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XIII Dożynki Powiatowe

Tegoroczne święto plonów organizowane jest przez Powiat Rawski po raz
trzynasty. Po raz drugi, po dłuższej przerwie, możemy wspólnie świętować w Białej
Rawskiej.
Dożynki są starym i trwałym elementem polskiej kultury i tradycji, radosnym
ukoronowaniem a zarazem uhonorowaniem ciężkiej pracy mieszkańców naszych
wsi. Diękując za ten wysiłek i zapraszając do wspólnej zabawy oddajemy
w Pańsywa ręce kolejny numer „Wieści z Powiatu Rawskiego”.
Zarząd Powiatu Rawskiego
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Wieści z Powiatu Rawskiego

Gospodarze XIII Dożynek Powiatowych
Józef Matysiak starosta rawski

Wacław Jacek
Adamczyk - burmistrz
Miasta i Gminy Biała
Rawska

REDAKCJA:
Proszę
powiedzieć jakie powody
sprawiają, że już po raz
trzynasty
odbędą
się
dożynki powiatowe?
JÓZEF
MATYSIAK:
Kultywujemy
tradycję
dożynek z wielu powodów.
Chcemy zachować piękno,
jakże bogatej na ziemi
rawskiej, naszej rodzimej
kultury.
Chcemy
także
promować, stawiać za wzór
tych rolników lub osoby
związane z rolnictwem, którzy
są gospodarni i potrafią w tych trudnych czasach skutecznie
konkurować nie tylko na naszym lokalnym rynku ale także na tym
szerszym europejskim. Dożynki są szansą na umowne
podsumowanie znacznej części roku, szansą na wymianę
doświadczeń. W trakcie dożynek wielu wystawców prezentuje swój
dorobek. Uczestnicy dożynek mogą bezpośrednio spotkać się
pracownikami instytucji obsługi rolnictwa, uzyskać poradę, umówić
się na dalszą współpracę. Przede wszystkim jednak organizujemy
dożynki dlatego że chcą tego sami rolnicy, mieszkańcy powiatu.
Dbamy o to żeby przebieg dożynek był jak najbardziej zgodny
z starymi obrzędami, jest to dobra lekcja naszych obyczajów.
Dostrzegam fakt że nasza młodzież garnie się do zespołów
folklorystycznych. Dożynki są swego rodzaju przeglądem tych
zespołów. Scena na której prezentują się zespoły folklorystyczne
przyciąga równie dużo widzów jak zespoły rockowe, które także
goszczą w tym dniu.
Na Dożynkach każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.
Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że na dożynki przybywają
i bawią się razem całe rodziny. Jestem przekonany, że tegoroczne
dożynki będą równie udane jak ich poprzednie edycje.
Red.: Jest pan na początku kolejnej swojej kadencji, jako
starosta rawski, proszę wskazać na najważniejsze zadania jakie
stoją przed powiatem.
JM.: Stawiamy na wszechstronny rozwój powiatu.
Robimy wszystko aby w Rawie Mazowieckiej dobrze funkcjonował
szpital. Władze powiatu będą wykorzystywały wszelkie możliwości
wynikające z ustawy o lecznictwie. Mam tu na myśli możliwość
przekształcenie szpitala w spółkę, skorzystania z możliwości
oddłużenia i pozyskanie zewnętrznych inwestorów.
Mocno angażujemy się i będzie to nadal kontynuowane, w rozwój
bazy oświatowej - w szerokim tego rozumieniu, poprzez
wprowadzanie nowych programów edukacyjnych i rozbudowę bazy
oświatowej. Staramy się przygotować naszych młodych mieszkańców
do konkurencji na rynku pracy i aktywnego życia zawodowego w
przyszłości. Dobrym przykładem jest tu uczestnictwo w budowie
basenu w Rawie Mazowieckiej, to czynimy głownie z myślą o naszej
młodzieży. Kolejną grupą zadań jest rozwój infrastruktury. Przez
infrastrukturę rozumiem nie tylko budowę i modernizację sieci
drogowej,
ale
stworzenie
na
terenie
powiatu
sieci
szerokopasmowego internetu. Pozyskujemy nowych inwestorów,
prze co tworzymy nowe miejsca pracy. To wszystko będziemy
realizować wykorzystując dobrą współpracę między Radą i Zarządem
Powiatu. jak również poprzez pracę sprawnego.
Na koniec chcę podziękować Panu Jackowi Adamczykowi
Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Rawska za zaproszenie nas do
Białej Rawskiej. Nie byliśmy tu z dożynkami od lat. To ważny sygnał.
Ale przede wszystkim chcę podziękować rolnikom, sadownikom
którzy na co dzień podejmują trud pracy w rolnictwie. Nasze
powiatowe dożynki to takie święto wszystkich tych którzy pracują.
Dlatego też życzę wszystkim udanej zabawy.

