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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

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

99 PROC. SPISANYCH 
MIESZKAŃCÓW
GMINY RAWICZ

Pod koniec września 
zakończył się Narodowy 
Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań realizowa-
ny przez Główny Urząd 
Statystyczny. W gminie 
Rawicz akcję wspierał ma-
gistrat. Ostatecznie zostało 
spisanych lub samodziel-
nie spisało się aż 99 proc. 
mieszkańców. 

Choć udało się spisać 99 
proc. mieszkańców, gorzej 
wygląda statystyka spisu sa-
mych mieszkań. W tej kwestii 
– choć wynik jest stosunkowo 

wysoki i wynosi 85 proc. – 
gmina liczyła na wynik oscy-
lujący w granicy 90 proc. Tę 
wartość zaniżają mieszka-
nia znajdujące się w części 
starego miasta na obszarze 
od wschodniej części rynku 
do zakładu karnego, gdzie 
zostało spisanych zaledwie 
83 proc. lokali mieszkalnych. 
Najwyższy wynik zanotowała 
Słupia Kapitulna, w której 
ten wynik wyniósł ponad 97 
proc. 

Mieszkańcom za udział 
w spisie dziękuje burmistrz, 
który sam kilkukrotnie na-

mawiał do samospisania 
się lub skorzystania z gmin-
nych punktów. – Aż 99 proc. 
mieszkańców wzięło udział 
w spisie, co uważam za bar-
dzo wysoki wynik. W połowie 
września mieliśmy obawy, jaki 
ten wynik będzie, ale ostatecz-
nie stanęliśmy na wysokości 
zadania. Bardzo dziękuję za 
udział w spisie i wypełnienie 
obywatelskiego obowiązku 
– mówi burmistrz Rawicza 
Grzegorz Kubik.  

/cib
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„Twój głos się liczy! 
Zostań Młodzieżowym 
Radnym! Kreuj rze-
czywistość” pod tym 
hasłem trwają prace 

nad powołaniem na 
nowo Młodzieżowej 
Rady Miejskiej Gminy 
Rawicz. 

Głos młodzieży jest 
dla nas ważny. Spoj-
rzenie na gminę z per-
spektywy młodzieży jest 
często inne, niż Burmi-

strza gminy, czy Radnych 
Rady Miejskiej. Dlatego 
reaktywacja MRMGR jest 
tak cenna.

Czym będzie się 
zajmować Rada?

Młodzieżowa Rada 
będzie organem dorad-
czo-konsultacyjnym 
i reprezentacją mło-
dzieży w strukturach 
lokalnych. Wskazywać 
będzie innym organom 
potrzeby swoich rówieś-
ników. Przedstawiciele 
młodego pokolenia za-
chęcać będą do czyn-
nego udziału w życiu 
gminy oraz do pracy 
społecznej na jej rzecz. 
Młodzieżowa rada bę-
dzie mogła wpływać na 
kształt życia naszego 
miasta oraz wspólnot 
lokalnych. Będzie inspi-
rowała i upowszechnia-
ła ideę samorządności 
wśród młodzieży. 
Działania  
promujące  
inicjatywę 

W listopadzie przed-
stawiciele gminy Ra-
wicz będą spotykać się 
z młodzieżą w szkołach 
podstawowych i ponad-

podstawowych, zachę-
cając do kandydowania 
w wyborach. Kandyda-
tury na Młodzieżowych 
Radnych będzie można 
składać do końca stycz-
nia 2022 r. Wybory na-
tomiast odbędą się przez 
internet 28 lutego 2022 r.
Uwaga!

Specjalnie na tę oko-
liczność nagrany został 
spot promujący tą ini-
cjatywę wśród młodzie-
ży. Zachęcamy Was do 
obejrzenia go na stronie 
internetowej Gminy Ra-
wicz. Niebawem na stro-
nie internetowej Gminy 
Rawicz osoby zaintere-
sowane prowadzeniem 
kampanii wyborczej 
znajdą szczegółowe in-
formacje oraz niezbędne 
druki. 

Masz głowę wypełnio-
ną pomysłami, chcesz 
podzielić się nimi z in-
nymi i wspólnie je zre-
alizować? Młodzieżowa 
Rada jest właśnie dla 
Ciebie!         /RBP
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MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA GMINY 
RAWICZ – OD NOWA!

Gmina Rawicz rozszerzyła 
usługi cyfrowe dla miesz-
kańców o kolejne narzędzie, 
tym razem dedykowane po-
datnikom podatku od nieru-
chomości, rolnego, leśnego 
oraz podatku od środków 
transportowych. Od wrześ-
nia można już korzystać 
z witryny Przyjazne Dekla-
racje. Pozwala ona na proste 
i intuicyjne wypełnienie de-
klaracji i informacji podat-
kowych oraz umożliwia ich 
przesyłanie bezpośrednio 
na elektroniczną skrzynkę 
podawczą urzędu. 

Przepisy nakładają na 
właścicieli nieruchomości 
i niektórych pojazdów obo-
wiązek wypełniania i składa-
nia do organów podatkowych 
skomplikowanych formularzy. 
W przypadku nabycia nieru-
chomości lub pojazdu powy-
żej 3,5 t, a także w przypadku 
jakiejkolwiek zmiany mającej 
wpływ na wysokość podatku - 
podatnik zobowiązany jest zło-
żyć informację lub deklarację 
w terminie 14 dni od momen-

tu zdarzenia. Zbliża się także 
okres składania corocznych 
deklaracji podatkowych przez 
osoby prawne i podatników 
podatku od środków transpor-
towych. Dzięki Przyjaznym De-
klaracjom obowiązku można 
dopełnić w ciągu kilku minut 
w zaciszu własnego domu, ko-
rzystając z komputera, tabletu 
lub smartfonu. Nowe narzę-
dzie przeprowadzi podatni-
ka przez proces wypełniania 
formularzy w przyjazny i in-
tuicyjny sposób.

Z Przyjaznych Deklaracji 
może korzystać każdy, bez ko-
nieczności zakładania konta. 
Wypełnione formularze moż-
na zapisać na dysku swojego 
komputera, wydrukować oraz 
przesłać bezpośrednio na elek-
troniczną skrzynkę podaw-
czą urzędu. Do elektronicznej 
komunikacji z urzędem po-
trzebny jest profil zaufany, 
czyli bezpłatne narzędzie 
potwierdzania tożsamości 
obywatela w systemach pod-
miotów publicznych. Zachęca-
my także do wyrażania zgody 
na elektroniczną komunikację 

z urzędem. Można tego doko-
nać w momencie przesyłania 

informacji podatkowych po-
przez Przyjazne Deklaracje 

lub wnieść o tę formę komu-
nikacji poprzez ePUAP. /WFB

PODATKI LOKALNE ON-LINE
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ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONTROLE PIECÓW

NIE PAL ŚMIECI - UNIKAJ KOPCENIA

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
Na terenie Gminy Rawicz ruszyły 

punkty szczepień przeciwko grypie. 
Punkty działają  w przychodni le-
karskiej „RAWMED” oraz w Szpitalu 
Powiatowym w Rawiczu.

Zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 
roku w sprawie metody zapobiegania 
grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 
(Dz.U. 2021 poz. 1581) – wybrane gru-
py populacji – uprawnione są do sko-
rzystania z bezpłatnego szczepienia 
przeciwko grypie (p. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie meto-
dy zapobiegania grypie w sezonie 
2021/2022).

Chcąc skorzystać z bezpłatnego 
szczepienia przeciwko grypie osoby 
uprawnione powinny zgłosić się do 
jednego z punktów szczepień wska-
zanych na specjalnie przygotowanej 
mapie (p. Mapa punktów szczepień 
przeciwko grypie dla osób upraw-
nionych - pacjent.gov.pl). Wykaz jest 
również publikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej NFZ. 

Szczepionka będzie dostępna na 
miejscu. Nie trzeba przynosić ze 
sobą szczepionki kupionej w ap-
tece. Punkt szczepień nie wydaje 
zaświadczeń o wykonanym szczepie-
niu, jednak fakt zaszczepienia może 
zostać odnotowany w posiadanej 
przez osobę szczepioną Międzyna-
rodowej Książeczce Szczepień. Na 

podstawie wpisu do e-Karty Szcze-
pień zostanie wystawione elektro-
niczne zaświadczenie o wykonaniu 
szczepienia przeciwko grypie, wi-

doczne na Internetowym Koncie Pa-
cjenta osoby poddanej szczepieniu.  
Punkt  oczekuje na dostawę szczepionek 
z Rządowej Agencji Rezerw Strategicz-

nych – przed szczepieniem zalecany jest 
kontakt telefoniczny w celu ustalenia 
dostępności szczepionki.

