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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy
Minął pierwszy rok mojego urzędowania na stanowisku
Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska. To dobra okazja
do pierwszych podsumowań i bilansu dokonań samorządu
w minionym roku. Informowanie mieszkańców uważam
za swój obowiązek. Burmistrz i Rada Miejska stanowią lokalne prawo, podejmują decyzje istotne dla naszej społeczności, kształtujące teraźniejszość i przyszłość całej gminy.
To nie był łatwy rok dla naszej gminy. Rozpoczynaliśmy go ze znacznym
zadłużeniem wykreowanym w ostatnim roku poprzedniej kadencji, fatalnymi relacjami z innymi samorządami, zarówno z sąsiednich gmin, jak i wyższych szczebli.
Zaniedbania i konfrontacyjna postawa mojego poprzednika skutkowały m. in. zamknięciem gminnego wysypiska śmieci, zdewastowanym wiaduktem na drodze
gminnej w miejscowości Narty, który mógł być wyremontowany przez kolej
czy w końcu likwidacją przystanku PKS w Gołyniu.
Niezadowolenie ustępującej ekipy z werdyktu wyborczego spowodowało
niemal kabaretową historię licznych odwołań i apelacji, ciągnącą się ponad rok.
A jednak uważam, że to był dobry rok dla nas wszystkich. Udało się przeprowadzić kilka inwestycji, wzrosła aktywność społeczna stowarzyszeń i grup nieformalnych, rozkwitło życie kulturalne, poprawiły się relacje z Urzędem Wojewódzkim,
Urzędem Marszałkowskim, Starostwem, sąsiednimi gminami.
Niniejszy informator pozwoli Państwu zapoznać się z tym, co wydarzyło
się w naszej gminie w roku 2011.

Z poważaniem
Wacław Jacek Adamczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
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Bilans otwarcia
Przełom roku 2010 i 2011 to jednocześnie początek kadencji nowego samorządu. Wchodziliśmy w nią z prowizorium budżetowym zaproponowanym przez
poprzedniego burmistrza. Oto jak przedstawiał się stan Gminy Biała Rawska
na początku kadencji.
Zadłużenie gminy na koniec 2010 r. wynosiło 12 273 984 zł.
Plan budżetu z listopada 2010 r. przygotowany przez poprzednie władze,
zakładał dochody w wysokości 27 378 288 zł, a wydatki – 28 318 718 zł. Przewidywany deficyt budżetowy wynosił 940 430 zł. Planowano zaciągnięcie kredytów
i pożyczek w wysokości 2 335 580 zł, przy spłatach w wysokości 1 695 150 zł.
Przewidywane zadłużenie na koniec 2011 r. wynosiło 12 939 032 zł, czyli miało
wzrosnąć o kolejne 665 048 zł (5,4 %).
Realizowano

dwie inwestycje

gminne:

