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 Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy, 

 

 Za nami owocny, choć niełatwy rok 2013. Gmina 

wykonała   inwestycje o wartości 5 mln zł. Powstały nowe 

wodociągi, zmodernizowano wiele dróg gminnych, 

przeprowadzono remonty obiektów służących całej naszej 

społeczności, zakupiono nowy sprzęt komunalny. Należy 

podkreślić, że poniesione przez gminę wydatki 

nie spowodowały wzrostu zadłużenia, które obecnie jest 

niższe niż na początku kadencji. Jest to efekt zarówno oszczędnego gospodarowania, jak 

i sięgania po fundusze zewnętrzne, a także rozsądnego, długofalowego planowania rozwoju 

gminy. W trosce o zachowanie możliwości inwestycyjnych w latach następnych, dokonaliśmy 

restrukturyzacji zadłużenia poprzez emisję obligacji gminnych. Dzięki temu odzyskaliśmy 

możliwość efektywnego sięgania po fundusze unijne z nowej transzy na lata    2014-2020. 

Gmina jest do tego przygotowana nie tylko pod względem finansowym, ale również formalnym. 

Mamy gotowe projekty nowych, ważnych inwestycji, które będziemy mogli wdrażać w roku 

bieżącym i następnych przy udziale środków unijnych. Jeszcze w tym roku chcemy wykonać 

rewaloryzację parku miejskiego, a w latach przyszłych odnowić centrum miasta. Również, 

w miarę uzyskanych środków zewnętrznych, na bazie budynku MGOK przystąpimy do budowy 

Bialskiego Centrum Kultury – nowoczesnego obiektu służącego potrzebom całej gminy, znajdzie 

się w nim miejsce zarówno dla biblioteki miejskiej, jak i ośrodka kultury. Wszystkie te inwestycje 

zamierzamy przeprowadzić przy znacznym udziale środków zewnętrznych. W trosce 

o równomierny rozwój całej gminy, będziemy kontynuować inwestycje drogowe, powstaną nowe 

linie oświetleniowe, sukcesywnie będzie prowadzone wodociągowanie gminy. 

 Nie udało się uzyskać w ub. roku zadawalającego finansowania zewnętrznego dla remontu 

sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej. Te starania będę kontynuował w roku bieżącym. 

 Ubiegły rok był trudny dla bialskich rolników. Nawalne deszcze zniszczyły ponad 1200 ha 

upraw, a szkody oszacowano na ponad 13 mln zł. Działania urzędu zaowocowały pomocą 

w formie kredytów preferencyjnych i klęskowych dla poszkodowanych, a także dotacji 

na  wznowienie produkcji rolnej. 

 Potencjał gospodarczy i rolniczy naszej gminy, a także wzorowe stosunki z Urzędem 

Marszałkowskim i Starostwem Rawskim, spowodowały powierzenie naszej gminie organizacji 

Dożynek Wojewódzkich. Ta największa impreza w historii Białej Rawskiej potwierdza mocną 

pozycję naszego samorządu na mapie województwa łódzkiego. Nasze działania zostały 

uhonorowane w ub. roku uzyskaniem certyfikatów „Gmina Fair Play” i „Rzetelna Gmina”. 

W ogólnopolskim konkursie „Zdrowa Gmina” zdobyliśmy III miejsce na ponad 500 samorządów 

biorących udział. 

 Zapraszam Państwa do lektury niniejszego informatora, który podsumowuje to, co działo 

się w naszej gminie w roku ubiegłym. 
Z poważaniem 

Wacław Jacek Adamczyk 
 
 

Burmistrz Białej Rawskiej 

2 www.bialarawska.pl 



Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Administracja publiczna

Transport i łączność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rolnictwo i łowiectwo

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

Obsługa długu

Bezpieczeństwo publiczne

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka mieszkaniowa

Ochrona zdrowia

Działalność usługowa

Inne

Wykonanie budżetu 2013 

3 

Początkowy budżet na ubiegły rok wynosił: 

Dochody   30 792 857 zł 

Wydatki    33 830 174 zł 

Planowane zadłużenie miało wynosić 15 579 489 zł 

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżet wyniósł: 

Dochody   33 696 380 zł i został wykonany w 100,04 % 

Wydatki   35 893 355 zł wykonano w 93,81 % 
 

Rzeczywiste zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wyniosło 11 758 181 zł, co stanowi 34,9 % 

wykonanego budżetu i było  o 515 803 zł niższe niż zadłużenie na początku kadencji. 

