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XII Dożynki Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej
pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Powiat Rawski dożynki organizuje już po raz dwunasty. Święto plonów
to czas zabawy i radości, ale bawiąc się, pamiętamy o rolnikach
i sadownikach dotkniętych tegoroczną klęską powodzi, którym nie dane jest
cieszyć się z zebranych plonów. Solidaryzując się z nimi oddajemy
w Państwa ręce kolejny numer „Wieści z Powiatu Rawskiego”.
Zarząd Powiatu Rawskiego
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Gospodarze XII Dożynek Powiatowych
Miejscem tegorocznych
dożynek jest Rawa
Mazowiecka. Dlaczego
właśnie miasto?
Józef Matysiak - Miasto Rawa
Mazowiecka już po raz drugi
jest współgospodarzem dożynek powiatowych. Odbywają
się one kolejno w każdej z
gmin należących do Powiatu
Rawskiego. W tym roku za
zebrane
plony
dziękować
będziemy w stolicy powiatu.
Co uważa Pan za sukces obecnej kadencji, co jest
największym wyzwaniem na przyszłość?
- Dla mnie najważniejsze jest istotne ożywienie gospodarcze,
z jakim mamy do czynienia, zwłaszcza w mieście Rawa
Mazowiecka, gdzie z powodzeniem funkcjonują dwie strefy
przemysłowe: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Rawska
Strefa Przedsiębiorczości. Dają one możliwość pozyskiwania
nowych inwestorów, skutkują nowymi miejscami pracy
i dodatkowymi wpływami z podatków do kasy miasta. Możemy
się poszczycić dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków
unijnych na inwestycje w infrastrukturę drogową, oświatową
i sportową. Dzięki środkom zewnętrznym w znacznej mierze
doposażono w nowoczesny sprzęt rawski szpital. Miało
to wpływ na pozytywne zakończenie procesu restrukturyzacji
szpitala, co przyniosło umorzenie znacznej części zadłużenia.
Wyzwaniem jest budowa nowego pawilonu szpitalnego
i zapewnienie mieszkańcom powiatu powszechnej dostępności
do usług medycznych na wysokim poziomie.
Ważnym zagadnieniem jest lokalizacja nowych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy. Kontynuowanie modernizacji
dróg powiatowych i dalszy rozwój bazy oświatowej i sportowej
przez
budowę
w
Rawie
Mazowieckiej
stadionu
lekkoatletycznego.
Kolejnym wyzwaniem jest budowa sieci internetu
szerokopasmowego dającego możliwość mieszkańcom
powiatu nieograniczonego dostępu do wszelkiego typu
informacji, również tych będących w zasobach administracji
publicznej.

Dożynki powiatowe odbywają się w tym roku na
terenie Miasta Rawa
Mazowiecka. Skąd decyzja
o współorganizacji dożynek
w mieście?
Eugeniusz Góraj - Pan
Starosta
zaproponował
to miejsce, a ja chętnie na ten
pomysł przystałem. Z wielu
względów. Rawa Mazowiecka
jest
stolicą
Powiatu
Rawskiego.
Organizacyjnie
jesteśmy przygotowani na tego typu imprezy. Poza tym teren
Zamku Książąt Mazowieckich posiada odpowiednie zaplecze
techniczne i jest tak wyjątkowy, że uczestnicy dożynek będą
się tutaj na pewno dobrze bawić.
Przy okazji goście będą również mogli korzystać
z innych atrakcji Rawy Mazowieckiej. A jest ich wiele. Mamy
m.in. przepiękne tereny rekreacyjne nad zalewem Tatar oraz
zabytkowy park.
Rawa Mazowiecka to miasto, w którym dużo się dzieje.
Jaka działalność, jako gospodarza miasta, jest dla Pana
najważniejsza?
- Od początku kieruję się zasadą „Przede wszystkim
gospodarka”. W Rawie wciąż przybywa inwestorów, ludzie
znajdują zatrudnienie. Działamy również intensywnie na rzecz
poprawy warunków życia naszej lokalnej społeczności.
Remontujemy bazę oświatową, poprawiamy infrastrukturę
i drogi, upiększamy miasto. Budujemy krytą pływalnię ze
sztucznym lodowiskiem, która jest marzeniem kilku pokoleń
rawian. Warto podkreślić, że Starostwo Powiatowe w Rawie
Mazowieckiej dokłada do tej inwestycji 4 mln zł.
Miasto wykorzystuje wszystkie możliwości finansowania
realizowanych inwestycji. Korzysta z różnych źródeł
zewnętrznych, w tym ze środków unijnych. Wymieńmy
chociażby pozyskane fundusze na drogę obwodową miasta,
remont Miejskiego Domu Kultury, modernizację sieci
wodno-kanalizacyjnej, ścieżkę rowerową.
j.ch.

