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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy,
Wzorem ubiegłych lat przedkładam niniejszym informację
ze stanu Gminy Biała Rawska oraz z tego, co wydarzyło się
w niej w trakcie całej VII kadencji samorządu.
Ostatnie cztery lata były wyjątkowe dla samorządów pod
względem stawianych przed nimi wymagań, wyzwań
i możliwości. Były to też bardzo udane lata dla gminy Biała
Rawska.
Pod względem organizacyjnym musieliśmy sprostać
konieczności wdrożenia rządowego programu socjalnego 500+
oraz przeprowadzenia reformy oświaty. Wymagała ona
likwidacji gimnazjum oraz przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły
ośmioletnie. Pomimo znacznych trudności organizacyjnych, prawnych i finansowych, ta operacja
została przeprowadzona w sposób modelowy: wszystkie dzieci uczęszczają do odnowionych
placówek, żaden nauczyciel nie stracił pracy, w zwolnionych pomieszczeniach udało się przyjąć
więcej przedszkolaków, a niebawem – jeszcze w tym roku, dzięki pozyskaniu dotacji z Unii
Europejskiej, uruchomiona zostanie nowa placówka – żłobek samorządowy „Bialskie Smyki”.
Rozbudowa infrastruktury w przypadku naszej gminy, w znacznym stopniu opiera się na
pozyskanych funduszach ze źródeł zewnętrznych. Ostatnia kadencja pokazała, że jesteśmy do
tego bardzo dobrze przygotowani i potrafimy zdobywać pieniądze skutecznie. Miarą naszego
sukcesu jest 18 projektów unijnych, ponad 30 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z rządowego programu rozbudowy dróg, tzw.
schetynówek i innych źródeł. Dzięki tym staraniom realizujemy zarówno duże projekty, jak
wodociągi, drogi, rewitalizacja miasta czy rozbudowa Rodzinnego Parku Rozrywki, jak również
mniejsze, choć równie potrzebne: pracownie przyrodnicze, place zabaw, ogródki dydaktyczne,
a także projekty społeczne dla osób starszych, dzieci (w tym np. korepetycje i kursy tańca,
szycia itp.) oraz społeczności wiejskich, w ramach grantów sołeckich Marszałka Województwa
Łódzkiego. Warto podkreślić, że w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych współdziałają urzędnicy,
dyrektorzy, członkowie stowarzyszeń i po prostu mieszkańcy, którym zależy na tym, by nasza
gmina była jeszcze lepszym i piękniejszym miejscem do życia.
Miarą sukcesu gminy Biała Rawska jest zdobycie w ub. roku 20. miejsca w ogólnopolskim
rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich (jest ich w Polsce ponad 900) dziennika
Rzeczpospolita. Ranking bada przede wszystkim dynamikę rozwoju gmin, stan finansowy,
pozyskane przez samorząd fundusze zewnętrzne oraz dostępność mieszkańców do gminnej
infrastruktury.
VII kadencję samorządu gmina Biała Rawska kończy w dobrej kondycji finansowej,
z przygotowanymi na przyszłe lata projektami i zapewnionym ich finansowaniem, ale widzę
także konieczność nowych inwestycji. Obok modernizacji dróg i rozbudowy sieci wodociągów,
potrzebne jest sfinalizowanie budowy gazociągu gazu ziemnego, budowa sal gimnastycznych
przy szkołach wiejskich, melioracja pól, wprowadzenie nowoczesnych technologii energetycznych
jak przydomowe instalacje fotowoltaiczne i wymiana bądź modernizacja pieców węglowych
w domach jednorodzinnych i gospodarstwach.
Szczegółowy zakres tego co działo się w gminie Biała Rawska w latach 2015-2018 został
opisany na kolejnych stronach niniejszego informatora.
Z poważaniem
Zapraszam do lektury.

