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1. Wstęp.
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie
podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony
zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Stanowi
podwalinę współpracy między samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, właścicielami zabytków
i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Współpraca ta, prowadzona dotychczas oraz rozwijana
w kolejnych latach, powinna przynieść lokalnej społeczności wymierne korzyści – zachowanie naszego
dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
Dziedzictwo kulturowe to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, to zasób rzeczy
nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi
i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz
przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne
i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego,
dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty
cywilizacyjnej. Dziedzictwo kulturowe najczęściej utożsamiane jest z archeologią, architekturą, sztuką czy
ogólnie zabytkami.
W skład Powiatu Rawickiego wchodzi pięć gmin: gmina Rawicz, gmina Bojanowo, gmina Jutrosin,
gmina Miejska Górka oraz gmina Pakosław. Na dzień dzisiejszy (stan na miesiąc grudzień 2014 r.), ze
wszystkich gmin Powiatu Rawickiego, gmina Pakosław posiada aktualny Gminny Program Opieki nad
Zabytkami (na lata 2013-2016), gmina Miejska Górka posiada aktualny Gminny Program Opieki nad
Zabytkami (na lata 2015 – 2018), opracowany przez gminę Jutrosin Program, utracił już aktualność
(obowiązywał w latach 2008-2011), pozostałe gminy nie posiadają jeszcze programu opieki nad zabytkami.
Świadomość potrzeby ratowania i ochrony zabytków, dbanie o należyty stan zabytków jest coraz
powszechniejsza wśród mieszkańców naszego powiatu. Rewitalizacja poszczególnych obiektów, jak również
całych zespołów zabudowy jest szansą na ich uratowanie. Tak więc stworzenie programu opieki nad
zabytkami jest nie tylko koniecznością przewidzianą ustawą, ale przede wszystkim potrzebą społeczną. Jest
również ważnym czynnikiem w upowszechnianiu wiedzy i pomaganiu właścicielom zabytków w dbaniu o ich
dobrą kondycję. Dane miejsce nigdy nie będzie atrakcyjne dla turysty, jeżeli jego zabytki będą zaniedbane,
niewłaściwie promowane czy eksponowane. To urok zadbanych zabytków, ulicznych zaułków i parków
tworzy niepowtarzalny charakter danego miejsca, do którego z chęcią powraca turysta. Kultura i tradycja
naszego regionu, atrakcyjne położenie geograficzne oraz zabytki tworzą niepowtarzalny produkt turystyczny,
który powinien być znaczącym elementem rozwoju powiatu.
Główną ideą Programu jest wytyczenie dróg pozwalających osiągnąć odczuwalną i akceptowaną
społecznie poprawę w zakresie stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na
terenie powiatu rawickiego. Niezwykle ważnym jest, aby działania czynione w tych kierunkach były
wykonywane przy czynnym i świadomym współudziale społeczności lokalnej. Obowiązkiem Samorządu
Powiatu Rawickiego jest z kolei podnoszenie świadomości społecznej w zakresie opieki nad zabytkami oraz
efektywne usprawnianie mechanizmów regulujących te kwestie.
2. Postawa prawna realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na
lata 2013-2016”.
W 2012 r. Starosta Rawicki zlecił opracowanie „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami

Powiatu

Rawickiego

na

lata

2013-2016”,

który

następnie

został

przekazany

Wielkopolskiemu

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. W kwietniu 2013 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator
Zabytków działając na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), zaopiniował pozytywnie przedstawiony „Powiatowy Program
Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013-2016”. Rada Powiatu Rawickiego w dniu 26
kwietnia 2013 r. przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/229/13 „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu
Rawickiego na lata 2013-2016”. Dokument wszedł w życie 10 czerwca 2013 r., tj. po 14 dniach od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 2013, poz. 3693 z dn. 27 maja
2013 r. Na mocy art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), Zarząd Powiatu Rawickiego sporządza co 2 lata sprawozdanie z realizacji
programu, które następnie przedstawia Radzie Powiatu Rawickiego.
3. Obszary realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego
na lata 2013-2016” w latach 2013 - 2014.
Działania podjęte w latach 2013-2014 w zabytkach nieruchomych, których właścicielem jest Powiat Rawicki
oraz na szlakach turystycznych, miały na celu pozostawienie ich w dobrym i dostatecznym stanie
technicznym. W odniesieniu do zabytków nieruchomych, których właścicielem jest Powiat Rawicki, podjęto
w latach 2013 - 2014 szereg działań.
W obszarze działania: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach
zabytkowych nieruchomych będących własnością Powiatu Rawickiego podjęte zostały działania:
•

zabezpieczenie i utrzymanie tych obiektów oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie,

•

korzystanie z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości.

Zapewniając warunki do naukowego badania i dokumentowania obiektów zabytkowych, zrealizowano
następujące zadania określone w „Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na
lata 2013-2016”:
1. Obiekty w rejestrze zabytków:
Zadanie 1.1. Zespół Pałacowy w Golinie Wielkiej - ze względu na zgłoszone do zabytku roszczenia
spadkobiercy ostatniego właściciela, Starostwo Powiatowe w Rawiczu w dalszym ciągu wykonuje bieżące
prace porządkowe i zabezpieczające, jednocześnie wstrzymując się z planowaniem remontów w obiekcie.
Zadanie 1.2. Kościół poewangelicki w Miejskiej Górce - w 2013 r. na terenie otaczającym powyższy obiekt
wykonano prace porządkowe (przycięcie gałęzi drzew zagrażających kościołowi, wykoszenie trawy,
usunięcie zakrzaczenia) oraz dokonano rozbiórki zniszczonej dzwonnicy (stanowiącej odrębny obiekt),
ze względu na zagrożenie właścicieli sąsiadujących nieruchomości. W 2014 r. wykonano jedynie wykaszanie
trawy i chwastów na otaczającym terenie.
Zadanie 1.3. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie w 2013 r. podjęto
następujące przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami poprzez prowadzenie następujących prac
konserwatorskich, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie:
wymiana stolarki okiennej (wymiana 18 okien) oraz wymiana głównych drzwi wejściowych. Łączny koszt:
44.936,00 zł (brutto). Dodatkowo na bieżąco naprawiane były usterki związane z utrzymaniem obiektu.
W październiku 2014 r. przy Dworze w Łaszczynie rozpoczęto następujące roboty obejmujące:

•

budowę instalacji drenarskiej (drenaż opaskowy),

•

remont i wymianę studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej,

•

wykonanie zewnętrznych izolacji pionowych ścian fundamentowych wraz z wymianą studzienek
okiennych (doświetlaczy piwnicznych),

•

wymianę ciągów pieszych z płyt betonowych i opasek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej prostokątnej szarej i opaski żwirowe oraz wymianę schodów zewnętrznych.
Planowane zakończenie robót przewidziane jest na dzień 15 grudnia 2014 r. Koszt wyżej

wymienionych robót to: 106.858,76 zł (brutto). Jeszcze w tym roku nastąpi wymiana okien w budynku
(20 sztuk). Planowany koszt to: 57.000,00 zł (brutto). W 2014 r. również odświeżono pokoje wychowanków
poprzez odmalowanie ścian, wymieniono grzejniki, które ciekły (żeliwne na aluminiowe).
Zadanie 1.4. Dom Pomocy Społecznej w Osieku - prowadzono stałą obserwację substancji zabytkowej.
Na bieżąco pielęgnowano park otaczający Dom Pomocy Społecznej.
Zadanie 1.5. Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie została zrealizowana wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacja technologiczna kotłowni
i instalacja gazowa dla kotłowni budynku dydaktycznego nr 2 (ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo).
Zadanie 1.6. Obiekty I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.
W I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz – w roku 2013 zostały
zrealizowane następujące prace remontowe:
•

utworzono nową pracownię fizyki – zakupiono wyposażenie, biurko w zabudowie, wykonano prace
hydrauliczne,

