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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Rawska, 

 Jak co roku mam przyjemność przedstawić Państwu informację 
o tym, co ważnego działo się w poprzednim roku  
w naszej gminie. Tym razem, ze względu na sytuację w Polsce  
i na świecie, związaną z epidemią koronawirusa i związanym  
z tym ograniczeniem kontaktów, wydamy niniejszy informator  
w formie papierowej w niewielkiej liczbie egzemplarzy natomiast 
podobnie jak wszystkie dotychczasowe będzie dostępny na stronie 
internetowej Urzędu.  

 Dla Białej Rawskiej rok 2019 był rokiem trudnym, ale pomyślnym. Poziom inwestycji wyniósł 
niemal 10 mln zł, a było to możliwe dzięki pozyskaniu z zewnętrznych źródeł ponad 7,5 mln zł – są 
to kwoty rekordowe w historii naszej gminy.  

 Zakończyło się wdrażanie reformy oświatowej na poziomie gminy, czyli w części dotyczącej 
szkolnictwa podstawowego. Było to niebywale trudne zadanie organizacyjne  
i logistyczne, któremu podołaliśmy. Niestety pod względem finansowym reforma  
oświaty stanowi coraz większe wyzwanie dla samorządów, które  
otrzymują z budżetu państwa niedostateczne środki na ten cel. Tym niemniej  
wszyscy chcemy, by placówki oświatowe funkcjonowały jak najlepiej  
w dotychczasowym kształcie. 

 Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się  do rozwoju naszej 
Gminy  w 2019 roku — Radnym, Sołtysom, pracownikom samorządowym, przedsiębiorcom, 
członkom stowarzyszeń i grup nieformalnych i wszystkim mieszkańcom. 

 Wszystkie te sprawy stają się mniej istotne w obliczu sytuacji, która dotyka nas  
w tym roku. Rozprzestrzeniająca się epidemia spowoduje trudne do wyobrażenia skutki dla 
świata, Polski i dla naszej gminy. Nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć, co nas czeka  
w najbliższych miesiącach pod względem zdrowotnym i ekonomicznym. Podejmuję wraz  
z całą administracją działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców  
i w miarę normalne funkcjonowanie.  

 Życzymy przede wszystkim zdrowia i optymizmu i jak najszybszego powrotu do normalnych 
warunków życia.  

Zapraszam do lektury informatora za rok 2019.  
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 Pod względem finansowym rok 2019 był kontynuacją lat poprzednich pod względem 

dochodów i wydatków gminy, a także pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. 

 Wykonanie budżetu było następujące: 

DOCHODY – 58 872 843,13 zł 

WYDATKI – 59 815 214,35 zł 

w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 9 952 226,95 zł. 

Ze źródeł zewnętrznych pozyskano 7 680 073,29 zł. 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 22 092 137,27 zł i stanowiło 37,5% dochodów 

przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego wynoszącym 

60%. 

 Wydatki gminy w ubiegłym roku kształtowały się następująco: 

Pomoc społeczna –  20 168 556 zł 

Oświata –    17 613 162 zł 

Administracja –     4 967 260 zł 

Inwestycje –   9 952 227 zł 

Pozostałe –   7 114 009 zł 
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INWESTYCJE  
 Wydatki inwestycyjne gminy wyniosły w 2019 r. 
9 952 226,95 zł, co stanowiło ponad 16,6% wydatków ogółem.  

 Tradycyjnie, jednym z najważniejszych obszarów inwestycji 
było podnoszenie standardu dróg gminnych. Na ten cel 
wydano ponad 2,4 mln zł. 

Przy udziale środków zewnętrznych przebudowane zostały 
dwa odcinki dróg:  

 Droga Grzymkowice-Białogórne na długości ok. 1 km 
uzyskała nową nawierzchnię bitumiczną, chodnik z dwoma 
peronami dla autobusów oraz rowy przydrożne. Budowa 
kosztowała 863 352 zł, z czego 431 676 zł wyniosła dotacja  
z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 Jednokilometrowy odcinek drogi w Woli Chojnacie  
w kierunku Franklina zyskał nową nawierzchnię asfaltową. 
Na ten cel wydatkowano 146 745 zł, a wkład środków 
zewnętrznych pochodzących z budżetu Województwa 
Łódzkiego wyniósł 64 561 zł. 

