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BUDOWA WARSZTATÓW ROZPOCZĘTA.
W PRZYSZŁYM ROKU
POWSTANIE BOISKO
Trwa pierwszy z trzech zaplanowanych etapów rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Do końca roku powstaną warsztaty szkolne
w stanie surowym. W przyszłym roku, z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, wybudowane zostanie wielofunkcyjne boisko. Dziś prezentujemy
zdjęcia z wizualizacji całego kompleksu szkolnego.
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DŁUGO OCZEKIWANA DROGA
Wspólne sadzenie lawendy na skwerze w Łaszczynie zakończyło I etap przebudowy drogi Rawicz – Łaszczyn. Przetarg na odcinek od
wiaduktu do ronda Biały Orzeł w Rawiczu ogłoszony zostanie jeszcze
w tym roku.
str. 11

NOWY DYREKTOR

INWESTYCJE W TERENIE
W Sowach (gm. Pakosław), Sarnowie (gm. Rawicz) i Starym Sielcu (gm.
Jutrosin) realizowane są inwestycje w partnerstwie Powiatu Rawickiego
z poszczególnymi gminami.
str. 3 i 4

W powiecie powstało 25 nowych firm
BOJANOWO

JUTROSIN

Marta Rzepecka od 1 września będzie dyrektorem
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. Zarząd
Powiatu Rawickiego w uzgodnieniu z Wielkopolskim
Kuratorem Oświaty powierzył obowiązki dotychczasowej wicedyrektor placówki na 5-letnią kadencję.
str. 3
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NOWE LEGITYMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1 września 2017 r. zmienia się
wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dokument będzie estetyczny, mały i plastikowy.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej będzie wykonana z takiego materiału (poliwęglan) i w takim rozmiarze, jak dowód osobisty.
Na awersie legitymacji znajdą się:
nazwa dokumentu w językach
polskim, francuskim i angielskim,
piktogramy oznaczające rodzaje
niepełnosprawności, a także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x
3 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji. Rewers
legitymacji będzie z kolei zawierać:
nazwę powiatowego zespołu, który
wystawił dokument, numer legitymacji, skrót LON w brajlu, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności oraz element wykonany
farbą optycznie zmienną w postaci
mapy Polski z tekstem „LON”. Na
wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego za pomocą fotokodu (kodu QR)
będzie wpisany PESEL, numer legitymacji oraz symbol i w przypad-
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ku osób po 16. roku życia stopień
niepełnosprawności.
Legitymacja soby niepełnosprawnej dokumentuje niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, potwierdzając
podstawę do korzystania z ulg
i uprawnień. Zgodnie z nowym
rozporządzeniem legitymację wystawiać będzie powiatowy zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela
ustawowego. Do wglądu należy
przedstawić prawomocne orzeczenie: o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Jeśli posiada się więcej niż
jedno orzeczenie, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego
z nich na okres ważności orzeczenia. Ważność samej legitymacji nie
może być jednak dłuższa niż:
• 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
• 10 lat w przypadku legitymacji
dokumentujących stopień niepeł-

Awers i rewers legitymacji dokumentującej
stopień niepełnosprawności

nosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 lat.
Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich personalizacją i dystrybucją
pokrywane są z budżetu państwa.
Dla osób z niepełnosprawnością
nowe legitymacje będą więc darmowe. Tylko wydawanie duplikatu

Awers i rewers legitymacji dokumentującej
niepełnosprawność

kosztować będzie 15 zł. Nie ma potrzeby wymiany już otrzymanych
legitymacji. „Stare” legitymacje zachowują ważność na czas w nich
określony. Nowelizacja ustawy nie
przewiduje także konieczności ponownego stawienia się na komisji,
aby otrzymać nową legitymację.
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ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE GEODEZYJNE NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO

W związku z realizacją projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań
kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ rozpoczęły się terenowe
prace geodezyjne (pomiary) związane z modernizacją ewidencji. Chodzi
o aktualizację zasobu i uzupełnienie go o dane dotyczące budynków

i lokali. Powiat na realizację tego zadania pozyskał ze środków unijnych
ponad 2,3 mln zł.
Prace będą polegały na pomiarach budynków wraz z wykonaniem
odpowiedniej dokumentacji i będą sukcesywnie wykonywane do 12 lipca
przyszłego roku. W związku z tym, prosimy właścicieli nieruchomości
o umożliwienie wejścia na teren posesji geodetom, którzy okażą się
stosowną informacją oraz zgłoszeniem pracy geodezyjnej w starostwie.
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne osoby wykonujące
prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych
z wykonywanymi pracami.
Czynności techniczne związane z pracami na terenie gmin Rawicz,
Miejska Górka, Pakosław i Jutrosin będzie wykonywało konsorcjum:
Marek Łukowiak Pracownia Geodezyjna GEOPLAN z siedzibą w Miejskiej
Górce, Henryk Dolny, Andrzej Płóciennik wspólnicy Spółki Cywilnej
GEODEZJA z siedzibą w Rawiczu, Nieruchomości Azymut Kołeczko
& Węcłaś z siedzibą w Rawiczu oraz HORYZONT Usługi Geodezyjne
i Kartograficzne Robert Michalski z siedzibą w Masłowie. Z kolei pomiary
na terenie gminy Bojanowo będzie wykonywała firma Rosa Venti Ewelina
Buko, z siedzibą o Poznaniu.

NOWA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
Od 1 września dyrektorem
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Rawiczu będzie Marta Rzepecka. Zarząd Powiatu Rawickiego
w uzgodnieniu z Wielkopolskim
Kuratorem Oświaty powierzył obowiązki dotychczasowej wicedyrektor placówki na 5-letnią kadencję.
Nowa dyrektor posiada wykształcenie z zakresu resocjalizacji, nauczania matematyki i oligofrenopedagogiki oraz zarządzania
w oświacie. Jej atutem jest bogate

doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi, niepełnosprawnościami intelektualnymi
oraz niedostosowanymi społecznie.
Ukończyła także kursy i szkolenia,
m.in. związane z informatyką, seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zakresu
rozwoju i profilaktyki.
Marta Rzepecka od lutego była
wicedyrektorem Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II, a od 2003 roku uczy

matematyki w szkole podstawowej
i gimnazjum. Wcześniej pracowała
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu oraz
szkole filialnej w Pogotowiu Opiekuńczym w Łaszczynie. Na stanowisku zastąpi Barbarę Danielczyk,
wieloletnią dyrektor szkoły, która
przeszła na emeryturę.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu specjalizuje się
w kształceniu dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami inte-

lektualnymi w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem. Szkoła realizuje
nauczanie we wszystkich typach
szkół i prowadzi również oddział
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci w wieku
od 0 do 7 lat.
Nowej Pani Dyrektor życzymy
wszystkiego najlepszego i samych
sukcesów.

