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W PODZIĘKOWANIU ZA PLONY

Z licznym udziałem widowni rolnicy i samorządowcy obchodzili tegoroczne zakończenie sezonu zbiorów.
Wyjątkowo w tym roku dożynki połączono w jedną
powiatowo-gminną uroczystość, która odbyła się na
terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu.
Fotoreportaż z imprezy na str. 6 i 7

634 TYS. ZŁ

AWANSE
W 100-LECIE
POLICJI

NA SZKOŁY I PORADNIĘ

Tegoroczne święto mundurowych miało szczególny
charakter. Awanse wręczano,
świętując jubileusz 100-lecia
powołania Policji Państwowej.
Szczegóły na str. 9
Historia powstania Policji
na str. 10 i 11

BOJANOWO

NOWE
AMBULANSE
W SZPITALU

str. 5

Taką kwotę przeznaczył Powiat Rawicki
na tegoroczne remonty w placówkach
edukacyjnych. Pieniądze pochodziły
z dotacji i środków własnych. Na uczniów
czekały m.in. plac zabaw, boisko do siatkówki i skocznia do skoku w dal.

JUTROSIN

O szkolnych inwestycjach czytaj na str. 2 i 3

MIEJSKA GÓRKA

PAKOSŁAW

RAWICZ
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634 TYS. ZŁ NA SZKOŁY I PORADNIĘ
Wrzesień przywitał uczniów szkół powiatowych nowościami nie tylko w sferze organizacyjnej. Podczas wakacji przeprowadzono
remonty, uzupełniono i rozbudowano infrastrukturę. Fundusze na te cele pochodziły z dotacji i środków własnych powiatu rawickiego. Co dokładnie przygotowano w szkołach?
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU
Zakres robót:
• wymiana instalacji CO,
• wymiana instalacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej,
• wymiana posadzki i malowanie ścian,
• budowa pomieszczeń sanitarnych (toalety i prysznice
w szatniach),
• montaż stolarki drzwiowej,
• wymian instalacji elektrycznej oraz oświetlenia.

„Szatnia na medal” – w ramach tego projektu dofinansowanego ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
wyremontowano zaplecze szatniowo-sanitarne dla uczniów szkoły.

koszt całej inwestycji:
dotacja:
środki własne:

191 tys. 642 zł
95 tys. 800 zł
95 tys. 842 zł

Zakres robót:
• budowa boiska do siatkówki plażowej,
• budowa skoczni do skoku w dal,
• wymiana kanalizacji deszczowej,
• budowa placu zabaw.
koszt całej inwestycji:
dotacja:
środki własne:

191 tys. 105,54 zł
19 tys. zł
172 tys. 105,54 zł

Drugi projekt realizowany w tej placówce to „Rozbudowa Zespołu
Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu” - również finansowany
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
i budżetu powiatu rawickiego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU

W ZSZ naukę
w I klasie rozpocznie
249 absolwentów
gimnazjów
i 238 absolwentów
szkół podstawowych

Wprawdzie uczniowie szkoły branżowej na nowoczesne sale warsztatowe muszą jeszcze trochę poczekać, ale kolejny zaplanowany etap
inwestycji w tej części szkoły właśnie dobiega końca. Tym razem część
warsztatowa w stanie surowym zyskała ścianki działowe. Zamontowane zostaną także bramy zewnętrzne i drzwi. Remont finansowany jest
z budżetu powiatu rawickiego.

koszt inwestycji:

www.powiatrawicki.pl

157 tys. 520,70 zł
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RAWICZU
W pracowni geograficznej
wymieniono oświetlenie i ułożono
nowe płytki podłogowe oraz odświeżono ściany. Salę wyposażono
w nowe szafy, stoły i krzesła. Nowości pojawiły się też w pracowni
informatycznej. Stary sprzęt komputerowy trafił do sal lekcyjnych,
a pracownia wzbogaciła się o nowe
jednostki centralne z monitorami.

koszt inwestycji:

W budynku po Szkole Podstawowej nr 6 wyremontowano pomieszczenia na parterze, z których
od września 2019 r. korzystać będą
uczniowie liceum. Odnowiono
4 sale lekcyjne oraz korytarz i wejście główne. Zakupiono też, przystosowane do starszych uczniów,
stoły i krzesła. Środki pochodziły
z budżetu Powiatu Rawickiego.

56 tys. 201,81 zł

W I LO naukę
w I klasie rozpocznie
149 absolwentów
gimnazjów
153 absolwentów
szkół podstawowych

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAWICZU
W pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu z budżetu powiatu zakupiono i zamontowano cztery klimatyzatory.
Nowe instalacje pojawiły się w gabinetach specjalistycznych, w których
odbywają się działania diagnostyczne, terapeutyczne, doradcze i wspomagające uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

koszt inwestycji:

37 tys. 884 zł

Adam Sperzyński
Starosta Rawicki
Cieszymy się, że 2 września mogliśmy przywitać
uczniów i nauczycieli w ładniejszych, nowocześniejszych,
a przede wszystkim lepiej wyposażonych placówkach.
Mamy świadomość, jaki ma to wpływ i na komfort,
i na jakość nauczania. W miarę posiadanych środków
staramy się z roku na rok podnosić standard budynków
edukacyjnych i poprawiać warunki kształcenia, dokła-

www.powiatrawicki.pl

dając wszelkich starań, by wyposażenie sal lekcyjnych
i atmosfera w szkołach sprzyjały rozwojowi uczniów.
Tegoroczne remonty w placówkach edukacyjnych cieszą tym bardziej, że dotyczą między innymi tych miejsc,
które dzieci i młodzież cenią sobie najbardziej, takie jak:
plac zabaw i boisko, nowa szatnia czy unowocześniona
pracownia komputerowa.
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WŁASNY BIZNES Z DOTACJĄ
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

KRONIKA UMÓW PODPISANYCH

Ponad 530 tys. zł trafiło do budżetów rawickich firm w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowisk pracy. Spotkanie, podczas
którego wręczono certyfikaty potwierdzające otrzymanie dofinansowania odbyło się 12 sierpnia.