 Z budżetu gminy sfinansowano nakładki bitumiczne na 
odcinku 3170 m w 19 miejscowościach: w Białej Rawskiej ul. 
Przemysłowa, Topolowa i Nadrzeczna, a w terenie wiejskim 
Aleksandrów, Antoninów, Babsk, Bronisławów, 
Chrząszczew, Chrząszczewek, Galinki, Julianów Lesiewski, 
Konstantynów, Niemirowice, Pachy, Podsędkowice, 
Rzeczków, Studzianek, Szwejki Małe, Teodozjów, Teresin, 
Wilcze Piętki. Koszt tych nakładek wyniósł ok. 650 tys. zł 

 Ponad 2 km dróg utwardzono przez położenie nawierzchni 
betonowej w następujących miejscowościach: Błażejewice, 
Franopol. Janów, Marianów, Orla Góra, Porady Górne, 
Rokszyce, Szwejki Małe, Wola Chojnata, Zofianów. Na ten 
cel wydano 257 144 zł. 
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 Innym sposobem ulepszania standardu dróg gminnych jest utwardzanie ich tłuczniem, 
którego w 2019 r zakupiono 4200 ton za kwotę 294 195 zł. Poprawiono tak ponad 5,3 km 
dróg w 19 sołectwach: Biała Wieś, Białogórne, Błażejewice, Chodnów, Dańków, Franklin, 
Gołyń, Grzymkowice, Koprzywna, Narty, Ossa, Przyłuski, Słupce, Stanisławów-Krukówka, 
Stara Wieś, Szczuki, Tuniki, Zakrzew, Żurawia. 

 Ponad 2,5 tys. ton żwiru, kosztem 54 217 zł zostało wbudowane w drogi na terenie 13 
wsi: Białogórne, Błażejewice, Franopol, Gołyń, Koprzywna, Narty, Orla Góra, Ossa, 
Studzianek, Szczuki, Tuniki, Wola Chojnata, Zakrzew. 

 Inwestycje drogowe uzupełniają chodniki z kostki betonowej w Chrząszczewie, Starej Wsi 
i Zakrzewie, na co wydatkowano ponad 130 tys. zł oraz zatoczka autobusowa  
w miejscowości Podlesie. 

 Dużą inwestycją związaną z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej była budowa 
ścieżki rowerowej z Białej Rawskiej do Ossy. Jest to kolejny etap wieloletniego projektu 
turystycznego, w którego skład wchodzą trakty spacerowe nad bialskimi stawami, 
rodzinny park rozrywki przy kąpielisku oraz właśnie ścieżka rowerowa o długości ponad 
8,5 km przebiegająca przez różnorodne elementy krajobrazowe. Budowa trasy 
pochłonęła ok. 2,95 mln zł, z czego ponad 1,75 mln zł zostało pozyskane ze środków 
unijnych.   

 W zakresie rozwijania sieci wodno-kanalizacyjnej naszej gminy wybudowano kanalizację  
i wodociąg na ul. Polnej i Topolowej w Białej Rawskiej. Ta inwestycja o wartości 1 382 760 
zł została przeprowadzona przy udziale środków unijnych w wysokości 681 367 zł. Kolejny 
odcinek wodociągu połączył Błażejewice i Zakrzew. Budowa 620-metrowego odcinka 
została sfinansowana w całości z budżetu gminy, a jej koszt wyniósł 140 645 zł. 

 W trosce o jakość powietrza i w obliczu konieczności przeciwdziałania emisji dwutlenku 
węgla, Biała Rawska zrealizowała dwa projekty związane z instalacjami fotowoltaicznymi. 
Pierwszy z nich polegał na instalacji 26 instalacji w gospodarstwach indywidualnych  
i 6 w budynkach użyteczności publicznej: Urząd Gminy, budynek wydziału oświaty, szkoły 
podstawowe w Babsku, Starej Wsi i Białej Rawskiej oraz na budynku bialskiego 
przedszkola. Uzupełnieniem projektu była wymiana pieca węglowego w szkole 
podstawowej w Babsku na piec zasilany pelletem. Zadanie zostało wykonane przy udziale 
środków Unii Europejskiej w wysokości 1 053 063 zł przy całkowitej wartości 1 495 685 zł. 

 



 Kolejna instalacja fotowoltaiczna została wybudowana na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej. 140 paneli o mocy całkowitej 41,3 kWp wyprodukowało w ub. roku ponad 48 MWh 

energii wydatnie zmniejszając koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków. To zadanie kosztowało 

181 850 zł, z czego środki zewnętrzne, pochodzące z WFOŚiGW wyniosły 85 800 zł. 