/WES

Podobnie jak w latach 
ubiegłych gmina Rawicz 
rozpoczyna prewencyjne 
kontrole związane z nie-
właściwym spalaniem 
w domowych piecach. 
Ubiegłoroczne kontrole wy-
kazały, że nawet  35 proc. go-
spodarstw domowych spala 
niedopuszczalne paliwa, 
takie jak plastiki, odzież, 
odpady zielone czy paliwa 

stałe, np. miał. Akcja roz-
pocznie się w listopadzie br. 

Kontrole będą wykonywa-
ne przez urzędnika gminy 
w asyście policji. Rawicki urząd 
działania prowadzi nie tylko 
w oparciu o własną politykę 
środowiskową, ale także wy-
wiązuje się z zapisów uchwały 
antysmogowej i uchwały o Pro-
gramie ochrony powietrza dla 

strefy wielkopolskiej Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go. Typowanie do kontroli 
odbywa się zarówno losowo, 
jak i na podstawie wniosków 
mieszkańców o sprawdzenie 
poprawności spalania na zgła-
szanych nieruchomościach. 

W celu dbania o czystość 
powietrza gmina podpisała 
aneks do porozumienia z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu na utworzenie 
punktu konsultacyjno-informa-
cyjnego programu „Czyste Po-
wietrze”. Wsparcie finansowe 
w sprawie wymiany pieców 
jest możliwe także w rawickim 
urzędzie. – Nasze działania nie 
dotyczą tylko kontroli. Przypo-
mnę, że z budżetu gminy dofi-
nansowujemy wymiany źródeł 
ciepła – mówi wiceburmistrz 

Rawicza Paweł Szybaj. Akcja 
rozpocznie się w listopadzie 
br. Jej koniec planowany jest 
na przełom marca i kwietnia 
2022 roku.

W ciągu miesiąca gmina pla-
nuje skontrolowanie średnio 
ok. 50 gospodarstw domowych.  
Jeśli wystąpi duża ilość nie-
prawidłowości gmina rozwa-
ży również użycie drona do 
przeprowadzania  kontroli. /cib
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RAPORT 
FOTOGRAFICZNY 
Z BUDOWY 

Zakończyła się prze-
budowa ul. Saperskiej

Trwa budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic: Wały 

Powstańców Wlkp., Ka-
mińskiego i 17 Stycznia

Trwa przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego 
i Wały Powstańców Wlkp.

Widać pierwsze efekty prac związanych z budową ścieżki rowe-
rowej Rawicz-Osiek. Projekt realizowany w partnerstwie między 
Gminą Rawicz, Gminą Pakosław i Powiatem Rawickim

Trwa przebudowa drogi 
gminnej w Zielonej Wsi

Trwa przebudowa ul. Broniewskiego na odcinku od Szkoły Podsta-
wowej nr 4 do ul. Winiary oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
wraz z miejscami postojowymi przy ul. Spokojnej
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Muzeum Ziemi Rawickiej 
przygotowało kolejną plene-
rową wystawę edukacyjną, 
która w listopadzie br. zosta-
nie zaprezentowana przed 
ratuszem w Rawiczu. 

Ekspozycja pt. „Wykopali-
ska na rawickim Rynku” ilu-
struje przebieg oraz efekty 
prac badawczych prowadzo-
nych w okresie od listopada 
2019 do listopada 2020 roku, 
w ramach rewitalizacji histo-
rycznej przestrzeni miejskiej 
wokół ratusza. 

W trakcie prac grupa lesz-
czyńskich archeologów odkry-
ła m.in. fragment kamiennej 
konstrukcji, prawdopodobnie 
stanowiącej pozostałości mu-
rów dawnego, XVII-wiecznego 

ratusza, bruk uliczny z prze-
łomu XIX i XX wieku, a także 
elementy miejskiej infrastruk-
tury. Przeprowadzono także 
badania kamienno-ceglanych 
fundamentów obecnego ra-
tusza.

Historyczne przedmioty 
odnalezione na obszarze wy-
kopalisk, w porozumieniu 
z konserwatorem zabytków, 
zostały zdeponowane w Mu-
zeum Ziemi Rawickiej. Wśród 
najciekawszych obiektów 
znalazły się monety z królew-
skich mennic Jana Kazimierza 
i Augusta III Sasa, pieczęcie, 
plomby handlowe, którymi 
znakowano sprzedawane 
zwoje sukna oraz fragmenty 
ceramiki użytkowej. 

/MZR

HISTORYCZNE 
ODKRYCIA 
NA RAWICKIM 
RYNKU 
- WYSTAWA PLENEROWA 
PODSUMOWUJĄCA  
BADANIA ARCHEOLOGICZNE 

Przebudowa bazy przedszkolnej 
to niezwykle ważne zadanie. Nie-
które obiekty wymagają przebudo-
wy ze względu na stan techniczny. 
W ostatnich numerach Gazety Ra-
wickiej opisana została sytuacja 
przedszkola przy ul. Mikołajewi-
cza. Na łamach obecnego nume-
ru chciałbym Czytelnikom Gazety 

przedstawić sytuację przedszko-
la nr 1 im. Akademii Króla Stasia 
w Rawiczu.

Otrzymałem od Państwowej Stra-
ży Pożarnej zalecenia dostosowania 
budynku przedszkola do surowszych 
niż dotąd wymogów przeciwpoża-
rowych. Dostosowanie to: budowa 
drugiej klatki schodowej, montaż 
instalacji przeciwpożarowych oraz 
hydrantów wewnętrznych. Choć 
pozornie budynek główny wygląda 
wewnątrz dobrze, to ogólny stan 
techniczny jest zły. Wymagany jest 
gruntowny remont. Co należałoby 
zrobić? Wymienić instalacje elek-
tryczne i grzewcze, wykonać remont 
werandy oraz budynków przyległych 
(decyzja nadzoru budowlanego) plus 
wiele innych zmian, które wymagają 
właściwie kapitalnego remontu bu-
dynku. Przy okazji tak dużej przebu-
dowy konieczne będzie wykonanie 
windy. Wszystkie zmiany i sposób 
remontu muszą być zaakceptowa-
ne przez konserwatora zabytków. 
Obiekty przedszkola wpisane są do 
rejestru zabytków. Niewykonanie 

zaleceń straży spowoduje zamknię-
cie przedszkola.

Co możemy zrobić? 
Wariant pierwszy to przeprowa-

dzenie pod nadzorem konserwatora 
trudnego i drogiego remontu obiektu 
lub wariant drugi czyli znalezienie 
dla przedszkola innej lokalizacji. 
Przy jednym i drugim rozwiązaniu 
konieczne jest przeniesienie (choćby 
czasowe) przedszkola w inne miej-
sce. Szukamy również możliwości 
budowy nowoczesnego przedszkola 
z dofinansowaniem. Bezpiecznego 
i z bardzo dobrymi standardami, 
zbliżonymi do przedszkola na ul. 
Sarnowskiej. Niestety, nie ma na ten 
moment dofinansowań na remonty 
tak zabytkowych obiektów przed-
szkolnych. Przedszkole nie zostanie 
zlikwidowane, ale ze względu na 
opisane sprawy techniczne musi-
my się liczyć z przeniesieniem go 
w inne miejsce. W tym momencie 
takiej decyzji nie ma. Tak samo jak 
dofinansowania na nowy obiekt. Dla-
tego też nie remontujemy elewacji 
przedszkola. To pełna informacja. 

Gwarantuję jedno: sprawę dalszych 
działań związanych z przedszkolem 
nr 1 będziemy omawiać z dyrekcją 
i rodzicami, gdy jasno ocenimy nasze 
możliwości finansowe i lokalowe.

Grzegorz Kubik 
Burmistrz Gminy Rawicz 

JAKI JEST STAN TECHNICZNY 
PRZEDSZKOLA NR 1 W RAWICZU?

KOMENTARZ BURMISTRZA GMINY RAWICZ
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Z cyklu... ciekawostki z Rawicza i okolic

PIELĘGNUJĄ KADECKIE TRADYCJE

Barokowy obiekt, znajdu-
jący się w centralnym punk-
cie rynku, to ratusz – jeden 
z najstarszych budynków 
w Rawiczu. Murowana bu-
dowla powstała w latach 

1753-1756 i zastąpiła spa-
lone w wyniku pożarów 
wcześniejsze siedziby władz 
miejskich. 

