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Szanowni Państwo,
Za nami kolejny rok rozwoju gminy Biała Rawska. To rok, w którym
zrealizowaliśmy inwestycje o wartości 5,5 mln zł, zmodernizowaliśmy
ponad 25 km gminnych dróg, rozpoczęliśmy modernizację miejskiej
sieci cieplnej, zbudowaliśmy nowe wodociągi, polepszyliśmy standard
wiejskich świetlic i gminnych budynków użyteczności publicznej.
Rok 2016 był z kilku względów rokiem rekordowym – dysponowaliśmy
najwyższym w historii budżetem, wynoszącym ponad 46 mln zł, pozyskaliśmy największą jak do tej pory
pulę środków zewnętrznych w formie dotacji, zmniejszyliśmy zadłużenie gminy do poziomu najniższego
od 2010 r. stanowiącego niespełna 25% dochodów gminy.
Mijający rok był również wyjątkowy pod względem aktywności społecznej, obok od kilku lat działających
stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, Bialskiego Uniwersytetu III Wieku, klubów sportowych,
społeczności parafialnych, coraz większy wkład w życie społeczne wnosiły Koła Gospodyń Wiejskich,
grupy wieńcowe czy po prostu grupy nieformalne.
Te wszystkie pozytywne zmiany są zasługą nas wszystkich – pracowników samorządowych, radnych,
sołtysów i wszystkich Państwa – mieszkańców gminy Biała Rawska, naszej wspólnej małej ojczyzny. Sposób, w jaki udaje nam się rozwiązywać bieżące sprawy, poszukiwanie najlepszych możliwych rozwiązań,
dochodzenie do satysfakcjonującego konsensusu, zrozumienie i poszanowanie potrzeb każdego, może
być wzorem dla wszystkich. Serdecznie Wam za to dziękuję.
W 2017 r. wszyscy przeżyjemy pierwszy rok reformy szkolnej. Staramy się o możliwie łagodne przeprowadzenie wymaganych zmian, mając na uwadze przede wszystkim dobro najmłodszych członków naszej
społeczności, ale nie zapominając o rodzicach, nauczycielach, pracownikach obsługi i dbając jednocześnie o długofalowy interes gminy. Wierzę, że obędzie się bez większych perturbacji, jednak ze względu
na nagłość prowadzonych zmian, proszę Państwa o wyrozumienie, gdyby pojawiły się jakieś trudne do
przewidzenia niedogodności.
Nadchodzący rok będzie dla nas okresem jeszcze intensywniejszego pozyskiwania zewnętrznych funduszy na rozwój gminy i jej infrastruktury. Już pozyskaliśmy środki na tegoroczne inwestycje w zakresie
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i rozwoju infrastruktury gminnej w wysokości
ponad 3,5 mln zł. Na rozpatrzenie czeka kilkanaście kolejnych wniosków związanych z drogami, szkołami, wodociągowaniem gminy, efektywnością energetyczną i rewitalizacją Białej Rawskiej. Jestem głęboko przekonany, że mimo wszystko będzie to dobry rok dla nas wszystkich.
Zapraszam Państwa do lektury niniejszego informatora, podsumowującego miniony 2016 rok
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FINANSE GMINY BIAŁA RAWSKA 2016
Wykonanie budżetu za rok 2016 było następujące:
DOCHODY - 46 045 099,79 zł
WYDATKI - 45 443 908,67 zł