 Kontynuowana była modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta. W roku 2019 podłączone 

zostały bloki przy ul. Wojska Polskiego 1 i 3 oraz przebudowano sieć przy bloku na ul. Mickiewicza 32. 

Koszt obydwu zadań wyniósł ponad 136 tys. zł. 

 Inwestycje w placówki szkolne obejmowały dobudowanie nowej klasy w szkole podstawowej  

w Starej Wsi (koszt ponad 190 tys. zł), remont kapitalny starego budynku szkolnego w Babsku – będą 

w nim pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych – oraz modernizacja placu szkolnego przy szkole 

w Białej Rawskiej, a także montaż systemu oddymiania w budynku przedszkola. Ogółem  

w infrastrukturę oświatową został zainwestowany niemal 1 mln zł pochodzących w całości z budżetu 

gminy. 

 Dzięki dotacjom z WFOŚiGW powstały ekopracownie pod chmurką w szkołach w Białej Rawskiej, 

Babsku, Chodnowie, Pachach i Starej Wsi. Ich wartość przekroczyła 200 tys. zł. 

 W Babsku, Błażejewicach, Chodnowie, Lesiowie i Starej Wsi były realizowane projekty ekologiczne  

o wartości 150 tys. zł, w ramach których dzieci odbyły wycieczki. Również w tym przypadku 

korzystaliśmy z dotacji WFOŚiGW. 

 Jak co roku modernizowane były świetlice wiejskie. W roku 2019 przeprowadzono remont świetlicy  

w Starej Wsi, rozbudowę świetlicy w Woli Chojnacie i Teodozjowie, a także termomodernizację 

świetlicy w Grzymkowicach. Na ten cel wydano ponad 260 tys. zł. 

 Dzięki gminnej dotacji, wynoszącej 109 297 zł, parafia św. Wojciecha w Białej Rawskiej wykonała 

remont pomieszczeń starej, zabytkowej plebani, w której zostanie utworzone muzeum ziemi bialskiej.   

 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia we wsiach Franklin, Marchaty, Narty, Orla Góra, Wólka 

Lesiewska i Żurawia oraz oświetlenie wzdłuż chodnika przy bialskim Orliku, inwestycje te pochłonęły 

ponad 72 tys. zł. 

 Za kwotę 63 tys. zł na potrzeby MGOPS zakupiono nowy samochód, który zastąpił wysłużonego 

citroena. 
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WAŻNE WYDARZENIA 2019 r. 
 Na koniec 2019 r. liczba mieszkańców gminy Biała Rawska wyniosła 11275, w tym w mieście Biała 

Rawska zamieszkiwało 3082, a na terenach wiejskich 8193 osób.  
 Rada Miejska odbyła 15 sesji, podczas których podjęto 107 uchwał. 
 Urząd Miasta i Gminy zorganizował program robót publicznych, w którym udział wzięło  

7 pracowników. 13 osób odbyło w urzędzie staże zawodowe, a praktyki zorganizowano dla  
6 studentów i 5 uczniów szkół średnich. 

 W ramach komunalizacji gmina przejęła 9 działek w Białej Rawskiej, Ossie, Pągowie, Rokszycach  
i Rzeczkowie, o sumarycznej powierzchni 1,9305 ha i wartości 47 510 zł.  W drodze kupna na 
potrzeby inwestycyjne nabyto dwie działki w Białej Rawskie i Koprzywnie o łącznej powierzchni 821 
m kw. za cenę 16 638 zł. 

 W wyniku przekazanych darowizn gruntów pod drogi pozyskano działki w Białej Wsi i Nowych 
Przyłuskach o powierzchni całkowitej 2155 m kw. i wartości 6882 zł. Z mocy prawa w wyniku 
podziałów gruntów pod poszerzenie dróg publicznych gmina nabyła grunty w Białej Rawskiej, 
Chrząszczewie, Ossie, Podsędkowicach i Starej Wsi. Powierzchnia pozyskanych gruntów wyniosła 
1870 m kw. a ich wartość to 5984 zł. 

 4 działki w Białej Rawskiej, Krukówce, Niemirowicach i Rzeczkowie o powierzchni całkowitej 1940 
m kw. zostały sprzedane przez gminę za kwotę 47 748,22 zł. 