Gmina konsekwentnie zmniejsza swoje zadłużenie dzięki znacznemu wykorzystaniu środków 

zewnętrznych, przy których udziale zrealizowano następujące projekty: 

Budowa traktu spacerowego  (PROW)     457 317 zł 

Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych (PFRON, UW) 125 000 zł 

Zwrot środków z realizacji inwestycji w 2012 r. (PROW)  126 234 zł 

Dotacja na remont dróg dojazdowych do pól (UM)   102 853 zł 

Projekty MGOPS, ŚDS i Świetlicy Środowiskowej (POKL, UW) 136 274 zł 

Zwrot funduszu sołeckiego (UW)      135 366 zł 

Projekty ekologiczne w oświacie (WFOŚiGW)    179 104 zł 

Umorzenia pożyczek z lat ubiegłych  (WFOŚiGW)   709 036 zł 

Dożynki Wojewódzkie (UM)         80 800 zł 

Pozostałe            20 766 zł 
 

Razem w ub. roku gmina pozyskała 2 072 750 zł. Dodatkowe 161 tys. zł ze środków unijnych 

otrzymała OSP Ossa na budowę świetlicy wiejskiej. Ogółem od początku kadencji pozyskaliśmy 

ponad 5,1 mln zł ze środków zewnętrznych. 

Aby zapewnić możliwości inwestycyjne w kolejnych latach, gmina wyemitowała obligacje 

komunalne o wartości 6,08 mln zł. Pozwoliło to na optymalizację spłat zadłużenia gminy 

w przyszłych latach, jak również zmniejszyło koszt obsługi zadłużenia. 

 

Struktura wydatków w 2013 r. przedstawiała się następująco: 

13 166 229 zł 

11 504 728 zł 

11 123 388 zł 

13 809 441 zł 

13 521 569 zł 

13 460 486 zł 

13 407 175 zł 

13 358 767 zł 

13 285 201 zł 

16 505 041 zł 

13 881 163 zł 

12 943 512 zł 

11 532 082 zł 

13 195 117 zł 

13 175 967 zł 
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W 2013 r. kontynuowano wodociągowanie gminy Biała. 

Na ten cel wydano ok. 650 tys. zł. Powstała sieć 

wodociągu Żurawka-Żurawia-Biała Rawska, ul. Jana Pawła 

II o długości 5,8 km oraz sukcesywnie rozbudowywano 

wodociąg w miejscowości Białogórne (4,2 km). 

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji 

ujęcia wody w Teodozjowie oraz projekty budowy sieci 

wodociągowej w Galinkach oraz od Białej Rawskiej, 

ul. 15 Grudnia do Marchat. 

W połowie roku został oddany do użytku trakt 

spacerowy od osiedla Mickiewicza do ul. Narutowicza. 

Długość traktu wynosi 810 m, a koszt budowy 

wykonanego odcinka wyniósł 962 tys. zł, w tym 

z funduszy unijnych pozyskano ponad 457 tys. zł. 

W przyszłości powstanie dalsza część traktu, który 

zakończy się przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Planowane 

jest pozyskanie na ten cel kolejnych środków 

zewnętrznych. 

W ubiegłym roku rozpoczęta została rekultywacja 

nieczynnego składowiska odpadów w Rokszycach. 

Inwestycja o wartości ponad 1,1 mln zł, realizowana 

w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie zakończona 

w roku bieżącym. 

Nakładem niemal 450 tys. zł wybudowane zostały 

garaże na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej. Dzięki temu wartościowy sprzęt 

komunalny będzie należycie zabezpieczony 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Wykonano place zabaw dla dzieci przy Przedszkolu 

w Białej Rawskiej oraz przy szkole w Błażejewicach. 

Wartość obydwóch obiektów wyniosła ok. 47 tys. zł, z 

czego ponad 30 tys. pozyskano w formie dotacji z 

progamu Lider+. 
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Inwestycje. Prace budowlane. Remonty. 



Ponad 200 tys. zł kosztował I etap remontu Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej. 

Wykonano prace w szatniach, łazienkach, odnowiono część klas i korytarze 

oraz wymieniono instalacje wodne w kuchni. 

Oddano do użytku ogródki dydaktyczne przy Przedszkolu w Białej Rawskiej 

i Szkole Podstawowej w Starej Wsi. 

Zmodernizowano i doposażono pracowanie przyrodnicze w Szkole Podstawowej 

w Babsku oraz Błażejewcach.  

Kosztem niespełna 90 tys. zł wykonano remont garaży przy Urzędzie Miasta i Gminy. 

Wykonano nowe poszycie dachowe i rynny. W miarę posiadanych środków niezbędne 

są dalsze prace remontowe, zwłaszcza wymiana drzwi garażowych. 