budowę

wodociągu

Studzianek-

Antoninów-Gołyń oraz modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji – budowę kąpieliska.
Przygotowane były następujące projekty: siedem projektów nowych linii
oświetleniowych, projekt budowy biblioteki publicznej w Białej Rawskiej oraz traktu spacerowego wokół zalewu pomiędzy osiedlem przy ul. Mickiewicza a OSiR-em.
Jednocześnie w planie nakładów inwestycyjnych przewidziano następujące
środki:
na budowę wodociągu Studzianek-Antoninów-Gołyń – 1 215 000 zł
modernizację OSiR – 428 658 zł
budowę biblioteki publicznej – 10 000 zł
budowę traktu spacerowego – 10 000 zł
remonty dróg dojazdowych i projekty dróg – 300 000 zł
remont wiaduktu w Nartach – 100 000 zł
budowa nowych linii oświetleniowych – 100 000 zł
remont piwnic w Ośrodku Wsparcia – 120 000 zł
inne mniejsze inwestycje – 125 000 zł
Ogółem na inwestycje zaproponowano 2 654 658 zł.
Kwoty przeznaczone na budowę biblioteki, traktu, czy remont wiaduktu były
wręcz kuriozalne i świadczyły w rzeczywistości o braku woli wykonywania tych inwestycji.
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Wykonanie budżetu 2011
Głównym priorytetem z punktu widzenia budżetu gminy było zwiększenie
wydatków inwestycyjnych, zmniejszenie zadłużenia i poprawienie stosunku
wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Działania te miały na celu
przygotowanie większej zdolności inwestycyjnej gminy w kolejnych latach.
Ostateczny budżet na rok 2011 po wszystkich zmianach wprowadzonych
w ciągu roku wynosił:
Dochody – 29 496 381 zł
Wydatki – 30 274 731 zł
Planowane zadłużenie na koniec roku – 12 068 449 zł
Wykonanie budżetu było następujące:
Dochody – 30 158 511 zł, czyli 102,2 %
Wydatki – 29 141 508 zł, czyli 96,3 %
Zadłużenie na koniec roku – 11 815 098 zł i zmniejszyło się w stosunku
do zadłużenia na koniec roku poprzedniego o 458 886 zł, czyli o 3,7 %
Wydatki inwestycyjne wyniosły 2 976 332 zł, czyli 10,2 % wydatków budżetowych.
Wydatki budżetowe wg działów kształtowały się następująco:
Rolnictwo i Łowiectwo

1 358 142 zł

Transport i Łączność

1 818 846 zł

Gospodarka Mieszkaniowa
Działalność Usługowa
Administracja publiczna
Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki związane z poborem podatków
Obsługa długu publicznego
Oświata i Wychowanie
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749 923 zł
40 988 zł
3 292 729 zł
19 460 zł
465 462 zł
92 317 zł
591 839 zł
11 255 829 zł

Ochrona Zdrowia

254 541 zł

Pomoc Społeczna

6 397 545 zł

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

274 519 zł

Gosp. Komunalna i Ochrona Środowiska

784 220 zł

Kultura i Ochr. Dziedzictwa Narodowego

858 052 zł

Kultura fizyczna

887 095 zł
www.bialarawska.pl

Plany na rok 2012 r.
Co czeka Gminę Biała Rawska w bieżącym roku?
W dziedzinie inwestycji zaplanowaliśmy realizację programu wodociągowania
gminy. W chwili obecnej dostęp do wodociągu ma zaledwie połowa mieszkańców.
Chcemy kontynuować budowę wodociągu we wsi Białogórne, będziemy realizować
budowę wodociągu we wsiach Gołyń, Antoninów i Studzianek, zostanie rozpoczęta
budowa sieci w miejscowościach Żurawia, Żurawka i na odcinku ul. Jana Pawła II
w kierunku Żurawki. Przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych będzie realizowane uzbrojenie terenów przemysłowych przy ul. Plantowej w wodociąg i kanalizację. Inwestycje związane

z wodociągowaniem

będą

miały wartość

ponad

2,7 mln zł.
Jak co roku modernizowane będą drogi gminne. Na ten cel przeznaczyliśmy
575 tys. zł, dodatkowo z funduszu sołeckiego na drogi została wydzielona kwota
248 tys. zł. Podobnie jak w roku 2011 planujemy pozyskanie destruktu z remontu
drogi S8. Wykonana również zostanie rozbudowa oświetlenia ulicznego w kilku
miejscowościach.
W bieżącym roku, w ramach programu „Biały Orlik”, kompleks boisk przy
ul. Mickiewicza zostanie wzbogacony o sztuczne lodowisko. Gmina pokryje
ze swojego budżetu 50 % kosztów inwestycji, druga część zostanie pozyskana
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zrealizowany zostanie także projekt traktu spacerowego

nad

zalewem

na

odcinku

od

osiedla

przy

ul.