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 11 202 930,14 zł, co stanowi 24,3% wykonanych dochodów i zmniejszyło się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 907 930 zł. Jest to najniższy poziom zadłużenia gminy od 2010 r.
Budżet w roku 2016 był najwyższy w dotychczasowej historii gminy i znacznie wyższy niż budżety z lat ubiegłych. Złożyły się na to dwa czynniki: realizowanie przez gminę wypłat z rządowego programu 500+ oraz pozyskane środki zewnętrze.
Pozyskano ogółem 3 630 485,27 zł środków zewnętrznych. Jest to najwyższy poziom pozyskanych środków zewnętrznych w historii naszej gminy.
Najważniejsze dotacje pozyskane przez gminę, to:
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 736 732,27 zł
Przebudowa ośrodka zdrowia w Dańkowie z termomodernizacją – 200 393,82 zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeczków-Błażejewice-Niemirowice – 1 188 547,36 zł
Przebudowa budynku zlewni mleka w Białogórnym na mieszkania socjalne – 63 604,17 zł
Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Pachach – 29 200,00 zł
Poszerzenie działalności świetlicy środowiskowej – 450 316,25 zł
Umorzenie pożyczek z tytułu przeprowadzonych inwestycji ekologicznych – 700 000,00 zł
Refundacja środków z funduszu sołeckiego – 219 619,74 zł
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INWESTYCJE
W roku 2016 gmina Biała Rawska wykonała inwestycje o wartości ok. 5,5
mln złotych. Najważniejsze z nich to:
Modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Mickiewicza w Białej
Rawskiej. Przedsięwzięcie to stanowi pierwszy etap kompleksowej
wymiany sieci, która jest już wyeksploatowana i wymaga pilnej
wymiany. W tym etapie nowe podłączenia i węzły cieplne zainstalowano w 6 budynkach wielorodzinnych. Koszt zadania wyniósł
645 tys. zł.
Wykonano remont wraz termomodernizacją budynku ośrodka
zdrowia w Dańkowie. Znajdują się w nim również mieszkania komunalne. Wartość inwestycji wynosi 550 tys. zł, a udało się ją
przeprowadzić dzięki pozyskaniu dotacji unijnej w wysokości przekraczającej 200 tys. zł.
Kosztem 376 tys. zł wybudowano wodociąg na ul. 15 grudnia
i ul. Przemysłowej w Białej Rawskiej. Pochodzący jeszcze z lat 60.
ub. stulecia wodociąg wykonany był w technologii cementowoazbestowej i ze względu na szkodliwość azbestu musiał zostać wymieniony. Pozyskano na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 263 tys. zł. Pożyczka ta będzie umorzona przy kolejnych inwestycjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.
Zdewastowana zlewnia mleka w Białogórnym została przebudowana na cele mieszkaniowe. Uzyskano w ten sposób dwa nowe
mieszkania socjalne. Koszt inwestycji wyniósł 146 tys. zł i został
pokryty z wykorzystaniem dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 64 tys. zł.
