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1 WSTĘP
Głównym motywem przyświecającym powstaniu idei rewitalizacji była chęć powstrzymania
degradacji przejętego przez Powiat w 1999 roku, zdegradowanego obszaru powojskowego.
Znajdujące się na tym obszarze budynki postanowiono zaadaptować na cele oświatowe
i przenieść do nich powiatowe placówki szkolne.
Takie rozwiązanie było tym bardziej uzasadnione, że z jednej strony budynki pokoszarowe
nadawały się do zmiany funkcji na oświatową bez dużych zmian architektonicznych,
a z drugiej szkoły powiatowe mieściły się często w wynajmowanych obiektach,
niespełniających podstawowych wymogów do prowadzenia działalności oświatowej.
Już w 1997 roku część obiektów powojskowych – jeden budynek dydaktyczny oraz sala
gimnastyczna – zostały oddane na użytek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.
Niestety, ograniczone środki finansowe nie pozwoliły na realizację wszystkich zamierzeń,
czyli zaadaptowanie na potrzeby szkolne pozostałego budynku powojskowego oraz
zagospodarowanie terenu. Spowodowało to ich dużą degradację.
Pojawienie się możliwości pozyskania funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na dokończenie procesu rewitalizacji obszaru skłoniło władze
Powiatu Rawickiego do przygotowania aplikacji do Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, którego niezbędnym elementem jest Lokalny
Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych (LPR).
Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów
problemowych, Działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych
i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007–2013.
W „Szczegółowym opisie priorytetów WRPO na lata 2007-2013” jest mowa o tym,
że „gminy/powiaty, w obrębie których znajdują się obszary poprzemysłowe lub powojskowe
wymagające rewitalizacji i które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach działania, muszą
posiadać Programy Rewitalizacji lub równoważne programy rewitalizacji pozwalające na
identyfikację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych”.
W „Wytycznych w zakresie opracowania programów umożliwiających ubieganie się
o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2. Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013”, zawarta jest przykładowa
struktura i zawartość programu rewitalizacji.
Struktura niniejszego dokumentu odpowiada wskazaniom Wytycznych. Obejmuje ona
następujące elementy:



Charakterystyka obecnej sytuacji w Powiecie Rawickim.
Założenia programu rewitalizacji:
- Okres realizacji programu rewitalizacji,
- Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i kryteria jego wyboru,
- Charakterystyka i funkcje rewitalizowanego obszaru,
- Cele działań rewitalizacyjnych.











Projekty i zadania rewitalizacyjne:
- Rewitalizacja w sferze przestrzennej,
- Rewitalizacja w sferze społecznej,
- Rewitalizacja w sferze gospodarczej.
Nawiązanie do strategicznych dokumentów na poziomie miasta,
i województwa:
- Dokumenty na poziomie Gminy,
- Dokumenty na poziomie Powiatu,
- Dokumenty na poziomie Województwa.
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć programu rewitalizacji oraz wnioski.
Plan finansowy realizacji rewitalizacji.
System wdrażania programu:
- Instytucja zarządzająca Programem Rewitalizacji,
- Instytucja wdrażająca Lokalny Program Rewitalizacji.
Monitorowanie, ocena i komunikacja społeczna:
- System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji,
- Sposoby oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz jego aktualizacji,
- Public Relations Lokalnego Programu Rewitalizacji.

powiatu

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Powiecie Rawickim został
opracowany na lata 2010-2020. Podstawą prac nad dokumentem były:
 zebrane i przeanalizowane dane wtórne na temat sytuacji przestrzennej, społecznej
i gospodarczej powiatu,
 spotkania, dyskusje i konsultacje z kierownictwem i pracownikami Starostwa
Powiatowego w Rawiczu, kierownictwem zainteresowanych placówek
oświatowych, Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są
wynikiem prac szerokiego grona osób, w szczególności reprezentujących:
 Starostwo Powiatowe w Rawiczu,
 Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu,
 Komendę Powiatową Policji w Rawiczu,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu,
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie,
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu,
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce,
 Gminę Bojanowo,
 Miasto i Gminę Jutrosin,
 Gminę Miejska Górka,
 Gminę Rawicz,
 Gminę Pakosław,
 Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu,
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.
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Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Powiecie Rawickim został
opracowany przy udziale konsultantów Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” w Poznaniu
w składzie:
 Radosław Szarleja,
 Anna Łukasik,
 Marta Czarnecka.
Koordynatorem prac ze strony Powiatu Rawickiego był Wicestarosta Powiatu Rawickiego,
Zygmunt Wolny.
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2 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI
W POWIECIE RAWICKIM

2.1 SFERA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2.1.1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna
2.1.1.1

Struktura wykorzystania gruntów

Tabela 1. Użytkowanie gruntów w Powiecie Rawickim wg stanu na 01.01.2012 r.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Użytki rolne
grunty orne
sady
łąki trwałe
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami
rowy
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew.
lasy
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny niezabudowane

ha
673
492
41
84
9
42
0
5
20
20
0
732
241
105
112
28

%
45,35
73,11
6,09
12,48
1,34
6,24
0,00
0,74
1,35
100,00
0,00
49,33
32,92
14,34
15,30
3,83

ha
42704
33879
266
5681
1314
1008
7
549
8565
8457
108
2174
280
35
71
23

%
79,28
79,33
0,62
13,30
3,08
2,36
0,02
1,29
15,90
98,74
1,26
4,04
12,88
1,61
3,27
1,06

Ogółem
ha
%
43377
78,37
34371
79,24
307
0,71
5765
13,29
1323
3,05
1050
2,42
7
0,02
554
1,28
8585
15,51
8477
98,74
108
1,26
2906
5,25
521
17,93
140
4,82
183
6,30
51
1,75

3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.

tereny rekreacyjne i wypoczynkowe
tereny komunikacyjne
drogi
tereny kolejowe
inne tereny komunikacyjne
użytki kopalne
Grunty pod wodami
powierzchniowymi płynącymi
powierzchniowymi stojącymi
Użytki ekologiczne
Nieużytki
Tereny różne

57
188
149
39
0
1
39
6
33
0
14
6

7,79
25,68
79,26
20,74
0,00
0,14
2,63
15,38
84,62
0,00
0,94
0,40

97
1629
1538
31
60
39
117
19
98
0
159
149

4,46
74,93
94,41
1,90
3,68
1,79
0,22
16,24
83,76
0,00
0,30
0,28

154
1817
1687
70
60
40
156
25
131
0
173
155

5,30
62,53
92,85
3,85
3,30
1,38
0,28
16,03
83,97
0,00
0,31
0,28

1484

100,00

53868

100,00

55352

100,00

Lp.

Użytkowanie gruntów

Powierzchnia ogólna gruntów

miasta

wsie

Źródło: PODGiK w Rawiczu

Powiat Rawicki ma typowo rolniczy charakter. Według geodezyjnego wykazu gruntów
(tab.1) użytki rolne w powiecie stanowią około 78,4% jego ogólnej powierzchni; lasy, grunty
leśne i zadrzewione 15,5%, a ponad 6% pozostałe grunty i nieużytki - w tym tereny
zurbanizowane. Spośród terenów zabudowanych i zurbanizowanych ponad 62,5% stanowią
7

tereny komunikacyjne. Użytki rolne na terenie powiatu zajmują ponad 43,3 tys. ha; z tego na
grunty orne przypada ponad 79,2%, na użytki zielone 16,3%, a na sady ok. 0,7%.
Rysunek 1. Procentowa struktura zagospodarowania gruntów w Powiecie Rawickim

6%
16%
3%

61%

13%
1%

Grunty orne

Sady

Łąki

Pastwiska

Lasy i grunty leśne

Pozostałe grunty, tereny i nieużytki

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 2. Mapa Powiatu Rawickiego

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
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2.1.1.2

Struktura komunikacyjna

Tabela 2. Drogi publiczne powiatowe na terenie Powiatu Rawickiego, stan na 2012 r.
Drogi powiatowe wg typu nawierzchni
Nawierzchnia twarda
Nawierzchnia twarda ulepszona
Nawierzchnia gruntowa

Łączna długość dróg (km)
247,40
243,50
10,9

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Powiat Rawicki leży w południowo - zachodnich granicach województwa wielkopolskiego.
Sąsiaduje kolejno od zachodu z powiatem leszczyńskim, gostyńskim oraz z powiatami
województwa dolnośląskiego – górowskim, trzebnickim, milickim. Ważniejszymi traktami
komunikacyjnymi w powiecie są droga krajowa nr 5, łącząca Wrocław z Poznaniem oraz
droga krajowa nr 36 (Kalisz – Zielona Góra). Drogi Powiatu, choć stosunkowo gęsto
rozplanowane kwalifikują się w większej części do remontu. Powiatowy Zarząd Dróg
w Rawiczu określa ich stan jako zaledwie dostateczny przy długości 245.568 km dróg
utwardzonych i 12.740 km nieutwardzonych. W ostatnich latach remontu doczekały się drogi
Sobiałkowo – Oczkowice, Topólka – Oczkowice, Domaradzice – Sielec Stary, Rogożewo –
Smolice (finansowane ze środków SAPARD), przebudowano most w miejscowości Dubin
oraz realizowaną z Europejskiego Funduszu Spójności - drogę powiatową nr 5484P Rawicz –
Dubin – odcinek Osiek – Dubin. Przebudowano także drogę Miejska Górka – Wydawy
w m. Stwolno, wraz z mostem, wyremontowano drogę Stwolno – Zawady, Golina Wielka –
Miejska Górka w m. Golina Wielka, oraz drogę Zaorle – Sowy. Wyremontowano most
w m. Dębionka, przebudowano most w m. Jutrosin, w ciągu drogi nr 5494P. W ramach
WRPO na lata 2007-2013 przebudowano drogę nr 5494P oraz zbudowano ścieżkę rowerową
na odcinku Jutrosin – Dubin.
Tabela 3. Zestawienie najważniejszych dróg Powiatu Rawickiego
Najważniejsze drogi przebiegające przez powiat
Świecko – Bolków, odc. Bojanowo-Rawicz
Lubin – Ostrów Wlkp., odc. Załęcze – Dłoń
Łubowo – Rawicz, odc. Zmysłowo – Rawicz
Rawicz – Dubin
Dłoń – Paradów
Tarchalin – Bojanowo
Boruszyn Wielki – Zaborowice – Gołaszyn

Nr drogi
Droga krajowa nr 5
Droga krajowa nr 36
Droga wojewódzka nr 434
Droga powiatowa nr 5484P
Droga powiatowa nr 5494P
Droga powiatowa nr 4906P
Droga powiatowa nr 5475P

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg

Przez powiat przebiegają 3 linie kolejowe, z najważniejszą osią Wrocław – Poznań –
Szczecin, o numerze E-59, która umożliwia połączenia z większymi ośrodkami w kraju.
Powiat posiada bezpośrednie kolejowe połączenia m.in. z miastami: Budapeszt, Gdynia,
Katowice, Kraków, Olsztyn, Poznań, Przemyśl, Wrocław, Zakopane. Funkcjonują publiczne
linie PKS oraz linie obsługiwane przez prywatnych przewoźników. Zasięg linii
autobusowych znacznie wykracza poza granice powiatu i rozciąga się na całą południowo –
zachodnią Wielkopolskę oraz północne krańce Dolnego Śląska.
Na terenie powiatu zlokalizowanych jest kilka miejsc zaklasyfikowanych jako punkty
niebezpieczne. Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu zalicza do tej grupy zadrzewione
odcinki dróg powiatowych i gminnych, zwłaszcza na terenie gminy Jutrosin, odcinek drogi
K-5 przebiegającej przez Bojanowo oraz odcinek drogi K-36 przebiegającej ulicami
10

Piłsudskiego-Kościuszki w Rawiczu. Co prawda, w stosunku do ostatnich lat, spadła liczba
wypadków i kolizji, jednak udział w nich zabitych i rannych wciąż utrzymuje się na
niepokojąco wysokim poziomie - w porównaniu z danymi sprzed 5 lat – uległ podwojeniu.
Tabela 4. Zdarzenia drogowe i ich ofiary w latach 2005 – 2011
Wyszczególnienie
Wypadki
Kolizje
Liczba zabitych
Liczba rannych

2005
35
324
4
45

2006
60
285
18
62

2007
93
324
5
101

2008
99
271
9
128

2009
89
263
7
112

2010
68
260
1
94

2011
86
247
5
109

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

2.1.2 Infrastruktura techniczna
2.1.2.1

Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę komunalną

Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę komunalną na terenie Powiatu Rawickiego to:
 Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu,
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu,
 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Bojanowie,
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie,
 Wodociągi Gminne Sp. z o.o. w Pakosławiu,
 Miejski Zakład Oczyszczania Leszno –zbieranie odpadów komunalnych,
 Eko-Skórtex Gizałki –usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych,
 Zakład Oczyszczania Miasta LUKS w Rawiczu.
2.1.2.2

Infrastruktura komunalna

Powiat Rawicki jest w całości zwodociągowany oraz częściowo skanalizowany. Ze zbiorczej
sieci wodociągowej korzystało ponad 95% mieszkańców, a z sieci kanalizacyjnej korzystało
49,2% mieszkańców powiatu (GUS 2010; według sprawozdań gminnych z realizacji KPOŚK
za 2011 r. – 59,3%). W stosunku do 2002 roku nastąpił znaczący przyrost długości sieci
kanalizacyjnej - o 145 km, a o 13,7 pkt. Procentowego wzrósł odsetek korzystających z sieci.
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków realizowana była głównie w ramach
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w granicach pięciu aglomeracji
utworzonych na podstawie przepisów prawa wodnego, aglomeracji o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) 72,3 tys. W końcu 2011 r. na terenie powiatu eksploatowanych było
6 oczyszczalni komunalnych, biologicznych, wszystkie z podwyższonym usuwaniem
biogenów - o przepustowości 9,9 tys. m3/dobę. Oczyszczone ścieki odprowadzane były
bezpośrednio do wód powierzchniowych. Ogółem z oczyszczalni ścieków korzystało około
55% ludności powiatu, z tego 85% ludności w miastach oraz 26% ludności wiejskiej. Z gazu
sieciowego w powiecie korzystało 53,6% ogółu mieszkańców (województwo 48%, GUS
2010 r.). Gaz wykorzystywany jest głównie do celów bytowych, tylko niespełna 13%
gospodarstw domowych z ogółu korzystających gospodarstw z gazu używało tego paliwa do
celów grzewczych. Najlepiej rozwiniętą sieć gazową mają gminy Rawicz i Pakosław (67,5
i 43,8% korzystających z sieci), słabiej gminy Jutrosin i Bojanowo (36,6 i 38,6%).
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2.1.2.3
Gospodarka odpadami
Zasady gospodarki odpadami w powiecie regulowały ustalenia zaktualizowanego Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawickiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2012-2015. Dotychczasowy plan powiatowy obejmował wszystkie
rodzaje odpadów powstających na obszarze powiatu oraz przywożone na jego obszar,
a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji,
odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane
z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne
i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Gospodarka odpadami komunalnymi
należy do obowiązków gmin, które zobowiązane są do ustalenia zasad utrzymania czystości
i porządku na swoim terenie, uchwalając stosowne regulaminy. Systemem zorganizowanej
zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu objętych było (szacunek 2011) około 97%
ogółu jego mieszkańców. Odsetek mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką określony
został na podstawie ilości zawartych umów z operatorami. System gromadzenia
niesegregowanych odpadów komunalnych w większości oparty jest na standardowych,
powszechnie stosowanych pojemnikach o pojemnościach dostosowanych do potrzeb
poszczególnych wytwórców odpadów – w zabudowie jednorodzinnej o pojemnościach
od 80 do 240 dm3 (najczęściej 120 dm3), w zabudowie wielorodzinnej od 1,1 m3
do kontenerów o pojemności do 10 m3. Częstotliwość opróżniania pojemników zależy od
rodzaju zabudowy, a także od treści podpisanych umów i wynosi dwa do czterech razy
w miesiącu na terenie miast oraz 1 – 2 razy w miesiącu na terenach wiejskich. Zbiórka
odpadów zmieszanych odbywa się odpłatnie, na podstawie umów zawartych z operatorami.
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych zależą od wielkości pojemnika oraz od
częstotliwości jego wywozu. W Powiecie Rawickim w 2011 r. (informacje z gmin) zebrano
ponad 9,37 tys. Mg odpadów komunalnych, z czego blisko 89%, tj. 8,34 tys. Mg stanowiły
niesegregowane odpady komunalne (200301). Według informacji MZO Sp. z o.o. w Lesznie
na stację przeładunkową odpadów komunalnych w Rawiczu dostarczono 8,84 tys. Mg
odpadów, w tym 8,5 tys. Mg stanowiły odpady z grupy 20. Odpady trafiły do
zagospodarowania do instalacji ZZO Trzebania (gm. Osieczna, pow. leszczyński).
Selektywna zbiórka surowców wtórnych (odpady opakowaniowe i nieopakowaniowe),
najczęściej szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury prowadzona była na terenie
całego powiatu, w systemie pojemnikowym - „na donoszenie” oraz w systemie workowym
(głównie w zabudowie jednorodzinnej). W ramach selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie powiatu w 2011 roku zebrano ponad 1034 Mg odpadów
stanowiących w większości surowce wtórne, w tym: 233,4 Mg tworzyw sztucznych; 601,3
Mg szkła; 152,3 Mg papieru i tektury; 5,6 Mg metali; 12,9 Mg zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego zawierających odpady niebezpieczne oraz 28,8 Mg innych
odpadów, w tym biodegradowalnych i wielkogabarytowych. Najwięcej odpadów
z selektywnej zbiórki (2011) w przeliczeniu na mieszkańca zebrano na terenie gmin
Bojanowo i Rawicz – odpowiednio 22,3 i 20,8 kg, a najmniej w gminie Miejska Górka –
9,3 kg (Pakosław - 10,6 kg, Jutrosin – 9,6 kg). Odpady podlegające odrębnym przepisom
prawnym wytwarzane są przede wszystkim przez sektor gospodarczy powiatu. Analizę stanu
gospodarki tego sektora przeprowadzono w oparciu o dane z Wojewódzkiego Systemu
Odpadowego (WSO) prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. W sektorze gospodarczym powiatu (poza odpadami komunalnymi), w 2011
roku wytworzono około 263,7 tys. Mg odpadów; zebrano 27,9 tys. Mg, a ponad 97,9 tys. Mg
poddano procesom odzysku. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym stanowiły około
96,5% ogółu odpadów wytworzonych w powiecie. Na przestrzeni ostatnich lat (od 2004 r.)
obserwuje się stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów. W latach 2004-2005 wytwarzano
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w powiecie przeciętnie około 14 tys. Mg rocznie, w 2006 roku już ponad 33 tys.; w 2008
roku ponad 39 tys., a w 2010 roku ponad 46 tys. Mg (bez odpadów komunalnych). W bazie
WSO znajduje się 259 podmiotów z terenu powiatu, posiadaczy odpadów (19 – gm.
Bojanowo, 21 – gm. Jutrosin, 27 – gm. Miejska Górka, 14 – gm. Pakosław i 178 – gm.
Rawicz) zobowiązanych do składania sprawozdań o rodzajach, ilości i sposobach
gospodarowania odpadami. W Powiecie Rawickim najwięcej odpadów powstało w grupie 02,
tj. odpadów z rolnictwa i przetwórstwa Żywności (około 85% w stosunku do całej masy
wytworzonych odpadów – łącznie z komunalnymi wytworzonymi w sektorze
przedsiębiorstw), co związane jest z funkcjonowaniem wielu zakładów rolnych, w tym ferm
chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu oraz zakładów przetwórstwa żywności
(cukrowniczego i mięsnego). Poza nimi największy udział (5,3%) miały odpady z procesów
termicznych – grupa 10 oraz odpady z grupy 17 – odpady z budowy i remontów obiektów
budowlanych i infrastruktury drogowej (3,9%). W 2011 roku w powiecie wytworzonych
zostało ponad 2,01 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, najwięcej w grupie 17 (odpady
z budowy i remontów) obejmującej materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest
(56%), w grupie 13 (15,4%) stanowiące oleje odpadowe, w grupie 12 (9,3%), tj. odpady
z mechanicznej obróbki powierzchni metali (oleje i emulsje z obróbki metali) oraz w grupie
16 (6,3%) obejmującej odpady pojazdów wycofanych z eksploatacji. Najwięcej odpadów
wytworzonych zostało na terenie gmin: Włoszakowice (36,7%), Święciechowa (18,6%),
Krzemieniewo (13,8%), a najmniej w gminach: Lipno (3,8%), Rydzyna (5,3%). W 2011 roku
procesom odzysku na terenie powiatu poddano ponad 97,9 tys. Mg odpadów, w tym
w instalacjach – 15,5 tys. Mg (15,8%), poza instalacjami – 246 Mg (0,25%), a 82,1 tys. Mg
(83,9%) przekazano do wykorzystania osobom fizycznym. Odpady poddane odzyskowi
prawie w 88% stanowiły odpady z grupy 02, tj. pochodzące z rolnictwa
i przetwórstwa żywności (osady z oczyszczania buraków oraz odpadowa tkanka zwierzęca),
a także odpady z procesów termicznych (grupa 10 – 10%) stanowiące żużle paleniskowe.
Na terenie Powiatu Rawickiego w 2011 r. nie funkcjonowała żadna czynna instalacja
do unieszkodliwiania (składowania) odpadów komunalnych. Na składowisku ZZO
w Trzebani, gm. Osieczna procesom unieszkodliwiania poddano około 37,2 tys. Mg odpadów
głównie z grupy 19 (96,3%), z których większość stanowiły odpady pochodzące
z mechanicznej obróbki odpadów. Odpady zawierające azbest powstają przede wszystkim
podczas prac budowlanych związanych z demontażem pokryć dachowych, elewacyjnych
i materiałów izolacyjnych. Azbest stanowi materiał niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego
o cechach kancerogennych. W Powiecie Rawickim w latach 2005-2006 dokonano
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i na jej podstawie opracowano Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Z tego dokumentu wynika, że na jego
terenie znajdowało się ponad 381,6 tys. m2 pokryć dachowych (płyt eternitowych), z czego
94,5% należało do osób fizycznych. Według informacji z gmin w końcu 2011 roku
pozostawało do usunięcia ponad 4,4 tys. Mg. Według bazy Wojewódzkiego Systemu
Odpadowego w 2011 r. w powiecie (na terenie gm. Bojanowo) powstało 127 Mg odpadów
zawierających azbest (grupa 17). Usuwanie materiałów konstrukcyjnych zawierających
azbest jest wspierane przez powiat środkami budżetowymi, w formie dotacji udzielanej
gminom. Zgodnie z zaleceniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032” materiały te powinny być usunięte z użytku najpóźniej do końca 2032 roku. Kolejność
usuwania wyrobów azbestowych powinna zależeć od ich stanu technicznego określanego na
odstawie dokonywanych przeglądów. Im gorszy stan tym większe prawdopodobieństwo
stwarzania zagrożenia i w związku z tym konieczność usunięcia z użytkowania w pierwszej
kolejności.
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2.1.2.4

Telekomunikacja

Głównym dostawcą usług telekomunikacyjnych w powiecie jest Telekomunikacja Polska
S.A. Stan sieci określony został jako dobry.
Na terenie gmin zlokalizowane są także stacje bazowe operatorów telefonii komórkowej
m.in. PLUS, T-mobile, ORANGE oraz Środkowo – Zachodnich Telefonów Polskich S.A.
2.1.2.5

Zasoby i warunki mieszkaniowe
Tabela 5. Zasoby i warunki mieszkaniowe w Powiecie Rawickim

Wyszczególnienie
Zasoby mieszkaniowe - liczba mieszkań
ogółem
Zasoby mieszkaniowe - liczba izb ogółem
Przeciętna liczna izb w 1 mieszkaniu
Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m2
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań
w m2
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
na 1 mieszkańca

2005
17.048

2006
17.181

2007
17.267

2008
17.482

2009
17.568

2010
17.667

71.128
4,16
1.424,3
83,54

71.595
4,17
1.433,1
83,41

71.974
4,17
1.440,4
83,44

72.851
4,17
1.458,8
83,43

73.295
4,17
1469,2
83,6

73.777
4,18
1478,8
83,7

24,0

24,1

24,2

24,4

24,6

24,6

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Tabela ta ilustruje tendencję rozwojową w mieszkalnictwie powiatu. Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkań jest dość wysoka i oscyluje wokół liczby 83,7 m2 poddając się na
przestrzeni lat niewielkim wahaniom. Ze wzrostem liczby mieszkań nie idzie w parze wzrost
liczby izb w mieszkaniu, który już od kilku lat utrzymuje się na przeciętnym poziomie 4,17.
Wartym uwagi jednak jest fakt, że systematycznie wzrasta przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania przypadająca na jednego mieszkańca i w przeciągu 6 lat podniosła się o 0,6 m2.