Mickiewicza

do ul. Narutowicza. Również ta inwestycja będzie dofinansowana z funduszy unijnych.
Konsekwentnie tworzone jest Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Mickiewicza.
W tym roku zostanie wykonana adaptacja piwnic, w których powstanie Świetlica
Środowiskowa. W wyremontowanych pomieszczeniach znajdzie się również miejsce dla Związku Emerytów i Rencistów oraz innych organizacji społecznych.
Pewną część budżetu przeznaczyliśmy na opracowanie projektów remontów
Biblioteki Publicznej i rozbudowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wykonane
zostaną projekty przebudowy dróg gminnych i linii oświetleniowych.
Ogółem na inwestycje zaplanowano 4 767 500 zł, co stanowi 14,8 % wydatków
budżetowych.
W ubiegłym roku wystąpiliśmy z wnioskiem „Przez naukę poznajemy świat”
o dotację z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu wyrównywanie szans i minimalizację dysfunkcji rozwojowych dzieci z klas I-III szkół
podstawowych. Wartość projektu wynosi 290 000 zł i jest w całości finansowany
z funduszy unijnych.
Wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego.
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Inwestycje. Prace budowlane. Remonty.
W 2011 roku kontynuowano i zakończono przebudowę
kąpieliska miejskiego. Projekt obarczony był wieloma błędami,
jednak udało się zakończyć inwestycję w terminie. Jej koszt całkowity wyniósł 4 704 191 zł. Dodatkowo wycięto topole, dokonano nowych nasadzeń na terenie kąpieliska, a także pogłębiono
doprowadzalnik wody do basenu.
Kolejnym projektem zakończonym w ubiegłym roku była
ponad dziesięciokilometrowa sieć wodociągu w miejscowościach
Studzianek-Gołyń-Antoninów.
Wodociąg
zaplanowano
na 84 przyłącza. Całkowita wartość robót wyniosła 757 734,30 zł.
Z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskano dotację
w wysokości 99 100 zł, która pozwoliła na przeprowadzenie
remontów dwóch szkół. W Szkole Podstawowej w Lesiewie urządzono salę ruchową, przeprowadzono modernizację pomieszczeń
oraz założono wykładziny na korytarzach, natomiast w Szkole
Podstawowej w Białej Rawskiej wyremontowano sanitariaty oraz
korytarz na parterze. Ogółem wartość robót wyniosła 193 500 zł.
W Szkole Podstawowej w Starej Wsi został dokończony remont
budynku przyszkolnego. Koszt prac wyniósł 10 000 zł.
Za kwotę 31 247 zł wyremontowano pomieszczenia Miejsko
-Gminnego Ośrodka Kultury.
Wykonano również gruntowny remont i adaptację pomieszczeń na piętrze ośrodka zdrowia przy ul. Mickiewicza. Tuż przed
końcem roku do nowych pomieszczeń przeniesiony został Miejsko
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od początku bieżącego
roku znalazło się tam również miejsce dla psychologa, który
świadczy bezpłatne porady dla wszystkich mieszkańców gminy.
W ten sposób, w budynku tym powstaje etapami Gminne Centrum Pomocy Rodzinie. Wartość przeprowadzonych robót wyniosła 161 576,22 zł.
Z udziałem finansów gminnych wybudowane zostały garaże
dla wozów bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Wsi
oraz Babsku, zakupiono także materiały na budowę garażu
OSP w Rosławowicach, Dańkowie i Chrząszczewie. Remonty
strażnic miały miejsce również w OSP w Białej Rawskiej, Woli
Chojnacie, Chodnowie, Słupcach, Szczukach i Teresinie. Ogółem
na materiały i prace remontowe strażnic OSP wydano z gminnego
budżetu 192 693 zł. Dla OSP Biała Rawska zakupiono zestaw
do ratownictwa technicznego.
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po wielu
latach oczekiwań na środki finansowe przeprowadził modernizację głównej przepompowni ścieków przy ulicy Jana Pawła II.
Jej koszt wyniósł 42 804 zł. Wyremontowano budynek komunalny przy Placu Wolności – wykonanie elewacji, zadaszenia
i obróbki blacharskie kosztowały 23 600 zł. Na remonty pozostałych zasobów komunalnych wydano ok. 60 000 zł.
www.bialarawska.pl