OSP w Białej Rawskiej wzbogaciła się o nowy ciężki samochód bojowy o wartości 1 mln zł, z czego środki budżetowe wyniosły zaledwie 1/4. Pozostałe 750 tys. zł pochodziło z dotacji unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz wsparcia WFOŚiGW. Warto nadmienić, że takie dotacje pozyskało tylko
8 gmin w województwie.
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Gmina nabyła mieszkanie w Babsku z zamiarem osiedlenia w nim rodziny repatriantów z terenów byłego Związku Radzieckiego. Na ten cel wydatkowano 90 tys. zł, które zostaną zrefundowane przez
Urząd Wojewódzki.
Z wykorzystaniem funduszu sołeckiego wykonano remonty studni wiejskich w Konstantynowie oraz
Rosławowicach.
Podniesiono standard wiejskich terenów rekreacyjnych w Lesiewie, Marchatach, Ossie, Wólce Lesiewskiej i Żurawce.
Wykonano modernizacje oświetlenia ulicznego w Marchatach, Przyłuskach, Szwejkach Małych, Starej
Wsi, Wilczych Piętkach i Żurawi.
Doposażono świetlice wiejskie w Jelitowie, Teodozjowie, Woli-Chojnacie, Dańkowie oraz w Chrząszczewie.
W Zofiowie zakupiono stację meteorologiczną monitorującą pogodę z opcją przesyłania komunikatów
z uwzględnieniem warunków ważnych dla upraw sadowniczych.
Wyremontowano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie.
Zmodernizowano nagłośnienie hali sportowej przy bialskim gimnazjum.
Na potrzeby kompleksu boisk OSiR zakupiono nowe wiaty stadionowe.
Przygotowana została dokumentacja do kolejnych wniosków unijnych, które będą realizowane w następnych latach i na które gmina już pozyskała finansowanie zewnętrzne – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska (pozyskano 885 tys. dotacji); Centrum
Aktywnej Turystyki Rodzinnej w Dolinie Rawki, obejmujące m. in. dokończenie traktu spacerowego od
ul. Narutowicza do OSiR-u i Rodzinnego Parku Rozrywki oraz ścieżkę rowerową z Białej Rawskiej przez
Żurawkę, Żurawię aż do Ossy – Na ten projekt pozyskano środku unijne w wysokości ponad 2,7 mln zł.
Wykonano remonty strażnic OSP w Białej Rawskiej, Babsku, Rosławowicach, Woli-Chojnacie, Szczukach, Grzymkowicach, Chodnowie, Ossie i Starej Wsi, zakupiono materiały do docieplenia strażnicy
w Dańkowie.
Gmina pozyskała nieodpłatnie grunty w miejscowościach Ossa i Chrząszczew o powierzchni 3,33 ha
oraz nabyła odpłatnie działki w Białej Rawskiej, Błażejewicach i Żurawi o całkowitej powierzchni
0,5530 ha za kwotę 46,8 tys. zł, natomiast sprzedano działkę w Białej Rawskiej o powierzchni 0,3388
ha.
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INWESTYCJE DROGOWE
W roku 2016 na inwestycje związane z poprawą dróg gminnych gmina wydała
2.665.485 zł.
Wykonano ponad 12,5 km dróg asfaltowych, 7 km dróg gminnych utwardzono kruszywem, ponad 5,5 km dróg utwardzono żwirem, odtworzona 1730 m rowów, wyremontowano 1,5 tys. m2 chodników. Ogółem został podniesiony standard na ponad 25 km
dróg gminnych.
Przy wsparciu gminy zostały wykonane na naszym terenie remonty dróg powiatowych
w Józefowie i Szczukach.
Największą

