
• po każdych zajęciach nastę-
puje moment refleksji i dzieci 
mogą wypowiedzieć się czy 
miały z czymś problem, czy 
wszystko im się udało oraz czy 
zajęcia się podobały.

Konsultanci PS Dalton 
wspierali Przedszkole w całym 
procesie wdrażania koncepcji 
edukacji daltońskiej. Całej spo-
łeczności Przedszkola gratulu-
jemy sukcesu!     /WES

11 czerwca uczniowie 
z Attendorn i Rawicza pod 
opieką nauczycieli: Haliny 
Böhm, Marty Bilik i Izabeli 
Komisarskiej spotkali się na 
ostatnich w tym roku szkol-
nym warsztatach on-line 
z cyklu „Żywa dwujęzycz-
ność”. Spotkanie przebiegło 
pod hasłem „Mój rok szkol-
ny w pandemii”. 

Uczniowie dzielili się swoi-
mi przeżyciami i doświadcze-
niami z tego okresu a także 
pracowali w mieszanych, 
dwujęzycznych grupach te-
matycznych poświęconych 
wakacjom i wypoczynkowi. 
Każde z cyklu spotkań buduje 
więź między uczniami, sprzy-
ja ich wzajemnemu pozna-
waniu, pozwala doskonalić 
znajomość j. niemieckiego 
oraz polskiego. Mamy nadzie-
ję, że już niedługo uczniowie 
z Attendorn będą mogli od-
wiedzić Rawicz i wzajemne 
kontakty przeniosą się ze 
sfery Internetu do realnej 
przestrzeni naszego miasta.

Póki co na okres wakacji 
i drugą połowę roku zaanga-
żowanie uczniów skupi się 
wokół kolejnej wspólnej ini-
cjatywy, jaką jest Międzyna-
rodowy Konkurs Plastyczny 
„Moje Miasto-Twoje Miasto”, 
którego organizatorem jest 
partnerskie miasto Attendorn 
i szkoła Hanseschule Atten-
dorn. Patronat honorowy nad 

projektem objął Konsulat Ge-
neralny RP w Kolonii. Zada-
niem uczestników konkursu 
jest przedstawić swoje miasta: 
Attendorn i Rawicz z różnych 
perspektyw, zwracając uwagę 
nie tylko na popularne moty-
wy, ale i niepozorne detale, 
które pozostają ukryte. Kon-
kurs nawiązuje do obchodów 
800-lecia powstania hanze-
atyckiego miasta Attendorn 
i zakończy się wystawą prac 
konkursowych w jubileuszo-
wym 2022 r. Oprócz wystawy 
nagrodzone prace zostaną 
wydrukowane w formie ka-
talogu, kalendarza, edycji 
pocztówkowej lub w formie 
kolażu jako plakat. Powsta-
waniu prac konkursowych 
będą towarzyszyły nagrania, 
zebrane później w materiał 
filmowy emitowany w ra-
mach podsumowania w me-
diach społecznościowych i na 
stronach miast partnerskich. 
Burmistrz Attendorn Chri-
stian Pospischil skierował 
do uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych 
w Gminie Rawicz oficjalne za-
proszenie do udziału w kon-
kursie. 

Zachęcamy uczniów do 
zainteresowania się ideą 
konkursu. Regulamin kon-
kursu jest dostępny na stronie 
internetowej Gminy Rawicz 
a szczegółowych informacji 
udziela Wydział Edukacji 
i Spraw Społecznych.   /WES 

WSPÓłPRACA 
ZAGRANICZNA 
RAWICZ-
ATTENDoRN

PRZEDSZKoLE NR 3  
W RAWICZU Z CERTYfIKATEM 
PLACÓWKI DALTońSKIEJ
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Nasza historia

Tomasz Musielak

Katarzyna Agnieszka Ludwika 
z Sapiehów Sapieżyna to kolejna 
barwna postać z rodu Sapiehów. 
Urodziła się na początku XVIII wie-
ku, a więc w czasach, kiedy kobieta 
nie mogła decydować o swoim losie, 
do końca życia pozostając pod opie-
ką mężczyzny (ojca, męża, brata 
czy w końcu syna). Katarzyna miała 
jednak w sobie tyle sił, by w imię 
szczęścia stanąć przeciwko panu-
jącym w świecie obyczajom. 

