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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy, 
 

 Dobiega końca VI kadencja Samorządu, w której wraz 

z Radnymi miałem zaszczyt odpowiadać za funkcjonowanie 

i rozwój  Gminy Biała Rawska. Objęcie przeze mnie funkcji 

burmistrza, było naznaczone dużą liczbą trudności, sporów 

i problemów. Kadencja rozpoczęła się sprawami sądowymi 

z wniosku KW Nasza Mała Ojczyzna, które trwały blisko półtora 

roku. Konfrontacyjna postawa poprzednich władz również 

nie sprzyjała dobrej atmosferze pracy oraz rozwojowi naszej 

Gminy. Jednakże uważam, że pomimo trudności, w czasie tej 

kadencji udało się przeprowadzić wiele wartościowych działań zarówno w sferach finansowej 

i inwestycyjnej, jak i w innych dziedzinach wiążących się z poprawą codziennego życia  

mieszkańców Gminy. 

Niniejszą publikacją chcę dokonać podsumowania tego okresu. 

 Cztery lata temu Gmina Biała Rawska miała 12,3 mln zadłużenia, co przy niespełna             

30-milionowym budżecie i dużym udziale wydatków bieżących, znacznie ograniczyło jej możliwości 

inwestycyjne, w tym także ubieganie się o fundusze unijne. Dodatkowym utrudnieniem był brak 

opracowanych dokumentacji i projektów, które umożliwiłyby pozyskanie środków unijnych 

w kończącym się okresie finansowania 2007 - 2013. 

Mając na uwadze długofalowy rozwój naszej Gminy, wytyczyłem sobie kilka celów strategicznych: 

uzdrowienie finansów gminy w sposób pozwalający na efektywne wykorzystanie środków 

unijnych z transzy 2014-2020, 

możliwie szerokie wykorzystanie środków zewnętrznych przy realizacji każdej inwestycji, 

zapewnienie stabilnego rozwoju gminy i systematyczną poprawę komfortu życia 

jej mieszkańców, 

poprawienie relacji  z samorządami wszystkich szczebli oraz promocja Gminy, 

rozwijanie aktywności społecznej przez wspieranie i promowanie stowarzyszeń i nieformalnych 

grup mieszkańców. 

Te cele zostały zrealizowane. Biała Rawska jest teraz gminą znaną i rozpoznawalną  

w województwie i kraju, gotową do sięgania po środki zewnętrzne, z przygotowaną strategią 

rozwoju uwzględniającą potrzeby jej mieszkańców. 

 

 W tym miejscu chciałbym podziękować Radzie Miejskiej, która wspierała, a często również 

współtworzyła działania i inicjatywy na rzecz rozwoju Gminy Biała Rawska. Serdecznie dziękuję 

pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, jednostek podległych Gminie, a także Mieszkańcom, Sołtysom 

i Radom Sołeckim, Strażakom oraz członkom stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, którzy 

czynią wiele dobra na rzecz lokalnej wspólnoty. Energia naszych mieszkańców jest wielkim 

kapitałem, przynoszącym wspaniałe rezultaty. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy możemy być dumni 

z naszej Gminy. 

 

 Szczegółowe podsumowanie tego, co działo się w trakcie całej kadencji zostało zawarte 

na dalszych stronach informatora. Zapraszam Państwa do lektury. 

Z poważaniem 
Wacław Jacek Adamczyk 

 
 

Burmistrz Białej Rawskiej 
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 W momencie obejmowania przeze mnie urzędu Burmistrza zadłużenie gminy wynosiło 

12 273 984 zł i spowodowane było lawinowym zaciąganiem kredytów na koniec kadencji 

w 2010 r., w którym jego wzrost wyniósł ponad 6,6 mln zł. Roczny koszt obsługi zadłużenia 

wynosi ok. 700 tys. zł. Struktura zadłużenia powodowała znaczne ograniczenia możliwości 

inwestycyjnych gminy w latach 2011-2014. Dodatkowo sytuację komplikował niekorzystny 

stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących. Dlatego moje działania zmierzały 

do niepowiększania zadłużenia, obniżenia kosztów jego obsługi oraz ograniczenia wydatków 

bieżących. 

 Jako jeden z pierwszych samorządów w regionie wyemitowaliśmy obligacje municypalne, 

z których wpływy przeznaczone zostały na spłatę najdroższych kredytów, a w części również 

na zadania inwestycyjne. Za przykładem naszej gminy, również inne samorządy w ten sposób 

uzdrawiają obecnie swoje finanse. Na koniec roku 2013 zadłużenie gminy wyniosło 

11 758 181 zł, czyli zmniejszyło się o ponad 0,5 mln zł. 
 

 Dla większości gminnych inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

Na koniec września br. kwota uzyskanych środków w tej kadencji wyniosła ponad 7,5 mln zł. 

Dla porównania, w kadencji 2003-2006 gmina pozyskała niespełna 3 mln zł, a w kadencji    

2007-2010 niecałe 4,4 mln zł.  

Z udziałem środków zewnętrznych zrealizowaliśmy m. in.: 

Budowę traktu spacerowego nad zalewem – kwota dotacji 457 317 zł 

Chodnik na ul. Topolowej – kwota dotacji 107 528 zł 

Lodowisko „Biały Orlik” – kwota dotacji 183 000 zł 

Wyposażenie placówek oświatowych – kwota dotacji 274 288 zł 

Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych – kwota dotacji 125 000 zł 

Zakup samochodu bojowego dla OSP Chodnów – kwota dotacji 350 000 zł 

Rewitalizacja parku miejskiego (w trakcie realizacji) – kwota dotacji 910 000 zł 

Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych – kwota dotacji 407 879 zł 

Utworzenie ekopracowni, ogródków dydaktycznych i realizacja programów edukacji 

ekologicznej w szkołach – kwota dotacji 341 314 zł 
 

 Ponadto, z udziałem środków zewnętrznych zostały zmodernizowane drogi gminne, 

chodniki, powstały przyszkolne place zabaw, pracownie ekologiczne, ogródki dydaktyczne, 

zorganizowaliśmy dożynki wojewódzkie, bezpłatnie odebraliśmy i zutylizowaliśmy azbest 

z terenu gminy, zmodernizowaliśmy placówki szkolne oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 

i Świetlicę Środowiskową, zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych i prozdrowotnych 

oraz projekty związane z zatrudnieniem osób wykluczonych, zatrudniliśmy asystenta rodziny, 

zakupiliśmy stroje galowe dla orkiestry. 
 