Rok 2010 jest rokiem wyborczym. Jak Pan myśli, czy nowy
samorząd będzie kontynuował ten stary i piękny element
polskiej kultury, jakim są dożynki?
- Jestem przekonany, że dożynki są wydarzeniem mocno
zakorzenionym w polskiej tradycji i kulturze. Od 12 lat, czyli od
chwili przywrócenia powiatów, na ziemi rawskiej odbywają się
dożynki powiatowe. Stały się one ważnym i oczekiwanym
wydarzeniem społecznym i kulturalnym.
s.k.

GŁÓWNI SPONSORZY

POZOSTALI SPONSORZY
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w Sadkowicach, Andrzej Biedrzycki – Gospodarstwo sadownicze w Dańkowie, DARIA
Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Dariusz Woszczyk, DREWBUD Kazimierz Budek, FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., FOOD SERVICE sp. z o.o., Ryszard Imioła Usługi Geodezyjne, GALWIN Elżbieta i Jan Wińkowscy, Bożena Janeczek – Sklep Mięsny,
Teresa Koper – Stołówka-Żywienie Młodzieży, MAKOWSCY Sp. j. Halina i Kazimierz Makowscy, MARINEX – Maria, Ryszard i
Mariusz Gwiazdowicz, METALBUD sp. z o.o., Jarosław Pyta – Gospodarstwo sadownicze we Franopolu, Mieczysław Pyta –
Gospodarstwo sadownicze we Franopolu, MULTIMEDIA Polska S.A., ROLMASZ sp. j. Krystyna Klemba, Bożena Milczarek, SKOK
Jaworzno Oddział w Rawie Mazowieckiej, SOMAR – Piekarnia Marek Sobczyk, Agnieszka Sipak Handel Obwoźny, Zakłady Mięsne
SILARES – Renata Jabłońska Łochów, SKR Rawa Mazowiecka, VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A, WEŁNOMARK Ireneusz
Markiewicz, WETEN Jan Kalarus, Zakład Elektroinstalacyjny Marek Łęczycki, Renisław Zwoliński Zakład Piekarniczo-Cukierniczy,
ZUST - Kazimierz Stefański.
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Nadal będziemy leczyć się w Rawie
fot. Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy

Panie Wicestarosto trwają
czynności związane ze
zmianami organizacyjno –
prawnymi rawskiego szpitala.
Co to oznacza dla
mieszkańców Powiatu
Rawskiego?
Marian Krzyczkowski - Na
chwilę
obecną
największym
problemem rawskiego szpitala jest brak środków finansowych
na spłatę istniejącego zadłuŜenia i na konieczne inwestycje,
związane z dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń placówki
do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Niezbędne jest równieŜ doposaŜenie w nowoczesny sprzęt
i aparaturę medyczną. PoniewaŜ obecnych budynków nie da
się przystosować do stawianych wymogów, konieczna jest
budowa nowego pawilonu. Jest to inwestycja, bardzo
kosztowna, szacuje się, Ŝe będą to wydatki rzędu 30 milionów
złotych.
Podejmowane róŜnorakie działania restrukturyzujące
spowodowały, Ŝe nie ma juŜ strat na działalności bieŜącej.
Są natomiast stare zobowiązania ciągnące szpital w dół.
Szukając rozwiązania tej trudnej dla szpitala sytuacji,
Rada Powiatu podjęła decyzję o przystąpieniu do rządowego
programu pt. ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”,
zakładającego oddłuŜenie szpitali publicznych.
W związku z tym został przygotowany ,,Program
reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze
Powiatu Rawskiego”. W ramach tego programu planowane jest
przekształcenie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, poprzez jego
likwidację i wydzierŜawienie uŜytkowanego przez niego mienia
podmiotowi, który na jego bazie utworzy niepubliczny zakład,
w celu kontynuacji realizacji świadczeń zdrowotnych
przejętych po zlikwidowanym SPZOZ. Warto w tym miejscu
przypomnieć, iŜ jest to podstawowy warunek uzyskania dotacji
z budŜetu państwa na pokrycie części przejętych przez powiat
zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie. Na dzisiaj nie znamy
dokładnej kwoty umorzonych zobowiązań.
JeŜeli chodzi o to, czy mieszkańcy Powiatu mogą być
spokojni o świadczone usługi zdrowotne, to moim zdaniem tak.
W warunkach przetargowych zabezpieczone zostały te
kwestie. Nowy podmiot, tak jak dotychczasowy, będzie
realizował nieodpłatne świadczenia zdrowotne wynikające
z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Czy powołanie podmiotu niepublicznego, to najlepsze
rozwiązanie i czy nie ma obaw, Ŝe samorząd nie będzie
miał wpływu na jakość i zakres świadczonych przez nowy
podmiot usług?
- Trzeba powiedzieć jasno, Ŝe niezaleŜnie od formy, w jakiej
będzie funkcjonował szpital rawski, to Zarząd i Rada Powiatu
Rawskiego będą w dalszym ciągu ponosić odpowiedzialność
za zabezpieczenie szpitalnej opieki medycznej na terenie
powiatu. Nikt z nas takiej odpowiedzialności nie zdjął i nie
zdejmie, chyba, Ŝe zmieni się stan prawny.

Idąc dalej. JeŜeli ponosi się odpowiedzialność, to najlepiej
byłoby gdyby była pełna kontrola nad instytucją, która realizuje
takie świadczenia. Pełna kontrola samorządu jest moŜliwa
w przypadku, gdy będzie to w dalszym ciągu zakład publiczny
w takiej formie jak dotychczas lub ewentualnie spółka ze 100%
udziałem samorządu, najlepiej tego, który odpowiada za ten
szpital.
Jeśli chodzi o zachowanie kontroli nad nowym
podmiotem i nad tym, co będzie się działo w rawskim szpitalu,
to samorząd taką kontrolę nadal będzie miał, poniewaŜ będzie
w dalszym ciągu właścicielem majątku szpitala. Nieruchomości
zostają własnością powiatu, umowa dzierŜawy przewiduje
takŜe złoŜenie weksla in blanco przez inwestora, jak i wiele
innych zabezpieczeń dających moŜliwość zerwania umowy,
w przypadku gdy inwestor nie będzie wywiązywał się z jej
postanowień. NajwaŜniejsze jest to, Ŝeby szpital funkcjonował
na terenie Powiatu Rawskiego i Ŝebyśmy my, jego mieszkańcy
mogli nadal leczyć się tutaj.
Co w takim razie ze starym zadłuŜeniem?
- Jeśli chodzi o stare zadłuŜenie szpitala to zgodnie
z załoŜeniami programu - przejmuje je Powiat. Wysokość tego
zadłuŜenia nie jest jeszcze do końca wiadoma, albowiem
pomoc rządowa proponowana w ramach programu pt.
,,Wsparcie
jednostek
samorządu
terytorialnego
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
obejmuje zobowiązania publiczno-prawne oraz zaciągnięte
kredyty bankowe na spłatę zobowiązań objętych programem
restrukturyzacyjnym z 2005 roku. Szacujemy, ze moŜe to być
kwota ok. 6 milionów zł. Pozostałe zobowiązania, nie objęte
programem, pokrywane będą z czynszu dzierŜawnego
płaconego przez dzierŜawcę majątku.
Trudna sytuacja finansowa szpitali powiatowych jest
powszechnie
znana.
Czy
szukano
systemowego
rozwiązania tej sytuacji?
Samorządy
powiatowe
ponoszą
odpowiedzialność
za funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej
na ich terenie. JednakŜe odpowiedzialność ta nie wiąŜe się
ze
środkami
finansowymi.
Samorząd
ponosi
odpowiedzialność, a pieniędzmi dzieli NFZ, czyli rząd. I to,
moim zdaniem jest nieporozumieniem. Konwent powiatu
województwa łódzkiego kilka lat temu proponował, Ŝeby
dokonać dalszego ciągu reformy i pieniądze przeznaczone na
leczenie dać do budŜetów powiatów czy województw, jeśli
szpitale są wojewódzkie. Samorządy by sobie z tym
problemem poradziły. Ale to chyba niestety nie o to chodziło w
tej reformie wszystkim dotychczasowym rządom. Problem
równieŜ polega na tym, Ŝe nie idzie się w kierunku reformy i
zmiany ustawy o publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
aby stworzyć publicznym podmiotom równe szanse,
co spółkom prawa handlowego. Przyjęto, Ŝe publiczne zakłady
są źle zarządzane, dlatego proponuje się samorządom pomoc
finansową, warunkując jej otrzymanie przekształceniem szpitali
w spółki, a przecieŜ są przykłady dobrze funkcjonujących
publicznych jednostek słuŜby zdrowia, jak i teŜ źle
funkcjonujących spółek.