Skomplikowane
małżeństwo

Katarzyna już za młodu dała się po-
znać jako dziewczyna temperamentna 
i „płocha w miłostkach”. Kiedy więc 
podczas jednego z przyjęć zakochała 
się w starszym o 4 lata Michale Anto-
nim Sapiesze (swoim kuzynie!), nikogo 
to nie zdziwiło. Katarzynę zauroczyła 
ogłada, maniery i dobre wychowanie 
krewniaka. Do tego stopnia, że jako 
18-latka, za przyzwoleniem całego 
rodu, postanowiła wyjść za Michała. 

Na przeszkodzie miłostce stanęło 
jednak prawo kościelne; ze względu 
na bliskie pokrewieństwo młodzi 
nie otrzymali dyspensy na zawarcie 
związku małżeńskiego. Pomimo tego 
Katarzyna nie zniechęciła się; udało 
jej się znaleźć takiego duchownego, 
który sakramentu udzielił. Dzięki jego 
pomocy w 1733 r. Katarzyna Sapieha 
stała się żoną przedstawiciela innej 
gałęzi rodu Sapiehów. Przyjęcie ślubne 
młodej pary odbyło się w rodzinnym 
pałacu panny młodej, w Rawiczu. 

Relacje nowożeńców od początku 
były burzliwe. Zaważyła na tym m. 

in. polityka, w którą od młodych lat 
angażował się Michał Antoni. Podczas 
elekcji Sapiehowie poparli Stanisła-
wa Leszczyńskiego na króla Polski. 
W efekcie, na polecenie Augusta III 
Katarzynę wraz z mężem aresztowano 
i wywieziono do Rygi. Czy to te trauma-
tyczne zdarzenia zniechęciły Michała 
Antoniego do budowania dalszej ka-
riery? Tego nie wiemy. Niemniej po 
tym wydarzeniu Sapieha w zasadzie 
wycofał się z wielkiej polityki, odda-
jąc się głównie poezji i tłumaczeniom 
z francuskiego. 

Flegmatyzm męża zaczął drażnić 
Katarzynę. Wychowana męską ręką 
dziewczyna coraz bardziej „dusiła się” 
w relacji małżeńskiej. Niechęć do męża 
coraz bardziej narastała, aż w końcu 
- 10 lat po ślubie - Katarzyna postano-
wiła unieważnić swój związek. Jednym 
z powodów był fakt, iż sakramentu nie 
udzielił proboszcz z Łaszczyna, czyli 
z rodzinnej parafii panny młodej (do 
której należał Rawicz).

Zakazana miłość
Informacja o rozstaniu Sapiehów 

wywołała w kręgach szlacheckich 
prawdziwą sensację. Była ona jednak 
niczym wobec prawdziwego „trzęsie-
nia ziemi”, do jakiego doszło dwa lata 
później. Wówczas Katarzyna kolejny 
raz wzięła ślub. Podczas zorganizowa-
nej „potajemnie, acz godziwie”  uro-
czystości Sapieha wyszła za… Swojego 
kamerdynera, pochodzącego z Czech 
Wojciecha Pawła Żywego.

W takich oto okolicznościach, wywo-
dząca się z jednego z najpotężniejszych 
rodów magnackich w Rzeczypospoli-
tej szlachcianka poślubiła własnego 
poddanego, na dodatek o 6 lat od niej 
młodszego. Członkowie rodu Sapiehów 
byli wzburzeni. Większość z nich nie 
uznała małżeństwa. Arystokratyczny 
świat zamknął się zarówno na nisko 
urodzonego małżonka, jak i na samą 
Katarzynę. 

Szlachcianka nie przejęła się tym. 
Jakby nigdy nic się nie stało nadal tytu-
łowała się – po byłym mężu - „Katarzy-
ną Agnieszką z Sapiehów Sapieżyną”. 
Robiła też wszystko, by nobilitować 

Wojciecha. Nie mogąc wystarać się 
o tytuł szlachecki dla Żywego od króla 
Polski, postanowiła wyjechać z kraju. 
W tym celu zakupiła przygraniczną 
miejscowość Freyham, podlegającą 
Cesarstwu Habsburgów (dzisiejszy 
Cieszków w powiecie milickim), do któ-
rej przeprowadziła się wraz z mężem.