REDAKCJA: W tym roku jest
Pan gospodarzem dożynek,
to druga impreza powiatowa
na terenie tej gminy?
Wacław Jacek Adamczyk:
Tak zgadza się, po wielu
latach ponownie przywitamy
gości dożynkowych w Białej
Rawskiej. Osobiście bardzo
się cieszę z tego faktu.
Organizowane
wspólnie
z powiatem dożynki są dobrym
przykładem, że można współpracować. Niestety w przeszłości
bywało inaczej.
Red. Mówiąc o współpracy, jaki zakres zadań ma Pan
na myśli?
WJA: Dziś dużo rozmawiamy o wspólnej realizacji inwestycji
drogowych, inwestycji oświatowych, czy choćby wspólnej budowy
sieci Internetu szerokopasmowego. Dobrym przykładem takiej
współpracy jest realizowana, przy udziale finansowym gminy,
modernizacja nawierzchni w miejscowości Zakrzew. Mam
świadomość, że wiele jest jeszcze do zrobienia w sprawie sieci
dróg na terenie gminy. Ostatni rok unaocznił wszystkim jakie
znaczenie ma dobre utrzymanie dróg. Ciągle padające deszcze
spowodowały rozmycie części z nich. Wykorzystuję fakt
przebudowy drogi ekspresowej, pozyskaliśmy 20 tysięcy ton
destruktu, który zostanie wykorzystany do modernizacji naszych
drogach gminnych.
Red. Co dla nowego burmistrza jest priorytetem na najbliższy
okres?
WJA: Staram się żeby nasza gmina rozwijała się w sposób
zrównoważony, czyli staram się widzieć i reagować we wszystkich
sferach obejmujących zadania gminy.
Mamy spore zaniedbania w wielu dziedzinach życia, w tym
szczególnie w gospodarce komunalnej. Niestety w ostatnich
latach nie został wybudowany żaden budynek komunalny.
Prowadzę rozmowy w celu pozyskania środków zewnętrznych na
ten cel. Będę wspierał, uruchomiając odpowiednie programy
wsparcia, budowę oczyszczalni przydomowych. Na terenach
zurbanizowanych konieczne są nowe inwestycje w kanalizację
ściekową i deszczową.
Szukamy rozwiązań w zakresie stworzenia oferty turystycznej
z wykorzystaniem posiadanych walorów. Mam tu na myśli
chociażby ciągle nie wykorzystaną kolejkę wąskotorową „Rogów –
Biała Rawska”. Jest to ważne w kontekście funkcjonującego
na terenie naszej gminy Centrum Kongresowe „Ossa”.
Największego pracodawcę, a zarazem istotne źródło przychodów
dla budżetu gminy. Dlatego też cały ten rejon został wyłączony
z lokalizacji na nim zakładów przemysłowych. Chciałbym aby
na tych terenach rozwijała się agroturystyka. Docelowo myślimy
o zlokalizowaniu w tym rejonie obiektów związanych z wodami
geotermalnymi. Dalekosiężną wizją dla mnie jest stworzenie tam
uzdrowiska. Były już takie plany w latach międzywojennych.
Chcemy do tych planów wrócić.
Kolejną kwestią jest wzmocnienie strefy przemysłowej, co się
wiąże z nowymi miejscami pracy. Dziś już wiemy, że lokalizacja
nowych inwestycji na terenie miasta i gminy nie jest możliwa bez
podniesienia jej atrakcyjności, a to można osiągnąć jedynie przez
zapewnienie jej pełnego uzbrojenia w infrastrukturę. Tak więc
zakres pilnych przedsięwzięć jest szeroki. Może szerzej o tym przy
innej okazji. Dziś dziękujmy za zebrane plony i świętujmy.