 W dniu 15 marca 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej obchodzono po 
raz siódmy Dzień Sołtysa. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. pan Grzegorz 
Wojciechowski– Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, pan Jan Tobiasz – Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów oraz władze Gminy Biała Rawska. Tegorocznym Sołtysem Roku został pan Tadeusz 
Wasiak, sołtys sołectwa Biała Wieś. Pan sołtys otrzymał kapelusz  - symbol sołtysa, pamiątkowy 
certyfikat oraz list gratulacyjny.  

 26 maja odbył się VIII Bialski Dzień Profilaktyki. Tegorocznym hasłem było „Chcesz być zdrowy, 
poznaj swoje słabe strony”. Mieszkańcy naszej gminy wykonali w tym dniu 2718 badań  
i konsultacji. Ich zakres objął badania laboratoryjne krwi, gruczołu krokowego, wzroku, badania 
densytometryczne kości, badania przesiewowe w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C, 
mammografię, prześwietlenia rentgenowskie płuc, spirometrię, tlenek węgla w płucach, ocenę 
ryzyka zawału serca i udaru mózgu, a także porady ortopedyczne, dermatologiczne, 
endokrynologiczne, chirurgiczne, onkologiczne, psychologiczne. Przyjmowano również zapisy na 
badania USG jamy brzusznej, tarczycy i kolonoskopię. Badaniom towarzyszyły wydarzenia związane 
z Dniem Rodziny i Dniem Matki zorganizowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Białej Rawskiej oraz zajęcia sportowe. Oczekującym umilała czas Kapela Bialska,  
a sołtysi, emeryci i młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zadbali  
o poczęstunek. 



 W dniu 10 września 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu 
Rzeczypospolitej Polski podczas obszernej debaty ekspertów – 
FLU Forum 2019 Gmina Biała Rawska wyróżniona została 
tytułem: „Super Lidera  Lidera w zakresie profilaktyki grypy”  
w uznaniu dla zasług na rzecz profilaktyki grypy oraz za trud 
wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji 
ochrony zdrowia. 

 Jesienią, w ramach profilaktyki zdrowotnej wdrożono program 
szczepień przeciw grypie. Dofinansowanie w wysokości 50% 
kosztów było przeznaczone dla wszystkich mieszkańców powyżej 
60 roku życia. 

 W ramach współpracy z chorwacka gminą Valpovo, dwukrotnie 
gościliśmy w naszej gminie przedstawicieli samorządu, 
producentów i rolników z Chorwacji i Serbii. Przedstawiciele 
naszej gminy wraz z członkami Związku Sadowników 
Rzeczpospolitej Polskiej wzięli udział w sympozjum „Innovation 
in Eco Food Systems”, które odbyło się  w Osijeku (Chorwacja)  
i Nowym Sadzie (Serbia). 

 OSP w Białej Rawskiej w ciągu 2019 r. 116 razy brała udział  
w akcjach ratowniczych. OSP Chodnów wziął udział  
w 39 działaniach, a pozostałe jednostki z terenu naszej gminy 
uczestniczyły w 14 akcjach. 

 9 czerwca 2019 r. odbyły się gminne zawody sportowo-
pożarnicze,  w których wzięło udział 10 drużyn. Zwycięzcą została 
OSP Chodnów, II miejsce – OSP Chrząszczew, a III miejsce 
przypadło OSP Stara Wieś. 

 W zawodach powiatowych, które miały miejsce 16 czerwca ub. r. 
zwyciężyła drużyna OSP Chodnów przed jednostkami  
z Kurzeszyna i Wołuczy (gmina Rawa Mazowiecka), a IV miejsce 
zajęła OSP Chrząszczew. 

 Jubileusz 100-lecia istnienia obchodziła Ochotnicza Straż 
Pożarna w Babsku. Uroczystość była okazją do wydania 
monografii dotyczącej historii tej jednostki, a wyróżniający się 
druhowie otrzymali odznaczenia. 

 W ogólnopolskim konkursie na najbezpieczniejsze 
gospodarstwo rolne, organizowanym przez KRUS, zwyciężyło 
gospodarstwo państwa Anny i Mariusza Chrzanowskich  
z Nowego Chodnowa. W czterech ostatnich latach, 
gospodarstwa z naszej gminy wygrywały ten konkurs na szczeblu 
województwa łódzkiego, w 2019 r. po raz pierwszy mamy 
laureatów ogólnopolskich.  
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 Dwukrotnie nawiedziły gminę Biała Rawska klęski pogodowe dotyczące produkcji rolnej. 8 maja 
wystąpiły przymrozki wiosenne, które dotknęły 1320 gospodarstw rolnych na powierzchni 8795 ha, 
na których oszacowano szkody w wysokości ponad 88 mln zł. 30 czerwca mieliśmy do czynienia  
z suszą, która dotknęła 160 gospodarstw i wystąpiła na powierzchni 891 ha. Straty oszacowano na 
ponad 2 mln zł.  