Katarzyna konsekwentnie słała na 
dwór cesarski listy z prośbą o nadanie 
tytułu szlacheckiego ukochanemu. 
Wreszcie po kilku latach dopięła swe-
go; dzięki decyzji cesarzowej Marii 
Teresy, Wojciech Żywy otrzymał tytuł 
„von Adelstein und Lilienhoff”. Kolejną 
batalię Katarzyna stoczyła o uznanie 
dzieci poczętych ze związku z Żywym 
za prawe potomstwo. Ostatecznie uda-
ło się jej to w 1775 r.

Pani na Cieszkowie
Z powodów emocjonalnych to świe-

żo nabyty Freyham, a nie rodowy Ra-
wicz, stał się prawdziwym domem 
Katarzyny. W związku z tym to w roz-
wój tej miejscowości angażowała ona 
najwięcej energii.

Dzisiejszy Cieszków zamieszkiwali 
głównie wyznawcy luteranizmu. Chcąc 
sobie zaskarbić ich sympatię, Sapieży-
na ufundowała dla nich nowy zbór. 
Szczęśliwi mieszczanie, by oddać hołd 
ofiarodawczyni, potocznie nazywali 
świątynię Katherinekirche.

Szlachcianka wybudowała w miej-
scowości również kościół katolicki. 
Powodem tej inwestycji była nie tyle 
żarliwa wiara Katarzyny, co ustano-
wiony przez Sapiehów zakaz; za swój 
mezalians z Wojciechem Żywym nie 
mogła ona spocząć w rodowej nekro-
poli Sapiehów w Radlinie. Ufundowa-
na świątynia miała więc w przyszłości 
stać się rodzinnym mauzoleum.

Rawicz 
- miasto książęce

Skupiona na Cieszkowie, Sapie-
ha siłą rzeczy mniej angażowała się 
w sprawy Rawicza. Przez cały okres 
jej rządów miasto w znacznej mierze 
„rządziło się samo”. Jeszcze na po-
czątku rządów małżeństwa Sapiehów, 

to Michał Antoni próbował działać 
i nadrobić stracony dla miasta czas 
władztwa Piotra Pawła. Unieważnienie 
małżeństwa z Katarzyną, siłą rzeczy 
położyło kres tym staraniom.

Problemów Rawicz miał zaś sporo. 
Spadające na miasto klęski z początku 
stulecia sprawiły, że mieszkańcy mia-
sta zubożeli. Co znamienitsi obywatele 
emigrowali, na ulicach zaś pojawiało 
się mnóstwo żebraków. W wyniku 
cyklicznie nawiedzających miasto po-
żarów Rawicz utracił wiele budynków, 
w tym drewniany ratusz. Katarzy-
na postanowiła więc ufundować dla 
mieszkańców nowy, wspaniały gmach 
(który podziwiać możemy do dziś). 

W czasie rządów Sapieżyny, miasto 
padało ofiarą maszerujących wojsk: 
rosyjskich, pruskich, a nawet i polskich 
konfederatów barskich. W tych dra-
matycznych dla mieszkańców momen-
tach Katarzyna robiła co w jej mocy, by 
uchronić ludność przed obciążeniami 
nakładanymi przez żołdaków.

Na Rawicz spadł też niemały za-
szczyt – zyskał on miano „miasta ksią-
żęcego”. Stało się tak, gdy Sapiehowie 
otrzymali z rąk króla tytuł książęcy. 
Rajcowie miejscy złożyli Katarzynie 
oraz jej poprzednikowi, Piotrowi, uro-
czyste gratulacje. Arystokraci z kolei 
zobowiązali się do coraz lepszej opieki 
nad miastem i jego mieszkańcami.

Okazji do starań nie było jednak 
zbyt wiele; w 1771 r. Katarzyna Sapie-
żyna postanowiła bowiem sprzedać 
Rawicz wraz z czterema należącymi do 
niego dobrami: Sierakowem, Szyma-
nowem, Dębnem Polskim i Masłowem. 
Ich nowym właścicielem został Jan 
Nepomucen Mycielski, kończąc tym 
samym „okres sapieżański” w dzie-
jach miasta.