 Z powodzeniem dokończyliśmy i rozliczyliśmy rozpoczęte wcześniej inwestycje – 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i budowę kąpieliska, dzięki czemu wpłynęło do 

budżetu gminnego 1,7 mln zł. Z innych rozliczonych projektów uzyskaliśmy umorzenia 

pożyczek w wysokości 955,5 tys. zł. Odzyskaliśmy podatek VAT od inwestycji prowadzonych w 

poprzednich kadencjach. 

Finanse gminy Biała Rawska 

Zadłużenie gminy w latach 2002-2013 
2002 -      2 759 305,00 

2003 -      2 881 965,00 

2004 -      3 313 992,00 

2005 -      2 107 445,00 

2006 -      4 745 184,00 

2007 -      4 981 436,00 

 

2008 -      6 330 664,00 

2009 -      5 647 538,00 

2010 -     12 273 984,00 

2011 -     11 815 098,00 

2012 -     12 511 157,00 

2013 -     11 758 181,00 
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 W  ostatnich  czterech  latach  na  cele  inwestycyjne 

przeznaczyliśmy 20,4 mln zł, czyli 15% budżetu. Co istotne, 

z każdym rokiem udział wydatków inwestycyjnych w całym 

budżecie gminy systematycznie wzrastał. Wraz z Radą Miejską 

dbaliśmy o  równomierny  rozwój  całej  gminy.  W terenach 

wiejskich były to głównie budowy i modernizacje dróg, nowe 

wodociągi i linie oświetleniowe, a w mieście są to obiekty, 

z których korzystają wszyscy jej mieszkańcy. Znaczne nakłady 

zostały  wykorzystane  na  poprawę  funkcjonalności  szkół 

i świetlic wiejskich. 
 

Drogi 

 Ogółem w trakcie tej kadencji zmodernizowano ponad 

150  km  dróg  gminnych,  a  w  kilku  przypadkach 

dofinansowaliśmy  remonty  dróg  powiatowych.  Całkowita 

wysokość nakładów na cele drogowe wyniosła 10,8 mln zł. 
 

Nakładki asfaltowe 

 W latach 2011-2014 wykonano nowe nakładki asfaltowe 

na niemal 45 km dróg gminnych: 

Biała  Rawska  (nowa  ulica  łącząca  ulicę  Mickiewicza 

z  Wojska  Polskiego,  ul.  Kościuszki,  15  Grudnia,  Polna, 

Różana,  Mickiewicza,  Przemysłowa,  oś.  Mickiewicza, 

parkingi)    -  3800 m.b. 

Aleksandrów   –   100 m.b. 

Babsk    – 2560 m.b. 

Biała Wieś   – 1400 m.b. 

Białogórne   – 1500 m.b. 

Błażejewice   –   500 m.b. 

Byki    –   960 m.b. 

Chodnów   – 1270 m.b. 

Chrząszczew   – 1320 m.b. 

Chrząszczewek  –   460 m.b. 

Dańków   –   590 m.b. 

Franopol   –   570 m.b. 

Galinki    –   350 m.b. 

Gołyń    – 5640 m.b. (obejmujące cały ciąg drogi 

Chrząszczew – Gołyń – Studzianek – Babsk) 

Grzymkowice  – 1730 m.b. 

Jelitów    –   400 m.b. 

Józefów   –   700 m.b. 

Julianów Lesiewski –   200 m.b. 

Konstantynów  –   310 m.b. 

Marchaty          –   800 m.b. 

Marianów              –   870 m.b. 

Niemirowice     –  150 m.b. 

Ossa    –   180 m.b. 

Pachy    –   380 m.b. 

Podsędkowice  –   430 m.b. 

Porady Górne  –   390 m.b. 

Rzeczków   – 2180 m.b. 

Stara Wieś         – 1750 m.b. 

Studzianek            – 1270 m.b. 

Inwestycje 



Szwejki Małe   – 1860 m.b. 

Teodozjów   –   760 m.b. 

Teresin    –   200 m.b. 

Tuniki    – 1180 m.b. 

Wilcze Piętki   –   310 m.b. 

Wola Chojnata  – 2950 m.b. 

Wólka Babska  – 1170 m.b. 

Wólka Lesiewska  –   380 m.b. 

Zakrzew   – 630 m.b. 

Zofianów   – 1250 m.b. 

Żurawia   – 1620 m.b. 
 

Drogi utwardzone destruktem i kruszywem. 

 Ponad 51 km dróg gminnych zostało utwardzonych kruszywem i destruktem pozyskanym 

z remontu drogi krajowej S8. Oznacza to ok. 1800 zestawów samochodowych i ponad 50 000 

ton wbudowanego tłucznia i destruktu. Nowe, ulepszone nawierzchnie pojawiły się w niemal 

każdej  miejscowości  naszej  gminy.  Kolejne 20  km dróg  zostało  zmodernizowane przez 

wbudowanie żwiru, a rowy przydrożne zostały odtworzone na długości ok. 40 km. 
 

Chodniki 

 W ostatnich czterech latach powiększyła  się również sieć chodników dla  pieszych. 

Powstało 2 650 m.b. nowych ciągów komunikacyjnych: 

800  m.b.  chodnika  na  ulicy  Topolowej  w  kierunku  Zakrzewa,  z  wykorzystaniem 

dofinansowania unijnego w wysokości 107,5 tys. zł; 

chodnik łączący osiedle Mickiewicza z blokami przy ul. Wojska Polskiego wzdłuż kompleksu 

boisk  sportowych  Orlik  o  długości  200  m.b.  również  został  sfinansowany  w  ponad 

60% z funduszy unijnych; 

nowy chodnik na ul. Wiejskiej w kierunku Marchat o długości 230 m.b; 

chodnik w ciągu ul. Wojska Polskiego w kierunku Podsędkowic o długości 700 m.b.; 

powstały  nowe  chodniki  na  osiedlu  Polna,  przy  ul.  Kwiatowej,  Klonowej,  Lipowej 

i Tulipanowej o długości 720 m.b. 

 

 Wybudowano   nową  ulicę  łączącą  ul.  Wojska  Polskiego  z  ul.  Mickiewicza.  Dzięki 

tej inwestycji  najbardziej zaludniona część miasta uzyskała bezpieczny wyjazd oraz możliwość 

objazdu w przypadku potencjalnych awarii na wysokości gimnazjum i szkoły podstawowej.              