2.1.3 Obiekty i granice stref ochrony konserwatorskiej
Pod względem bogactwa dóbr kultury Powiat Rawicki charakteryzuje się dużą zasobnością.
Ochroną prawną objęto najcenniejsze obiekty sakralne, zespoły pałacowe, dworskie,
folwarczne, parkowe oraz liczne budynki mieszkalne i gospodarcze. W rejestrze zabytków
nieruchomych znajdują się 352 obiekty (tab. 8).
Cechą charakterystyczną krajobrazu kulturowego Powiatu Rawickiego jest duża ilość
pałaców, dworów oraz związanych z nimi parków, a także zabudowań folwarcznych.
Najwięcej z nich znajduje się na terenie gmin: Bojanowo i Miejska Górka.
Do najwspanialszych rezydencji w powiecie zaliczyć należy m.in.: pałac w Trzeboszu z pocz.
XVIII w.; pałac w Dłoni z pocz. XX w.; pałac w Pakosławiu z końca XVIII w.; zespół
pałacowy w Golejewku z poł. XIX w. Swoją architekturą nawiązują do najlepszych wzorów
europejskich; np. do wzorów architektury włoskiej odwołuje się rezydencja w Pakosławiu.
Do ciekawych dzieł architektonicznych należy rezydencja będąca kompilacją rozmaitych
stylów np. realizacja polskiego architekta Rogera Sławskiego w Dłoni. Szereg wielkopolskich
rezydencji związanych jest ze sławnymi osobami i postaciami historycznymi. Wielkopolska
jest jedynym rejonem w Polsce, w którym przebywał Adam Mickiewicz w okresie od
sierpnia 1831 r. do marca 1832 r. Podejmowany był tutaj przez liczne rodziny ziemiańskie,
m.in. w Zakrzewie koło Rawicza. Ważnym elementem zabytkowym i krajobrazowym na tym
obszarze są parki pałacowe i podworskie. W powiecie zachowały się 43 parki, w tym
33 wpisano do rejestru zabytków. Jednym z ciekawszych zabytków w powiecie, unikatowym
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w skali kraju, są rawickie planty powstałe na obwałowaniach pochodzących z XVII w.,
drugie pod względem długości i znaczenia po krakowskich. Poza obiektami wpisanymi do
rejestru zabytków, ponad 2,5 tys. obiektów znajduje się w ewidencji zabytków. Najczęściej są
to budynki mieszkalne, zespoły i obiekty folwarczne, budynki gospodarcze w zagrodach
wiejskich obiekty przemysłowe i gospodarcze. Spośród obiektów wpisanych do rejestru
zabytków kilka z nich stanowi własność Powiatu Rawickiego, mianowicie: kościół
ewangelicki w Miejskiej Górce, zespół pałacowy w Golinie Wielkiej, dwór w Łaszczynie,
pałac w Osieku oraz Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie przy ul. Dworcowej. Do majątku
powiatu należy również 6 obiektów zabytkowych znajdujących się w ewidencji zabytków.
Powiat Rawicki w ostatnich latach włożył wiele wysiłku w restaurację swoich obiektów
zabytkowych, a ich obecny stan nie budzi zastrzeżeń.
Tabela 6. Zabytki nieruchome
Zabytki nieruchome
Rodzaj obiektu
Układy urbanistyczne
Układy ruralistyczne
Zabudowa mieszkalna
Obiekty sakralne (kościoły, klasztory, synagogi,
bożnice, kaplice, dzwonnice, bramy, ogrodzenia i inne)
Budownictwo obronne
Obiekty użyteczności publicznej (ratusze, szkoły,
sądy, banki, poczty, budynki administracji publicznej,
leśniczówki, gajówki, karczmy i zajazdy, inne)
Obiekty przemysłowe i gospodarcze ( zakłady
przemysłowe, dworce kolejowe, magazyny, stodoły,
młyny, browary, mleczarnie, gorzelnie, kuźnie, wiatraki,
wieże ciśnień, inne)
Pałace i dwory
Zespoły i obiekty folwarczne (stodoły, spichrze, obory,
stajnie, chlewnie, owczarnie, kuźnie, inne magazyny,
gorzelnie i browary, inne)
Budownictwo wiejskie w zagrodach (stodoły, stajnie,
inwentarskie, inne)
Parki i architektura ogrodowa (altany, lodownie, inne
elementy małej architektury, bramy i ogrodzenia)
Cmentarze (rzymsko – katolickie, ewangelickie,
żydowskie, inne)
Razem

wpisane do
rejestru
6
0
76

w ewidencji

ogółem

0
2
1858

6
2
1934

32

62

94

1

0

1

10

83

93

37

89

126

31

13

44

92

185

277

22

178

200

42

34

76

3

54

57

352

2558

2910

Źródło: Wielkopolski i Powiatowy Program opieki nad zabytkami

Teren dzisiejszego Powiatu Rawickiego był atrakcyjny dla osadnictwa w pradziejach i we
wczesnym średniowieczu, na co wskazuje znaczne zagęszczenie stanowisk archeologicznych.
Osadnictwo na tym obszarze lokalizowane było głównie wzdłuż krawędzi i stoków dolin,
m.in. doliny Orli oraz mniejszych cieków. Na terenie powiatu znajduje się 971 stanowisk
archeologicznych, w tym 10 wpisano do rejestru zabytków, a w sumie odnotowano prawie
1,4 tys. faktów osadniczych (tab. 9). W okresie istnienia Polski Piastowskiej głównym
ośrodkiem na tym terenie (od XIII w.) był gród w Dubinie. Istniejące do dziś, najstarsze
osady wiejskie, notowane są w źródłach pisanych już w XII w., a wiek XIII był szczególnie
bogaty osadniczo. Większość wsi w Powiecie Rawickim posiada średniowieczną metrykę.
W powiecie zachowało się 6 historycznych układów urbanistycznych: Dubin, Miejska Górka,
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Jutrosin, Sarnowa, Bojanowo i Rawicz. Wszystkie założenia urbanistyczne wraz z ich
zespołami budowlanymi zostały wpisane do rejestru zabytków.
Tabela 7. Zabytki archeologiczne
Rodzaj obiektu
- grodziska

wpisane do
rejestru
5

w ewidencji

ogółem

1

6

- osady

2

1335

1337

- cmentarzyska

3

22

25

-inne

0

10

10

Fakty osadnicze w obrębie stanowisk
archeologicznych

10

1368

1378

- w tym stanowiska archeologiczne

971

Źródło: Wielkopolski i Powiatowy Program opieki nad zabytkami

Zagrożeniami dla zabytków nieruchomych w powiecie mogą być m.in. działania związane z:
- lokalizacją nowych obiektów – dominant w krajobrazie (wieże telefonii komórkowej
i elektrownie wiatrowe) stanowiących konkurencję dla krajobrazu kulturowego i zabytkowej
architektury – wież kościołów, będących historycznymi dominantami obszarów wiejskich;
- degradacją obiektów zabytkowych oraz historycznych wnętrz urbanistycznych jak
i pozostałych obiektów posiadających walory historyczne - spowodowana prowadzonymi
nieumiejętnie adaptacjami i remontami obiektów zabytkowych oraz wprowadzaniem
elementów obcych stylowi;
- brakiem środków finansowych na rewaloryzację i utrzymanie obiektów zabytkowych.

2.1.4 System i uwarunkowania przyrodnicze
2.1.4.1

Wody powierzchniowe

Sieć hydrograficzna powiatu należy do systemu wodnego Odry (region wodny Środkowej
Odry), leży w granicach zlewni rz. Barycz, prawobrzeżnego dopływu Odry. Dopływami
Baryczy tworzącymi zlewnie III-go rzędu są rzeki: Orla, której zlewnia obejmuje prawie cały
powiat za wyjątkiem północno-zachodniej części gminy Bojanowo, która należy do zlewni rz.
Rów Polski. Zlewnia ta w całości tworzy scaloną część wód (SCW). Północno – zachodnia
część Powiatu Rawickiego leżąca w zlewni rz. Rów Polski odwadniana jest przez ciek
Samiec – dopływ Rowu Śląskiego oraz przez Kaczkowski Rów i Dopływ w Pońcu będące
lewobrzeżnymi dopływami Rowu Polskiego. Pozostała część powiatu leży w zlewni Orli,
prawobrzeżnego dopływu Baryczy. Ta część powiatu odwadniana jest bezpośrednio przez
prawobrzeżne dopływy Orli: Masłówkę i jej dopływy stanowiącą jednolitą część wód
powierzchniowych (JCWP); Dąbrocznę z dopływami (JCWP) i Starą Orlę (JCWP) odwadniające środkową część powiatu. Wschodnią część powiatu odwadniają: Dopływ spod
Góreczek Wielkich, Dopływ spod Domaradzic i Rdęca – prawobrzeżne dopływy Orli
tworzące odrębne JCWP oraz lewobrzeżne dopływy Orli: Borownica z Rowem Granicznym
tworzące JCWP o nazwie Orla od źródła do Rdęcy. Niewielkie fragmenty terenu powiatu
leżące w jego południowej i południowo-wschodniej części odwadniane są przez: Kanał
Wilczyna, Dopływ spod Białego Kału i Orlę Leniwą tworzące odrębne JCWP. Tereny leżące
bezpośrednio nad samą Orlą odwadniane są przez nią, odrębna JCWP o nazwie Orla od
Rdęcy do Baryczy. Zlewnia Orli na terenie powiatu podzielona jest na trzy scalone części
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wód: Orla od źródła do Rdęcy (SO0207), Orla od Rdęcy do Baryczy (SO0208) oraz
Dąbroczna (SO0209). Cechą charakterystyczną zlewni Rowu Polskiego i Orli jest dobrze
rozwinięta sieć rzeczna. Rzeki w powiecie, tak jak inne rzeki polskie charakteryzuje śnieżno
– deszczowy ustrój zasilania, z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku: zasilanie
śnieżne powodujące wysokie stany wód na wiosnę i zasilanie deszczowe związane z letnim
maksimum opadowym przypadającym na koniec czerwca lub drugą połowę lipca. Najniższe
stany wód tzw. niżówki przypadają głównie na okres jesienny. Pojawiają się w skutek
długotrwałego braku opadów atmosferycznych. Rzeki zasilane są wówczas poprzez wody
podziemne. Obszary znajdujące się w sąsiedztwie cieków (głównie łąki) są okresowo
zalewane lub podtapiane. W celu regulacji stanów wody w Orli i jej dopływach na terenie
powiatu wybudowano dwa zbiorniki wodne: Pakosław na Orli o pow. 29,8 ha i Jutrosin na
Rdęcy o pow. 91,4 ha. Pełnią one funkcje przeciwpowodziowe, retencyjne i rekreacyjne.
2.1.4.2

Jakość gleb

Gleby Powiatu Rawickiego należą do przeciętnych. Na obszarach wysoczyznowych
występują gleby brunatne właściwe i brunatne wyługowane wytworzone głównie na bazie
pisków gliniastych, natomiast na obszarach dolinnych gleby piaskowe różnych typów
genetycznych i murszowo – mineralne, wytworzone z piasków słabogliniastych i z piasków
luźnych, niespójne, przewiewne i przepuszczalne. Wskaźnik rolniczej przestrzeni
produkcyjnej dla powiatu wg Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
wynosi 68,7 punktów. W poszczególnych gminach wskaźnik ten wynosi: Bojanowo - 75,2;
Miejska Górka i Pakosław - 74,9; Jutrosin - 62,1 oraz Rawicz – 56,4. Na terenie powiatu nie
występują gleby klasy I i II, a gleby klasy III łącznie stanowią 34%. Gleby klas czwartych
stanowią 29%, V - 17% i VI - 20%.
W odróżnieniu od klas bonitacyjnych, które w przybliżeniu oddają ogólną wartość
produkcyjną gleb w naturalnych warunkach gospodarowania, pełną rolniczą ich przydatność
określają kompleksy rolniczej przydatności.
Tabela 8. Kompleksy przydatności rolniczej gruntów
Grunty orne

Kompleksy rolniczej przydatności

%

2

3

4

5

6

7

8

9

19

0

28

12

14

15

3

9

Źródło: Warunki przyrodnicze produkcji rolnej. IUNiG Puławy

Określając ogólnie stopień funkcjonalnej przydatności gleb, to:
 kompleksy glebowe od 2-5 i 8 zaliczyć można do terenów korzystnych dla produkcji
rolnej (stanowią 62%),
 kompleksy 6, 7, 9 mało przydatne dla produkcji rolnej, korzystne dla rozwoju funkcji
pozarolniczych (38%).
Jakość gleb determinuje określoną strukturę użytkowania. Większość gleb na terenie powiatu
charakteryzuje się kwaśnym odczynem, w związku z tym znacząca ich część wymaga
wapnowania. Natomiast o żyzności gleb decyduje zawartość składników pokarmowych dla
roślin. Gleby na terenie powiatu są stosunkowo zasobne w przyswajalny fosfor i średnio
zasobne w przyswajalny potas oraz magnez. Jednakże niewłaściwy sposób ich użytkowania
może prowadzić do degradacji gleb.
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2.1.4.3

Jakość powietrza

Zanieczyszczeniem powietrza jest wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych
lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat,
przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku. O stanie powietrza
decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł. Zanieczyszczenia
powietrza mogą wpływać na stan zdrowia ludzi, faunę, florę, środowisko gruntowo – wodne.
Można je podzielić na następujące grupy:
- zanieczyszczenia podstawowe (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pył) powstają głównie
podczas spalania paliw w kotłowniach lokalnych, paleniskach domowych, charakteryzujące
się wyraźną zmiennością w ciągu roku − w sezonie zimowym następuje wzrost ilości
dwutlenku siarki i pyłu;
- zanieczyszczenia specyficzne powstające w wyniku procesów technologicznych;
- zanieczyszczenia emitowane ze źródeł mobilnych pochodzące ze spalania paliw
silnikowych (zanieczyszczenia gazowe): tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki
azotu i węglowodory oraz pochodzące ze ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych
zanieczyszczenia pyłowe zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź;
- zanieczyszczenia wtórne powstające w wyniku reakcji i przemian związków, na terenach
zurbanizowanych źródłem zanieczyszczeń może być emisja pochodząca z palenisk
indywidualnych.
Na terenie powiatu na stan czystości powietrza atmosferycznego ma wpływ przede
wszystkim emisja niska, pochodząca ze spalania paliw do celów grzewczych, przyczyniająca
się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków
azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych oraz emisja ze źródeł mobilnych,
z której zanieczyszczenia koncentrują się w korytarzach drogowych głównych ciągów
komunikacyjnych. Zanieczyszczenia pochodzące z tych źródeł dotyczą głównie najbliższego
otoczenia dróg o największym natężeniu ruchu (zwłaszcza na terenach zabudowanych), tj.
dróg krajowych nr 5 i 36, drogi wojewódzkiej nr 434, w mniejszym stopniu drogi
wojewódzkiej nr 324 oraz dróg powiatowych. Znaczącym, punktowym źródłem
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest emitor cukrowni w Miejskiej Górce. Emisja
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z tego źródła stanowi około 83% emisji ze źródeł
przemysłowych powiatu. W 2011 roku emisja ze źródeł przemysłowych powiatu wyniosła
ponad 54,7 tys. Mg, z czego 99% stanowiła emisja dwutlenku węgla. Zanieczyszczenia
pyłowe (59 Mg) pochodziły w większości (91%) ze spalania paliw. W bilansie
energetycznym do celów grzewczych istotny jest udział paliw niskoemisyjnych, w tym
przede wszystkim gazu ziemnego. Gminy Powiatu Rawickiego nie są w pełni zgazyfikowane.
Z gazu sieciowego w powiecie w 2010 r. korzystało 53,6% ogółu ludności (na wsi 20,1%;
w miastach 89,3%). Gaz wykorzystywany był głównie do celów bytowych. Niespełna 13%
gospodarstw domowych wykorzystywało gaz sieciowy do celów grzewczych. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opracowuje oceny roczne jakości powietrza
w województwie wielkopolskim w odniesieniu do stref, których układ określony został
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. Nr 52, poz. 310). Oceny te
dokonywane od roku 2010, przeprowadzono w odniesieniu do jednej strefy – wielkopolskiej,
do której zaliczono cały obszar województwa, poza aglomeracją poznańską (aglomeracje
pow. 250 tys. mieszkańców) oraz miastem Kalisz (miasta pow. 100 tys. mieszkańców).
Oceny wykonywane są z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę
zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Klasyfikacji stref dokonuje się na podstawie
oceny poziomu monitorowanych substancji, sprawdzając czy są dotrzymane lub przekraczane
przewidziane prawem poziomy dopuszczalne, docelowe oraz poziomy celów
długoterminowych. Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak
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i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie jest zaliczenie
strefy do jednej z poniższych klas:
- do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych;
- do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines
tolerancji;
- do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy
margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe;
- do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego;
- do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej
obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza
lub na rzecz utrzymania tej jakości. Wynik klasyfikacji nie powinien być utożsamiany ze
stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy np. klasa C może oznaczać lokalny problem
związany z daną substancją. W latach 2010 i 2011 roku punkt pomiarowy sieci monitoringu
regionalnego (pomiar pasywny) znajdował się na terenie powiatu, w miejscowości Ochłoda,
gm. Jutrosin, w którym monitorowano poziom stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.
Średnioroczne stężenie dwutlenku siarki (SO2) i dwutlenku azotu (NO2) wyniosło
odpowiednio: 8,1 i 16,7 μg/m3 oraz 6,1 i 22,9 μg/m3, nie powodując przekroczenia
dopuszczalnych
norm.
Wyniki oceny jakości powietrza w
Wielkopolsce
w roku 2011 przedstawiały się następująco. Pod kątem ochrony zdrowia dla poziomu
dopuszczalnego: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz poziomu
docelowego arsenu, kadmu, niklu i ołowiu strefę wielkopolską zaliczono do klasy A.
Ze względu na stężenia ozonu określone dla poziomu docelowego strefę wielkopolską
zaliczono do klasy C, a dla poziomu celu długoterminowego strefę zaliczono do klasy D2. Ze
względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 strefę
wielkopolską zaliczono do klasy C, a ze względu na poziom stężeń pyłu PM2,5 strefę
wielkopolską zaliczono do klasy B. Przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu
zadecydowały o zaliczeniu strefy wielkopolskiej do klasy C. W oparciu o kryteria określone
dla ochrony roślin, ze względu na poziom średnich rocznych stężeń dwutlenku siarki
i tlenków azotu strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, natomiast ze względu na określone
poziomy dla ozonu: docelowy i celu długoterminowego, strefę wielkopolską zaliczono do
klasy C. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w większych stężeniach przy
sprzyjających warunkach meteorologicznych, w atmosferze zawierającej substancje
uczestniczące w procesie powstawania ozonu w troposferze (tlenki azotu, węglowodory).
Pomiary ozonu (automatyczne) dla strefy wielkopolskiej w 2011 r. prowadzono w stacji
pomiarowej w Krzyżówce pow. gnieźnieński.
2.1.4.4

Fauna i flora

Fauna na terenie powiatu reprezentowana jest głównie przez sarny, jelenie, lisy, zające, dziki,
piżmaki, kuny, wydry i jeże, czyli bardzo typowe dla polskich terenów nizinnych elementy
świata zwierzęcego. Dolinowy charakter krajobrazu, poprzecinany rzekami sprzyja
gniazdowaniu ptaków, stąd ich szeroki wachlarz gatunkowy na tych terenach. Na polach
występują między innymi bażanty i kuropatwy. Ryby, ze względu na zły stan czystości rzek,
występują raczej w niewielkiej liczbie i gatunkach. Grupę płazów tworzą przede wszystkim
żaby, ropuchy, rzekotki i kumaki. Z gadów natomiast należy wymienić padalce, zaskrońce
oraz jaszczurkę zwinkę.
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Naturalną roślinność terenu zgromadzoną w warstwach leśnych – borach mieszanych,
stanowią przede wszystkim: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, świerk pospolity, brzoza
brodawkowata, brzoza omszona, topola osika i jarząb pospolity, których szacowany wiek
wynosi przeciętnie 56 lat. Wśród krzewów wyróżniamy 2 gatunki chronione: wiciokrzew
pomorski i kruszyna pospolita, a w runie przeważa orlica pospolita i borówka czarna.
Powiat posiada także fragmenty borów świeżych z równorzędnym udziałem drzew
szypułkowych i liściastych.
2.1.4.5