Inwestycje drogowe
W 2011 roku zmodernizowano ponad 30 km dróg. Ogółem na drogi zostało
wydane 1 818 846 zł.
Dzięki dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, pozyskano
destrukt z drogi krajowej S8, który okazał się być dobrym materiałem do utwardzania
i doraźnych remontów dróg gminnych. W tej technologii utwardzono 13,25 km dróg:
Byki – Tuniki – granica gminy – 3,25 km
Babsk – Studzianek – Gołyń – 2,65 km
Chrząszczew – Gołyń – 2,7 km
Teodozjów – 2 odcinki – 1,0 km
Chodnów – 3 odcinki – 1,05 km
Żurawia – 1,0 km
Białogórne – 0,6 km
Rzeczków – 0,4 km
Biała Rawska, ul. Polna – 0,6 km
Ogółem na zakup, przewóz i wbudowanie destruktu wydano 580 266,04 zł.
Planowane jest pozyskanie destruktu również w roku 2012.
W ramach funduszu sołeckiego utwardzono kruszywem ponad 6,3 km dróg
wiejskich w następujących wsiach: Biała Wieś, Białogórne, Błażejewice, Bronisławów,
Byki, Chrząszczew, Chrząszczewek, Franklin, Franopol, Gośliny, Grzymkowice,
Józefów, Konstantynów, Koprzywna, Lesiew, Marchaty, Marianów, Narty, Orla Góra,
Ossa, Pągów-Porady Górne, Podlesie, Podsędkowice, Przyłuski, Rokszyce, Rzeczków,
Stanisławów, Studzianek, Szczuki, Szwejki Małe, Teodozjów, Tuniki, Wólka Babska,
Zakrzew, Żurawia, Żurawka. Na ten cel przeznaczono 339 405,20 zł.
Żwirem utwardzono 1,85 km dróg w następujących miejscowościach: Białogórne,
Franopol, Gośliny, Janów, Niemirowice, Ossa, Wilcze Piętki, Zakrzew. Koszt tych prac
wyniósł 27 576,60 zł.
W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym wykonano remont drogi powiatowej
Zakrzew-Podlesie na odcinku 1km. Gmina partycypowała w tym zadaniu przeznaczając
40 tys. zł. Wykonano remont drogi powiatowej w miejscowości Ossa, na długości
1,2 km została zakończona przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 wraz z chodnikami
i oświetleniem.
Wykonano bądź odtworzono również ponad 8,5 km rowów przydrożnych za kwotę
ok. 90 tys. zł.
Poza tym wykonano część chodnika na ul. Jana Pawła II, na wysokości Urzędu
Miasta i Gminy, dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo osób idących z miasta
w kierunku kąpieliska. Zostały również utworzone chodniki łączące ulicę Kwiatową
i Łąkową oraz Kwiatową i Lipową. Wyremontowano schody na chodniku na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego.
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Imprezy Kulturalne
Na początku roku 2011 opracowany został gminny
Kalendarz Imprez Kulturalnych. Zawierał kilkadziesiąt
wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym roku. Niektóre
z nich były kontynuacją tradycji, inne stanowiły całkiem
nowe projekty. Przypomnijmy tylko kilka najważniejszych.
Jednym z takich wydarzeń łączących tradycję z nowoczesnością był piknik rodzinny „Niedziela w Białej”,
który odbył się tuż przed zakończeniem roku szkolnego.
Stał się on pretekstem do zaprezentowania dorobku szkół
podstawowych z terenu całej gminy oraz gimnazjum.
Ulicami Białej Rawskiej przemaszerował barwny korowód,
odbyły się prezentacje artystyczne młodzieży, powstało
szkolne miasteczko. Wieczorem odbył się koncert gwiazdy pikniku – zespołu De Mono & Michała Karpackiego,
a po nim dyskoteka.
W lutym mieliśmy zaszczyt gościć siatkarskie reprezentacje kadetów Finlandii i Polski, które w hali sportowej
bialskiego
gimnazjum
rozegrały
oficjalny
mecz
międzypaństwowy.
W trakcie pikniku „Początek wiosny, dzień radosny”
młodzież muzyką, ogniskiem nad Białką i gorącymi kiełbaskami powitała budzącą się przyrodę. Po raz pierwszy
nasza gmina wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Cała
Polska biega”. Dzień Dziecka uczczony został festynem
dziecięcym „Ze sportem i zabawą na ty”. Uczniowie