11 lipca zarządu powiatu podpisał umowę na dofinansowanie
przebudowy zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Rawiczu. Wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uzyskano w ramach
drugiej edycji programu „Szatnia na medal”. Więcej informacji
na temat realizacji tej inwestycji na str. 2.
25 lipca przedstawiciele Powiatu Rawickiego – starosta
Adam Sperzyński i wicestarosta Jakub Moryson podpisali umowę
z prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Marleną Maciąg na dofinansowanie zakupu 9-osobowego pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Miejskiej Górce. Planowany koszt zakupu to 120 tys. zł,
z czego dofinansowanie PFRON wyniesie 80 tys. zł, a pozostałą
kwotę zapewni projektodawca, tj. Stowarzyszenie Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych z Miejskiej Górki.
24 lipca Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał umowę z Burmistrzem Gminy Rawicz
Grzegorzem Kubikiem na realizację projektu pn. „Rewitalizacja
zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek,
Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego dofinansuje inwestycję kwotą blisko 7 mln zł
z WRPO 2014+. Partnerem projektu jest Powiat Rawicki.

Z funduszy unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój osiemnastu
osobom przyznano ogółem 240
tys. 200 zł. Dziewiętnaście osób
otrzymało natomiast wsparcie
z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ w wysokości 246 tys. 308,06 zł, a dwóch
przedsiębiorców - refundację na
doposażenie stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych z PFRON
w łącznej kwocie 50 tys. zł.
Starosta Adam Sperzyński,
gratulując przyszłym przedsiębiorcom podjęcia działalności gospodarczej, życzył efektywnego wykorzystania przyznanych środków
i wielu sukcesów.
Podczas spotkania pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
omówił przebieg realizacji umów,

30 sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przedstawiciele zarządu powiatu w obecności Wicewojewody Wielkopolskiego Anety Niestrawskiej podpisali umowę na dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej Rawicz-Dubin, w miejscowości
Szymanowo. Zadanie to będzie realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Przyznane dofinansowane wynosić będzie 832 tys. 840 zł,
co stanowi 44% przedsięwzięcia. Pozostała kwota na realizację
zadania zostanie sfinansowana przez Powiat Rawicki (530 tys.
207,61 zł) oraz Gminę Rawicz (524 tys. 207,60 zł).

www.powiatrawicki.pl

a przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wlkp., Inspektorat w Rawiczu
szczegółowo przedstawił zasady
prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ustawę o systemie
ubezpieczeń społecznych.
Przyszli przedsiębiorcy
zamierzają prowadzić firmy
w następujących dziedzinach: usługi ogólnobudowlane, brukarskie,
kosztorysowe, stolarskie, sprzątające, krawieckie, fryzjerskie,
kosmetyczne, a także pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
produkcja drzwi i mebli, montaż
hal stalowych i konstrukcji, wulkanizacja, mechanika pojazdowa,
projektowanie sieci elektroenergetycznych oraz projektowanie
i aranżacja wnętrz czy zakładanie
i pielęgnacja ogrodów.
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INWESTYCJE

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU

NOWE AMBULANSE DROGOWE REMONTY
W RAWICKIM SZPITALU W SZYMANOWIE I NA WYDAWACH

Szpital powiatowy zakupił
trzy nowoczesne ambulanse.
Decyzja o nabyciu nowych środków transportu medycznego
przez rawicką placówkę wynikała
ze zmian w przepisach o systemie państwowego ratownictwa
medycznego. Według znowelizowanego prawa transport medyczny nie może już być realizowany
przez firmy zewnętrzne (jak to
było do tej pory). Zgodnie z nową
ustawą kontrakt z NFZ na ratownictwo medyczne mogą zawrzeć
jedynie placówki publiczne lub te,
w których co najmniej 51 proc.

udziałów mają samorządy lub
Skarb Państwa.
W skład nowej floty ratowniczych pojazdów wchodzą karetka
transportowa, ambulans podstawowy oraz ambulans specjalistyczny. Zakup szpital sfinansował ze środków własnych, a jego
wartość to ponad 1,5 mln zł.
12 lipca przedstawiciele
władz samorządowych powiatu
rawickiego, dyrekcja, pracownicy
szpitala i służby ratownicze wzięli
udział w poświęceniu trzech nowych ambulansów.
Fot. Szpital Powiatowy w Rawiczu

Zakończył się remont drogi w miejscowości Wydawy.
8 sierpnia wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru inwestycji. Obejmowała wymianę nawierzchni oraz wykonanie odwodnień po obu stronach drogi. Zadanie realizowane było
we współpracy z Gminą Rawicz, a jego koszt wyniósł 200 tys. zł.

12 sierpnia rozpoczął się z kolei remont drogi w miejscowości
Szymanowo. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, mieszkańcy będą
jeździć nową nawierzchnią już w październiku.
Remont szymanowskiej trasy na odcinku 817 m wyniesie
1 mln 875 tys. 255 zł. Zadanie to realizowane jest przez Powiat
Rawicki przy współfinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych
i Gminy Rawicz.

www.powiatrawicki.pl
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POWIATOWO-GMINNE

Dożynki powiatowo-gminne tradycyjnie rozpoczęto dziękczynną mszą św., którą
odprawił ks. proboszcz Edmund Magdziarz.

... gdzie w towarzystwie zaproszonych gości i mieszkańców rozpoczęto tradycyjne
obrzędy dożynkowe.

Tradycyjnie, tegoroczni starostowie dożynek: Jolanta Majewska i Dawid Ciesielski
z Szymanowa przekazali chleb dziękczynny gospodarzom gminy i powiatu.

Z parafii pw. św. Andrzeja Boboli uroczysty korowód dożynkowy przeszedł ulicami
miasta na teren parku przy Domu Kultury w Rawiczu,...