WSPÓŁPRACA
POWIATU
I GMINY JUTROSIN
Radni Rady Powiatu Rawickiego w czasie jednej z ostatnich
sesji zabezpieczyli w budżecie kwotę 30 tys. na dodatkowy zakup
kostki i krawężnika, co umożliwi kontynuację budowy chodnika
w miejscowości Sielec Stary. W ramach partnerstwa Gmina Jutrosin
zajmie się wykonaniem robót.

POWIAT
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Zgubiłeś coś? Być może znajdziesz
swoją własność w starostwie
Należące do różnych osób przedmioty przechowywane są
w magazynie rzeczy znalezionych znajdującym się w starostwie.
To tu trafiają niemal wszystkie zgubione rzeczy na terenie naszego powiatu. Wśród nich są: telefony komórkowe, zestaw kluczy
z brelokiem, torebka damska, portfele z pieniędzmi, młodzieżowy
rower górski, karton z tonerem do drukarki oraz etui z zawartością.
Biuro rzeczy znalezionych czynne jest w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00
(Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Rynek 17, pokój 22 na drugim
piętrze).

NOWY CHODNIK I WJAZDY NA POSESJE

Przebudowa chodnika i wjazdów na posesje w Sowach, to kolejna
wspólna inwestycja Powiatu Rawickiego oraz Gminy Pakosław. Oba
samorządy zaplanowały w swoich budżetach po 70 tysięcy złotych na
realizację tego zadania. Prace wykonywane będą przy ważnym odcinku
drogi powiatowej - między szkołą a świetlicą na długości około 160 m.
W wyniku procedury zamówienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Sobiałkowa. Koszt inwestycji wyniesie brutto 116.616,15 zł, a roboty mają
zakończyć się do końca października.

PŁATNOŚCI TELEFONEM
W STAROSTWIE

W Starostwie Powiatowym
w Rawiczu za wybrane usługi
płacić można telefonem. Samorząd uczestniczy bowiem
w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej przy
użyciu WebPOS Paybynet. Jest
on prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy
z Krajową Izbą Rozliczeniową
S.A., która pełni rolę koordynatora wspierającego finansowo
jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w urzędzie
jest odpowiedzią na oczekiwania
klientów.
Opłaty za usługi przy pomocy telefonu można uiszczać
za pomocą kodu BLIK w kasie
starostwa przy rawickim rynku
oraz bezpośrednio w wydziałach: architektury, budownictwa
i ochrony środowiska, komuni-

kacji, geodezji oraz zespole ds.
orzekania o niepełnosprawności.
System obejmuje jak na razie
dwa banki - PKO BP S.A. i PeKaO S.A. i jest bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów.
Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, oferta mobilnych płatności zostanie wkrótce poszerzona
o kolejne banki.
- Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla klientów
starostwa wygodne, zaoszczędzi
czas, zwiększy bezpieczeństwo
transakcji, a także przełoży się na
usprawnienie prac całej instytucji.
Mam nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości ta formuła będzie dostępna dla jak największej grupy
osób. Przygotowujemy się również
do obsługi płatności przy pomocy
kart płatniczych - mówi Adam
Sperzyński, Starosta Rawicki.

PIERWSZA W POWIECIE ASFALTOWA ŚCIEŻKA
Trwa przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Ronda Sarnowskiego im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej w Sarnowie. Na odcinku około 760 metrów powstanie ścieżka
pieszo-rowerowa. Prace wykonuje firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR z Sarnowy. Wartość inwestycji współfinansowanej przez Powiat Rawicki i Gminę Rawicz to ponad 473 tys. zł.

POWIAT
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WIZYTA WICEWOJEWODY W POWIECIE RAWICKIM

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła Powiat
Rawicki. Na zaproszenie starosty Adama Sperzyńskiego, w spotkaniu
uczestniczyli także samorządowcy z regionu. Podczas wizyty wicewojewoda zapoznała się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania powiatu, w tym wdrożenia reformy oświaty, realizowania
rządowego programu 500+ oraz planowanych inwestycji związanych
z naborem wniosków na remonty i budowę dróg lokalnych.
Marlena Maląg spotkała się również z zarządem Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Omówione zostały sprawy związane z planowaną
modernizacją placówki. Podczas spotkania wicewojewoda oficjalnie

przekazała szpitalowi pozytywną ocenę dotyczącą celowości inwestycji na obszarze województwa wielkopolskiego. Jej posiadanie jest
niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich
oraz przy staraniu się o umowy z NFZ. Wicewojewoda poinformowała
również o stworzonej „sieci szpitali”, które będą miały w najbliższych
latach gwarantowane finansowanie. Wśród nich jest także Szpital Powiatowy w Rawiczu.
Kolejnymi punktami wizyty były Dom Pomocy Społecznej w Pakówce oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie, gdzie przekazane zostały upominki dla dzieci i młodzieży.

OPUBLIKOWANO LISTY PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH
Szkoły ponadgimnazjalne
opublikowały listy przyjętych
do klas pierwszych. Chęć rozpoczęcia nauki w I Liceum
Ogólnokształcącym, Zespole
Szkół Zawodowych i Zespole
Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie wyraziło 432 uczniów.
Nowy rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek,
4 września. W liceum, technikach i szkołach branżowych

I stopnia otwartych zostanie
łącznie 16 nowych oddziałów.
Mimo niżu demograficznego
i często spotykanej ostatnio migracji rodziców z dziećmi, powiatowe szkoły radzą sobie całkiem
nieźle. Ponad 85% uczniów klas
pierwszych stanowią mieszkańcy Powiatu Rawickiego.
W I LO w Rawiczu uruchomione zostaną profile: matematyczny, biologiczny, ogólny,
dziennikarski z humanisty-

-cznym, a także klasa kadecka.
Ten ostatni, to zupełnie nowy
kierunek, w którym młodzież
w profesjonalny sposób będzie
przygotowywana do dalszej
edukacji i pracy w służbach
mundurowych.
Zespół Szkół Zawodowych
w Rawiczu kształcić będzie
w technikach: ekonomicznym,
budowlanym, logistycznym,
teleinformatycznym, żywienia
i usług gastronomicznych oraz

elektrycznym połączonym z mechanicznym. Powstaną również
trzy klasy wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia.
W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego
w Bojanowie uruchomione zostanie technikum. Będzie ono
kształciło przyszłych weterynarzy i informatyków. Ponadto powstanie również oddział
szkoły branżowej I stopnia.