150-metrowy odcinek drogi  jest  wyposażony w chodnik  i  oświetlenie,  a  także w próg 

spowalniający, który zapobiega nadmiernej prędkości przejeżdżających samochodów. 

 Wykonana została  kładka dla  pieszych nad rzeką Białką,  dzięki  której  mieszkańcy 

Żurawi,  Żurawki  i  goście  kąpieliska  OSiR  mają  zapewnione  bezpieczne  przejście, 

bez konieczności korzystania z pasa drogi wojewódzkiej nr 725. 

 Skrzyżowanie  ul.  Kościuszki  i  Jana  Pawła  II  zostało  przeprojektowane  poprzez 

wyznaczenie pasów dla skręcających w lewo. Zwiększyło to przepustowość tego skrzyżowania 

jak również płynność ruchu, zwłaszcza w dni targowe. 

 Wykonano  nowe  parkingi  przy  oś.  Mickiewicza,  nową  zatokę  parkingową, 

wyremontowano  nawierzchnię  istniejących  parkingów  i  dróg  osiedlowych.  Poprawiono 

i zapewniono ciągłość komunikacyjną chodnika przy ul. Jana Pawła II, naprzeciwko Urzędu 

Miasta i Gminy dzięki temu zapewniono bezpieczeństwo pieszym idącym w kierunku Żurawi, 

Żurawki i kompleksu OSiR. 
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 W czasie tej kadencji została też zakończona modernizacja 

przebiegającej  przez  nasza  gminę  drogi  ekspresowej  S8, 

jak również wyremontowano drogę wojewódzką nr 725 wraz 

ze zjazdami na pola i posesje. Z udziałem środków gminnych 

wykonano  remonty  dróg  powiatowych  w  Zakrzewie,  Ossie, 

Rosławowicach,  Grzymkowicach,  Wólce  Babskiej,  Podlesiu, 

Józefowie oraz przedłużenie ul. Wojska Polskiego w kierunku 

Dańkowa. Ogółem zostało wyremontowanych ponad 9,5 km 

dróg powiatowych. 
 

Inwestycje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną 

i ciepłowniczą 

 W ostatnich czterech latach zostało wybudowane 32 km 

wodociągów: 

w  miejscowościach  Studzianek  -  Gołyń  -  Antoninów 

wybudowano  sieć  wodociągową  o  długości  ok.  17  km 

wraz z 84 przyłączami; 

wykonano uzbrojenie w sieć wodociągową długości 915 m 

i kanalizacyjną długości 1300 m terenów przemysłowych przy 

ul. Plantowej; 

powstała  nowa  sieć  wodociągowa  Żurawia-Żurawka-Biała 

Rawska ul. Jana Pawła II o długości 5,8 km; 

rozbudowywano  sukcesywnie  wodociąg  w  miejscowości 

Białogórne. Jego długość powiększyła się o ponad 8 km; 

wykonano  dokumentację  projektową  nowych  wodociągów 

Galinki-Byki oraz Biała Rawska ul. 15-go Grudnia-Marchaty, 

które będą realizowane w następnych latach; 

wykonano  remont  przepompowni  ścieków  przy  ul.  Jana 

Pawła II; 

zamierzamy  niezwłocznie  przystąpić  do  remontu  stacji 

uzdatniania  wody  w  Teodozjowie,  która  jest  mocno 

wyeksploatowana. 
 

Inwestycje w infrastrukturę dotyczącą kultury, sportu 

i rekreacji 

W 2011 r. oddano do użytku kąpielisko miejskie, którego 

realizacja  została  rozpoczęta  jeszcze w ubiegłej  kadencji. 

Mimo  poważnych  błędów  w  projekcie,  inwestycję  udało 

się  zakończyć  i  rozliczyć  w terminie.  W kolejnych latach 

systematycznie rozwijana jest infrastruktura Ośrodka Sportu 

i  Rekreacji,  zwiększana  jest  jego  funkcjonalność 

i atrakcyjność a w miesiącach letnich staje się ulubionym 

miejscem  wypoczynku  zarówno  mieszkańców  gminy, 

jak i osób przyjezdnych. 

W  sąsiedztwie  OSiR  powstaje  Rodzinny  Park  Rozrywki. 

Zostały  zamontowane  urządzenia  siłowni  zewnętrznej, 

elementy parku linowego. W kolejnych latach zaplanowana 

jest  rozbudowa  o  mini-golf,  plac  zabaw  dla  dzieci,  kort 

do  squash’a,  a  w  przyszłości  elementy  skateparku 

dla rowerzystów i rolkarzy. 

Przy  wykorzystaniu  funduszy  unijnych  wykonano  I  część 

traktu spacerowo-widokowego nad bialskimi zalewami, od oś. 

Mickiewicza do ul. Narutowicza. II etap inwestycji połączy 

już wykonaną część z terenem OSiR, co przyczyni się do 

powstania  spójnego  kompleksu  rekreacyjno-edukacyjnego 
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służącego mieszkańcom całej gminy. Także w tym przypadku planowane jest pozyskanie 

środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji. 

Kompleks sportowy ORLIK wzbogacił się o składane, sztuczne lodowisko funkcjonujące                  

w  okresie  zimowym  i  umożliwiające  prowadzenie  zajęć  WF  w  gimnazjum  i  szkole 

podstawowej na świeżym powietrzu również w miesiącach zimowych. Popołudniami i w dni 

wolne od zajęć szkolnych lodowisko jest dostępne dla mieszkańców całej gminy. Także 

ta inwestycja została wykonana z 50% udziałem środków zewnętrznych. 

Przystąpiliśmy do rewaloryzacji parku miejskiego w Białej Rawskiej – także finansowanej 

w większości spoza budżetu Gminy, w ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 

w wysokości 910 000 zł. Zakończenie tej inwestycji planujemy w 2015 roku. 

Gmina uzyskała zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na połączenie gminnych 

instytucji kultury (MGOK i MGBP) w jedną instytucję – Miejsko–Gminne Centrum Kultury. 

Wykonano dokumentację techniczną na remont i rozbudowę aktualnej siedziby MGOK. 

W rozbudowanym, nowoczesnym i  funkcjonalnym budynku przy  ul.  Wojska Polskiego 

znajdą miejsce obie te instytucje, powstanie nowoczesna sala widowiskowa, kawiarenka, 

miejsca aktywności różnych grup i stowarzyszeń. Także ta inwestycja będzie prowadzona 

w oparciu o finansowanie zewnętrzne. 