Oczyszczono wiejskie stawy w Orlej Górze i Szczukach 

Inwestycje w świetlice wiejskie będące w użytkowaniu Ochotniczych Straży 

Pożarnych pochłonęły ponad 300 tys. zł. Przy wsparciu środków unijnych w wysokości 

ponad 160 tys. zł została wybudowana świetlica wiejska przy OSP w Ossie. Koszt całej 

inwestycji wyniósł  ponad 200 tys. zł. Zmodernizowano remizy w Słupcach, Starej Wsi, 

Dańkowie, Teresinie, Chrząszczewie i Rosławowicach. Zakupiono materiały do remontu 

strażnic w Babsku, Szczukach i Woli Chojnacie, opracowano projekt techniczny garażu 

przy strażnicy w Chodnowie. Wzbogacono również wyposażenie świetlic wiejskich. 

Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w Teodozjowie i Jelitowie. 

W Lesiewie, Wólce Lesiewskiej, Zofianowie i Marchatach powstały wiejskie place 

zabaw dla dzieci. 

Rozbudowano oświetlenie uliczne w Julianowie Lesiewskim i Szwejkach Małych, 

Białogórnym oraz wybudowano nową linię oświetleniową w Podsędkowicach. 

Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Na ten cel wydano 143 800 zł, z czego większość 

pozyskano w formie dotacji zewnętrznych. Z środków własnych gminy wydano na ten 

cel jedynie 18 800 zł. 

Zakupiono sprzęt komunalny w postaci miniciągnika do odśnieżania chodników wraz 

z osprzętem – pługiem i piaskarką, zakupiono także pług ciężki do samochodu 

ciężarowego. 

Zakupiona została również koparka przeznaczona m. in. do niwelowania poboczy 

i  odtwarzania rowów odwadniających. 

Przygotowano projekty pod przyszłe inwestycje: rozbudowę Bialskiego Centrum 

Kultury, rewaloryzację parku miejskiego, termomodernizację obiektów użyteczności 

publicznej i szereg mniejszych projektów i dokumentacji. 
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 W roku 2013 zmodernizowano ponad 39 km dróg 

gminnych, w tym ulepszono nawierzchnię niemal 30 km 

dróg gminnych i wykonano blisko 10 km rowów 

odwadniających. Na inwestycje drogowe wydano ponad 

2,17 mln złotych, a od początku kadencji - 5,8 mln zł. 

Nakładki asfaltowe, o łącznej długości ponad 10,5 km 

i ogólnej wartości 1317 tys. zł, zostały wykonane 

w następujących miejscowościach: 

Biała Rawska, ul. 15 Grudnia, Polna, Różana, Mickiewicza   

 740 mb 

Biała Rawska, ul. Kościuszki (wraz z remontem mostu) 

 160 mb 

Grzymkowice – Biała Wieś 1400 mb 

Grzymkowice – Białogórne 300 mb 

Białogórne 530 mb 

Rzeczków 1110 mb 

Tuniki – Bobrowce 220 mb 

Dańków 400 mb 

Dańków – Pachy 190 mb 

Rzeczków – Błażejewice 230 mb 

Chrząszczew – Gołyń 770 mb 

Babsk, ul. Akacjowa 520 mb 

Wólka Babska 170 mb 

Zofianów 650 mb 

Marchaty 520 mb 

Żurawia 520 mb 

Wola-Chojnata 750 mb 

Józefów 260 mb 

Chodnów 520 mb 

Studzianek 620 mb 

Aleksandrów 100 mb 

Teresin 100 mb 

 

Inwestycje drogowe w 2013 r. 
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Destruktem zostało utwardzone 1400 mb dróg w sołectwach Błażejewice, 

Podsędkowice i Rzeczków. 

Ponad 10,7 km dróg zostało utwardzone kruszywem, za kwotę ok. 470 tys. zł. 

W tej technologii poprawiono nawierzchnię dróg w miejscowościach: Babsk, 

Białogórne, Błażejewice, Franklin, Franopol, Gołyń, Grzymkowice, Janów, Józefów, 

Konstantynów, Koprzywna, Marchaty, Marianów, Narty, Orla Góra, Ossa, Pachy, 

Podlesie, Podsędkowice, Porady Górne, Przyłuski, Rokszyce, Słupce, Stanisławów, 

Stara Wieś, Studzianek, Szwejki Małe, Szczuki, Tuniki, Wilcze Piętki, Wola-Chojnata, 

Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Zakrzew, Żurawia, Żurawka. 

Niemal 6,5 km dróg gminnych utwardzono żwirem. Ogółem wbudowano 5,5 tys. ton 

żwiru za kwotę ok. 95 tys. zł. W ten sposób polepszono nawierzchnie dróg w Białej 

Wsi, Białogórnym, Błażejewicach, Chodnowie, Dańkowie, Franopolu, Galinach, 

Gołyniu, Grzymkowicach, Janowie, Koprzywnie, Marianowie, Niemirowicach, Ossie, 

Przyłuskach, Rosławowicach, Rzeczkowie, Słupcach, Starej Wsi, Studzianku           

i Woli-Chojnacie. 