PATRONI MEDIALNI:

Wieści z Powiatu Rawskiego opracowało Biuro Rady i Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej; 96 – 200 Rawa Mazowiecka; Plac Wolności 1; tel. (0-46) 814-46-31 www.powiatrawski.pl
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Dariusz Klimczak

Szerokopasmowy rawski

31 lat, Radny Sejmiku Województwa,
drugą kadencję Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego

Rozwój powiatu to również inwestycje
w internet szerokopasmowy

REDAKCJA: Panie Marszałku, Ziemia
Rawska jest reprezentowana przez Pana
we władzach województwa już druga
kadencję. Są już pierwsze efekty?
DARIUSZ KLIMCZAK: Oczywiście! Nie pierwsze efekty, lecz kolejne.
Ale zacząć trzeba od tego, że jako Radny Sejmiku jak i Członek
Zarządu Województwa muszę dbać o każdą gminę w regionie a nie
tylko o rodzinny powiat. Jednak przyznać muszę, że udało się sporo
zrobić dla naszego powiatu, dzięki przede wszystkim aktywności
tutejszych JST oraz NGO.
Red.: Na czym polega i od czego zależy dobra współpraca
między samorządem województwa a gminą czy powiatem?
DK: Przede wszystkim aktywność i dobrze przygotowane,
profesjonalne kadry urzędników. Nigdy nie udało by się wybudować
samorządom hal gimnastycznych czy „Orlików”, gdyby nie dobrze
wyszkoleni urzędnicy, biegle poruszający się w problematyce
finansowej UE. Ważne jest także, aby JST dobrze współpracowały
z organizacjami pozarządowymi na swoim terenie, bowiem to one
najczęściej wykonują najlepiej zadania publiczne różnego szczebla
i świadczą o aktywności danej gminy czy powiatu. Warto tutaj
wspomnieć o ważnej inicjatywie koordynowanej przez Starostę
Rawskiego, czyli budowaniu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
Red.: Zatem które z działań, które Pan Marszałek podjął
z naszymi rawskimi samorządami cieszą Pana najbardziej?
DK: Jest tego sporo, ale chyba najbardziej cieszą mnie remonty,
na które Rawianie czekali od dawna – stadion Mazovii, drogi
wojewódzkie przechodzące przez powiat oraz budowa dróg tzw.
dojazdowych, baszta zamku oraz najnowsze zadanie, czyli remont
kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P, który tak naprawdę
czeka jeszcze na potężne wsparcie w przyszłej perspektywie
finansowej UE oraz w kolejnych, corocznych konkursach na remonty
zabytków województwa łódzkiego. Zrobię wszystko co w mojej mocy,
aby za sprawą bardzo dobrze napisanego wniosku takie
dofinansowanie trafiło do Rawy.
Red.: A oprócz remontów?
DK: Jest wiele nowych inicjatyw, jak choćby szerokopasmowy
Internet, który w partnerstwie ze wszystkimi samorządami dotarł
lub niedługo dotrze do każdej miejscowości. Warto wspomnieć
o „Białym Orliku”, czyli lodowisku w Rawie i oczywiście Pływalni,
do której województwo dołożyło 2,2 miliona złotych. Podobnie jest
w przypadku hal gimnastycznych w Kurzeszynie i Starej Wojskiej.
Ważni są także nasi sąsiedzi, m.in. Skierniewice i Tomaszów Maz.,
gdzie udało się dokonać wielu ważnych inwestycji, pozytywnie
wpływających na powiat rawski i życie jego mieszkańców.
Red.: A jak Pan Marszałek ocenia politycznie nasz powiat?
DK: Bardzo ciekawy, z wieloma doświadczonymi postaciami,
niekoniecznie związanymi z partiami politycznymi. Najbardziej cieszę
się z polityki kontynuacji w rawskich samorządach, gdzie można
dokończyć wszystkie inwestycje i inicjatywy z poprzedniej kadencji.
Wyjątkiem jest tutaj Biała Rawska która nie miała czego dokończyć
i bardzo się cieszę, że dokonała pozytywnej zmiany.