•

wyremontowano trzy sale lekcyjne,

•

naprawiono instalacje elektryczne w trzech salach lekcyjnych oraz w pustym mieszkaniu
przeznaczonym na cele administracyjne, w budynku mieszkalnym przylegającym do szkoły,

•

naprawiono chodnik przy wejściu do budynku mieszkalnego przylegającego do szkoły.
w roku 2014 zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

•

do 6 sal lekcyjnych zakupiono komputery wraz z monitorami (dziennik elektroniczny),

•

zakupiono 3 komputery wraz z monitorami do biblioteki,

•

wykonano remont pokoju nauczycielskiego oraz ubikacji dla pracowników szkoły (naprawa instalacji
elektrycznej, drobne prace w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, szpachlowanie,
malowanie ścian, montaż płyt gipsowo – kartonowych, montaż wykładziny pcv, montaż paneli
podłogowych, założenie płytek),

•

zakupiono zabudowę – regały + biurka do Lokalnego Centrum Historii,

•

wykonano renowację sztandaru,

•

wykonano drewnianą przeszkloną zabudowę do sztandaru,

•

pomalowano szatnie uczniowskie,

•

wykonano remont sufitu oraz bieżącą konserwację (odnowienie) sali sportowej tzw. „starej części”
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, dzięki czemu oddano tzw. starą salę sportową do
użytku,

•

zlecono wykonanie projektu remontu dachu i poddasza budynku dydaktycznego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Rawiczu.

Szkoła prowadzi działania mające na celu

upowszechnianie wiedzy o zasobach kulturalnych

i przyrodniczych oraz rozwoju sportu i turystyki:
1. Szkoła była współorganizatorem powiatowych uroczystości z okazji 94 Rocznicy przyłączenia
Powiatu Rawickiego do Polski połączonych z 15-leciem istnienia samorządu powiatowego.

2. Organizowane są akademie i okolicznościowe wystawy, upamiętniające przełomowe wydarzenia
z historii Polski.
3. Uczniowie biorą udział w projekcie „Akademia Talentów Przyrodniczych”. Projekt realizowany jest
przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Jego celem jest

podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji

w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia
zdolnego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii.

4. Uczniowie biorą udział

w kampanii „Zadbaj o klimat” mającej

na celu promowanie postaw

ekologicznych- podejmowanie prostych działań mających na celu ochronę naszego środowiska:
„Oszczędzaj wodę!”, „Ogranicz zużycie papieru”, „Wyłączaj urządzenia elektryczne z gniazdka”.

5. W szkole obchodzony jest „Dzień ziemi” - projekt mający na celu wsparcie Kampanii Wodnej
organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. Ma na celu promowanie postaw ekologicznych
wśród uczniów.

6. Młodzież z sukcesem bierze udział w konkursach i olimpiadach:
•

uczennica została zwycięzcą IV edycji konkursu ogólnopolskiego ,,Losy bliskich i losy dalekich życie Polaków w latach 1914- 1989”. Otrzymała: nagrodę Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego dla zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego, Stypendium Fundacji
Armii Krajowej z Londynu oraz nagrodę - wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europejskiego
w Brukseli, który miał miejsce 15-19 IX 2013r.,

•

uczniowie uzyskują wysokie lokaty w finale Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki,

•

uczennica szkoły została finalistką V Międzynarodowego Konkursu Historycznego Śląskie Zamki
i Pałace,

•

w konkursie przyrodniczym „Salamandra” uczeń szkoły zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego,

•

w Konkursie „Bliżej Europy” organizowanym przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Wrocławskiego nasze uczennice zakwalifikowały się do czołowej dziesiątki,

•

uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i Olimpiadzie

Historycznej,

•

w konkursie „Oblicza patriotyzmu dawniej i współcześnie” zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Rawiczu uczennica Liceum zajęła II miejsce.