Przyrodnicze obszary chronione

Ochrona przyrody obecnie realizowana jest na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i polega na
zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników
przyrody. Realizuje się to między innymi poprzez wprowadzanie różnych form ochrony.
Na terenie Powiatu Rawickiego jedynymi formami objętymi ochroną prawną są: rezerwat
przyrody, obszar chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody.
Rezerwaty przyrody
Według definicji zawartej w ustawie o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje
obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska
przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory
i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie powiatu
znajduje się jeden rezerwat: „Dębno”. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 7,66 ha położony
w gm. Rawicz, utworzony w 1959 roku. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ekosystemu lasu mieszanego z pomnikowymi okazami dębów i stanowiskiem
kozioroga dębosza Cerambyx cerdo. Obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie
Nr 4/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie rezerwatu przyrody Dębno (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 64, poz. 1362).
Obszary Chronionego Krajobrazu
Obszary chronionego krajobrazu (OChK) powołuje się w celu ochrony terenów ze względu
na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniących
funkcję korytarzy ekologicznych. Na terenie Powiatu Rawickiego jest to fragment jednego
obszaru pełniący zarówno funkcję korytarza ekologicznego, jak również z uwagi na walory
przyrodniczo – krajobrazowe i kulturowe mogący odegrać istotną rolę w rozwoju turystyki.
Jest to:
OChK „Krzywińsko – Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego
i kompleksem leśnym Osieczna – Góra” został powołany w drodze rozporządzenia nr 82/92
Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu na terenie województwa leszczyńskiego. Niewielki fragment tego
obszaru zajmuje północno-zachodnią część gminy Bojanowo o pow. 927,2 ha (7,5%
powierzchni gminy i około 1,7% powierzchni powiatu). Obszar wyznaczono w celu
zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do naturalnego oraz
zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów
krajobrazowych dla turystyki.
Obszar ten łączy się z OChK „Dolina Baryczy” położonym na terenie województwa
dolnośląskiego (pow. górowski) stanowiącym wartościowe krajobrazowo tereny o różnych
ekosystemach; obszar może pełnić funkcję korytarzy ekologicznych. W zasięgu powiązań
funkcjonalnych znajduje się również OChK „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków - Rochy”
graniczący na niewielkim odcinku ze wschodnią granicą gm. Jutrosin. Obszar stanowi
największe skupienie dąbrów w Europie Środkowej, reprezentowane przez acidofilne lasy
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liściaste (różnego typu) z pomnikowymi okazami dębów i buków, często o wieku powyżej
200 lat, o wysokich wartościach hodowlanych. Na tym terenie znajdują się m.in. rezerwaty
przyrody: florystyczny „Baszków” i torfowiskowy „Mszar Bogdaniec”.
Pomniki przyrody
Na terenie Powiatu Rawickiego status pomników przyrody posiada 52 obiekty (GUS 2010).
Ochroną w postaci pomników przyrody objęto okazałe pojedyncze drzewa oraz aleje drzew.
Są to najczęściej: lipy, dęby szypułkowe i platanowce. Najwięcej pomników przyrody
znajduje się w gminie Rawicz, najmniej w gminie Jutrosin.
Tabela 9. Pomniki przyrody
Gmina
Bojanowo
Jutrosin
Miejska Górka
Pakosław
Rawicz
Powiat

pojedyncze
1
1
5
12
25
44

grupowe
3
0
0
1
1
5

aleje
2
0
0
1
0
3

ogółem
6
1
5
14
26
52

Źródło: Opracowanie własne

Obszary Natura 2000
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie przyrody, obszary Natura 2000 to obszary
specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary mające znaczenie
dla Wspólnoty (OZW), utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków,
siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków są to obszary wyznaczone, zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej, dla ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu
gatunków, w granicach, których ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego
życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju. Obszary mające znaczenie dla
Wspólnoty, to projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję
Europejską w drodze decyzji, które w regionie biogeograficznym, do którego należą,
w znaczący sposób przyczyniają się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony
siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także mogą znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania
różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego. Teren Powiatu
Rawickiego nie jest objęty tą formą ochrony, natomiast w jego bezpośrednim otoczeniu
(w zasięgu powiązań funkcjonalnych) znajdują się obszary specjalnej ochrony ptaków oraz
obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
Obszary Doliny Baryczy (PLB i PLH) w większości pokrywają się z Parkiem
Krajobrazowym „Dolina Baryczy”. Obszar ten obejmuje rozległe bagniste obniżenie doliny
Baryczy z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych i dobrze zachowanymi
starorzeczami. Na terenie ww. parku znajduje się kilka kompleksów ornitologicznego
rezerwatu przyrody „Stawy Milickie”, rezerwaty: leśny „Radziądz”, leśny „Olszyny
Niezgodzkie” i leśnokrajobrazowy „Wzgórze Joanny”. Na terenie parku znajduje się Ostoja
Ramsar „Stawy Milickie”.
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2.1.5 Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwości rozwoju turystyki
2.1.5.1

Baza turystyczna
Tabela 10. Baza turystyczna Powiatu Rawickiego

Gospodarstwo Agroturystyczne
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Wojciecha”

Liczba pokoi

Liczba miejsc

Gmina

3

9

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Pszczelarza” 2

4

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Wierzbą”

2

6

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod
Topolami”

2

4

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod
Skwerkiem”

3

9

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Różą”

2

7

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod
Modrzewiem”

2

6

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lasem”

2

5

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod
Bocianami”

2

4

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Otwarte
Wrota”

3

10

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Wojciechówka”

2

6

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda
Górnicza”

2

5

Pakosław

Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem” 2

5

Pakosław

50

Pakosław

Pałac w Pakosławiu

21

Gospodarstwo Agroturystyczne w Annopolu

4

12

Miejska Górka

Gospodarstwo Agroturystyczne „Zaborowice”

5

12

Bojanowo

Ośrodek Jeździecki „Leśny Dwór”

b.d.

b.d.

Bojanowo

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Szwagra”

b.d.

b.d.

Bojanowo

„Markowski” Zajazd

17

35

Bojanowo

Agroturystyka Sierpowscy

2

10

Jutrosin

Hotel Maria

25

65

Rawicz

Hotel Diament

16

39

Rawicz

Hotel Brylant

10

26

Rawicz

Hotel Lotos

17

51

Rawicz

Hotel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu

14

41

Rawicz

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
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2.1.5.2

Baza sportowa i rekreacyjna

Baza sportowa i rekreacyjna przedstawia się dość atrakcyjnie. Wszystkie gminy powiatu
dysponują boiskami sportowymi i w większości salami gimnastycznymi zlokalizowanymi
często przy szkołach. Dodatkowym atutem jest spore zróżnicowanie oferty rekreacyjnej. Poza
tradycyjnymi dyscyplinami i rozrywkami, mieszkańcy mogą korzystać z torów motorowych,
strzelnic sportowych, hipodromu.
Gmina Rawicz:
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu (3 boiska do piłki nożnej, kryta pływalnia,
hala sportowa, 3 stadiony sportowe, strzelnica sportowa),
 Boisko do piłki nożnej w Dębnie Polskim,
 Tor żużlowy,
 Tor speed – rowerowy,
 Korty tenisowe,
 Sale sportowe i boiska do gier małych (piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny):
Gimnazjum Sierakowo, SP nr 3,4,5,6, I LO, ZSZ, Liceum Medyczne.
Gmina Miejska Górka:
 KS „Sparta" w Miejskiej Górce (boiska do piłki nożnej, niepełnowymiarowa sala
sportowa, boisko ORLIK 2 z naturalną nawierzchnią, dwa boiska do piłki nożnej
treningowe: pełnowymiarowe i niepełnowymiarowe),
 TSB „Demony" w Miejskiej Górce (3 boiska do gry w baseball - standard europejski),
 Boisko do piłki nożnej w Gostkowie,
 Boisko do piłki nożnej w Dłoni,
 Boisko do piłki nożnej w Konarach,
 Hipodrom z ujeżdżalnią krytą w Annopolu,
 Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Miejskiej Górce,
 Kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią w Miejskiej Górce,
 Tor do moto-crossu w Miejskiej Górce.
Gmina Bojanowo:
 Sala sportowa i boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum w Bojanowie,
 Sala sportowa przy ZSR w Bojanowie,
 Boisko do piłki nożnej w Bojanowie,
 Obiekt lekkoatletyczny w Bojanowie,
 Boisko do piłki nożnej w Sowinach,
 Boisko do piłki nożnej w Tarchalinie,
 Hipodrom z ujeżdżalnią krytą w Pakówce,
 Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Bojanowie.
Gmina Jutrosin:
 Sale sportowe: SP w Jutrosinie, Zespół Szkół im Jana Pawła II
w Jutrosinie,
 Boiska do piłki nożnej: Jutrosin, Szkaradowo, Dubin,
 Strzelnica sportowa w Jutrosinie,
 Zbiornik retencyjny w Jutrosinie - wpływ na rozwój turystyki pieszej, rowerowej,
jeździeckiej i uprawnianie sportów wodnych,
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Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Jutrosinie,
Stadion w Jutrosinie (boiska do piłki nożnej, gry w siatkówkę plażową, tenis).

Gmina Pakosław:
 Boisko do piłki nożnej w Sowach,
 Boisko do piłki nożnej w Pakosławiu,
 Hipodrom w Golejewku i Pakosławiu,
 Kompleks sportowy w Pakosławiu składający się z: pełnowymiariowej sali sportowej
przy Gimnazjum w Pakosławiu, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej
w Pakosławiu, kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”, lodowisko „Łyżwinek”,
wielofunkcyjne boisko),
 Zbiornik retencyjny,
 Boisko wielofunkcyjne przy SP w Chojnie.
2.1.5.3

Szlaki turystyczne

W granicach Powiatu Rawickiego wytyczonych jest wiele szlaków turystycznych. Nizinny,
dolinowy charakter krajobrazu sprzyja bowiem turystyce w tym regionie. Przechodzi przez
niego m.in. międzynarodowy szlak rowerowy R-9, sunący dawnym szlakiem bursztynowym
z Gdańska do Chorwacji. W powiecie trasa liczy 26 km. Innym znanym szlakiem wiodącym
przez terytoria powiatu jest Ziemiański Szlak Rowerowy przebiegający na długości 56 km
przez Sowiny, Kawcze, Zakrzewo, Żołędnicę, Łaszczyn, Rawicz, Sarnowę, Karolinki,
Niemarzyn, Chojno, Golejewko, Pakosław, Osiek, Borek, Dubin, Szymonki, Jutrosin. Gmina
Rawicz dysponuje własną trasą rowerową wytyczoną przez 38 km pośród najciekawszych
okolic Rawicza, a miasto wytyczyło szlak pieszy o długości około 7 km dla turystów
odwiedzających ich strony.
Kolejną trasą rowerową jest Szlak Mickiewiczowski długości 18 km, wytyczony przez
miejsca związane z pobytem Adama Mickiewicza na ziemi rawickiej.
Dalej – Rowerowy Szlak Miodowy – tworzy 15-kilometrową pętlę na terenie gminy
Pakosław.
Przez powiat przebiega także fragment szlaku rajdu konnego „Wielkopolska Podkowa”
oraz „Wielkopolski Szlak Wiatraczny” opracowanego w ramach Stowarzyszenia „Wiatraki
Wielkopolskie”.
Szlak turystyczny o długości 90 kilometrów „Zabytki Sakralne Południowej Wielkopolski”
przebiega przez trzy powiaty południowej części Wielkopolski: kościański, gostyński
i rawicki i tworzą go następujące zabytki: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kościanie,
Zespół Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, Bazylika na Świętej Górze, Kościół pw. św.
Małgorzaty w Gostyniu, Kościół św. Mikołaja w Krobi, Zespół Klasztorny Franciszkanów
w Miejskiej Górce, Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu – Sarnowie. Szlak ułatwi
dojazd do najważniejszych zabytków sakralnych w tej części województwa.
Sześciokilometrowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Cztery Pory Roku” w Gminie
Pakosław, pomiędzy Osiekiem a Pomocnem biegnie przez teren uroczyska Osiek
w Nadleśnictwie Piaski i wzdłuż parku pałacowego w Osieku. W czasie pieszej lub
rowerowej wędrówki ścieżką, można odpocząć, ale też uzyskać wiele interesujących
informacji o leśnictwie, lesie oraz znaczeniu lasu dla człowieka. Można tez poznać bogatą
historię wsi Osiek, gospodarkę łowiecką i historię kultu św. Huberta. Ścieżka rozpoczyna się
w Leśniczówce Halin.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na terenie Wielkopolski wyznaczyło cztery
szlaki przebiegające przez Powiat Rawicki:
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SZLAK NIEBIESKI - PROWADZĄCY OD CZEMPINIA (PKP) DO KOBYLINA
(PKP)
Szlak niebieski stanowi część dalekobieżnej trasy poprowadzonej przez Wielkopolskę - od
Czempinia do Kobylina. Szlak ten ma długość 136,1 km. W powiecie przebiega przez
Gościejewice – Golinka – Gierłachowo – Dąbrówka – Konarzewo – Łaszczyn – Rawicz –
Szymanowo – Zawady - Dębionka – Golejewko – Pakosław – Pomocno – Osiek – Dubin
– Jutrosin
SZLAK ŻÓŁTY „LEŚNY” - wiodący z Rawicza (PKP) do Dąbrówki (PKS)
Szlak o długości 11,5 km w całości przebiega na terenie powiatu rawickiego
Przebieg szlaku
Rawicz (dworzec PKP) – „Dolina Świętojańska” – Rezerwat „Dębno” – zbiornik
przeciwpowodziowy na Masłówce - pamiątkowy głaz w miejscu śmierci Stefana
Bobrowskiego - Dąbrówka.
SZLAK CZARNY „PRZYRODNICZY”- wytyczony pomiędzy Rawiczem (PKP) a
Wińskiem (Rynek).
Przebieg szlaku
Szlak o długości 36,5 km - w przeważającej części poza powiatem rawickim - na Dolnym
Śląs przebiega przez Wiklina - Wąsosz - Osłowice - Piotrowice - Wińsko. Na terenie
Powiatu Rawickiego długość szlaku wynosi 6,5 km i biegnie przez Rawicz - Rezerwat
„Dębno".
SZLAK CZERWONY „HISTORYCZNY” - prowadzący od Szymanowa (PKS) do
Izbic (PKS)
Szlak czerwony o długości 45 km - „Szlak walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”,
w całości wytyczony na terenie powiatu. Prowadzi przez te miejsca Ziemi Rawickiej, które
związane są historycznie z Powstaniem Wielkopolskim: Szymanowo - Dębno Polskie Zielona Wieś - Słupia Kapitulna - Golejewko - Miejska Górka - Rawicz (Sarnowa) Łaszczyn - Konarzewo – Izbie.

2.1.6 Główne problemy
przestrzennego

powiatu

w

sferze

zagospodarowania

Główne problemy Powiatu Rawickiego w sferze zagospodarowania przestrzennego to:
 Niedostatecznie wykorzystany potencjał przyrodniczy,
 Zły stan techniczny dróg,
 Braki w infrastrukturze turystycznej i rekreacyjnej.
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2.2 SFERA GOSPODARCZA
2.2.1 Struktura działalności gospodarczej na terenie
Rawickiego i obszarów podlegających rewitalizacji
2.2.1.1

Powiatu

Podmioty gospodarcze wg branż

Tabela 11. Podmioty gospodarcze wg branż (wg systemu REGON) w Powiecie Rawickim
Wyszczególnienie
Ogółem
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Przemysł
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku
osobistego i domowego
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Obsługa rynku nieruchomości

2005
4.479
292
476
463
1.447

2006
4.571
302
480
485
1.548

2007
4.615
283
470
545
1.465

2008
4.697
294
470
601
1.445

2009
4738
287
496
637
1400

2010
4803
303
522
652
1376

199
555

187
562

183
563

195
581

194
163

196
177

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

W latach 2005-2010 nastąpiły niewielkie przesunięcia w strukturze branżowej Powiatu.
Liczba podmiotów gospodarczych od 2005 roku zwiększyła się zaledwie o około 324 nowych
jednostek. Najbardziej istotną zmianą jest zmniejszenie zainteresowania prowadzeniem
działalności usługowej, która notuje spadek od 2009 r. Natomiast rozkwit przypadł na branżę
budowlaną oraz rynek usług nieruchomościami.
2.2.1.2

Podmioty gospodarcze wg sektorów i formy prawnej

Poniższa tabela przedstawia zmiany zachodzące w strukturze gospodarczej powiatu. Stale
rosnące w liczbie podmioty gospodarcze lokują swoją działalność, w przeważającej
większości, w sektorze prywatnym, głównie prowadzone przez osoby fizyczne (w 2011 r.
stanowiły one ok. 81,4 % sektora prywatnego). Lata 2006-2007 przejawiały pewną stagnację
w rozwoju zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dopiero rok 2008 przyniósł
pewne ożywienie i zaowocował znacznym wzrostem obu sektorów, co uwidoczniło się
również w kolejnych latach.
Tabela 12. Podmioty gospodarcze wg sektorów i formy prawnej (wg systemu REGON)
w Powiecie Rawickim (w jedn. gosp.)
Wyszczególnienie
Ogółem
Sektor publiczny
Podmioty gospodarki narodowej
ogółem
Sektor prywatny
Podmioty gospodarki narodowej
ogółem
Os. fizyczne prowadzące
działalność gosp.
Spółki handlowe

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.479

4571

4615

4.697

4738

4803

155

156

146

174

177

177

4.324

4469

4.469

4.523

4561

4626

3.557

3644

3644

3.730

3752

3766

154

182

182

187

205

229
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Spółki handlowe z udziałem
kapitału zagr.o
Spółdzielnie
Spółki cywilne
Fundacje Stowarzyszenia
i organizacje społeczne

35

41

41

46

48

53

40
b.d.

42
b.d.

42
b.d.

40
b.d.

41
262

42
271

143

152

152

157

158

161

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

2.2.2 Zatrudnienie
Rawickiego
2.2.2.1

w

poszczególnych

branżach

firm

Powiatu

Główni pracodawcy na terenie Powiatu Rawickiego
Tabela 13. Wykaz głównych pracodawców w Powiecie Rawickim

Nazwa zakładu pracy
Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów Rawag
Sp. z o.o.
Fermy Drobiu Woźniak
Giżewska Joanna Ferma Drobiu
Cukrownia Miejska Górka - Cukrownie Pfeifer &
Langen Polska S.A.
Walbet A.d.k. Walkowiak Spółka Jawna
Zakłady Mięsne Duda S.A. – oddział
W. Legutko Przedsiębiorstwo HodowlanoNasienne
Zakład Przetwórstwa Mięsnego E.J.G. Dworeccy
Zakład Produkcyjny "TEXTMAR"
Zakład Betoniarsko-Stolarski Jacek Nowaczyk

Branża

Gmina

Przemysł
elektromaszynowy

Rawicz

Przemysł spożywczy

Rawicz

Ubój i przetwórstwo
mięsne

Rawicz

Przemysł Spożywczy

Miejska Górka

Budownictwo

Miejska Górka

Przetwórstwo mięsne

Jutrosin

Ogrodnictwo

Jutrosin

Przetwórstwo mięsne

Pakosław

Przemysł drzewnomeblarski

Bojanowo

Budownictwo

Bojanowo

Źródło: Opracowanie własne

2.2.2.2

Zatrudnienie wg sektorów gospodarki
Tabela 14. Zatrudnienie wg sektorów gospodarki i płci w Powiecie Rawickim

Wyszczególnienie
Zatrudnieni
Sektor rolniczy
Sektor przemysłowy
Sektor usługowy razem ogółem
Sektor usługowy – usługi rynkowe
Sektor usługowy – usługi nierynkowe

2005
19.388
5.941
7.620
5.827
2.773
3.054

2006
20.301
6.332
7.870
6.099
3.007
3.092

2007
20.823
6.610
8.044
6.169
3.082
3.087

2008
19.652
6.851
6.871
5.930
2.924
3.006

2009
19.107
6.892
5.810
6.405
2.904
3.197

2010
18.617
6.569
5.234
6.814
3.222
3.592

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS
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Struktura zatrudnienia w powiecie ulega corocznym modyfikacjom. Jest to spowodowane
sporym udziałem w rynku sektora rolniczego i przemysłowego, gdzie, ze względu na
charakter pracy, zdecydowanie częściej zatrudniani są mężczyźni. W sektorze usługowym od
2009 roku notuje się wzrost zatrudnienia. Jedynym sektorem odznaczającym się niewielkimi
wahaniami w zatrudnieniu jest rolnictwo, systematycznie powiększające swój udział w rynku
pracy w Powiecie.

2.2.3 Główne problemy powiatu w sferze gospodarki
Do głównych problemów Powiatu Rawickiego w sferze gospodarki zaliczyć należy:
 Mała aktywność gospodarcza terenów wiejskich,
 Bezrobocie - zwłaszcza na terenach wiejskich,
 Brak znaczących inwestycji,
 Niskie i nierównomierne tempo inwestycji w sektorze prywatnym,
 Niski poziom wykształcenia bezrobotnych.

2.2.4 Kierunki rozwoju gospodarki
Powiat Rawicki jest obszarem typowo rolniczym. Choć pozbawiony dużego przemysłu
odgrywa istotną rolę gospodarczą. Dominującym kierunkiem produkcji w Powiecie jest tucz
trzody chlewnej i hodowla bydła oraz prawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych.
Rozwój gospodarki powiatu w dalszym ciągu opierać się będzie także na przetwórstwie
rolno-spożywczym. Analizując strukturę podmiotów gospodarczych wg branż zauważyć
można, iż najistotniejszą zmianą w ostatnich latach jest zwiększone zainteresowanie na
terenie Powiatu Rawickiego prowadzeniem działalności usługowej. Największy spadek
zanotowała branża handlowa i naprawcza, natomiast rozkwit przypadł na branżę budowlaną.