Nad folklorystyczną częścią podziękowań za plony czuwali artyści z szymanowskiego
zespołu „Wisieloki”, zapraszając do współudziału m.in. samorządowców.

Starosta Adam Sperzyński i burmistrz Grzegorz Kubik rozkroili chleb i podzielili
między przybyłych gości.

www.powiatrawicki.pl
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DOŻYNKI RAWICZ 2019

Przekazanie 12 symbolicznych bochenków chleba rolnikom reprezentującym poszczególne miejscowości zakończyło tradycyjną część dożynek.

Zespół grający muzykę popularną przyciągnął tłumy do rawickiego parku przy
domu kultury.

Pokazy z udziałem publiczności okazały się hitem, szczególnie wśród najmłodszych
uczestników imprezy.

Rozrywkowe popołudnie rozpoczął zespół „Łobuzy” w składzie: Bogumił „Boogie”
Romanowski - śpiew, Fifon - gitara, Jabba Drummer - perkusja.

Niemałym zainteresowaniem cieszył się także pokaz strongmanów w składzie:
Jarosław Nowacki i Tomasz Kowal z gościnnym udziałem mistrza Europy w trójboju
siłowym Grzegorza Heinze.

Dożynki nie mogłyby obyć się bez zabawy tanecznej. W tym roku na „parkiet”
porwali gości muzycy z Woo Boo Doo: Krzysztof Gorszki, Karol Poleszak, Ryszard
Walus i Piotr Twardowski.

www.powiatrawicki.pl
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W podziękowaniu
za pracę

W lipcu pożegnano przechodzących na emeryturę pracowników
Starostwa Powiatowego w Rawiczu: Tadeusza Fenglera Naczelnika
Wydziału Komunikacji i Dróg, Renatę Bartkowiak z Wydziału Organizacyjnego oraz Małgorzatę Załęską z Wydziału Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska. Podczas uroczystości pożegnalnej w siedzibie
urzędu podziękowano im za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie
i profesjonalizm przy wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Na emeryturze życzymy zdrowia, spełniania marzeń oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.

18 lipca 2019 r. minęły 92 lata od dnia objęcia
przez Kazimierza Chmielowskiego stanowiska
Starosty Powiatu Rawickiego.
Powyższy dokument, dostępny w Archiwum
Państwowym w Poznaniu, potwierdza objęcie
przez niego tego stanowiska.
Tomasz Dyba

UPAMIĘTNIENIE WYDARZEŃ Z 1919 R.

ODSŁONIĘCIE KAMIENIA
GRANICZNEGO W PRZYWSIU

W 100-lecie wyznaczenia nowej zachodniej granicy powstałej w wyniku Traktatu Wersalskiego na granicy województwa
wielkopolskiego i dolnośląskiego w Przywsiu (gmina Żmigród)
odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia granicznego oraz
tablicy pamiątkowej opisującej historię tych terenów. Wzięli
w niej udział przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatów sąsiadujących ze sobą, mieszkańcy wsi oraz rawicka
grupa rowerzystów-pasjonatów lokalnej historii. Nie obyło się
bez przemówień, pamiątkowych zdjęć oraz prelekcji dotyczącej
historii tego regionu, którą wygłosił Paweł Becela - historyk,
regionalista, autor publikacji historycznych, mieszkaniec gminy
Żmigród.
Na pamiątkę postanowień Traktatu Wersalskiego na kamieniu umieszczono napis „Versailles 28.6.1919”. Zadbano również
o odpowiednie oznaczenie miejsca pamięci oraz jego otoczenie.
Wydarzenie zostało zainicjowane przez sołtysa wsi Przywsie
Mariusza Hantke.
Paweł Becela: Fragment granicy pomiędzy Śląskiem a Wielkopolską w tym rejonie należy do jednej z najbardziej stałych,
niemal niezmiennych granic. Dotyczy to zarówno okresu rozbicia
dzielnicowego, jak i okresu kiedy stanowiła ona granicę państwową,
najpierw pomiędzy Polską i Czechami pod panowaniem Luksemburgów, Jagiellonów, a potem Habsburgów, a od 1741 r. pomiędzy
Polską a Prusami. Po 123 latach niewoli Rzeczpospolita odrodziła
się i na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca
1919 r. wróciła tu granica, która oddzieliła województwo poznańskie niepodległej Polski od niemieckiej prowincji Niederschlesien
(Dolny Śląsk) z Przywsiem. Osłonięty kamień graniczny zaznaczał
więc ustaloną wówczas granicę państwową. I tak do niemieckiej
agresji na Polskę w dniu 1 września 1939 r. istniało tutaj ważne
międzypaństwowe drogowe przejście graniczne.
Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. granice uległy
zmianie i Śląsk znalazł się ponownie w granicach Polski. Dziś
w tym miejscu spotykają się sąsiednie województwa: dolnośląskie
i wielkopolskie, powiaty: trzebnicki i rawicki oraz gminy Żmigród
i Rawicz.
fot. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

www.powiatrawicki.pl

9

nr 4 (68) VIII-IX 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

AWANSE W 100-LECIE POLICJI
Tegoroczne święto mundurowych miało szczególny charakter związany z obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystości zorganizowanej 26 lipca w auli Liceum
Ogólnokształcącego w Rawiczu i objętej honorowym patronatem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uczestniczyli m.in.
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, starostowie powiatu rawickiego, zaproszeni goście, funkcjonariusze
oraz pracownicy cywilni rawickiej komendy.
W trakcie uroczystości wręczono policjantkom i policjantom
medale, odznaczenia i wyróżnienia. Awansowano 25 funkcjonariuszy (jeden z nich otrzymał awans przedterminowy, a 3 – zostało odznaczonych podczas wojewódzkich obchodów tego święta).
Aspiranta Karola Wieczorka wyróżniono dyplomem Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu za wzorową i ofiarną służbę.
Niecodziennym wydarzeniem było poświęcenie rzeźby
św. Michała Archanioła, patrona Policji, która została wykonana

dla upamiętnienia 100-lecia powstania policyjnej formacji przez
funkcjonariusza rawickiej komendy aspiranta Marka Ciesielskiego.
Po wręczeniu wyróżnień i przemówieniach odbyła się część
artystyczna przygotowana przez Oliwię Andrzejewską uczennicę
Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu.
Fot. Gmina Rawicz oraz KKP w Rawiczu