Za ponad 107 tys. zł wykonano kładkę dla pieszych nad rzeką Białką przy drodze 

wojewódzkiej 725 przy kąpielisku. Dzięki temu zapewniono bezpieczną komunikację 

pieszą dla mieszkańców Żurawki i osób korzystających z Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Wzdłuż boiska Orlik został wybudowany dwustumetrowy chodnik łączący osiedle 

Mickiewicza z blokami przy ul. Wojska Polskiego. Do tej pory istniała tam dzika 

scieżka, chętnie wykorzystywana przez młodzież szkolną i mieszkańców. Budowa 

chodnika kosztowała niespełna 40 tys. zł, z czego 25 tys. pochodziło z dotacji unijnej. 

W celu zwiększenia trwałości dróg gminnych wykonano rowy odwadniające o łącznej 

długości niemal 10 km w miejscowościach Białogórne, Chodnów, Chrząszczewek-

Ossa, Gołyń, Gośliny, Grzymkowice, Niemirowice, Tuniki i Wilcze Piętki. 

Na odtworzenie rowów i założenie przepustów na wjazdach wydano 

ponad 117 tys. zł. 

Ogółem, w latach 2011-2013 zmodernizowano nawierzchnię ponad 70 km bieżących 

dróg gminnych. 
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 25 sierpnia 2013 r. Gmina Biała Rawska miała zaszczyt być 

gospodarzem Dożynek Wojewódzkich. Powierzenie nam 

organizacji tej największej, dorocznej imprezy w województwie 

łódzkim, było wyrazem uznania potencjału i osiągnięć bialskiego 

rolnictwa i sadownictwa, a także wynikiem wzorowej współpracy 

gminy z samorządem wojewódzkim i powiatowym. Gospodarzami 

ubiegłorocznych dożynek byli Marszałek Województwa Łódzkiego 

Witold Stępień, Starosta Rawski Józef Matysiak oraz Burmistrz 

Białej Rawskiej Wacław Jacek Adamczyk. Wśród licznych gości 

znaleźli się posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej, 

przedstawiciele Rządu i urzędów centralnych oraz wojewódzkich, 

a także starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. 

Bialskie dożynki przyciągnęły również wiele osób z całego 

województwa łódzkiego i mazowieckiego. 

Zgodnie z tradycją, obchody święta plonów rozpoczęła Msza 

Święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Ordynariusza Diecezji 

Łowickiej ks. Biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę. W części 

obrzędowej gospodarze dożynek odebrali dary od starostów 

dożynkowych, którymi byli Iwona Marczak z Kłopoczyna i Leszek 

Pietrzak z Franopola. O wieńce dożynkowe zadbały grupy 

z Wilkowic, Starych Bylin, Rosochy Starej, Linkowa, Starej 

Wojskiej, Kalenia, Paprotni, Wałowic i Kowies, a naszą gminę 

reprezentowały wieńce przygotowane przez mieszkańców 

Chodnowa, Ossy, Starej Wsi i Wólki Babskiej oraz 

emerytowanych rolników z naszej gminy. Część obrzędową 

urozmaicały występy zespołów folklorystycznych z całego 

województwa łódzkiego. 

W części rozrywkowej, zorganizowanej w ramach realizowanego 

przez telewizję POLO TV programu mogliśmy bawić się przy 

przebojach muzyki disco polo, a gwiazdą wieczoru był 

nieoceniony Ryszard Rynkowski. 

Warto podkreślić, że ta największa w historii naszej gminy 

impreza kulturalna kosztowała nas tyle, co coroczne dożynki 

gminne. Dzięki współfinansowaniu uroczystości przez Urząd 

Marszałkowski i Starostwo Powiatowe, a także znacznego wkładu 

sponsorów, mogliśmy przeżyć niezapomniane chwile i wspaniale 

spędzić ostatnią niedzielę wakacji. 
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Imprezy Kulturalne 
Bogata oferta kulturalna gminy Biała Rawska w 2013 r. obejmowała zarówno tradycyjne 

wydarzenia, jak również nowe inicjatywy realizowane przez Urząd Miasta i Gminy,                  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz organizacje 

pozarządowe, a także grupy nieformalne. 

Rok kulturalny w naszej gminie rozpoczęły I Warsztaty Młodych Muzyków 

woj. łódzkiego, zakończone imponującym koncertem smyczkowym, w którym udział wzięło 

56 młodych muzyków, jednocześnie występujących na scenie MGOK. 

13 stycznia zorganizowaliśmy kolejny już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

w którym na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów zebrano ponad 

7,5 tys. zł. 

Grupa teatralno-muzyczna Albi Artheamus przedstawiła 25 stycznia widowisko „Ucisz 

serce” oparte na historii żydowskiej dziewczyny uratowanej z holokaustu przez polską 

rodzinę. Za sprawą bialskich artystów amatorów mogliśmy poznać klimat przedwojennej 

Białej Rawskiej, wydarzenia dziejące się tu w czasie wojny, a wysokie walory artystyczne 

i sentymentalne wystawionej sztuki zostały docenione także przez widownię rawską. 