Wacław Jacek Adamczyk
Burmistrz Białej Rawskiej

2

www.bialarawska.pl

Finanse gminy Biała Rawska
Mijające czterolecie było pod względem finansowym okresem wyjątkowym.
Budżet gminy wzrósł w tym okresie o ok. 70%. W rok 2015 gmina wchodziła
z dochodami w wysokości 33 mln zł i wydatkami 35,7 mln zł, a aktualny budżet to
53,2 mln zł dochodów i 61,6 mln zł po stronie wydatków.
Na tę sytuację miały wpływ dwa główne czynniki: wzrost przychodów związany
z wprowadzeniem rządowego programu 500+ oraz znaczne środki pozyskane
w formie dotacji z funduszy zewnętrznych, których ogółem pozyskano ponad
30 mln zł, w tym 19,5 mln zł z Unii Europejskiej.
Zadłużenie gminy pozostawało na stałym poziomie od 2010 r. i na koniec ub.
roku wynosiło 13,05 mln zł, co stanowiło 26,1% dochodów gminy – podczas gdy
dopuszczalny wskaźnik wynosi 60%. Dla porównania, w roku 2011 przewidywany
wskaźnik procentowy zadłużenia wynosił 44,8%. Należy tez podkreślić, że koszt
obsługi długu, pomimo jego stałej wysokości, był znacznie niższy niż w roku 2011.
Spowodowane to było konwersją części zaciągniętych wcześniej kredytów na
niskooprocentowane obligacje gminne. Obniżenie kosztów długu pozwoliło z kolei na
ubieganie się o większą ilość środków unijnych oraz zapewnienie możliwości
kredytowania wkładu własnego inwestycji.
Analiza poziomu zrealizowanych w latach 2015-2018 inwestycji wskazuje, że
zaledwie 21% ich kosztów została sfinansowana z kredytów i obligacji,
a pozostałe 79% to pozyskane środki zewnętrzne i środki własne gminy.
Wieloletnia prognoza finansowa przewiduje spłatę obecnego zadłużenia w ciągu
14 lat, co wydaje się długim okresem, jednak zadaniem gminy jest zaspakajanie
potrzeb
jej
mieszkańców.
Gdybyśmy
skupili
się
tylko
na
spłacie
zadłużenia, to mogłoby ono być
zrealizowane w ciągu 5,5 roku,
ale należałoby zrezygnować
z potrzebnych inwestycji. Tego nie
chcemy. Warto tu nadmienić, że nie
ma najmniejszego zagrożenia dla
możliwości
spłaty
kredytu
w przewidzianym okresie. Porównując
prognozę dochodów gminy na
planowany okres, na spłatę obecnego
zadłużenia wydamy zaledwie 2%
naszych dochodów.
Wyliczony przez niezależnych
analityków bezpieczny pułap długu
gminy Biała Rawska wynosi 34,9 mln
zł, zatem należy być pewnym, że stan
finansów gminy Biała Rawska jest
dobry i nadal będziemy mogli
realizować potrzebne inwestycje
drogowe, wodociągi, infrastrukturę
oświatową, kulturalną i sportową
i inne.
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Inwestycje
W
ostatnich
czterech
latach
na
cele
inwestycyjne
przeznaczyliśmy ponad 33 mln zł. Dla porównania, w kadencji 20112014 było to nieco ponad 20 mln zł. Oznacza to wzrost inwestycji
o 65%. W tej kadencji nasze nakłady inwestycyjne wyniosły 17%
budżetu w porównaniu do 15% w poprzedniej, przy czym należy
pamiętać, że budżet gminny wzrósł w tym czasie wzrósł aż o 70%. Ten
sukces jest wynikiem przemyślanej, długofalowej strategii finansowej,
polegającej na optymalizacji wydatków bieżących i maksymalnym
wykorzystaniu dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,
w tym zwłaszcza unijnych. Pozwoliło to na zadbanie o równomierny
rozwój infrastruktury gminnej: dróg, wodociągów, linii oświetleniowych
na terenach wiejskich, a w mieście obiektów służących wszystkim
mieszkańcom gminy. Znaczna część środków została wykorzystana na
dostosowanie szkół do wymogów reformy edukacji oraz na poprawę
funkcjonalności świetlic wiejskich.
Drogi
W trakcie kadencji 2014-2018 zmodernizowano ponad 90 km
dróg gminnych, partycypowaliśmy także w pracach na drogach
powiatowych. Na cele drogowe przeznaczono ponad 19 mln zł.
Nakładki asfaltowe
W ostatnich czterech latach wykonano nowe nakładki asfaltowe
na ponad 40 km dróg gminnych:
Biała Rawska (oś. Polna, ul. Narutowicza, Topolowa, Wiejska)– 1980 m
Aleksandrów – 300 m
Antoninów – 500 m
Babsk – 2285 m
Biała Wieś – 400 m
Białogórne – 1150 m
Błażejewice – 885 m
Byki – 815 m
Chodnów – 650 m
Chrząszczew – 1025 m
Chrząszczewek – 460 m
Dańków – 100 m
Dańków — Pachy — 2580 m (dofinansowanie w ramach schetynówek)
Franklin – 200 m
Franopol – 810 m
Galinki – 100 m
Galiny – 100 m
Gołyń – 400 m
Grzymkowice – 1415 m (dofinansowanie w ramach schetynówek)
Janów – 860 m
Jelitów – 255 m
Józefów – 610 m
Julianów Lesiewski – 400 m
Konstantynów – 280 m
Lesiew – 650 m
Marianów – 1795 m (dotacja Marszałka Województwa Łódzkiego)
Niemirowice – 200 m
Ossa – 300 m
Pachy – 1450 m
Pągów – 150 m
Podsędkowice – 1000 m
Porady Górne – 255 m
Rokszyce – 100 m
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Rosławowice – 210 m
Rzeczków – 500 m
Rzeczków — Błażejewice — Niemirowice — 3190 m (dofinansowanie w ramach schetynówek)
Stara Wieś – 1620 m
Studzianek – 800 m
Szczuki – 250 m
Szczuki – Konstantynów – Nowy Chodnów – 2020 m
Szwejki Małe – 200 m
Teresin – 405 m
Tuniki – 1240 m
Wilcze Piętki – 450 m
Wola Chojnata – 1150 m
Wólka Babska – 550 m
Zakrzew – 350 m
Zofianów – 1060 m
Żurawia – 990 m
Żurawka – 170 m
Poza tym z udziałem środków gminnych została wyremontowana droga powiatowa Biała Rawska –
Rzeczków na odcinku 3,8 km oraz drogi powiatowe w Józefowie i Szczukach.
Jako alternatywę dla dróg utwardzanych tłuczniem, rozpoczęliśmy realizację utwardzania dróg przez
nałożenie nawierzchni betonowej. Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż nakładki bitumiczne,
a zapewniające komfort jazdy zwłaszcza na mniej uczęszczanych drogach. W tej technologii wykonano
następujące odcinki dróg:
Stara Wieś – Szwejki Małe – 2520 m (dotacja Marszałka Województwa Łódzkiego)
Błażejewice – Zakrzew – 100 m
Błażejewice – 200 m
Dańków – 350 m
Franopol – 200 m
Koprzywna – 350 m
Marianów – 200 m
Orla Góra – 100 m
Porady Górne – 700 m
Rzeczków – 200 m
Szwejki Małe – 300 m
Studzianek – 800 m
Wola-Chojnata – 200 m
Zofianów – 100 m
Drogę dojazdową do bloku TBS przy ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej o długości 200 m wraz
z parkingami wykonano z kostki betonowej. Wykonano także parking na oś. Mickiewicza przy bloku nr 32.
Mniej uczęszczane odcinki dróg utwardzane są przez wbudowanie kruszywa. W minionej kadencji
zmodernizowano w ten sposób ponad 26 km dróg, natomiast żwirem poprawiono nawierzchnię na długości
ok. 16 km
Ważnymi dla gminnej komunikacji inwestycjami były również remont mostu na Białce w Jelitowie oraz
naprawa wiaduktu nad CMK w Nartach.
W ostatnich czterech latach wykonano chodniki w Białej Rawskiej przy ul. Wiejskiej, Brukowej,
Narutowicza, Wojska Polskiego, Mickiewicza, na osiedlu Polna i Grzymkowicach, Marchatach, Chrząszczewie,
Ossie oraz w Zakrzewie i Starej Wsi.
Zmodernizowano również przejazdy kolejowe w Rokszycach oraz w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej,
Kościuszki i Plantowej. Sukcesywnie odtwarzane są rowy odwadniające drogi gminne.
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Inwestycje
w
infrastrukturę
wodociągowo-kanalizacyjną
i ciepłowniczą