 Świętowaliśmy jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców naszej gminy.  
W uroczystościach, które obejmowały odnowienie ślubowań w kościele p.w. św. Wojciecha  
w Białej Rawskiej i wręczenie odznaczeń Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie 
małżeńskie oraz upominki od władz gminy w bialskim ośrodku kultury wzięło udział 13 par 
małżeńskich: 

  Irena i Tadeusz Buczak z Babska 

 Jadwiga i Wiesław Cechniak z Jelitowa 

 Barbara i Cezary Krych z Julianowa Lesiewskiego 

 Henryka i Jerzy Kunka z Białej Rawskiej 

 Jadwiga i Ryszard Laskowscy z Białej Wsi 

 Danuta i Mieczysław Libera z Jelitowa 

 Danuta i Józef Melon z Białej Rawskiej 

 Kazimiera i Jan Sowińscy z Marianowa 

 Helena i Wiktor Stan z Białej Rawskiej 

 Teresa i Marian Walczak z Aleksandrowa 

 Janina i Kazimierz Walczak z Konstantynowa 

 Krystyna i Wacław Wiśniewscy z Podsędkowic 

 Teresa i Edward Wodniccy z Marianowa. 

 Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w październiku w Sali widowiskowej MGOK. 
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Burmistrza dla wyróżniających się pracowników 
oświaty, a wszyscy obecni pracownicy oświaty otrzymali kwiaty. Program artystyczny 
zaprezentowały nasze przedszkolaki. 

 Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej została pani Mariola Karpińska, dotychczasowy 
dyrektor szkoły w Babsku, którą od ubiegłego roku kieruje pani Honorata Pasiewicz. 

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach obchodziła 50-lecie 
funkcjonowania w dotychczasowym budynku. Uroczystość była również pretekstem do spotkania  
i integracji całej społeczności tej placówki – uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych, 
rodziców a także samorządowców, absolwentów i przyjaciół szkoły. 

 Od 1 stycznia b.r. dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi jest pan 
Włodzimierz Wojtaszek. 



 Rok 2019 obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych  
i sportowych. Ich organizacją zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta i Gminy, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, a także organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich Bialski Uniwersytet III Wieku, 
Związek Emerytów i Rencistów i grupy nieformalne.  

 Tradycją ostatnich kilku lat jest orszak Trzech Króli. Również w ub. roku,  
6 stycznia przeszedł on ulicami miasta, a organizacją zajął się tradycyjnie 
MGOK wraz z grupami działającymi przy parafii. Orszak wyruszył przy 
dźwiękach bialskiej orkiestry dętej z kościoła p.w. św. Wojciecha, by 
dotrzeć do pałacu, przy których odegrano, nawiązujące do wydarzeń sprzed 
ponad 20 stuleci, scenki biblijne, a następnie wszyscy uczestnicy w MGOKu 
mogli wysłuchać koncertu orkiestry i kolęd zaprezentowanych przez 
laureatów I Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 

 13 stycznia Biała Rawska grała w XXVII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wszyscy zbieraliśmy pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu 
dla szpitali dziecięcych. Bialski finał jak zawsze miał miejsce w MGOKu.  
W licytacjach zebraliśmy 5344,10 zł, a bawiły nas grupy taneczne od lat 
kilku do kilkudziesięciu, zespoły muzyczne i teatralne działające przy 
bialskim domu kultury oraz w ramach BUTW. 

 Tydzień później w świątecznej scenerii zaprosiliśmy do świętowania bialskie 
babcie i dziadków. Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprezentował 
program pt. „Wesołe jest życie staruszka”, wnuczęta  
z sekcji tanecznej MGOK przedstawiły kilka układów tanecznych, a na 
koniec bawił nas Kabaret EWG z wielkopolskiego Doruchowa. 

 W lutym gościliśmy grupę teatralną Quercus Melodica, będącą siostrzaną 
formacją bialskiej Albi Artheamus. Artyści amatorzy  
z Boguszyc zaprosili nas w muzyczną podróż po słonecznej Italii  
w spektaklu „La vita e’bella”. 