W trakcie ostatnich czterech lat wybudowaliśmy wiele wiejskich i przyszkolnych placów 

zabaw, zgodnie z wolą i oczekiwaniami mieszkańców poszczególnych sołectw. 

W Tunikach, Szczukach i Orlej Górze odmulono wiejskie stawy, które pełnią nie tylko 

funkcje retencyjne, ale też są miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców. 
 

Inwestycje oświatowe 

 W ciągu mijającego czterolecia każda placówka oświatowa w naszej gminie została 

zmodernizowana  i  doposażona,  w  znacznej  części  dzięki  pozyskanym  funduszom 

zewnętrznym. 

W Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Białej Rawskiej został przeprowadzony 

gruntowny remont 40-letniego budynku. Odnowiono klasy i korytarze, zmodernizowano 

elewację, powstała nowa, funkcjonalna szatnia szkolna. Część  pomieszczeń  zajmowanych 

przez  kuchnię  zaadaptowano  na  świetlicę  dla  najmłodszych  dzieci  pozyskując  

z Ministerstwa Edukacji Narodowej 20 000 zł na jej wyposażenie. Dla potrzeb najmłodszych 

uczniów zaadaptowano klasopracownie i sanitariaty. Z wykorzystaniem środków WFOŚiGW 

powstała  świetnie wyposażona ekopracownia przyrodnicza. Obecnie jest to nowoczesna 

i piękna placówka. 

Szkoła  Podstawowa  im.  Jana  Pawła  II  w  Lesiewie  wzbogaciła  się  o  salę  ruchową, 

wyremontowane zostały korytarze i klatka schodowa. Uruchomiono świetlicę szkolną. 

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku wzbogaciła się o ekopracownię 

przyrodniczą i nowy plac zabaw dla dzieci. Uruchomiono również  finansowany ze środków 

unijnych oddział przedszkolny dla  20 dzieci w wieku 3-4 lat, funkcjonujący 9 godzin 

dziennie. 

W  Szkole  Podstawowej  im.  Bohaterów  Powstania  Warszawskiego  w  Błażejewicach 

na  bieżąco  prowadzone  są  niezbędne  remonty,  powstały  nowe  pracownie,  w  tym 

nowocześnie wyposażona ekopracownia przyrodnicza, a także plac zabaw dla dzieci. 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pachach rokrocznie pozyskuje 

środki  na  projekty  ekologiczne.  Wymieniono  podłogi  w  trzech  salach  lekcyjnych 

oraz pokrycie dachowe na pomieszczeniu gospodarczym. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi utworzyła przyszkolny ogródek 

dydaktyczny, ekopracownię przyrodniczą, wyremontowano też pomieszczenia gospodarcze 



oraz  zorganizowano niepubliczne przedszkole „Smyk”, do którego uczęszcza 20 dzieci 

w wieku 3-4 lat. 

W Szkole Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Chodnowie przeprowadzono 

bieżące remonty, malowanie oraz remont schodów wejściowych. 

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej jest stosunkowo nową placówką. 

Wykonano bieżące remonty, powstała nowoczesna ekopracownia przyrodnicza. 

Przedszkole w Białej Rawskiej zyskało ogródek dydaktyczny z altaną oraz nowy plac zabaw 

dla dzieci, uruchomiono także  dodatkowe dwa oddziały przedszkolne ( w tym oddział 

zamiejscowy w SP w Babsku)  finansowane z funduszy unijnych. 

 Wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy wzięły udział w projekcie POKL 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”,  dzięki czemu pozyskano ze środków 

unijnych wyposażenie  i pomoce dydaktyczne o wartości niemal 280 tys. zł. 
 

Świetlice wiejskie 

 Corocznie  modernizowane  i  doposażane  są  świetlice  wiejskie.  Dwanaście 

z nich jest zarządzane przez miejscowe jednostki OSP, ale służą całej społeczności. 

Nowa świetlica powstała przy OSP w Ossie. Przy wydatnej pomocy pracowników Urzędu 

Miasta  i  Gminy,  druhowie  uzyskali  dotację ze  środków unijnych i  w miejsce  starej, 

nienadającej się do użytku strażnicy powstał nowy, estetyczny budynek remizy. Wartość 

inwestycji wyniosła ponad 200 tys. zł. 

Nowe garaże dla wozów bojowych straży pożarnej powstały w  Starej Wsi, Rosławowicach, 

Chrząszczewie, Dańkowie, trwają prace inwestycyjne w Chodnowie. 

Każdego  roku  są  realizowane  prace  (również  z  wykorzystaniem  środków  unijnych) 

w zakresie  modernizacji i doposażenia świetlic wiejskich. Z każdym rokiem poprawia się 

funkcjonalność  i  estetyka  świetlic  działających  przy  OSP:  w  Szczukach,  Chodnowie, 

Dańkowie, Starej  Wsi,  Rosławowicach, Słupcach, Teresinie,  Babsku i  Białej  Rawskiej. 

Po  przeprowadzeniu  formalności  związanych  z  uregulowaniem  stanu  prawnego, 

remontowana jest strażnica w Woli Chojnacie. 

Zostały  wyremontowane  i  wyposażone  świetlice  wiejskie  w  Teodozjowie  i  Jelitowie.                

W tym przypadku korzystano zarówno z funduszu sołeckiego, jak i funduszy unijnych. 
 

Pozostałe inwestycje 

Wyremontowany  został  budynek  przy  ul.  Mickiewicza  25  zajmowany  dotychczas 

przez ośrodek zdrowia. Do odnowionych pomieszczeń przeniesiony został MGOPS. Część 

I  piętra zajmowana jest  przez Środowiskowy Dom Samopomocy (jedyny w  powiecie 

rawskim)  finansowany ze środków Wojewody Łódzkiego.  W przyziemiu została utworzona 

Świetlica Środowiskowa, do której uczęszcza 30 dzieci. W obiekcie  pełni dyżury punkt 

konsultacyjny M-G Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Zespół 

Interdyscyplinarny działający na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w  rodzinie, 

udzielane są bezpłatne porady psychologiczne dla mieszkańców. Otoczenie budynku zostało 

zagospodarowane dzięki wolontariuszom z firmy farmaceutycznej POLPHARMA, powstała 

altanka z miejscem do grillowania oraz zainstalowano  urządzenia rekreacyjne. Z obiektu 

korzysta również bialskie koło Związku Emerytów i Rencistów. W ten sposób powstało 

nowoczesne  i  funkcjonalne  Centrum Pomocy  Rodzinie  skupiające  w  jednym miejscu 

wszystkie podmioty działające w sektorze szeroko pojętej opieki społecznej i  wsparcia 

rodzin. 