inwestycją

drogową

była

przebudowa

drogi

gminnej

Rzeczków-

Błażejewice-Niemirowice na odcinku 3190 m. Dzięki pozyskaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparciu Powiatu Rawskiego, na inwestycję
o wartości ok. 1,2 mln zł, ze środków własnych gminy wydatkowano symboliczną kwotę
ok. 5 tys. zł.
Oprócz tego wykonano nakładki asfaltowe w następujących miejscowościach:
Biała Rawska (ul. Narutowicza i Wiejska) 920 m
Antoninów

150 m

Babsk (2 odcinki)

300 m

Byki

150 m

Chodnów

250 m

Chrząszczewek

300 m

Franopol

200 m

Galiny (Wilcze Piętki-Bobrowce) 100 m
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Gołyń

200 m

Janów

250 m

Julianów Lesiewski

100 m
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Lesiew

450 m

Marianów (2 odcinki)

600 m

Pachy

200 m

Podsędkowice (2 odcinki)

500 m

Rzeczków

150 m

Stara Wieś

650 m

Teresin

100 m

Tuniki (2 odcinki)

880 m

Wilcze Piętki

150 m

Wola Chojnata

550 m

Wólka Babska

550 m

Zakrzew

150 m

Żurawia

200 m

Kruszywo zostało wbudowane na drogach w następujących sołectwach: Babsk, Biała
Wieś, Białogórne, Błażejewice, Chodnów, Dańków, Gośliny, Grzymkowice, Józefów, Koprzywna, Marchaty, Narty, Niemirowice, Orla Góra, Ossa, Pągów, Podlesie, Rokszyce,
Rosławowice, Słupce, Stanisławów-Krukówka, Studzianek, Szczuki, Zakrzew, Zofianów
i Żurawia. Ogółem wykorzystano niemal 6 tysięcy ton kruszywa.
Żwirem utwardzono drogi w Białogórnym, Błażejewicach, Bronisławowie, Franklinie, Franopolu, Galinach, Gołyniu, Goślinach, Janowie, Koprzywnie, Marchatach, Niemirowicach,
Orlej Górze, Ossie, Pachach, Rzeczkowie, Starej Wsi, Tunikach, Woli-Chojnacie, Zakrzewie, Zofiowie i Żurawi. Na ten cel zakupiono 5,7 tys. ton żwiru.
Wykonano również chodniki w Białej Rawskiej, przy ul. Narutowicza, Wojska Polskiego,
Mickiewicza, Klonowej oraz w Starej Wsi. Nawierzchnię z kostki betonowej ułożono również na przystankach autobusowych w Babsku i Szwejkach Małych.
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WAŻNE WYDARZENIA 2016
Liczba mieszkańców gminy Biała Rawska na dzień 31.12.2016 r.
wynosiła 11428 osób i zmniejszyła się w ciągu roku o 65 osób.
Rada Miejska odbyła 12 sesji i podjęła 115 uchwał.
Sołtysem Roku 2016 została Bożena Karpińska z Wólki Babskiej.
8 kwietnia odbyło się szkolenie sołtysów w zaprzyjaźnionej gminie Chmielnik w województwie świętokrzyskim. Tematem było
wykorzystanie funduszy sołeckich dla rozwoju wsi.
Świetlica Środowiskowa realizuje program unijny „Równe szanse”, w ramach którego dzieci korzystają z korepetycji z matematyki i języka angielskiego, odbywają zajęcia taneczne, informatyczne, kroju i szycia, korzystają z zajęć pływackich w rawskim
basenie oraz mają dostęp do porad logopedy. Na ten projekt pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 450 tys. zł.
Tradycyjnie, 22 maja odbył się V Bialski Dzień Profilaktyki pod
hasłem „Nasze zdrowie w naszej głowie”. Wykonano tego dnia
2232 bezpłatne badania profilaktyczne i konsultacje z zakresu
mammografii, zawartości tlenku węgla w płucach, dermatoskopowych badań skóry, badań densytometrycznych kości, spirometrii,
badań RTG płuc, pomiaru ciśnienia, badań gruczołu krokowego,
pomiaru tkanki tłuszczowej i badań morfologicznych krwi. Mieszkańcy mieli możliwość odbycia konsultacji ortopedycznych, urologicznych, alergologicznych i ginekologicznych. Przyjmowano również zapisy na bezpłatne badania jelita grubego (kolonoskopia),
USG jamy brzusznej i tarczycy. 25 osób oddało krew dla potrzebujących. Poza tym dniem były organizowane dodatkowe badania
mammograficzne, szczepienia dla osób pow. 60 roku życia oraz
pobieranie krwi.
Wydarzeniu towarzyszył kiermasz książki o tematyce medycznej
oraz promocja zdrowej żywności. Imprezą towarzyszącą był
Dzień Rodziny zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana
Kochanowskiego w Białej Rawskiej z wieloma atrakcjami dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Wiosną zorganizowano Bieg Szlakiem Bialskich Sadów
1 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, MGOK