Ratusz zaprojektował 
i wybudował Leopold Ostritz 

z Trzebnicy. Inicjatorką bu-
dowy oraz fundatorką była 
Katarzyna z Opalińskich Sa-
pieżyna – ówczesna właści-
cielka Rawicza. W 1783 roku 
zamontowano na ratuszu 

pierwszy, w dawnych grani-
cach Polski, piorunochron. 
Wnętrza budynku mieściły, 
prócz pomieszczeń władz 
miejskich, posterunek stra-
ży ogniowej, wartownię 
stróżów nocnych, areszt, 
komorę celną oraz prze-
strzeń handlową w sieni, 
z wagą miejską i stragana-
mi. Charakterystyczną cechą 
rawickiego ratusza jest wień-
cząca połać dachu czworo-
boczna wieża. Z dwóch jej 
stron odchodzą tarasy. Na 
jednym z nich codziennie 
w południe zobaczyć moż-
na wysuwającą się z wieży 
makietę panny na niedźwie-
dziu – motyw znany z herbu 
rodu Przyjemskich. Na iglicy 

zamontowana jest kula z po-
złacanej blachy miedzianej, 
będąca swoistą „kapsułą 
czasu”, we wnętrzu której 
odnaleziono w 1967 roku 
historyczne pamiątki, m.in. 
z okresu budowy gmachu. 
Na fasadzie zabytku do-
strzec można kolejne ślady 
minionych dziejów – kartu-
sze herbowe na zachodniej 
i wschodniej ścianie. Nad 
portalem wejściowym wid-
nieje kartusz, m.in. z her-
bem fundatorki, po drugiej 
stronie zaś herb Rawicza 
z datą 1754, wskazującą na 
czas budowy obiektu. 

Od roku 1973 ratusz jest 
siedzibą Muzeum Ziemi Ra-
wickiej.

W październiku, podobnie 
jak w latach ubiegłych, do 
Rawicza przyjechała grupa 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Podpułkownika Włodzi-
mierza Kowalskiego w Go-
łańczy. Ostatni komendant 
rawickiego Korpusu Kade-
tów nr 3/2 jest od 1978 roku 
patronem tej placówki. 

W latach 1910-1913 praco-
wał jako nauczyciel w Mie-
lżynie, Panigrodzie i Czerlinie 

koło Gołańczy. Po wybuchu 
powstania wielkopolskiego 
był organizatorem i dowódcą 
oddziałów powstańczych na 
ziemi wągrowieckiej. Na czele 
kompanii gołanieckiej wyzwo-
lił tę miejscowość i sąsiednią 
Kcynię. W latach trzydziestych 
XX w. przeniósł się z rodziną 
do Rawicza i został mianowa-
ny komendantem miejscowe-
go korpusu. Okres okupacji 
spędził w niewoli niemieckiej. 
Po zakończeniu wojny wró-

cił do Rawicza, gdzie zmarł 
w 1969 roku.

W tym roku uczniowie 
z Gołańczy zwiedzili ekspo-
zycję stałą MZR, wysłuchali 
prelekcji na temat historii 
i tradycji Korpusu Kadetów 
w Rawiczu, a także odwiedzili 
miejsca związane z postacią 
komendanta Kowalskiego oraz 
zapalili znicze na jego grobie 
na rawickim cmentarzu pa-
rafialnym. 

/MZR

Karta pocztowa, widok na rynek z ratuszem w trakcie prze-
budowy, okres II wojny światowej (zbiory MZR)

Karta pocztowa, 
ratusz, pocz. 

XX wieku 
(zbiory MZR)

Sala Portretowa w rawickim 
ratuszu, okres międzywo-
jenny (zbiory MZR)

Karta pocztowa, ratusz, 
pocz. XX wieku (zbiory MZR)

RATUSZ W RAWICZU 
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Trwają ostatnie prace 
związane z wykonaniem ma-
kiety starego miasta, która 
stanie po wschodniej stronie 
ratusza. Obecnie matryca 
makiety została przekazana 
do odlewni, w której ocze-
kuje na wykonanie. Zgodnie 
z planem mieszkańcy makie-
tę zobaczą już w grudniu. 

Konkurs na wykonanie 
makiety wygrali Tomasz Sa-
chanowicz i Mikołaj Jerczyń-
ski ze Szczecina. Są oni także 
odpowiedzialni za opracowa-
nie dokumentacji, wykonanie 

i zamontowanie makiety sta-
rego miasta Rawicza zgodnie 
z projektem konkursowym. 
Treść makiety oraz jej układ 
i forma zostały zatwierdzo-
ne przez rawicki urząd po 
konsultacji z rawickimi hi-
storykami, polonistami oraz 
architektami. Zgodnie z pla-
nem makieta ma stanąć na 
płycie rynku jeszcze przed 
okresem świątecznym.  

Równocześnie trwają prace 
związane z rzeźbą niedźwie-
dzia, która również stanie - od 
strony północnej - na rynku. 
W sierpniu wykonawca pro-

jektu - Dariusz Sagan z Głogo-
wa - przedstawił rawickiemu 
urzędowi ukończoną rzeźbę 
w glinie. Podczas wizyty pra-
cowników Urzędu Gminy oraz 
członków Komisji Konkurso-
wej w pracowni wykonawcy 
w Głogowie rzeźba została 
oceniona przez kilkuosobo-
wy zespół i zaakceptowana 
z drobnymi uwagami.

Obecnie wykonawca przy-
gotowuje formę gipsową, na 
podstawie której wykona-
ny zostanie odlew gipsowy. 
Właśnie z odlewu gipsowe-
go zostanie wykonany odlew 

końcowy. Rzeźba niedźwie-
dzia wraz z dwoma małymi 
niedźwiadkami ma stanąć na 

rawickim rynku w pierwszym 
kwartale 2022 roku. 

/cib

W pierwszym naborze 
w ramach  „Polskiego Ładu” 
gmina Rawicz otrzyma 18,6 
mln zł. Środki te zostaną 
przeznaczone na przebudo-
wę kompleksu rekreacyjne-
go na rawickim poligonie. 

- Zakładaliśmy, że złożymy 
dwa projekty, z których przy-
najmniej jeden uzyska pełne 
dofinansowanie. Ten cel został 
zrealizowany, a przed nami 
kompleksowa przebudowa ra-
wickiego poligonu. To będzie 

nowe miejsce spotkań i rekre-
acji mieszkańców. To miejsce, 
w którym odetchniemy po 
czasach pandemii COVID-19 
- mówi burmistrz Grzegorz 
Kubik. - Część tej inwestycji 
była elementem moich zało-
żeń na tę kadencję, jednak to 
wsparcie finansowe pozwoli 
nam na dużo większy zakres 
przeprowadzenia inwestycji 
- dodaje. 

Projekt ma polegać na budo-
wie kąpieliska, oświetlonych 
ścieżek spacerowo-rekreacyj-

nych o długości 1,7 km i ścian-
ki wspinaczkowej. Inwestycja 
ma pozwolić również na mon-
taż paneli fotowoltaicznych 
zasilających ulokowane na 
terenie poligonu obiekty oraz 
inna infrastruktura. W ra-
mach inwestycji mają zostać 
przebudowane ulice – 800 m 
Świętojańskiej i 600 m Czelad-
niczej. Powstanie też prome-
nada o długości 1 km. 

Projektowana inwesty-
cja jest powiązana z istnie-
jącą gminną infrastrukturą 

sportowo-rekreacyjną tj. ką-
pieliskiem, częścią plażową, 
placem zabaw i powojskową 
strzelnicą sportowo-kulową. 
Teren sportowo-rekreacyjny 
w Sierakowie to ok. 17 ha kom-
pleks z 3 zbiornikami o pow. 
6,54 ha i pojemności 132 tys. 
m sześciennych. Nowo po-
wstałe elementy terenu spor-
towo–rekreacyjnego otrzymają 
bezkolizyjną nawierzchnię. 
Infrastruktura przy wybu-
dowanych ścieżkach będzie 
przystosowana do osób z nie-

pełnosprawnościami. Koszt 
projektu szacowany był na 19,6 
mln zł. Do gminnego budżetu 
na ten cel wpłynie 18,6 mln zł. 

Drugi projekt, na który gmi-
na nie otrzymała środków, 
dotyczy przebudowy depta-
ków, rynku i ulic w Sarnowie. 
Burmistrz zapowiada, że bę-
dzie starał się te inwestycje 
ulokować w kolejnych edy-
cjach Polskiego Ładu, który 
finansowany jest ze środków 
unijnych lub w innych progra-
mach pomocowych.      /cib

NOWY POLIGON POWSTANIE 
Z POLSKIEGO ŁADU

W GRUDNIU NA RYNKU USTAWIONA BĘDZIE 
MAKIETA STAREGO MIASTA
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Tegoroczne obchody 
Dnia Edukacji Narodowej 
w Gminie Rawicz odbyły 
się w gościnnych progach 
Domu Kultury w Rawiczu. 
Spotkanie to było wyjątkową 
okazją  do złożenia wszyst-
kim uczniom, nauczycielom 
i pracownikom oświaty, jak 
najlepszych życzeń. 