•

Uczniowie Liceum uczestniczą w rajdach rowerowych, współpracując z PTTK Oddział Rawicz.

Młodzież z dużymi sukcesami bierze udział w różnorodnych zawodach i imprezach sportowych, młodzież
i nauczyciele uczestniczyli w Festiwalu Sportu. W roku szkolnym 2013/2014 w klasyfikacji powiatowej szkoła
zajęła I miejsce w punktacji na najbardziej usportowioną szkołę i I miejsce w punktacji ogólnej. Nauczyciele
wychowania fizycznego wzięli udział w akcji „Ćwiczyć każdy może” w ramach projektu „Rok Szkoły
w Ruchu”. W maju 2014 r. kapituła konkursu przyznała szkole tytuł „Szkoła w Ruchu”.
Liceum jest organizatorem zawodów sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym oraz ogólnopolskim.
Do najbardziej znaczących należy zaliczyć: Mistrzostwa Rejonu Leszczyńskiego Licealiady Wielkopolskiej
w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców oraz halowej piłce nożnej, Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Chłopców im. Tadeusza Konata, Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej dla pracowników oświaty, Turniej
Koszykówki o Puchar Rady Osiedla Westerplatte, Rawicki Turniej Mistrzów w ramach WOŚP.
Szkoła współpracuje z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi w sektorach edukacji i kultury oraz w sektorze kultury fizycznej i turystyki.
Obiekty w ewidencji konserwatorskiej:
Zadanie 1.7. i 1.8. W latach 2013 i 2014 w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego
w Rawiczu przy ul. Rynek 17 i Wały J. Dąbrowskiego 2 realizowane były prace remontowo – naprawcze
wynikające z dokonywanych przeglądów technicznych obu obiektów. Ponadto w miesiącu listopadzie br.
rozpoczęto remont Punktu Obsługi Interesantów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz sali narad.
Zadanie

1.9.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawiczu - po kontroli stanu technicznego

obiektu w listopadzie 2013 r. i w 2014 r. zalecono:
•

naprawę izolacji pionowej od strony zachodniej – wymianę zwodów instalacji odgromowej –
wykonano drobne naprawy,

•

wymianę tynków wewnętrznych w piwnicy od strony zachodniej budynku przy użyciu zapraw
renowacyjnych – nie wykonano z powodu braku środków,

•

wymianę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich – wykonano drobne naprawy przy okazji
prac dekarskich,

•

oczyszczenie rynien – wykonano,

•

przejrzenie i regulację stolarki okiennej i drzwiowej – wykonano społecznie. Jednak okna nadają się
do wymiany.
Ponadto w lutym 2014 r. konieczne było wykonanie prac dekarskich (sypiące się dachówki -

zgłoszenie przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) – 369,00 złotych. Dokonano naprawy
instalacji sanitarnej – 491,00 zł, a także uszczelniono instalację gazową w czerwcu 2014 r. – 553,50 zł.

Z prac inwestycyjnych konieczny jest kompleksowy remont pokrycia dachu, wymiana rynien, rur
spustowych i obróbek blacharskich - kontrole stanu technicznego obiektu roczne jak i pięcioletnie wskazują
na konieczność realizacji wymienionego zadania. W roku 2013 i 2014 nie zostało wykonane z powodu braku
środków finansowych.
Do podniesienia estetyki budynku koniecznym jest zmycie elewacji metodą ciśnieniową oraz
uzupełnienie spoin i wykonanie impregnacji muru środkami do konserwacji ścian ceramicznych - kontrole
stanu technicznego obiektu wskazują na konieczność realizacji wymienionego zadania. W roku 2013 i 2014
nie zostało wykonane z powodu braku środków finansowych.
Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu podlega ochronie konserwatorskiej.
Systematycznie dokonuje się przeglądów stanu technicznego obiektu. W miarę posiadanych środków
przeprowadza się drobne i niezbędne naprawy. Z powodu braku środków finansowych nie można, od co
najmniej dwóch lat, przeprowadzić prac malarskich.
Zadanie 1.10. W Zespole Szkół Specjalnych, im. Jana Pawła II w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9f,
przeprowadzono następujące remonty w 2013 roku:
•

