
 

WYKAZ  MIEJSC  OBJĘTYCH  MONITORINGIEM  

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY RAWICZ 

 

1. Fontanna z Niedźwiedziem na Plantach Jana Pawła II , 

       ul Wały Tadeusza Kościuszki      – 2 kamery 

 

2. Budynki  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego  21 i 19     – 6 kamer 

 

3. Parking  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz       - 5 kamer 

 

4. Park Domu Kultury , ul. Targowa 1– Plac Zabaw      – 8 kamer : 

- widok na alejkę , wyjście z Parku w stronę Intermarche 

- widok na cały Plac Zabaw 

- widok na huśtawki 

- widok na urządzenie zabawowe o nazwie Surfer 

- widok od strony południowej na wylot ze zjeżdżalni z Fisi Górki 

- widok od strony wschodniej na Plac Zabaw i dwie małe zjeżdżalnie 

- widok na tzw. Zamek – urządzenie zabawowe dla najmłodszych 

- widok na wejście do zjeżdżalni (rury) – kamera zmontowana na Fisi Górce 

5. Ratusz , ul. Rynek 1    – 13 kamer, 

 obszar objęty monitoringiem: hol  parter, sale ekspozycyjne Muzeum na  parterze,   

hol 1 piętro, Sala Portretowa, gabinet Burmistrza, sala audiowizualna, biblioteka 

 

6. Kryta pływalnia     – 4 kamery  

      – kasa  

      - niecka basenu 

      - parking przed krytą pływalnią  

7. Hotel , ul. Spokojna  1   – 2 kamery 

- sala konferencyjna, hol 

            8.  Stadion sportowy , ul. Sportowa 13 - 9 kamer 

            9.  Górki miejskie - Plac zabaw-    1 kamera 

           10. Budynek administracji OSiR  ul. Spokojna 1a - teren wokół obiektu     -7 kamer 

           11. Strzelnica -  teren przed budynkiem-   1 kamera 



           12. Oczyszczalnia ścieków –    2 kamery 

           13. ZWiK w Rawiczu sp. z o.o , Folwark , ul. Półwiejska  20    –  3 kamery  

                Parking przed budynkiem administracji, 

           14.  Budynek SP ZOZ Centrum Rehabilitacji i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych ,  

                 ul. Sarnowska 9a     - 2 kamery 

                 Obszar wewnątrz budynku- wejście główne, wyjście ewakuacyjne, korytarze,           

            15. Kotłownia  Miejska , ul. Fiołkowa  2     – 6 kamer 

            16. Filia Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim,  Plac zabaw     - 4 kamery 

            17.  Zespół Szkolno-Przedszkolny  Nr 1 , ul .Mickiewicza 16   - 8 kamer 

                  - wewnątrz szkoły- wejście  do szkoły, hol na parterze, łącznik między budynkami  

                  - na zewnątrz szkoły : wejście do szkoły, boiska wokół szkoły, Orlik w części, 

                   parking, plac zabaw,  

            18 . Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2    – 5 kamer 

                  - boisko, korytarze na parterze i w pomieszczeniach piwnicznych 

             19. Szkoła Podstawowa Nr 4 , ul. Broniewskiego     – 17 kamer 

                   -wewnątrz szkoły:  

                   łącznik pomiędzy szkołą a nową sala gimnastyczną,  szatnia,   

                 - sala gimnastyczna nowa 

                  - na zewnątrz  szkoły:  wejście do szkoły od strony parkingu,  

                    wejście główne , boczne  i tylne  do nowej sali  gimnastycznej ,   

                   wejścia  do szkoły: główne, od strony boiska, od strony starej sali gimnastycznej, 

                   boisko szkolne, parking, boisko   uczniów klas  I-III 

                   Budynek byłego Gimnazjum, ul. Marcinkowskiego     -9 kamer  

                 - wewnątrz szkoły:  wejście główne , korytarze, wejście na piętro, 

                 - na zewnątrz szkoły:  wejście główne do budynku, widok na boisko szkolne ,  

             20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ,   ul. Szkolna 3    – 19 kamer 

                  teren szkoły, boiska, Orlik 

             21. Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Sierakowie,ul.Przyjemskiego 35  –15 kamer 

                 - wejście  główne do szkoły , hol, parking i chodniki, wejście boczne od strony 

                   boiska, korytarz do pomieszczeń sanitarnych, szatnia uczniowska, klatka  



                   schodowa, szatnia  uczniowska, korytarz wraz z szafkami uczniowskimi,  

                   utwardzone boisko, korytarz na 1 piętrze, wejście do kina i pomieszczeń  

                    gospodarczych, wejście do pomieszczeń  kuchni, chodnik przylegający do 

                    świetlicy szkolnej 

            22. Budynek dawnej Szkoły Nr 6,  ul .Wały J. Dąbrowskiego 33  - 4 kamery 

                  Kamera obrotowa monitoruje teren utwardzonego placu przed szkołą, budynek  

                  gospodarczy, wejście  do szkoły, plac przed budynkiem , pomieszczenia piwniczne,   

                 pierwsze   piętro 

            23. Przedszkole Nr 5  „Pod Grzybkiem”     - 23 kamery 

                  Plac zabaw, wejście do budynku, korytarze w pomieszczeniach piwnicznych, parter,  

                   1 piętro 

            24. Przedszkole Nr 6  - ul. Mikołajewicza  23 , Plac zabaw   - 4 kamery 

   

 

  

                   

 

 

                 

 

  

 

 

 

 