Życzenia wybrzmiały za-
równo w przemówieniu gospo-
darza uroczystości – Grzegorza 
Kubika Burmistrza Gminy Ra-
wicz, jak i w liście, który do 
uczestników uroczystości skie-
rował Tadeusz Waczyński Dy-
rektor leszczyńskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu. Podczas uroczystej gali po 
raz pierwszy w historii rawi-
ckiej oświaty wręczono stypen-
dia Burmistrza Gminy Rawicz 
„Talenty Rawicza” dla uzdol-
nionych uczniów. Otrzymało je 

32 uczniów. Nauczyciele i Dy-
rektorzy zostali uhonorowani 
nagrodami Burmistrza Gminy 
Rawicz za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. Otrzymało je 4 
dyrektorów i 18 nauczycieli, 
w tym 4 z okazji odznaczenia 
Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. Burmistrz Gmi-
ny Rawicz wręczył też listy 
gratulacyjne nauczycielom 
i dyrektorom odznaczonym 
Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Złotym za Długolet-
nią Służbę oraz nominowanym 
do nagrody Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty. 

Całości dopełniły pokazy 
artystyczne a wśród nich ta-
niec baletowy, gimnastyka 
z elementami akrobatyki, po-
kaz football freestyle i występ 
iluzjonisty,  które uczestnicy 
uroczystości przyjęli z dużą 
sympatią.      /WES

GMINNE OBCHODY DNIA 
EDUKACJI NARODOWEJ
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RAJD BADAWCZY „ROWEROWA S5”

9 października odbył się 
badawczy rajd rowerowy 
śladem projektowanej Ro-
werostrady S5, w którym 
uczestniczyli mieszkańcy 
gmin partnerskich: Boja-
nowo, Prusice, Rawicz, Ry-
dzyna i Żmigród. W rajdzie 
wzięło udział 91 osób.

Na trasie Prusice - Sierako-
wo oraz Rydzyna - Sierakowo, 
można było spotkać rowerzy-

stów zmierzających do mety 
przy strzelnicy w Sierakowie. 
Chętni mogli dołączyć do 
rajdu na krótszym dystansie 
w punktach pośrednich zor-
ganizowanych w okolicach 
wiaduktu w Pakówce oraz 
przy Zespole Parkowo-Pa-
łacowym w Żmigrodzie. Na 
zakończenie rajdu, uczestnicy 
otrzymali ciepły posiłek oraz 
zestaw rowerowych gadże-
tów. 

Rajd miał na celu zweryfiko-
wanie przejezdnych odcinków 
projektowanej trasy i zebra-
nie opinii dla projektanta 
PPWK Architekci z Poznania 
na temat wrażeń i propozycji 

z proponowanego przebiegu 
rowerostrady. 

Projekt: Trasa „Rowerowa 
S5 szansą dla komunikacji bez-
emisyjnej w Wielkopolsce i na 
Dolnym Śląsku” jest współfi-

nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna na lata 2014-2020 
oraz budżetu Państwa.

 /BZPF

Zarząd WFOŚGiW w Po-
znaniu udzielił Gminie 
Rawicz pomocy finanso-
wej w kwocie 70 tys.  zł na 
realizację przedsięwzięcia 

związanego z usuwaniem wy-
robów zawierających azbest 
z terenu gminy Rawicz. 

Według przeprowadzonej 
wstępnej inwentaryzacji do 
usunięcia zgłoszono 200 ton az-
bestu. Projekt zostanie zreali-
zowany w 2022 roku w ramach 
„Ogólnopolskiego programu 
finansowania usuwania wy-
robów zawierających azbest” 
przy udziale Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.    /BZPF

DOTACJA NA 
USUNIĘCIE AZBESTU

Gmina Rawicz otrzymała 
79,5 tys. zł dotacji pochodzą-
cej z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu 
na usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej 
na terenie gminy Rawicz. 

W wyniku przeprowadzo-
nej wstępnej inwentaryzacji 
zidentyfikowano potrzebę 
odbioru i przekazania do dal-
szego przetworzenia lub uty-
lizacji ok. 159 ton odpadów. 
Projekt zostanie zrealizowany 
w 2022 roku w ramach Progra-
mu Priorytetowego Programu 
Priorytetowego 2.7 „Racjonal-
ne gospodarowanie odpadami 
i ochrona ziemi”.   /BZPF

USUWANIE ODPADÓW 
Z DZIAŁALNOŚCI  
ROLNICZEJ 

W RAWICZU POWSTANIE 
JADŁODZIELNIA

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwa-
łą Sejmiku z dnia 25 paź-
dziernika przyznał Gminie 
Rawicz dotację w kwocie 
16 246 tys. zł na realizację 
projektu polegającego na 
dostawie kontenera - jad-
łodzielni wraz z witryną 
chłodniczą oraz regałem. 

Szacowana wartość zadania 
to ok. 24 tys zł. 

Kontener będzie ustawio-
ny na terenie przy parkingu 
obok Urzędu Miejskiego jako 
ogólnodostępny i przezna-
czony na przechowywanie 
żywności, którą będzie mógł 
pozostawić lub zabrać każdy 
mieszkaniec gminy. Projekt 
powstał jako pilotaż mający 
na celu popularyzowanie 
idei dzielenia się żywnością 

o krótkim okresie przydatno-
ści do spożycia i ograniczenie 
jej wyrzucania do śmietni-
ków. 

Według informacji Urzę-
du Marszałkowskiego, kon-
kurs będzie kontynuowany 
w kolejnych latach w ramach 
przedsięwzięcia „Wielkopol-
skie Jadłodzielnie”. Projekt 
zostanie zrealizowany jesz-
cze w tym roku.

/BZPF

25 października Sejmik 
Województwa Wielkopol-
skiego przyznał Gminie 
Rawicz dotację w kwocie 
3 835 zł na zakup wyposa-
żenia świetlicy wiejskiej, 
w tym: stołu z basenem 
dwukomorowym, baterii 
ze spryskiwaczem, fryt-
kownicy oraz systemu 
monitoringu wizyjnego 

składającego się m.in. z 4 
kamer. 

Środki pochodzą z Progra-
mu Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi w konkursie „Odnowa 
wsi szansą dla aktywnych so-
łectw”. Całkowita szacowana 
wartość zadania to ok. 6 500 zł. 
Projekt zostanie zrealizowany 
jeszcze w tym roku.  /BZPF

DOTACJA NA WYPOSAŻENIE 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W SZYMANOWIE

SEJMIK WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO
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Gmina Rawicz w ramach 
dotacji otrzymanej od Samo-
rządu Województwa Wielko-
polskiego w kwocie 17 325 zł 
zakupiła i posadziła 55 szt. 
sadzonek drzew miododaj-
nych - klon pospolity colum-
nare wraz z palikami. 

Drzewo to osiąga 8-12 m 
wysokości i jedynie 3-4 m 
szerokości. Liście zielone, 
jesienią przebarwiają się na 
intensywny, żółty kolor, co 
daje bardzo ładny efekt.

Ta odmiana może rosnąć 
prawie w każdych warun-
kach, nie toleruje jedynie 
gleb bardzo suchych lub 
podmokłych. W klimacie pol-
skim w pełni mrozoodporna 
i dobrze znosi warunki miej-

skie. Dostawcą sadzonek była 
Szkółka Drzew i Krzewów To-
masz Antkowiak z Grądzika. 
Wartość zakupu wyniosła  
20 570 zł. 

Drzewka zostały pod ko-
niec października posadzone 
wzdłuż ul. Tysiąclecia w Ra-
wiczu przez pracowników 
Zakładu Usług Komunalnych. 

/BZPF

Nasza historia

Tomasz Musielak

Właściciele Rawicza jawią się 
nam jako postaci odległe, niemal 
legendarne. To dlatego przeważnie 
nie myślimy o nich jako o osobach 
z krwi i kości, podatnych na ludzkie 
słabości, i tak jak my bezsilnych 
wobec śmierci. Tymczasem także 
i oni podlegali bezlitosnemu prawu 
umierania. Żadnego z właścicieli 
Rawicza nie pochowano w Rawiczu. 
Miejsca ich wiecznego spoczynku 
rozproszone są po okolicy. Nie na 
tyle odległej jednak, by nie móc ich 
odwiedzić.  

Pochówek 
założyciela Rawicza

W malowniczo położonej nad brze-
gami Jeziora Łoniewskiego Osiecznej 
znajduje się miejsce niezwykle cen-
ne dla Rawiczan. To właśnie w tej 
miejscowości, w kościele p.w. Świę-
tej Trójcy, spoczęło na wieki ciało 
założyciela naszego miasta, Adama 
Olbrachta Przyjemskiego. 

Osieczna stała się rodową nekro-
polią Przyjemskich nie przez przypa-
dek. Miasteczko, podobne jak Rawicz, 
stanowiło własność tej szlacheckiej 
rodziny. Sam Adam Olbracht włożył 
sporo wysiłku w rozwój Osiecznej 
oraz pomyślność zamieszkujących 
ją mieszczan; to on zagwarantował 
tolerancję religijną, rozwiązał ciąg-
nące się latami konflikty wyznaniowe 
między mieszkańcami, ufundował 
klasztor oraz doprowadził do roz-
woju gospodarki.

