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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy,
Za nami rok 2012. Wzorem ubiegłego roku, oddaję
w Państwa ręce informator, podsumowujący to, co działo
się w naszej gminie. A działo się niemało. Wykonaliśmy
inwestycje o wartości ponad 5 mln zł, pozyskaliśmy
ze źródeł zewnętrznych ponad 2,3 mln zł - a od początku
kadencji ponad 4 mln zł - dzięki czemu możliwe było
zachowanie stopnia zadłużenia gminy na bezpiecznym
poziomie

poniżej

pozwala

na

40%.

Taka

perspektywiczne

wysokość

zobowiązań

planowanie

rozwoju,

a jednocześnie nie ogranicza możliwości formalnych związanych z finansami
samorządu.
W planowaniu działań, zarówno mi, jak i radnym Rady Miejskiej towarzyszy
zasada zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów. Dla terenów wiejskich
priorytetami są drogi, wodociągi, oświetlenie, w mieście powstają obiekty, które
służą całemu społeczeństwu. Nie możemy zapominać, że życie mieszkańców
to nie tylko infrastruktura, ale także rozrywka i szeroko pojęta kultura. Staramy
się wszyscy, żeby mieszkańcy naszej gminy mieli bogaty wybór, a w sferze kultury dzieje się naprawdę wiele.
Przed nami kolejny rok. Zaplanowaliśmy wiele ambitnych przedsięwzięć,
o których możecie Państwo przeczytać w dalszej części informatora. Bieżący rok
przyniesie nam również duże zmiany w gospodarce odpadami. Na gminy nałożono
wiele nowych obowiązków. Niestety, nie wszystko zostało jeszcze dopracowane
w szczegółach, a sama ustawa zawiera liczne sprzeczności. Zrobię wszystko
co możliwe, by ograniczyć do minimum uciążliwości związane ze „śmieciową
rewolucją”, jednak w okresie przejściowym zapewne nie uda się uniknąć pewnych
niedogodności. Niewielką pociechą jest fakt, że dokładnie takie same kłopoty
będzie miała każda gmina w Polsce, proszę więc o wyrozumiałość.
Zapraszam Państwa do lektury informatora.

Z poważaniem
Wacław Jacek Adamczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska

2

www.bialarawska.pl

Wykonanie budżetu 2012
Budżet na rok 2012 wg projektu opracowanego na dzień 15.11.2011 roku wynosił:
dochody
30 965 517 zł
wydatki
32 038 517 zł
Planowane zadłużenie
12 941 449 zł
Budżet w roku 2012 po wszystkich zmianach wprowadzonych w ciągu roku wynosił:
dochody
32 394 589 zł
wydatki
34 669 931 zł
Rzeczywiste zadłużenie na koniec roku wynosiło – 12 511 157 zł, w stosunku
do zakładanego pierwotnie jest niższe o ponad 430 000 zł. Zadłużenie przejęte
po poprzednich władzach wynosiło 12 373 983 zł.
Na przestrzeni roku pozyskano środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w kwocie
ponad 2 330 000 zł na następujące zadania:
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy (PROW) 1 105 817 zł
remont dróg dojazdowych (Urząd Marszałkowski)
120 856 zł
realizację projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych”
274 288 zł
realizację projektów ekologicznych w szkołach i gimnazjum (WFOŚiGW)
105 952 zł
usuwanie azbestu na terenie Gminy (WFOŚiGW)
46 643 zł
budowę sztucznego lodowiska „Biały Orlik” (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 183 000 zł
zwrot środków wydatkowanych w roku 2011 z funduszu sołeckiego
90 322 zł
umorzenie pożyczki z WFOŚiGW
228 608 zł
zwrot środków z tytułu odzyskanego podatku VAT
72 154 zł
inne źródła
104 363 zł
Ponadto złożono trzy wnioski w zakresie dofinansowania ze środków UE następujących zadań: „Budowa traktu spacerowego”, „Budowa chodnika oraz remont zjazdów
indywidualnych przy ul. Topolowej” i „Wyposażenie świetlicy ogólnodostępnej”. Planowane
środki z rozliczenia tych zadań w wys. 620 675 zł zasilą budżet w roku 2013.
Wydatki budżetowe 2012 wg działów:
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Inwestycje

Prace budowlane
W

2012

roku

trwały

Remonty

prace

budowlane

związane

z wodociągowaniem gminy:
- kosztem niespełna 480 tys. zł wykonano uzbrojenie
w sieć kanalizacyjną i wodociągową terenów inwestycyjnych przy ul. Plantowej,
-

zakończono

budowę

wodociągu

Studzianek-Gołyń-

Antoninów długość 16.946 mb.
- wykonano kolejny etap inwestycji we wsi Białogórne
o

długości

4.147

mb.