Doroczne obchody Dnia Kobiet uświetniły występy gwiazd łódzkiej operetki oraz występ 

kabaretowy przygotowany przez bialski MGOK i Orkiestrę Strażacką. Występom 

towarzyszyła wystawa mody artystycznej Barbary Strutyńskiej. 

Wiosnę przywitaliśmy tradycyjnym już piknikiem „Początek wiosny, dzień radosny”. 

Po paradzie ulicami miasta do Ośrodka Sportu i Rekreacji utopiono Marzannę, a później 

młodzież bawiła się i brała udział w konkursach. Imprezę zakończyło pieczenie kiełbasek 

przy wiosennym ognisku. 

Przed świętami wielkanocnymi mogliśmy gościć znanego prezentera telewizyjnych 

„Wiadomości” Krzysztofa Ziemca, który prezentował swoją najnowszą książkę o nadziei, 

prawdzie i bohaterstwie. W maju odbyło się spotkanie z Moniką Sawicką, autorką książek 

o miłości i rodzinie, a w grudniu mogliśmy wysłuchać Witolda Błądka, który opowiadał 

o swoich podróżniczych pasjach. 

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się tym razem w parafii 
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p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Szczukach. Msza św. w intencji ojczyzny uświetniona była 

obecnością pocztów sztandarowych gminy, szkół oraz jednostek OSP, a widowisko 

artystyczne przedstawiające martyrologię narodu polskiego przygotowali uczniowie 

i nauczyciele bialskiego gimnazjum. 

Dzień Matki był okazją do rodzinnych spotkań integracyjnych zorganizowanych przez 

Szkołę Podstawową w Białej Rawskiej. Wspólne, rodzinne gry i zabawy, a także zwyczajne 

międzypokoleniowe rozmowy doskonale wpisały się w przesłanie tego pięknego święta. 

Podobne imprezy odbyły się również w innych szkołach.  

Czerwcowy piknik rodzinny „Niedziela w Białej” zdominował występ grupy WEEKEND 

i jej przeboju „Ona tańczy dla mnie”. Wielka gwiazda 2013 r. przyciągnęła do parku 

miejskiego tysiące fanów z naszej gminy i mnóstwo gości spoza niej. 

„Bialskie sobótki” to kolejna rodzinna, cykliczna impreza integracyjna, której pretekstem 

jest nadejście kalendarzowego lata. OSiR tętni życiem, rozgrywane są turnieje rodzinne, 

zabawy plenerowe, tradycyjne puszczanie wianków oraz tańce.  

Na lipcowe dni sportu „Żyj zdrowo na sportowo” składały się w tym roku gminne turnieje 

piłki nożnej i tenisa ziemnego, zawody wędkarskie, strzeleckie, rzutów do tarczy oraz 

pchnięcia kulą i zawody siłowe o puchar Burmistrza Białej Rawskiej, w których udział wzięli 

czołowi polscy strongmani. W części artystycznej wystąpił zespół After Party, a po koncercie 

odbyła się dyskoteka. 

W lipcu odbył się kolejny plener malarski zorganizowany przez Bialskie Stowarzyszenie 

Historyczne, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Miasta i Gminy. Przez blisko 

2 tygodnie 20 malarzy-amatorów z całej Polski, wspólnie z dziećmi z naszej gminy tworzyło 

tu obrazy zgodne z przesłaniem pleneru: „Fotografie, które nigdy nie powstały”. Owocem 

tego wydarzenia była wystawa powstałych prac, którą mogliśmy podziwiać w bialskim 

kościele, ośrodku kultury, a obecnie kolekcja odwiedza szkoły w naszej gminie. 

12 października, koncert muzyki filmowej dała działająca przy MGOK grupa DLACZEGO 

NIE. Mogliśmy wrócić wspomnieniami do wszystkim znanych szlagierów z polskich seriali 

i filmów fabularnych. 

Miesiąc później koncert rockowy zagrała grupa WINCHESTER. 

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Babsku uświetnił tradycyjny koncert chopinowski, 



w którym wystąpiła Monika Rosca. 

11 listopada mieliśmy zaszczyt organizować powiatowe 

obchody Święta Niepodległości. Tradycyjnie uświetniła je msza 

w intencji ojczyzny oraz przemarsz pocztów sztandarowych oraz 

orkiestry strażackiej na cmentarz i złożenie kwiatów na Grobie 

Nieznanego Żołnierza oraz przy tablicy upamiętniającej 

poległych i pomordowanych patriotów. Dzień wcześniej, w sali 

widowiskowej MGOK, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 

Kochanowskiego w Białej Rawskiej przedstawili widowisko „Drogi 

do wolności”, a Orkiestra Dęta wypełniła wieczór prezentacją 

najpopularniejszych pieśni patriotycznych. 