Podobnie jak sam pochówek, 
ceremonia pogrzebowa zmarłego 
w 1646 r. Adama Olbrachta Przy-
jemskiego odbyła się w kościele p.w. 
Świętej Trójcy. We wnętrzu świąty-
ni ulokowano też kryptę grobową, 
która stała się miejscem pochówku 
członków tego zasłużonego dla Ra-
wicza rodu. Jeszcze dziś w osieckim 
kościele możemy również podziwiać 
przepiękne, wykonane z czarnego 

marmuru epitafium założyciela Ra-
wicza i jego żony, Anny Konstancji, 
a także ich portrety trumienne. Za-
bytki te powstały dzięki staraniom 
córki zmarłych, Zofii Teresy, oraz 
jej męża, Jana z Bnina Opalińskiego. 

Warto nadmienić, że samą Zo-
fię Teresę Przyjemską pochowano 
w mieszczącym się również w Osiecz-
nej, a zbudowanym dla zakonu 
reformatów, kościele p.w. św. Wa-
lentego. Szlachcianka swoje długie, 
jak na tamte czasy, życie zakończyła 
w 1692 r., mając 74 lata.  

Koźmiński cud
W Koźminie Wielkopolskim miej-

sce wiecznego spoczynku znalazł 
kolejny przedstawiciel rodziny Przy-
jemskich – zmarły w 1694 r. Aleksan-
der (od 1684 r. właściciel Rawicza). 

Z grobem szlachcica wiąże się 
szczególna historia. Jeszcze za życia 
Przyjemski cieszył się wyjątkowym 
szacunkiem mieszkańców Koźmi-
na. Jako osoba niezwykle poboż-
na, Aleksander sam siebie określał 
„szafarzem złożonych przez Boga 
dóbr materialnych”. Swoją dewizę 
na każdym kroku wcielał w życie, 
chętnie wspierając datkami każdego, 
kto tylko tego potrzebował. To mię-
dzy innymi ta szczodrość sprawiła, 
że wieść o śmierci Przyjemskiego 
wywołała u koźmińskich mieszczan 
szczerą i głęboką żałobę. Jego postać 
znalazła szczególne miejsce w pamię-
ci mieszkańców, w efekcie czego szyb-
ko narodziła się legenda dotycząca 
cudu, jaki miał się wydarzyć z ciałem 
zmarłego, złożonym w miejscowym 
kościele farnym.

W kilka lat po pogrzebie zauwa-
żono, że zwłoki Aleksandra Przyjem-
skiego – niczym w przypadku osób 
wyniesionych na ołtarze - zupełnie 
nie uległy rozkładowi! Co więcej, 
jeszcze przez długie lata jego twarz 
miała wyglądać tak, jakby szlach-

cic po prostu zapadł w głęboki sen. 
Oczywiście, nie wszyscy dali wiarę 
owemu cudowi. Wśród niedowiar-
ków znalazł się hrabia Kalkreuth, 
nabywca dóbr koźmińskich. Pewnego 
dnia, nowy dziedzic poszedł do koź-
mińskiego kościoła, by na własne 
oczy przekonać się o prawdziwości 
legendy. Hrabia otworzył trumnę, 
a następnie z całej siły wytarmosił 
nieboszczyka za wąsy (chcąc tym 
sposobem sprawdzić, na ile mocno 
trzymają się twarzy). Czyn ten nie 
trwał jednak długo - po chwili Nie-
miec z krzykiem wybiegł z kościoła, 
gdyż przeraziło go... Pełne złości i po-
gardy spojrzenie zmarłego. 

Warto również wspomnieć, że 
w koźmińskiej wieży zamkowej, zaad-
aptowanej współcześnie na Muzeum 
Ziemi Koźmińskiej, do dziś oglądać 
można „pamiątkę” z pogrzebu Alek-
sandra - kopię jego portretu trumien-
nego.

Sapieżańskie 
nekropolie  
w Radlinie  
i Cieszkowie

Na przełomie XVII i XVIII stulecia 
nowymi właścicielami Rawicza zosta-
li przedstawiciele magnackiego rodu 
Sapiehów. Ta wywodząca się z Litwy 
rodzina na tyle związała się z Wiel-
kopolską, iż jej członkowie właśnie 
tu, a nie na dalekim wschodzie, za-
kończyli swój żywot. 

W niewielkim Radlinie pochowa-
no hetmana wielkiego litewskiego, 
Jana Kazimierza Sapiehę.  Ten jeden 
z najwybitniejszych przedstawicie-
li swojego rodu zmarł na suchoty 
w swoim rawickim pałacu, 22 lutego 
1730 r. Uroczystości żałobne były na 
tyle huczne, iż z ich powodu ciało 
magnata pochowano dopiero miesiąc 
później, we wspomnianym już Rad-
linie.

Z kolei w dolnośląskim Cieszko-
wie spoczęła inna przedstawicielka 
rodu - Katarzyna Sapieżyna. Księżna 
zmarła w 1779 r., w miejscowości Le-
likowo, a pochowano ją w podziemnej 
krypcie kościoła Wniebowzięcia NMP 
w Cieszkowie. Świątynia ta została 
ufundowana dzięki staraniom samej 
Sapieżyny. Skonfliktowana z włas-
nym rodem magnatka chciała w ten 
sposób niejako „odciąć się” od reszty 
rodziny, czyniąc z nowo powstałego 
obiektu rodowe mauzoleum. Warto 
nadmienić, że projektantem kościoła 
był Leopold Ostritz – budowniczy 
naszego rawickiego ratusza.

Pogrzeb słynącej z kontrowersyjne-
go mezaliansu Katarzyny przebiegał 
bardzo skromnie; zupełnie tak, jakby 
Sapieżyna chciała odpokutować mi-
łostki z lat młodości. Ubogo prezen-
tował się też sam pochówek. Dumna 
księżna spoczęła w prostej drewnia-
nej trumnie, ubrana nie w drogie 
szaty, a w pokutny habit zakonny.

GDZIE POCHOWANO 
WŁAŚCICIELI RAWICZA?

POSADZONO SADZONKI 
DRZEW MIODODAJNYCH
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OPOWIADANIE

Ania leżała nieruchomo, 
patrząc w sufit. Jego kremo-
wy kolor zastępował błękit 
nieba. Lampa zwieszała się 
nad łóżkiem jak przedziwna 
planeta, którą zamieszkują 
najodleglejsze myśli. Wzrok 
nasączony tęsknotą, krążył 
w gąszczu wspomnień.

Rzeczywistość czterech 
ścian była niczym szkatuł-
ka na refleksje i marzenia. 
W pokoju stały płótna. Nazy-
wała je lustrami, w których 
przegląda się jej wyobraźnia. 
Były w nich przeróżne odbicia 
wnętrza, które za pomocą farb 
i pędzla przemierzało galak-
tykę wrażliwości.

Szmer samochodów i stuki 
za oknem zwiastowały peł-
nię świtu. Nie lubiła być sama 
w domu, więc poranne ocze-
kiwanie na babcię ciągnęło 
się w nieskończoność, choć 
ostatnio coraz lepiej dawała 
sobie z tym radę. Dźwięk klu-
cza przekręcającego zamek 
był znakiem do życia.

– Jestem, a więc pora 
wstawać – rzekła z uśmie-
chem babcia.

– Dziś mam ciężki dzień –  
odparła Ania.

– Moje dziecko, ciężkie dni 
muszą istnieć, aby te lepsze 
miały swój urok, kiedy już na-
dejdą – skwitowała babcia, 
odsłaniając żaluzję.

Widok słońca, które wtar-
gnęło do pokoju najbardziej 
ucieszył kanarka. W świetli-
stym rytuale tańczył niczym 
latynoska gwiazda popu i od-
śpiewywał hymn wszystkich 
budzików świata.

– Śniadanie gotowe! – za-
wołała z kuchni babcia.

Ania, siadając do stołu, za-
uważyła, że babcia połączyła 
dwie połówki bułki jednym 
plastrem sera.

– Babciu, one są jak papuż-
ki nierozłączki – stwierdzi-
ła Ania.

– Nie bez powodu, dziś 
mamy 9 czerwca, czyli Dzień 
Przyjaciela – wesoło oznajmi-
ła babcia.

– Ja nie mam przyjaciół – 
powiedziała łamiącym się 
głosem Ania.

Po tych słowach zaspane 
oczy Ani zaszkliły się. Był 
w nich nie tyle smutek, co 
pragnienie i nadzieja, iż może 
właśnie dziś jest ten dzień, 
w którym spotka kogoś, komu 
za jakiś czas będzie mogła 
opowiedzieć o sobie, a ten 
ktoś wysłucha, chcąc wiedzieć 

jeszcze więcej. Kogoś, kto 
będzie mówił jej ustami lub 
z kim najzwyczajniej będzie 
mogła po prostu pomilczeć. 
Kogoś wrażliwego na więd-
nący liść w parku, na ptaka 
ze złamanym skrzydłem, na 
motyla, który utkwił w kuchni 
i szuka wyjścia, obijając się 
z rozpaczą o szybę, na stary 
zardzewiały rower porzucony 
w lesie, na psa błąkającego się 
po śmietnisku. Kogoś jak ona...