wszystkich gminnych placówek szkolnych mieli okazję
bawić się i rywalizować na kompleksie sportowym „Orlik
2012”. Dla wielu dzieci spoza Białej Rawskiej był
to pierwszy kontakt z tymi obiektami. Po zawodach i wręczeniu najlepszym nagród, pucharów i medali, wszyscy
wzięli udział w poczęstunku oraz wysłuchali koncertu zespołu Winchester. Sportowy weekend dla dorosłych odbył
się w połowie lipca. Rozegrano pokazowe mecze piłkarskie, gry zręcznościowe, odbyły się zawody wędkarskie.
W
gminnych
zawodach
strażackich
wygrała
OSP Biała Rawska, przed OSP Chodnów i OSP Chrząszczew. W parku miejskim gościliśmy zawody siłaczy.
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W czerwcu Biała Rawska gościła 28 młodych Posłanek i Posłów z woj. Łódzkiego. W MGOK-u zorganizowano wojewódzkie podsumowanie XVII Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży. W uroczystości wziął udział Łódzki Kurator
Oświaty Jan Kamiński. Z gminy Biała Rawska mandat
posła uzyskały uczennice gimnazjum M. Biedrzycka
i E. Wielechowska.
Ważnym wydarzeniem kulturalnym był koncert
Reprezentacyjnego
Zespołu
Artystycznego
Wojska
Polskiego, który odbył się pod koniec listopada w sali
widowiskowej hotelu Ossa.
Tradycyjną formę miały obchody świąt państwowych. Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz widowisko
przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uświetniły 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji
Trzeciego Maja. Obchody Święta Niepodległości odbyły
się w tym roku po raz pierwszy poza Białą Rawską. Msza
w kościele p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Babsku
poprzedziła inscenizację przygotowaną tym razem przez
młodzież z bialskiego gimnazjum. Kwiaty pod tablicami
upamiętniającymi martyrologię narodu polskiego złożył
Burmistrz i przedstawiciele Rady Miejskiej.
Nie sposób nie wspomnieć o lesiewskiej „Biesiadzie
pod lasem” czy spotkaniach z muzyką Chopina
w Babsku. Imprezy te są przygotowywane przez miejscowe społeczności szkolne.
Z olbrzymim zainteresowaniem spotkał się wieczór
poezji śpiewanej „Optyka słyszenia”, przygotowany
przez działający pod egidą MGOK zespół amatorski
„Dlaczego nie…”.
Szczególnie cenne jest,
że wśród imprez
o charakterze kulturalnym znalazły się także wydarzenia
wykreowane przez stowarzyszenia i grupy nieformalne.
Dużym wydarzeniem artystycznym było przedstawienie
„La vie, la amour” przygotowane przez amatorską grupę
Albi Artheamus, oparte na twórczości Edith Piaf. Kilka
występów w Białej Rawskiej, spektakl w rawskim
MDK oraz audycja w Programie I Polskiego Radia
odzwierciedlają kunszt autora scenariusza i poziom
artystyczny wykonawców.
Bialskie Stowarzyszenie Historyczne zorganizowało
kolejny bieg upamiętniający bitwę oddziału partyzanckiego „Dzik” z hitlerowcami w Szwejkach Nowych.
W 2011 r. rozpoczęła działalność Fundacja Generator Kultury, która przywraca do życia bialskie kino, natomiast w kilku wioskach powstały lokalne grupy mieszkańców, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich
miejscowości.
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Dożynki Powiatowe w Białej Rawskiej
Wśród wydarzeń kulturalnych, największą rangę miały
bez wątpienia XIII Dożynki Powiatowe. Impreza tej rangi
ostatnio gościła w Białej Rawskiej osiem lat temu. Po raz
pierwszy ze względu na olbrzymią ilość atrakcji i gości festyn
odbył się na terenie targowiska miejskiego.
Tradycyjnie, święto plonów rozpoczęło się mszą świętą
odprawianą przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa
Zawitkowskiego. Po niej nastąpiła część obrzędowa, której
gospodarzami ze strony samorządu byli Starosta Rawski
Józef Matysiak wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Biała
Rawska