Ogółem

na

wodociągi

i kanalizację wydano w ub. roku niemal 1,1 mln zł.
Wykonano prace remontowo-adaptacyjne w budynku
dawnego

ośrodka

zdrowia

przy

ul.

Mickiewicza.

W piwnicach tego obiektu powstała Świetlica Środowiskowa dla dzieci, a z wyremontowanych pomieszczeń
korzysta również Bialskie Koło Emerytów. W ten sposób,
w ciągu niespełna dwóch lat powstało nowoczesne gminne Centrum Pomocy Rodzinie, skupiające pod jednym
dachem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlicę Środowiskową, punkt porad psychologicznych, punkt konsultacyjny
dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu, a także
miejsce spotkań dla emerytów i rencistów. Rozważamy
również uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla osób
starszych.
Kompleks sportowy Orlik 2012 przy bialskim gimnazjum
wzbogacił

się

o

sztuczne

lodowisko

wybudowane

w ramach programu „Biały Orlik 2012”. Koszt urządzenia
lodowiska wyniósł ok. 400 tys. zł, z czego w ramach
dotacji

Ministerstwa

Sportu

i

Turystyki

pozyskano

183 tys. zł. Lodowisko będzie czynne corocznie w okresie
od grudnia do marca, w pozostałym czasie obiekt będzie
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zdemontowany, a plac będzie służył jako kort do tenisa.
Latem ubiegłego roku rozpoczęła się budowa traktu spacerowego nad zalewem.
Wartość inwestycji wyniesie ponad 936 tys. zł. Na realizację tego celu pozyskano środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ok. 457 tys.
zł. Inwestycja zostanie zakończona przed tegorocznymi wakacjami.
Wybudowano 7 nowych linii oświetleniowych w miejscowościach Babsk, Chodnów,
Chrząszczewek, Krukówka, Marchaty, Podsędkowice, Wólka Lesiewska. Zamontowano
w sumie 66 lamp. Koszt nowych linii oświetleniowych wyniósł 102 tys. zł.
W 2012 r. wykonano prace remontowo-adaptacyjne w gminnych placówkach oświatowych:
- w SP w Białej Rawskiej wykonano toalety dla dzieci z oddziałów zerowych,
- w SP w Lesiewie wyremontowano klatkę schodową,
- w SP w Starej Wsi prace remontowe dotyczyły budynku gospodarczego.
Ogółem na remonty w oświacie wydatkowano ponad 57 tys. zł.
Inwestycje w świetlice wiejskie będące w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych
to koszt ok. 212 tys. zł.
- wykonano prace remontowe w remizach w Starej Wsi, Białej Rawskiej, Chodnowie,
Słupcach, Szczukach, Teresinie, Babsku i Grzymkowicach. Zakupiono materiały
do remontów strażnic w Woli Chojnacie, Dańkowie, Chrząszczewie i Rosławowicach.
-

dodatkowo,

za

kwotę

17,5

tys.

zł,

wyremontowano

świetlice

w Jelitowie

i Teodozjowie.
We wsi Tuniki został oczyszczony wiejski staw i poszerzona droga nad stawem.
Ponad 160 tys. zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowych planowanych
inwestycji:
- budowy wodociągu Żurawia-Żurawka-Biała Rawska,
- remontu Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej,
- termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz remontu budynków
gospodarczych,
- remontu z termomodernizacją budynku, w którym mieści się biblioteka publiczna,
- kładki dla pieszych nad rzeką Białką przy kąpielisku,
- przepustu pod drogą gminną na rzece Białce w miejscowości Żurawia.
Posiadanie dokumentacji projektowej jest podstawowym warunkiem starania
się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
Ogółem na cele inwestycyjne, poza drogowymi, wydano ponad 2,6 mln zł.
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Inwestycje drogowe
W 2012 roku zmodernizowano niemal 30 km dróg gminnych. Całkowity koszt
inwestycji drogowych wyniósł ponad 2,5 mln zł.
Wykonano nakładki asfaltowe na 20 odcinkach dróg o różnych szerokościach
w następujących miejscowościach:
Biała Rawska, ul. Przemysłowa