WYRÓŻNIENI FUNKCJONARIUSZE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWICZU
Radosław Matysiak - Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” nadana
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Karol Wieczorek - dyplom nadany przez Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców
Wielkopolski
Michał Juszkowski - przedterminowo mianowany na stopień sierżanta
sztabowego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu za
wzorowe wykonywanie obowiązków
Przemysław Semenkow i Janusz Szelukowski – mianowani na stopień
aspiranta sztabowego policji
Andrzej Antkowiak i Fabian Szulc - mianowani na stopień starszego
aspiranta

Damian Huchrak, Paweł Knuła, Paweł Kmita, Tomasz Łakomy, Roman
Niwczyk i Karol Wieczorek – mianowani na stopień aspiranta policji
Adrian Niedźwiecki, Tomasz Pieprzyk i Liliana Dudkowska - mianowani
na stopień młodszego aspiranta policji
Mariusz Dominiczak, Marcin Grobelny, Michał Stachowski i Mateusz
Uram - mianowani na stopień sierżanta sztabowego
Patrycja Bella, Bartosz Bordecki, Robert Pazoła, Marcin Sieńko, Maciej
Sznycer i Krzysztof Tacka - mianowani na stopień starszego sierżanta
sztabowego policji
Paweł Snela – mianowany na stopień sierżanta policji
Jakub Murawa i Jakub Ratajczak - mianowani na stopień starszego
posterunkowego policji

ŚLUBOWANIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
Przedstawiciele władz gmin
i powiatów regionu leszczyńskiego, kierownictwo komend Państwowej Straży Pożarnej, władze
oddziałów ZOSP RP, członkowie
OSP oraz rodziny uczestników
wzięli udział w zaprzysiężeniu
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Brennie.
Uroczystość odbyła się 21 lipca
nad Jeziorem Białym, podczas
13. Międzypowiatowego Obozu
Szkoleniowo-Wypoczynkowego
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uczestnicy złożyli ślubowania, po których odbyło się
pasowanie na strażaka – członka

MDP. Apel uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu MDP
przy OSP w Łabowej.
Wśród młodzieży obozowej
znaleźli się reprezentanci powiatu
rawickiego, którzy w pierwszym
tygodniu obozu zapoznali się
z tematyką przeciwpożarową, problematyką bezpieczeństwa oraz
profilaktyką przeciwalkoholową.
Uczestnicy nauczyli się udzielania pierwszej pomocy. Na obozie
podlegali rygorowi zbliżonemu do
regulaminów służb mundurowych
oraz przeszli szkolenie z musztry.
Fot. Portal Gminy Wijewo
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Policja w Rawiczu w okresie
20-lecia międzywojennego
– rys historyczny z okazji jubileuszu 100-lecia Policji Państwowej.

24 lipca 1919 r. uchwalono
ustawę o Policji Państwowej.
Tym samym powstała formacja
podległa ministrowi spraw wewnętrznych, będąca organem wykonawczym władz państwowych
i samorządowych. Jej głównym
zadaniem była ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Dziś ta data uznawana
jest za dzień utworzenia Policji
Państwowej i zarazem jej święto.
Oczywiście, zanim ją utworzono, już w okresie I wojny światowej, rozwinięto sieć organizacji
paramilitarnych – straży obywatelskich w ramach Centralnego Komitetu Obywatelskiego.
W 1916 r. w ich miejsce powołano
Milicję Miejską, później oddziały
milicji powiatowych. W tym czasie funkcjonowały jeszcze inne
formacje paramilitarne podporządkowane stronnictwom politycznym. Dopiero odzyskanie
przez Polskę niepodległości, rozpoczęło proces przekształcania ich
wszystkich w jeden organ policyjny. I tak: w grudniu 1918 r. utworzono Komendę Główną Milicji,
a 9 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa podpisał dekret o organizacji
Policji Komunalnej. Rywalizacja
pomiędzy Policją Komunalną a istniejącą Milicją Ludową, skutkowała stworzeniem nowej, jednolitej
instytucji politycznej, wspomnianej już Policji Państwowej.
W okresie II Rzeczypospolitej
Policja Państwowa przechodziła
wiele reorganizacji. Do 1925 r.
utworzonych zostało 16 komend
okręgowych oraz jedna Komenda

Główna Policji Województwa Śląskiego. Od 1927 r. działały już 273
komendy powiatowe. W 1938 r.
przyjęto ostateczny model struktury organizacyjnej. W 1938 r.
Policja liczyła niespełna 30 tysięcy funkcjonariuszy, a w chwili
wybuchu wojny około 35 tysięcy
osób. Mimo to, pod względem
liczebności, była na końcu listy
państw europejskich.
Struktury Policji na terenie
powiatu rawickiego w 20-leciu
międzywojennym to 4 Komisariaty obwodowe: w Rawiczu, w Bojanowie, w Jutrosinie i w Miejskiej
Górce. W pozostałych miejscowościach działały posterunki.
Komenda Powiatowa Policji
Państwowej dla terenów Rawicza znajdowała się w Lesznie.
W tamtym okresie, ze względu
na trudności finansowe państwa
polskiego, w mniej zaludnionych
powiatach nie tworzono komend
powiatowych. Działały one dla
dwóch bądź więcej jednostek samorządu terytorialnego tego typu.
W tym czasie w urzędach
samorządowych pracowali na
etacie mianowani urzędnicy policyjni. Na przykład, sekretarz
miejski w Rawiczu - Jan Mądry,
był mianowanym urzędnikiem policyjnym na obwód miasta Rawicz,
funkcję nadwachmistrza policyjnego w magistracie pełnił z kolei
Herman Krey.
W Starostwie Powiatowym
w Rawiczu sprawami związanymi
z bezpieczeństwem zajmował się
Wydział Powiatowy, w którego
skład w 1930 r. wchodzili: starosta