Przy wykorzystaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 590 tys. zł, wykonano
budowę nowej stacji uzdatniania wody w Teodozjowie, która
zaopatruje zachodnią część naszej gminy oraz część gminy
Regnów. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 900 tys. zł.

Wykonana została całkowita przebudowa stacji uzdatniania wody
w Babsku z budową nowego zbiornika wody uzdatnionej. Również
ta inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania
z funduszy unijnych. Koszt całkowity tej inwestycji to 1180 tys. zł.

Sukcesywnie, etapami, przeprowadzana jest modernizacja
i rozbudowa wyeksploatowanej już, liczącej miejscami pół wieku,
sieci ciepłowniczej na osiedlu Mickiewicza w Białej Rawskiej.
Oprócz infrastruktury podziemnej, każdy budynek jest wyposażony
we własny, autonomiczny węzeł cieplny z wymiennikiem ciepła.

Kosztem 376 tys. zł wybudowano wodociąg przy ul. Kolejowej
i Targowej w Białej Rawskiej. Wybudowany był w latach 60-tych
ubiegłego stulecia i był wykonany z rur cementowo-azbestowych,
dlatego musiał zostać wymieniony. Na tę inwestycje zaciągnięto
pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 263 tys. zł, która będzie
umorzona przy realizacji kolejnych inwestycji związanych z szeroko
pojętą ochroną środowiska.

Kolejny odcinek wodociągu, który powstał w ostatnich latach, to
Biała Rawska – Marchaty, za kwotę 490 tys. zł.

Wybudowano także nową sieć wodociągową w miejscowościach
Nowe Przyłuski i Stara Wieś wraz z przyłączami do szkoły
podstawowej i remizy OSP w Starej Wsi. Ten odcinek kosztował
ponad 350 tys. zł, a jego budowa była dofinansowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W bieżącym roku wykonano wodociągi Posdsędkowice – Dańków
z przyłączeniami ośrodka zdrowia i strażnicy OSP w Dańkowie
(długość 2440 m), Dańków – Pachy z przyłączem do szkoły
podstawowej w Pachach (długość 2052 m) oraz Dańków –
Rzeczków – Błażejewice z przyłączeniem szkoły w Błażejewicach
(długość 3800 m). Wszystkie te wodociągi powstały dzięki
dofinansowaniu unijnemu.

Infrastruktura szkoły w Błażejewicach została uzupełniona
o lokalną, przyszkolną oczyszczalnię ścieków.
Inwestycje w infrastrukturę dotyczącą kultury, sportu i rekreacji

W 2015 r przeprowadzono rewaloryzację zabytkowego parku
w Białej Rawskiej. Dokonano rewitalizacji drzewostanu, pojawiły
się nowe nasadzenia zieleni, wytyczono funkcjonalne ścieżki
spacerowe, odnowiono płytę taneczną, oświetlono cały teren,
powstał także nowoczesny plac zabaw z altanką, a przy wejściu do
parku umieszczono toaletę publiczną. Cały teren został ogrodzony.
Wszystkie prace były prowadzone w uzgodnieniu i pod kontrolą
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków.
Całkowity
koszt
inwestycji wyniósł ponad 1,7 mln zł, z czego 910 tys. zł pozyskano
w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Przyrodnicze Perły
Województwa Łódzkiego”.

W tej kadencji wykonano drugą część traktu spacerowego od ul.
Narutowicza do terenu OSiR. Dzięki temu powstał cały ciąg
rekreacyjny wzdłuż bialskich stawów, który może być także
alternatywnym
ciągiem
komunikacyjnym
dla
pieszych
i rowerzystów, pozwalającym ominąć centrum miasta. Na trakcie
znalazło się miejsce dla urządzeń siłowni plenerowej oraz dla wieży
widokowej, z której można podziwiać nie tylko panoramę Białej
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Rawskiej, ale również podglądać przyrodę. Całkowity koszt tej części traktu wyniósł 993 tys.zł i został
sfinansowany dzięki pozyskanej dotacji unijnej.