KATARZYNA AGNIESZKA SAPIEhA 
I JEJ MEZALIANS

16 czerwca 2021 r. w godzinach  
9:30- 13:00 odbyła się pierwsza w tym 
roku akcja zbiórki krwi, zorganizo-
wana przez Gminę Rawicz oraz Klub 
Honorowych Dawców Krwi. Miejscem 
postoju ambulansu był parking przy 
Domu Kultury w Rawiczu. 

Kolejny raz rawiczanie udowodnili, 
że można na nich liczyć. Dzięki wyso-

kiej frekwencji w trakcie akcji zebrano 
16,2 litrów krwi. W akcji uczestniczyło 
38 krwiodawców, z czego krew oddało 
36 osób.

Wszystkim osobom zaangażowanym 
w akcję bardzo dziękujemy za poświę-
cony czas i chęć niesienia pomocy. Na-
stępną akcję planujemy na 9 września 
2021 r. Już teraz serdecznie zapraszamy. 

/WES

KAŻDA KRoPLA JEST  WAŻNA
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RoBERT GARCZYńSKI WYGRAł KoNKURS 
         NA PREZESA ZWIK

BUDoWA MULTIBIBLIoTEKI. 
NA JAKIM JEST ETAPIE? 

W konkursie na nowego 
prezesa Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Rawiczu 
zostało złożonych 5 ofert. 
Do rozmów zaproszono  
3 osoby. Komisja konkur-
sowa postanowiła zareko-
mendować burmistrzowi 
Rawicza kandydaturę Ro-
berta Garczyńskiego, który 
od kilkunastu lat związany 
jest z zakładem. 

Robert Garczyński ma 
24-letni staż pracy, w tym od 

2008 pracuje w ZWiK na sta-
nowisku kierownika działu 
technicznego. Zapowiada pro-
wadzenie dalszych działań 
modernizacyjnych dotyczą-
cych stacji uzdatniania wody, 
budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej  oraz popra-
wy polityki informacyjnej 
spółki. 

– Podjąłem decyzję o starcie 
w konkursie ze względu na 
zdobyte wieloletnie doświad-
czenie, wiedzę i znajomość 
branży wodociągowej. Sta-

wiam przed sobą kilka celów, 
przede wszystkim w obszarze 
dalszej modernizacji. Zależy 
mi na rozbudowie istniejących 
stacji uzdatniania wody, ale 
również skupię się na budo-
wie sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej oraz poprawie 
dotarcia z informacjami do 
mieszkańców w sytuacjach na-
głych – mówi Robert Garczyń-
ski, który prawdopodobnie 
rozpocznie pracę na nowym 
stanowisku 1 lipca 2021 roku. 

/cib

✔︎ Wykonane są już wszystkie prace wyburze-
niowe i demontażowe, zamurowania starych 
i wykucie nowych otworów, nadproża, zabez-
pieczenia stropów oraz część stropów. 

✔︎ Zamontowane są wszystkie okna dachowe. 
Wykonano ponad 60% sufitów podwieszanych 
oraz zamontowano część płyt podłogowych. 

✔︎ W piwnicy wykonano większość tynków reno-
wacyjnych. Na parterze wykonano już wszystkie 
ścianki działowe i trwają prace wykończeniowe. 
Na piętrze trwa stawianie ścianek działkowych.
 
✔︎ Na poddaszu wykonana została impregnacja 
całej więźby dachowej i ułożona została pierwsza 
warstwa izolacji termicznej. 

✔︎ Na ukończeniu są prace związane z budo-
wą szybu windowego windy osobowej. Trwają 
prace instalacyjne kanalizacji wodociągowej, 
sanitarnej centralnego ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji oraz elektrycznej.

 /cib
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SWoJE DANE 
W URZęDZIE 
SKARBoWYM 
ZAKTUALIZU-
JESZ oN-LINE

Podatnicy, którzy muszą 
zmienić swoje dane w urzę-
dzie skarbowym, mogą to 
teraz zrobić elektronicznie 
w serwisie e-Urząd Skarbowy. 
Dotychczas zgłoszenie aktua-
lizacyjne ZAP-3 było dostępne 
wyłącznie w formie papie-
rowej.