2.3 SFERA SPOŁECZNA
2.3.1 Struktura demograficzna i społeczna mieszkańców
Demografia rozwoju ludności w danych warunkach gospodarczych i społecznych obszaru
opisuje strukturę i stan ludności oraz bada i ocenia zmiany wynikające z ruchu ludności.
Rozdział niniejszy jest analizą społecznych uwarunkowań Powiatu Rawickiego
i konsekwencji procesów demograficznych.
Według danych GUS liczba mieszkańców Powiatu Rawickiego w ciągu ostatnich czterech lat
powoli systematycznie rosła. Według stanu na 31 grudnia 2011 roku na terenie powiatu
zamieszkuje 60 286 osób, podczas gdy w 2005 roku liczba mieszkańców wyniosła 59 349
osób. A zatem w roku 2011 mieszkańców Powiatu Rawickiego było o 937 więcej niż w 2005
roku.
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Rysunek 3. Liczba ludności Powiatu Rawickiego w latach 2005-2011
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Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Zmiany w stanie i strukturze ludności obszaru Powiatu Rawickiego powstają na skutek ruchu
naturalnego i wędrówkowego. Niepokojące jest, iż w ostatnich latach saldo migracji było
stale ujemne, co oznacza, że więcej osób wyprowadza się z powiatu niż się w nim osiedla.
Podstawowe dane dotyczące liczby ludności Powiatu Rawickiego przedstawiają poniższe
tabele:
Tabela 15. Liczba ludności w Powiecie Rawickim w 2010 roku
Ludność
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Na 1 km2

Współczynnik
przyrostu
naturalnego

60 056

30 551

29 5058

108

4,14

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Tabela 16. Ludność Powiatu Rawickiego według grup wiekowych w latach 2009 -2010.
GRUPY WIEKOWE
RAZEM
0 - 2 lat
3 - 6 lat
7 - 16 lat
17 – 19 lat
20 - 24 lat
25 - 39 lat
40 - 59 lat
60 - 64 lat
65 lat i więcej

2009
liczba
59.711
2.200
2.630
7.285
2.800
4.955
13.698
16.107
3.175
6.861

2010
%
100,0%
3,7%
4,4%
12,2%
4,7%
8,3%
22,9%
27,0%
5,3%
11,5%

liczba
60.056
2.249
2.784
6.102
2.470
5.625
14.340
15.729
3.929
6.828

%
100,0%
3,7%
4,6%
10,2%
4,1%
9,4%
23,9%
26,2%
6,5%
11,4%

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS
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W raporcie niniejszym dla celów analizy stanu ludności wykorzystano kryterium podziału
ekonomicznego według wieku, co prowadzi do wyodrębnienia trzech podstawowych grup
ludności w wieku:
 przedprodukcyjnym – tj. do 17 lat,
 produkcyjnym – mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat,
 poprodukcyjnym – mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej.
Rysunek 4. Liczba ludności Powiatu Rawickiego w latach 2005-2010 w podziale na wiek
przed-, po- i produkcyjny
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38437
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38319
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Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS
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Rysunek 5. Struktura ludności Powiatu Rawickiego w latach 2005-2010 w podziale na wiek
przed-, po- i produkcyjny
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Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Społeczeństwo Powiatu Rawickiego nie różni się pod względem struktury wiekowej
mieszkańców od innych społeczeństw naszego kraju – na koniec 2010 roku w wieku
przedprodukcyjnym w Powiecie było 21,21% ludności. Zauważono jednakże, iż w ostatnich
latach odsetek ludzi w wieku przedprodukcyjnym systematycznie zmniejsza się na skutek
niższego przyrostu naturalnego i odpływu ludności. Jednocześnie udział osób starszych
w strukturze demograficznej wzrasta. Odnotowano, iż odsetek ludzi w wieku
poprodukcyjnym w Powiecie Rawickim od 2005 roku systematycznie wzrasta.
W analizowanym przedziale czasowym był on zawsze nieco niższy od średniej krajowej,
w 2010 roku wyniósł 14,78%. W 2010 roku Powiat Rawicki posiadał 64,00% ludności
w wieku produkcyjnym, podczas gdy średnia wojewódzka ludności w tej grupie wiekowej
wyniosła 64,88%.
Coraz niższy przyrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym przynosi konsekwencje
w postaci zjawiska starzenia się społeczeństwa Powiatu Rawickiego. Głównymi czynnikami
powodującymi takie zmiany są zmniejszająca się corocznie liczba żywych urodzeń,
przedłużanie się przeciętnej długości trwania życia i przesuwanie się przez kolejne grupy
wieku ludności roczników wyżowych i niżowych. Zmiana proporcji między różnymi grupami
wiekowymi znacząco wpływa na rynek pracy, bowiem decyduje o liczbie ludności w wieku
produkcyjnym. Trzeba zauważyć, iż od kilku lat wzrasta skłonność młodych ludzi do
emigrowania z mniejszych miast do większych ośrodków. Niekorzystnym zjawiskiem jest
przy tym zdecydowanie większa mobilność osób lepiej wykształconych, co sprawia, że
ogólny poziom wykształcenia mieszkańców nie ulega znaczącej poprawie.
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Poniżej przedstawiono analizę osób bezrobotnych w Powiecie Rawickim.
Rysunek 6. Liczba bezrobotnych w Powiecie Rawickim
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu

Na przestrzeni lat 2005-2011 liczba bezrobotnych mieszkańców Powiatu Rawickiego
kształtowała się w sposób zmienny - od 2005 do 2007 roku malała, a od 2007 do 2011 rosła.
W analizowanym okresie największą liczba bezrobotnych odnotowano w roku 2009 –
wyniosła ona 3.172 i była o 1.243 osoby wyższa od najniższej w tym okresie, tj. w 2007 roku
(1.929 osób). Odnotowano zatem w 2009 roku wzrost liczby bezrobotnych mieszkańców
powiatu w stosunku do roku 2007 aż o 60,81%. Wskaźnik bezrobocia w powiecie w 2009
roku wyniósł 11,8%, osiągając wartość zbliżoną do tej z roku 2005 (11,6%) i o 4,5% wyższą
od najniższej w analizowanym okresie, tj. z roku 2007.
Rysunek 7. Struktura bezrobotnych zamieszkujących Powiat Rawicki w 2011 r. wg. wieku
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu
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Problemem w Powiecie Rawickim jest stosunkowo duża liczba młodych osób pozostających
bez zatrudnienia. W 2011 roku odsetek bezrobotnych w wieku do 34 lat wyniósł aż 58,7%.
Wysoki jest także udział osób w przedziale wieku 35-44 oraz 45-54 lat – ok. 17 %.
Rysunek 8. Struktura bezrobotnych zamieszkujących Powiat Rawicki w 2011 r. wg.
wykształcenia
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu

W 2011 roku spośród osób bezrobotnych zamieszkujących Powiat Rawicki, aż 35,4 %
to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe. Liczba osób i pomocy udzielonej
bezrobotnym w Powiecie Rawickim przez PUP w Rawiczu objętych w 2011 roku
poszczególnymi formami wsparcia przedstawia poniższa tabela:
Tabela 17. Pomoc udzielona bezrobotnym przez PUP w Rawiczu w 2011 roku
Kobiety

Niepełnosprawni

Osoby powyżej 50
roku życia

Roboty publiczne

10

0

33

Prace interwencyjne

14

1

5

Szkolenia

111

13

24

Staże

152

7

8

0

0

0

44

12

2

Nazwa instrumentu lub usługi

Przygotowanie zawodowe
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z FP
i pożyczki na uruchomienie działalności gosp. z
PFRON
Skierowanie na stanowiska utworzone w ramach
refundacji doposażenia z FP lub PFRON
Poradnictwo zawodowe

21

6

7

464

119

286

Klub Pracy
Prace społecznie użyteczne

451
112

31
20

34
103

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
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Tabela 18. Udzielone świadczenia – zadania własne gminy (2011 rok)
Formy pomocy

Razem

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

2858

X

534

2.358

419

długotrwałej choroby
niepełnosprawności

Kwota
świadczeń
(zł)

Liczba osób
w rodzinach

1711

5357

782.135

519

1.642

1.948

654.126

409

1.212

83

201

66.310

80

307

57

193

59.480

56

199

Możliwości utrzymania lub
nabycia uprawnień do świadczeń z
innych systemów zabezpieczenia
społecznego

0

0

0

0

0

Schronienie

9

846

12.648

7

9

1.227

164.465

649.352

653

2.740

992

122.831

444.107

491

2.471

0

0

0

0

0

214

86.807

859.694

200

277

- w tym specjalistyczne:

1

1.557

11.995

1

5

Zasiłek celowy na pokrycie
wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom niemającym
dochodu i możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w
NFZ

3

6

240

3

6

- w tym dla bezdomnych:

0

0

0

0

0

11

16

51.278

11

41

Zasiłki celowe w formie biletu
kredytowego

0

0

0

0

0

Sprawienie pogrzebu

7

18

11.039

7

9

- w tym bezdomnym

1

1

3005

1

3

1.431

X

821.642

1156

3.702

339

676

139.196

334

1.071

Zasiłki okresowe - ogółem

3.293.006

Liczba
rodzin

- w tym przyznane z powodu:
bezrobocia

Posiłek
- w tym dla dzieci
Ubranie
Usługi opiekuńcze - ogółem

Zasiłek celowy na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego

Zasiłki celowe i w naturze ogółem
w tym zasiłki specjalne celowe
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Formy pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
(zł)

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Pomoc na ekonomiczne
usamodzielnienie - ogółem

0

X

0

0

0

- w tym w naturze:

0

0

0

0

0

- w tym zasiłki:

0

0

0

0

0

pożyczka

0

0

0

0

0

Poradnictwo specjalistyczne

X

X

X

20

77

Interwencja kryzysowa

X

X

X

33

88

Praca socjalna

X

X

X

1.288

4.431

Źródło: Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Rawickiego

Tabela 19. Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminy (2011 rok)

Formy pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń
należnych

Kwota
świadczeń
wypłaconych
(zł)

Liczba osób
w
rodzinach

Liczba
rodzin

Razem

145

2.940

468.702

143

254

Zasiłki stałe - ogółem

144

1.383

456.707

142

249

98

991

378.222

98

98

50

392

78.485

48

155

0

0

0

0

0

3

17.662

165.369

13

30

- w tym dla osób samotnie
gospodarujących
- w tym dla osoby
pozostającej w rodzinie
Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków związanych z
klęską żywiołową lub
ekologiczną
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Źródło: Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Rawickiego
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Tabela 20. Powody przyznania pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie
Rawickim w 2011 roku
Liczba rodzin
Powody udzielania pomocy

Liczba osób
w
rodzinach

Ogółem

w tym na wsi

1.107

546

3.545

0

0

0

33

4

52

1

Ubóstwo

2

Sieroctwo

3

Bezdomność

4

Potrzeba ochrony macierzyństwa

242

180

1.417

5

- w tym wielodzietność

213

158

1.307

6

Bezrobocie

871

409

2.882

7

Niepełnosprawność

565

226

1.425

8

Długotrwała lub ciężka choroba

909

442

2.514

9

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem

259

171

1.143

145

72

497

11 - w tym rodziny wielodzietne

84

66

525

12 Przemoc w rodzinie

25

12

96

13 Alkoholizm

94

39

267

14 Narkomania

4

0

4

17

4

32

0

0

0

0

0

0

11

9

39

19 Sytuacja kryzysowa

0

0

0

20 Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

10 - w tym rodziny niepełne

15

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
zakładu karnego

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia
16 młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze
17

Trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy

18 Zdarzenia losowe

Źródło: Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Rawickiego

Najczęstszą przyczyną udzielania pomocy potrzebującym mieszkańcom Powiatu Rawickiego
w 2011 roku było ubóstwo. Z powodu ubóstwa udzielono świadczeń z pomocy społecznej
1.107 rodzinom, w których zamieszkuje 3.545 osób.
Należy jednak pamiętać, iż liczba rodzin i osób objętych pomocą w pewnym tylko stopniu
oddaje rzeczywistą liczbę rodzin i osób potrzebujących pomocy.

36

Drugą w kolejności z najczęstszych przyczyn udzielania pomocy mieszkańcom Powiatu
Rawickiego było długotrwała lub ciężka choroba – w 2011 roku udzielono z tego powodu
świadczeń 909 świadczeń rodzinom, w których zamieszkuje 2.514 osób.
Bezrobocie było w 2011 roku powodem przyznania świadczeń z pomocy społecznej 871
rodzinom, w których zamieszkuje 2.882 osób.
Tabela 21. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną na terenie Powiatu
Rawickiego w 2011 roku
Razem

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych /bez
1
względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz
źródło finansowania/

3.229

2.097

1.123

7.180

Świadczenia przyznane w ramach zadań
2 zleconych bez względu na ich rodzaj
formę, i liczbę

144

141

61

240

Świadczenia przyznane w ramach zadań
3 własnych bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę

3.160

2.037

1.099

7.082

Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalne – ogółem

0

2.629

1.414

8.832

5 W tym wyłącznie w postaci socjalnej

0

612

344

2.023

4

6

Praca socjalna prowadzona w oparciu o
kontrakt socjalny

Liczba rodzin
Ogółem

Liczba kontraktów socjalnych
25

W tym na
wsi

Liczba osób w
rodzinach

Liczba osób objętych
kontraktami socjalnymi
131

Źródło: Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Rawickiego

Według danych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Rawickiego w 2011 roku
najwięcej świadczeń przyznano w ramach zadań zleconych – dla 3.229 osób, z czego w ok.
50% rodzinom mieszkającym na wsi.
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Tabela 22. Typy rodzin objętych pomocą w 2011 roku
Wyszczególnienie
Rodziny ogółem
1
2
3
o liczbie
osób
4
5
6 i więcej
Rodziny z dziećmi ogółem
1
2
3
o liczbie
4
dzieci
5
6
7 i więcej
Rodziny niepełne ogółem
1
2
o liczbie
dzieci
3
4 i więcej
Rodziny emerytów i rencistów ogółem
1
2
o liczbie
osób
3
4 i więcej

Liczba rodzin
ogółem
w tym na wsi
1.805
910
559
176
261
138
239
115
308
182
228
144
210
155
936
582
265
149
319
192
208
137
82
64
35
21
13
9
14
10
192
93
83
45
55
24
34
12
20
12
382
170
187
53
96
57
41
23
58
37

Liczba osób
w rodzinie
5.574
559
522
717
1.232
1.140
1.404
4.240
841
1.331
1.068
502
246
106
146
636
183
178
144
131
805
187
192
123
303

Źródło: Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Rawickiego

Według danych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Rawickiego, w 2011 roku
pomocą objętych było 1.805 rodzin, w których zamieszkuje 5.574 osób.
Największy odsetek rodzin, którym udzielono pomocy społecznej stanowią jednoosobowe
rodziny, tj. osoby samotne – 559 rodziny.
W drugiej kolejności pod względem liczby rodzin, którym udzielono pomocy społecznej są
rodziny o liczbie dzieci 4 – 308 rodzin, w których zamieszkuje 1.232 osób.
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2.3.2 Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu
rewitalizacji
1. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Rawiczu z gmin Powiatu Rawickiego:
Planowana liczba beneficjentów wynosi ok. 200 uczniów ZS Nr 3 w wieku 16-19 lat oraz
5 oddziałów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, to grupa ok. 20 dzieci.
Dwa oddziały spośród wymienionych to oddziały zajęć rewalidacyjno wychowawczych
(ZRW) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, każdy z nich liczy po
2 - 4 osoby w wieku od 3 do 25 lat. Uczniowie ci mają problemy z samodzielnym
poruszaniem się (większość nie chodzi), wśród nich są dzieci autystyczne, niewidome, głuche
oraz posiadające takie schorzenia jak epilepsja, ADHD, cukrzyca. Wymagają zabiegów
pielęgnacyjnych.
Oddział szkoły podstawowej (klasa I-III) liczącej 4 - 8 dzieci w wieku od 6 do 12 lat
upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami takimi
jak niepełnosprawność ruchowa, niewidzący, niesłyszący.
Oddział szkoły podstawowej (klasa IV-VI) licząca 4 - 8 dzieci w wieku od 9 do 18 lat
upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami takimi
jak niepełnosprawność ruchowa, niewidzący, niesłyszący.
Ostatni oddział to grupa gimnazjalna licząca około 4 - 8 osób, uczniowie w wieku od 13 - 21
lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami
typu; niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa (obecnie 1 uczeń na wózku),
niewidomy.
Wszyscy uczniowie zamieszkują teren Powiatu Rawickiego. Do nowo otwartej szkoły,
przeniesione zostały już istniejące oddziały szkoły, które dotychczas przebywały czasowo
w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji
Medycznej Ośrodek Osób Niepełnosprawnych Rawicz, ul. Sarnowska 9a wynajmowanego
przez Powiat Rawicki na cele edukacyjne.

W Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu, uczy się 198 uczniów w wieku 16-19 lat. Funkcjonuje
w nim II Liceum Ogólnokształcące oraz powołane w 2009 roku Technikum nr 3, kształcące
w zawodzie technik organizacji reklamy i Fototechnik.
Nowy budynek umożliwił poszerzenie oferty edukacyjnej technikum i liceum. Zespół Szkół
Nr 3 w Rawiczu dotychczas zajmował dwa piętra w wynajmowanym budynku, który dzielił
ze szkołą policealną. Ograniczona baza lokalowa nie spełniała podstawowych warunków
umożliwiających zapewnienie prawidłowego procesu dydaktycznego oraz BHP i ppoż. Brak
pomieszczeń nie pozwalał na prawidłową pracę pedagoga szkolnego i biblioteki oraz
funkcjonowanie administracji i obsługi szkoły.
Adaptowany obiekt poprawił bazę lokalową szkoły oraz zapewnił uczącej się młodzieży
warunki bezpieczeństwa i higieny zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Uzyskana
dzięki realizacji tego projektu baza umożliwia pozyskanie dodatkowej powierzchni
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z przeznaczeniem na statutową działalność Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu, który zajmuje
w budynku 3 kondygnacje. Ponadto poprawiła się również dostępność wszystkich
pomieszczeń dla uczniów, rodziców, nauczycieli i interesantów spoza szkoły.
2. Członkowie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego KADET, Szkolnego
Klubu Sportowego i inni użytkownicy boiska sportowego.
Oprócz rewitalizacji budynku projekt zakładał także przebudowę infrastruktury wokół
budynku wraz z drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi oraz wykonaniem boiska sportowego
i rekreacyjnego dla użytkowników ww. budynku.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Powiatowy Urząd Pracy na potrzeby przeprowadzania szkoleń i innych działań
aktywizujących bezrobotnych mieszkańców Powiatu Rawickiego korzysta z 2 sal
mieszczących się na terenie zakończonej inwestycji.

2.3.3 Dostęp do infrastruktury społecznej
2.3.3.1

Instytucje i placówki działające w sferze pomocy społecznej

Tabela 23. Ośrodki Pomocy Społecznej realizujące zadania pomocy społecznej w Powiecie
Rawickim (stan na 31 grudnia 2011 roku)
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa ośrodka

Lokalizacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy
ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900
Społecznej w Rawiczu
Rawicz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
Pakosławiu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
Górce
ul. Rynek 26,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
63-930 Jutrosin
Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63w Rawiczu
900 Rawicz

Liczba
pracowników
16
45
3
7
3
9

Źródło: Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Rawickiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Rawiczu

Tabela 24. Powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Powiecie Rawickim
(stan na 31 grudnia 2011 roku)
Lp.
1

Nazwa ośrodka

Lokalizacja

Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

Pakówka 42, 63- 940
Bojanowo
Osiek 54, 63-920
Pakosław

2

Dom Pomocy Społecznej w Osieku

3

Placówka OpiekuńczoWychowawcza „Mały Dworek” w
Łaszczynie

Łaszyn 63, 63-900
Rawicz

Liczba
pracowników

Liczba
miejsc

110

170

44

81

26

30

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
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2.3.3.2

Placówki oświatowe

Szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne prowadzone przez poszczególne Gminy:
Gmina Bojanowo:
 Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie,
 Szkoła Podstawowa w Bojanowie, Filia w Trzeboszu,
 Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej,
 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gościejewicach,
 Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bojanowie.
Miasto i Gmina Jutrosin:
 Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie,
 Szkoła Podstawowa w Dubinie,
 Szkoła Podstawowa im. St. Ratajczaka w Szkaradowie,
 Gimnazjum w Jurtosinie,
 Gimnazjum w Zespole Szkół w Szkaradowie,
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.
Gmina Miejska Górka:
 Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie,
 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce,
 Zespół Szkół w Dłoni,
 Zespół Szkół w Konarach,
 Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce.
W gminie Miejska Górka dla Zespołu Szkół w Gostkowie organem prowadzącym nie jest
gmina, ale Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart.
Gmina Pakosław:
 Szkoła Podstawowa w Sowach,
 Szkoła Podstawowa w Pakosławiu,
 Szkoła Podstawowa w Chojnie,
 Gimnazjum w Pakosławiu.
Gmina Rawicz:
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu,
 Szkoła Podstawowa w Masłowie,
 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu,
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Rawiczu,
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu,
 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu,
 Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi,
 Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej,
 Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu,
 Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie.
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Powiat Rawicki prowadzi 4 szkoły ponadgimnazjalne oraz jedną szkołę specjalną. Wykaz
szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki zamieszczono w tabeli poniżej.
Tabela 25. Szkoły prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu (wg stanu SIO na
30 września 2011 roku)
Lp.