460 mb

Biała Rawska, ul. Polna

650 mb

Biała Rawska, ul. Wojska Polskiego 1-5

200 mb

Biała Rawska, osiedle Mickiewicza

600 mb

Chrząszczewek – Marianów

870 mb

Szwejki Małe – Stara Wieś

700 mb

Wola Chojnata

700 mb

Rzeczków Kolonia

780 mb

Byki – Bobrowce

810 mb

Zakrzew

280 mb

Chrząszczew (plac przy studni)

100 mb

Chrząszczew (w kierunku CMK)

250 mb

Chrząszczewek – Chrząszczew

100 mb

Babsk, ul. Zagrodowa i droga do oczyszczalni

750 mb

Grzymkowice Kolonia

130 mb

Błażejewice – Jakubów

500 mb

Chodnów (Kaczajki)

750 mb

Studzianek (od drogi S8)

650 mb

Zofianów

600 mb

Grzymkowice – Białogórne

530 mb

Razem wykonano nakładki asfaltowe na długości 10.410 m, za kwotę 1 343 tys. zł.
Wykonano również modernizację drogi Wola Chojnata – Stara Wieś, na długości
1.750 mb. Na tej drodze wybrana została technologia potrójnego powierzchniowego
utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową i grysem. Koszt remontu wyniósł 273 tys. zł
w tym dotacja 121 tys. zł.
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W Białej Rawskiej wybudowana została nowa ulica łącząca ul. Wojska Polskiego
z ul. Mickiewicza. Pozwala ona na alternatywny wyjazd z osiedla. Ulica o długości 150 mb
posiada chodnik, oświetlenie, a bezpieczeństwo mieszkańców bloków zostało zapewnione
przez zbudowanie progu spowalniającego. Koszt tej inwestycji wyniósł 227 tys. zł.
Destruktem

zostało

utwardzone

3,5

km

dróg:

Stara

Wieś

–

Szwejki

Małe,

Wola Chojnata – Stara Wieś, dwa odcinki w Babsku, trzy odcinki w Studzianku oraz droga
łącząca Koprzywnę z ul. 15-go Grudnia w Białej Rawskiej. Na przewóz i wbudowanie
destruktu wydano 43 tys. zł.
Kolejne 5,6 km dróg zostało utwardzone kruszywem za kwotę 269 tys. zł.
W tej technologii wykonano remonty dróg w następujących sołectwach: Antoninów,
Biała Wieś, Białogórne, Błażejewice, Byki, Franklin, Franopol, Gośliny, Janów, Józefów,
Konstantynów, Koprzywna, Marianów, Narty, Orla Góra, Pachy, Pągów-Porady Górne,
Podlesie, Podsędkowice, Przyłuski, Rokszyce, Stanisławów, Studzianek, Szwejki Małe,
Wilcze Piętki, Wola Chojnata, Wólka Babska, Zakrzew, Zofiów, Żurawia, Żurawka.
Ponad 3 km dróg zmodernizowano przez wbudowanie żwiru we wsiach Białogórne,
Franopol,