POWIAT
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DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE NA WSI
W Domu Strażaka w Osieku
odbyło się spotkanie Komendanta
Powiatowego Policji w Rawiczu
z mieszkańcami. Podczas debaty
poruszone zostały tematy związane z: Krajową Mapą Zagrożeń
Bezpieczeństwa, aplikacją mobilną „Moja Komenda”, programem
„Dzielnicowy bliżej nas” oraz
bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Tematem przewodnim było
bezpieczeństwo na wsi, przede
wszystkim osób wykonujących
pracę w rolnictwie i gospodarstwie
oraz bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenach wiejskich
w czasie wakacji.
Debata Społeczna przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie, możesz mieć na
nie wpływ” i była okazją do porozmawiania z mieszkańcami terenów
wiejskich w powiecie rawickim. Do
dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych
oraz specjaliści w tej dziedzinie,
czyli przedstawiciele Państwowej
Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-

-Epidemiologicznej oraz Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.
Danuta Goździewicz-Suchanek
przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy w swoim wystąpieniu przedstawiła charakterystykę
wypadków w czasie pracy w gospodarstwie i w rolnictwie, zwróciła
uwagę na potrzebę zadbania o zdrowie i życie dzieci oraz zabezpieczenie ich miejsca zabawy na terenie
gospodarstwa i w czasie pracy. Mł.
brygadier Krzysztof Skrzypczak,
reprezentując Państwową Powiatową Straż Pożarną, przedstawił
zebranym zagadnienia związane
z bezpieczeństwem pożarowym
i odpowiednimi przepisami. Omówił prowadzone przez straż pożarną kontrole oraz działania profilaktyczne na terenach wiejskich.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny Grażyna Marczyńska
przekazała informacje na temat jakości wody i żywności na terenie
wiejskim. Omówiła zagadnienia
bezpiecznej produkcji i dystrybucji żywności, a także kontrole

ujęć wody i jej skażenie w związku
z niewłaściwym nawożeniem gleby. Poruszony został także temat
zagrożenia epidemiologicznego
wśród dzieci i osób dorosłych na
wsiach z uwagi na ich większe
zagrożenie pokąsania przez kleszcze i zwierzęta dzikie (borelioza
i wścieklizna).
W drugiej części spotkania
głos zabrał Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji asp. sztab.
Krzysztof Sierpowski, który omówił i podsumował dotychczasowe
funkcjonowanie Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazał
miejsca najbardziej narażone oraz
wymienił najczęściej zgłaszane kategorie, omówił sposób reagowania
funkcjonariuszy policji na zagrożenie. Przybliżył także funkcjonowanie nowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” i rolę dzielnicowego,
a także aplikację „Moja Komenda”.
Jako ostatni przemawiał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
st.asp. Waldemar Łańczak, który
zdiagnozował poziom bezpieczeń-

stwa na drogach powiatu, nieprawidłowe zachowania kierowców oraz
formy oddziaływania na osoby nieprzestrzegające w sposób rażący
przepisów w ruchu drogowym.
Podczas debaty wyraźnie zostało zaznaczone, jak istotna jest
współpraca oraz przekaz informacji wszystkich działających instytucji w tym obszarze. Wnioskiem
w kwestii bezpieczeństwa na wsi
była potrzeba prowadzenia profilaktyki przy współpracy różnych
instytucji. Najwięcej zainteresowania wzbudziła kwestia „kultury” na
drogach powiatu. Uczestnicy zaapelowali o dalsze kontrole prędkości, o więcej patroli policji na
terenach wiejskich oraz o nadzór
ruchu rowerowego na wsiach.
Na zakończenie zebrano ankiety, które rozdawane były na
początku debaty. Wnioski, które
zostaną opracowane na podstawie
opinii zgromadzonych osób, będą
służyły zdiagnozowaniu potrzeb
i oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa.

Ulepszona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Już kilkanaście miesięcy
funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja stworzona przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, udostępniona do obsługi
przez policję, zwiększyła swoją
funkcjonalność.
Dzięki programowi MSWiA
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przez internet można
w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom wszelkie problemy. Pojawiły
się także możliwości dodawania
zdjęć i komentarzy oraz potwierdzania już zgłoszonych zagrożeń.
Niedawno została udostępniona użytkownikom nowa,

POWIAT

ulepszona wersja Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wprowadzono m.in. zmiany polegające
na rezygnacji z automatycznego
usuwania zagrożeń z mapy po
upływie miesiąca od chwili naniesienia, dodano statusy „Potwierdzone (wyeliminowane)” oraz
„Żart lub pomyłka”. Umożliwiono użytkownikom dopisywanie
podczas nanoszenia zagrożenia
oprócz daty i godziny zdarzenia,
również pory dnia oraz dni tygodnia oraz wprowadzono możliwość krótkich opisów tekstowych
(do 500 znaków) oraz dołączania
do 3 plików. Mapa jest dostępna
na urządzeniach mobilnych oraz
w specjalnej wersji dla szkół.

Adres mapy: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html lub wpisać w wyszukiwarkę hasło: „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa”

Wśród nowości pojawiła się także
nowa kategoria - „Wałęsające się
bezpańskie psy”.
Policja w Wielkopolsce, od
kiedy działa mapa, otrzymała ponad 40 tys. zgłoszeń za pomocą tej

aplikacji. Ponad 40% z nich jest
potwierdzonych. Zadaniem Policji
jest wyeliminowanie wskazanego
zagrożenia albo zainteresowanie
sprawą służby, w których kompetencji leży dane zagadnienie.
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DWADZIEŚCIA PIĘĆ NOWYCH FIRM
Z DOFINANSOWANIEM

W Starostwie Powiatowym
w Rawiczu odbyło się wręczenie
certyfikatów potwierdzających
przyznanie dotacji na podjęcie
własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparcie finansowe uzyskało 25 nowych przedsiębiorców w łącznej wysokości
ponad 330 tysięcy złotych. Środki
rozdysponowane przez Powiatowy

Urząd Pracy w Rawiczu pochodziły
z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Aktywizacji Wsi.
Wysokość jednorazowego
wsparcia wynosiła od 11.300 zł do
20.000 zł. Nowe firmy powstaną
m.in. w branżach: projektowej,
handlowej, montażu ogrodzeń,

systemów automatyki domowej,
usług: fryzjersko-kosmetycznych, fotograficznych, gastronomicznych, budowlanych, hydraulicznych, ślusarskich, sprzątania
wnętrz oraz pojazdów, montażu
tv kablowej i instalacji telekomunikacyjnych, systemów niskoprądowych, a także objazdowy tartak.
Uroczystego wręczenia cer-

tyfikatów dokonał Starosta Rawicki Adam Sperzyński wspólnie
z Kazimierzem Maciaszkiem Dyrektorem PUP-u w Rawiczu. W czasie spotkania, sprawy związane
z prawidłowym rozliczeniem dotacji przekazała Agata Zbaraż z PUP-u, a o rozliczeniach z ZUS-em mówiła przedstawicielka tej instytucji, Teresa Krysiak.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