 Włoskie klimaty towarzyszyły nam również 9 marca, gdy świętowaliśmy 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Gwiazdami wieczoru był Dario Isidoris  
z programem „Italiano vero” oraz Orkiestra Dęta OSP w Białej Rawskiej.  

 Przemarszem dzieci i młodzieży przez miasto oraz tradycyjnym topieniem 
Marzanny powitaliśmy wiosnę w myśl hasła „Początek wiosny, dzień 
radosny”. Na koniec uczestniczy wiosennej parady mogli rozgrzać się 
pyszną pieczoną kiełbaską. 

 30 marca odbyło się spotkanie z bialską pisarką, Dominiką Tarczoń, która 
jest autorką książki „Pieśń o Warszawie”. Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna zorganizowała również spotkanie z Ewą Pendyk, Kobietą Roku 
2018 Głosu Rawy i Okolicy, autorką książki „Zmianę zacznę od siebie”. 
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 7 kwietnia chór Adalbertus działający przy parafii bialskiej, zaprosił do MGOKu na niezwykły koncert 
muzyki sakralnej. W jeden wieczór mogliśmy posłuchać jak śpiewacy chwalą Pana przez cały rok 
liturgiczny. 

 „Całą parą do miasteczka cud” to tytuł programu zespołu Albi Artheamus przygotowanego z okazji  
10-lecia istnienia tej grupy. Jubileuszowy występ odbył się 28 kwietnia. 

 Majowy długi weekend upłynął pod hasłem zdrowej aktywności fizycznej. 4 maja odbył się 
kilkudziesięciokilometrowy rajd rowerowy w którym udział wzięło ponad 100 uczestników, wśród których 
wylosowano nagrodę niespodziankę w postaci roweru. Dzień później ponad setka miłośników biegania, 
spacerowania swobodnego i nordicwalkingu wystartowała w kolejnej edycji Marszobiegu Bialskimi 
Sadami.  

 W maju i czerwcu gościliśmy w MGOKu wystawę Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowa 
Mazowieckiego „Pałace i zamki województwa łódzkiego”. 

 Kosmetyczne warsztaty „Sztafeta piękna”, które odbyły się 12 maja, pozwoliły uczestniczkom poznać 
potrzeby skóry oraz tajemnice pięknego makijażu.  

 2 czerwca w parku miejskim w Białej Rawskiej świętowaliśmy Dzień Dziecka. W programie były gry  
i zabawy dla najmłodszych, koncert zespołu Wesołe Szczurki, mini-disco z bajkowymi postaciami  
i mnóstwo atrakcji towarzyszących jak dmuchańce, trampoliny, pokazy strażackie i policyjne itp. 

 Artystycznym nawiązaniem do święta dzieci była premiera bajki „Przygoda w lesie” przygotowana przez 
teatralną grupę artystów-seniorów Tupet. Kilka przedstawień mogły obejrzeć dzieci z przedszkola  
i najmłodsi uczniowie wszystkich szkół z naszej gminy oraz społeczność Rawy Mazowieckiej. Warto dodać, 
że grupa Tupet ze swoim przedstawieniem „Kotek Klopotek” wybrała się do Chmielnika w województwie 
świętokrzyskim, gdzie ze sceny tamtejszego ośrodka kultury bawiła dzieci z zaprzyjaźnionej z nami gminy. 

 Festynem plenerowym powitaliśmy wakacje na bialskim kąpielisku. Były występy zespołów muzycznych, 
warsztaty wyplatania wianków, pokazy ratownictwa medycznego, strzelanie z wiatrówki, a na finał – 
pokaz ogni. Na czas wakacji większość imprez rozrywkowych odbywała się na terenie bialskiego OSiRu pod 
wspólnym hasłem „MGOK na fali”. Co tydzień kąpielisko miejskie kipiało od atrakcji, z których warto 
zaakcentować zawody siłowe i piknik profilaktyczny „Żyj zdrowo na sportowo” oraz wydarzenie muzyczne 
– dyskotekę retro z muzyką lat 80. i 90. i „Vinyl is back”. 

 Na przełomie czerwca i lipca gościliśmy artystów malarzy amatorów, którzy w kolejnym już Bialskim  
Plenerze Malarskim przenosili na płótno uroki krajobrazów naszej okolicy. 