Janów,

Koprzywna,

Krukówka,

Niemirowice,

Pachy,

Podlesie,

Teresin,

Wola Chojnata. Na ten cel wydano ok. 53 tys. zł.
Kosztem ok. 88 tys. zł odtworzono rowy na 4,4 km dróg gminnych w miejscowościach
Antoninów, Dańków, Franklin, Galinki, Gołyń, Niemirowice, Studzianek, Tuniki.
W Białej Rawskiej z wykorzystaniem unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
zbudowane zostało ponad 800 m chodnika przy ul. Topolowej. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 165.361 zł, w tym z funduszy unijnych pozyskano 107.551 zł. Wyremontowano
również chodniki przy ul. Mickiewicza, Kościuszki i Narutowicza. Koszt tych remontów
wyniósł ok. 102 tys. zł i został zrealizowany w ramach dotacji Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej.
Doprowadzono do przeprojektowania skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jana Pawła II.
Powstał pas dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Kościuszki, dzięki czemu usprawniono
ruch pojazdów.
Zakończył się remont drogi S8, która uzyskała status drogi ekspresowej. Obecnie
czynimy starania o poprawienie niedogodności wynikających z błędów projektowych,
m.in. wymiany ekranów dźwiękochłonnych, zapobieżenie zalewania dróg i posesji.
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Imprezy kulturalne
Kalendarz Imprez Kulturalnych w gminie Biała Rawska
(dostępny na stronie www.bialarawska.pl) to kilkadziesiąt
wydarzeń zorganizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz działające na naszym
terenie stowarzyszenia i grupy nieformalne.
8 stycznia 2012 r. po raz pierwszy w historii Białej Rawskiej odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

Zorganizowano

projekcje

filmów

dla

dzieci

i dorosłych, pokazy ratownictwa medycznego, grała orkiestra dęta, zespoły młodzieżowe, występowały kabarety,
a wieczorem, jak w całej Polsce, także i w Białej Rawskiej
wystrzeliło światełko do nieba.
Z okazji Dnia Kobiet, oprócz tradycyjnego programu
rozrywkowego przygotowanego przez MGOK, bialszczanie
mogli

obejrzeć

koncert

gwiazd

muzyki

operetkowej

pt. „Bo dziewczyny są jak kwiaty” Barbary Abramowicz
i Witolda Matulki.
W kwietniu odbyło się niecodzienne spotkanie zorganizowane

przez

Parafię

Rzymskokatolicką

p.w. Św. Wojciecha, Urząd Miasta i Gminy, Fundację
„Generator Kultury” i Hotel Ossa. W Sali Kongresowej,
kilkaset małżeństw z terenu naszej gminy wzięło udział
w „Randce Małżeńskiej”, na którą składała się projekcja
wzruszającego

filmu,

kwiaty

i

prezenty

dla współmałżonków, rozmowy przy kawie i ciastkach.
Jesienią odbyło się kolejne tego typu spotkanie poświęcone
roli ojca w rodzinie.
15 kwietnia w MGOK-u można było obejrzeć spektakl
„Spóźniona miłość czyli wyzwania starego belfra”
w wykonaniu aktora i dramaturga Mariusza Marczyka.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała
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kilka wieczorów

autorskich

poświęconych spotkaniom z autorami książek.

Mieliśmy okazję poznać osobiście tak znane postaci jak Jarosław Kret, Jerzy
Bralczyk,

Michał Ogórek i Barbara Stanisławczyk. W ramach programu REMIX

KULTURALNY można było zapoznać się z twórczością podróżnika Andrzeja Mellera,
autorką książki „Sekrety kobiet” Ewą Wojdyłło czy Moniką Polak. Spotkaniom towarzyszyły

występy

muzyczne

grup

„Dlaczego

Nie”,

„Senior”,

orkiestry

dętej

i Bełchatowskiego Chóru Gospel „Schola Cantorum”. Odbyły się również promocje
książek bialskich autorów: Grzegorza Łysoniewskiego – poświęconej partyzantom
z Puszczy Nalibockiej i Piotra Karweckiego o podróży na Bliski Wschód.
„Za zakrętem księżycowej rzeki” to spektakl bialskiej grupy Albi Artheamus,