W drugiej połowie lipca w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę
Marii Dzikowskiej, wieloletniego pracownika Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Życzymy
zdrowia, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu realizował będzie w roku szkolnym i akademickim 2017/2018
program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb
społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich
uczelni publicznych.
O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria, wśród
których
są między Powiatowym
innymi: uczenie
się lub studiowanie
w trybie dzienW Starostwie
w Rawiczu
wręczono certyfikaty
nym,
zameldowanie
stałe
na
terenie
województwa
wielkopolskiego,
potwierdzające otrzymanie przez osoby bezrobotne jednorazowych
wiek
do 28.
życia,
uzyskaniegospodarczej.
za poprzedni rok
nauki
środków
na roku
podjęcie
działalności
Pomoc
ze odpowiedniej
środków
średniej
ocen
(dla
uczniów
przynajmniej
4,21,
a
dla
studentów
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej4,01)
oraz
trudna
sytuacja
materialna.
kwocie
224 tys.
zł otrzymało
28 osób. Z kolei dziewiętnastu osobom
Pełną
dokumentację
należy
złożyć
w Starostwie
Powiatowym
przekazano razem ponad 271
tys. zł
z Programu
Operacyjnego
Wiedza właściwym
ze
względu
na
miejsce
stałego
zameldowania
w
terminach
Edukacja Rozwój. Dotacje umożliwią założenie firm m.in. w branży do
25
września hydraulicznej
(uczniowie) i i20
października (studenci/słuchacze).
budowlanej,
fryzjerskiej.
Wszystkie
dokumenty,
wraz
regulaminem
i wzorami
wniosków,
Nabór wniosków o przyznaniezosobom
bezrobotnym
jednorazodostępne
są
na
stronie
internetowej
Urzędu
Marszałkowskiego
w Powych środków na podjęcie działalności gospodarczej każdorazowo
znaniu
podjest
adresem
www.umww.pl
w Powiatowego
zakładce Urząd/Departamenty/
ogłaszany
na stronie
internetowej
Urzędu Pracy
Departament
Edukacji
i
Nauki/Stypendium
Marszałka o charakterze
w Rawiczu pod adresem www.rawicz.praca.gov.pl.
socjalnym.
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I ETAP ROZPOCZĘTY, NA II JEST JUŻ PEWNE DOFINANSOWANIE

PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH
Z MINISTERSTWA NA BOISKO
Inwestycja polega na budowie budynku dla potrzeb zajęć dydaktycznych i warsztatów szkolnych, kompleksu sportowego oraz
budowie dróg dojazdowych i miejsc parkingowych.

Powiat Rawicki otrzyma kolejne dofinansowanie zewnętrzne. Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę wniosków
zaopiniowanych pozytywnie w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej”. Starostwo zabiegało o pieniądze na
zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu”. Wartość zaproponowanego wsparcia
wynosi ponad 587 tys. zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana w przyszłym roku, a jej wartość szacowana jest na 1,9 mln zł.

Starosta Adam Sperzyński i wicestarosta Jacek Gwizdek prezentują projekt
rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

POWIAT
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Zgodnie z projektem, w skład
kompleksu sportowego wejdą:
boisko do piłki nożnej i ręcznej,
boisko do siatkówki, boisko do
koszykówki, boisko do gry w tenisa ziemnego, 2 skocznie w dal,
bieżnia lekkoatletyczna i rzutnia
do pchnięcia kulą. Zakres robót
obejmuje również budowę utwardzeń terenu (dróg wewnętrznych,
chodników, placów, zjazdów

i miejsc postojowych). Jest to kolejna dobra wiadomość dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
Przypomnijmy, że w maju powiat
rawicki ogłosił przetarg na budowę
nowego budynku szkolnego - chodzi o część warsztatową w stanie
surowym wraz z ogrodzeniem terenu. Szacunkowa wartość zadania
2,6 mln zł.
To już drugie dofinansowanie

z Ministerstwa Sportu i Turystyki
dla Powiatu Rawickiego. W ubiegłym roku starostwo pozyskało 274 tys. zł na budowę boiska
przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Rawiczu. Oba wnioski były jedynymi z terenu powiatu, które
otrzymały wsparcie finansowe.
Rozpoczęła się już natomiast
rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych o budynek warsztatowy

w stanie surowym oraz ogrodzenie terenu. Wartość inwestycji to
2,4 mln zł. Wykonawcą prac jest
firma Geo-Bud Jacek Szafrański
z Miejskiej Górki. 4 lipca dokonano
symbolicznego rozpoczęcia prac
z udziałem starosty i wicestarosty,
a także dyrektora szkoły Krzysztofa Jarosza oraz przedstawiciela
wykonawcy.

POWIAT
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POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI
Głównym organizatorem było
Stowarzyszenie „Wsparcie dla
Każdego” w Pakosławiu, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.
Przedsięwzięciu przyświecała idea budowania społeczeństwa
otwartego i bez barier. Ten dzień
był szczególnie ważny dla integracji w naszym powiecie. Zaproszeni goście, mieszkańcy oraz plażowicze mogli podziwiać występy
oraz twórczość osób z niepełnosprawnościami. Na scenie wystąpili: uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Rawiczu,
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Miejskiej Górce, Dziennego
Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej w Pakówce i Domu
Pomocy Społecznej w Osieku oraz
Martyna Stachowiak i Ewa Kruk
członkinie stowarzyszenia „Razem Raźniej w Bojanowie”. Artyści z wielką wrażliwością pokazali,
że mają swoje pasje i olbrzymie
talenty. Ponadto w integrację włączył się zespół taneczny Paka oraz
zespół ludowy Chojnioki. Podsumowaniem imprezy był wspólny
taniec uczestników, zaproszonych
gości i mieszkańców powiatu rawickiego przy akompaniamencie
zespołu muzycznego „Reverse”.
Impreza została zorganizowana przy zaangażowaniu instytucji
samorządowych, pracowników
Gminy Pakosław, organizacji
pozarządowych, radnych i sołtysów z gminy Pakosław, jaki
i Powiatu Rawickiego, rodziców
i członków stowarzyszenia i wielu osób prywatnych, których nie
sposób wymienić. Współpraca tak
wielu osób sprawiła, że wszyscy
uczestnicy mogli znaleźć odpo-
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Ta cykliczna impreza odbyła się w tym roku nad zalewem w Pakosławiu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych” na lata 2015-2020.

wiednie atrakcje dla siebie oraz
korzystać z kawiarenki z pysznymi ciastami i kawą oraz stoiska grillowego. Dopełnieniem
występów artystycznych były
dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci,
animatorzy, przejażdżki bryczkami, które udostępniło stowarzyszenie „Parada”. Wspaniała letnia
aura i wakacyjny klimat Zalewu
w Pakosławiu były dodatkowym
sprzymierzeńcem imprezy, dopisała frekwencja i dobry humor.