w Białej Rawskiej przygotował program rozrywkowy dla przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
W gminnych zawodach pożarniczych zwyciężyła OSP Chrząszczew
przed OSP Biała Rawska i OSP Chodnów.
Jednostki OSP z terenu naszej gminy 170 razy brały udział w akcjach ratowniczych. Najwięcej wyjazdów odnotowały OSP w Białej Rawskiej, OSP w Chodnowie i OSP w Grzymkowicach.
Gospodarstwo Sadownicze państwa Grażyny i Jana Rokickich
z Białej Rawskiej zajęło pierwsze miejsce w konkursie
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Województwa Łódzkiego”.
W czerwcu nasza gminę dotknęło gradobicie, w wyniku którego
poszkodowanych zostało 207 gospodarstw, a powierzchnia zniszczonych upraw wyniosła 1470 ha. Gmina wzięła udział w szacowaniu strat. Poszkodowani rolnicy uzyskali pomoc finansową
z ARIMR.
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Jubileusz Złotych Godów obchodziło 16 par małżeńskich z naszej gminy:
Krystyna i Feliks Biedrzyccy z Woli-Chojnaty
Stanisława i Władysław Bilscy z Byk
Pelagia i Jan Dobroszowie ze Starej Wsi
Jadwiga i Józef Janiakowie ze Szwejek Małych
Wiesława i Jan Karbowiakowie z Białej Rawskiej
Henryka i Henryk Kurzawa z Chrząszczewa
Wanda i Henryk Maciejczykowie z Białej Rawskiej
Jadwiga i Stanisław Mireccy z Białej Rawskiej
Halina i Lesław Omiecińscy z Białej Wsi
Elżbieta i Czesław Płoccy z Babska
Karolina i Zygmunt Rudniccy ze Szczuk
Halina i Gustaw Stępniewscy z Białej Rawskiej
Danuta i Jan Wieteska z Podsędkowic
Genowefa i Zenon Wochniakowie z Jelitowa
Henryka i Wiktor Wodniccy z Ossy
Regina i Jan Woszczykowie ze Studzianka
Trzy pary obchodziły jubileusz 60-lecia wspólnego pożycia małżeńskiego:
Stefania i Stanisław Dziubińscy z Babska
Maria i Henryk Kuzalscy z Babska
Stefania i Antoni Zielińscy z Babska
Obchody jubileuszowe rozpoczęła Msza Święta w intencji Jubilatów, a następnie w świeckiej części
wydarzenia, małżeństwa zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie zabrakło także prezentów od gminy, życzeń i szampana. Całość uświetnił występ kapeli Bialskiej.
Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki podległe zorganizowały roboty publiczne, w których brało udział
14 pracowników z terenu naszej gminy, 9 osób odbyło staże aktywizujące, a dla 18 uczniów i studentów umożliwiono odbycie praktyk zawodowych.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Dzięki temu na miejscu, na bieżąco, można korzystać z najnowszych prac
naukowych wydawanych przez ośrodki naukowe.
W maju odbyła się debata lokalna „Jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Polski lokalnej?” w której wzięli udział przedstawiciele młodzieży oraz organizacji pozarządowych.
Przez cały rok były organizowane spotkania kierowane do dorosłych mieszkańców naszej gminy dotyczące akademickich i alternatywnych metod leczenia, bezpieczeństwa oraz aktywności osób starszych.
Bialskie Stowarzyszenie Historyczne co miesiąc organizowało „Niedziele z bialską historią”, w ramach
których przybliżano różne wydarzenia z lokalnej historii naszej gminy.
Działania prozdrowotne Gminy Biała Rawska zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami:
Wzorowa gmina w dziedzinie zdrowia
„Samorząd od serca” – ciśnienie na życie
Po raz kolejny Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska uzyskał tytuł „Przyjazny Urząd”
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WYDARZENIA KULTURALNE
Rok 2016 obfitował w liczne wydarzenia kulturalne organizowane przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko Gminna Bibliotekę Publiczną, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, a także przez grupy nieformalne.
Oferta kulturalna była skierowana do wszystkich grup mieszkańców, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy indywidualnych zainteresowań.
10 stycznia Biała Rawska zagrała z Wielka Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Kwesta wolontariuszy i licytacja przyniosła 8057,64 zł, które zostały
przekazane na doposażenie szpitalnych oddziałów dziecięcych i wspomagających opiekę nad osobami starszymi. Wydarzeniu towarzyszyły