który

mogliśmy

podziwiać

na

scenie

MGOK

w

czerwcu,

natomiast

we wrześniu grupa MGOK-u „Dlaczego Nie” przedstawiła koncert poświecony
twórczości Jacka Kaczmarskiego.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy plenerowe. Topieniem
Marzanny, ogniskiem i muzyką młodzież bialska przywitała kalendarzową wiosnę
uczestnicząc w pikniku „Początek wiosny, dzień radosny”.
Rodzinna majówka „Niedziela w Białej” w roku 2012 przebiegała w klimacie
country. Rozpoczął ją barwny korowód młodzieży w strojach z Dzikiego Zachodu.
W parku miejskim odbyły się pokazy tańców indiańskich i country oraz liczne
konkursy związane z tematyką Dzikiego Zachodu. Gwiazdą wieczoru był duet
„Kalwi & Remi”. Piknikowi towarzyszyły kinowe projekcje westernów.
Festynem „Bialskie Sobótki” rozpoczęto sezon letni na kąpielisku. Uczestnicy
brali udział w warsztatach wyplatania wianków, poszukiwaniu kwiatu paproci
i licznych konkursach na wodzie i zabawach na plaży. Fundacja Generator Kultury
zaprosiła uczestników sobótek na seans filmowy w „Kinie nocnych Marków”.
Tradycyjne dożynki gminne odbyły się 2 września 2012 r. Święto Plonów
rozpoczęła polowa Msza św. celebrowana przez Dziekana Dekanatu Bialskiego,
ks. Roberta Kwatka. Po mszy nastąpiła część obrzędowa z konkursem wieńców
dożynkowych. W trakcie dożynek 20 osobom wręczono medale „Zasłużony
dla rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W części
artystycznej imprezy mogliśmy podziwiać artystów operetki łódzkiej, muzykę lat
60-tych

przypomniał

zespół

CHRZĄSZCZE,

gwiazdą

wieczoru

był

kabaret

Żak & Barciś, a trwającą do północy zabawę taneczną poprowadził zespół
THE MILION FACES.
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Bialskie festyny to nie tylko zabawa i przyjemne spędzanie czasu, ale także promocja

zdrowia

i

zdrowego

trybu

życia.

27

maja

odbył

się

I

Bialski

Dzień Profilaktyki zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy wraz z Wojewódzkim
Ośrodkiem Koordynującym Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi,
przychodnią

SALVE

MEDICA

w

Łodzi

oraz

Powiatową

Stacją

Sanitarno-

Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej. Z bezpłatnych badań profilaktycznych
skorzystało aż 630 mieszkańców. W wyniku badań 50 osób zostało skierowanych
i przewiezionych na specjalistyczne, bezpłatne badania w Łodzi. Imprezie towarzyszyły rozgrywki sportowe oraz degustacja zdrowej żywności. W ramach upowszechniania
wiedzy nt. profilaktyki wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów zorganizowano

również

wykłady

dla

uczniów

gimnazjum

i

szkoły

ponadgimnazjalnej

w Białej Rawskiej.
W połowie lipca odbył się festyn „Żyj zdrowo na sportowo”, w trakcie którego
odbyły się zawody wędkarskie, turniej tenisa ziemnego, rozgrywki piłkarskich szóstek
oraz mecze towarzyskie. Ukoronowaniem Bialskiego Dnia Sportu były zawody siłowe
Strongman z udziałem Mistrza Świata World Strongman Federation - Krzysztofa
Radzikowskiego, natomiast sędzią głównym zawodów był wielokrotny Mistrz Świata
Strongman Mariusz Pudzianowski. Festyn zakończył się występem kabaretu Masztalscy i zabawą taneczną.
Podobny

charakter

miał

sierpniowy

Piknik

Profilaktyczno-Integracyjny

„Chodzę, biegam więc jestem” organizowany przez MGOPS, ŚDS, Świetlicę Środowiskową, Fundację Generator Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy. Wspólne rodzinne
zabawy i konkursy były pretekstem do promocji zdrowego trybu życia.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z okazji Święta
Niepodległości zaprezentował w Sali Kongresowej Hotelu Ossa mieszkańcom naszej
gminy,

niezwykłe

widowisko

artystyczno-patriotyczne

„Z

mundurem,

z humorem...”.
Gminne obchody w dniu 11 listopada rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych

na

cmentarz,

gdzie

złożono

kwiaty

na

Grobie

Nieznanego

Żołnierza,

po uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny, wystąpiły dzieci ze SP im. Jana Pawła II
w Lesiewie z widowiskiem artystycznym „Ojczyzno