Organizator:
Stowarzyszenie „Wsparcie dla
Każdego” w Pakosławiu
Współorganizatorzy:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski
- Stowarzyszenie „Rawicki
Klub Amazonka” w Rawiczu
- Stowarzyszenie „Pomocna
Dłoń” w Rawiczu
- Stowarzyszenie Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu
- Stowarzyszenie Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych
w Jutrosinie
- Stowarzyszenie z „Nadzieją
w Przyszłość” w Rawiczu
- Stowarzyszenie Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych
w Miejskiej Górce
- Stowarzyszenie Rodzin oraz
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej” w Bojanowie
- Gmina Pakosław
- Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Pakosławiu

11

nr 2 (56) VI-VII 2017 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

PIERWSZY ETAP PRZEBUDOWY
ZAKOŃCZONY WSPÓLNYM SADZENIEM LAWENDY

Z okazji zakończenia I etapu
budowy drogi powiatowej Rawicz-Łaszczyn w Łaszczynie odbyło się
sadzenie lawendy na skwerze przy
przystanku autobusowym. W akcję, w której prym wiodło Stowa-

rzyszenie Aktywnych Kobiet „No
i Co” oraz Rada Sołecka włączyli
się mieszkańcy, włodarze oraz radni gminni i powiatowi. Inwestycja
została zakończona na ponad miesiąc przed planowanym terminem,

a jej wartość wyniosła ponad 1 mln
zł. Sfinansowały ją wspólnie Powiat Rawicki oraz Gmina Rawicz.
Przypomnijmy, że powiat rawicki pozyskał ponad 5,6 mln zł na
drugi etap przebudowy drogi - od

wiaduktu nad DK36 do Rawicza.
To najwyższe w historii dofinansowanie ze środków unijnych dla
powiatu. Przetarg na wykonanie
tego zadania ogłoszony zostanie
po wakacjach.

POWIAT
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ROCZNICA POZNAŃSKIEGO CZERWCA
61 lat temu, 28 i 29 czerwca 1956 r., w Poznaniu wybuchły robotnicze protesty, które przerodziły się w walki uliczne. Władze komunistyczne do ich stłumienia użyły wojska. Życie straciło 58 osób, w tym
50 osób cywilnych. Co najmniej 239 osób zostało rannych. Robotniczy
bunt przeszedł do historii jako Poznański Czerwiec. Było to pierwsze
w Polsce masowe wystąpienie robotnicze przeciwko komunistycznym
władzom i w bardzo poważnym stopniu przyspieszyło zmiany polityczno-gospodarcze w PRL.
Przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych,
służb mundurowych, organizacji politycznych oraz rawickiego oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby uczcić te wydarzenia, złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu.

74. ROCZNICA RZEZI NA WOŁYNIU

11 lipca przypada rocznica tzw. krwawej niedzieli, kiedy Ukraińcy
zaatakowali i wymordowali ludność z blisko 100 polskich miejscowości.
W latach 40. ubiegłego wieku na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej zgładzono ponad 100 tys. Polaków. Przedstawiciele powiatowych
i gminnych władz samorządowych, służb mundurowych oraz organizacji
politycznych, aby upamiętnić wydarzenia, jakie miały miejsce w 1943 r.,
złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu.

1 sierpnia o godzinie 17:00 w rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego w całej Polsce zabrzmiały syreny alarmowe. Pod
pomnikiem Żołnierza w Rawiczu delegacje samorządowców z powiatu i gminy, organizacji i stowarzyszeń, służb mundurowych oraz
harcerstwa złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze, aby oddać
hołd ofiarom wydarzeń sprzed 73 laty.

REPREZENTOWALI NASZ POWIAT NA SEJMIKU MŁODZIEŻY

W Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło
się pierwsze posiedzenie Sejmiku
Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Wzięli w nim udział
uczniowie ZSPT CKU w Boja-
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nowie - Karol Dzikowski i Filip
Ostrowski. Warto zaznaczyć, że
reprezentowali nie tylko bojanowską szkołę, ale także cały Powiat
Rawicki. To ich prezentacja okazała się najlepsza i zostali wybra-

ni przez komisję rekrutacyjną do
reprezentowania naszego regionu
na forum województwa.
Podczas pobytu w urzędzie
uczniowie mieli okazję zapoznać
się z zasadami działalności poszczególnych organów samorządu
województwa. O Sejmiku Województwa jako regionalnym parlamencie mówiła jego Przewodnicząca - Zofia Szalczyk, natomiast
zadania regionalnego „rządu”, czyli Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawił Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
- Marek Woźniak.

Obrady były platformą wymiany przemyśleń i pomysłów między pokoleniami. Młodzież pracowała w niezależnych komisjach.
Uczniowie reprezentujący Powiat
Rawicki wybrali komisje zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami: Karol - komisję Kultury, a Filip – komisję Edukacji i Rodziny. Wyniki
ich prac zostały przedstawione
podczas części plenarnej obrad.
Młodzi uczestnicy zaprezentowali swoje postulaty, które zaowocowały uchwałą przedstawiającą
„Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+”.
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PORADNIK POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

OSTRZEGA PRZED
OSZUSTAMI
Coraz częściej do naszych domów przychodzą osoby,
które podszywają się pod pracowników różnych instytucji.
Zdarza się, że przedstawiają się jako pracownicy ZUS i oferują szczególnie seniorom różne świadczenia lub usługi. Czy
rzeczywiście może odwiedzić nas w domu pracownik ZUS-u?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odwiedza swoich
klientów w domach, w celu
poinformowania ich o przysługujących im świadczeniach
i usługach. Kontakt odbywa
się listownie lub w placówkach
ZUS, a także poprzez uwierzytelniony profil na Platformie
Usług Elektronicznych.
Pracownicy ZUS-u odwiedzają osoby starsze jedynie
z okazji jubileuszu ukończenia
100 lat życia, ale o tej wizycie
osoba zainteresowana jest wcześniej powiadamiana. Ponadto,
wizyta pracownika ZUS w domu
klienta możliwa jest, gdy przeprowadzana jest kontrola zwolnienia lekarskiego. Jeżeli zatem
nie jesteśmy na takim zwolnieniu, nie ma co spodziewać się
wizyty ZUS. Natomiast osobę,
która ubiega się np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, i nie
jest w stanie przybyć na badanie