Również w listopadzie, w MGOK mogliśmy obejrzeć komedię 

Franciszka Webera „Kolacja dla głupca”, przedstawioną przez 

grupę teatralną TR z Grójca. Miesiąc później ten sam zespół 

mogliśmy podziwiać w formie projekcji multimedialnej 

pt. „Nad modrym Dunajem”. 

10 grudnia tematykę świąteczną przybliżył nam spektakl 

„Opowieść wigilijna” przygotowany przez dzieci i młodzież 

ze Świetlicy Środowiskowej, MGOK oraz bialskich seniorów 

skupionych w Związku Rencistów i Emerytów. 

W ramach Turystycznego Klubu Kobiet na szlaku, 

organizowane były wyjazdy do teatrów warszawskich 

na spektakle o tematyce współczesnej, a Bialskie 

Stowarzyszenie Historyczne organizowało comiesięczne „Bialskie 

Niedziele z Historią” przybliżające mieszkańcom przeszłość 

naszego regionu. 

 To zaledwie najważniejsze wydarzenia kulturalne, jakie 

miały miejsce w ubiegłym roku w gminie Biała Rawska. Pełna 

oferta kulturalna umieszczona jest na stronach internetowych 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej i Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. 
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Na dzień 31 grudnia, gmina Biała Rawska liczyła 

11.599 mieszkańców. 

W styczniu odbyło się uroczyste otwarcie lodowiska „Biały Orlik”, 

w którym uczestniczyła pani poseł Małgorzata Niemczyk – 

długoletnia reprezentantka Polski w piłce siatkowej. W uroczystości 

wziął udział również Dariusz Klimczak, członek Zarządu 

Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Ministerstwa Sportu 

i Kultury Fizycznej, Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy 

placówek oświatowych z naszej gminy. Po uroczystości młodzież 

z bialskiego gimnazjum miała okazję spotkać się z siatkarską 

mistrzynią Europy z 2003 r. 

W lipcu w piknikowej atmosferze oddano do użytku trakt 

spacerowy, którego symbolicznego otwarcia dokonał Wicewojewoda 

Łódzki Paweł Bejda. 

Dzięki współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

hufcem Związku Harcerstwa Polskiego w Łasku, przy pomocy pani 

poseł Krystyny Ozgi, Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 

zorganizował wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z terenu naszej 

gminy. Przy symbolicznej opłacie, 53 uczestników spędziło ferie 

zimowe w Dusznikach Zdroju, a kolejne 41 dzieci odpoczywało latem 

w Dąbkach oraz Zakopanem. Ogółem, w ciągu ostatnich 3 lat, ponad 

300 młodych bialszczan miało możliwość skorzystania z wyjazdów 

na ferie i wakacje. 

W lutym Urząd Miasta i Gminy zorganizował wyjazd na targi Fruit 

Logistica w Berlinie. Ponad 50 uczestników, sadowników 

i przedsiębiorców z naszej gminy miało okazję zapoznać się 

z najnowszymi trendami w produkcji, handlu i logistyce owoców 

i warzyw. 

17 marca odbyły się pierwsze w naszej gminie obchody Dnia 

Sołtysa. Wybrano Sołtysa Roku 2013, została nim pani Krystyna 

Wieteska-Wiśniewska, sołtys wsi Podsędkowice, pełniąca tę funkcję 

od 39 lat. Uhonorowano również pana Tadeusza Wasiaka z Białej 

Wsi, który jest sołtysem od 35 lat. 

Nasza gmina brała udział w dorocznym Mixerze Regionalnym 

w Łodzi, gdzie prezentowaliśmy walory kulturalne i gospodarcze 

Białej Rawskiej. 

25 września przedstawiciele grup wieńcowych z naszej gminy, 

sołtysi i radni odwiedzili w dożynkowym korowodzie Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej. Marszałkowi Sejmu oraz Wicemarszałkom 
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przekazane zostały dary Ziemi Bialskiej. 

Doroczne gminne zawody strażackie wygrała OSP Chrząszczew przed OSP Babsk i OSP 

Chodnów. W zawodach powiatowych strażacy z Chrząszczewa zajęli II miejsce, minimalnie 

ulegając jednostce z Kurzeszyna, a III miejsce przypadło straży z Chodnowa. 

W ubiegłym roku zawiązało się stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

skupiające pragnących rozwijać swoje pasje seniorów z naszej gminy. Stowarzyszenie 

współdziała z Biblioteką Publiczną oraz Ośrodkiem Kultury. 