Józef Ekkert jako przewodniczący, płk. rez. Władysław Sczaniecki
z Łaszczyna, Jan Pasternak z Konar, Józef Pernak ze Słupi Kapitulnej, Stanisław Modrzejewski z Rawicza, Stanisław Kordyl z Rawicza, Stanisław Kotecki z Rawicza.
Obsada posterunków w powiecie rawickim w latach 1923-1926,
uwzględniając ruch kadrowy, wyglądała następująco:
Bojanowo – starszy przodownik Kazimierz Kumoch, posterunkowy Józef Mąka, posterunkowy
Kazimierz Kuberski z koniem
„Agonia 13”, starszy posterunkowy Władysław Musiał;
Rawicz – podkomisarz Kazimierz Raczyński, przodownik Leon
Naskręt, posterunkowy Mieczysław Gralewski, posterunkowy
Jan Staszyk, posterunkowy Jan
Krawczyk, posterunkowy Andrzej
Konieczny, starszy posterunkowy
Jan Musiał, posterunkowy Władysław Frąckowiak; starszy przodownik Stanisław Glaser, starszy
posterunkowy Michał Śliwiński,
posterunkowy Piotr Matyaszyk,
posterunkowy Stanisław Surdyk
z koniem „Dali”, posterunkowy
Wincenty Kaczmarek z koniem
„Walek”, posterunkowy Jan Staszyk, przodownik Leon Naskręt,
posterunkowy Władysław Frąckowiak, posterunkowy Kasper Staniewski;
Szkaradowo – posterunkowy
Bolesław Snella, posterunkowy Jan
Kuncewicz (w 1931 r. posterunek
w Szkaradowie zlikwidowano);
Jutrosin – przodownik Jan Kubiak, starszy posterunkowy Włady-
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sław Musiał, starszy posterunkowy
Michał Kaczmarek, posterunkowy
Sylwester Wardziński, posterunkowy Mieczysław Gralewski, posterunkowy Jan Lis;
Miejska Górka – posterunkowy Piotr Głuszak, przodownik
Stanisław Jankowski;
Biały Kał – posterunkowy
Marcin Kociucko, starszy przodownik Michał Konieczy, posterunkowy Piotr Głuszak, posterunkowy Józef Witkowski.
W Komendzie Powiatowej
Policji Państwowej funkcję kierownicze sprawowali: w 1926 r.
komendantem był komisarz Złotogórski - przeniesiony w listopadzie
1926 r. do Ostrowa, a z Ostrowa na
jego miejsce powołano komisarza
Kubasika, który pełnił to stanowisko do 1931 r., kiedy to dekretem
został przeniesiony do województwa warszawskiego. W 1932 r.
Komendantem Powiatowym był
już podkomisarz Wiśniewski (od
8.10.1931 r., przeniesiony z Kępna). Po nim funkcję tę objął podkomisarz A. Łowczycki. W samym
Rawiczu kierownikiem komisariatu w 1932 r. był Abryszyński.
Wykaz statystyczny policji
w powiecie rawickim w kwietniu
1932 r. przedstawiał się następująco: funkcjonowało 6 posterunków,
w których zatrudnionych było:
1 starszy przodownik, 2 przodowników, 6 starszych posterunkowych, 21 posterunkowych. Ogółem pracowało 30 policjantów.
Do najczęstszych kategorii
przestępstw, zamieszczanych
w przedkładanym władzom wy-
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kazie, zaliczano: „włóczęgostwo
i żebractwo, innego rodzaju
pozbawienie życia, podpalenia
zbrodnicze, pożary przypadkowe,
uszkodzenia cielesne, kradzież
kolejową bez włamania, innego
rodzaju kradzieże z włamaniem,
innego rodzaju kradzieże bez włamania, sprzeniewierzenie, przekroczenie przepisów sanitarnych,
administracyjnych, nieszczęsne
wypadki w tym wypadki śmiertelne, samobójstwa, przekroczenie
meldunkowe, opilstwo, ucieczkę
aresztantów, nielegalne przekroczenie granic, znęcanie się nad
zwierzętami, inne przestępstwa
przeciwko moralności, kradzież
przewodów telegraficznych i telefonów, oszustwa, kłusownictwo,
kradzieże z pola i lasu oraz przekupstwo”.
W okresie II RP, meldunki
do Starosty Powiatu Rawickiego,
jako przedstawiciela administracji
rządowej – wojewody, co miesiąc
składali kierownicy posterunków.
W 1932 roku byli to:
Posterunek Policji Państwowej w Jutrosinie – przodownik Władysław Musiał, posterunkowy Maćkowski (w 1929 r.
Stanisław Gauza, w 1931 r. posterunkowy Bronisław Nierzwicki);
Posterunek Policji Państwowej w Białymkale – starszy posterunkowy Konieczny (w 1931 r.
posterunkowy Jan Bałoniak);
Posterunek Policji Państwowej w Rawiczu – starszy
przodownik Niechciałkowski,
starszy posterunkowy Jan Łuczak,
przodownik Kaczmarek (w 1931 r.
posterunkowy Leon Garstka);
Posterunek Policji Państwowej w Bojanowie – przodownik Konieczny;
Posterunek Policji Państwowej w Sarnowie – posterunkowy Markowski;
Posterunek Policji Państwowej w Miejskiej Górce
– starszy posterunkowy Józef