Ania ukończyła szkołę pod-
stawową. Nie spotkała tego 
kogoś. Jednak wszystko nie-
bawem miało się zmienić.

Wakacje minęły na ma-
lowaniu. Obrazy były coraz 
dojrzalsze. Wena rozhuśtała 
się w Ani i wciąż chciała, żeby 
huśtać ją coraz mocniej. A kie-
dy wena drzemała, Ania grała 
na ukulele, jak gdyby chciała 
umilić jej sen. Ten przytulny, 
egzotyczny instrument miał 
swoją duszę. Małe rzeczy są 
wielkie. Trzeba tylko umieć 
dostrzec ich potęgę. 

Taką małą rzeczą rozpoczął 
się wrześniowy dzień w lice-
um. Ania zauważyła cienki 
pędzelek, leżący w zagłębie-
niu wycieraczki, po której 
każdy deptał. Tkwił on tam 
zapewne od poprzedniego 
roku szkolnego. Postanowi-
ła go uratować. Kiedy się po 
niego schylała, mimochodem 
dostrzegła częściowo wysta-
jącą pogniecioną literkę P na 
zerwanym kawałku łańcusz-
ka. Zabrała jedno i drugie, nie 
mając pojęcia, jak ogromne 
będzie to miało znaczenie.

Rzeczy znalezione mają 
swoje sekrety. Nigdy nie wia-
domo do kogo należały, dla-
czego zostały zgubione i czy 
były ważne dla właścicieli. 
Ich los, niekiedy okupiony łza-
mi po stracie, a czasem tylko 
wzdrygnięciem ramion, jest 
zawsze frapujący. Nie można 
im odmówić pewnego roman-
tyzmu istnienia w nieskoń-
czonym świecie drobnostek 
i szczegółów, które niejed-
nokrotnie mówią więcej, 
niż nam się wydaje. Społe-
czeństwo medalików, figu-
rek, rzemyków, bransoletek, 
pierścionków czy wisiorków 
jest rozsiane po całej ziemi, 
tęskniąc za swoją ojczyzną.

Mijały tygodnie. Ania 
szybko wtopiła się w rze-
czywistość liceum. Czasem 
sama się dziwiła, że podczas 
weekendu tęskni za murami 
szkoły. Wtedy spoglądała na 

piórnik, gdzie leżał znaleziony 
pędzelek i zerwany łańcuszek 
z literką.

Poniedziałek miał się za-
cząć najzwyczajniej, czyli go-
dziną wychowawczą. Jednak 
wychowawczyni się spóźnia-
ła. Weszła prawie w połowie 
lekcji, ale nie sama. Razem 
z nią w drzwiach stanęła uty-
kająca na prawą nogę dziew-
czyna. 

– Chciałam wam przed-
stawić Różę i od razu, żeby 
nie było zbędnych pytań, 
powiedzieć, że Róża jest po 
operacji biodra. Proszę, aby-
ście ją powitali, byli dla niej 
wyrozumiali, a kiedy będzie 
trzeba, chciałabym, żebyście 
jej pomogli – zakomunikowała 
poważnym tonem wychowaw-
czyni.

Los chciał, że wolne miejsce 
było tylko obok Amelii. Róża 
usiadła bez słowa. Są takie 
sytuacje, kiedy nie możemy 
tego widzieć, ale wiemy, że 
wszyscy na nas patrzą. Czuje-
my po prostu czyjś wzrok na 
plecach. Spojrzenia potrafią 
krępować bardziej niż kaj-
dany. Podobno bardziej niż 
igły, potrafią przebijać. Tak 
właśnie czuła się teraz Róża. 
Chcąc, nie chcąc, wzbudzała 
zaciekawienie. 

 Jednak ciekawość in-
nych szybko minęła, a raczej 
zmieniła się w obojętność. 
Już nazajutrz Róża walczyła 
z wejściem na trzecie piętro, 
gdzie znajdowała się bibliote-
ka. Odbywały się w niej dodat-
kowe zajęcia dla ,,Połykaczy 
Książek”, czyli szkolnego 
klubu miłośników literatu-
ry. O dziwo, chodzili na nie 
wszyscy z jej klasy, więc Róża 
również postanowiła się za-
pisać. Trzymała się poręczy 
jak ostatniej deski ratunku 
i pokonywała z zakłopotaniem 
kolejne stopnie. Grymas na 
jej twarzy zdradzał trudność, 
jaką jej to sprawiało. Mijana 
przez rówieśników, wspinała 
się coraz wyżej mimo postę-
pującego zmęczenia. Liczyła 
schody, w które wbijała szpi-
kulec swojego uporu. Zupełnie 
jak alpinista zdany tylko na 
siebie. 

Na drugim piętrze stała 
Ania. Widząc walkę Róży 
z karkołomnym podejściem, 
zagrodziła jej drogę i powie-
działa:

– Róża, daj mi swój plecak, 
pomogę ci.

Dziewczyna nie protesto-
wała, jednak stwierdziła, że 
musi wejść sama, bo takie 
ćwiczenia zalecał lekarz. Z po-
wodu nieobecności Amelii, 
dziewczyny usiadły razem.

Zza bibliotecznej półki wy-
łoniła się pani Agata – wciąż 
uśmiechnięta i mająca ambit-
ne pomysły bibliotekarka. Sia-
dając przy biurku, z błyskiem 
w oku oznajmiła, że tematem 
dzisiejszej dyskusji będzie 
wspomnienie z dzieciństwa. 
Rozpoczęło się mruczenie pod 
nosem zaskoczonych i lekko 
zawstydzonych propozycją 
pani Agaty uczniów. W kako-
fonii szeptów i dźwięków nie-
zadowolenia, Ania zauważyła, 
że Róża pobladła. 

– Co się dzieje? – spytała.
– Wszystko dobrze, mam 

papierową urodę – starała się 
zażartować Róża.

Do końca zajęć Roża sie-
działa cała spięta, jak gdy-
by bała się, że ktoś ją o coś 
zapyta. I gdy już wydawało 
się , że nic się nie może wy-
darzyć, bibliotekarka zapro-
ponowała napisanie krótkiej 
wypowiedzi w domu, do któ-
rej wyznaczyła cztery osoby 
z klasy. Wśród nich była Róża. 
Zadaniem był list do mamy, 
który miał opowiadać o prze-
kroczeniu progu dorosłości.

Róża znieruchomiała, lecz 
po chwili drżącą ręką zapisała 
słowa zadania.

Ania po powrocie do domu 
długo zastanawiała się, cóż 
mogła skrywać Róża. Z nie-
cierpliwością czekała na ju-
trzejsze spotkanie w czytelni, 
które miało coś wyjaśnić.

Czekanie uczy nas czuwa-
nia na straży pokory. Nie moż-
na nic zrobić, kiedy zegar jest 
jak skała drążona przez wodę. 
Wyżłobienie w niej czegokol-
wiek trwa całą wieczność. 
Godzina wydaje się wiekiem, 
sekundnik posuwa się wolno 
niby bezkresna tafla lodu na 
oceanie, a czas sielsko drze-
mie w rozbitej łodzi. 

Tego dnia nikt nie musiał 
budzić Ani do szkoły. Od 5 
rano już nie spała.

Jeszcze tylko dwie lekcje, 
a potem przerwa śniadanio-
wa. Wreszcie! Do biblioteki 
weszła pani Agata. Ania sie-
działa jak na szpilkach. Mi-
chał, Emilia, Paweł i… Róża 
wstała z krzesła, podpierając 
się ręką o szafkę z kartami 
katalogowymi, aby utrzymać 
równowagę. Utykając, wyszła 

na środek sali i po chwili za-
częła czytać:

Najlepsza Mamo!
Czy pamiętasz naszą wy-

cieczkę do parku w Dzień 
Dziecka? Było tak upalnie, 
że już po godzinie skończy-
ła nam się zabrana z domu 
woda. Kupiłaś mi wtedy napój 
w osiedlowym sklepie, który 
na odwrocie kapsla miał na-
pisane ,,Dasz radę”. W dro-
dze powrotnej wstąpiłyśmy 
zobaczyć szkołę, jaką sobie 
wybrałam. Stałyśmy przy jej 
wejściu, czytając wywieszony 
na drzwiach harmonogram 
rozpoczęcia roku szkolnego. 
Powiedziałaś wtedy, że pomo-
żesz mi przekroczyć ten próg, 
gdy tylko zabrzmi pierwszy 
dzwonek, a ja uwiesiłam Ci 
się na szyi tak mocno, że nie 
mogłaś złapać oddechu. 