Jubileusz 40-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej 

Rawskiej, a obchody 20-lecia w nowym budynku szkolnym miały miejsce w Szkole Podstawowej 

im. Fryderyka Chopina w Babsku. 

Prężnie działa Świetlica Środowiskowa, w której na rzecz dzieci działają również 

wolontariusze z Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. K. Baczyńskiego, a także 

gminne instytucje kultury oraz opieki społecznej oraz organizacje pozarządowe: Związek 

Emerytów i Rencistów, Bialskie Stowarzyszenie Historyczne i Fundacja Generator Kultury. Bliska 

współpraca z warszawską Fundacją Przyjaciółka i firmą Aviva zaowocowała realizacją projektu 

„Z Avivą poznajemy historię Białej Rawskiej” wartego ponad 4 tys. zł pozyskane od sponsorów, 

dodatkowo sponsorzy ufundowali dzieciom pakiet lekcji języka angielskiego oraz ponad 

60 paczek świątecznych o wartości ok. 10 tys. zł. Pozyskano także 36 tys. zł w ramach 

„Resortowego programu doposażenia placówek wsparcia dziennego”. 

W ramach aktywizacji na rynku pracy, urząd i jednostki podległe zatrudniały 8 stażystów 

i umożliwiono odbycie praktyk 11 osobom. Jak co roku 10 pracowników zatrudniono w ramach 

grupy robót publicznych. 

Samorządowcy bialscy zwyciężyli w XIV Spartakiadzie Władz Samorządowych Województwa 

Łódzkiego zdobywając po raz pierwszy w historii puchar przechodni za zdobycie I miejsca. 

Gmina Biała Rawska została doceniona przez kapituły konkursów Rzetelna Gmina oraz Gmina 

Fair Play, zdobywając odpowiednie certyfikaty i statuetki. 

Z tytułu komunalizacji gmina nabyła 4 działki o powierzchni całkowitej 0,7822 ha, 

a sprzedano 3 działki o powierzchni 0,5489 ha za kwotę brutto 101.232,02 zł. 

W miesiącu lipcu naszą gminę nawiedziły deszcze nawalne, który były przyczyną znacznych 

szkód w gospodarstwach rolnych. Ogółem poszkodowanych było 229 gospodarstw, a łączna 

powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem wyniosła 1205,4 ha. Łączna kwota szkód 

w produkcji roślinnej wyniosła niemal 8 mln zł. Ponadto wystąpiły szkody w nasadzeniach, 

komisja ds. szacowania szkód stwierdziła zniszczenia ponad 225 tys. drzew i ponad 94 tys. 

krzewów owocowych, na łączną kwotę szkód w środkach trwałych wynoszącą ponad 5 mln zł. 

Ogółem szkody wywołane nawalnym deszczem wyniosły 13,1 mln zł. Poszkodowani rolnicy mogą 

starać się o preferencyjne kredyty inwestycyjne i klęskowe oraz dotacje na przywracanie 

potencjału produkcji rolnej. 

W roku 2013, 16 par 

małżeńskich z naszej gminy 

obchodziło jubileusz 50-lecia 

pożycia. Jubilaci wzięli udział 

w Mszy Św. w ich intencji, 

a w części świeckiej uroczystości 

Bu rm i s t r z  Wa c ł aw  J a c ek 

Adamczyk wręczył w imieniu 

P r e z y d e n t a  R P  m e d a l e 

za długoletnie pożycie oraz kwiaty 

i upominki w postaci ciepłych 

koców. Uroczystość ubarwiały 

występy bialskiej kapeli. 
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Profilaktyka 

 Od kilku lat, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej 

gminy, organizujemy bezpłatne badania profilaktyczne. 

W maju odbywa się coroczny Bialski Dzień Profilaktyki. 

We współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym 

Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, 

kliniką Salve Medica i Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej oraz ośrodkami 

zdrowia z terenu naszej gminy, prowadzone są badania 

laboratoryjne, mammograficzne, cytologiczne, spirometria, 

badania gruczołu krokowego, tarczycy oraz badania 

przesiewowe wzroku w kierunku zagrożenia jaskrą. Można 

zasięgnąć porady chirurga-onkologa, ginekologa, urologa 

i psychologa, zbadać stopień zagrożenia rakiem odbytu, 

zapisać się na badanie jelita grubego. Wszystkie te usługi są 

całkowicie bezpłatne. Podczas II Bialskiego Dnia Profilaktyki 

wykonano w sumie 1288 badań. 

 Bialski Dzień Profilaktyki jest też okazją do promowania 

zdrowego trybu życia. Towarzyszą mu rozgrywki sportowe, 

mieszkańcy mogą wziąć udział w ogólnopolskiej akcji Polska 

Biega oraz poznać walory zdrowej żywności. 

 Przez cały rok organizowane są badania 

mammograficzne. W 2013 r. skorzystało z nich 358 kobiet 

w wieku 50-69 lat. 