Nazwa szkoły

Lokalizacja

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Szkoły ponadgimnazjalne
1

I Liceum Ogólnokształcące w
Rawiczu

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29,
63-900 Rawicz

344

14

2

Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu

ul. Gen. Grota Roweckiego 6,
63-900 Rawicz

216

8

3

Zespół Szkół Zawodowych w
Rawiczu

ul. Hallera 12,
63-900 Rawicz

869

34

4

Zespół Szkół Rolniczych w
Bojanowie

ul. Dworcowa 29,
63-940 Bojanowo

363

17

167

19

Szkoły specjalne
5

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w
Rawiczu

ul. Gen. Grota Roweckiego 9f,
63-900 Rawicz

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Rawiczu

1. I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu:
Szkoła administruje trzema budynkami na jednej działce geodezyjnej.
Budynek dydaktyczny (A) – powstał w 1876 r. W latach 70-tych przeprowadzono remont
instalacji CO, instalacji elektrycznej oraz bocznej klatki schodowej. W roku 2001
przeprowadzono modernizację poziomu „0” budynku, gdzie zlokalizowano nowe sanitariaty,
szatnie, pomieszczenia dla obsługi oraz bibliotekę. W 2002 r. przeprowadzono remont
głównej klatki schodowej, zmieniając nastopnice. W roku 2006 wymieniono w całości
stolarkę okienną, na okna drewniane zespolone o wskaźniku 1.1. W latach 2007-2008 roku
dokonano kapitalnego remontu dachu, bez termomodernizacji poddasza. W roku szkolnym
2010/2011 zamontowano system sygnalizacji pożarowej, pomalowano aulę szkolną oraz
wymieniono w niej instalację elektryczną. Ponadto wyremontowano i wyposażono salę
audiowizualną. Z kolei w 2012 roku utworzono nową pracownię chemiczną.
Wyremontowano także pomieszczenia szkolne przeznaczone na utworzenie lokalnego
Centrum Historii oraz biuro Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.
Sala gimnastyczna (budynek B) powstała przed 1920 rokiem. Remont i rozbudowa nastąpiła
w latach 80-tych. W 2002 roku wymieniono okna oraz prowizorycznie ocieplono poddasze.
W marcu 2011 roku zakończono realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowej i budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu przy ul. Wały Jarosława
Dąbrowskiego 29 (realizacja pod klucz) nr działki 216/1”. Z kolei w grudniu 2011 roku
przeprowadzono kapitalny remont dachu „starej” sali gimnastycznej.
Budynek (C) - posiada 4 mieszkania i 1 jednopokojowe na poddaszu. W roku 2007
wymieniono w całości stolarkę okienną. Przeprowadzono też wymianę całego pionu
sanitarnego. W 2007-2008 dokonano kapitalnego remontu dachu bez termoizolacji poddasza.
Ważną sprawą jest całkowite oddzielenie systemu grzewczego od budynku A i przejście
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na indywidualne ogrzewanie gazowe, ale po uprzedniej wymianie CO. Podjęto działania
zmierzające do zmiany funkcji budynku z mieszkalnej na zaplecze administracyjno –
dydaktyczne dla szkoły. Takiej zmiany dokonano z lokalem mieszkalnym oznaczonym nr 1
po zmarłej lokatorce.
Szkoła posiada bibliotekę.
2. Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu
W skład zespołu szkół wchodzą II Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu oraz Technikum nr 3
w Rawiczu kształcące w zawodzie technik organizacji reklamy. Szkoła dotychczas
zlokalizowana była w budynku należącym do Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Rawiczu,
który dzieliła wspólnie z Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu. W grudniu 2012
roku szkoła przeniosła się do budynku powojskowego zaadaptowanego na cele oświatowe
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na
cele oświatowe” mieszczącego się w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9e, gdzie na
potrzeby szkoły zostały przeznaczone I i II piętro oraz poddasze.
Szkoła posiada bibliotekę.
3. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu
W skład zespołu wchodzą: Technikum w Rawiczu (kształcące w zawodach technik
handlowiec, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik mechanik, technik elektryk, technik ekonomista, technik ochrony
środowiska, technik budownictwa, technik logistyk) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Rawiczu, Szkoła Policealna w Rawiczu oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Rawiczu
Szkoła administruje 3 budynkami.
Budynek dydaktyczny (A) – powstał w 1900 roku jest w stanie zadawalającym.
Przeprowadzono remont kapitalny dachu, kominów, rynien i pionów spustowych, remont
ubikacji, zmodernizowano kotłownie węglowo-koksową na kotłownię gazową. Wymieniono
stolarkę okienną. Konieczna jest wymiana stolarki drzwiowej.
Stan budynku dydaktycznego (B) – powstał w 1900 roku również stan zadawalający.
Przeprowadzono remont kapitalny dachu, kominów, rynien, pionów spustowych, odnowiono
elewacje zewnętrzną. Konieczna jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Budynek dydaktyczny (C) – powstał w 1900 roku, obecnie w stanie dobrym.
Przeprowadzono remont kapitalny dachu, kominów, rynien, pionów spustowych,
modernizację instalacji elektrycznej dostosowując ją do potrzeb pracowni informatycznych,
zmodernizowano pracownie technologii żywienia oraz pracownię obsługi klienta. W grudniu
2010 roku częściowo wymieniono stolarkę okienną. W 2007 roku dokonano rozbiórki
budynku mieszkalnego. W tym miejscu planuje się ulokować dziewięcioizbowy pawilon
dydaktyczny.
Sala gimnastyczna powstała w 1997 roku - stan dobry.
Szkoła wyposażona jest w bibliotekę.
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Warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu
Budynek administracyjny i warsztat mechaniczny (A) – powstał w 1903 r., w 1950 r.
adoptowany do celów szkolnych po pomieszczeniach restauracyjnych. Po zwolnieniu
mieszkania służbowego w części administracyjnej budynku przeprowadzono w 2003 r.
modernizację. Przeprojektowano klatkę schodową, zastąpiono schody drewniane betonowymi
o dostosowanych do wymogów BHP wymiarach. Na pierwszej kondygnacji budynku
uzyskano cztery pomieszczenia dydaktyczne. W latach 2002-2004 systemem gospodarczym
oraz pracami dyplomowymi uczniów przeprowadzono także modernizację sanitariatów,
ich obecny stan uznać należy jako bardzo dobry. W 2007 roku wykonano remont kapitalny
dachu, wynajęto 2 pomieszczenia Regionalnej Izbie Handlowej - najemca w tych
pomieszczeniach wymienił okna i naprawił podłogę.
Budynek spawalni i kuźni (B) – powstał w 1969 r. Stan ogólny budynku dobry. W 2007 roku
wykonano remont kapitalny dachu.
Budynek ślusarni i działu elektrycznego (C) – powstał w 1903 r. Budynek adoptowany
w 1950 r. do celów szkolnych po pomieszczeniach inwentarskich. Stan ogólny budynku
dobry. W 2006 roku przeprowadzono malowanie elewacji.
Budynek blacharni (D) – powstał w 1960 r. Stan ogólny budynku zadawalający. W 2007 roku
wymieniono rury spustowe i rynny oraz naprawiono dach.
Budynek kotłowni (E) – powstał w 1986 r. Stan techniczny budynku dobry. W roku 2004
wymieniono piec CO. W roku 2006 zamontowano nowy stalowy komin centralnej kotłowni
warsztatów.
Umywalnia i szatnia – wymagają remontu kapitalnego.
4. Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie
W skład zespołu wchodzą: - Technikum w Bojanowie (kształcące w zawodach: technik
rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa
domowego, technik agrobiznesu, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej), Liceum Ogólnokształcące w Bojanowie, Szkoła Policealna dla Dorosłych
w Bojanowie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bojanowie, Technikum dla
Dorosłych w Bojanowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bojanowie.
Szkoła administruje dwoma budynkami dydaktycznymi; budynkiem warsztatowym do nauki
zawodu, garażami, salą sportową; kompleksem dydaktyczno-wychowawczym (internat,
stołówka). Od roku szkolnego 2006/2007 zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku
dydaktycznym nr 1 szkoły w 10 salach, dodatkowo w 3 pracowniach komputerowych,
centrum multimedialnym. W budynku znajduje się aula szkoły, gabinet dyrektora, gabinet
wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sekretariat, 3 pomieszczenia administracji. W wyniku
podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w 2012 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu
ogrzewania budynku dydaktycznego nr 1 w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie poprzez
przejście z dostarczania ciepła z kotłowni miałowej na ogrzewanie gazowe, kotłami
kondensacyjnymi” nastąpiła zmiana systemu ogrzewania tego budynku.
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W budynku dydaktycznym nr 2 zajęcia dydaktyczne odbywają się w 6 salach, z tego 1 sala to
sala informatyczna. Dodatkowo zajęcia praktyczne z żywienia i gospodarstwa domowego są
prowadzone w 2 klasopracowniach. W budynku mieści się gabinet pedagoga, biblioteka,
pokój nauczycielski, izba pamięci im. Powstańców Wlkp. oraz od 2005 r. zagospodarowano
piwnice na szatnie. Na przełomie 2006/2007 naprawiono dach, wymieniono częściowo rynny,
wykonany został remont kapitalny kominów wentylacyjnych, pokryto dach papą
termozgrzewalną, pracownicy obsługi wykonali remont sanitariatów. Remontu wymagają
3 szt. okien - duże witraże. Dokończona została instalacja telewizji przemysłowej
w budynkach dydaktycznych nr 2, zamontowano 5 kamer (2 zewnętrzne, 3 wewnętrzne), co
znacznie poprawiło bezpieczeństwo młodzieży oraz ochronę mienia szkoły. Po wykonaniu
inwentaryzacji budynków szkolnych oraz audytu energetycznego w roku 2006 została
wykonana dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku dydaktycznego nr 2.
W wyniku podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2009 roku na realizację przedsięwzięcia zmiana systemu
ogrzewania budynku dydaktycznego nr 2 poprzez przejście z dostarczania ciepła z kotłowni
węglowo-miałowej na ogrzewanie gazowe, kotłami kondensacyjnymi, nastąpiła zmiana
systemu ogrzewania powyższego budynku.
W budynku C (warsztaty) w 1 sali prowadzone są zajęcia dydaktyczne z mechanizacji, nauki
jazdy, języka niemieckiego, przysposobienia obronnego. Dodatkowo w hali prowadzone są
zajęcia z praktycznej nauki zawodu w Technikum Rolniczym dla młodzieży i dorosłych oraz
szkole policealnej. W drugiej salce odbywają się ćwiczenia praktyczne. W hali mieści się sala
konferencyjna, pokoik nauczycielski, spawalnia, sala obróbki ręcznej, 2 toalety dla dziewcząt
i chłopców. W 2002 r. wyremontowane zostały sanitariaty w hali mechanizacji, a w 2007 r.
wymieniono na garażach rynny i piony spustowe. W roku szkolnym 2010/2011
przeprowadzono kapitalny remont w tym budynku. Natomiast w 2012 r. nastąpiła zmiana
systemu ogrzewania z instalacji centralnego z kotłowni węglowo - miałowej na ogrzewanie
gazowe.
Hala sportowa – wyremontowana, stan dobry. Planuje się przebudowę instalacji centralnego
ogrzewania.
5. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu
W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Rawiczu, Gimnazjum
Specjalne w Rawiczu, Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Rawiczu, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna w Rawiczu.
Szkoła administruje 2 budynkami na jednej działce geodezyjnej. Są to budynki pokoszarowe,
które powstały przed 1920 rokiem.
Budynek dydaktyczny (A) – po remoncie kapitalnym. Posiada system grzewczy z 1997 roku,
dobry stan pomieszczeń sanitarnych, wymienioną instalację elektryczną i dach po kapitalnym
remoncie. Wymiany wymagają okna oraz grzejniki CO. Zamontowanie windy zewnętrznej
usunęłoby bariery architektoniczne w budynku.
Sala gimnastyczna (B) – sanitariaty, zaplecze oraz dach w stanie dobrym, w 2006 roku
wymieniono wszystkie okna. Wymagają wymiany grzejniki oraz rury CO.
Szkoła posiada bibliotekę.
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2.3.3.3

Instytucje działające w dziedzinie ochrony zdrowia

System ochrony zdrowia oparty jest na publicznych i niepublicznych Zakładach Opieki
Zdrowotnej.
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. jako zakład opieki zdrowotnej zawiera w swojej
strukturze kilka jednostek i komórek organizacyjnych:
Podstawowa Opieka Zdrowotna – świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej
i wyjazdowej opieki lekarskiej oraz ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej.
Dział Pomocy Doraźnej (Pogotowie) – dwa zespoły ratownictwa medycznego udzielają
świadczeń dla mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Powiatu Rawickiego.
Tabela 26. Interwencje zespołów ratownictwa medycznego w 2011 r.
Rodzaj ratownictwa
medycznego

Liczba ratownictwa
medycznego

Liczba wyjazdów
z miejsca stacjonowania

P - Zespół Podstawowy

1

2044

S - Zespół Specjalistyczny

1

995

OGÓŁEM

2

3039

Źródło: Dane Szpitala Powiatowego w Rawiczu

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - (Poradnie specjalistyczne)
Tabela 27. Porady udzielone przez Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w 2011 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Poradnia
Logopedyczna
Leczenia bólu
Kardiologiczna
Chirurgii ogólnej
Dermatologiczna
Otolaryngologiczna
Urazowo-ortopedyczna
Urologiczna
OGÓŁEM

Liczba udzielonych porad
0
204
1920
15642
1761
4677
3532
4431
32167

Źródło: Dane Szpitala Powiatowego w Rawiczu

Lecznictwo zamknięte – obejmuje Szpital i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W strukturze
Szpitala znajdują się izby przyjęć, oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, szkoła
rodzenia. W 2011 r. szpitalne izby przyjęć (Główna, Pediatryczna, Ginekologiczna) udzieliły
19 854 świadczeń.
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Tabela 28. Charakterystyka poszczególnych oddziałów lecznictwa zamkniętego (2011 r.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Oddział
Wewnętrzny
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Chirurgiczny
Ginekologiczno-Położniczy
Dziecięcy
Pododdział noworodkowy
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
OGÓŁEM

Liczba
łóżek
60
4
44
18
15
14
60
215*

Liczba
leczonych
2736
201
2302
1623
1142
610
418
8422 *

Liczba osobodni pobytu
12510
1884
7325
3594
4592
1701
11546
41451*

Źródło: Dane Szpitala Powiatowego w Rawiczu
* podane liczby nie obejmują noworodków

W 2011 roku wykonano 1437 zabiegów operacyjnych, natomiast w zajęciach szkoły rodzenia
uczestniczyło 61 ciężarnych kobiet.
2.3.3.4

Placówki kultury

Tabela 29. Zestawienie placówek kultury działających na terenie Powiatu Rawickiego
Lp.
1
2
3
4
5

Typ placówki
Muzeum
Ośrodek Kultury

6
7

8
9
10
11

Biblioteka

Nazwa
Muzeum Ziemi Rawickiej
Muzeum Ziemi Jutrosińskiej
Dom Kultury w Rawiczu
Dom Kultury w Bojanowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Jutrosinie
Miejski Ośrodek Kultury w Miejskiej
Górce
Rawicka Biblioteka Publiczna
(wykonuje m.in. zadania powiatowej
biblioteki publicznej)
Miejska Biblioteka Publiczna w
Bojanowie
Ośrodek Kultury - biblioteka
publiczna w Miejskiej Górce
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Jutrosin
Gminna Biblioteka Publiczna w
Pakosławiu

Lokalizacja
ul. Rynek 1, 63 - 900 Rawicz
ul. Wrocławska 39, 63 - 930 Jutrosin
ul. Targowa 1, 63 - 900 Rawicz
ul. Ratuszowa 10a, 63 - 940 Bojanowo
ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin
ul. Plac 700-lecia 2, 63 - 910 Miejska
Górka
ul. Targowa 1, 63 - 900 Rawicz

ul. Rynek 10, 63-940 Bojanowo
ul. Plac 700-lecia 2, 63 - 910 Miejska
Górka
ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin
ul. Kolejowa 4, 63 - 920 Pakosław

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
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2.3.3.5

Jednostki działające w sferze bezpieczeństwa publicznego

Nad bezpieczeństwem publicznym mieszkańców Powiatu Rawickiego czuwa:
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, ul. Sienkiewicza nr 23
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, ul. Scherwentkego 13
Ochotnicza Straż Pożarna w Powiecie Rawickim – 60 jednostek
Tabela 30. Wykaz jednostek OSP w Powiecie Rawickim
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Jednostka
Gmina Bojanowo
OSP w Golince, Golinka 8A, 63-940 Bojanowo
OSP w Pakówce, Pakówka 16A, 63-940 Bojanowo
OSP w Sowinach, Sowiny 20, 63-940 Bojanowo
OSP w Gościejewicach, Gościejewice 28, 63-940 Bojanowo
OSP w Tarchalinie, Tarchalin 26A, 63-940 Bojanowo
OSP w Zaborowicach, Zaborowice 40A, 63-940 Bojanowo
OSP w Golinie Wielkiej, Golina Wielka 11, 63-940 Bojanowo
OSP w Sułowie Małym, Sułów Mały 15A, 63-940 Bojanowo
OSP w Giżynie, Giżyn 37, 63-940 Bojanowo
OSP w Czechnowie, Czechów 41A, 63-940 Bojanowo
OSP w Bojanowie, Bojanowo, ul. Szkolna 2, 63-940 Bojanowo
OSP w Kawczu, Kawcze 27, 63-940 Bojanowo
OSP w Trzeboszu, Trzebisz 6, 63-940 Bojanowo
Gmina Jutrosin
OSP w Płaczkowie, Płaczkowo 27, 63-930 Jutrosin
OSP w Jeziorach, Jeziora 14, 63-930 Jutrosin
OSP w Dubinie, Dubin 131A, 63-930 Jutrosin
OSP w Domaradzicach, Domaradzice 55A, 63-930 Jutrosin
OSP w Grąbkowie, Grąbkowo 24, 63-930 Jutrosin
OSP w Janowie, Janowo 11, 63-930 Jutrosin
OSP w Jutrosinie, Jutrosin, ul. Powstańców 29, 63-930 Jutrosin
OSP w Ostojach, Ostoje 49, 63-930 Jutrosin
OSP w Pawłowie, Pawłowo 26, 63-930 Jutrosin
OSP w Rogożewie, Rogożewo 1B, 63-930 Jutrosin
OSP w Sielcu Starym, Sielec Stary, 63-930 Jutrosin
OSP w Śląskowie, Śląskowo 1B, 63-930 Jutrosin
OSP w Szkaradowie, Szkaradowo 5, 63-930 Jutrosin
Gmina Miejska Górka
OSP w Gostkowie, Gostkowo 44, 63-910 Miejska Górka
OSP w Kołaczkowicach, Kołaczkowice, 63-910 Miejska Górka
OSP w Rozstepniewie, Rozstepniewo, 63-910 Miejska Górka
OSP w Sobiałkowie, Sobiałkowo, 63-910 Miejska Górka
OSP w Rzyczkowie, Rzyczkowo 23, 63-910 Miejska Górka
OSP w Roszkowie, Roszkowo, 63-910 Miejska Górka
OSP w Miejskiej Górce – Miasto, Miejska Górka, Pl. Korczaka 3, 63-910
Miejska Górka
OSP w Konarach, Konary 35, 63-910 Miejska Górka
OSP w Zakrzewie, Zakrzewo, 63-910 Miejska Górka
OSP w Oczkowicach, Oczkowie, 63-910 Miejska Górka
OSP w Dłoni, Dłoń, 63-910 Miejska Górka
Gmina Pakosław
OSP w Sowach, Sowy 69, 63-920 Pakosław

Liczba członków
29
13
25
36
34
30
52
15
31
27
66
26
35
15
20
27
42
21
16
24
20
11
23
20
30
54
15
12
likwidacja
22
13
17
25
19
12
19
16
31
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Lp.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Jednostka
OSP w Zaorlu, Zaorle 22, 63-920 Pakosław
OSP w Pakosławiu, Pakosław, u. Strażacka 11, 63-920 Pakosław
OSP w Pomocnie, Pomocno 37A, 63-920 Pakosław
OSP w Sworowie, Sworowo 34, 63-920 Pakosław
OSP w Ostrobudkach, Ostrobudki 18A, 63-920 Pakosław
OSP w Góreczkach Wielkich, Góreczki Wielkie 12, 63-920 Pakosław
OSP w Chojnie, Chojno 32, 63-920 Pakosław
OSP w Osieku, Osiek 39, 63-920 Pakosław
OSP w Golejewie, Golejewo 4, 63-920 Pakosław
Gmina Rawicz
OSP w Izbicach, Izbice 61, 63-900 Rawicz
OSP w Łaszczynie, Łaszczyn 70, 63-900 Rawicz
OSP w Sarnowie, Sarnowa, ul. Strażacka 4, 63-900 Rawicz
OSP w Łąkcie, Łąkta 2A, 63-900 Rawicz
OSP w Rawiczu, Rawicz, ul. Scherwentkego 13, 63-900 Rawicz
OSP w Wydawach, Zielona Wieś 51, 63-900 Rawicz
OSP w Zielonej Wsi, Zielona Wieś 51, 63-900 Rawicz
OSP w Dębnie Polskim, Dębno Polskie, ul. Wrocławska 4, 63-900 Rawicz
OSP w Szymanowie, Szymanowo 70, 63-900 Rawicz
OSP w Żołędnicy, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz
OSP w Ugodzie, Ugoda 11A, 63-900 Rawicz
OSP w Zawadach, Zawady 22, 63-900 Rawicz
OSP w Słupi Kapitulnej, Słupia Kapitulna 113, 63-900 Rawicz

Liczba członków
25
45
16
32
23
25
44
34
36
33
41
72
16
75
59
50
69
18
34
48
33
35

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Analizując stan bezpieczeństwa w Powiecie Rawickim, stwierdzić należy, iż spada liczba
przypadków znęcania się nad rodziną. W 2009 roku odnotowano 156 takich przestępstw,
podczas gdy w 2011 roku już 33.
Wyraźna tendencja wzrostowa występuje także w przypadku przestępstwa polegającego na
uchylaniu się od płacenia alimentów. W 2007 roku odnotowano 14 takich przypadków,
natomiast w 2011 już 37.
Systematyczny spadek następuje natomiast w przypadku wykroczeń przeciwko ładowi
i porządkowi, drogowych i podejmowanych interwencji domowych.
Należy zwrócić także uwagę, iż wzrasta liczba kradzieży oraz kradzieży z włamaniem,
nieznacznie się różniąc między latami analizowanego przedziału czasowego.
Tabela poniżej przedstawia kategorie
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

stwierdzonych przestępstw

oraz

wskaźniki

Tabela 31. Kategorie przestępstw stwierdzonych na terenie Powiatu Rawickiego
Kategoria przestępstwa

2007

2008

2009

2010

2011

Kradzieże
Kradzieże z włamaniem
Przestępstwa przeciwko życiu
Znęcanie się nad rodziną
Uchylanie się od płacenia alimentów
Wykroczenia przeciwko ładowi i porządkowi
Wykroczenia drogowe
Podejmowane interwencje domowe

111
68
31
114
14
1.747
11.992
12.409

105
72
25
132
20
1.577
10.114
10.484

118
75
38
156
52
1.448
9.085
9.437

132
87
25
19
28
433
6694
340

159
66
31
33
37
309
6737
388
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Ogółem

26.486
22.529
20.409
Wskaźniki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
Liczba mieszkańców w tysiącach
59,6
59,7
59,8
Interwencje domowe na tys. mieszkańców
208,2
175,6
157,8
Wykroczenia drogowe na tys. mieszkańców
201,2
169,4
151,9
Kradzieże na tys. mieszkańców
1,9
1,8
2,0
Kradzieże z włamaniem na tys. mieszkańców
1,1
1,2
1,3

7758

7760

60,0
5,7
111,5
2,2
1,5

60,2
6,4
111,8
2,6
1,1

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
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2.3.3.6

Organizacje pozarządowe

Tabela 32. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Rawickiego
Dziedzina
działalności

Lp.