do placówki ZUS, może odwiedzić lekarz orzecznik w celu
przeprowadzenia badania. Wówczas o terminie tego badania
jest wcześniej poinformowana.
Podobnie, gdy prowadzona jest
kontrola płatnika składek, a siedziba firmy jest w tym samym
miejscu co adres zamieszkania,
wówczas inspektor kontroli
może odwiedzić go w domu. Na
kontrolę inspektorzy również
umawiają się z wyprzedzeniem.
Nie ma zatem zbyt wielu możliwości, by pracownicy
ZUS-u odwiedzali klientów
w domach. Stąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula i prosi
o ostrożność. Jeżeli ktokolwiek
ma wątpliwość co do wiarygodności osób, powinien skontaktować się z najbliższą placówką
ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem
telefonu: 22 560 16 00.
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Co należy wiedzieć o umowach
zawieranych poza lokalem?
Działania przedstawicieli handlowych są ukierunkowane przede
wszystkim na sprzedaż urządzeń gospodarstwa domowego, pościeli,
artykułów medycznych, rehabilitacyjnych o znacznej wartości. Częste
przypadki sprzedaży bezpośredniej dotyczą także świadczenia usług
telekomunikacyjnych czy sprzedaży energii elektrycznej.
W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
konsumentom przysługuje szczególna ochrona. Przejawia się ona
w prawie do jasnej i zrozumiałej informacji o warunkach umowy
jeszcze przed jej zawarciem. Bardzo ważną sprawą jest konieczność
przeczytania i dokładnego zapoznania się z treścią umowy. Warto
podkreślić, że w przypadku drogich zakupów akwizytorzy mogą
być także pośrednikami banków i konsumenci mogą zawrzeć przy
okazji umowę kredytu konsumenckiego. Jako strona umowy nie
tylko czytajmy kontrakt, który nas dotyczy, ale żądajmy wydania go
bezpośrednio do naszych rąk.
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej (zrezygnować) bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Może to być poczynione na
formularzu udostępnionym przez przedsiębiorcę lub przygotowując
własne - ważne, aby została zachowana forma pisemna. Należy zachować kopię takiego oświadczenia oraz nadanie listu poleconego,
czy też jeśli składamy takie pismo u przedsiębiorcy, należy zadbać
o potwierdzenie przyjęcia oświadczenia na kopii z datą, czytelnym
podpisem i pieczątką firmy. Niektórzy przedsiębiorcy umożliwiają
złożenie takiego oświadczenia drogą elektroniczną i przez stronę
internetową. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany
potwierdzić otrzymanie oświadczenia czyli np. przesłać je na wskazany przez konsumenta adres e-mailowy.
Przedsiębiorca powinien w sposób jasny i zrozumiały poinformować konsumenta o trybie, terminie i sposobie wykonania prawa
do odstąpienia od umowy. Ma obowiązek nie później niż po upływie
14 dni od otrzymania oświadczenia zwrócić konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Zwrot ten następuje w taki sposób w jaki był dokonywany przez
konsumenta (np. przelew), chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób.
Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba,
że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Przedsiębiorca
może powstrzymać się ze zwrotem płatności, aż otrzyma i sprawdzi
zwracany przedmiot.
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METODY STELMACHOWSKI (1885-1927)
STAROSTA POWIATU RAWICKIEGO W LATACH 1919-1927

Metody Stelmachowski (1885-1927)

Metody Stelmachowski urodził się 14 maja 1885 r. we Wrześni.
Był synem Ksawerego Stelmachowskiego i Ludwiki Stelmachowskiej
z domu Hundt, uczniem ówczesnego Gimnazjum św. Marii Magdaleny
w Poznaniu). Po ukończeniu szkoły (…)obrał zawód agronoma i studiował w Wrocławiu, a następnie odbywał praktykę gospodarczą częściowo
w majątku rodziców, a później również w Nieżychowie, Łaszczynie,
Jurkowie, itp.(…). 1 Podczas I wojny światowej (1914-1918) „(…) przebył
siedem miesięcy na froncie, to też mógł potem odegrać nader czynną
i wybitną rolę w powstaniu wielkopolskiem. Gorący Polak i patriota,
gdy tylko wybiła godzina czynu, z całym zapałem rzucił się do pracy
organicznej (…).2 Wybuch Powstania Wielkopolskiego (1918-1919) to
czas administrowania przez Metodego Stelmachowskiego w Jurkowie.
Na początku stycznia 1919 r. „(…)rozgorzały walki z Niemcami o Rakoniewice, Wolsztyn i Zbąszyń. Na pomoc walczącym tam powstańcom
ruszały także oddziały z powiatu kościańskiego. Z inicjatywy komendanta
M. Stelmachowskiego pod Wolsztyn wyruszyła m.in. kompania krzywińska.”3 Metody Stelmachowski „(…) uczestniczył potem w walkach
o Wolsztyn i Osiecznę, zasłużywszy sobie na Krzyż Walecznych.”4
Przyszły starosta powiatu rawickiego „(…) porzuca zawód agronoma
i rozpoczyna praktykę służby administracyjnej na Starostwie Poznań Wschód. W czerwcu r. 1919 obejmuje starostwo rawickie z tymczasową
siedzibą w Jutrosinie. Młody starosta, z całym nakładem enegji, pomysłowości i nadzwyczajnych trudów organizuje sobie swój powiat, którego
część znaczna znajduje się jeszcze w rękach Niemców. W styczniu r. 1920
1 Dziennik Poznański, nr 91 (R. 69), wydanie 21.04.1927 r. Z żałobnej karty. Śp. Metody Stelmachowski. Sygnatura pod tekstem (S), s. 4.
2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 61.
4 Kurjer Poznański (wydanie wieczorne). Poznań, wtorek dnia 19 kwietnia 1927 ( rok
XXII, nr 177), s. 4.