 W lipcu odbyły się na terenie naszej gminy kolejne zawody kolarskie organizowanego przez Żyrardowskie 
Towarzystwo Cyklistów touru ŻTC BIKE RACE.  

 Najważniejszym i najbardziej okazałym wydarzeniem kulturalnym były tradycyjnie gminne dożynki, które 
od kilku lat obchodzone są jako „Święto Plonów w Jabłkowej Krainie”. W ub. r. miały one charakter 
dwudniowego święta. W sobotę, 17 sierpnia na kąpielisku miejskim prezentowały się kluby sportowe, 
można było podziwiać skoczków spadochronowych a także mistrzów futbolowego freestyle, a wieczorem 
bawiliśmy się w parku miejskim na dyskotece. 18 sierpnia odbyły się tradycyjne zawody wędkarskie  
o puchar Burmistrza Białej Rawskiej, a od godz. 13 rozpoczęła się część obrzędowa święta plonów. Po 
mszy świętej, obrzędzie chleba i przemówieniach gości nadszedł czas na część rozrywkową. Mogliśmy 
podziwiać Kapelę Lwowska Fala, zespoły Top Girls, B.R.O., Borys LBD, Abba Family przypomniał nam 
nieśmiertelne przeboje szwedzkiej supergrupy, a gwiazdą wieczoru była Cleo ze swoim zespołem. 

 We wrześniu wzięliśmy udział w VIII Narodowym Czytaniu pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Na bialskim rynku odczytana została nowela Elizy Orzeszkowej „Dobra pani” oraz „Sahem” 
Henryka Sienkiewicza. 
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 Gmina Biała Rawska brała udział w ogólnopolskiej akcji „Z książką na walizkach”, której celem jest 
propagowanie czytelnictwa, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. 

 20 października nowy rok akademicki zainaugurował Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Wydarzenie było okazją do przypomnienia przez artystów z Bluestones nieśmiertelnych 
przebojów zespołu Breakout, wystąpił także wirtuoz harmonijki ustnej Bartosz Łęczycki. 

 27 października po raz kolejny mogliśmy podziwiać grupę teatralną Albi Artheamus  
w premierowym przedstawieniu „Cuda i dziwy” opartym na twórczości Juliana Tuwima. Obok 
bialszczan, w spektaklu wystąpili artyści amatorzy z Cielądza, Sadkowic, Rawy Mazowieckiej  
i Żelechlinka. 

 Jak co roku świętowaliśmy wspólnie nasze narodowe święta – Dzień Konstytucji 3 Maja oraz 
Święto Niepodległości. Poza uroczystymi mszami w intencji Ojczyzny, odbywały się przemarsze 
przez miasto w asyście orkiestry, programy artystyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli 
szkół z terenu naszej gminy, a listopadową rocznicę odzyskania przez Polskę wolności uświetniło 
wspólne śpiewanie naszych narodowych pieśni patriotycznych, które odbyło się w MGOKu. 

 XIX Festiwal Młodych Twórców – wydarzenie składające się z dwudniowych warsztatów dla 
uczniów naszych szkół – przebiegał w tym roku pod znakiem folkloru i ludowości. 

 29 listopada w ośrodku kultury bawiliśmy się z wróżbami i śpiewem przy okazji andrzejek. 
 W ciągu całego 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizował warsztaty dla młodzieży 

oraz dorosłych. Poświęcone były zarówno rękodziełu jak i nawiązywały do świąt wielkanocnych 
czy Bożego Narodzenia. Ogółem w warsztatach wzięło udział ponad 500 uczestników. 

 Co miesiąc w bialskiej bibliotece publicznej odbywały się Spotkania z Bialską Historią, w ramach 
których członkowie Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego przybliżają nie zawsze znane 
wydarzenia i postaci związane z historią naszej okolicy. 

 Na uwagę zasługują całoroczne działania Środowiskowego Domu Samopomocy, który zajmuje się 
działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących naszą gminę. Wspólnie z grupą 
emerytów i rencistów organizują wydarzenia integrujące ze środowiskiem lokalnym. Są to zabawy 
taneczne, przedstawienia, kiermasze czy po prostu spotkania przy ognisku. Osoby z ŚDS wzięły 
udział w XIV Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, gdzie zdobyły  
3 medale: złoty w biegu na 100 m, srebrny w pchnięciu kulą i brązowy w biegu na 50 m. 