Konieczny, przodownik W. Posadzy, przodownik Stanisław Paul
(w 1930 r. komendantem posterunku był Józef Konieczny, który
zastąpił na tym stanowisku Stanisława Marcinkowskiego, przechodzącego na emeryturę).
Z licznych materiałów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Lesznie, których fragmenty zostały w niniejszym artykule
wykorzystane, można wywieść
kilka spostrzeżeń: pomiędzy posterunkami i komisariatami następował dość duży ruch kadrowy.
Czasami policjanci przenoszeni
byli nie tylko w obszarze jednego
czy kilku ościennych powiatów,
ale i na inne tereny kraju. Powody były różne – od awansów, poprzez degradację za niewłaściwe
prowadzenie się funkcjonariusza,
czy jego niskie efekty pracy. Ze
składanych meldunków jednak
wynika, że Policja w tym czasie
miała wysoki wskaźnik wykrywalności. W okresie II Rzeczypospolitej służba i sam mundur policjanta,
były traktowane z należytym szacunkiem i powagą.
Celem artykułu, było przywrócenie pamięci o tamtych
funkcjonariuszach, pracujących
w powiecie rawickim, poprzez
przytoczenie ich imion i nazwisk.
Wszystkim obecnym funkcjonariuszom jak i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji
Państwowej w Rawiczu składam
wyrazy szacunku za ich codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu.
Wicestarosta Jakub Moryson
Bibliografia : Archiwum Państwowe
w Lesznie, Starostwo Powiatowe w Rawiczu: - Podział obwodów komisariatów
1923-1929, sygn. 21
- Urząd Policyjny w Rawiczu 19221924, sygn. 44
- Meldunki policyjne dotyczące
przestępczości – wykazy przestępczości
1932-1933, sygn. 121
- Policja Państwowa. Przesiedlenia,
sygn. 107.

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

ROCZNICA “KRWAWEJ NIEDZIELI” (RZEŹ WOŁYŃSKA)

11
VII

75. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1
VIII

99. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ
ORAZ ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15
VIII

DZIEŃ PAMIĘCI POMORDOWANYCH BEZROBOTNYCH

19
VIII
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Jubileuszowe
„Śpiewanie pod dębami”

SENIOR
NA DRODZE

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE

W niedzielę 14 lipca odbyło się w Dębnie Polskim coroczne „Śpiewanie
pod dębami”, podczas którego wystąpiło 15 zespołów muzyki folklorystycznej. W tym roku gościem specjalnym przeglądu był znany aktor Jacek
Kawalec, który uświetnił wydarzenie swoim występem.
Wspólnemu świętowaniu sprzyjała wspaniała atmosfera, a uczestnicy
chętnie włączali się do zabawy. To wydarzenie już od 20 lat przyciąga ludzi
kochających muzykę ludową i folklorystyczną.
Organizatorami tegorocznej edycji byli: Rada Sołecka wsi Dębno
Polskie, Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie Polskim, Zespół Folklorystyczny „Dębioki”, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Urząd Miejski
Gminy Rawicz, rawicki Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Senior na drodze pamiętaj o bezpieczeństwie”
skierowana jest do uczestników
ruchu drogowego powyżej 60.
roku życia. Tegoroczna edycja
odbywa się w 94 powiatach. Jej
założeniem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie
bezpiecznego poruszania się na
drodze, spadek liczby wypadków
drogowych, a w konsekwencji
spadek liczby ofiar śmiertelnych
i rannych. Akcja obejmuje m.in.

W powiecie rawickim akcja
„Senior na drodze – pamiętaj
o bezpieczeństwie” odbyła się
5 sierpnia w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Sierakowie. Prowadzący Marek Sztal
- ekspert ds. ruchu drogowego
reprezentujący firmę Introduction to Higher Level sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz
funkcjonariusze policji zwracali
szczególną uwagę na budowanie
poczucia współodpowiedzialności na drodze oraz kształtowa-

warsztaty, bezpłatny serwis rowerowy oraz doposażenie rowerów w światła i odblaski. Omawiane są tematy: jak prawidłowo
poruszać się po drodze, jak i kiedy
stosować elementy odblaskowe,
jak sprawność psychofizyczna
wpływa na percepcję i możliwość
kierowania pojazdem, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu
drogowym jako kierowca-senior,
rowerzysta-senior, pieszy-senior, uwzględniając zmiany biologiczne i mentalne postępujące
wraz z wiekiem, mające znaczący
wpływ na bezpieczeństwo.

nia właściwych postaw, które
przyczynią się do ograniczenia
zagrożeń. Ponadto seniorzy korzystali z bezpłatnego przeglądu
rowerowego i doposażali swoje
rowery w odblaski oraz światła. Otrzymali także certyfikaty
uczestnictwa w warsztatach.
Akcja zorganizowana przez
Ministerstwo Infrastruktury
i Krajową Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego przy wsparciu
policji cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców
powiatu rawickiego.

Fot. www.rawicz24.pl

Sześć dawnych państwowych kamieni granicznych
z widocznymi, wykutymi literami „P” (Polska) i „D”
(Deutschland - Niemcy) zobaczyć można na Osiedlu
im. Bohaterów Westerplatte przy pomniku „Kotwicy”.
Kamienie zostały przywiezione tu w 1979 r., pochodzą
z dawnego odcinka granicy polsko-niemieckiej, prawdopodobnie z okolic Masłowa.
Tomasz Dyba
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WSPARCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI
Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób
wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans
życiowych. Fundacja realizuje projekt pod nazwą. „GraduatON”
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób
z niepełnosprawnością, posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie
indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
• są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów
wyższych,
• posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
• na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.
Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
• wsparcie doradcy zawodowego. Dla każdego z uczestników Projektu
zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton
Strengths Finder Assesment,

• wsparcie psychologa/coach’a kariery,
• atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień: autoprezentacja,
organizacja czasu pracy, cele, reguły, konsekwencje, komunikacja
interpersonalna i komunikacja w zespole, praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność,
• szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników,
• wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy,
• płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu),
• wsparcie opiekunów stażowych.
W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”
pokrywa następujące koszty:
• profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć,
• wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów
i szkoleń,
• ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników
podczas organizowanych wsparć,
• materiałów szkoleniowych,
• wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach,
• zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla
osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat
(np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu
wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel,
• dojazdów na szkolenia i warsztaty - koszty pokrywane do wysokości
kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu
środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. GraduatON”.
Więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie
kontakt: telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