Wacławem

Jackiem

Adamczykiem,

a

rolników

reprezentowali starostowie dożynkowi: Wioletta Szymańska
z Antoninowa i Andrzej Śmiałkowski z Rosławowic. Wśród
gości znaleźli się zarówno parlamentarzyści, jak i samorządowcy wszystkich szczebli, w tym wójtowie i burmistrzowie
ościennych gmin, także spoza powiatu rawskiego. Obrzędom towarzyszyły występy zespołów ludowych z terenu powiatu rawskiego oraz młodzieży działającej w bialskim Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Widzowie mogli obserwować
przebieg uroczystości na telebimie.
W

części

rozrywkowej

festynu

dożynkowego,

na oddzielnej, imponującej rozmiarem scenie, wystąpiły
zespoły, reprezentujące różne gatunki muzyczne: od muzyki
ludowej przedstawionej przez Amatorski Zespół Regionalny
z Lipiec Reymontowskich, przez nowe interpretacje starych
przebojów wykonane przez Red Guitars, młodzieżowe rytmy
grup Sebii i D Bomb, aż po występ gwiazdy wieczoru
– zespołu ŁZY. Uczestnicy dożynek mogli bawić się z dziećmi
w

wesołym

miasteczku,

sprawdzić

swoje

umiejętności

na strzelnicy sportowej, zwiedzać liczne wystawy tematyczne, obejrzeć inscenizację wykonaną przez Brać Herbową
Ziemi Rawskiej, czy wreszcie przejechać się kolejką
wąskotorową.
Tę imponującą uroczystość udało się przeprowadzić
dzięki
dobrej
współpracy
samorządu
gminnego
i powiatowego, a także zaangażowania pracowników wielu
gminnych instytucji: MGOK, ZGKiM, Urzędu Miasta, Parafii
Rzymsko-Katolickiej, strażaków z OSP z terenu całej gminy
i
powiatu,
zespołów
ludowych,
grup
wieńcowych
oraz licznych sponsorów.
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Urząd Stanu Cywilnego
W 2011 roku liczba mieszkańców Gminy Biała Rawska zmniejszyła się o 99 i wyniosła na koniec roku
11693 osoby.
Dwie panie, Kazimiera Zielińska z Byk i Helena Kępka
ze Stanisławowa obchodziły w ubiegłym roku jubileusz
stulecia urodzin.
6 listopada 2011 roku 14 par małżeńskich z naszej
Gminy obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Po raz pierwszy obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej w Białej Rawskiej, celebrowana przez księdza dziekana Roberta Kwatka. W czasie Mszy Św. małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie oraz przyjęli błogosławieństwo na dalsze, wspólne
życie. Na zakończenie otrzymali od księdza proboszcza pamiątkowe obrazy
z wizerunkiem Matki Bożej Miłosiernej oraz Błogosławionego Jana Pawła II. Jubilatom
towarzyszyła najbliższa rodzina.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie
po gratulacjach i życzeniach złożonych przez burmistrza oraz kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, wszystkim przybyłym parom wręczono medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Jubilatom wręczono również kwiaty i upominki. Nie zabrakło także
uroczystego toastu. Jubileusz uświetnił występ „Kapeli Bialskiej”.
Złote Gody obchodziły pary:
Państwo Janina i Józef Banasiakowie
Państwo Zofia i Henryk Bartosiakowie
Państwo Barbara i Stefan Choła
Państwo Alicja i Józef Dubińscy
Państwo Alicja i Wacław Gawrońscy
Państwo Danuta i Jan Gosowie
Państwo Jadwiga i Bolesław Gradowscy
Państwo Stanisława i Adam Kowalczykowie
Państwo Janina i Wiesław Lesiakowie
Państwo Alicja i Kazimierz Machałowscy
Państwo Irena i Władysław Nowaccy
Państwo Jadwiga i Marian Rutkowscy
Państwo Wanda i Władysław Sawiccy
Państwo Irena i Zygmunt Wukowiczowie
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Inne działania
Urząd Miasta i Gminy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwił odbycie stażu czterem
osobom, kolejne 12 wzięło udział w programie robót
publicznych. Praktyki w Urzędzie odbyło 7 uczniów
i studentów.
W roku 2011 w Ewidencji Działalności Gospodarczej
zarejestrowało się 41 nowych podmiotów gospodarczych.
Do zasobu gminnego zakupiono dwie nieruchomości o sumarycznej powierzchni 0,6077 ha i wartości
441 400 zł. Sprzedano 3 nieruchomości o powierzchni