Moja”. Święto zakończyło

się koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu gwiazd muzyki operetkowej: Anny
Cymmerman i Macieja Markowskiego, orkiestry dętej oraz bialskich solistów.
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Ważne wydarzenia 2012 r.
Przeprowadzono 6 konkursów na stanowiska dyrektorów
szkół. W szkołach podstawowych w Chodnowie, Lesiewie
i Starej Wsi funkcje kierownicze pełnią dotychczasowi
dyrektorzy: p. Halina Cygan, p. Maria Ziółek i p. Agnieszka
Staszewska. Nowym dyrektorem Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza został dotychczasowy wicedyrektor, p. Marek
Adamczyk. Konkurs na dyrektora szkoły w Pachach wygrał
p.
Paweł
Długowski
nauczyciel
tej
szkoły,
a w Błażejewicach - p. Aneta Jędrzejewska - wieloletni
nauczyciel szkoły podstawowej w Chodnowie.
W maju odbyło się nadanie Szkole Podstawowej
w Lesiewie imienia Jana Pawła II. Wśród gości nie zabrakło
Biskupa ordynariusza Łowickiego Andrzeja Dziuby, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, samorządowców i dyrektorów
zaprzyjaźnionych szkół.
W czerwcu obchodziliśmy uroczystość 25-lecia Przedszkola w Białej Rawskiej. Z tej okazji placówka wydała
folder opisujący historię i najważniejsze wydarzenia z życia
przedszkola.
W październiku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białej Rawskiej miał miejsce jubileusz 50-lecia
wraz z uroczystością nadania placówce imienia Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego.
Również w październiku odbyły się uroczyste obchody
70 rocznicy zagłady bialskiego getta. Gościliśmy potomków
bialskich Żydów, w tym Howarda W. Gutmana, ambasadora
Stanów Zjednoczonych w Belgii. Uroczystość została zorganizowana przez Bialskie Stowarzyszenie Historyczne.
Dzięki pomocy p. Poseł Krystyny Ozgi, 89 dzieci z naszej
gminy mogło odpoczywać na dwutygodniowych zimowiskach
w Zakopanem. Odpłatność uczestników była symboliczna
i wynosiła 100 zł.
Od września 2012 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Fruktus”
prowadzi
niepubliczne
przedszkole
w budynku szkolnym w Starej Wsi.
W listopadzie, w pomieszczeniach Przedszkola w Białej
Rawskiej po byłym zespole oświaty, został uruchomiony
żłobek. Jest on prowadzony przez Stowarzyszenie „Nasze
Dzieci”.
W pierwszej połowie roku w Białej Rawskiej i w Babsku
realizowany był projekt „Bialszczanie działają – nudzie
aktywnie czoła stawiają”. Duża popularność warsztatów
artystyczno-profilaktycznych
stała
się
przyczynkiem
do
powstania
Świetlicy
Środowiskowej
działającej
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w strukturach MGOPS-u. MGOK realizował rodzinne warsztaty ludowe „Tradycja łączy pokolenia” oraz „Aktywny senior na wsi”.
W lipcu gmina Biała Rawska gościła uczestników I Pleneru Malarskiego „Piękno Ziemi
Bialskiej pędzlem malowane”. 200 sztuk obrazów wykonanych różnego rodzaju technikami
zdobi korytarze szkół, ośrodków kultury, Urzędu Miasta oraz różnych instytucji. Przedstawiciele naszej gminy brali udział w wydarzeniach o charakterze regionalnym i wojewódzkim.
Byliśmy obecni na Dożynkach Powiatowych w Cielądzu oraz Dożynkach Wojewódzkich
w Piotrkowie Trybunalskim. W czasie wrześniowego Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi
promowaliśmy walory naszej gminy.
W marcu grupa radnych i sołtysów wyjechała na wyjazdową sesję do Sejmu RP, gdzie
zorganizowano spotkanie z Posłankami naszego regionu p. K. Ozga i p. E. Radziszewską.
Grupa zwiedziła również Zamek Królewski oraz Stare Miasto.