Bez opłat
przy szpitalnym łóżku
Od lipca rodzice lub opiekunowie dzieci przebywających w szpitalu
nie muszą już płacić za swój pobyt na oddziale. Wynika to z nowelizacji
Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za pobyt przy
szpitalnym łóżku zapłaci NFZ. Będzie pokrywał wszystkie koszty związane z towarzyszeniem rodzica przy dziecku w szpitalu. Nowela ustawy
dotyczy także opiekunów pacjentów z orzeczeniem znacznego stopnia
nipełnosprawności (nie ma znaczenia przy tym wiek takiego pacjenta).
foto: Photographee.eu
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DYŻURY APTEK

Sprawdź, kiedy poszczególne apteki pełnią dyżury nocne od godz.
22.00 do 24.00.
TERMINY DYŻURÓW

APTEKA DYŻURNA

9 września - 15 września

Apteka „Lawendowa”
ul. Rynek 36, Rawicz
Tel. 601 636 646

16 września - 22 września

Apteka „Lawendowa”
ul. Rynek 36, Rawicz
Tel. 601 636 646

23 września - 29 września

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU

KOLEJNOŚĆ NA IZBIE
WEDŁUG STANU ZDROWIA

Apteka „Grodzka”
ul. Wojska Polskiego 7, Rawicz
Tel. 65 546 45 41

7 października 13 października

Apteka „Dbam o Zdrowie”
ul. 11 Listopada 2a, 63-900 Rawicz
Tel. 736 697 635

14 października 20 października

Apteka „W Rynku”
ul. Rynek Sarnowski 13, 63-900 Rawicz
Tel. 65 546 08 22

21 października 27 października

Apteka „Lawendowa”
ul. Rynek 36, Rawicz
Tel. 601 636 646

28 października 3 listopada

„Apteka Gemini”
ul. Piłsudskiego 2, 63-900 Rawicz
Tel. 65 545 47 89

4 listopada - 10 listopada

Apteka „Osiedlowa”
ul. Przyjemskiego 6a, 63-900 Rawicz
Tel. 65 545 57 52

11 listopada - 17 listopada

Apteka „Lawendowa”
ul. Rynek 36, Rawicz
Tel. 601 636 646

18 listopada - 24 listopada

Apteka Nova 3
ul. Piłsudskiego 8a, 63-900 Rawicz
Tel. 513 714 129

25 listopada - 1 grudnia

Apteka „Lawendowa”
ul. Rynek 36, Rawicz
Tel. 601 636 646

2 grudnia - 8 grudnia

Apteka „Lawendowa”
ul. Rynek 36, Rawicz
Tel. 601 636 646

Przyjęcia pacjentów w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Rawiczu odbywają się na podstawie oceny stanu zdrowia zgłaszającego
się. Do placówki mogą przybyć pacjenci ze skierowaniem od lekarza,
przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego (pogotowie), ale
także samodzielnie, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Wprowadzony system segregacji triage /czyt. triaż/ to procedura
stosowana w medycynie ratunkowej, zaadaptowana na potrzeby rawickiej
izby przyjęć. Podczas oceny stanu zdrowia chorego, personel przyjmujący korzysta z trzech kolorów, które informują o czasie przyjęcia. Kolor
czerwony oznacza priorytet i taki pacjent otrzymuje pomoc natychmiastową. Pomoc pilną określa kolor żółty i czas oczekiwania wynosi do 60
minut. Natomiast kolor zielony (pomoc odroczona) jest zarezerwowany
dla chorych, którzy mogą być przyjęci w czasie do 3 godzin.
- W praktyce staramy się przyjmować pacjentów w jak najszybszym
czasie, a w razie potrzeby kierować ich do innych placówek medycznych - tłumaczy Ilona Kubiak, rzecznik prasowy Szpitala Powiatowego w Rawiczu.
fot: Syda Production

W OCZEKIWANIU NA TOMOGRAFIĘ

9 grudnia - 15 grudnia

Apteka „Grodzka”
ul. Wojska Polskiego 7, Rawicz
Tel. 65 546 45 41

16 grudnia - 22 grudnia

Apteka Nova 3
ul. Piłsudskiego 8a, 63-900 Rawicz
Tel. 513 714 129

23 grudnia - 29 grudnia

Apteka „Dbam o Zdrowie”
ul. 11 Listopada 2a, 63-900 Rawicz
Tel. 736 697 635

30 grudnia - 31 grudnia

Apteka „W Rynku”
ul. Rynek Sarnowski 13, 63-900 Rawicz
Tel. 65 546 08 22

Od 1 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje
zwiększenie kontraktów placówkom medycznym, oferującym badania tomografem komputerowym. Dzięki temu
pacjent może liczyć na zwiększenie dostępności i skrócenie
kolejki w oczekiwaniu na termin diagnostyki.
Na terenie rawickiego szpitala znajduje się prywatna pracownia tomografii komputerowej, z której (prócz pacjentów szpitala)
korzystać mogą także mieszkańcy powiatu rawickiego i okolic.
Dostęp do badań jest dwojaki: na skierowanie NFZ lub prywatnie.
Szczegółowe informacje na temat procedury i kosztów badania
można uzyskać od personelu pracowni Tomografii Komputerowej
TOMMA. Pracownia mieści się na parterze budynku szpitala,
pomiędzy izbą przyjęć a poradnią chirurgiczną (tel. 65 537 62 41).
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OLIMPIADA W MIEJSKIEJ GÓRCE

Miejska Górka była jednym
z gospodarzy XXV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach
Letnich. Począwszy od 22 lipca
w ciągu całego tygodnia na stadionie baseballowym rozegrane zostały mecze w tej dyscyplinie pomiędzy drużynami z województw:
warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz
wielkopolskiego. W ceremonii
otwarcia uczestniczyli Burmistrz
Miejskiej Górki Karol Skrzypczak,
Starosta Rawicki Adam Sperzyński, radni oraz zaproszeni goście.