odbiera stolicę powiatu: Rawicz, zdoławszy, przy nadludzkich wprost
wysiłkach przygotować sobie zespół dobrze funkcjonujących urzędników
starostwa.5 W leszczyńskim Archiwum Państwowym znajduje się pismo
starosty rawickiego, Metodego Stelmachowskiego, z dnia 10 maja 1922
roku dotyczące szczegółów zajęcia i oddania zarządu cywilnego powiatu
rawickiego. W dokumencie tym możemy przeczytać: „Do powyższego
rozporządzenia podaję w szczegółach co następuje: Telegramem p.
Wojewody z dnia 18. stycznia 1920 r. został Starosta powiatu rawickiego
zamianowany Komisarzem Generalnym na powiat rawicki z prawem
mianowania komisarzy szczegółowych dla odebrania poszczególnych
Urzędów i Władz. 17 stycznia 1920 r. o godz. 10 tej przedpołudniem
wkroczył 3 baon 9 pułku strzelców Wielkopolskich do Rawicza i obsadził granicę polityczną. O godzinie 12 tej Żandarmerja Krajowa pod
kierownictwem Objazdowego Złotogórskiego zajęła wyznaczone im
posterunki. O godz. 4, 30 popołudniu udał się Starosta Stelmachowski
do gmachu powiatowego do urzędującego lantrata von Günther’a celem
oświadczenia, że przejęcie Władzy i powiatu imieniem Rządu Polskiego
nastąpi o godz. 5 tej, o której to godzinie chorągiew o barwach polskich
miała być wywieszona na gmachu Starostwa. Po tem oświadczeniu udał
się Starosta do Małej Sali posiedzeń położonej obok urzędowego pokoju.
Odczekawszy wywieszenia chorągwi przejął Starosta po krótkim przemówieniu o godzinie 5 tej imieniem Rządu Polskiego Władzę i powiat
rawicki oświadczając zarazem, że wszelka Władza przeszła na Rząd
Polski. Wówczas Lantrat von Günther wręczając Staroście klucze od
urzędowego pokoju oddał budynek powiatowy i bieżące sprawy z urzędowania. Na dzień następny wyznaczono defiladę wojska, która przy
uroczystej mszy polowej odbyła się na rynku miasta. Na 19 stycznia na
godzinę 9 tą został ustalony termin do przejęcia poszczególnych Urzędów
przez poszczególnych komisarzy szczegółowych. Dla każdego przejęcia
poszczególnej Władzy zostały sporządzone dwa protokóły, jeden w języku polskim, drugi w języku niemieckim, podpisany przez poszczególnych
komisarzy szczegółowych jednej i drugiej strony i zostały zaopatrzone
pieczęciami urzędowemi. Personel polski, który pracował w Jutrosinie
w prowizorycznem Starostwie przejął pracę już wieczorem 17 stycznia od
godz. 5 tej. Oprócz sekretarza podatkowego, rendanta powiatowej kasy
komunalnej i trzech sił pomocniczych z niemców nie pozostał nikt na
stanowisku. Przy przejęciu nie zaszły żadne przeszkody, a pertraktacje
w komisjach odbywały się sprawnie i z należytą godnością. Oporu nie
stawiono żadnego. Niemcy zastosowali się do wszelkich rozporządzeń,
a uległość ich wynikła z pewnej obawy przed rządami nieznanych im
władz. Podpisano: Starosta Metody Stelmachowski.” 6
Wśród dokumentów zgromadzonych w Archiwum Państwowym
w Lesznie dotyczących funkcjonowania rawickiego starostwa zachowało
się także pismo, które potwierdza ogrom pracy włożonej w zorganizowanie urzędu. Jest to dokument dotyczący ustąpienia księdza Zdzisława
5 Dziennik Poznański, nr 91 (R. 69)…, op. cit., s. 4.
6 Archiwum Państwowe w Lesznie. Zespół: 34/4/0 Starostwo Powiatowe w Rawiczu.
Sygnatura: 34/4/0/-/735 [Przejęcie władzy od Niemców przez Polaków w 1920 r. - m.
in. okólniki Wojewody Poznańskiego], (8-9).
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ski (przy ul. Bukowskiej w Poznaniu), na którym pochowano starostę
Stelmachowskiego, został zlikwidowany przez Niemców w czasie II
wojny światowej, a groby przeniesiono na poznańską nekropolię przy
ul. Samotnej.9 Na stronie internetowej umożliwiającej odnalezienie grobów osób pochowanych na poznańskich cmentarzach10 grób Metodego
Stelmachowskiego oznaczono jako cmentarz przy ul. Samotnej, kwatera:
12 rząd: 5 miejsce: 8.

Fragment pisma starosty rawickiego, Metodego Stelmachowskiego, z dnia 10 maja
1922 roku dotyczącego szczegółów zajęcia i oddania zarządu cywilnego powiatu rawickiego - widoczny podpis starosty. Archiwum Państwowe w Lesznie. Zespół: 34/4/0
Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Sygnatura: 34/4/0/-/735 [Przejęcie władzy od Niemców przez Polaków w 1920 r. - m. in. okólniki Wojewody Poznańskiego], (8-9).

Zakrzewskiego z Golejewka z urzędu członka Wydziału Powiatowego.
Starosta Stelmachowski wyjaśnia: „(…)składam następującą relację. Od
chwili przejęcia Starostwa 17.I.20 r. aż do dnia 1.7.20 r. nie odbyły się
żadne posiedzenia Wydziału Powiatowego, ponieważ pracował jeszcze
niemiec Freytag jako sekretarz Wydziału Powiatowego a oprócz niego
składał się personał coprawda z polskich pracowników, ale zupełnie
niewyszkolonych, tak, że cała praca leżała li tylko w rękach niżej podpisanego. Dopiero od 1.VII.20 r. udało mi się zaangażować p. Radojewskiego
jako sekretarza Wydziału Powiatowego, który nigdy jeszcze nie pracował
w urzędzie, tak, że musiał się dopiero wżyć w prace biurowe i zapoznać
z sprawami Wydziału Powiatowego. Nadmienić jeszcze muszę, że od
1.VII. do 1.XII. nie miałem nawet Sekretarza Powiatowego, co najlepiej
chyba ilustruje jaki ogrom pracy - jeżeli wspomnę, ze w pogranicznym
powiecie wydaje się 680 przepustek miesięcznie - ciążył na barkach niżej
podpisanego. Pomimo tego, że nie miałem wyszkolonego Sekretarza
Wydziału Powiatowego, że musiałem wyszkalać dopiero personał - to
znaczy nieomal każdą sprawę osobiście opracowywać i ubrać możliwą
formę - odbyły się posiedzenia jak następuje(…)”.7
Metody Stelmachowski zmarł8 15 kwietnia 1927 roku w poznańskim
Szpitalu Przemienienia Pańskiego (obecnie - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu). Osierocił córkę i żonę Marię Halinę Stelmachowską z domu
Tetzlaff. Pogrzeb starosty odbył się 19 kwietnia w Poznaniu na cmentarzu świętomarcińskim. Warto wspomnieć, iż cmentarz świętomarciń-
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58.jpg).
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WALERIAN SOBISIAK
WSPOMNIENIE W ROCZNICĘ ŚMIERCI (1924-1987)