W minionym roku 21 par małżeńskich z terenu naszej gminy obchodziło jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilaci uczestniczyli w uroczystej mszy św. odprawionej
w ich intencji, otrzymali medale za długoletnie pożycie przyznane przez Prezydenta RP.
Po raz kolejny nasza młodzież wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Polska biega”.
W listopadzie byliśmy gospodarzem półfinału pucharu Polski mężczyzn w tenisie
stołowym.
Zakończył się program „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego”
Trwający ponad półtora roku projekt przyczynił się do polepszenia poziomu obsługi mieszkańców przez kierownictwo i pracowników urzędu.
Gmina nabyła w wyniku komunalizacji 10 działek o całkowitej powierzchni 3,7498 ha.
W Krukówce zakupiono działkę o powierzchni 425 m2, w celu urządzenia drogi łączącej
Krukówkę z Przyłuskami. Sprzedane zostało 5 działek (trzy w Białej Rawskiej, po jednej
w Babsku i Zofiowie) o całkowitej powierzchni 0,4453 ha. Wartość sprzedanych działek
w przetargach otwartych to kwota ponad 141 tys. zł.
Na koniec roku zarejestrowanych było w naszej gminie 420 aktywnych podmiotów
gospodarczych. Przybyło 48 przedsiębiorstw, wykreślono z ewidencji 41.
Z dniem 30.06.2012 r. został zlikwidowany Miejsko-Gminny Zespół Oświaty. Obsługę
finansową prowadzą księgowe zatrudnione w poszczególnych placówkach oświatowych.
W lipcu oraz sierpniu 2012 r. na terenie Gminy miało miejsce gradobicie. Gminna Komisja
ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, powołana zarządzeniem Wojewody Łódzkiego dokonała szacunku strat. Straty wystąpiły w 216 gospodarstwach, a łączna kwota
oszacowanych strat w produkcji roślinnej wynosi 11 548 092 zł. Gmina wnioskowała
do Wojewody Łódzkiego o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej
linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku
opadów gradu.
Wzorem lat ubiegłych Urząd Miasta i Gminy zorganizował roboty publiczne dla 10 osób.
Oprócz tego 16 osób odbyło staże w Urzędzie i jednostkach podległych, a 24 osobom umożliwiono odbycie praktyk zawodowych i studenckich.
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Plany na rok 2013
18 grudnia ub. r. Rada Miejska uchwaliła budżet na 2013 r. Środki przeznaczone
na inwestycje wynoszą 5,1 mln zł, a planowane wydatki to kwota 7,7 mln zł.
Kontynuowany będzie program wodociągowania gminy, a w nim:
- budowa wodociągu Żurawia-Żurawka-Biała Rawska, ul. Jana Pawła II. Inwestycja
planowana jest na dwa lata,
- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowych w Galinkach w kierunku wsi Byki,
- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Biała R. ul. 15-go Grudnia – Marchaty,
- opracowanie dokumentacji modernizacji ujęcia wody w Wólce Babskiej.
Jak co roku podnoszony będzie standard dróg gminnych. Na ten cel przewidzieliśmy
2,5 mln zł. Dodatkowe 150 tys. zł przeznaczyliśmy na projekty związane z drogami.
Bardzo ważnym zadaniem, które zaplanowaliśmy na bieżący rok, jest modernizacja sieci
ciepłowniczej w Białej Rawskiej. Po remoncie kotłowni, jest to kolejny etap odnowienia
infrastruktury, która pochodzi z lat 60, 70, i 80 ubiegłego wieku. Modernizacja powinna
przynieść znaczne oszczędności w eksploatacji i redukcję kosztów ciepła zarówno
dla mieszkańców osiedla Mickiewicza, jak i dla gminy. Z sieci korzysta bialskie gimnazjum,
szkoła podstawowa, przedszkole, ośrodek zdrowia i inne obiekty publiczne. Całkowity koszt
inwestycji