całkowitej 0,2529 ha i wartości netto 329 199 zł.
W ramach przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności zbyte zostały nieruchomości
o ogólnej powierzchni 1,9818 ha i wartości
142 085,54 zł. Dodatkowo pozyskano nieodpłatnie
działki od Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Skarbu
Państwa o powierzchni 1,8831 ha
Doprowadzono do rozebrania budynków szpecących od lat Plac Wolności.
Letnie ulewy spowodowały rozmycie i naruszenie
grobli nad zalewem w Białej Rawskiej, na południe
od ul. Narutowicza. Grobla ta została wyremontowana
i ustabilizowana.
Obfite opady skutkowały licznymi podtopieniami
w gospodarstwach rolnych i sadowniczych. Mimo starań Urzędu Miasta i Gminy, Urząd Wojewódzki
nie ogłosił klęski żywiołowej w naszej gminie. Wojewoda ogłosił natomiast stan klęski związanej z wiosennymi przymrozkami.
W sierpniu, pracownicy zakładów farmaceutycznych Polpharma urządzili nowy ogród rekreacyjno –
terapeutyczny przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Teren ogrodu został ogrodzony, odchwaszczony
i uporządkowany, nawieziono czarnoziemu, posiano
trawę, wytyczono ścieżki spacerowe, postawiono dużą
altanę
wraz z grillem, zainstalowano drabinki
i urządzenia rehabilitacyjne. Poszerzono i oczyszczono
znajdujące się tam oczko wodne i wybudowano drewn ia n e
z ej ś c ie
oraz
pomost.
Wy t y c z o n o
również miejsce na założenie ogródka warzywnego.
Wa r t o ś ć
wykonanych
prac
wyszacowano
na ok. 120 tys. zł.
W sierpniu czterdziestosiedmioosobowa grupa
dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Biała
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Rawska wyjechała na dwutygodniowy obóz wypoczynkowy do Jarosławca nad Bałtykiem. Pobyt dzieci
na obozie został w całości sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach projektu „POMOCNA DŁOŃ”. Koszt
pobytu jednego dziecka wyniósł ok. 900 zł.
Po powrocie z wakacji dzieci otrzymały dodatkowo
wyprawki szkolne: plecaki oraz materiały piśmienne.
W ramach działań profilaktycznych 35 dzieci spędziło
wakacje w Mrzeżynie. Na program wakacyjny przeznaczono niemal 25 tys. zł.
W 2011 roku Gmina Biała Rawska zawarła umowy z 7 Klubami Sportowymi na wsparcie finansowe
realizacji zadania publicznego z
kultury fizycznej
i sportu. Kwota dotacji na ten cel wynosiła
139 000 zł. Siedmiu zawodnikom LKS-ów, którzy
osiągnęli wyniki na szczeblu wojewódzkim Burmistrz
przyznał miesięczne stypendia sportowe. Wysokość
stypendium wynosiła od 100 do 240 zł. W sezonie
2010/2011 LKS „Białka” Biała Rawska awansował
do ligi okręgowej seniorów, natomiast LSK „IskraDobropasz” Babsk do Klasy „A” Seniorów.
W 2011 roku Rada Miejska uchwaliła 98 uchwał.
Wśród nich jedną z najważniejszych było przyjęcie
strategicznego dokumentu rozwoju gminy: Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy
Biała Rawska. Jest on podstawą do wprowadzenia
zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.
W grudniu 2011 r. zrealizowano projekt profilaktyczny pt. „Zamiast zabijać nudę używkami, przyjdź
na warsztaty pobaw się i popracuj z nami”. W ramach
projektu 270 uczniów szkół podstawowych i przedszkola uczestniczyło w warsztatach ceramicznych.
Były to zajęcia artystyczno-terapeutyczne dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz stowarzyszenia LGD „Kraina
Rawki”
Miasto i Gmina Biała Rawska jako jednostka
samorządu terytorialnego została beneficjentem
projektu „KOMPETENCJE i PRZEJRZYSTOŚĆ JST –
kluczem do rozwoju lokalnego” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości
usług i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców.
Projektem zostało objętych osiem jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja projektu trwa
od lutego 2011 r. do 31 października 2012 r.
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OPIEKA SPOŁECZNA
W roku 2011 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował świadczenia
w ogólnej kwocie 5 067 116 zł. W tym:
zasiłki stałe