Nazwa organizacji

1
2
3
4

Gmina Jutrosin
Klub Sportowy „ORLA” w Jutrosinie
Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy SP w Jutrosinie
Uczniowski Klub Sportowy „RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SZKARADOWO” przy ZS w Szkaradowie
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” w Jutrosinie
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie
Fundacja PKM DUDA im. Maksymiliana Dudy w Grąbkowie
Fundacja „Memento” w Jutrosinie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej
Klub Kolekcjonerów „Jutrosza” Miłośnicy Ziemi Jutrosińskiej
Zespół Śpiewaczy „ORLANIE”
Kapele Ludowe „ORLANIE”

pomoc społeczna,
zdrowie

kultura

Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy
Klub Seniora ASTER
Klub Seniora WRZOS
Koła Gospodyń Wiejskich
Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin – Potigny
Gmina Pakosław
Pakosławski Klub Sportowy PARADA
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy SP w Pakosławiu
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AWDANIEC” przy Gimnazjum w
Pakosławiu
Stowarzyszenie „Wsparcie dla każdego”
Zespół Folklorystyczny „Słowianie„ Pakosław
Zespół Folklorystyczny „Chjnioki” Chojno
Zespół Folklorystyczny „Młode Chojnioki” Chojno
Zespół Folklorystyczny „Kalina” Pakosław
„Kapela Dudziarska „Chojno”
Zespół Folklorystyczny „Mali Słowianie”
Grupa Taneczna „PAKA”
Towarzystwo Przyjaźni Pakosław – Mount
Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich
Pakosławiu
Centrum Rozwoju Gminy Pakosław
Koła Gospodyń Wiejskich

Gospodarstwa

sport

aktywizacja
mieszkańców

sport
pomoc społeczna,
zdrowie

kultura

Gościnne

w

„Czestram” Stowarzyszenie na rzecz renowacji zabytków i obiektów kościelnych
w Golejewku
Gmina Bojanowo
Towarzystwo Sportowe „RUCH” Bojanowo
Ludowy Zespół Sportowy „ROLGOS” Sowiny
Ludowy Zespół Sportowy„SALUS” w Golince
Bojanowski Klub Karate przy Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZOK” Bojanowo przy SP w
Bojanowie
Uczniowski Klub Jeździecki „LEŚNY DWÓR”
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Bojanowie

aktywizacja

sport
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Lp.

Nazwa organizacji

Dziedzina
działalności

Stowarzyszenie „Pakówka” w Pakówce
42
Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Razem Raźniej” w Bojanowie
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80

Stowarzyszenie Instytut Badań i Szkoleń w Gołaszynie
Zespół Folklorystyczny „Gołaszyniacy”
Koła Gospodyń Wiejskich
Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków
Gmina Rawicz
Klub Sportowy „NIEDŹWIEDZICE” Rawicz - działalność zawieszona
Klub Piłkarski „RAWIA” Rawicz
Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „RAWIA” Rawicz
Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu
Rawicki Klub „TAEKWONDO” Rawicz
Klub Sportowy „PEKHO” Rawicz
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu
Klub Sportowy QUAD TEAM
Rawicki Klub Sportowy „KOLEJARZ” Rawicz
Rawicki Klub Karate „SUREM” Rawicz
Rawicki Klub Sportowy Speed Rower „PAVART” Rawicz
Ludowy Klub Sportowy „SARNOWIANKA” Rawicz – Sarnowa
Rawickie Stowarzyszenie Cyklistów „BIKE” w Rawiczu
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy SP w Masłowie – działalność
zawieszona
Uczniowski Klub Sportowy „SIERAKOWO” przy Gimnazjum w Sierakowie
Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „WODNIK” w Rawiczu
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” w Rawiczu
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KADET” przy ZS nr 3 w Rawiczu
Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy SP nr 1 w Rawiczu
Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „KORONA - RAWBUD” w Rawiczu
Uczniowski Klub Sportowy „START” przy Zespole Szkół Specjalnych w Rawicz
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” przy SP nr 4 w Rawiczu
Szkolny Klub Sportowy „Sagitta”
Bractwo Kurkowe w Rawiczu
Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu

kultura
aktywizacja
mieszkańców

sport

Stowarzyszenie Miłośników Sportów Walki DRAGON – w likwidacji
Akademia Taekwon-do „IN NAE”
Akademia sztuk Walki „KWON”
Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” przy SP 3 w Rawiczu – działalność
zawieszona
Powiatowa Organizacja Ligii Obrony Kraju w Rawiczu
Stowarzyszenie „Otwarty świat”
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów – Byłych Dzieci, Niemowląt –
Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji w Rawiczu
Stowarzyszenie „Otwarte serce” w Rawiczu

sport

pomoc społeczna,
zdrowie

81
82
83
84
85
86

Stowarzyszenie „Otwarty Świat” w Rawiczu
Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka” w Rawiczu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu
Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”
Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość” w Rawiczu

52

Lp.

Nazwa organizacji

87
88
89
90
91
92
93

Rawickie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu
Związek Inwalidów Wojennych RP (ZBOWiD)
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Polski Związek Diabetyków Zarząd Rejonowy Leszno Koło Rawicz
Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Rawicz
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
Koło nr 4 w Rawiczu
Grupa Al.-Anon „Odnowa”
Klub Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Rawiczu
Zarząd Rejonowy PCK w Rawiczu
Ośrodek Terapetyczno - Rekreacyjny "Nowy Świat"
Bank Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP
Komenda Hufca ZHP Rawicz
Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna
dłoń” w Rawiczu
Związek Sybiraków koło Rawicz
Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Akimra” w Rawiczu
Towarzystwo Przyjaciół Rawicza
Orkiestra Dęta przy OSP w Rawiczu, sekcja przy Domu Kultury w Rawiczu
Zespół Folklorystyczny „Dębioki”
Kabaret „Katarzynki”
Chór „Arion”
Koło Śpiewacze im. K. Kurpińskiego w Sarnowie
Kapela Dudziarska przy Domu Kultury w Rawiczu
Chór Miriam przy parafii św. A.Boboli w Rawiczu
Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „WISIELOKI” w Szymonowie

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Dziedzina
działalności

kultura

Polski Związek Filatelistów koło Rawicz
Stowarzyszenie Chazacy w Zawadach
ZHP Rawicz
Ruch Artystyczny „Koniugacja” w Rawiczu
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Szymonowie
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa – Rawicz”
Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
„Wspólnota Pokoleń”
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w
Rawiczu
Klub Seniora "U Klementyny”
Klub Seniora "Wrzos" przy PKPS
Klub Złotej Jesieni "Złoty liść"
Koła Gospodyń Wiejskich
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 3 w Rawiczu
Samorząd mieszkańców Osiedla nr 4 w Rawiczu
Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 5 w Sarnowie
Grupa Młodzieżowa przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP
Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i
Drobnego Inwentarza
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, oddział Rawicz, sekcja Rawicz
Fundacja na rzecz wspierania rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana
Bobrowskiego „Cordis” w Rawiczu
Rawickie Stowarzyszenie Kupców
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej
Stowarzyszenie Rawiczami.pl w Rawiczu
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Lp.

Nazwa organizacji

136
137
138
139
140
141
142
143

Stowarzyszenie Strong Man Team Poland w Rawiczu
Stowarzyszenie Samochodów Terenowych „Forfiter 4x4” w Rawiczu
Stowarzyszenie Forum Prawicy Rawickiej w Rawiczu
Towarzystwo Przyjaciół Sarnowy w Rawiczu
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co!”
Stowarzyszenie „Samorządowa Akcja Wyborcza” w Rawiczu
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział Rawicz
Koło Ekologiczne Nr 33 PKE „Miłośników Ziemi Rawickiej”
Gmina Miejska Górka
Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” Miejska Górka
Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „HERKULES” w Konarach
Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górce
Towarzystwo Sympatyków Baseballa „DEMONY” w Miejskiej Górce
Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górce
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJON” przy ZS w
Miejskiej Górce
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIK” przy ZS w Dłoni
Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO” w Miejskiej Górce

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

turystyka, ekologia

sport

Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górce
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” przy Szkole Podstawowej w Miejskiej
Górce – w likwidacji
Wielkopolski Związek Warcabowy
Towarzystwo Sympatyków Zbiornika Wodnego „Amur” w Konarach
Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń” w miejskiej Górce
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

157
158
159

Dziedzina
działalności

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży z deficytami rozwojowymi
„Różowy Słonik” w Gostkowie
Fundacja „Życie Cudem Jest” w Piaskach
Orkiestra dęta – Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej
Górce
Zespół Taneczny „Perfekt”
Zespół Śpiewaczy „Pod Klonem”
Zespół Śpiewaczy „Góreczanki”
Chór im. Bolesława Dembińskiego
ACOUSTIC PROJECT
Sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
Terenowe Koło Hodowców Koni
Koło Pszczelarzy Miejska Górka
Koła Gospodyń Wiejskich
Klub Seniora w Miejskiej Górce
Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce
Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego

pomoc społeczna

kultura

aktywizacja
mieszkańców

turystyka, ekologia

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Analiza stanu i struktury organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców
Powiatu Rawickiego wskazuje, iż najmniej jest organizacji działających w dziedzinie
turystyki i ekologii. Część organizacji zakwalifikowanych do działających w sferze kultury
realizuje pewne zadania na rzecz rozwoju turystyki, aczkolwiek stwierdzić można pewien
brak tych organizacji, których ekologia i rozwój turystyki są głównymi celami statutowymi.
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2.3.4 Główne problemy powiatu w sferze społecznej
Główne problemy w sferze opieki społecznej i jakości życia:
 Starzenie się społeczeństwa,
 Brak domów spokojnej starości.
Główne problemy w sferze zdrowia:
 Wzrastające zapotrzebowanie na usługi opieki długoterminowej,
 Braki w dostępie do usług internistyczno-kardiologicznych.
 Potrzeba poszukiwania nowych technologii (medycznych i niemedycznych)
spowodowana zmieniającymi się warunkami otoczenia.
Główne problemy w sferze bezpieczeństwa:
 Problemy komunikacyjne (wypadki drogowe),
 Miejsca niebezpieczne (zadrzewione odcinki dróg powiatowych i gminnych,
szczególnie na terenie gminy Jutrosin, odcinek drogi K-5 przebiegającej przez
Bojanowo, odcinek drogi K-36 przebiegającej ulicami Piłsudskiego-Kościuszki
w Rawiczu),
 Miejsca trwałych utrudnień w ruchu spowodowanych korkami (ulica 3-go Maja, ulice
Piłsudskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego w ciągu drogi K-36, ulice Wawrzyniaka,
Powstańców Wlkp., Sarnowska w ciągu drogi K-5),
 Zagrożenia spowodowane przebiegającymi przez teren powiatu drogami krajowymi
nr 5 (Wrocław - Poznań) i nr 36 (Lubin - Ostrów) oraz drogą wojewódzką nr 434
(Jagodnia - Zmysłowo), na których panuje coraz większe natężenie ruchu i związana
z nim zwiększona ilość wypadków i kolizji drogowych powodowana również
pogarszającym się stanem tych dróg,
 Zagrożenie pożarowe wynikające z rolniczego charakteru powiatu,
 Zagrożenia wynikające z transportu drogowego i kolejowego trasa (Wrocław Poznań) toksycznych środków przemysłowych, głównie: chloru, amoniaku, etyliny
i gazów technicznych,
 Zagrożenia wynikające ze stosowania w technologii przez zakłady pracy toksycznych
środków przemysłowych (Rawicka Fabryka Wyposażania Wagonów „Rawag”
w Rawiczu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Rawiczu, Spółdzielnia Inwalidów
„Rozwój” Rawicz, PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A.- Cukrownia Miejska
Górka, PKM „DUDA” S.A. Grąbkowo),
 Zagrożenie powodziowe występujące na terenie 4 gmin Powiatu, tj.: Rawicza,
Miejskiej Górki, Pakosławia i Jutrosina spowodowane gwałtownymi opadami
deszczu, topnieniem śniegu, zatorami na rzekach Orla i Dąbrocznia,
 Potrzeba dalszej modernizacji rzeki Orli i budowy zbiornika wodnego na terenie
gminy Jutrosin,
 Potrzeba naprawy wałów przeciwpowodziowych wzdłuż cieków wodnych na terenie
Powiatu zniszczonych przez gryzonie,
 Potrzeba utworzenia Jednostek Operacyjno – Technicznych w pozostałych
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych dla poprawy jakości prowadzonych
działań ratowniczo – gaśniczych i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników.
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2.3.5 Planowane projekty inwestycyjne i pozainwestycyjne mające na
celu poprawę stanu w sferze społecznej
Tabela 33. Wykaz zadań majątkowych jednorocznych finansowanych z budżetu Powiatu
Rawickiego w 2013 r.
Lp.
1

2

Nazwa
inwestycji
Zakup oprogramowania
„Portal Starosty” do systemu
kierowca

Bezpośredni nadzór informatyczny Starosty nad
działalnością ośrodków szkolenia kierowców w
Powiecie Rawickim

Zakup pieca centralnego
ogrzewania oraz zakup
regałów do archiwum

Zabezpieczenie ogrzewania na kolejne sezony
grzewcze oraz poprawa wyposażenia archiwum
zakładowego

Cel inwestycji

Jednostka
realizująca
Starostwo
Powiatowe
w Rawiczu
Powiatowy Urząd
Pracy w Rawiczu

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Tabela 34. Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w Powiecie Rawickim
Lp.

1

Nazwa inwestycji

Cel

Jednostka Powiatu
realizująca zadanie

„Dla wszystkich równe szanse” Poprawa warunków nauczania

Wsparcie w roku szkolnym
indywidualnego rozwoju
uczniów klas I – III szkoły
podstawowej wchodzącej w
skład Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Rawiczu
dostosowane do
zdiagnozowanych potrzeb
edukacyjnych.

Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Rawiczu

2

„Mogę-Potrafię-Teraz” – pomoc
osobom niepełnosprawnym

3

Poprawa dostępu do zatrudnienia
oraz wspierania aktywności
zawodowej w regionie – Kadry
Przyszłości

Aktywizacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych z terenu
Powiatu Rawickiego.

Wzmocnienie potencjału usług i
instrumentów rynku pracy oraz
podwyższenie jakości usług
świadczonych na rzecz osób
bezrobotnych i biernych
zawodowo.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Rawiczu

Powiatowy Urząd Pracy
w Rawiczu

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
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3 ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI
Rewitalizacja, rozumiana jako proces zmian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych,
mających na celu wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego i doprowadzenie
do rozwoju, jest procesem złożonym i wielokierunkowym.
Podobnie, jak w wielu innych przypadkach w Wielkopolsce, tak i w Rawiczu zdegradowany
teren powojskowy cechuje się atrakcyjną lokalizacją, co stwarza możliwości jego adaptacji
na wiele celów. Jak już opisano we wstępie, władze Powiatu Rawickiego, które przejęły teren
w 1999 roku, podjęły decyzję o jego przekształcenie na cele oświatowe. W ten sposób zostają
przywrócone walory użytkowe niszczejącego terenu i wprowadzone nowe funkcje,
najbardziej pożądane z punktu widzenia potrzeb społecznych.
Z racji swojej istoty i specyfiki, rewitalizacja terenu powojskowego znacząco różni się
od rewitalizacji terenu miejskiego. Obszar rewitalizowany ma ściśle określone granice,
wyznaczone granicami działek, nie ma więc potrzeby jego wyznaczania za pomocą kryteriów
dysfunkcji społecznych.
Ponadto rewitalizacja terenu powojskowego zwykle w pierwszej kolejności koncentruje się
na aspektach przestrzennych (architektonicznych), których rozwiązanie jest niezbędne
do osiągnięcia efektów społecznych i ekonomicznych.
W przypadku terenu powojskowego w Rawiczu można stwierdzić, że treść całego
programu rewitalizacji była jednym dużym, kompleksowym projektem, polegającym na
adaptacji obszaru powojskowego na cele oświatowe, zaaranżowaniu w
zmodernizowanych obiektach wielu nowych usług „okołooświatowych” i osiągnięciu
dzięki temu znaczących efektów społecznych, a nawet gospodarczych.

3.1 OKRES REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Powiecie Rawickim obejmuje
lata 2010-2020.

3.2 ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU I
KRYTERIA JEGO WYBORU
Rewitalizowany obszar obejmował 3 działki o numerach 57/18, 57/20 i 57/21, zlokalizowane
w mieście Rawicz przy ul. Grota Roweckiego 9. Teren ten jest własnością Powiatu
Rawickiego.
Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 8.000 m2.
Wybór obszaru do rewitalizacji był podyktowany następującymi przesłankami:
1) Obszar został przejęty przez Powiat Rawicki w 1999 roku jako teren powojskowy
o znacznym stopniu zdegradowania.
2) W 1997 roku część obszaru została zrewitalizowana nakładem Kuratorium Oświaty
w Lesznie, a w ciągu ostatnich kilku lat przez Powiat Rawicki. Część terenu –
2 budynki – została adaptowana na cele oświatowe – korzysta z nich Zespół Szkół im.
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Jana Pawła II. W jednym budynku prowadzone są zajęcia dydaktyczne, natomiast
w drugim mieści się sala gimnastyczna.
3) Pozostałe elementy obszaru – dawny budynek straży pożarnej i dawny budynek
koszarowy oraz cały pozostały teren działki znajdowały się w złym stanie
technicznym. Budynki nie były eksploatowane i wymagały gruntownego remontu
i modernizacji.
4) W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy zapadła decyzja o przeprowadzeniu rozbiórki
budynku po straży pożarnej – ze względu na jego duże zniszczenia, a także inne plany
zagospodarowania terenu.
5) Wybór obszaru był konsekwencją wcześniej podjętych działań inwestycyjnych
(modernizacja 2 budynków) i organizacyjnych (przeniesienie do budynków części
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu).
6) Ze względu na sąsiedztwo zrewitalizowanych już 2 budynków powojskowych
i działalność części Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu w innej
(wynajmowanej) lokalizacji oraz działalność Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu
wynajmowanym obiekcie w innej lokalizacji, naturalną decyzją było stworzenie planu
adaptacji ostatniego, nieużytkowanego budynku powojskowego na cele oświatowe
i przeniesienie do niego w/w szkół.
7) Wybór powojskowego obszaru do rewitalizacji był podyktowany chęcią efektywnego
wykorzystania niszczejących budynków i terenu dla dobra społecznego.

3.3 CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE REWITALIZOWANEGO
OBSZARU
Na terenie w/w działek znajdowały się:
 4 budynki z początku XX wieku,
 pasy drogowe – utwardzone asfaltem,
 chodniki,
 trawniki,
 boisko sportowe – asfaltowe.
Wszystkie budynki uprzednio były zagospodarowane przez wojsko – mieściły się w nich
koszary. Na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr GN/Le/72503/V/16/99 z dnia
13.12.1999 r., działka nr 57/6 stała się własnością Powiatu Rawickiego.
Dnia 25.04.2005 r. decyzją Burmistrza Gminy Rawicz nr GGPPiOŚ-7430/17/05, działka 57/6
została podzielona na działki 57/18 i 57/19.
Decyzją Burmistrza Gminy Rawicz nr GGPPiOŚ-7430/94/07 z dnia 29.10.2007 r., działka
57/19 podzielona została na działki 57/20 i 57/21.
Obecnie wykorzystanie budynków jest następujące:
 budynek dydaktyczny Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu (ul. Gen. Grota
Roweckiego 9f),
 budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
 budynek zaadoptowany na cele oświatowe.
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W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu wchodzą:
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7,
 Gimnazjum Specjalne,
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.
Według stanu na dzień 30 września 2009 roku liczba uczniów w Zespole wynosiła 196,
a liczba oddziałów – 20. Oprócz tego szkoła prowadzi także wczesne wspomaganie rozwoju
dla 16 dzieci. 5 oddziałów szkoły mieściło się w innej lokalizacji – w obiekcie będącego
własnością gminy Rawicz w innej części miasta.
Szkoła administruje wyżej wymienionymi 2 budynkami (dydaktycznym i salą gimnastyczną).
Są to budynki pokoszarowe, które powstały przed 1920 rokiem.
Poniżej przedstawiono stan techniczny budynków i ich otoczenia:
1) Budynek dydaktyczny jest po remoncie kapitalnym. Posiada system grzewczy z 1997
roku, dobry stan pomieszczeń sanitarnych, wymienioną instalację elektryczną i dach po
kapitalnym remoncie. Wymiany wymagają okna oraz grzejniki CO. Zamontowanie
windy zewnętrznej usunęłoby bariery architektoniczne w budynku. Szkoła posiada
bibliotekę.
2) Sala gimnastyczna posiada sanitariaty, zaplecze oraz dach w stanie dobrym, w 2006
roku wymieniono wszystkie okna. Wymagają wymiany grzejniki oraz rury CO.
3) Budynek zaadoptowany na cele oświatowe
Był to budynek wolnostojący, 4-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wzniesiony
w latach 20-tych XX wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 400,84 m2, natomiast
powierzchnia użytkowa wynosiła 1.387,16 m2. Po przeprowadzonej rewitalizacji
budynek został, oddany do użytku na zaplanowane cele.
4) Zagospodarowanie terenu
Teren działki został zagospodarowany. Powstały nowe pasy drogowe, drogi dojazdowe,
chodniki, miejsca postojowe oraz ogrodzenie. Ponadto wybudowano pełnowymiarowe
boisko z przeznaczeniem m.in. do gry w piłkę ręczną, siatkową, a także hokeja na trawie
czy piłkę nożną.

3.4 CELE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH
Głównym celem działań rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji w ramach niniejszego
programu było:
Wyprowadzenie terenu powojskowego o znacznym stopniu zdegradowania ze stanu
kryzysowego poprzez jego renowację, modernizację i adaptację na cele społeczne.
Planowane do osiągnięcia cele szczegółowe obejmowały:
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1) Powstrzymanie dalszego niszczenia obiektów powojskowych i otaczającego terenu
poprzez doprowadzenie nieużytkowanego budynku powojskowego oraz terenu do
stanu umożliwiającego ich eksploatację,
2) Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji oświatowych,
3) Poprawę warunków nauki i nauczania uczniów z terenu powiatu i ich nauczycieli
poprzez przeniesienie do budynku części Zespołu Szkół im. Jana Pałwa II w Rawiczu
oraz Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu,
4) Zapewnienie możliwości bezpiecznego i komfortowego odbywania zajęć sportowych
dzięki wybudowanemu boisku (zajęcia wf, zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego oraz
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego),
5) Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie Powiatu Rawickiego poprzez
zintensyfikowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego zarówno wśród
bezrobotnych, jak i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz działań aktywizujących
prowadzonych w ramach Klubu Pracy – dzięki organizacji w budynku sali informacji
zawodowej oraz sali Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy,
6) Zwiększenie skali i poprawa warunków organizacji zajęć Zespołu Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dzieci – dzięki przeniesieniu ich do nowej lokalizacji,
7) Poprawę warunków działalności Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu – dzięki przeniesieniu spotkań do nowej lokalizacji,
8) Zwiększenie liczby uczestników i poprawa warunków prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych w ramach grantów Starosty Rawickiego – dzięki przeniesieniu Zespół
Szkół nr 3 w Rawiczu do nowej lokalizacji,
9) Poprawę warunków kształcenia ustawicznego nauczycieli – dzięki prowadzeniu ich
w nowej lokalizacji,
10) Umożliwienie spotkań organizacji pozarządowych – w salach wyremontowanego
budynku powojskowego,
11) Poprawę estetyki i bezpieczeństwa na rewitalizowanym obszarze.
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4 PROJEKTY I ZADANIA REWITALIZACYJNE
4.1 REWITALIZACJA W SFERZE PRZESTRZENNEJ
4.1.1 Problemy w sferze przestrzennej
Główny problem w sferze przestrzennej dotyczącym rewitalizowanego obszaru było jego
zdegradowanie:


dawny budynek straży pożarnej nie był użytkowany i znajdował się w złym stanie
technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu osób i mienia,



dawny budynek koszarowy nie był użytkowany i znajdował się w złym stanie
technicznym,



teren otaczający budynki znajdował się w złym stanie technicznym – dotyczyło to
pasów drogowych, chodników, zieleni, asfaltowego boiska sportowego,



ogrodzenie znajdowało się w złym stanie technicznym i wymagało uzupełnień
oraz częściowej wymiany.
Ponadto:


stan obszaru zdecydowanie obniżał poziom estetyki miasta,



powiat zmuszony był ponosić koszty zabezpieczenia nieużytkowanych budynków.