8 www.bialarawska.pl 
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Zamknięte jeszcze w poprzedniej kadencji składowisko odpadów stałych w Rokszycach 

zostało  zrekultywowane  z  wykorzystaniem środków z  WFOŚiGW. Teren  przeznaczony 

jest pod nowe inwestycje. 

ZGKiM wzbogacił się o wybudowany garaż dla pojazdów i sprzętu użytkowanego do celów 

komunalnych. 

Została przeprowadzona pierwsza część remontu garaży przy Urzędzie Miasta i Gminy. 

Wymieniono poszycie dachowe i zostały zamontowane rynny, a w przyszłości wymienione 

zostaną drzwi garażowe. 

Wybudowano 7 nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Babsk, Chodnów, 

Chrząszczewek,  Krukówka,  Marchaty,  Podsędkowice  i  Wólka  Lesiewska.  Sukcesywnie 

dokonywane są modernizacje istniejącego oświetlenia, montaż nowych lamp,  w tym lamp 

LED oraz projektowanie nowych linii. 

Korzystając  z  dofinansowania  PFRON  i  Urzędu  Wojewódzkiego  zakupiono  samochód 

do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Całkowity koszt pojazdu wyniósł 143 800 zł, z czego z budżetu gminy wydano zaledwie 

18 800 zł. 

Finalizowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Chodnów, która wchodzi do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Zakup  jest  finansowany  ze  środków Wojewódzkiego 

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  Związku  Ochotniczych  Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi z budżetu gminy 

oraz środków własnych jednostki. 

Z Biura Ochrony Rządu pozyskano nieodpłatnie dwa samochody osobowe marki mercedes, 

które są wykorzystywane w bieżącej pracy urzędu. Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów 

bieżących. 

Zakupiono koparkę przeznaczoną m. in. do kopania rowów przydrożnych, niwelowania 

poboczy, wszelkich prac ziemnych oraz zimowego utrzymania dróg. 

Zakupiono sprzęt komunalny w postaci miniciągnika z pługiem i piaskarką do zimowego 

utrzymania, zakupiono również pług ciężki do samochodu ciężarowego. 

W porozumieniu z Gminą Biała Rawska, Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

buduje  na  oś.  Mickiewicza  dom  wielorodzinny  dla   52  rodzin.  Oddanie  budynku 

do eksploatacji planowane jest na wiosnę 2015 roku. RTBS dysponuje jeszcze kilkoma 

wolnymi mieszkaniami. 
 

 W trakcie tej kadencji pozyskano do zasobu gminnego w drodze kupna i komunalizacji 

grunty o powierzchni 7,4124 ha za kwotę 421,5 tys. zł, natomiast sprzedano nieruchomości 

o powierzchni 4,4063 ha za kwotę 1,23 mln zł. 
 

 Opracowano dokumentację na remont budynku, w którym ma swoją siedzibę MGBP 

oraz Fundacja Generator Kultury – kinoteatr „Przedwiośnie”. 

Rozebrano spalone budynki przy Placu Wolności i budynek przy ul. Brukowej. 

ZGKiM  wykonał  termomodernizację  wielorodzinnego  budynku  przy  ul  Mickiewicza 

29. Wspólnoty mieszkaniowe budynków przy ul. Wojska Polskiego 1, 3, 5 i 7 zarządzane 

przez ZGKiM wykonały termomodernizacje w/w budynków wraz z zasobami komunalnymi. 

Natomiast  Zarządca  budynku  przy  ul.  Mickiewicza  14  wykonał  termomodernizację 

wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.  



Zdrowe społeczeństwo jest jednym z priorytetów naszej gminy. 

Od 2012 r. corocznie organizujemy Bialski  Dzień  Profilaktyki, 

w czasie którego mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych 

badań  morfologicznych,  mammograficznych,  cytologicznych, 

gruczołu krokowego, spirometrii, przesiewowych badań wzroku 

czy stopnia zagrożenia rakiem odbytu. Można w  tym czasie 

zasięgnąć bezpłatnych porad lekarzy wielu specjalności  –  od 

onkologa czy urologa, aż po psychologa i dietetyka. W ciągu roku 

organizowane  są  badania  mammograficzne.  Corocznie 

wykonywanych jest ok. 1500 bezpłatnych badań. Wysiłki gminy 

w  zakresie  profilaktyki  i  promocji  zdrowego  trybu  życia 

zaowocowały  uzyskaniem  w  2013  roku  III  miejsca  w 

ogólnopolskim konkursie ZDROWA GMINA, a zdobyta nagroda w 

wysokości 25 000 zł została przeznaczona na dalsze działania 

prozdrowotne na rzecz naszych mieszkańców. 

W  ubiegłym  roku,  wraz  z  samorządem  Rawy  Mazowieckiej 

powołaliśmy  Rawsko-Bialską  Spółdzielnię  Socjalną  NADZIEJA 

I  PRACA,  która  zatrudnia  i  aktywizuje  zawodowo  osoby 

wykluczone  z  rynku  pracy  przez  niepełnosprawność 

lub długotrwałe bezrobocie. Spółdzielnia zatrudnia ok. 30 osób, 

w tym kilku mieszkańców naszej gminy, którzy wykonują prace 

komunalne na potrzeby RTBS w Rawie Mazowieckiej, zajmują się 

oczyszczaniem dróg gminnych z krzewów i zarośli oraz innymi 

pracami  na  rzecz  społeczeństwa.  Spółdzielnia  jest  jednym 

z  najbardziej  prężnych  przedsiębiorstw  tego  typu 

w województwie łódzkim. 

Powołano  Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Kilkudziesięciu  uczestników  nie  tylko  rozwija  swoje 

zainteresowania, ale także bierze udział w kreowaniu wydarzeń 

kulturalnych dla mieszkańców gminy, we współpracy z Fundacją 

Generator Kultury została wystawiona sztuka teatralna „Bialskie 

Klimakterium”.  Aktywnie  współdziała  z  MGOK-iem  i  Gminną 

Biblioteką  Publiczną.  BUTW  był  m.  in.  organizatorem 

tegorocznego pleneru malarskiego. 