PATRONI MEDIALNI
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Starostowie tegorocznych doŜynek
fot. Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy

Czy
propozycja
objęcia
funkcji starosty doŜynek była
dla Pana zaskoczeniem?
Grzegorz Stefaniak - Tak.
Muszę przyznać, Ŝe to wyróŜnienie
jest
dla
mnie
niespodzianką i ogromnym
zaszczytem. Mam nadzieję,
Ŝe podołam powierzonym mi
obowiązkom. DoŜynki to przecieŜ najwaŜniejsze święto dla
wszystkich rolników. Są swoistym podsumowaniem roku
cięŜkiej pracy i stanowią okazję do bezpośredniego kontaktu
z lokalnymi władzami oraz instytucjami świadczącymi pomoc
dla rolnictwa. A jako mieszkaniec Rawy Mazowieckiej cieszę
się, Ŝe tegoroczne święto plonów odbędzie się na terenie
miasta, którego mieszkańcami są równieŜ rolnicy. Ponad 800 z
nich korzysta z dopłat realizowanych przez ARiMR.
DoŜynki to dziękczynienie za plony, nie jest Pan rolnikiem,
jakie są zatem Pana związki z rolnictwem?
- Faktycznie nie jestem rolnikiem. Jednak od ponad
14 lat jestem związany z rolnictwem. Po skończeniu Akademii
Rolniczej we Wrocławiu podjąłem pracę w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc tematykę wsi
i jej problemy znam bardzo dobrze.
Jest Pan kierownikiem instytucji zajmującej się
udzielaniem pomocy naszym rolnikom. Czy idą lepsze
czasy dla tej gałęzi gospodarki?
- Celem mojej pracy, jak i moich współpracowników, jest
wspieranie i rozwój rolnictwa, a głównymi beneficjentami
naszych działań są rolnicy. Codzienne kontakty z rolnikami są
dla mnie cennym źródłem informacji, które wykorzystuję
w zewnętrznych kontaktach z osobami zajmującymi się analizą
sytuacji w rolnictwie. Ma to przełoŜenie na przygotowywane
formy wsparcia działalności rolniczej. To dzięki zróŜnicowanym
formom
tej
pomocy,
rolnicy
mają
moŜliwość
zindywidualizowania swoich potrzeb, dostosowując je do
charakteru prowadzonego gospodarstwa. Taki stan rzeczy
sprawia, Ŝe rolnictwo ma moŜliwość rozwoju w wielu
kierunkach. Dzięki dopłatom dla młodych rolników łatwiej jest
rozpoczynać działalność rolniczą. Jest teŜ pakiet form
wsparcia dla osób chcących otworzyć działalność pozarolniczą
na terenach wiejskich. Są dodatkowe dopłaty do upraw
ekologicznych,
do
gatunków
zwierząt
zagroŜonych
wyginięciem. Oczywiście najistotniejsze są jednak dopłaty dla
osób chcących inwestować w sprzęt rolniczy oraz w dalszy
rozwój gospodarstwa. Dzięki dopłatom do poplonów i wsiewek
poplonowych nie zapomniano o rolnikach utrzymujących się
głównie z upraw zboŜowych. Pomimo, iŜ Powiat Rawski
nie naleŜy do największych, posiadamy największą
powierzchnię objętą dopłatami do upraw owoców miękkich
(truskawki, maliny).
Myślę, Ŝe dla polskiego rolnictwa przyszedł czas
dynamicznych zmian, z którymi nie wszyscy rolnicy sobie
dobrze radzą. Dzisiejsze rolnictwo jest mocno zróŜnicowane.
Mamy zarówno te tradycyjne rodzinne gospodarstwa, jak
i pręŜnie działające firmy. Niepokojący jest istotny spadek
realnych
dochodów
w
rolnictwie.
Cieszy
wysokie
wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