Udostępnienie usługi złoże-
nia zgłoszenia aktualizacyjnego 
ZAP-3 w e-Urzędzie Skarbo-
wym umożliwia podatnikom 
szybkie i wygodne zaktuali-
zowanie swoich danych doty-
czących adresu zamieszkania, 
danych kontaktowych (nr 
telefonu, adres e-mail, adres 
elektroniczny na ePUAP) oraz 
osobistego rachunku bankowe-
go, na który dokonywane będą 
zwroty podatków lub nadpłat.

To kolejne ułatwienie dla 
klientów KAS, którzy nie będą 
musieli już osobiście składać 
zgłoszenia ZAP-3 w swoim urzę-
dzie lub wysyłać druku pocztą. 
Podatnicy mają teraz możliwość 
wglądu i aktualizacji swoich da-
nych z każdego miejsca i o każ-
dej porze – mówi Małgorzata 
Spychała-Szuszczyńska, rzecz-
nik Izby Administracji Skarbo-
wej w Poznaniu.

To także usprawnienie pracy 
urzędów skarbowych, które 
nie będą już musiały groma-
dzić i przetwarzać papierowej 
dokumentacji. 

Tylko do połowy maja do 
wielkopolskich urzędów wpły-
nęło w sumie ponad 24 tys. 
papierowych zgłoszeń ZAP-
3, z czego 328 to zgłoszenia 
złożone przez podatników 
powiatu rawickiego. Każdy z do-
kumentów musiał być ręcznie 
wprowadzony do systemu elek-

tronicznego. Teraz zgłoszenia te 
będą automatycznie trafiać do 
naszych baz danych – wyjaśnia 
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Rawiczu.

Przypomnijmy, że zgłoszenie 
ZAP-3 przeznaczone jest dla 
osób fizycznych, które spełniają 
łącznie następujące kryteria:
• osoba jest objęta rejestrem PE-
SEL,
• nie prowadzi działalności go-
spodarczej,
• nie jest zarejestrowanym po-
datnikiem podatku od towarów 
i usług,
• nie jest płatnikiem podatków,
• nie jest płatnikiem składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz 
ubezpieczenia zdrowotne.

Wykonawca kończy prace związane z wykonaniem nowego odcinka rowu M-II. 
Trwa rozściełanie humusu na dnie zbiornika oraz usypywanie i profilowanie wałów 
wokół zbiornika. W trakcie są również prace związane z montażem ogrodzenia. 
Po stronie wykonawcy jest również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  /cib

PoLDER ZALEWoWY
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ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

KRISTIN hARMEL
„Księga Utraconych imion” 

JUSTYNA BEDNAREK

DANIELLE STEEL

„Dom nUmer pięć”

„sUKnia ślUbna”

JANUSZ LEoN 
WIśNIEWSKI, 
EWELINA 
WoJDYło
„nowa 
ZelanDia. 
poDróż
prZeDślUbna”
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Myślę, że samej pisarki nie trzeba 

przedstawiać. Autorka ma na swoim 
koncie ponad 170 powieści. Przede 
wszystkim są to książki z literatury 
obyczajowej i romansu. Bardzo lubię 
jej twórczość i cieszę się, że nadal 
ukazują się nowe propozycje.

Najnowsza lektura Danielle Steel 
Suknia ślubna zapowiedziana zosta-
ła jako saga rodzinna. Już sam opis 
na okładce zachęca do zapoznania 
się z książką. Styl autorki jest bardzo 
plastyczny, język bogaty, a całość na-
pisana w sposób bardzo przyjemny. 
Kolejne stronice czyta się szybko a lek-
tura jest fascynując wraz z wciągająca 
fabułą. 

Tytułowa suknia ślubna stała się 
tradycją rodzinną i jest przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. Akcja zaczy-
na się w latach 20-tych XX wieku i opo-
wiada po kolei o czterech pokoleniach 
kobiet i jednej, pięknej, wyjątkowej 
sukni ślubnej. Kreacja ta ma łączyć ze 
sobą pokolenia i przynosić szczęście 
i miłość obecnej właścicielce. Jednak 
nie zawsze tak się dzieje. Okazuje się, 
że dla każdej panny młodej suknia ma 
inne znaczenie przez zmiany które 
dzieją się na świecie, krach, zawiłości 
rodzinne czy utratę majątku. Pisarka 

w swojej powieści opowiada o pery-
petiach rodzinnych na przestrzeni 
czterech pokoleń, miłości, udrękach, 
radości i złości oraz o tym jak ważna 
jest rodzina, tradycje i przywiązanie. 
Wspaniała saga rodzinna zamknięta 
w jednym tomie, którą czyta się jed-
nym tchem. Serdecznie polecam.