Od 2012 r. przy MGOPS działa Świetlica Środowiskowa, 

zajmująca się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - przy  

dużym udziale wolontariuszy z Gimnazjum i Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych. Pracownicy świetlicy bardzo aktywnie 

pozyskują środki zewnętrzne na jej działalność. Z  „Resortowego 

programu dofinansowania standardów placówek wsparcia 

dziennego w 2013 roku“ pozyskano dotację w wysokości  34 542 
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zł na doposażenie oraz wzbogacenie oferty programowej placówki. Z Fundacji Przyjaciółka 

oraz Firmy Aviva  pozyskano kwotę 4 207 zł. W ramach realizowanych projektów dzieci mają 

darmowe korepetycje z j. angielskiego i matematyki oraz zapewnioną pomoc przy odrabianiu 

lekcji. W lipcu 2014 świetlica wzięła udział w projekcie ekologicznym „Zielone Płuca”, 

który umożliwił 30 dzieciom dwutygodniowy  wypoczynek wakacyjny w Załęczu Wielkim. 

Wykorzystując  fundusze  unijne,  został  uruchomiony  dodatkowy  oddział  w  bialskim 

przedszkolu  oraz  oddział  zamiejscowy w Babsku.  Niepubliczne przedszkole  funkcjonuje 

przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starej Wsi. Dzięki tym działaniom niemal 

wszystkie dzieci z naszej gminy mają zapewnioną opiekę przedszkolną. 

Corocznie, dzięki współpracy z komendą hufca ZHP w Łasku oraz KRUS, przy wydatnej 

pomocy  pani  poseł  Krystyny  Ozgi,  dzieci  z  Gminy  Biała  Rawska  korzystają  z  kolonii 

i  zimowisk.  Odpłatność   za   skierowanie  jest  symboliczna.  Z  tej  formy  wypoczynku 

skorzystało w ostatnich 4 latach ponad 350 dzieci. 

Każdego roku organizujemy prace interwencyjne, staże i praktyki, umożliwiające podjęcie 

pracy osobom bezrobotnym lub wchodzącym na rynek pracy. W pracach interwencyjnych 

wzięło udział 45 osób, staże odbyło kolejne 40 osób, a praktyki – ponad 50. 

Gmina pomaga rolnikom dotkniętym klęskami żywiołowymi w uzyskiwaniu pomocy w postaci 

kredytów preferencyjnych oraz dotacji. Ostatnie lata nie szczędziły nam tego typu zdarzeń. 

W  roku  2011  rolnicy  dotknięci  podtopieniami  otrzymali  pomoc  w  postaci  kredytów 

preferencyjnych. Gradobicie w 2012 r. dotknęło ponad 200 gospodarstw, rok później deszcze 

nawalne zniszczyły uprawy u podobnej liczby rolników. W roku bieżącym straty wynikłe 

z przymrozków i gradobicia odnotowano aż w 900 gospodarstwach.  

Podejmujemy działania w zakresie promocji naszych owoców na rynkach zagranicznych. 

We  współpracy  z  Marszałkiem  Województwa  Łódzkiego  nawiązujemy  kontakty 

z potencjalnymi odbiorcami w  Chinach czy Ukrainie, co szczególnie ważne jest w kontekście 

ostatnich wydarzeń na wschodzie Europy. Od dwóch lat organizujemy wyjazdy na targi FRUIT 

LOGISTICA w Berlinie, na których wystawiają się producenci z całego świata, w tym również 

grupy producenckie z naszej gminy. W wyjazdach wzięło udział ponad 100 sadowników 

i przedsiębiorców z naszej gminy. 

 

Działania w zakresie kultury i rozrywki 

Najbardziej  uroczyście  obchodzonym  w  naszej  gminie  tradycyjnym  świętem  pozostają 

coroczne dożynki. W ubiegłym roku Biała Rawska miała zaszczyt być gospodarzem Dożynek 

Wojewódzkich.  Jest  to  wyraz  uznania  potencjału  i  osiągnięć  bialskiego  rolnictwa 

i  sadownictwa, a także wynik wzorowej współpracy gminy z samorządem województwa 

łódzkiego. Była to największa w historii gminy impreza kulturalna. W roku 2011 byliśmy 

organizatorem Dożynek Powiatowych, a w pozostałych latach organizowane były Dożynki 

Gminne. Obchodzenie święta plonów to nie tylko tradycja, ale również czas odpoczynku, 

spotkań ze znajomymi oraz dobra zabawa, w czasie której mieszkańcy mogli podziwiać takie 

gwiazdy estrady jak Ryszard Rynkowski, Łzy czy Marcin Daniec. 

Corocznie w czerwcu organizowany jest festyn rodzinny NIEDZIELA W BIAŁEJ. Wspólną  

zabawę umilają prezentacje  artystyczne oraz barwny korowód młodzieży szkolnej, występy 

artystów  prezentujących  programy  dziecięce,  wykonawców  muzyki  disco  polo  oraz 

Bralczyk z Ogórkiem  

albo  

Kret 
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najpopularniejszych gwiazd pop, takich jak zespół DE MONO, 

WEEKEND lub AFTER PARTY. 

Uroczyście  obchodzone  są  święta  państwowe  –  rocznica 

Konstytucji  Trzeciego  Maja  i  Święto  Niepodległości. 

W scenariusz obchodów wpisują się występy Orkiestry Dętej 

oraz uroczyste akademie i występy przygotowywane przez 

dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych. 

Ofertę  kulturalno-rekreacyjną  wzbogacają  pikniki 

integracyjne i sportowe, których organizatorem są jednostki 

gminne:   MGOK,  MGOPS,  ŚDS,  Świetlica  Środowiskowa, 

Gminna  Biblioteka  Publiczna  oraz  Fundacja  Generator 

Kultury. 

Mieszkańcy gminy mają możliwość udziału  w koncertach 

przygotowywanych  przez  działającą  przy  MGOK  grupę 

teatralną  DLACZEGO NIE,  zespół  rockowy  WINCHESTER, 

KLESZCZE oraz Orkiestrę Dętą. 

Każdego roku amatorska grupa teatralna ALBI ARTHEAMUS 

przedstawia swoje spektakle. Dzięki niej mogliśmy podziwiać 

twórczość  Edith  Piaf,  przenieść  się  do  międzywojennej 

Warszawy czy poczuć wielokulturowy klimat Białej Rawskiej 

sprzed  100  lat.  ALBI  ARTHEAMUS  występuje  również 

z  powodzeniem  w  innych  miastach,  przyczyniając  się 

do promocji naszej gminy. 