Sukcesywnie rozbudowywano Rodzinny Park Edukacji, Rozrywki i Sportu przy bialskim kąpielisku.
Znajdują się na nim urządzenia siłowni plenerowej, plac zabaw dla dzieci z konstrukcjami linowymi
do wspinania, plenerowy tor do kręgli, mini golf, zjeżdżalnia linowa oraz kort do squasha. Powstał
także wygodny tor do jazdy dzieci na rowerkach, a dla wszystkich na rolkach, wrotkach, hulajnogach
czy desce skateboardowej. Park rozrywki stanowi doskonałe dopełnienie kąpieliska, traktu
spacerowego i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamontowane urządzenia i infrastruktura pozwala na
prowadzenia na nim lekcji WF, na które dowożone są dzieci ze szkół wiejskich.

Zakupiono i zamontowano wiaty stadionowe na kompleksie boisk OSiR.

Wspólnie z kołem wędkarskim „Złoty Karaś” została przeprowadzona rewitalizacja stawów gminnych
tzw. „Okrągłego” przy OSiR-ze oraz „Środkowego”.

Do końca bieżącego roku zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne budynku starej plebanii, gdzie
powstanie muzeum regionalne, w którym znajdzie się także dostępna dla mieszkańców toaleta.
Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki życzliwości Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Rawskiej,
a także środków finansowych LGD Kraina Rawki.
Inwestycje oświatowe

W minionej kadencji, każda placówka szkolna została zmodernizowana i dostosowana do wymogów
reformy szkolnictwa, likwidującej gimnazja i wprowadzającej ośmioklasową szkołę podstawową.
Obecnie wszystkie szkoły są dobrze przygotowane do realizacji postawionych przed nimi zadań.

W związku z formalną likwidacją gimnazjów, budynek gimnazjum został przekazany Szkole
Podstawowej w Białej Rawskiej. Docelowo będą się w nim uczyć dzieci starsze, a klasy I-III oraz
odziały przedszkole pozostaną w dotychczasowym budynku szkoły. Do końca października będzie
wyremontowane przez położenie nowej nawierzchni syntetycznej boisko wielofunkcyjne na Orliku,
a dla najmłodszych dzieci powstał nowy plac zabaw. Zmodernizowano nagłośnienie hali sportowej.

Wykonano remont dachu w szkole podstawowej w Babsku. Zaadaptowano pomieszczenia na nowe
sale lekcyjne. Do końca października zostanie wykonany remont starej części szkoły w celu
zaadaptowania go na potrzeby przedszkolaków.

Szkoła Podstawowa w Błażejewicach oprócz inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych wzbogaciła się
o nowe pomieszczenia zaadaptowane z części kuchenno-świetlicowej.

W Szkole Podstawowej w Chodnowie wyremontowano ogrodzenie i odnowiono wnętrza, wymieniono
również wyeksploatowane szambo.

Szkoła Podstawowa w Lesiewie została przekształcona w szkołę z oddziałami integracyjnymi.
W związku z tym została przeprowadzona gruntowna modernizacja pomieszczeń, utworzono salę
sensoryczną i pomieszczenia do pracy z dziećmi o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.
Z udziałem środków zewnętrznych utworzono także ogródek dydaktyczny.

Szkoła Podstawowa w Pachach została przystosowana do przyjęcia dwóch dodatkowych roczników
uczniów przez przejęcie na jej potrzeby pomieszczeń po dotychczasowym mieszkaniu służbowym.
Dzięki środkom pozyskanym z WFOŚiGW utworzono świetnie wyposażoną pracownię przyrodniczą

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi pozyskała nowe pomieszczenia dla opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi, w najbliższym czasie zostanie dobudowana nowa pracownia w formie
przeszklonej oranżerii.

W przedszkolu trwają prace adaptacyjne w celu pozyskania pomieszczeń na potrzeby najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości
przekraczającej 800 tys. zł, powstanie tam żłobek dla 24 maluchów.

Wszystkie placówki oświatowe aktywnie pozyskiwały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki czemu powstały świetnie wyposażone pracownie
przyrodnicze, ogródki dydaktyczne, ekopracownie i place zabaw.

Świetlice wiejskie

Corocznie modernizowane są świetlice wiejskie. Środki na ten cel pochodzą z funduszu
sołeckiego oraz dotacji Gminy Biała Rawska. Doposażono świetlice wiejskie w Chrząszczewie,
Dańkowie, Jelitowie, Rosławowicach, Słupcach, Starej Wsi, Teodozjowie, Woli-Chojnacie.
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Białej

Rawskiej,

Babsku,

Chodnowie,

Dańkowie,

Grzymkowicach, Ossie, Rosławowicach, Starej Wsi, Szczukach, Woli-Chojnacie.



Wykonano remonty świetlic w Jelitowie i Teodozjowie.



Podniesiono standard wiejskich terenów rekreacyjnych w Lesiewie, Marchatach, Ossie, Wólce
Lesiewskiej i Żurawce



W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona adaptacja dawnej zlewni mleka w Niemirowicach
i powstanie tam świetlica wiejska dla mieszkańców. Skomplikowana sytuacja prawna gruntów
i trudności z wyłonieniem wykonawcy spowodowały opóźnienie tej inwestycji.

Pozostałe inwestycje



Wykonano remont i termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Dańkowie. Znajdują się
w nim także mieszkania komunalne. Inwestycję o wartości 550 tys. zł udało się przeprowadzić
dzięki pozyskaniu dotacji unijnej w wysokości ponad 200 tys. zł.