11
lipca
2011
r.
w
Urzędzie
Marszałkowskim
w
Łodzi
zostało
podpisane porozumienie w sprawie
realizacji projektu pn. „Rawska Regionalna
Sieć Teleinformatyczna”.
Sygnatariuszami listu intencyjnego z jednej strony są: Gminy
Powiatu Rawskiego i Powiat Rawski, które wspólnie jako
konsorcjum będą realizatorami projektu RRST, oraz z drugiej Województwo Łódzkie, zaangażowane w budowę Łódzkiej
Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Rawska sieć składać się
będzie z sieci dystrybucyjnej i dostępowej, które zapewnią dostęp
do
szerokopasmowego
internetu
osobom
fizycznym
i przedsiębiorcom powiatu rawskiego (w tym abonentom
wykluczonym cyfrowo ze względów społecznych).
W pierwszej kolejności grupę docelową stanowić będą:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej i w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy
ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
- rodziny zastępcze,
- rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
- jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne,
instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczowychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta,
publiczne domy pomocy społecznej.
Na mocy podpisanego porozumienia, rawska sieć dowiązana
będzie do Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej poprzez
wybudową
przez
Marszałka
Województwa
instalację
światłowodową i stanowić będzie naturalne rozszerzenie sieci
wojewódzkiej o warstwę dostępową na obszarze powiatu
rawskiego.
Przyjęty model współpracy prowadzi do szybszej likwidacji
„białych plam” oraz do lepszego wykorzystywania środków
pomocowych Unii Europejskiej. Koszt przedsięwzięcia to kwota
ok. 5 mln zł, a jego realizacja będzie możliwa dzięki
planowanemu dofinansowaniu na poziomie 85% w ramach
działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dla mieszkańców ziemi rawskiej i przedsiębiorstw prowadzących
działalność gospodarczą na tym terenie, dostęp do internetu
szerokopasmowego
eliminuje
ograniczenia
związane
z komunikowaniem się z innymi użytkownikami oraz dostępem
i transmisją danych teleinformatycznych. Daje również
samorządom ogromne możliwości w zakresie wdrożenia
internetowych systemów wymiany informacji. Ma to szczególne
znaczenie na obszarach, gdzie operatorzy komercyjni z przyczyn
finansowych nie są zainteresowani rozszerzaniem świadczenia
swoich usług.

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, realizując cele przyjęte w Polityce Jakości stanowiącej istotny
element wdrożonego w urzędzie Systemu Zarządzania Jakością, doskonaląc poziom świadczonych usług,
opracowało projekt „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE
I SKUTECZNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet V „Dobre rządzenie", Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1
„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Wniosek o dofinansowanie został wysoko oceniony przez Instytucję
Pośredniczącą i otrzymał rekomendację do zawarcia umowy o dofinansowanie. Wartość projektu wynosi 820.597,20 zł w tym kwota
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 697.470 zł. Okres jego realizacji wynosi 27 miesięcy. Grupę docelową projektu stanowi 60
pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej
W ramach wdrażanego projektu przewidziana jest realizacja następujących działań:
1) poprawa wiedzy zawodowej i umiejętności interpersonalnych pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej;
2) utworzenie Biura Obsługi Klienta;
3) wdrożenie zasad publikowania w BIP, w systemie kwartalnym, wszystkich danych wynikających z zasad przejrzystości urzędu;
4) zwiększenie możliwości korzystania z usług Starostwa przez udostępnienie dziesięciu wniosków usług w platformie e-PUAP.
Wieści z Powiatu Rawskiego opracowało Biuro Rady i Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej; 96 – 200 Rawa Mazowiecka; Plac Wolności 1; tel. (0-46) 814-46-31 www.powiatrawski.pl
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Wykaz inwestycji na drogach powiatowych w 2011 r.
Lp
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Nazwa zadania
Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum kongresowego
w m. Ossa;
– przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka
Lesiewska – Ossa od km 0+500 do km 1+760 ,
Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - dr. woj.
(Mogielnica) od km 6+985 do km 9+585, od km 19+060 do km
22+293 wraz z poprawą widoczności na łuku w m. Paprotnia,
Przebudowa mostu na przepust w m. Żydomice

Długość
[km]

Ogółem

1,26

127.0101

5,83

1.372.000
540.000

Remont dróg powiatowych: nr 1334E Zawady-Biała Rawska,
nr 4108E Wałowice-Wilkowice
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w m. Regnów
Remont drogi powiatowej nr 4124E Godzimierz – Turobowice na
odc. Gacpary – Lewin, podwójne powierzchniowe utrwalenie
emulsją i grysami
Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Rossocha –
Wołucza – dr. woj. nr 707

0,92
0,70

RAZEM

240.000

Wartość [PLN]
Dofinansowanie
743.551
Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych, Hotel Ossa
281.000
Województwo Łódzkie
220.000
Ministerstwo Infrastruktury
40.000
Miasto i Gmina Biała Rawska