wymiana okna na klatce schodowej pomiędzy parterem a I piętrem – szt. 1,

•

wymiana okna na II piętrze – okno szczytowe – szt. 1,

•

malowanie korytarza na parterze i I piętrze,

•

prace malarskie - malowanie ze szpachlowaniem dwóch pomieszczeń na parterze.

Przeprowadzone remonty w 2014 roku:
•

wymiana okien – parter - toaleta chłopców – szt.2,

•

wykonanie prac remontowo-malarskich w toaletach – parter,

•

malowanie korytarza na II piętrze,

•

wymiana okien w sali – I piętro – szt.2,

•

prace remontowo-malarskie; malowanie, szpachlowanie z wymianą podłogi w sali multimedialnej
oraz 4 salach dydaktycznych

Zakupiono nowoczesny sprzęt dydaktyczny w latach 2013-2014:
•

tablet, notebook wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym, radiomagnetofon oraz mikrofon zbierający,
kserokopiarkę z funkcją drukarki oraz nowy rejestrator do monitoringu obiektu szkoły, tablicę
multimedialną wraz z oprogramowaniem edukacyjnym i wyposażeniem sali,

•

w ramach rewitalizacji budynku powojskowego zakupiono: 4 telewizory LCD 42 cale, 4

kina

domowe, 4 laptopy, 4 drukarki oraz rzutnik.
Zadanie 1.11. Działania utrzymujące doskonały stan obiektu po readaptacji na cele oświatowe budynku
powojskowego w byłych Koszarach Korpusu Kadetów, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9e.
Zadanie 1.12. W latach 2013-2014 w budynkach należących do Zespołu Szkół Zawodowych
w Rawiczu dokonywano systematycznych przeglądów stanu technicznego oraz przeprowadzane były
drobne remonty i prace malarskie, wynikające z bieżących potrzeb i możliwości finansowych. W roku 2013
przeprowadzono remont klasopracowni nr 19, 20 i 21 oraz gabinetu wicedyrektora w budynku „B”.

Pomalowano również korytarz w piwnicy budynek „C”, pokój nauczycielski oraz okna od strony ulicy
w budynku „B”. Przeprowadzono częściowe malowanie elewacji w budynku „C”. W roku 2014 pomalowano
i wymieniono wykładzinę w sali 25 i 31 oraz przeprowadzono całościowy remont w sali 17. W Zespole Szkół
Zawodowych w Rawiczu nadal planowane jest przeprowadzenie remontu sieci elektrycznej aluminiowej na
miedzianą, antyporażeniową

w budynku „A”, dokończenie wymiany stolarki okiennej w budynku „C”,

budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz modernizacja budynku dydaktycznego ”C” (przebudowa
pracowni dydaktycznych, rozbudowa instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnych).

2. Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
budowlanych przy obiektach zabytkowych z terenu powiatu rawickiego wpisanych do rejestru
zabytków