Kinga Zawieja

To książka, która zostaje w pamięci 
na długo. Historia bibliotekarki Ewy 
i jej wyjątkowej księgi zwanej Księgą 
Utraconych Imion to opowieść fik-
cyjna, jednak oparta na życiorysach 
prawdziwych ludzi, prawdziwych 
bohaterów, którzy podczas II Woj-
ny Światowej ratowali Żydów przed 
zagładą. 

To opowieść o francuskim ruchu 
oporu, który wykorzystywał i ulepszał 
swoje umiejętności, tworząc fałszywe 
dokumenty, które pozwalały dorosłym 
– lecz przede wszystkim dzieciom – 
przekraczać granice i zaczynać nowe 
życie, z dala od okrucieństwa, z dala 
od strachu. Warto jednak pamiętać, 
że Księga zaginionych imion to także 
opowieść o miłości – tej, która rodzi 
się pośród ciemności, a która potrafi 
zgasnąć znienacka, by potem żyć tylko 
we wspomnieniach. Miłości skazanej 
na niespokojne porywy wojny, na przy-
padki przeznaczenia, na strach przed 
śmiercią. To również książka o tym, 
że współpraca, walka i wiara w lepsze 

jutro mają sens. Nigdy nie można się 
poddawać i wierzyć, że poświęcenie 
przyniesie pewnego dnia oczekiwane 
rezultaty w postaci wolności. Aurelia M.

Oglądając Hobbita Tolkiena,  po raz 
kolejny zachwyciłam się plenerami 
Nowej Zelandii, w której kręcony był  
film. Był to kraj, o którym niezbyt 
wiele wiedziałam. Szukając o nim 
informacji, trafiłam na książkę Nowa 
Zelandia. Podróż przedślubna. 

Moją uwagę przyciągnęło nazwisko 
jednego z autorów. Janusz  L. Wiś-
niewski, nietuzinkowa postać, z wy-
kształcenia fizyk, informatyk i chemik, 
a zarazem jeden z najpopularniejszych 
współczesnych pisarzy polskich. Autor 
takich powieści, jak S@motności w sie-
ci, Bikini, Los powtórzony czy Koniec 
samotności. Współautorem książki 
jest Ewelina Wojdyło, nauczycielka 
języka polskiego, tutorka i kreatorka 
kultury. Autorka nagrodzonej książki 
dla dzieci O siedmiu krasnoludkach, 
które nigdy nie spotkały królewny 
Śnieżki. Prywatnie para od kilku lat. 
Jedną z ich wspólnych pasji jest odkry-
wanie świata. Według nich wspólna 
przygoda zawsze łączy, nigdy dzieli. 
Nowa Zelandia. Podróż przedślubna 
jest opowieścią o podróży zakocha-

nych w sobie ludzi, którzy wspólnie 
poznają nowy kawałek świata, jakże 
inny od naszego. Chociaż książka nie 
jest typowym przewodnikiem tury-
stycznym, przybliża nam Antypody. 
Od Australii przez Wellington i Auck-
land, od Wyspy Północnej po Wyspę 
Południową. Opisują najpiękniejsze 
miejsca tego kraju, majestatyczne 
góry i zapierające dech w piersiach 
krajobrazy. Ożywiają maoryskie opo-
wieści i legendy. Uważnie obserwują 
codzienne życie ludzi, ich historię 
i kulturę. W małym muzeum znajdują 
ślady po polskich sierotach z okresu 
drugiej wojny światowej. Odwiedzają 
Hobbiton, gdzie Peter Jackson kręcił 
adaptacje książek Tolkiena. Swoją 
podróż kończą, zwiedzając maoryskie 
skanseny, gorące źródła i powulka-
niczne krajobrazy. 

Ta książka, pełna kolorowych foto-
grafii, jest osobistą relacją z podróży 
marzeń.          A.S.