występy zespołów w MGOK i tradycyjny pokaz ogni sztucznych.
Dzień Babci i Dziadka uczciły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej, wystawiając przepiękne jasełka.
„To było tak… czyli śpiewające listy z podróży” to spektakl wystawiony
przez grupę Albi Artheamus, opowiadający o przyjaźni Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Premiera odbyła się 31 stycznia w Sali widowiskowej MGOK, a później przedstawienie było realizowane także
w Rawie Mazowieckiej i Boguszycach.
Bialska Orkiestra Dęta OSP, pod batutą kapelmistrza Szczepana Bieszczada, 6 marca uświetniła koncertem obchody Międzynarodowego
Dnia Kobiet.
8 marca mogliśmy podziwiać Babski Kabaret – Old Spice Girls w składzie
Barbara Wrzesińska, Emilia Krakowska i Lidia Stanisławska. Znane i lubiane artystki filmowe i estradowe w lekkiej kabaretowej formie opowiadały i śpiewały o różnych typach relacji męsko-damskich.
Topieniem Marzanny i zabawą powitaliśmy wraz z MGOK-iem nadchodzącą wiosnę
Święto Konstytucji 3 Maja uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pachach, które w bialskim kościele parafialnym przedstawiły widowisko pt. „By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość”.
Rodzinny marszobieg bialskimi sadami z Białej Rawskiej do Podsędkowic zgromadził 7 maja zwolenników biegania, spacerów i nordicwalkingu.
19 maja wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
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20 maja mogliśmy podziwiać grupę teatralną w składzie: Patrycja Szczepanowska, Jakub Wons i Marek
Pituch, w sztuce „Żona do adopcji”.
Grupa Teatralna TUPET, działająca w ramach Bialskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wystawiła
sztukę „Siostra”, nawiązującą do naszej najbliższej rzeczywistości. Autorką scenariusza jest Henryka
Mamczarek, a spektakl wyreżyserował Krzysztof Mamczarek.
Gwiazdą dorocznego czerwcowego festynu NIEDZIELA W BIAŁEJ była grupa Akcent z Zenkiem Martyniukiem i przebojem „Przez Twe oczy zielone”. Oprócz tego swoje programy rozrywkowe przedstawiły
dzieci i młodzież ze szkół z terenu naszej gminy, nie zabrakło też programu dla naszych najmłodszych
mieszkańców, lunaparku i innych festynowych atrakcji.
Fundacja Generator Kultury zorganizowała kabareton ze skeczami niezapomnianej Ireny Kwiatkowskiej w wykonaniu Aliny Wolskiej-Gryba.
W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z Romanem Czejarkiem, dziennikarzem radiowej Jedynki, publicystą i autorem humorystycznych opowiadań. W ramach DKK odbyło się w sumie 18 spotkań.
Na spotkaniu autorskim gościliśmy też znanego dziennikarza – Krzysztofa Miklasa
Nadejście lata uświetniono tradycyjnymi Bialskimi Sobótkami z zabawami i konkursami dla najmłodszych.
25 czerwca miłośnicy muzyki poważnej mieli okazję obejrzeć w kościele p.w. św. Wojciecha w Białej
Rawskiej koncert młodych muzyków Filharmonii Łódzkiej. Koncert ten otwierał cykl letnich koncertów
filharmonicznych w województwie łódzkim, noszący wspólny tytuł „Kolory Polski”.
Jak co roku odbył się plener malarski, tym razem poświęcony rocznicy chrztu Polski. Powstały 32 obrazy przedstawiające artystyczną wizję chrztu nad Białką i jego wpływu na naszą historię. Prace wystawiono w MGOK oraz szkołach na terenie naszej gminy.
Miłośnicy aktywnych form spędzania czasu wzięli udział w II Bialskim Rajdzie Rowerowym na trasie
Biała Rawska – Żurawka – Marianów – Chrząszczew – Franopol – Wólka Babska – Ossa – Biała Rawska.
Duża ilość uczestników potwierdza, że również ta forma rekreacji ma licznych zwolenników i warto
kontynuować imprezę w kolejnych latach.
16 lipca, działający przy MGOK zespół DLACZEGO NIE zaprezentował program z polskimi piosenkami
pt. „Muzykoterapia”.
Jak co roku, przy kąpielisku miejskim MGOK zapewnił mieszkańcom wiele rozrywek, konkursów i zabaw pod wspólną nazwą „Projekt plaża”, a Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Świetlica Środowiskowa oraz bialskie instytucje kultury zorganizowały coroczny festyn „Żyj zdrowo na sportowo”.