fot. Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy

Jak Pani przyjęła propozycję
pełnienia funkcji starościny
podczas tegorocznych doŜynek?
Urszula Olszowska - Było to dla
mnie ogromne zaskoczenie.
Jednak bez wahania przyjęłam
propozycję
Pana
Starosty
i traktuję ją jako ogromne
wyróŜnienie.
Tegoroczni starostowie doŜynek nie są, wzorem lat
ubiegłych, typowymi rolnikami. Jak wyglądają Pani związki
z rolnictwem?
- Moje związki z rolnictwem rozpoczęły się juŜ w dzieciństwie
od wizyt w gospodarstwie babci. Tam zrodziła się miłość
i zainteresowanie wsią, które zaowocowały wyborem dalszej
drogi
zawodowej.
Jestem
absolwentką
Wydziału
Ogólnorolnego SGGW w Warszawie. Całą swoją karierę
zawodową związałam z instytucją zajmującą się doradztwem
rolniczym. Obecnie jestem Kierownikiem Rejonowego Zespołu
Doradców w Rawie Mazowieckiej będącego w strukturze
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Jak Pani postrzega obecny stan polskiego rolnictwa?
- Nasze rolnictwo w ostatnim okresie bardzo się zmienia.
Rolnik w obecnej sytuacji, kiedy warunki produkcji podlegają
dynamicznym
zmiaom,
musi
być
biznesmenem
i dostosowywać swoją produkcję do obowiązujących praw
rynku. Produkując pod gołym niebem musi liczyć się
z nieprzewidywalnością przyrody. W tym roku mieliśmy tego
wyjątkowo bolesny przykład. Z moich częstych kontaktów
z rolnikami wynika, Ŝe ich największą bolączką jest
niestabilność cen, przez co nie mogą oni zaplanować swojej
produkcji. Ten problem jest szczególnie widoczny
w sadownictwie, gdzie zwrot poniesionych nakładów następuje
po wielu latach. Niepokojąca jest sytuacja niskiej opłacalności
produkcji ogólnorolnej typu: zboŜa, ziemniaki. Tylko dzięki
dopłatom do powierzchni i produkcji rolnicy decydują się
na te uprawy.
Jaką rolę pełnią placówki doradcze, takie jak ta, którą Pani
kieruje?
- Głównie doradzamy rolnikom jak z powodzeniem
wykorzystywać fundusze strukturalne dostępne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Zainteresowanie pozyskiwaniem tych środków jest bardzo
duŜe. Rodzaj udzielanej pomocy uzaleŜniony jest od rodzaju
uruchamianych przez ARiMR programów. W chwili obecnej
duŜym zainteresowaniem cieszy się program pomocowy
dla młodych rolników oraz renty strukturalne.
Na koniec proszę powiedzieć parę słów o sobie?
- Mieszkam w Rawie Mazowieckiej. Jestem męŜatką i mam
dwie córki: starsza Ania ma 20 lat, studiuje fizykoterapię, 17letnia Kasia jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej.
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Rawa Mazowiecka, 29 sierpnia 2010

Wieści z Powiatu Rawskiego

NajwaŜniejsze inwestycje realizowane w roku 2010
Rok 2010 to rok w głównej mierze inwestycji drogowych
i oświatowych
W
tegorocznym
budŜecie
na
inwestycje
drogowe
przeznaczono kwotę ponad 4 milionów złotych.