nie

stanowiących

własności

powiatu,

w

szczególności

obiektów

architektury

i budownictwa, zabytków ruchomych i zabytków archeologicznych.
Zadanie 2.1. Zamieszczono informacje o możliwości ubiegania się o taką dotację na stronie internetowej
Starostwa wraz z określeniem zasad udzielania dotacji.
Zadanie 2.2. Informowano o możliwości udzielenia przez Radę Powiatu Rawickiego, na wniosek Zarządu
Powiatu, dotacji celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich. Zasady udzielania
dotacji określone zostały w Uchwale Nr XI/72/11 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych, nie stanowiących własności Powiatu
Rawickiego.
Zadanie 2.3. Informowano o innych zewnętrznych źródłach (zarówno publicznych jak i prywatnych)
dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy obiektach zabytkowych
poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Powiatu Rawickiego.
3. Informowano o możliwości ustanowienia przez starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków. W latach 2013-2014 Starostwo Powiatowe
w Rawiczu współpracowało z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. Informowano o możliwości wydania przez starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków decyzji o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych zagrożonych zniszczeniem lub
uszkodzeniem w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia lub – o ile
usunięcie zagrożenia nie jest możliwe – wywłaszczenie tych obiektów na wniosek Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, na terenie
której, położony jest ten obiekt.
Zadanie 8.1. Szczegółowa inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz innych atrakcji
i infrastruktury turystycznej powiatu, stworzenie zbioru baz danych – prowadzone są prace przygotowawcze.
Zadanie 8.2. Na podstawie opracowanej inwentaryzacji przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej –
prowadzone są prace przygotowawcze.
Zadanie 8.3. Promocja przygotowanej oferty – po zakończeniu prac przygotowawczych.
Zadanie 8.6. Udział w cyklicznych imprezach: targi rolnicze w Gołaszynie, Dożynki Powiatowe oraz Rawicki
Jarmark Historyczny.

10. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zasobów kulturowych
i przyrodniczych oraz rozwoju turystyki w powiecie rawickim.
Zadanie

10.1.

Współpraca

z

organami

samorządowymi,

stowarzyszeniami

oraz

organizacjami

pozarządowymi (na podstawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)
działającymi w sektorach edukacji oraz kultury i sztuki w zakresie:
•

edukacji dzieci i młodzieży,

•

organizacji konkursów (literackich, historycznych, fotograficznych) poszerzających wiedzę uczniów
na temat dziedzictwa kulturowego i jego ochrony,

•

upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,

•

organizacji imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu.

W latach 2013-2014 podjęto nw. działania:
Dofinansowane i wsparte w 2013 r. były następujące imprezy:
•

XXIII Wielkopolski Przegląd „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”,

•

XVII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy,

•

XX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – etap powiatowy,

•

XV Powiatowy Konkurs Muzyczno – Plastyczny o Znanych Kompozytorach Edward Grieg.

•

Konkurs Poznajemy Ziemię Rawicką,

•

Powiatowy Konkurs Historyczny – Herby, Rody Szlacheckie na Ziemi Rawickiej,

•

VIII Konferencja „Kocham moje miasto” o tematyce „Sztafeta pokoleń w rawickim rzemiośle”,

•

Konkurs Językowy „Z Przysłowiami Za Pan Brat”,

•

II Powiatowy Otwarty Konkurs Fryzjerski,

•

Powiatowy Konkurs Tematyczny - Oblicza patriotyzmu dawniej i współcześnie,

•

Turniej – Wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza,

•

Rawickie Mosty Sztuki 2013,

•

Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój świat, moje marzenia”,

•

VI Powiatowy Konkurs Plastyczno – Graficzny „Piękno wokół nas”,

•

BHP w Gospodarstwach Rolnych,

•

Koncert z okazji XXX-lecia Zespołu Folklorystycznego Dębioki.

Zgodnie z Uchwałą Nr 79/444/13 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zlecenia
realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2013, wsparto realizację nw. działań:
a) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101, 63-900 Rawicz - „XII
Chazackie Spotkania Kapel Dudziarskich im. Anny i Franciszka Brzeskotów” w kwocie 1.200,00 zł,
b) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101, 63-900 Rawicz „Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych” w kwocie 750,00 zł,
c) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101, 63-900 Rawicz „Rozwój Zespołu „Wisieloki” - warsztaty taneczno – śpiewacze” w kwocie 750,00 zł,
d) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska
Górka – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” w kwocie 1.500,00 zł,

e) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Rawicz w formie dotacji na realizację zadań
cyklicznych, zgodnie z kalendarzem imprez na 2013 r.
Dofinansowane i wsparte w 2014 r. były następujące imprezy:
•