Wyremontowano budynek biblioteki miejskiej. Oprócz termomodernizacji, wymiany drzwi
i okien, toalet, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania zasilaną pompami ciepła
w

miejsce

dotychczasowego,

drogiego

ogrzewania

elektrycznego.

Także

ta

inwestycja

o wartości 676 tys. zł była przeprowadzona z wykorzystaniem środków unijnych.



Zdewastowana zlewnia mleka w Białogórnym została przebudowana na cele mieszkaniowe.
Dzięki temu uzyskano dwa nowe lokale socjalne. Koszt inwestycji wyniósł 146 tys. zł i został
pokryty z wykorzystaniem dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 64 tys. zł.



Przeprowadzono termomodernizację budynków gminnych przy ul. Jana Pawła II 57. Docieplono
wszystkie

budynki,

wymieniono

okna,

drzwi

garażowe,

docieplono

stropodachy,

wyremontowano schody wejściowe, zmodernizowano źródło ciepła. Całość została estetycznie
oświetlona. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 900 tys. zł i został sfinansowany z udziałem
środków Unii Europejskiej. Remontowi poddano także gminne garaże i budynki gospodarcze.



Gmina nabyła mieszkanie w Babsku, w którym została osiedlona rodzina repatriantów z terenu
Kazachstanu. Koszt zakupu, remontu i wyposażenia mieszkania został zrefundowany przez
Wojewodę Łódzkiego.



OSP w Białej Rawskiej wzbogaciła się o nowy ciężki samochód bojowy o wartości 1 mln zł,
z czego środki budżetowe wyniosły ¼. Pozostałe 750 tys. zł pozyskano ze środków unijnych
oraz dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i WFOŚiGW.



W miejsce kilkunastoletniego gminnego busa zakupiono za niespełna 80 tys. zł dwuletni
samochód mercedes vito.



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupił samochody ford transit i dacia do
obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i przewozu sprzętu i osób. Zakupiono także piaskarkę,
wyremontowano
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śmieciarkę,

wykonano

adaptację

przekazanego

przez

OSP

Chodnów
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samochodu, który jest przeznaczony do zwalczania śliskości dróg. Zakupiono nowe urządzenia
do oczyszczalni ścieków.



Zmodernizowano oświetlenie uliczne w Chrząszczewku, Marchatach, Przyłuskach, Szwejkach
Małych, Starej Wsi, Wilczych Piętkach, Zofianowie i Żurawi oraz w Białej Rawskiej.



Sukcesywnie wymieniane są oprawy świetlne oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy
LED



Wykonano remonty studni wiejskich w Konstantynowie i Rosławowicach.



Zakupiono stację meteorologiczną z opcją przesyłania komunikatów z uwzględnieniem
warunków ważnych dla upraw sadowniczych w miejscowości Zofiów.



Realizowany jest unijny projekt montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej oraz w gospodarstwach indywidualnych. Jego zakończenie planowane jest na listopad
bieżącego roku.

Najbliższe plany inwestycyjne wynikające z rozpoczętych projektów unijnych



W ramach projektu unijnego „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie
Rawki” zostanie wybudowana ścieżka rowerowa z Białej Rawskiej do Ossy. Przyczyni się ona nie
tylko do zwiększenia atrakcyjności naszej gminy, ale wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.
Inwestycja ta stanowi dokończenie projektu, w ramach którego powstał już Rodzinny Park
Rozrywki i trakt spacerowy.

Na ten cel pozyskano dofinansowanie unijne w

kwocie

przekraczającej 2,7 mln zł.



Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej obejmująca przebudowę układu drogowego oraz
modernizację Placu Wolności

i Placu Kościelnego.

Ośmiomilionowa

inwestycja zostanie

zrealizowana przy udziale środków unijnych w wysokości niemal 5,7 mln zł.



Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej i Topolowej.



Dokończenie modernizacji sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej.



Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych.
Wymienione tu zostały jedynie najważniejsze inwestycje. Poza nimi na bieżąco dokonywane są

mniejsze remonty i modernizacje dróg, szkół, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury wodno
-kanalizacyjnej czy oświetlenia.
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Działania na rzecz społeczeństwa
Działania w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej

Od października bieżącego roku, dzięki pozyskanej dotacji ze
środków Unii Europejskiej zostanie uruchomiony w budynku
przedszkola publiczny żłobek, w którym opiekę znajdzie 24 dzieci.
Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania żłobka, pobyt w nim będzie
nieodpłatny, a rodzice będą jedynie pokrywać koszty wyżywienia.

Jednym z najważniejszych zadań, jakim musiał sprostać samorząd
gminy, było wprowadzenie reformy oświatowej. Wiązało się to ze
stopniowa likwidacją gimnazjum i dostosowaniu wszystkich szkół
podstawowych do obsłużenia dodatkowych dwóch roczników dzieci.
Było to zadanie zarówno kosztowne pod względem finansowym, jak
i stanowiło duże wyzwanie organizacyjne. We wszystkich szkołach
przeprowadzono praca adaptacyjne, które zostały wyszczególnione
w części informatora dotyczącej inwestycji. Na te prace rząd nie
przewidział pomocy dla gmin, a ich całkowity koszt można
oszacować na poziomie ok. 2 mln zł. W niektórych przypadkach
udało się nam pozyskać dofinansowanie na wyposażenie pracowni
szkolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Zmiany organizacyjne pozwoliły na zapewnienie pracy wszystkim
nauczycielom pracującym dotychczas w placówkach prowadzących
przez gminę.