W  życie  kulturalne  wpisują  się  także  działania  innych 

lokalnych  stowarzyszeń.  Fundacja  Generator  Kultury 

organizuje pokazy i warsztaty filmowe i teatralne, Bialski 

Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  wystawia  sztuki  teatralne, 

Bialskie  Stowarzyszenie  Historyczne  aktywnie  promuje 

historię Ziemi Bialskiej, Koło Emerytów i Rencistów włącza 

się  w  działalność  społeczną,  Stowarzyszenia  Malwa 

i  Lawendówka wspierają działania na  rzecz rejonu Ossy, 

stowarzyszenia  OSP  podejmują  działania  w  swoich 

środowiskach  oraz  stwarzają  warunki  dla  aktywności 

społecznej a Ludowe Kluby Sportowe  zapewniają aktywne 

spędzanie czasu w rozgrywkach sportowych. 

W  styczniu  Biała  Rawska  bierze  corocznie  udział 

w  ogólnopolskiej  akcji  charytatywnej  -  finale  Wielkiej 

Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  Prowadzona  jest  kwesta, 

organizowane są występy muzyczne. 

Od kilku lat młodzież naszej gminy bierze czynny udział 

w ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna umożliwia mieszkańcom 

spotkania  z  popularnymi  pisarzami.  W  ostatnich  latach 

gościliśmy w Białej Rawskiej m. in. popularnego prezentera 

telewizyjnych Wiadomości – Krzysztofa Ziemca, Jarosława 

Kreta, Jerzego Bralczyka i Michała Ogórka, niezapomnianego 

Maliniaka  z  serialu  „Czterdziestolatek”  –  Romana 

Kłosowskiego, Barbarę Stanisławczyk i wielu innych autorów. 

Corocznie mają miejsce inne imprezy wzbogacające ofertę 

kulturalną gminy. Do najważniejszych wydarzeń w ostatnich 

latach  należą:  koncerty  Reprezentacyjnego  Zespołu 
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Artystycznego Wojska Polskiego, występy gwiazd muzyki klasycznej, artystów operetkowych, 

koncerty chopinowskie w SP w Babsku. 

 

Ważne wydarzenia w gminie 

 Minione 4 lata obfitowały w gminie Biała Rawska w liczne wydarzenia. Nie sposób wymienić 

ich wszystkich, przypomnę te najważniejsze: 

W połowie września 2014 gościliśmy w Ossie uczestników Związku Kongresu Gmin Wiejskich. 

Gościem  honorowym  byli  Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej  pan  Bronisław  Komorowski 

oraz Wicepremier Janusz Piechociński. Dzieci ze szkół podstawowych z Lesiewa i Starej Wsi 

występami artystycznymi promowały gminę Biała Rawska. 

Z okazji DNIA SOŁTYSA organizowanym od dwóch lat w MGOK-u w Białej Rawskiej Pani 

Wojewoda  –  Jolanta  Chełmińska  w  imieniu  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  wręczyła 

wyróżnionym  Sołtysom  stosowne  odznaczenia.  Gościliśmy  również  kilkukrotnie 

Wicewojewodów: Panią Krystynę Ozgę oraz Pana Pawła Bejdę. 

Bialskie  uroczystości  uświetniali  także  Marszałek  Województwa  Łódzkiego  Witold  Stępień 

i  Wicemarszałkowie Dariusz Klimczak i Artur Bagieński, a także parlamentarzyści: senator 

Grzegorz Wojciechowski, posłanki  Krystyna Ozga, Małgorzata Niemczyk, Dorota Rutkowska, 

Elżbieta Radziszewska. 

Swoje  jubileusze  obchodziły  OSP  z  terenu  naszej  gminy:  OSP  Biała  Rawska  100-lecie, 

OSP Babsk – 95-lecie, OSP Chrząszczew – 85-lecie, a OSP Szczuki – 60-lecie. Orkiestra 

strażacka występowała m.in. przed publicznością Krościenka nad Dunajcem. 

Okrągłe  rocznice obchodziły  także  placówki  oświatowe:  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych 

obchodził 50-lecie istnienia połączone z nadaniem imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

40 lat temu powstała Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej, 25-lecie 

– bialskie przedszkole, a 20 lat temu oddano nowy budynek Szkoły Podstawowej im. Fryderyka 

Chopina w Babsku. Szkoła Podstawowa w Lesiewie otrzymała imię Jana Pawła II. 

Każdego roku w uroczysty sposób obchodzimy jubileusze Złotych Godów par małżeńskich 

z terenu naszej gminy. W tej kadencji jubileusze obchodziło 59 par małżeńskich. 

W 2013 r. w obchodach 70. rocznicy likwidacji  bialskiego getta uczestniczyli  potomkowie 

przedwojennych  mieszkańców  Białej  Rawskiej  pochodzenia  żydowskiego  z  ambasadorem 

Stanów Zjednoczonych w Belgii Howardem Gutmanem na czele. 

W  kalendarz  cyklicznych  wydarzeń  wpisały  się  plenery  malarskie  organizowane 

przez organizacje pozarządowe z terenu gminy. 

 

Ważne wydarzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 

W latach 2011-2012 pracownicy Urzędu Miasta i Gminy brali udział w programie unijnym 

„Kompetencje  i  przejrzystość  jednostek  samorządu  terytorialnego  kluczem  do  rozwoju 

lokalnego”,  którego  celem było  podniesienie  jakości  usług  i  zwiększenie  ich  dostępności 

dla mieszkańców. 

W roku 2013 nasza gmina uzyskała prestiżowe tytuły RZETELNA GMINA oraz GMINA FAIR PLAY 

wraz z certyfikatami potwierdzającymi wysoki poziom działań urzędu. 

Działania  Gminy  Biała  Rawska  w  zakresie  profilaktyki  zdrowotnej  zostały  docenione 

w ogólnopolskim konkursie ZDROWA GMINA, gdzie wśród ponad 500 biorących w nim udział 

samorządów, zdobyliśmy III miejsce w kraju. 

W ub. roku drużyna samorządowców z naszej gminy zwyciężyła w XIV Spartakiadzie Władz 

Samorządowych Województwa Łódzkiego i po raz pierwszy w historii zdobyła puchar przechodni 

za zajęcie I miejsca. 