szacowany

jest

na

ok.

3

mln

złotych.

Inwestycja

będzie

realizowana

po uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przed wakacjami planowane jest zakończenie budowy traktu spacerowego przy zalewie
od osiedla Mickiewicza do ul. Narutowicza.
W ciągu ul. Jana Pawła II zostanie wykonana kładka dla pieszych nad rzeką Białką, pozwalająca na bezpieczne przejście do m. Żurawia, Żurawka, ul. Jana II oraz na teren OSiR.
Kolejnym ważnym zadaniem czekającym naszą gminę w 2013 roku będzie rekultywacja
nieczynnego składowiska odpadów stałych w Rokszycach Nowych. Również na to zadanie
planujemy pozyskać fundusze zewnętrzne.
Rozpoczęty zostanie gruntowny remont Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Białej Rawskiej. W budżecie gminy zabezpieczyliśmy na ten cel 160 tys. zł, ale będziemy
starać się o dodatkowe środki zewnętrzne.
Bialskie przedszkole wzbogaci się o nowy plac zabaw dla dzieci.
W sferze kultury planujemy połączenie w jeden funkcjonalny kompleks Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W minionym roku dokonano
koniecznych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, a w roku bieżącym opracowany zostanie projekt budowy Centrum Kultury na bazie nieruchomości MGOK.
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NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
Od 1 lipca 2013 r.
Od kiedy zacznie obowią- Do dnia 30 czerwca 2013 r. dotychczasowy sposób postępowania z odpadami
nie zmienia się – do tego czasu nadal obowiązują umowy zawarte z ZGKiM
zywać system?
lub innym podmiotem odbierającym odpady

Co należy zrobić?

Kogo dotyczy?

Metoda naliczania opłat

Należy wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych.
Należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
najpóźniej do 30 kwietnia 2013 r. Składając deklarację mieszkaniec sam
decyduje, czy będzie zbierał odpady w sposób selektywny, czy zmieszany.
W imieniu członków SM i wspólnot mieszk. deklaracje składają zarządcy.
System dotyczy wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami naliczana będzie:
- w zabudowie wielorodzinnej - od liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość;
- w zabudowie jednorodzinnej – od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo.
Stawka opłat jest zróżnicowana – zależy od tego, czy odpady będą przez
mieszkańca zbierane w sposób selektywny czy zmieszany
W zamian za opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane
będą następujące rodzaje odpadów:

Rodzaje odpadów odbierane z nieruchomości

Odpady selektywne;
- odpady suche (papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania, odzież, obuwie
itd.) - zbieramy w pojemnikach lub przezroczystych workach
- szkło – zbieramy w pojemniku
- pozostałe odpady zmieszane – zbieramy do pojemnika
- odpady organiczne- zielone (skoszona trawa, wyplewione chwasty itp.) zbieramy w worki koloru brązowego
Odpady zmieszane – zbieramy do pojemników
Harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów zostanie podany
w terminie późniejszym przez odbiorcę odpadów.
Odpady zielone można kompostować w przydomowym kompostowniku.

Rodzaje odpadów, które
dostarczane będą
do punktu selektywnej
zbiórki odpadów

Pojemniki i worki
na odpady

Pozostałe odpady można samodzielnie oddać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych – ZGKiM Żurawia 1
1. zużyte baterie i akumulatory,
2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3. odpady wielkogabarytowe,
4. zużyte opony,
5. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac
nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia
zamiaru budowy lub wykonania robót,
6. odpady zielone,
Punkt będzie czynny od poniedziałku do soboty.
Pojemniki i worki na odpady właściciele nieruchomości muszą zapewnić sami
– dotyczy to również wspólnot i spółdzielni.

Urząd Miasta i Gminy odpowiada za zorganizowanie systemu odbioru odpadów i za odpady załadowane
na środki transportu, natomiast za odpady znajdujące się na terenach posesji – działek zabudowanych i niezabudowanych odpowiedzialność ponoszą właściciele działek.
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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

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

Świetlica Środowiskowa
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała Rawska
tel. (46) 815 93 81

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała Rawska
www.sds.bialarawska.pl
e-mail: sdsbr@wp.pl
tel. (46) 815 93 81

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

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Żurawia 1
96-230 Biała Rawska
e-mail: zgkzurawia@wp.pl
tel. (46) 815 94 49

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

Niepubliczne placówki oświatowe:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „SMYK”
Stara Wieś 17
96-230 Biała Rawska
tel. (46) 815 09 11
Żłobek „PROMYK”
Stowarzyszenie „Nasze dzieci”
ul. Mickiewicza 38
96-230 Biała Rawska
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