Aby w pełni umożliwić dzieciom z terenu gminy korzystanie
z infrastruktury sportowej, uczniowie starszych klas szkół
podstawowych mają możliwość korzystania z lekcji WF na hali
sportowej przy dotychczasowym gimnazjum w Białej Rawskiej,
zapewniono dowóz dzieci na te zajęcia.

W ramach projektu unijnego „Poprawa jakości edukacji w szkole
podstawowej w Białej Rawskiej” pozyskano ponad 410 tys. zł na
doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, kształcenie nauczycieli,
poprawę
infrastruktury
teleinformatycznej
oraz
zajęcia
wyrównawcze dla dzieci.

Konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej naszym najmłodszym
mieszkańcom sprawiła, że zwiększyła się liczba przedszkolaków.
Powstały oddziały przedszkolne przy każdej szkole podstawowej,
a w Babsku utworzono oddział zamiejscowy Przedszkola. Konieczne
były także zmiany lokalowe. Starsze dzieci uczęszczają do
pomieszczeń przedszkolnych w szkole podstawowej w Białej
Rawskiej, a maluchy pozostały w budynku przedszkola.

Na rozwój opieki przedszkolnej pozyskano w mijającej kadencji
wsparcie z funduszy unijnych w wysokości przekraczającej 2 mln zł.

Corocznie w maju, organizowany jest Bialski Piknik Profilaktyczny,
w trakcie którego wszyscy mieszkańcy gminy mają dostęp do
bezpłatnych badań lekarskich: morfologii, mammografii, RTG płuc,
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spirometrii, konsultacji specjalistów z zakresu okulistyki, laryngologii, dermatologii, onkologii,
ginekologii i innych. Badania te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, wykonuje się ich
każdorazowo ponad 2 tysiące.

Organizowane były także spotkania z autorami książek z zakresu zdrowia. Swoje wykłady mieli tu
m. in. dr Józef Krop z Kanady, Jerzy Zięba i dr Iwa Jonik.

Odpowiadając na potrzeby społeczne, przy wsparciu funduszy unijnych, od nowego roku szkolnego
będzie funkcjonował żłobek dla 24 dzieci. Jego siedzibą jest budynek przedszkola.

Zwiększyły się zadania gminy w zakresie opieki społecznej. Wypłacane są na bieżąco zasiłki
z programu rządowego „500+” oraz „wyprawki szkolnej”.

Działająca od 2012 r. Świetlica Środowiskowa, z której korzysta 30-50 dzieci również pozyskuje
środki unijne. W ramach realizowanego w latach 2016-2018 projektu „Równe szanse” pozyskano
ponad 450 tys. zł. Dzięki temu dzieci miały zapewnione bezpłatne korepetycje z matematyki
i języka angielskiego, zorganizowano zajęcia aktorskie, taneczne, kroju i szycia oraz informatyczne,
prowadzono dożywianie.
Działania w zakresie kultury, rozrywki i sportu

Najważniejszym wydarzeniem integrującym mieszkańców naszej gminy są coroczne Dożynki
Gminne organizowane pod hasłem „Święto plonów w Jabłkowej Krainie”. W roku 2017
organizowaliśmy Dożynki Powiatowe. W części rozrywkowej, mogliśmy oklaskiwać takich artystów
jak Kabaret pod Wyrwigroszem, Jerzego Kryszaka, zespół Wilki, Milano, Poparzeni Kawą Trzy
i innych wykonawców.

Drugim cyklicznym wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym są czerwcowe festyny „Niedziela
w Białej”. Wszyscy możemy zapoznać się z dorobkiem artystycznym naszych uczniów, a kontakt
z gwiazdami estrady zapewniali tacy artyści jak grupa AKCENT z Zenkiem Martyniukiem, zespół
PIĘKNI I MŁODZI czy POWER PLAY.

Mieliśmy okazję obejrzeć stworzony przez bialszczan skupionych wokół Fundacji Generator Kultury
film o działającym tu oddziale partyzanckim „Dzik” pod tym właśnie tytułem, wyreżyserowany przez
naszego mieszkańca Łukasza Chojeckiego. Fabularno-dokumentalny film obecnie jest wystawiany
w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych, gdzie zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.
Realizacja była finansowana w części przez samorządy powiatu rawskiego, w tym także przez gminę
Biała Rawska.

W kalendarz wydarzeń kulturalnych wpisały się na stałe takie wydarzenia jak Orszak Trzech Króli
czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, będąca okazją nie tylko do ulicznej kwesty, ale również
do zabawy przy działających w MGOK-u zespołach muzycznych i tanecznych.

Grupa muzyczno-teatralna Albi Artheamus wystawiła kilka spektakli: „Płaszcz” nawiązujący do
atmosfery gogolowskiej, XIX-wiecznej Rosji, „To było tak, czyli śpiewające listy z podróży”
nawiązujące do wzajemnej fascynacji Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, „Piensa en mi”
poświęcony był muzyce z latynoskiego kręgu kulturowego, a „Cała para w gwizdek” to refleksja nad
istotą polskiego charakteru narodowego. Przedstawienia bialskiej grupy wystawiane były również
poza naszym miastem.

Kolejnym cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez naszą gminę jest plener malarski,
w którym uczestniczą artyści z całej Polski uwieczniając na swoich obrazach piękno przyrody,
architektury i historii ziemi bialskiej.