4.1.2 Zakładane cele w sferze przestrzennej
Realizacja proponowanych rozwiązań miała doprowadzić do osiągnięcia w sferze
przestrzennej następujących celów:
1) Wyprowadzenie terenu powojskowego o znacznym stopniu zdegradowania ze stanu
kryzysowego,
2) Powstrzymanie dalszego niszczenia obiektów powojskowych i otaczającego terenu
poprzez doprowadzenie nieużytkowanego budynku powojskowego oraz terenu
do stanu umożliwiającego ich eksploatację,
3) Poprawę estetyki i bezpieczeństwa na rewitalizowanym obszarze.

4.1.3 Działania planowane w sferze przestrzennej
Poniżej przedstawiono projekty przewidziane do realizacji w sferze przestrzennej.
Dla każdego projektu określono:
− przewidywany termin wykonania,
− szacunkowy koszt,
− cele,
− wykonawcę,
− odbiorców,
− źródła finansowania,
− zadania,
− wskaźniki realizacji.
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Projekt 1. Rewitalizacja budynku powojskowego na cele oświatowe
 Termin realizacji projektu: 2011-2012
 Szacunkowy koszt:
a) prace budowlane – 4.716.119,29 zł (brutto),
b) wyposażenie – 233.521,90 zł (brutto).
 Cele:
a) remont i modernizacja budynku w celu doprowadzenia go do stanu, umożliwiającego
jego użytkowanie,
b) dostosowanie budynku do potrzeb placówki oświatowej, także dla uczniów
niepełnosprawnych,
c) poprawa estetyki i bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru.
 Wykonawca: Powiat Rawicki
 Odbiorcy:
a) młodzież z terenu Powiatu Rawickiego – uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Rawiczu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu,
b) nauczyciele w/w szkół,
c) klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - osoby bezrobotne, absolwenci
i pracownicy poszukujący pracy, osoby pragnące zmienić lub podwyższyć swoje
kwalifikacje,
d) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu,
e) dzieci i rodzice, uczestniczący w terapii w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dzieci,
f) członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
g) nauczyciele, korzystający z kształcenia ustawicznego,
h) członkowie organizacji pozarządowych.
 Źródła finansowania:
a) środki własne powiatu,
b) dotacja unijna (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013).
 Zadania do wykonania:
a) najważniejsze roboty remontowe i modernizacyjne:
− ocieplenie elewacji i wykończenie cegłą klinkierową lub tynkiem,
− wymiana całej stolarki zewnętrznej i wewnętrznej,
− dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa zewnętrznej
rampy, toalety, szerokość wejść),
− wymiana stropów drewnianych,
− wymiana podłóg,
− dodanie okien w ścianach i świetlików w dachu,
− podniesienie ostatniej kondygnacji (poprzez zmniejszenie grubości stropodachu),
− instalacja windy,
− instalacja nowego systemu grzewczego,
− instalacja wentylacji mechanicznej,
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− wymiana instalacji elektrycznej,
− montaż instalacji przeciwpożarowej,
− zaprojektowanie nowych pionów sanitarnych.
b) całkowicie przeprojektowano układ pomieszczeń wewnątrz budynku w celu
dostosowania go do nowego sposobu użytkowania (rozbiórka części ścian, budowa
nowych),
c) wyposażenie sal w meble i pomoce dydaktyczne.
Sposób zagospodarowania budynku jest następujący:
 Parter – adaptacja na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu –
5 oddziałów, łącznie ok. 20 uczniów:
− 4 sale lekcyjne, przy każdej toaleta + toaleta dostępna z korytarza,
− wydawalnia posiłków dostarczanych z zewnątrz + jadalnia dla 8 osób,
− szatnia,
− gabinet logopedy.
 I i II piętro – adaptacja na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu – 8 oddziałów, 199
uczniów:
− 7 sal lekcyjnych,
− biblioteka z czytelnią,
− 3 toalety.
 na potrzeby administracyjne Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu:
− pokój nauczycielski z aneksem kuchennym,
− 2 toalety,
− pokój spotkań z rodzicami,
− gabinet księgowej z archiwum,
− sekretariat i gabinet dyrektora z aneksem kuchennym i toaletą,
− pomieszczenie gospodarcze.
 Piwnica – adaptacja na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu:
− szatnia,
− pomieszczenia techniczne.
 Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- liczba wyremontowanych i zmodernizowanych budynków – 1,
- zrewitalizowana powierzchnia – 1.387,16 m2,
- liczba sal lekcyjnych – 13.
b) rezultatu:
- liczba placówek szkolnych, korzystających z budynku – 2,
- liczba uczniów szkół, uczących się w budynku – około 150,
- liczba nowych etatów – 2 etaty (wychowawca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Rawiczu) oraz w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu:1 etat (pracownik
administracyjno-biurowy), ¾ etatu (sprzątaczka) i ¼ etatu (woźny),
- liczba innych instytucji i organizacji, korzystających z budynku – ok. 6,
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- liczba klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, korzystających z budynku –
2.000,
- liczba dzieci Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, korzystających
z budynku – ok. 20,
- wzrost liczby godzin zajęć na 1 dziecko w ramach Zespołu – z 4 do 6 lub 8 na
miesiąc,
- roczna liczba spotkań Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,
organizowanych w budynku – 12,
- wzrost liczby grantów Starosty Rawickiego – z 5 do 8,
- wzrost liczby uczniów, korzystających z grantów – z 47 do 87.
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Projekt 2. Zagospodarowanie terenu wokół budynków oświatowych
1) Termin realizacji projektu: 2011-2012
2) Szacunkowy koszt: 1 089.339,54 zł (brutto)
3) Cele:
a) zapewnienie dojazdu i ciągów komunikacyjnych na rewitalizowanym terenie,
b) zapewnienie możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i sportowych
zajęć pozalekcyjnych przez młodzież szkolną z terenu powiatu,
c) poprawa estetyki i bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru.
4) Wykonawca: Powiat Rawicki
5) Odbiorcy:
a) użytkownicy zrewitalizowanego budynku i pozostałych budynków na
rewitalizowanym terenie,
b) młodzież, uprawiająca sport w ramach Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego.
6) Źródła finansowania:
a) środki własne powiatu,
b) dotacja unijna (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013).
7) Zadania:
a) rozbiórka dawnego budynku straży pożarnej,
b) utwardzenie kostką betonową terenu przed szkołą (plac manewrowy dla autobusu,
miejsca parkingowe),
c) wykonanie chodników,
d) wykonanie drogi dojazdowej,
e) rozbiórka nawierzchni asfaltowej boiska oraz usunięcia pozostałości fundamentów
przed salą gimnastyczną,
f) budowa nowego boiska sportowego,
g) instalacja elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery),
h) urządzenie zieleni,
i) ogrodzenie terenu szkoły,
j) ogrodzenie terenu boiska sportowego.
8) Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- powierzchnia zabudowy rozebranego dawnego budynku straży pożarnej – 71,78 m2,
- wybudowana powierzchnia placu manewrowego dla autobusu – 400 m2,
- wybudowane miejsca parkingowe – 8 o łącznej powierzchni 111 m2,
- wybudowane chodniki – 595 m2, szerokość 1-3 m,
- wybudowana droga dojazdowa – 1.483 m2,
- rozebrana nawierzchnia asfaltowa boiska – 2.283 m2,
- powierzchnia nowego boiska sportowego – 1.338 m2 (po obrysie), w tym 1.127 m2
nawierzchni poliuretanowej i 220 m2 opaski z kostki betonowej,
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- liczba postawionych ławek – 21,
- liczba postawionych stojaków na rowery – 5,
- wybudowany śmietnik – 1 szt., powierzchnia 9,14 m2,
- powierzchnia urządzonej zieleni - 1189 m2,
- długość ogrodzenia terenu szkoły - 75,80 m,
- długość ogrodzenia terenu boiska sportowego – 159,15 m.
b) rezultatu:
- liczba placówek szkolnych, korzystających z terenu – 2,
- liczba uczniów szkół, korzystających z terenu – około 440 (wszyscy uczniowie
Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu),
- liczba sportowców Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego KADET,
korzystająca z boiska – 42.
Należy zwrócić uwagę, że z nowego boiska sportowego mogą korzystać nie tylko uczniowie
szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego. Prowadzone na nim będą także pozalekcyjne
zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego oraz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego KADET. Ten ostatni specjalizuje się w lekkiej atletyce. Mimo że działa dopiero
od 1999 roku wychował takich wybitnych sportowców, jak: Anita Włodarczyk i Robert
Maćkowiak.
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4.2 REWITALIZACJA W SFERZE SPOŁECZNEJ
4.2.1 Problemy w sferze społecznej
Główne problemy w sferze społecznej, które rewitalizacja miała rozwiązać to:
1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu prowadził działalność w 2 lokalizacjach:
 Budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna, zlokalizowane na rewitalizowanym
obszarze. Obiekty te zostały adaptowane na potrzeby szkoły w 1997 roku.
Obecnie w budynku działa 15 oddziałów,
 Pozostałych 5 oddziałów mieściło się w innej części miasta w budynku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji
Medycznej Ośrodek Osób Niepełnosprawnych Rawicz, ul. Sarnowska 9a,
korzystając z pomieszczeń będących własnością gminy Rawicz. Szkoła ponosiła
koszty utrzymania. Standard pomieszczeń był niski. Zespół zajmował tam dwie
duże sale, dwie małe, łazienkę. Pomieszczenia nie były przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, gdyż brakowało tam szatni i stołówki. Całość wymagała
generalnego remontu,
 Prowadzenie jednej placówki szkolnej w 2 lokalizacjach stwarzało problemy
organizacyjne, a także nie sprzyjało integracji uczniów.
2) Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu nie posiadał własnego budynku. Zlokalizowany był
w budynku należącym do Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Rawiczu, który dzielił
wspólnie z Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu. Wspólnie użytkowali aulę
na zajęcia wychowania fizycznego. Obiekt, z którego szkoła korzystała nie był
dostosowany do pełnienia funkcji oświatowych:
 występowały bariery architektoniczne,
 nie były spełnione warunki przeciwpożarowe – jedna klatka schodowa, zbyt
wąskie korytarze,
 zbyt małe pomieszczenia lekcyjne,
 brak świetlicy,
 brak boiska,
 brak gabinetu higieny szkolnej,
 biblioteka nie spełniała wymogów sanitarnych i BHP,
 dzielenie obiektu z Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu utrudniało
planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz ograniczało działalność
wychowawczo-opiekuńczą.
3) Pozostawianie nie użytkowanych obiektów stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa
osób i mienia oraz negatywnie wpływało na estetykę omawianego obszaru.
4) Brak warunków do bezpiecznego i komfortowego odbywania zajęć sportowych.
5) Brak dogodnych warunków do prowadzenia treningów przez sportowców
z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego KADET. Brak własnego
boiska, treningi odbywały się na terenie przyległym do budynku szkoły,
a zlokalizowanym przy głównej drodze ewakuacyjnej szpitala.

67

6) Ograniczone możliwości organizacji zajęć Zespołu Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dzieci. Były one prowadzone w adaptowanym budynku na
rewitalizowanym obszarze, gdzie możliwości lokalowe były niewystarczające.
7) Ograniczone
możliwości działalności Stowarzyszenia Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych w Rawiczu. Były one prowadzone w adaptowanym budynku na
rewitalizowanym obszarze, gdzie możliwości lokalowe były niewystarczające.
8) Ograniczone możliwości organizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów
Starosty Rawickiego przez Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu.
9) Ograniczone możliwości kształcenia ustawicznego nauczycieli. Kształcenie odbywało
się w różnych placówkach oświatowych powiatu, w zależności od rodzaju szkolenia
i liczby uczestników.
10) Ograniczone możliwości spotkań organizacji pozarządowych. Organizacje
pozarządowe są najczęściej ulokowywane w prywatnych mieszkaniach,
a w najlepszym przypadku w wynajmowanych lokalach. Ograniczone możliwości
lokalowe były barierą w odbywaniu spotkań przez organizacje, zwłaszcza
w większym gronie i stanowiły barierę w ich rozwoju. Możliwość odbywania spotkań
w pomieszczeniach w rewitalizowanym obiekcie są cenną formą wsparcia dla II
sektora na terenie powiatu.

4.2.2 Zakładane cele w sferze społecznej
Realizacja proponowanych rozwiązań powinna doprowadzić do osiągnięcia w sferze
społecznej następujących celów:
1) Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu poprzez
zapewnienie jednej lokalizacji wszystkich oddziałów szkoły.
2) Poprawy warunków nauki i nauczania uczniów z terenu powiatu i ich nauczycieli
poprzez przeniesienie do budynku części Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu
oraz Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu.
3) Zapewnienia możliwości bezpiecznego i komfortowego odbywania zajęć sportowych
dzięki wybudowanemu boisku.
4) Zwiększenia skali i poprawy warunków organizacji zajęć Zespołu Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dzieci.
5) Poprawy warunków działalności Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu.
6) Zwiększenie liczby uczestników i poprawy warunków prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych w ramach grantów Starosty Rawickiego.
7) Poprawy warunków kształcenia ustawicznego nauczycieli.
8) Umożliwiania spotkań organizacji pozarządowych.
9) Poprawy estetyki i bezpieczeństwa na rewitalizowanym obszarze.
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4.2.3 Działania planowane w sferze społecznej
Projekt 3. Przeniesienie 5 oddziałów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Rawiczu do zrewitalizowanego budynku
1) Termin realizacji projektu: 2012
2) Szacunkowy koszt: - 0 zł
3) Cele:
a) usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu poprzez
zapewnienie jednej lokalizacji wszystkich oddziałów szkoły oraz zajęć
rehabilitacyjnych prowadzonych przez Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu,
b) poprawa warunków nauki i nauczania uczniów z terenu powiatu i ich nauczycieli.
4) Wykonawca: dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.
5) Odbiorcy:
a) uczniowie 5 oddziałów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
b) nauczyciele szkoły.
6) Źródła finansowania:
a) środki szkoły,
b) środki własne powiatu.
7) Zadania wykonane:
a) na parter wyremontowanego budynku przeniesiono 5 oddziałów, ok.
20 dzieci:
- 2 oddziały to oddziały zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (ZRW) dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; każdy z nich liczy po ok. 2 - 4 osób
w wieku od 3 do 25 lat. Uczniowie Ci mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
(większość nie chodzi), wśród nich są dzieci autystyczne, niewidome, głuche oraz
posiadające takie schorzenia, jak epilepsja, ADHD, cukrzyca. Wymagają zabiegów
pielęgnacyjnych.,
- oddział szkoły podstawowej (klasa I-III), liczący 4 - 8 dzieci w wieku od 6 do 12 lat
upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami,
takimi jak niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch,
- oddział szkoły podstawowej (klasa IV-VI), liczący 4 - 8 dzieci w wieku od 9 do 18 lat
upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami,
takimi jak niepełnosprawność ruchowa, niesłyszący,
- ostatni oddział to grupa gimnazjalna, licząca 4 - 8 osób, uczniowie w wieku 13 - 21 lat
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami
typu: niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa.
b) do dyspozycji uczniów są:
- 4 sale lekcyjne, przy każdej toaleta + toaleta dostępna z korytarza; sale wyposażono
w niezbędne, nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne,
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- wydawalnia posiłków dostarczanych z zewnątrz + jadalnia dla 8 osób,
- szatnia,
- gabinet logopedy.
8) Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- liczba przeniesionych placówek szkolnych – 1,
- liczba przeniesionych oddziałów – 5.
b) rezultatu:
- liczba uczniów, korzystających z nowego obiektu – ok. 20.
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Projekt 4. Przeniesienie Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu do
zrewitalizowanego budynku
 Termin realizacji projektu: listopad 2012
 Szacunkowy koszt: - 0 zł
 Cele:
a) poprawa warunków nauki i nauczania uczniów szkoły i ich nauczycieli.
 Wykonawca: dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu.
 Odbiorcy:
a) uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu,
b) nauczyciele szkoły.
 Źródła finansowania:
a) środki szkoły,
b) środki własne powiatu.
 Zadania do wykonania:
a) na I i II piętro wyremontowanego budynku przeniesiono 8 oddziałów, łącznie 199
uczniów.
b) w skład zespołu szkół wchodzą:
- II Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
- Technikum nr 3 w Rawiczu kształcące w zawodzie technik organizacji reklamy
i fototechnik.
c) do dyspozycji uczniów jest:
- 8 sal lekcyjnych,
- biblioteka z czytelnią,
- 2 toalety damskie, 2 toalety męskie i 2 toalety dla osób niepełnosprawnych.
d) na potrzeby administracyjne szkoła ma do dyspozycji poddasze, a na nim:
- pokój nauczycielski z aneksem kuchennym,
- 2 toalety (damska i męska) i 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- pokój spotkań z rodzicami,
- gabinet księgowej z archiwum,
- sekretariat i gabinet dyrektora z aneksem kuchennym,
- gabinet pedagoga,
- serwerownia,
- pomieszczenie gospodarcze.
e) w piwnicy mieści się szatnia oraz pomieszczenia techniczne.
 Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- liczba przeniesionych placówek szkolnych – 1,
- liczba przeniesionych oddziałów – 8.
b) rezultatu:
- liczba uczniów, korzystających z nowego obiektu – 199.
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Projekt 5. Organizacja w rewitalizowanym budynku zajęć Zespołu
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci
1) Termin realizacji projektu: od 2012
2) Szacunkowy koszt: brak
3) Cele:
a) poprawa warunków prowadzenia zajęć,
b) zwiększenie liczby godzin zajęć na 1 dziecko.
4) Wykonawca: dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.
5) Odbiorcy:
a) dzieci w wieku 0-10 lat i ich rodzice,
b) nauczyciele szkoły.
6) Źródła finansowania:
a) środki szkoły.
7) Zadania do wykonania:
Szkoła prowadzi terapię pedagogiczno - psychologiczną dla dzieci w wieku 0 -10 lat
w budynku głównym szkoły.
Przeniesienie zajęć terapeutycznych do nowych, lepiej wyposażonych pomieszczeń
w zrewitalizowanym budynku poprawi jej warunki oraz umożliwi zwiększenie wymiaru
czasowego na 1 dziecko.
8) Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- liczba przeniesionych placówek – 1.
b) Rezultatu:
- wzrost liczby godzin terapii w ciągu tygodnia na 1 dziecko – z 4 do 6 lub 8 godzin.
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Projekt 6. Organizacja w budynku działalności Stowarzyszenia Dzieci i
Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu
 Termin realizacji projektu: od 2012
 Szacunkowy koszt: - 500 zł
 Cele:
a) poprawa warunków działalności stowarzyszenia.
 Wykonawca: dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, Zarząd
Stowarzyszenia.
 Odbiorcy:
a) członkowie Stowarzyszenia.
 Źródła finansowania:
a) środki powiatu,
b) środki stowarzyszenia.
 Zadania do wykonania:
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Rawicz.
Organizacja w budynku działalności Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu, przyczyni się do poprawy lokalowych warunków działania Stowarzyszenia
i umożliwi jego dalszy rozwój. Pomieszczenie na spotkania Stowarzyszenia będzie
udostępniane nieodpłatnie.
 Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- liczba stowarzyszeń dzieci i osób niepełnosprawnych, korzystających z pomieszczeń
szkoły – 1.
b) rezultatu:
- liczba odbywanych corocznie spotkań – ok.12,
- liczba godzin spotkań – ok.18,
- liczba uczestników – ok. 25.
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Projekt 7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół nr 3
w Rawiczu w ramach grantów Starosty Rawickiego
1) Termin realizacji projektu: od 2012
2) Szacunkowy koszt: - 5.140 zł.
3) Cele:
a) poprawa warunków realizacji zajęć pozalekcyjnych,
b) zwiększenie liczby grantów,
c) zwiększenie liczby uczniów, korzystających z grantów.
4) Wykonawca: dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu.
5) Odbiorcy:
a) uczniowie szkoły,
b) nauczyciele szkoły.
6) Źródła finansowania:
a) środki powiatu.
7) Zadania do wykonania:
Obecnie szkoła korzysta z grantów Starosty Rawickiego na prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych. Jest to 5 grantów po 1 godzinie na tydzień.
Przeniesienie szkoły do nowej lokalizacji, a przez to poprawa jej warunków lokalowych
da możliwość zwiększenia liczby grantów, a tym samym uczniów z nich korzystających.
8) Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- wzrost liczby grantów – z 5 do 8.
b) rezultatu:
- wzrost liczby uczniów, korzystających z grantów – z 47 do 87.
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Projekt 8. Wykorzystanie sal w budynku na cele społeczne (kształcenie
ustawiczne nauczycieli, spotkania organizacji pozarządowych)
1) Termin realizacji projektu: od 2012
2) Szacunkowy koszt: - 3.175 zł
3) Cele:
a) poprawa warunków kształcenia ustawicznego nauczycieli – dzięki prowadzeniu ich
w nowej lokalizacji,
b) umożliwienie spotkań organizacji pozarządowych – w salach wyremontowanego
budynku powojskowego.
4) Wykonawca:
a) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, doradcy metodyczni,
b) organizacje pozarządowe.
5) Odbiorcy:
a) nauczyciele z terenu powiatu,
b) członkowie organizacji pozarządowych.
6) Źródła finansowania:
a) środki powiatu,
b) środki ośrodka kształcenia nauczycieli,
c) środki organizacji pozarządowych.
7) Zadania do wykonania:
Obecnie kształcenie ustawiczne nauczycieli odbywa się w różnych placówkach
oświatowych Powiatu. Możliwość korzystania z nowoczesnych, przestronnych
pomieszczeń w wyremontowanym budynku znacząco zwiększy komfort odbywania zajęć.
Obecnie organizacje pozarządowe są najczęściej ulokowane w prywatnych
mieszkaniach, a w najlepszym przypadku w wynajmowanych lokalach. Ograniczone
możliwości lokalowe są barierą w odbywaniu spotkań przez organizacje, zwłaszcza
w większym gronie, stanowiąc barierę w ich rozwoju.
Możliwość odbywania spotkań w pomieszczeniach w zrewitalizowanym obiekcie
z pewnością będzie cenną formą wsparcia dla II sektora na terenie powiatu.
8) Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- liczba instytucji i organizacji, korzystająca z nowych pomieszczeń – 4,
- liczba udostępnianych pomieszczeń – 5.
b) rezultatu:
- liczba przeprowadzanych szkoleń – 15,
- liczb osób, korzystających z nowych pomieszczeń – 280,
- liczba odbywanych spotkań – 35.
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Projekt 9. Wykorzystanie boiska przez Szkolny Klub Sportowy oraz
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KADET
1) Termin realizacji projektu: od 2012
2) Szacunkowy koszt: - 172.000 zł
3) Cele:
a) poprawa warunków uprawiania sportu przez młodzież w Szkolnym Klubie
Sportowym,
b) poprawa warunków uprawiania sportu przez młodzież w Międzyszkolnym
Uczniowskim Klubie Sportowym.
4) Wykonawca: dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu, kierownictwo klubów
sportowych.
5) Odbiorcy:
a) uczniowie szkół z terenu powiatu.
6) Źródła finansowania:
a) środki powiatu,
b) środki klubów sportowych.
7) Zadania do wykonania:
Sportowcy Szkolnego Klubu Sportowego oraz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego KADET ćwiczyli na terenie przy budynku szkoły, który nie był własnością
szkoły i położony był przy głównej drodze ewakuacyjnej szpitala i parkingu
przyszpitalnym.
Wybudowanie nowoczesnego, bezpiecznego boiska stworzyło nową jakość
w odbywaniu treningów, przyczyniło się zarówno do poprawy osiąganych wyników, jak
i zwiększenia liczby członków klubów.
8) Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- liczba klubów sportowych, korzystających z nowego boiska – 2.
b) rezultatu:
- liczba sportowców z klubu KADET, trenujących na nowym boisku – 60,
- liczba godzin przeprowadzanych zajęć dla sportowców z klubu KADET
w tygodniu – 78 godzin,
- liczba sportowców Szkolnego Klubu Sportowego, trenujących na nowym boisku – 30,
- liczba godzin przeprowadzonych zajęć dla Szkolnego Klubu Sportowego
w tygodniu – 4,
- liczba uczniów szkół, korzystających z boiska – około 440 (wszyscy uczniowie Zespołu
Szkół nr 3 w Rawiczu i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu),
- liczba godzin przeprowadzonych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Rawiczu w tygodniu – ok. 32,
- liczba godzin przeprowadzonych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu
w tygodniu – 39.
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4.3 REWITALIZACJA W SFERZE GOSPODARCZEJ
4.3.1 Problemy w sferze gospodarczej
Główne problemy w sferze gospodarczej, które rewitalizacja omawianego obszaru powinna
pomóc rozwiązać to:
1) Znaczący wzrost bezrobocia na terenie powiatu. W 2009 roku wzrost liczby
bezrobotnych w stosunku do roku 2007 wyniósł aż 60,81%. Wskaźnik bezrobocia
w Powiecie w 2009 roku wyniósł 11,8%, osiągając wartość zbliżoną do tej z roku
2005 (11,6%) i o 4,5% wyższą od najniższej w analizowanym okresie, tj. z roku 2007.
2) Ograniczone możliwości walki z bezrobociem przez Powiatowy Urząd Pracy
w Rawiczu – problemem, z jakim boryka się PUP jest brak odpowiednich
pomieszczeń, w których udzielane mogłoby być wsparcie osobom poszukującym
pracy oraz niepełnosprawnym.