W 1987 roku, 30 lat temu, zmarł nagle, a zarazem przedwcześnie profesor Walerian Sobisiak, postać zasłużona
i związana z ziemią rawicką i Rawiczem.
W bieżącym roku przypada
również kolejna rocznica związana
z profesorem Sobisiakiem - 50-lecie wydania jego książki „Dzieje
ziemi rawickiej”, książki która
stała się jedną z najważniejszych
pozycji historycznych w swojej tematyce i do dnia dzisiejszego jest
jedną z najlepszych jakie o Rawiczu i jego okolicach napisano. Sam
profesor uważał ją za swe najlepsze „dziecko”.
O profesorze Walerianie Sobisiaku napisano już piękne wspomnienia pośmiertne, jak choćby
Hieronima Michalaka, również na
10 rocznicę jego śmierci ukazał
się biogram profesora w Gazecie Rawickiej. Dlatego niniejsze
wspomnienie jest tylko przypomnieniem wybitnej postaci, która
zasługuje na to, by zajmować należyte jej miejsce w świadomości
mieszkańców Ziemi Rawickiej,
ziemi, którą profesor tak ukochał.
Walerian Sobisiak urodził się
27 listopada 1924 roku w Rawiczu,
jako syn Jakuba i Teodory z domu
Krauze. W latach młodzieńczych
aktywnie zaangażował się w ruch
harcerski, zostając członkiem
ZHP, przy Szkole Powszechnej
Nr 2. Po ukończeniu szkoły powszechnej, wstąpił w 1937 roku
do rawickiego Korpusu Kadetów.
Krótko przed wybuchem wojny
został ewakuowany z Korpusem
Kadetów do Lwowa, gdzie mieli stawiać się kadeci. Tam został
zmobilizowany i wcielony do
I Baonu Obrońców Lwowa. We
Lwowie brał udział w walkach, aż
do poddania go Armii Czerwonej
i rozwiązania jego jednostki. Po
zakończeniu wojny obronnej 1939

roku, powrócił do Rawicza, gdzie
pracował w ogrodnictwie, fabryce
mebli i sklepie żelaza. Było tak
do 1944 roku. Wówczas to został wywieziony do kopania okopów w Murkowie - Lipno Nowe,
a później do Turzej Wilczej pod
Włocławkiem.
Po zakończeniu wojny, znów
powrócił do Rawicza, gdzie podjął się dokończenia nauki w Państwowym Gimnazjum i Liceum.
Niedługo później reaktywował
także rawickie harcerstwo, wstępując do drużyny im. Zawiszy
Czarnego, później do drużyny im.
Stefana Czarneckiego, będąc zarazem członkiem Komendy Hufca.
Z harcerstwa odszedł, gdy władze zarzuciły mu kontynuowanie
przedwojennej linii ZHP, w której
nie ukrywał swego przywiązania
nie tylko do niepodległej Polski
ale i Kościoła Katolickiego. Po
zdaniu matury, rozpoczął studia
na Uniwersytecie Poznańskim, na
dwóch kierunkach - ekonomiczno-politycznym i prawie. W 1951
roku zakończył obydwa kierunki,
uzyskując na nich tytuł magistra,
a rok później zawarł związek małżeński z Urszulą Szurkowską,
z którą miał troje dzieci - Jerzego,
Piotra i Marię.
W 1959 roku Walerian Sobisiak związał się na stałe z poznańskim uniwersytetem, zostając na
początku asystentem technicznym, po dwóch latach starszym
asystentem, a po roku adiunktem
Katedry Etnografii oraz sekretarzem badań nad Kulturą Ludową
Wielkopolski. W 1960 roku obronił
pracę doktorską nt. „Rozwój latyfundium Biskupstwa Poznańskie-

go w XVI-XVIII wieku”. W 1968
roku habilitował się na Wydziale
Filozoficzno - Historycznym, gdzie
rok później uzyskał etat docenta.
W 1975 roku powstał Instytutu Kulturoznawstwa, na którym
otrzymał stanowisko wicedyrektora i pełnił je nieprzerwanie aż
do swojej śmierci.
W okresie swej pracy akademickiej pełnił wiele funkcji, choćby
tj.: kierownika Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego UAM, kierownika Metod
Upowszechniania Uczestnictwa
w Kulturze UAM, kierownika
Podyplomowego Studium Kultury i Turystyki, wykładał również
na AWF. W swej pracy naukowej
skupiał się m. in. na kulturze ludowej Wielkopolski, kulturze Ziem
Zachodnich i przezmianach w kulturze Polonii w krajach Europy
Zachodniej. Był członkiem wielu
towarzystw, m. in.: Europejskiego Towarzystwa Etnograficznego
z siedzibą w Paryżu, Koła Przyjaciół Rawicza Rawickiego Towarzystwa Kulturalnego, Komitetu Badań Polonijnych PAN, członkiem
społecznej Rady Programowej
w Pałacu Kultury w Poznaniu.
W okresie swej kariery naukowej, na swoich seminariach,
wykształcił wielu magistrów, doktorantów, a także poprowadził liczne habilitacje. Był przez nich wielce lubiany i szanowany. Otaczał
ich swą troskliwą opieką, wręcz
ojcowską. Znany był również
z poczucia humoru, opowiadanych
anegdot i swych powiedzeń, jak
choćby: „My na kulturoznawstwie
powinniśmy być kulturalni”. W dowód uznania jego osiągnięć i pracy

naukowej, w 1985 roku nadano mu
tytuł profesora nadzwyczajnego.
Profesor zmarł 1 czerwca 1987
roku, w trakcie egzaminowania
studentów. Uroczysty pogrzeb
jego odbył się 5 czerwca na rawickim cmentarzu. Profesor choć
od wielu lat związany z Poznaniem
(mieszkał na poznańskim Dębcu),
chciał być pochowany w swoim
rodzinnym mieście. Za życia profesor Walerian Sobisiak był uhonorowany m. in. medalem Zasłużony
dla województwa leszczyńskiego,
Zasłużony dla województwa poznańskiego, Zasłużony dla miasta
Poznania, Krzyżem Kawalerskim
Odrodzenia Polski.
Doktor Anna Grzegorczyk,
po jego śmierci pisała: „Odszedł
od nas niespodziewanie Człowiek
powszechnie ceniony i zjednujący
wszystkim swą życzliwość, uczynnością i przywiązaniem do pełnionych przez siebie obowiązków”.
Jakub Moryson
Źródła:
„Gazeta Rawicka”, Nr 6, czerwiec
1997, s. 23.
„Wspomnienie pośmiertne. Ukochał
ziemię rawicką”, Hieronim Michalak.
Kultura do poznania - kultura do tworzenia. 40 lat Instytutu Kulturoznawstwa
UAM, Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań
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