Gmina  wzięła  udział  w  konkursie  ogłoszonym  przez  parę  prezydencką  „Dobry  klimat 

dla rodziny”. 
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Projekty finansowane ze środków zewnętrznych  

 

Rok 2011 

 

1. W ramach działania 313, 322,323 Odnowa i rozwój wsi - projekt ,,Trakt spacerowy od Osiedla 

Mickiewicza do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej. Etap I” – pozyskane 

środki   457 317 zł   

 

Rok 2012 

 

1. W ramach działania 413 ,,Odnowa i rozwój wsi - projekt ,,Wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy 

w Białej Rawskiej” – pozyskane środki    25 193,00 zł   

2. W ramach działania 413 Odnowa i rozwój wsi - projekt ,,Budowa chodnika  oraz remont zjazdów 

indywidualnych  na ul. Topolowej w Białej Rawskiej” – pozyskane środki   107 527,70 zł 

3. W ramach działania 413 dla małych projektów ,,Kultywowanie i promocja lokalnych tradycji, 

poprzez zakup strojów reprezentacyjnych dla Orkiestry Dętej z Białej Rawskiej oraz organizację 

imprezy promocyjnej w Krościenku n. Dunajcem”  – pozyskane środki 18 706,00 zł 

4. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Biała Rawska poprzez budowę 

wodociągu Studzianek - Gołyń - Antoninów" - wartość dofinansowania 1 105 817,00 zł 

5. Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Babsku „Przyroda nad 

Bałtykiem”  - dotacja w wysokości 13 503,00 zł 

6. Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Pachach „Im dalej w las, 

tym ...” oraz XII Gminnego Turnieju Ekologicznego Szkół „Z biegiem Białki”  
     - koszt całkowity zadania 17 858,00 zł ,  dotacja w wysokości 16 000,00 zł 

7. „Doposażenie pracowni biologiczno - ekologicznej w Gimnazjum w Białej Rawskiej"  

     -  koszt całkowity zadania 40 540,00zł , dotacja w wysokości 35 865,14 zł 

8. "Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Białej Rawskiej w myśl technologii 

informacyjnej      i ekologicznej  „Żyjmy w zgodzie z przyrodą” 

     - koszt całkowity zadania 48 962,58 zł, dotacja w wysokości 42 176,17 zł 

9. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Biała Rawska” 

       - koszt całkowity zadania 47 115,00 zł , dotacja w wysokości  46 643,00 zł 

10. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki lodowiska „Biały Orlik 2012” - kwota  

      dofinansowania 183 000,00 zł 

 

Rok 2013 

1. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rokszyce 

Nowe  - koszt całkowity zadania  1 206 859,41 zł , kwota dofinansowania w formie pożyczki 

909 776,00 zł  
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białogórne - koszt całkowity zadania 408 130,92 zł , 

kwota dofinansowania w formie umorzenia pożyczki  225 377,37 zł 

3. Modernizacja i doposażenie pracowni przyrodniczej w SP w Błażejewicach „Jesteśmy częścią 

przyrody”  -  dotacja w wysokości 40 293,00 zł 

4. Modernizacja i doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Babsku „NASZA 

ZIEMIA”  - dotacja w wysokości 39 899,00 zł 

5. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu w Białej Rawskiej  

     - dotacja w wysokości 39 997,00 zł 

6. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi  

     - dotacja w wysokości 38 864,00 zł 
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Rok 2013 

 

7. Realizacja Projektu  Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Pachach „Poznajemy sekrety 

wody”  - dotacja w wysokości 15 506,00 zł 

8.Realizacja programu Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Babsku „Przyrodnicze 

wędrówki po Górach Świętokrzyskich” - dotacja w wysokości  6 851,00 zł 

9. W ramach działania 413 dla małych projektów ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu 

w Białej Rawskiej" – pozyskane środki   14 018,00 zł 

10. W ramach działania 413 dla małych projektów ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole 

Podstawowej w Błażejewicach" – pozyskane środki   16 545,00 zł 

11. W ramach działania 413 dla małych projektów ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole 

Podstawowej w Babsku" - pozyskane środki  19 075,00 zł 

12. W ramach działania 413 dla małych projektów projekt ,,Budowa chodnika przy boisku szkolnym 

w Białej Rawskiej" - 8pozyskane środki 25 000,00 zł 

 

Rok 2014 

 

1. W ramach działania 413 dla małych projektów projekt ,,Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

w Teodozjowie w sprzęt rekreacyjno- sportowy”  -  pozyskane środki 12 089,00 zł 

2. „Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego“ Świetlica  

    Środowiskowa  w Białej Rawskiej pozyskała fundusze na doposażenie oraz wzbogacenie oferty  

    programowej placówki  - dotacja celowa Wojewody Łódzkiego  wyniosła   34 542,00 zł 

3. Priorytet IX, Działanie 9.1. projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III  szk.  

    podstawowych z grup o utrudnionym  dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług   

    edukacyjnych”  - wartość dofinansowania  274 288, 00 zł 

4. Priorytet VII, Działanie 7.1 projekt  "Wracam do pracy" realizowany przez Miejsko-Gminny  

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej w roku 2013 - wartość dofinansowania 74 448,70 zł 

5. Priorytet VII, Działanie 7.1 projekt "Wracam do pracy" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek  

    Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej w roku 2014 - wartość dofinansowania 68 780,75 zł 

6. Priorytet IX, Działanie 9.1. projekt „Tuż obok - upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie  

    Gminy Biała Rawska” – ( oddz. przedszkolny w SP w Babsku od 1.09.2014) - wartość  

    dofinansowania 201 602,62 zł 

7. Priorytet IX, Działanie 9.1. projekt „Równe szanse dla najmłodszych” -  (dodatkowy oddz.   

    w Przedszkolu w BR od 1.09.2014) - wartość dofinansowania 206 277,15 zł 

8. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej  projekt „Dofinansowanie wyposażenia w   

    sprzęt szkolny  i pomoce dydaktyczne świetlicy Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Białej  

    Rawskiej „ - wartość dofinansowania 20 000 zł  

9. Modernizacja i doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Starej Wsi „Przygoda   

    z przyrodą”   - dotacja w wysokości 30 480,00 zł 

10. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała Rawska 

       - dotacja w wysokości 45 685,00 zł  

11. Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Białej Rawskiej  

       - dotacja  w wysokości 910 000,00 zł 

12. Program Edukacji Ekologicznej  realizowany w Szkole Podstawowej w Pachach „Od Białki  

    do Bałtyku”  - dotacja w wysokości 13 300,00 zł 

13. Program Edukacji Ekologicznej realizowany Gimnazjum w Białej Rawskiej  „Antropopresja 

w województwie łódzkim oraz jej zapobieganie”  - dotacja w wysokości 8 580,00 zł 

http://www.wfosigw.lodz.pl/
http://www.wfosigw.lodz.pl/


Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 
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