Olimpiada ortograficzna,

•

XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy,

•

XXI Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – etap powiatowy,

•

XVI Powiatowy Konkurs Muzyczno – Plastyczny o Znanych Kompozytorach Johan Strauss (syn),

•

Powiatowy Konkurs Historyczny – Folklor na Ziemi Rawickiej,

•

Regionalna Olimpiada Matematyczna „Zostań Pitagorasem”,

•

Konkurs Poznajemy Ziemię Rawicką,

•

IX Konferencja „Kocham moje miasto”,

•

III Powiatowy Otwarty Konkurs Fryzjerski,

•

II Powiatowy Konkurs Historyczny,

•

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Złota Polska Jesień”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 110/627/14 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zlecenia
realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2014, wsparto realizację nw. działań:
a) Stowarzyszenie Ruch Artystyczny „Koniugacja”, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz „Przygotowanie i realizacja spektaklu muzycznego/koncertu pt.: Senna Materia” w kwocie 1.500,00 zł,
b) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska
Górka - „Organizacja koncertu z okazji 90-lecia Orkiestry w Miejskiej Górce” w kwocie 1.500,00 zł,
c) Stowarzyszenie Ruch Artystyczny „Koniugacja”, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz „Warsztaty wrażliwości i kreacji artystycznej” w kwocie 750,00 zł,
d) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101, 63-900 Rawicz „Rozwój Zespołu „Wisieloki” - warsztaty taneczno–śpiewacze” w kwocie 750,00 zł,
e) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101, 63-900 Rawicz „Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych” w kwocie 750,00 zł,
f) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska
Górka – „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” w kwocie 750,00 zł,
g) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Rawicz w formie dotacji na realizację zadań
cyklicznych, zgodnie z kalendarzem imprez na 2014 r.
Zadanie 10.2. Współpracowano z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi w sektorze kultury fizycznej i turystyki w zakresie:
•

upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

•

organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym
i ponadpowiatowym.

Dofinansowane w 2013 r. były następujące imprezy:
•

Zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży do lat 20 o Puchar Starosty Rawickiego,

•

X Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Rawickiego,

•

III edycja Ligi Piłki Nożnej o „Białą Piłkę”,

•

Zawody Wędkarskie o Grand Prix Policji Wielkopolski,

•

Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej,

•

XIV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Orlik” o Puchar Starosty Rawickiego,

•

Rawicki Festiwal Sportu,

•

Loty gołębi pocztowych,

•

XX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów im. Stanisława Pietraszka,

•

Gwiazdkowy Turniej Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży,

•

Zawody strzeleckie o tytuł Młodzieżowy Mistrz Powiatu Rawickiego w strzelaniu z broni sportowej,

•

Strzelanie o Ryngraf Przechodni Ojca Świętego Jana Pawła II,

•

XIV Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka. Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Paro Konnymi,

•

XV Otwarty Rawicki Turniej Szachowy – Turniej w ramach obchodów 90-lecia Sportu
w Rawiczu,

•

Turniej Strzelecki o godność Króla i Mistrza Żniwnego Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP,

•

Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi,

•

IX Międzynarodowy Rawicki Turniej „Judo”,

•

Finał Mistrzostw Europy w Baseballu grupy B kategoria U-15,

•

Zawody Strzeleckie dla młodzieży w ramach akcji LATO z LOK i Dnia Wojska Polskiego
o Puchar Starosty Rawickiego,

•

Puchar Starosty Rawickiego. Towarzyskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi,

•

Turniej Piłkarski OLDBOY.