Zupełnie jak później… kie-
dy potrącił nas samochód. 

Twój oddech zanikał, jak 
gdyby chciał mi oddać całą 
swoją siłę. Po wypadku leża-
łam w zupełnie innym szpi-
talu, lecz Twoje tchnienie 
zdawało się nie znać granic. 
Przebijało szyby, ściany, a na-
wet mury. Jego wiatr wpadał 
we wszystkie zakamarki mo-
jej nadziei, hucząc słowami 
,,Dasz radę”.

Zmarłaś 9 czerwca, czyli 
w Dzień Przyjaciela. 

Chciałam Ci powiedzieć, że 
mimo mojego strzaskanego 
w wypadku biodra, poko-
nałam dziesiątki razy całą 
drogę , którą wtedy szłyśmy, 
lecz nie znalazłam łańcusz-
ka z literką P, który zawsze 
na sobie miałaś. Jednak wie-
rzę, że kiedyś go odzyskam.  
To ,,P” jak przyjaźń i jak próg, 
który przekroczyłam, zawsze 
mi będzie przyświecać.

Mamo, nie martw się, dam 
radę. 

Ania była jak posąg. Nie po-
trafiła nawet mrugnąć okiem, 
nie wspominając już o ruchu 
głową w którąkolwiek stronę. 
Potrzebowała jakiegoś bodźca, 
aby wrócić do rzeczywistości. 
Chwilowo jednak pływała po 
rozległych otchłaniach, będąc 
daleko od latarni, która swym 
blaskiem zasygnalizuje do-
tarcie do lądu. Jej obecność 
żeglowała poza jakimkol-
wiek horyzontem.

Róża usiadła na miejsce 
i zamknęła zeszyt. Po chwili 
spojrzała na Anię i dostrze-
gła owinięty wokół jej palca 
zerwany łańcuszek.

Marcin Barteczka; I miejsce w konkursie literackim na opowiadanie „Szczypta optymizmu” w kategorii Dorośli.
PRÓG
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21 października br. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej 
Wsi pojawił się profesor dr hab. 
Jerzy Sierociuk. Wizyta słynnego 
językoznawcy i dialektologa była 
ściśle związana z realizowanym 
przez szkołę projektem edukacyj-
nym „Świat dziecka - badamy język 
mieszkańców okolic Rawicza”, któ-
rego szkolnym koordynatorem jest 
pani Joanna Bańkowska.

Całe przedsięwzięcie polega na 
zebraniu słownictwa dotyczącego 
wszystkiego, co związane jest z dzieć-
mi do około 10. roku życia (narodzi-
ny, opieka, pielęgnacja noworodków, 
ubiór, higiena dzieci, zabawy, daw-
niejsze obowiązki dzieci, choroby itd.). 
Celem projektu jest zgromadzenie 
jak najwięcej słów i ocalenie ich od 
zapomnienia. Każde nagranie jest 
transkrybowane przez profesora. 
W efekcie tych działań powstanie 
słownik gwary hazackiej.

Profesor Sierociuk przeprowadził 
dwugodzinną lekcję na temat dialek-
tologii i celu badań języka. Uświado-
mił uczniom, jak ważne są wykonane 
przez nich nagrania. Pokazał także 
wiele językowych zagadek, które 
wzbudziły wśród młodzieży duże za-
interesowanie. Dzieci, biorące udział 
w projekcje, zostały przez profesora 
obdarowane książkami „Twoja mowa 
Cię zdradza”.

Uczniowie dowiedzieli się, jak wy-
gląda praca dialektologia. Działania 
te wpisały się w trwający w szkole 
Tydzień Kariery. W podziękowaniu 
pani Ewelina Pruchnik, doradca za-
wodowy, wręczyła profesorowi Sie-
rociukowi drobny upominek. 

/ZSP w Zielonej Wsi

NIEZWYKŁY GOŚĆ W MURACH 
ZIELONOWIEJSKIEJ PODSTAWÓWKI

W środowy wieczór 29 września 
br. odbyły się pierwsze w tym roku 
szkolnym warsztaty językowe online, 
w których wzięli udział uczniowie 
z Rawicza oraz z Attendorn. Myślą 
przewodnią tych warsztatów pozo-
stała zasada  „learning by doing”. 
Uczniowie wykorzystują podczas 
spotkania posiadane kompetencje 
językowe, korygują i trenują się 
nawzajem, aby zainscenizować po-
prawny językowo dialog.

Na początku każdy z uczestników 
opowiedział krótko o sobie w rundzie 
zapoznawczej, częściowo w języku 
polskim, częściowo w języku niemie-
ckim w zależności od możliwości 
i umiejętności językowych. Następ-
nie uczestnicy zostali podzieleni na 
dwie grupy mieszane: dwóch uczniów 
z Polski i dwóch uczniów z Niemiec. 
Zadaniem uczniów w grupach mie-
szanych było przeprowadzenie trzech 
krótkich dialogów do tematu „Wakacje 
2021 – Sommerferien 2021”. Każda 
grupa otrzymała do wyboru trzy słowa 
kluczowe: grupa I: ludzie, przygoda, 
podróże, a grupa II: przyjaźń, miłość 
i wspomnienia. Ich zadaniem było 
prowadzenie dwujęzycznego dialogu, 
czyli posługiwanie się dwoma języka-
mi jednocześnie: pytanie po niemie-
cku - odpowiedź po polsku, pytanie 
po polsku - odpowiedź po niemiecku. 
W ten sposób uczniowie wzajemnie 
się wspierali, np. wyjaśniali znaczenia 
słów, poprawiali szyk zdania i wymo-
wę. Byli ekspertami w swoich gru-
pach. Zespoły pracowały intensywnie 
przez 30 minut w oddzielnych salach 
konferencyjnych (breakout session), 
wsparcia udzielała im pani Halina 
Böhm jako gospodarz i moderator tej 
wideokonferencji. Następnie odbyła 
się prezentacja ich prac w obecności 
wszystkich uczestników oraz nauczy-
cieli.

Na koniec wspólnie ustalono termin 
kolejnych warsztatów językowych on-
line: 13 stycznia 2022 roku. Tym razem 
tematem dialogów będą tradycje, któ-
re towarzyszą nam co roku podczas 
Świąt Bożego Narodzenia w Polsce 
i w Niemczech. /Marta Bilik nauczyciel 
j. niemieckiego w Szkole Podstawowej  
w Sierakowie

WARSZTATY 
JĘZYKOWE 
RAWICZ - 
ATTENDORN

PAMIĘTAJMY 
O BEZDOMNYCH,  
SAMOTNYCH, 
STARSZYCH 
I POTRZEBUJĄCYCH

W związku ze zbliża-
jącym się sezonem zimo-
wym zwracamy się do 
Państwa z prośbą o rea-
gowanie w sytuacjach na-
głych, gdy osoba zasłabnie 
na ulicy, długo przebywa 
na mrozie lub śpi w miej-
scu do tego nieprzezna-
czonym. 

Pamiętajmy o osobach 
bezdomnych, mieszkają-
cych samotnie. Nie bądźmy 
obojętni na los tych, któ-
rzy w chłodne dni poszukują 
schronienia w piwnicach, 
altanach, czy opuszczonych 

budynkach. Okres zimowy 
jest dla nich trudny do prze-
trwania ze względu na złe 
warunki atmosferyczne. 
Prosimy o wrażliwość na po-
trzeby tych osób oraz o pod-
jęcie działań mających na 
celu ich ochronę i zapobie-
ganie zamarznięciom. Zwra-
cajmy szczególną uwagę 
na ludzi starszych i chorych, 
którzy żyją w naszym są-
siedztwie i nie zawsze radzą 
sobie z ogrzewaniem budyn-
ków i mieszkań. Zapytajmy, 
czy czegoś nie potrzebują. 
Pomóc można w szczegól-
ności poprzez zgłaszanie 

miejsc przebywania osób 
bezdomnych i innych przy-
padków, w których widocz-
na jest potrzeba udzielenia 
osobie schronienia, odzieży 
czy ciepłego posiłku.

W takich sytuacjach mo-
żemy powiadomić:
• Centrum Usług Społecz-
nych w Rawiczu, ul. Gen. 
Grota-Roweckiego 4a, 63-
900 Rawicz, tel. 65 545 40 37. 
• Komendę Powiatową Po-

licji w Rawiczu, ul. Sienkie-
wicza 23, 63-900 Rawicz,  
tel. alarmowy: 997 lub 112.
• Pogotowie ratunkowe, ul. 
Generała Grota – Roweckie-
go 6, 63-900 Rawicz, tel. alar-
mowy: 999 lub 112.