W ramach zadań inwestycyjnych modernizowana jest
nawierzchnia na następujących odcinkach drogowych:
- Biała Rawska – Babsk na długości 3067m. za kwotę
1 906 009 zł – w tym dofinansowanie ze środków
unijnych – 1 429 507 zł.
- Łochów- Zarzecze w m. Stare Byliny na długości 1300 m.
za kwotę 225 000 zł. - w tym dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych - 75 000 zł.
- Cielądz – Józefów na odcinku Cielądz – Rylsk na odcinku
2057m. za kwotę 355 000 zł. - w tym dofinansowanie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 119 000 zł.
-Rusza przebudowa drogi Zawady – Biała Rawska od granicy
powiatu do miejscowości Zakrzew na odcinku 2796 m.
za kwotę 1 273 632 zł.
- W trakcie realizacji droga Rosocha-Przewodowice-RylskZuski- dr. woj. na długości 1100 m. za kwotę 470 000 zł.

Na poprawę istniejącej nawierzchni wydatkowano ok. 430 tys.
zł. Za te środki wyremontowanych zostało ok. 20 km. WaŜnym
zagadnieniem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, stąd
decyzja o budowie chodników w miejscowościach: Rawa
Mazowiecka, Olszowa Wola, Szczuki i Kaleń. Ich łączna
długość przekroczy 1250 m.

W ramach rządowo-samorządowego programu „Moje Boisko
ORLIK – 2012” w powiecie rawskim realizowane są dwa
kompleksy boisk wraz z zapleczami szatniowo-socjalnymi.
Orliki budowane są na terenach przyszkolnych: Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz Liceum
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej.

W skład tych obiektów wchodzą: boiska do piłki noŜnej
ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjne z nawierzchni
poliuretanowej oraz zaplecza. Koszt kaŜdego z Orlików to ok.
1.200.tys. zł, z czego powiat rawski do kaŜdego z nich uzyskał
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333
tys. zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejne 333 tys. zł.
W trosce o kondycję fizyczną młodzieŜy szkolnej, przy Zespole
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, nakładem
420 tys. zł wybudowane zostało nowoczesne boisko
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Boisko zostało
dofinansowane ze środków finansowych Ministra Sportu
i Turystyki kwotą 200 tys. zł, w ramach programu „Budowa
wielofunkcyjnych
boisk
sportowych
ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieŜy”. W roku 2009 powiat rawski, wspólnie
z miastem Rawa Mazowiecka, przystąpił do budowy krytej
pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie
Mazowieckiej. W ramach tego zadania budowana jest długo
oczekiwana
przez
mieszkańców
powiatu
rawskiego
nowoczesna kryta pływalnia wraz ze sztucznym lodowiskiem.
Obiekt powstaje przy ul. Katowickiej, a termin jego odbioru
planowany jest na rok 2011. Powiat rawski wnosi wkład
finansowy w realizację tego zadania w wysokości 4 mln. zł.
Wykorzystując rezerwy lokalowe w internacie przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej powiat,
nakładem 140 tys. zł, przeprowadził remont części
pomieszczeń w tym obiekcie i urządził w siedem mieszkań
chronionych. Wychowankowie opuszczający dom dziecka
zyskali moŜliwość zamieszkania w godnych warunkach
do momentu usamodzielnienia. W roku 2009, na dachu Domu
Dziecka w Rawie Mazowieckiej, zainstalowano zestaw
kolektorów słonecznych, których koszt wyniósł 77 tys. zł.
Na realizację tego zadania pozyskano bezzwrotne
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 80%
poniesionych nakładów. Dzięki tej inwestycji rawski dom
dziecka, w okresie wiosenno-lenio-jesiennym, praktycznie
w 100% ogrzewa wodę wykorzystując energię słoneczną.
W bieŜącym roku zakończono kolejny etap remontu budynku
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Budynek
był systematycznie remontowany od 2004 r. Wymienione
zostały instalacje wewnątrz budynku, zmodernizowano sieć
informatyczną oraz odnowiono pomieszczenia biurowe.
Budynek zyskał nową, bardziej atrakcyjną elewację.
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Wspomnijmy to jeszcze raz
– XI DoŜynki Powiatowe w
Sadkowicach

fot. Jerzy Koprowski
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