Corocznie organizowane są takie obchody Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Rocznicy Konstytucji 3-go
Maja, Święta Niepodległości, Dnia Edukacji Narodowej oraz wigilijne jasełka. Uświetniają je występy
zarówno grup artystycznych działających w naszej gminie, w tym Orkiestry Dętej, Kapeli Bialskiej
seniorów – słuchaczy Bialskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzieży, jak również artyści
estrady, kabaretu i operetki.
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Występy
artystyczne
organizowane
są
również
bez
szczególnych okazji: gościliśmy muzyków Filharmonii Łódzkiej
z koncertem „Kolory Polski”, występował Reprezentacyjny
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oraz Orkiestra Perkusyjna
Żyrardowskie Uderzenie. Młodzi mieszkańcy bawią się przy
muzyce disco polo, techno i klubowej.
Fundacja Generator Kultury organizuje przedstawienia teatralne
z udziałem artystów teatrów warszawskich i łódzkich.
Artyści Seniorzy przygotowali cykl przedstawień dla dzieci
opartych na znanych bajkach „Królewna Śnieżka”, „Złota
Rybka”.
Raz w miesiącu, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
odbywają się Spotkania z Bialską Historią, w których członkowie
Bialskiego
Stowarzyszenia
Historycznego
przedstawiają
słuchaczom wydarzenia z przeszłości naszej okolicy.
W ostatnim czteroleciu odwiedzali nas również pisarze,
dziennikarze, podróżnicy. Gościliśmy m. in. Szymona Hołownię,
Ewę Polak-Pałkowicz, Romana Czejraka, Krzysztofa Miklasa,
Edwarda Łysiaka i Joannę Bator.
W 2017 r. swoje stulecie obchodziła Bialska Orkiestra Dęta.
Została ona uhonorowana nagrodą Sejmiku Województwa
Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Orkiestra
koncertuje nie tylko w naszej gminie i powiecie – występowała
również w Zakopanem.
Każdego roku, w maju odbywa się Bialski Rajd Rowerowy,
w którym biorą udział mieszkańcy naszej gminy. Frekwencja
wynosi ponad 100 osób.
Także w maju, organizowany jest Marszobieg Bialskimi Sadami
na trasie Biała Rawska – Podsędkowice – Biała Rawska.
Uczestnicy oprócz zdrowego spędzania czasu rywalizują
o nagrody, a całość kończy się wesołym piknikiem.
Kolejnymi corocznymi rozgrywkami są zawody sportowopożarnicze. W minionej kadencji wyróżniały się w nich OSP
Chodnów i OSP Chrząszczew.

Ważne wydarzenia w gminie
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Liczba mieszkańców gminy Biała Rawska na dzień 31.08.2018 r.
wynosiła 11382.
W ostatnich latach rolnicy byli doświadczani klęskami
żywiołowymi mającymi wpływ na wysokość plonów. W 2015 r.
było to gradobicie, huragan i susza, w 2017 r. uprawy zostały
zniszczone przez styczniowe mrozy, a plony ucierpiały na
skutek wiosennych przymrozków, w roku bieżącym nawiedziła
nas susza. Dzięki staraniom burmistrza oraz powiatowej Komisji
Rolnictwa, zjawiska te zostały sklasyfikowane przez Wojewodę
Łódzkiego jako klęski i dotknięci nimi rolnicy skorzystali
z pomocy rządowej. Szkody wyniosły w sumie ponad 150 mln
zł, a dotknięte nimi gospodarstwa mogły skorzystać
z preferencyjnych kredytów klęskowych oraz z pomocy na
odtworzenie środków trwałych.
Co roku organizowane są obchody 50-ciolecia pożycia
małżeńskiego. Podczas uroczystości, w dostojnej atmosferze,
jubilaci otrzymują przyznane przez Prezydenta RP medale za
długoletnie pożycie, kwiaty i upominki. Uroczystości przebiegają
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w dwóch etapach – odprawiana jest uroczysta Msza Św. w intencji Jubilatów, a w części świeckiej
występuje bialska Kapela Ludowa.
W roku 2018 mieliśmy również okazję świętować jubileusz 100 lat naszej mieszkanki, pani Marianny
Muranowicz z Byk.
Gmina Biała Rawska nawiązała współpracę z chorwacką gminą Valpovo. W ramach podpisanego
porozumienia chcemy prowadzić wymianę kulturalna, gospodarczą, a także nawiązać kontakty
pomiędzy placówkami oświatowymi obu gmin oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi.
Podobną współpracę nawiązano z gminą Chmielnik z woj. świętokrzyskiego.
Został uruchomiony gminny system powiadamiania SMS o zagrożeniach i wydarzeniach w gminie. Tą
droga przekazywane są również informacje o programach skierowanych do mieszkańców, w tym np.
o postepowaniach odnoszących się do klęsk żywiołowych w rolnictwie. Osoby zainteresowane
otrzymywaniem takich powiadomień mogą zgłaszać się do Urzędu (pokój 21) w celu dopisania
swojego numeru telefonu do listy odbiorców.
Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu, została zmieniona nazwa ul. 15 Grudnia
w Białej Rawskiej. Przywrócono przedwojenna nazwę tej ulicy – Kolejowa. Przy okazji uporządkowano
nazewnictwo składającej się z dwóch oddzielonych odcinków ul. Przemysłowej, nadając jej nazwę
Targowa, a nadano nowe nazwy ul. Nadrzecznej i Owocowej.
Dla Rejonowego Koła Pszczelarzy w Białej Rawskiej skupiającego ponad 40 okolicznych pszczelarzy
ufundowano sztandar. W uroczystości jego poświęcenia wzięli udział przedstawiciele organizacji
pszczelarskich z całego województwa łódzkiego.