Pracownicy i funkcjona-
riusze służb skontaktują się 
z pracownikami Centrum 
Usług Społecznych w Ra-
wiczu, którzy ustalą plan 
pomocy.                 /red
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ZACZYTANI... ...ZACZYTANI

DAWID  
GROSMAN  
„GDYBY NINA  
WIEDZIAŁA”

Gdyby Nina wiedziała to oparta 
na prawdziwych wydarzeniach naj-
nowsza powieść Dawida Grosmana 
– wybitnego pisarza izraelskiego. 

Historia trzech kobiet - babki Wery, 
matki Niny i córki Gili - opowiedziana 
przez tę ostatnią. To książka porusza-
jąca trudne i bolesne dla bohaterek 
tematy i tajemnice rodzinne. Historia 
o relacjach, konfliktach, niespełnionych 
oczekiwaniach i niezaspokojonych 
potrzebach, o tym, ile kosztuje bycie 
matką i jak ciężko być córką. Doświad-
czenia trzech pokoleń kobiet opisane 
są z mistrzowską precyzją, z uwagą 
i szacunkiem. Narrator dawkuje nam 
informacje powoli, rozwijając tragicz-
ną, wzbudzającą gniew i współczucie 
pajęczynę zdarzeń i powiązań. Gdyby 
Nina wiedziała nie jest łatwą powieścią. 
Wymaga koncentracji, zrozumienia 
i zagłębienia w treść. 

Literackie arcydzieło wbijające w fo-
tel, które pozwala zrozumieć, dlacze-
go relacje z najbliższymi bywają tak 
trudne, a miłość jest zawsze wyborem. 

Warto przeczytać! Gorąco polecam!
Aurelia M.

Kolejna mocna i wciągająca po-
wieść Marcina Margielewskiego. 
Koszmar arabskich służących to 
wzruszająca i jednocześnie bardzo 
smutna historia biednych kobiet pra-
cujących dla bogatych arabów. 

Sam wstęp w książce daje już dużo 
do refleksji, gdyż autor zamieścił tam 
bardzo ważne i mądre słowa, o tym, 
że bieda nie może być powodem do 
traktowania drugiego człowieka gorzej 
niż zwierzę. Margielewski pisze swoje 
powieści w pewien określony sposób. 
Każda z jego książek zawiera opowieści 
osób, które znajdowały się na terenie 
krajów arabskich wraz z komentarzem 

na temat trudnych zagadnień zwią-
zanych z kulturą, religią czy obycza-
jowością tych miejsc. Dzięki takiemu 
schematowi, czytelnikowi łatwiej zrozu-
mieć specyfikę oraz konsekwencje które 
dotykają naszych bohaterów. Odmienna 
kultura i religia. Koszmar arabskich słu-
żących opowiada o losie dwóch kobiet, 
które wiodą trudne i bardzo ubogie 
życie. Postanawiają wyjechać do pracy 
jako masażystki na wschód, by utrzy-
mać siebie oraz swoją rodzinę. Niestety 
zostają oszukane przez agencję pracy 
i są rozdzielone do dwóch różnych do-
mów jako służące. W tym momencie 
zaczyna się koszmar jednej z kobiet 

okupiony prawdziwym cierpieniem 
(fizycznym oraz psychicznym). Druga 
bohaterka miała dużo więcej szczęścia 
i trafia do rodziny, która potrafi okazy-
wać szacunek drugiemu człowiekowi 
bez względu na status społeczny czy 
bogactwo. To co jest wg mnie najciekaw-
sze w tej powieści to zderzenie ze sobą 
dwóch odmiennych losów bohaterek 
powieści. Jedna z historii jest bardzo 
mroczna i smutna, druga pokazuje 
lepszą i pozytywniejsza stronę pracy 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Polecam tą powieść oraz inne książki 
Marcina Margielewskiego.

Kinga Zawieja

MARCIN MARGIELEWSKI 
„KOSZMAR ARABSKICH SŁUŻĄCYCH”

JACEK OSTROWSKI
„ZAGINIONA KRONIKA”

18 +

Zaginiona kronika to powieść 
o warszawskim dziennikarzu, pa-
sjonacie historii. Sztylet, w którego 
posiadanie wchodzi, okazuje się 
prawdziwym średniowiecznym 
antykiem. Tym sposobem Jacek 
rozpoczyna niebezpieczną przygo-
dę, wikłając w nią również swoją 
szkolną miłość – Monikę. 

By ocaleć muszą dotrzeć do ukry-
tych kronik Galla Anonima. Zawarte 
w nich informacje mogą na zawsze 
zburzyć wizerunek Kościoła. Krążą 
wieści o czyhającym niebezpieczeń-
stwie i rychłej demaskacji. Władze 
Watykanu nie cofną się przed ni-
czym, aby chronić swoje dobre imię. 

Rozpoczyna się walka z czasem. Jacek 
Ostrowski stworzył powieść w stylu 
Dana Browna. I zgodnie z wymogami 
gatunku, wędrujemy z bohaterami po 
kościołach, włamujemy się do krypt 
i zwiedzamy tajemnicze lochy, ledwo 
uchodząc z życiem. Książka zawiera 
jednak zdecydowanie więcej wątków 
przygodowych, historycznych i po 
wzbogaceniu ich o elementy science 
fiction, znacznie odbiega od krymi-
nału z prawdziwego zdarzenia. Nie-
mniej jednak, mamy okazję wyruszyć 
w podróż ulicami Płocka, zagłębiając 
się w powieści przygodowej, kiero-
wanej do sympatyków gatunku. 

K.K.

18 +
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NIE KUPUJ. ADOPTUJ
Telefon do schroniska: 508 939 115          Facebook: Schronisko dla zwierząt w Rawiczu

/r
ed

 &
 im

PUSIA/MEGI
to szczeniak w wieku ok. 4 mie-

sięcy. Znaleziona w polu przy dro-
dze. Bardzo mądra i wpatrzona 
w człowieka. Jest potulnym i we-
sołym szczeniakiem. Potrafi bawić 
się z dorosłymi psami. Sprawy 
fizjologiczne załatwia na traw-
ce, gdy ma potrzebę informuje 
piskiem przy drzwiach.

MANIA
to kotka w wieku ok. 3 miesięcy 

o przepięknym szaro-rudo-bia-
łym umaszczenie i hipnotyzują-
cych oczach. Jest bardzo odważna 
i  lubi zwiedzać nowe miejsca. 
Uwielbia ludzi, ciągle wskakuje 
na kolana, przytula się i mruczy. 
Korzysta z kuwety.

OREO
to kocurek w wieku ok. 3 mie-

sięcy. Jest najmilszym i najgrzecz-
niejszym kotkiem ze schroniska. 
Przy każdym dotyku zaczyna słod-
ko mruczeć i się ocierać. Lubi być 
noszony na rękach, a z innymi 
kotami dogaduje się bardzo do-
brze. Korzysta z kuwety.

GARFIELD
to kocurek w wieku ok. 4 mie-

sięcy. Jest spokojny ale bardzo 
towarzyski. Uwielbia kontakt 
z człowiekiem i noszenie na rę-
kach. Z innymi kotami dogaduje 
się różnie, zdecydowanie woli 
towarzystwo ludzi. Jest bardzo 
czystym kotem, potrafi korzystać 
z kuwety.



 � 13 listopada (sobota)
19:00 Recital z okazji jubileuszu 40-lecia 
pracy artystycznej Zbigniewa Zamachowskiego
Bilety 35 zł / 25 zł na stronie www.bilety24.pl
Sala widowiskowa DK w Rawiczu

 � 14 listopada (niedziela) 
16:00 Wiślana opowieść – spektakl dla dzieci
Bilety 10 zł na stronie www.bilety24.pl
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

 � 18 listopada (czwartek)
18:30 Cykl Wielcy Kompozytorzy:
Beethoven i Beton
Wstęp wolny
Kameralna Scena Teatralna DK w Rawiczu

 � 19 listopada (piątek)
18:00 Wystawa malarska członków 
koła plastycznego Domu Kultury w Rawiczu: 
Trzmielowisko
Wstęp wolny
Sala Galeria Piecowa DK w Rawiczu

 � 20 listopada (sobota)
19:00  Twarz Trzecia - spektakl poetycki
Wstęp wolny
Bezpłatne zaproszenia do odbioru w MZR, RBP, 
DK oraz w kinie Promień

 � 21 listopada (niedziela)
18:00 Czas na miłość – spektakl
Bilety 20 zł na stronie www.bilety24.pl
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu

 � 26 listopada (niedziela)
19:00 Grace i Gloria – spektakl 
Bilety 35 zł / 25 zł na stronie www.bilety24.pl
Sala Widowiskowa DK w Rawiczu 

 � 3 grudnia (piątek)
19:00 Pożądanie w cieniu pokrywki – spektakl 
Wstęp wolny
Kawiarnia w Starym Kinie

✔INFORMUJEMY   ✔PROPONUJEMY   ✔ZAPRASZAMY

Na wszystkie powyższe wydarzenia obowiązuje oświadczenie covidowe oraz zasłanianie ust i nosa.