28 sierpnia gościliśmy uczestników zawodów kolarskich SUPER PRESTIGE i FIT RACE. Wyścig
kolarski drogami naszej gminy zakończyło wręczenie nagród i pucharów na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki przy kąpielisku.
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Wrzesień rozpoczęliśmy tradycyjnymi dożynkami pod hasłem „Święto plonów w Jabłkowej Krainie”. Obchody święta plonów rozpoczęła msza święta celebrowana przez nowego bialskiego
proboszcza, ks. Bogdana Zatorskiego. Po niej odbyły się obrzędy dożynkowe i występy artystyczne. Gwoździem programu był występ Kabaretu pod Wyrwigroszem, a imprezę zakończył koncert
zespołu MARIO BISCHIN.
Rok sienkiewiczowski został uświetniony wspólnym czytaniem w centrum Białej Rawskiej powieści „Quo vadis”.
Jesienną ofertę kulturalną wypełniły dwa występy teatralne zorganizowane przez Fundacje Generator Kultury. Mogliśmy obejrzeć przedstawienia „Kim jest Krysia” oraz „Pewniak”.
16 października gościliśmy zespół USTRONIE ze Skierniewic, który przedstawił w Sali widowiskowej MGOK, program folklorystyczno-kabaretowy.
Święto Niepodległości obchodziliśmy składając hołd naszym przodkom, którzy poświęcili życie
w walce o wolną Polskę, a Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej wystawiło
w bialskim kościele parafialnym przedstawienie pt. „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. W świąteczny wieczór mogliśmy wspólnie, w MGOK-u, śpiewać pieśni patriotyczne.
19 listopada odbyła się kolejna premiera programu przygotowanego przez grupę muzycznoteatralną Albi Artheamus „Piensa en mi”. Tym razem kanwą przedstawienia była muzyka hiszpańska i latynoska.
Zabawa andrzejkowa połączona z tradycyjnymi wróżbami odbyła się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury.
Jak co roku odbył się Orszak Trzech Króli zorganizowany przez MGOK oraz Parafię Św. Wojciecha
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Profilaktyka zdrowotna 2016
Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej zorganizował dla Mieszkańców Miasta
i Gminy Biała Rawska V Bialski Dzień Profilaktyki pod hasłem: Nasze zdrowie w naszej głowie, który odbył się w dniu 22 maja 2016 r. (niedziela).
W tym dniu wykonano 2232 badań profilaktycznych i konsultacji:
Badania mammograficzne – 28 badań
Badanie tlenku węgla w płucach – 55 badań
Badanie dermatoskopowe skóry – 50 badań
Badanie densymetryczne kości – 64 badań
Spirometria – 43 badania
RTG płuc – 83 badania
Pomiar ciśnienia – 31 badań
Badanie gruczołu krokowego (urolog) – 6 badań
Konsultacje – pediatra - alergolog – 12 badań
Konsultacje - ginekolog - 3 konsultacje
Konsultacje ortopeda – 67 konsultacji
Badania laboratoryjne (OB, morfologia, bilirubina, glukoza, kreatynina, cholesterol, glukoza, PSA (mężczyźni), TSH(kobiety)) – 1533 badań
punkt poboru krwi – oddało krew 25 osób
Pomiar tkanki tłuszczowej - 70 badań
Zapisy na badanie jelita grubego (kolonoskopia) – 22 osoby
Zapisy na badanie USG jamy brzusznej – 70 osób
Zapisy na badanie USG tarczycy – 70 osób
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Burmistrz Białej Rawskiej pragnie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które
wsparły V Bialski Dzień Profilaktyki:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
AMG Centrum Medyczne Szpital im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
SALVE MEDICA w Łodzi
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIT-MED. Witold Szymański
w Dańkowie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP w Białej Rawskiej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS w Białej Rawskiej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Białej Rawskiej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. K. Baczyńskiego w Białej Rawskiej
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Białej Rawskiej
Koło Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Białej Rawskiej
Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna
Radni Rady Miejskiej w Białej Rawskiej
Sołtysi z Gminy Biała Rawska
Zakład Cukierniczy Pan Renisław Zwoliński
Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Burmistrz Białej Rawskiej dziękuje Proboszczom Parafii Gminy Biała Rawska: ks. Robertowi Kwatkowi, ks. Andrzejowi Kamińskiemu, ks. Zdzisławowi Madzio oraz ks. Krzysztofowi Chmielewskiemu za pomoc w informowaniu mieszkańców o kolejnym Bialskim Dniu
Profilaktyki.
Szczególne podziękowania kierujemy dla osób, które zechciały oddać krew dla Kamila
Majewskiego. W wyniku tej szczytnej akcji zostało oddane 13 litrów krwi.
Dziękujemy.
Ponadto w dniu 22.05.2016 r. w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej miał miejsce
Dzień Rodziny, podczas którego na dzieci czekało wiele atrakcji wśród nich cześć artystyczna oraz kącik zabaw połączony z malowaniem twarzy. W programie znalazł się również dzień otwarty dla rodziców dzieci 6-letnich oraz warsztaty malarskie i czerpanie papieru.
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Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska
e-mail: umig@bialarawska.pl
tel. (46) 815 93 77 / fax (46) 815 94 44