– 585 świadczeń

zasiłki celowe

– 392 świadczenia

zasiłki z tytułu przymrozków

– 60 świadczeń

zasiłki okresowe

– 229 świadczeń

usług opiekuńcze

– 21 724 świadczenia

dożywianie w szkołach

– 66 835 świadczeń

zasiłki celowe (program wieloletni)

– 1 815 świadczeń

opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 63 świadczenia
dodatki mieszkaniowe

– 114 świadczeń

zasiłki rodzinne – 17 300 świadczeń
dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem

– 272 świadczenia

dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

– 62 świadczenia

dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 489 świadczeń
dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

– 726 świadczeń

dodatki z tytułu rozpoczęcia

roku szkolnego

– 1 078 świadczeń
dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem
zamieszkania – 2 686 świadczeń
dodatki

z

tytułu

wychowywania

dziecka

w rodzinie wielodzietnej – 2 820 świadczeń
zasiłki pielęgnacyjne – 2 352 świadczenia
świadczenia pielęgnacyjne – 641 świadczeń
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
– 112 świadczeń
świadczenia

z

funduszu

alimentacyjnego

– 643 świadczenia
W Środowiskowym Domu Samopomocy sprawowano opiekę dzienną nad 30 podopiecznymi.
Po raz pierwszy MGOPS uczestniczył w dystrybucji

paczek

świątecznych

ufundowanych

przez

Caritas Diecezji Łowickiej. Trafiły one do 870 potrzebujących.
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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.mgokbr.o-kultury.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
e-mail: mgopsbr@wp.pl
tel. (46) 815 93 51
tel. (46) 880 80 03
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała Rawska
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

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
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
e-mail: szkola.blazejewice@op.pl
tel. (46) 815 95 27
Szkoła Podstawowa w Lesiewie
Wólka Lesiewska 14a
96-230 Biała Rawska
e-mail: szkolalesiew@op.pl
tel. (46) 815 09 11
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