Olimpiada młodzieży rozpoczęła się 4 czerwca i trwała do
23 sierpnia. Od 2012 r. zawody
odbywają się w 3 blokach: sporty
zimowe, sporty umysłowe, sporty
halowe i letnie. Rywalizacja odbywa się w 34 konkurencjach.
Organizatorami wydarzenia
byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Lubuska Federacja Sportu. Patronat
Honorowy objęła Elżbieta Anna
Polak – Marszałek Województwa
Lubuskiego.

BIEGIEM PO JUTROSINIE

Wielkie biegowe święto czekało na uczestników II edycji biegu
„Jutrosińska Dycha”. Imprezę,
która odbyła się 21 lipca poprowadził Wojciech Kryjom. Zawodom sportowym towarzyszyły
wydarzenia dodatkowe: minizlot
zabytkowych pojazdów czy spotkania z Pawłem Skórą (Freestyle
Football) i Pawłem Stachyrą (mistrzem Polski w biegu na 100 kilometrów). W tegorocznej edycji nie
zabrakło również biegów dla dzieci
i młodzieży. Wszyscy uczestnicy
otrzymali medale, a zwycięzcy

nagrody ufundowane przez sponsorów m.in. Powiat Rawicki.
W biegu głównym II Jutrosińkiej Dychy wzięło udział 66 kobiet
i 171 mężczyzn. Wśród mężczyzn
tryumfował Szymon Krawczyk
z Leszna, wśród kobiet natomiast
- Aleksandra Grzelczak z gminy
Jutrosin. Na zakończenie odbył się
koncert MEZO. Wokalista Jacek
„Mezo” Mejer, mimo wcześniejszych planów, nie wystartował
w zawodach z powodu kontuzji.
Fot. Łukasz Mikołajewski

Fot. Mirosław Konieczny

KORYTARZ ŻYCIA I JAZDA NA SUWAK

- SPOSOBAMI NA SZYBSZY RATUNEK I ZATORY DROGOWE
Przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz obowiązkowej jazdy na suwak wkrótce pojawią się w Prawie
o ruchu drogowym. Zmiany mają być wprowadzone już od 1 października. Minister Infrastruktury skierował do uzgodnień
międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie.
KORYTARZ ŻYCIA
Według specjalistów, utworzenie tzw. korytarza życia pozwala
służbom ratunkowym na szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia nawet
o 4 minuty i zwiększa szanse na przeżycie ofiar nawet o 40%.
Nowe przepisy wymuszą na kierowcach określone zachowania
na drodze, by w przypadku wypadku bądź zatoru na drodze zjechać

do krawędzi pasa, dzięki czemu utworzony zostanie pas dla pojazdów
uprzywilejowanych. Przy drodze z dwoma pasami ruchu kierowca
jadący lewym pasem zjeżdża do lewej, natomiast kierowca jadący
prawym pasem – do prawej.
Gdy jezdnia ma więcej pasów ruchu, kierowca ze skrajnie lewego
pasa zjeżdża do lewej, natomiast pozostali kierowcy z pozostałych
pasów zjeżdżają do prawej krawędzi.
JAZDA NA SUWAK
Ministerstwo określiło też zasady poruszania się w korkach. Aby
zminimalizować zatory, każdy kierowca jadący w korku powinien
wpuścić jednego kierowcę strojącego na bocznym pasie, po którym
jazda jest niemożliwa czy też kierowcę stojącego na drodze podporządkowanej. Dzięki temu do ruchu włączają się kierowcy „zablokowani”,
a ruch odbywa się systematycznie.
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KWESTIONARIUSZ RADNEGO POWIATOWEGO
Jestem radną, bo: nie chcę być tylko głosem komentującym stan naszego powiatu, ale aktywnie
włączyć się w jego rozwój.
W ludziach najbardziej cenię: szczerość, lojalność, uczciwość.
Najbardziej denerwuje mnie: niesprawiedliwość.
Moimi bohaterami są: moi rodzice.
Moim największym marzeniem jest: zdrowie i szczęście rodziny i przyjaciół.
W życiu najbardziej absorbuje mnie: rodzina.
Ostatnio najbardziej mnie zaskoczyła: prośba sześcioletniej wnuczki, aby prezent urodzinowy
babcia wykonała własnoręcznie.
Słowo, które najbardziej charakteryzuje mój charakter: cierpliwość.
Miejsce zamieszkania: Rawicz
Praca zawodowa: nauczycielka

ALEKSANDRA CIĄDER-HAJNCE

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

WIELKIE FLAGOWANIE
PRZED ROZGRYWKAMI PLAY-OFF

o g ó l n o p o l s k a k a m pa n i a E D U k a C Y J n a

DBASZ O
ZDROWIE
SWOJEGO
DZIECKA?
Przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Rawiczu przedstawiciele klubu żużlowego Unii Leszno z zawodnikiem Dominikiem
Kuberą, trenerem Piotrem Baronem i... ukochanym przez kibiców
byczkiem, obdarowywali mieszkańców powiatu flagami klubu.
Wszystko to po to, by wesprzeć leszczyńską drużynę w walce
o tegoroczne zwycięstwo w lidze. Przypomnijmy: Unia Leszno
ma na swoim koncie szesnaście tytułów Mistrza Polski. Ostatnie
dwa lata zawodnicy niebiesko-białych kończyli zawody drużynowe
na najwyższym podium.

ZACHOWAJ ABSTYNENCJĘ W OKRESIE CAŁEJ CIĄŻY
Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu

#ciążabezalkoholu

www.ciazabezalkoholu.info
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