 Życie sportowe w naszej gminie jest realizowane przez kilka klubów sportowych oraz 
niezrzeszone grupy mieszkańców wspólnie realizujących swoje pasje – spacery, nordic walking, 
morsowanie, sporty siłowe itp. M-GKS Białka Biała Rawska, LKS Wola Wola-Chojnata i LKS Victoria 
Chrząszczew prowadzą sekcje piłki nożnej, LKS Biała Rawska – tenis stołowy, Bialski Klub Tenisa 
Ziemnego prowadzi zajęcia tenisowe, KS Herkules Biała Rawska organizuje ćwiczenia na siłowni  
i kulturystykę, a UKS Akademia Piłkarska zajmuje się trenowaniem piłki nożnej wśród dzieci.  



SOŁTYSI GMINY BIAŁA RAWSKA 
 Na początku 2019 r. odbyły się w sołectwach zebrania wyborcze, podczas których mieszkańcy 
wybierali sołtysów i rady sołeckie na nową pięcioletnią kadencję samorządu. Wybrano 57 sołtysów, 
spośród których 45 będzie pełniło tę funkcję kolejną kadencję, a 12 wybrano po raz pierwszy. Wśród 
sołtysów jest 26 kobiet i 31 mężczyzn. W Rosławowicach obecny sołtys został wyłoniony w roku 
bieżącym w wyborach uzupełniających po rezygnacji poprzedniego. 
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Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Liczba mieszkańców 

Aleksandrów Krystyna Karpińska 35 

Antoninów Emilia Rochmińska 74 

Babsk Andrzej Janicki 555 

Biała Wieś Tadeusz Wasiak 71 

Białogórne Danuta Letolc 116 

Błażejewice Tadeusz Wąsiewicz 181 

Bronisławów Anna Zduńczyk 74 

Byki Beata Mleczarek 139 

Chodnów/Nowy Chodnów Franciszka Wójcicka 386 (262+124) 

Chrząszczew Krzysztof Krajewski 298 

Chrząszczewek Krzysztof Lesiak 116 

Dańków Zofia Olszewska 156 

Franklin Beata Kępka 36 

Franopol Kazimierz Wojciechowski 159 

Galiny Małgorzata Nawrocka 96 

Gołyń Marcin Orlicki 132 

Gośliny Władysław Biedrzycki 98 

Grzymkowice Ewa Melon 264 

Janów Tadeusz Włodarski 50 

Jelitów Rafał Reszka 134 

Józefów Mateusz Goc 94 

Julianów Lesiewski Bożena Paluchowska 49 

Konstantynów Małgorzata Jaskólska 99 

Koprzywna Piotr Matuszewski 197 

Lesiew Urszula Kądzioła 50 

Marchaty Halina Schmidt 159 

Marianów Piotr Dudek 74 

Narty Beata Kruszyńska 130 

Niemirowice Bożena Wielechowska 123 
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Stanisławów/Krukówka Marian Wodnicki 168 (77+91) 

Stara Wieś Renata Dobrosz 229 

Studzianek Krzysztof Kieszek 192 

Szczuki Teofil Jankowski 172 

Szwejki Małe Seweryn Pakuła 134 

Teodozjów Wiesław Kałucki 204 

Teresin Tomasz Wojciechowski 37 

Tuniki Marcin Grzejszczyk 147 

Wilcze Piętki Jacek Błażejewski 248 

Wola-Chojnata Marcin Nowicki 412 

Wólka Babska Bożena Karpińska 130 

Wólka Lesiewska Lucyna Stępniak 103 

Zakrzew Hanna Bogucka 133 

Zofianów Cezary Milczarek 148 

Zofiów Wojciech Fiuczek 121 

Żurawia Małgorzata Skóra 167 

Żurawka Marek Chmielewski 94 

Biała Rawska   3082 

Rzeczków Mirosław Podnajmer 172 

Rosławowice Aleksandra Sawicka 121 

Rokszyce Katarzyna Zaborska 37 

Przyłuski/Nowe Przyłuski Antoni Oręziak 154 (67+87) 

Porady Górne/Pągów Barbara Kowalska 128 (79 +49) 

Podsędkowice Krystyna Wiśniewska-Wieteska 73 

Podlesie Barbara Słomkowska 41 

Pachy Józef Włodarski 123 

Ossa Zdzisław Śliwa 182 

Orla Góra Mirosław Niewolski 93 



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  
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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 

Jednostki organizacyjne: Publiczne placówki oświatowe: 
 

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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