Jednostki organizacyjne:
Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska
www.bialarawska.pl
e-mail: umig@bialarawska.pl
tel. (46) 815 93 77
fax (46) 815 94 44
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska
e-mail: usc@bialarawska.pl
tel. (46) 815 92 39
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 9
96-230 Biała Rawska
www.mgokbiala.pl
e-mail: mgokbr@poczta.onet.pl
tel. (46) 815 95 64
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jana Pawła II 2
96-230 Biała Rawska
www.biblioteka-bialarawska.pl
e-mail: mgbpbialarawska@poczta.onet.pl
tel./fax: (46) 815 94 15
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała Rawska
www.mgops.bialarawska.pl
e-mail: mgopsbr@wp.pl
tel. (46) 815 93 51
Świetlica Środowiskowa
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała Rawska
tel. (46) 815 93 81
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała Rawska
www.sds.bialarawska.pl
e-mail: sdsbr@wp.pl
tel. (46) 815 93 81
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Żurawia 1
96-230 Biała Rawska
e-mail: zgkzurawia@wp.pl
tel. (46) 815 94 49

Publiczne placówki oświatowe:
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Białej Rawskiej
ul. Mickiewicza 24
96 - 230 Biała Rawska
www.bialarawska.rawa-maz.pl
e-mail: gimnazjumbr@op.pl
tel. (46) 815 97 95
Przedszkole w Białej Rawskiej
ul. Mickiewicza 38
96 - 230 Biała Rawska
www.przedszkole38.szkolnastrona.pl
e-mail: przedszkole38@o2.pl
tel. (46) 815 94 26
Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Babsku
al. Lipowa 12
96-200 Rawa Mazowiecka
www.spbabsk.edupage.org
e-mail: spbabsk@wp.pl
tel. (46) 815 02 23
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Białej Rawskiej
ul .Mickiewicza 22
96-230 Biała Rawska
www.sp.bialarawska.rawa-maz.pl
e-mail: spbiala10@wp.pl
tel. (46) 815 93 76
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Popiełuszki w Chodnowie
Chodnów 1
96-230 Biała Rawska
www.spchodnow.szkolnastrona.pl
e-mail: szpodchodnow@gazeta.pl
tel. (46) 815 97 26
Szkoła Podstawowa
im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Pachach
Pachy 25
96-230 Biała Rawska
e-mail: sp_pachy@op.pl
tel. (46) 815 94 68
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi
Stara Wieś 17
96-230 Biała Rawska
www.spstarawies.szkolnastrona.pl
e-mail: sp-starawies@edu.pl
tel. (46) 815 93 23
Szkoła Podstawowa im. Boh. Pow. Warszawskiego
w Błażejewicach
Błażejewice 10a
96-230 Biała Rawska
www.spblazejwice.szkolnastrona.pl
e-mail: szkola.blazejewice@op.pl
tel. (46) 815 95 27
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lesiewie
Wólka Lesiewska 14a
96-230 Biała Rawska
www.splesiew.szkolnastrona.pl
e-mail: szkolalesiew@op.pl
tel. (46) 815 09 11
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Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
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