Justyna Bednarek to uznana au-
torka książek dla dzieci i nie tylko. 
Rozpoznawalna szczególnie dzięki 
Niesamowitym przygodom dziesię-
ciu skarpetek  czy cyklu bajeczek 
o Dusi i Psinku - Świnku.

Najnowsza publikacja dedykowana 
jest odrobinę starszym dzieciom. Dom 
numer pięć opowiada historię dwuna-
stoletniego Piotrka, który ze względu 
na swoja dużą wadę wzroku i okula-
ry jak „denka od butelek”  staje się 
obiektem klasowych drwin i z tego też 
powodu unika wszelkich konfrontacji, 
trzyma się na uboczu i udaje, że nie 

istnieje. Przez swoją słabość chłopiec 
nie wierzy w siebie, ma bardzo niskie 
poczucie własnej wartości. Jednak 
pewnego dnia Piotrek staje w obliczu 
sytuacji, kiedy nie może już ukrywać 
się w cieniu, a wszystko za sprawą 
nauczyciela wychowania fizyczne-
go, który wymusza na Piotrku zejście 
z ławki rezerwowych. Dzięki Piotrko-
wi właśnie, jego drużyna wygrywa 
mecz koszykówki, a nasz bohater staje 
się celem zemsty jego największego 
gnębiciela, Eryka. Chłopiec ucieka 
na oślep przed swoim prześladowcą, 
ostatecznie trafiając wraz z rywalem 
do opuszczonego domu na działkach. 
I tutaj zaczynają się dziać magiczne 
rzeczy... czy role w końcu się odwró-
cą? Czy Piotrek wreszcie będzie mieć 
okazję odegrać się na swoim opraw-
cy? Aby się tego dowiedzieć, musicie 
przeczytać książkę do końca.

Autorka po raz kolejny nie zawodzi 
oczekiwań czytelnika. Przedstawiona 
historia opowiada bardzo dużo o war-
tościach, jakimi są przyjaźń, wybacze-
nie oraz lojalność czy empatia. Porusza 
jakże aktualny problem tolerancji i ak-
ceptacji wśród rówieśników, którzy są 
najbardziej bezwzględni, jeśli chodzi 
o dyskryminowanie tych, którzy choć 
odrobinę różnią się od reszty lub są 
po prostu słabsi. Bardzo pouczająca 
lektura zarówno dla dorosłych jak 
i dla dzieci. Polecam!

Helena Sz.

DLA 
DZIECI

18 +
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foX
FOX ma ok 10-12 lat. Przebywa w naszym 

schronisku od 18 lipca 2020 roku. Został znale-
ziony na terenie jednego z Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Grzeczny, łagodny i potulny. Lgnie 
do każdego człowieka i świetnie dogaduje się 
z innymi psami.  Perfekcyjnie chodzi na smyczy. 
Foxiu z racji na swój wiek jest głuchawy i po-
trzebuje więcej czasu na sen niż młodsze pieski, 
dlatego szukamy dla niego domku gdzie będzie 
mógł godnie spędzić resztę swojego życia.

TEDI I LUCEK
Czarny kocur TEDI ma około 7-8 miesięcy. 

Czarny z białym LUCEK również ok 7-8 miesię-
cy. Kocurki są rodzeństwem, trafiły do schro-
niska 4 czerwca br. Wcześniej przebywały 
na posesji Pani, która się nimi opiekowała. 
Niestety ze względu na posiadanie własnych 
kotów musiała je oddać. Kotki są bardzo przy-
jacielskie i lubią kontakt z człowiekiem. Są 
ze sobą bardzo zżyte, dlatego wymarzonym 
domkiem dla nich byłby taki do którego trafią 
razem. Kocurki są bardzo ciekawskie i uwiel-
biają zabawy wędką oraz piłeczkami.

REX
REX to samiec w wieku 3,5 roku. Przebywa 

w schronisku od 12 maja br. Reksiu jest przyja-
cielskim i wesołym psiakiem. Ładnie chodzi na 
smyczy. Bardzo posłuszny i łagodny. Uwielbia 
dzieci i dorosłych a także świetnie dogaduje 
się z innymi pieskami. Lubi zabawy piłeczką 
i drapanko po brzuszku.