Ważne wydarzenia w Urzędzie Miasta i Gminy









W 2015 r. z okazji XXV-lecia samorządu terytorialnego, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na
którą zaproszono wszystkich radnych siedmiu dotychczasowych kadencji. W sesji wziął także udział
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, Starosta Rawski Józef Matysiak oraz
Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Leszek Świątalski.
Co roku, przy obchodach Dnia Sołtysa wybieramy Sołtysa Roku. W tej kadencji ten zaszczytny tytuł
uzyskali: Zdzisław Śliwa z Ossy, Bożena Karpińska z Wólki Babskiej, Kazimierz Wojciechowski
z Franopola oraz Władysław Biedrzycki z Goślin.
Powołana w 2013 r. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” została wyróżniona za
swoją działalność przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem Lodołamacza za kreowanie nowych
miejsc pracy i stwarzanie szans na powrót do pracy osób jej potrzebujących. W 2015 r. powstał przy
niej Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie w spółdzielni i ZAZ-ie
znalazło ponad 50 osób.
Wysiłki naszego samorządu gminnego zostały docenione przez organizacje monitorujące pracę
samorządów. Efektem tego są uzyskane tytuły: EURO-GMINA 2015, Przyjazny Urząd, Samorząd
Przyjazny Rodzinie. Wzorowa Gmina. Corocznie nasze działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej są
też doceniane przez organizacje zajmujące się tą tematyką.
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Projekty finansowane ze środków zewnętrznych
Ogółem w mijającej kadencji w ramach złożonych przez gminę
projektów pozyskaliśmy 30,5 mln zł.
Projekty unijne:
1. Żłobek „Bialskie Smyki” –
811 000,00 zł
2. Kompleksowa poprawa edukacji –
1 859 590,00 zł
3. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Biała Rawska –
736 732,27 zł
4. Kanalizacja Topolowa-Polna w Białej Rawskiej – 583 468,99 zł
5. Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Dańkowie –
200 393,87 zł
6. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta – 885 481,69 zł
7. Rodzinny Park Rozrywki ze ścieżką rowerową – 2 729 293,57 zł
8. Fotowoltaika –
1 274 901,57 zł
9. Remont starej części szkoły w Babsku –
623 577,28 zł
10.Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej –
5 294 126,73 zł
11.Poprawa edukacji w szkole podstawowej w Białej Rawskiej –
410 477,01 zł
12.Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu –
683 480,06 zł
13.Informatyzacja Urzędu Miasta –
179 129,00 zł
14.System zarządzania administracją –
239 263,93 zł
15.Wodociągi –
1 998 353,00 zł
16.Rozwój sieci opieki przedszkolnej –
201 602,63 zł
17.Projekt „Równe szanse dla najmłodszych” –
242 679,74 zł
18.Doposażenie oddziałów przedszkolnych –
191 758,00 zł
19.Projekt „Równe szanse” (MGOPS) –
332 387,37 zł
Ogółem w ramach projektów unijnych pozyskaliśmy 19,4 mln zł.
Na cele związane z modernizacją dróg otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości ponad 4,2 mln zł.
Inwestycje związane z ochroną środowiska uzyskały wsparcie
WFOŚiGW w wysokości ponad 5,2 mln zł. Kwota ta nie obejmuje
pożyczek, które będą umorzone w przyszłości.
Z pozostałych źródeł pozyskaliśmy 2,7 mln zł.
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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
Świetlica Środowiskowa
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała Rawska
tel. (46) 815 93 81
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała Rawska
www.sds.bialarawska.pl
e-mail: sdsbr@wp.pl
tel. (46) 815 93 81
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Żurawia 1
96-230 Biała Rawska
e-mail: zgkzurawia@wp.pl
tel. (46) 815 94 49

Publiczne placówki oświatowe:
Przedszkole w Białej Rawskiej
ul. Mickiewicza 38
96 - 230 Biała Rawska
www.przedszkole38.szkolnastrona.pl
e-mail: przedszkole38@o2.pl
tel. (46) 815 94 26
Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Babsku
al. Lipowa 12
96-200 Rawa Mazowiecka
www.spbabsk.edupage.org
e-mail: spbabsk@wp.pl
tel. (46) 815 02 23
Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. J. Kochanowskiego w Białej Rawskiej
ul .Mickiewicza 22
96-230 Biała Rawska
www.sp.bialarawska.rawa-maz.pl
e-mail: spbiala10@wp.pl
tel. (46) 815 93 76
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Popiełuszki w Chodnowie
Chodnów 1
96-230 Biała Rawska
www.spchodnow.szkolnastrona.pl
e-mail: szpodchodnow@gazeta.pl
tel. (46) 815 97 26
Szkoła Podstawowa
im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Pachach
Pachy 25
96-230 Biała Rawska
e-mail: sp_pachy@op.pl
tel. (46) 815 94 68
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi
Stara Wieś 17
96-230 Biała Rawska
www.spstarawies.szkolnastrona.pl
e-mail: sp-starawies@edu.pl
tel. (46) 815 93 23
Szkoła Podstawowa im. Boh. Pow. Warszawskiego
w Błażejewicach
Błażejewice 10a
96-230 Biała Rawska
www.spblazejwice.szkolnastrona.pl
e-mail: szkola.blazejewice@op.pl
tel. (46) 815 95 27
Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła
II w Lesiewie
Wólka Lesiewska 14a
96-230 Biała Rawska
www.splesiew.szkolnastrona.pl
e-mail: szkolalesiew@op.pl
tel. (46) 815 09 11
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