4.3.2 Zakładane cele w sferze gospodarczej
Realizacja proponowanych rozwiązań powinna doprowadzić do zmniejszenia poziomu
bezrobocia na terenie Powiatu Rawickiego poprzez zintensyfikowanie działań w zakresie
poradnictwa zawodowego zarówno wśród bezrobotnych, jak i uczniów szkół
ponadpodstawowych. Wpływ na to powinny mieć także działania aktywizujące prowadzone
w ramach Klubu Pracy – dzięki organizacji w budynku sali informacji zawodowej oraz sali
Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu.
Rewitalizacja budynku powojskowego wpłynęła również na dodatkowe zatrudnienie
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu i Zespole Szkół nr 3 w Rawiczu:
- 2 etaty - wychowawcy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
- 1 etat - pracownik administracyjno-biurowy w Zespole Szkół nr 3 w Rawiczu,
- 3/4 etatu – sprzątaczka w Zespole Szkół nr 3 w Rawiczu,
- 1/4 etatu – woźny w Zespole Szkół nr 3 w Rawiczu.
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4.3.3 Działania planowane w sferze gospodarczej
Projekt 10. Organizacja w budynku sali informacji zawodowej oraz sali
Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu
1) Termin realizacji projektu: 2012
2) Szacunkowy koszt: - 145 900 zł brutto.
3) Cele:
a) stworzenie warunków do poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Rawiczu,
b) zmniejszenie bezrobocia na terenie powiatu.
4) Wykonawca: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, dyrektor Zespołu Szkół
nr 3 w Rawiczu.
5) Odbiorcy:
a) osoby bezrobotne,
b) absolwenci poszukujący pracy,
c) osoby, pragnące podwyższyć swoje wykształcenie,
d) osoby, pragnące się przekwalifikować.
6) Źródła finansowania:
a) środki Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu.
7) Zadania do wykonania:
Na I piętrze zrewitalizowanego budynku 2 sale udostępniane zostały na potrzeby
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Mieszczą się w nich: sala informacji zawodowej
oraz Klub Pracy.
8) Wskaźniki realizacji projektu
a) produktu:
- liczba pomieszczeń, użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu – 2,
- liczba zatrudnionych pracowników – 2.
b) rezultatu:
- liczba osób, korzystających z pomieszczeń – ok. 2000 rocznie,
- liczba udzielonych porad, informacji – ok.2000 rocznie,
- liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba godzin – ok. 48 szkoleń (zajęcia aktywizacyjne
w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy po 5 godzin każde szkolenie oraz
minimum 1 szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy; każde po 3 tygodnie
(min. 55 godzin),
- spadek liczby bezrobotnych - min. 2 %.
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5 NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW
NA POZIOMIE MIASTA, POWIATU I WOJEWÓDZTWA

5.1 DOKUMENTY NA POZIOMIE GMINY
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz
Celem pierwszorzędnym zapisanym w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz
w ramach Obszaru Infrastruktura jest „Remontować i podwyższać standard istniejącej
bazy edukacyjnej oraz obiektów użyteczności publicznej”.

5.2 DOKUMENTY NA POZIOMIE POWIATU
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego
Przedsięwzięcia przewidziane w Lokalnym Programie Rewitalizacji zgodne są z misją
Powiatu zapisaną w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego, która
brzmi: „Powiat Rawicki - Obszar zrównoważonego rozwoju południowej wielkopolski
sprzyjający rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości oraz lokalnej inicjatywie. Zasobny
powiat z dobrą infrastrukturą sprzyjający dobremu poziomowi edukacji, kultury i rekreacji”.
Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe wpisuje się w Priorytet
Gospodarka. Organizacja w budynku sali informacji zawodowej i sali Klubu Pracy
Powiatowego Urzędu Pracy przyczyni się do tworzenia warunków dla rozwoju sektora MSP.
Zgodność ze społecznym priorytetem polega na tym, iż realizacja niniejszych zadań
przyczyni się do wzmacniania istniejących struktur oświaty. Wykorzystanie sal w budynku na
cele społeczne - kształcenie ustawiczne nauczycieli i spotkania organizacji pozarządowych
wpłynie natomiast na skuteczne wykorzystywanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla
rozwoju efektów edukacyjnych. Jest to pierwszorzędny cel Strategii w Priorytecie
Społeczność, który dokładnie brzmi: „Wzmacniać istniejące struktury oświaty i jej bazę oraz
skutecznie wykorzystać wykwalifikowaną kadrę dla rozwoju efektów edukacyjnych”.
Kierunki działań w ramach tego Priorytetu mające związek z planowanymi
przedsięwzięciami to: „Poprawa stanu technicznego i jakości bazy lokalowej na poziomie
wszystkich placówek oświatowych”, „Szkolne centra informacji i planowanej kariery”.
Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się również w cel drugorzędny Priorytetu
Społeczność, który brzmi: „Tworzyć warunki do zahamowania procesów emigracyjnych
młodego pokolenia z terenu powiatu oraz stworzyć możliwości samorealizacji” oraz dwóch
kierunków działania: „Poprawienie dostępności szerokiej oferty edukacyjnej na różnych
szczeblach kształcenia” i „Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury społecznej
podwyższającej komfort życia mieszkańców”.
Zgodność z Priorytetem Infrastruktura ujawnia się natomiast w realizacji celu
„Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej”.
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Powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
na lata 2007-2013
Lokalny Program Rewitalizacji powiązany jest także z Powiatowym programem promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007-2013 oraz następującymi
celami strategicznymi i operacyjnymi w niej zapisanymi:
Cel strategiczny I: Przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia i jego skutkom społecznym
Cel operacyjny 1. Zahamowanie procesów emigracyjnych młodego pokolenia – osób do 25
roku życia., Działanie: Objecie grupy docelowej usługami informacji zawodowej
i poradnictwa zawodowego
Cel operacyjny 3.Wspieranie procesów integracji zawodowej osób w niekorzystnej sytuacji
na lokalnym rynku, Działanie: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Cel strategiczny II. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i sektora MSP
Cel operacyjny 1. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej, Działanie: Wsparcie
osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą (powiązanie wynikające
z planowanej organizacji w budynku poddanemu rewitalizacji sali informacji zawodowej oraz
sali Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy).

5.3 DOKUMENTY NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
Realizacja projektów przewidzianych w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest zgodna
z celem generalnym Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe przyczyni się z jednej
strony do poprawy jakości przestrzeni województwa, a z drugiej do poprawy systemu
edukacji. Przeniesienie do budynku części Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu oraz
Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu, organizowanie w tym miejscu zajęć pozalekcyjnych wpłynie
na poprawę systemu edukacji. Natomiast organizacja w budynku sali informacji zawodowej
oraz sali Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy przyczyni się do poprawy rynku pracy
i stanu gospodarki. Wpływ na sferę społeczną będzie miało przeznaczenie sal w budynku na
cele społeczne, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Rawiczu czy zajęć Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci
i działalności Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu. Umożliwienie
społeczności korzystania z boiska na cele sportowe skutkować będzie wzrostem poziomu
życia mieszkańców.
Planowane przedsięwzięcia zgodne są z następującymi strategicznymi i operacyjnymi celami
Strategii:
Cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku
Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym
Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego pozwoli podnieść jakość przestrzeni, wpłynie
na poziom jej wyposażenia w infrastrukturę. Zgodnie z zapisami Strategii, realizacja tego
zadania będzie krokiem ku tworzeniu spójnego systemu między przestrzenią a infrastrukturą.
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Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia
Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji.
Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia.
Cel operacyjny 3.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia.
Cel operacyjny 3.4. Poprawa organizacji rynku pracy.
Dzięki rewitalizacji budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe możliwa będzie
poprawa warunków organizacji planowanych tam zajęć, warunków nauczania i jakości
kształcenia, co wiąże się ze wzrostem kompetencji mieszkańców w przyszłości.
Do realizacji celów związanych z rozwojem przedsiębiorczości i poprawą organizacji pracy
przyczyni się również organizacja w budynku poddanemu rewitalizacji sali informacji
zawodowej oraz sali Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu.
Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego
Cel operacyjny 4.3. Rozwój usług socjalnych.
Cel operacyjny 4.7. Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie poszerzenie oferty dydaktycznorehabilitacyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz sportowej dla osób
korzystających z boiska, a także oferty zajęć pozalekcyjnych.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013
Planowane działania doskonale wpisały się w założenia Priorytetu IV Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Rewitalizacja
budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe oraz towarzyszące zadania przyczyniły
się do realizacji celu głównego Priorytetu IV, którym jest: „Restrukturyzacja obszarów
problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia”.
Zgodnie z zapisami w WRPO rewitalizacja budynku i terenu powojskowego istotnie
wzmocniła infrastrukturę niezbędną dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Słuszność podejmowanych działań na rzecz rewitalizacji potwierdza także zgodność założeń
planowanych przedsięwzięć z WRPO w zakresie dążenia do zapewnienia spójności
społecznej, poprzez działania wzmacniające bezpieczeństwo, promujące integrację
gospodarczą, społeczną i kulturową obszaru, zwalczające różne formy dyskryminacji oraz
poprawiające podaż i dostępność kluczowych usług, w tym oświatowych i społecznych.
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6 OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PROGRAMU
REWITALIZACJI I WNIOSKI
Wszystkie zadania, przyjęte do realizacji w ramach programów pomocowych funduszy
strukturalnych, objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych,
obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.
Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na dwie
kategorie, zgodnie z wytycznymi KE:
 wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są
w jednostkach materialnych,
 wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom
wynikającym z wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników
materialnych lub finansowych.
Dla każdego z 10 opisanych w rozdziale 3 projektów rewitalizacyjnych sporządzono osobną
listę wskaźników produktu i rezultatu; każdy z nich ma mierzalną formę. Są one przypisane
zarówno do zadań o charakterze przestrzennym, jak i społecznym i gospodarczym.
Bardzo ważne jest nie tylko określenie mierzalnych wskaźników, wskazujących na stan
docelowy, który ma być osiągnięty, ale także odnotowanie stanu pierwotnego, aby być
w stanie na bieżąco monitorować postępy w wykonaniu zadań oraz ocenić efekt końcowy.

Wnioski
 Przeprowadzona analiza sytuacji powiatu w świetle możliwości jej poprawy poprzez
rewitalizację obszaru powojskowego wykazała, że:


na rewitalizowanym od 1999 roku obszarze istniały niszczejące i szpecące budynki,
a teren wymagał prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych,



sytuacja lokalowa niektórych powiatowych placówek oświatowych nie była dobra.
Korzystały one z wynajmowanych pomieszczeń, nie dostosowanych do celów
prowadzenia zajęć szkolnych.



w przypadku działającego na rewitalizowanym terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Rawiczu nie było warunków do bezpiecznego i komfortowego odbywania zajęć
sportowych,



brak było dogodnych warunków do prowadzenia treningów przez sportowców
z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego KADET,



występowały ograniczone możliwości organizacji zajęć Zespołu Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dzieci



występowały ograniczone możliwości działalności Stowarzyszenia Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych w Rawiczu,



występowały ograniczone możliwości organizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach
grantów Starosty Rawickiego przez Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu,
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występowały ograniczone możliwości kształcenia ustawicznego nauczycieli i spotkań
organizacji pozarządowych,



powiat od kilku lat notuje wzrost bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu ma
ograniczone możliwości walki z bezrobociem z uwagi, iż nie dysponował
odpowiednimi pomieszczeniami, w których udzielane mogłoby być wsparcie osobom
poszukującym pracy oraz niepełnosprawnym.

 Zidentyfikowane możliwości rozwiązania wyżej wymienionych problemów zostały
w programie rewitalizacji skonkretyzowane w postaci 10 projektów strategicznych,
z których każdy został szczegółowo opisany i podzielony na zadania.
 Realizacja zaplanowanych w Programie 10 projektów powinna doprowadzić do
osiągnięcia założonych celów programu rewitalizacji, z których najważniejsze to:


zrewitalizowanie budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe,



poprawa warunków nauki i nauczania uczniów z terenu powiatu i ich nauczycieli
poprzez przeniesienie do budynku części Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu
oraz Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu,



zapewnienie możliwości bezpiecznego i komfortowego odbywania zajęć sportowych
na wybudowanym boisku,



zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie Powiatu Rawickiego poprzez
zintensyfikowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego,

 Główne elementy kosztowe realizacji programu obejmowały prace remontowe
i adaptacyjne, dotyczące budynku powojskowego i jego otoczenia. Ich wartość
kosztorysowa wynosiła ok. 6,3 mln zł brutto. Powiat Rawicki pozyskał dofinansowanie
w wysokości 75% wartości inwestycji. Środki na wkład własny zostały zagwarantowane
w planie inwestycyjnym powiatu, zatwierdzonym przez jego Radę.
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7 PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI
Finansowy plan realizacji rewitalizacji miał odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym, a później w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego.
Główne elementy kosztowe realizacji programu obejmowały prace remontowe i adaptacyjne,
dotyczące budynku powojskowego i jego otoczenia. Ich wartość wyniosła około 6,3 mln zł
brutto. Powiat Rawicki pozyskał dofinansowanie w wysokości 75% wartości inwestycji.
Środki na wkład własny zostały zagwarantowane w planie inwestycyjnym Powiatu,
zatwierdzonym przez jego Radę.
Inne przedsięwzięcia przewidziane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów
Powojskowych w Powiecie Rawickim to praktycznie zadania bezinwestycyjne. Finansowanie
ich odbywało się z bieżących środków finansowych Starostwa, które były przeznaczane na
utrzymanie oświaty, poprawę infrastruktury społecznej w zakresie edukacji młodzieży, w tym
sportowej.
W planach wydatków budżetu Powiatu Rawickiego na lata 2010 - 2012 przewidziano do
realizacji zadanie: readaptacja na cele oświatowe budynku powojskowego, w celu poprawy
warunków nauczania, a łączne nakłady finansowe wyniosły ok. 6,3 mln zł brutto.
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8 SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU
System wdrażania Programu Rewitalizacji będzie realizowany w oparciu o system wdrażania
pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie –
beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych – obowiązek
przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu
ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 roku.
Poszczególne projekty są wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według
źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza
konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad
wykorzystania danych środków finansowych.

8.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM
REWITALIZACJI
Przed przystąpieniem do opracowywania LPR Starosta Rawicki powołał Zespół Zadaniowy
ds. przygotowania programu rewitalizacji oraz pełnomocnika ds. rewitalizacji, którego
zadaniem była koordynacja prac zespołu. Osobą tą był Wicestarosta.
Po uchwaleniu przez Radę Powiatu Programu Rewitalizacji, Starosta Rawicki powołał zespół
zadaniowy do spraw zarządzania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Koordynatorem prac zespołu będzie nadal pełnomocnik do spraw rewitalizacji.
Zakres zadań zespołu jako instytucji zarządzającej obejmuje przede wszystkim:
 zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami
programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień
publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie
przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz
przebiegu realizacji projektów w ramach Programu ,
 zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji
i promocji Programu,
 przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Programu (monitoring),
 aktualizację Programu,
 dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Programu.

8.2 INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA LOKALNY PROGRAM
REWITALIZACJI
Instytucją wdrażającą Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich jest Starostwo
Powiatowe w Rawiczu. Starostwo jako instytucja wdrażająca Lokalny Program Rewitalizacji
jest odpowiedzialna za:
 kreowanie, opracowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie
realizacji poszczególnych zadań, zapisanych w programie,
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kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami
w programie,
monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,
zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
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9 MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA

9.1 SYSTEM MONITOROWANIA LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Kluczowe znaczenie w stymulowaniu realizacji i bieżącym monitorowaniu Lokalnego
Programu Rewitalizacji odgrywa Starosta Rawicki oraz Rada Powiatu. Monitoring odbywa
się za pośrednictwem instytucji zarządzającej programem, której rolą jest monitorowanie
przebiegu realizacji zadań zawartych w programie oraz ewentualne interweniowanie
w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

9.2 SPOSOBY OCENY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
I JEGO AKTUALIZACJI
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem otwartym, który ma odzwierciedlać
rzeczywiste priorytetowe działania, związane z rozwojem społecznym, gospodarczym
i przestrzennym oraz potrzeby lokalnej społeczności. W związku z tym dokument ten
poddawany jest systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz - w razie potrzeby aktualizowany.
Do aktualizacji Programu zobowiązany będzie zespół zadaniowy wraz z pełnomocnikiem.
Aktualizacja odbywać się będzie każdorazowo według potrzeb na wniosek poszczególnych
Komisji Rady Powiatu, Zarządu Powiatu lub Starosty Rawickiego. Aktualizacja Programu
odbywać się będzie przy współpracy z partnerami społecznymi.
Z kolei ocena formalna realizacji programu należeć będzie do Starosty Rawickiego i Rady
Powiatu. Uwagi na temat przebiegu realizacji Programu mogą także zgłaszać partnerzy
społeczni oraz inne zainteresowane podmioty.
Skuteczność Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie poddawana bieżącej ocenie przez
zespół zadaniowy i sprawozdawana Staroście, który z kolei będzie relacjonował wykonanie
planu Radzie Powiatu. Użyte zostaną tu wskaźniki postępu realizacji i oceny skuteczności
wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych
i w wytycznych dotyczących wdrażania programów finansowanych ze środków UE.

9.3 PUBLIC RELATIONS LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:
 zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy
Unii Europejskiej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie
gminy,
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zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się
o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów dla
wszystkich grup docelowych z terenu powiatu,
zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz
obowiązujących w tym zakresie procedurach,
inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,
zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie
i realizowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie działań informacyjnych
i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i technologii, m.in. takich jak: Internet,
poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia
komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

Informując o przebiegu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dąży się do:
 przekazania mieszkańcom informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
 wyjaśnienia mieszkańcom korzyści płynących z procesu rewitalizacji, w zamian za
tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także
finansowy,
 uzyskania partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji - wyrażania
własnych opinii, aktywnego udziału w planowaniu kolejnych działań (zgłaszania
projektów), udziału w realizacji i finansowaniu niektórych zadań rewitalizacyjnych,
 pobudzania mieszkańców i innych partnerów społecznych do przedstawiania
własnych projektów, które mogłyby być współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
Wszelkie działania podejmowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji uwzględniają
potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu
osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi programu są:
 społeczeństwo – bezpośredni beneficjant – kształtowanie i informowanie opinii
publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii
Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach
płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów
zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla
inwestycji,
 beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające
z wdrażanej pomocy.
Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia
oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego
uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii
Europejskiej.
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Lokalnego Programu Rewitalizacji są
stosowane zamiennie m.in. następujące środki i instrumenty:
 wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody
prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych,
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spotkania warsztatowe zespołu zadaniowego,
przeprowadzanie sondaży społecznych,
informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie
o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu powiatu,
serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat
możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to
kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Lokalnego Programu Rewitalizacji
i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla powiatu,
publikacje, broszury informacyjne – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny
sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli
instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą,
współpraca z mediami – publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej telewizji
i rozgłośniach radiowych, zorganizowanie konferencji oraz ogłoszenia to kluczowe
źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji,
w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.
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