 W czerwcu zorganizowaliśmy badania lekarskie 

w zakresie wad postawy wśród uczniów klas IV-VI. Objęto 

nimi 249 dzieci. Stwierdzono, że 70% badanych posiada 

wady postawy. 

 W szkołach  prowadzone są spotkania na temat 

zagrożeń wynikających z zażywania używek, popularyzacji 

zdrowego trybu życia oraz profilaktyki chorób 

nowotworowych. 

 W ramach programu „W zdrowym 

ciele zdrowy duch” 300 uczniów 

w wieku 7-16 lat brało udział 

w zajęciach z pływania. 

 Gmina Biała Rawska wzięła udział 

w konkursie „ZDROWA GMINA” 

zdobywając w nim III miejsce na 506 

gmin z ca łej  polski.  Nagroda 

w wysokości 25 tys. zł będzie 

p r z e z n a c z o n a  n a  d z i a ł a n i a 

prozdrowotne w roku 2014. 
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Plany na 2014 r. 

 Rok 2014 stawia przed nami kolejne wyzwania inwestycyjne i organizacyjne: 

Na modernizację dróg gminnych przeznaczyliśmy 3,2 mln zł. Na części dróg powstaną 

nowe nakładki bitumiczne, inne będą modernizowane w technologii utwardzonego betonu, 

część nawierzchni poprawimy przez wbudowanie tłucznia i żwiru. 

Z inicjatywy Burmistrza Białej Rawskiej rozpoczęła się prowadzona przez rawski TBS 

budowa domu wielorodzinnego na osiedlu Mickiewicza. 52 mieszkania mają zostać oddane 

do użytku w 2015 r.  

Złożymy wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Kultury w Białej Rawskiej, które 

zapewni nowoczesne warunki dla funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz 

Biblioteki Publicznej. Budowla powstanie na bazie budynku MGOK przy znacznym udziale  

środków zewnętrznych. 

Konieczna jest wymiana przestarzałej sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej, której 

nie udało się nam wykonać w roku ubiegłym, ze względu na nieotrzymanie dotacji. 

Prowadzimy intensywne działania w kierunku uzyskania funduszy zewnętrznych. Całkowity 

koszt tej inwestycji wynosi około 3 mln zł, dlatego gmina nie jest w stanie przeprowadzić 

tej inwestycji własnymi środkami. 

Dokończony zostanie remont Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej rozpoczęty w roku 

ubiegłym. Na ten cel zabezpieczyliśmy w budżecie 250 tys. zł. 

Z udziałem środków WFOŚiGW rozpoczęta będzie rewaloryzacja parku miejskiego. 

Zakończymy rekultywację byłego składowiska odpadów w Rokszycach 

Przystąpimy do budowy wodociągu Marchaty-Biała Rawska oraz remontu stacji 

uzdatniania wody w Teodozjowie. 

Na terenie OSiR powstanie mini park rozrywki, w którego skład wejdą zewnętrze 

urządzenia do fitness, minigolf, linowe urządzenia sprawnościowe, a także elementy 

skateparku i małej architektury. Jest to kolejny etap rozbudowy Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

mający na celu zwiększenie jego atrakcyjności i zapewnienie aktywnej rozrywki rodzinnej. 

Boisko, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie kilku klubów z terenu gminy, zostanie 

wyposażone w instalacje nawadniającą. 

Z myślą o wykorzystaniu środków unijnych z transzy 2014-2020, opracowany zostanie 

projekt rewitalizacji centrum Białej Rawskiej. 

Planowane jest włączenie OSP w Chodnowie do Krajowego Systemu Ratownictwa 

Gaśniczego. W związku z tym, zakupiony zostanie średni wóz bojowy na potrzeby 

tej jednostki. 

Przystąpimy do programu montażu instalacji solarnych do zapewnienia ciepłej wody 

użytkowej. Zainteresowanie tym programem zgłosiło ponad 500 właścicieli gospodarstw 

domowych. 

Po raz kolejny zapewnimy bezpłatny odbiór i utylizację materiałów azbestowych z terenu 

naszej gminy, także zorganizujemy bezpłatny odbiór elektro-śmieci i zużytych opon. 

 To tylko najważniejsze zadania inwestycyjne, jakie zdecydowaliśmy się przeprowadzić 

w bieżącym roku. Sukcesywnie będziemy realizować również mniejsze projekty, które 

podniosą komfort życia społeczeństwa naszej gminy. Znakomita większość tych inwestycji 

będzie wykonana, jak zwykle, przy pomocy pozyskanych środków zewnętrznych. 

 Będziemy również kontynuować nasze działania w zakresie profilaktyki i ochrony 

zdrowia, wspierane będą inicjatywy w dziedzinie kultury i podniesienia aktywności 

społecznej. 
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