Zgodnie z Uchwałą Nr 79/444/13 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zlecenia
realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2013, wsparto realizację nw. działań:
a) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud”, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz - „Szkolenie dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie szachy” w kwocie 2.500,00 zł,
b) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KADET”, ul. Gen. G. Roweckiego 6, 63-900 Rawicz „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo – dofinansowanie wynagrodzenia trenera –
instruktora” w kwocie 2.500,00 zł,
c) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz „Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim
Kalendarzu Zrzeszenia LZS oraz Powiatowym Kalendarzu Zrzeszenia LZS” w kwocie 5.300,00 zł,
d) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu, ul. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz - „Organizacja
przygotowań i uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych” w kwocie 21.500,00 zł,
e) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz - „Przygotowanie
i uczestnictwo w Wielkopolskiej Spartakiadzie Seniorów w Sierakowie Wielkopolskim” w kwocie 700,00 zł,
f) Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9f, 63-900 Rawicz „Organizacja Wielkopolskich Zawodów Sportowych - Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Polskiego
Towarzystwa Społeczno – Sportowego Sprawni Razem” - w kwocie 500,00 zł,
g) Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9f, 63-900 Rawicz -

„Organizacja Regionalnych Zawodów Sportowych - Regionalny Mityng w Lekkiej Atletyce Placówek
Kształcenia Specjalnego Rawicz 2013” - w kwocie 500,00 zł,
h) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu, ul. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz - „O rganizacja
obozów sportowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów
młodzieżowych we wszystkich dyscyplinach sportu” w kwocie 4.000,00 zł.
Dofinansowane w 2014 r. były następujące imprezy:
•

Zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży do lat 20 o Puchar Starosty Rawickiego,

•

Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej,

•

Turniej Strzelecki o godność Króla i Mistrza Żniwnego Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP,

•

Zawody Wędkarskie o Grand Prix Policji Wielkopolski,

•

XV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Orlik” o Puchar Starosty Rawickiego,

•

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

•

Rawicki Festiwal Sportu,

•

Loty gołębi pocztowych,

•

Zawody Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody,

•

Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Sprawni Razem,

•

Halowy Turniej Młodzików,

•

Regionalny Mityng w Lekkiej Atletyce Placówek Kształcenie Specjalnego,

•

I Rawicka Gala Sportów Walki,

•

Turniej Kopa Sportowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 110/627/14 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zlecenia
realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2014, wsparto realizację nw. działań:
a) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud”, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz - „Szkolenie dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie szachy” w kwocie 2.500,00 zł,
b) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KADET”, ul. Sportowa 13, 63-900 Rawicz - „Organizacja
szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo – dofinansowanie wynagrodzenia trenera – instruktora”
w kwocie 2.500,00 zł,
c) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz „Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim
Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego oraz Powiatowym Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego”
w kwocie 24.500,00 zł,
d) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz „Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w Wojewódzkim
Kalendarzu Zrzeszenia LZS oraz Powiatowym Kalendarzu Zrzeszenia LZS” w kwocie 6.500,00 zł,
e) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz „Organizacja obozów sportowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów
młodzieżowych we wszystkich dyscyplinach sportu” w kwocie 4.000,00 zł.
Zadanie 10.3. Współpraca z sąsiednimi regionami w celu włączenia szlaków turystyczno-krajoznawczych,
szczególnie tych o znaczeniu lokalnym, w krajowy oraz europejski system szlaków – praca ciągła. Podjęto

działania związane z planowaniem trasy rowerowej EuroVelo 9 w Polsce.
Zadanie 11.1. Wydawano niekomercyjne, niskonakładowe, szeroko dostępne i przystępnie opracowane
wydawnictwa popularyzujące wiedzę o zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu:
- drukowane: przewodniki, albumy, widokówki, foldery, mapy itp.,
- periodyki (Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego),
- wykorzystujące inne techniki zapisu, np. płyty CD, DVD – prezentacja multimedialna,
- promowano istniejące publikacje regionalne,
- współpracowano z organizacjami działającymi na rzecz promocji regionu w tym zakresie.