87.450
1,90

103.000

0,78

150.000

150.000
kaucja za korzystanie z drogi

10,61

3.762.551 PLN

1.434.551 PLN

Dla porównania w 2010 r. koszt inwestycji wyniósł 4.379.664 zł (10,78 km), w tym dofinansowanie
środkami zewnętrznymi – 1.864.939 zł. Na kwotę dofinansowania złożyły się środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – 1.429.507
zł (przebudowa drogi Biała Rawska–Babsk), Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych woj. Łódzkiego
– 194.000 zł (przebudowy dróg Łochów-Zarzecze i Cieladz–Rylsk) oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – 241.431 zł (budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Rawie
Mazowieckiej). Ponadto uzyskano dofinansowanie z Gminy Rawa Mazowiecka w wysokości
50.000 zł do remontu drogi powiatowej nr 4153E Soszyce–Podkonice (łączny koszt 165.000 zł).

ARiMR gotowa do wypłat płatności

Rozmowa z Panem
Grzegorzem Stefaniakiem
- Kierownikiem Biura
Terenowego Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
w Rawie Mazowieckiej

REDAKCJA: Na jakim etapie
jest weryfikacja wniosków
obszarowych z kampanii
2011 r.?
GRZEGORZ STEFANIAK: W rawskim biurze powiatowym mamy
złożonych blisko 5800 wniosków obszarowych. Wszystkie wnioski są
już po kontroli kompletności, natomiast 90% wniosków jest po kontroli
administracyjnej, czyli wnioski te gotowe są już do płatności. Pierwsze
płatności z tytułu ONW planowane są na wrzesień i początek
października natomiast zaraz po ustaleniu kursu EURO na podstawie
którego będzie obliczana wysokość dopłat obszarowych.
Liczymy, iż większość rolników z powiatu rawskiego już w niedługim
czasie otrzyma płatności na swoje konta.
Przypomnę iż rocznie na konta rolników z naszego powiatu wpływa
kwota ok. 35 milionów złotych, czyli średnio ok. 6.000 zł dla każdego
gospodarstwa.
Oprócz dopłat obszarowych w rawskim biurze obsługujemy również
inne programy: renty strukturalne, zalesianie, program rolnośrodowiskowy, korzystanie z usług doradczych które cieszą się
mniejszym zainteresowaniem. Liczę, iż dzięki takim plenerowym
spotkaniom będziemy mogli przybliżyć Państwu szczegóły tych
programów.
Red.: Czy są programy dla osób chcących inwestować na
polskiej wsi niekoniecznie w rolnictwo?

GS: Tak. ARiMR w niedługim czasie uruchomi dwa bardzo ciekawe
programy cieszące się dużym zainteresowaniem rolników:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Przypominam również iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek
Sawicki podjął decyzję o zwiększenia o 70 milionów euro, czyli
ponad 274 mln zł, limitu środków finansowych przeznaczonych
na pomoc z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"
wchodzącego w skład Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Dzięki temu około 1,9 tys. osób więcej niż
pierwotnie zakładano, może otrzymać pomoc z tego działania.
Program ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób
z naszego powiatu: głównie z terenów gmin Sadkowice i Biała
Rawska.
Red.: Czy mógłby Pan przybliżyć nam program tworzenia
i funkcjonowania Grup Producenckich?
GS: Udzielana pomoc finansowa ma ułatwić tworzenie
i funkcjonowanie grup producentów rolnych, powstających w celu:
dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego
wprowadzania przez członków grupy towarów do obrotu, w tym
przygotowania do sprzedaży i dostaw do odbiorców hurtowych oraz
ustalania
wspólnych
zasad
informowania
o
produkcji,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zbiorów i dostępności
produktów.
O pomoc mogą ubiegać się grupy producentów rolnych
podejmujące działalność praktycznie we wszystkich sektorach
produkcji rolniczej.
Wysokość wsparcia za dany rok działalności grupy nie może
przekroczyć:

•
•
•
•

- w pierwszym i drugim roku – 100.000 euro;
- w trzecim roku – 80.000 euro;
- w czwartym roku – 60.000 euro;
- w piątym roku – 50.000 euro.
Grupa producentów rolnych może otrzymać wsparcie tylko raz
w okresie swojej działalności, niezależnie od tego, czy źródłem tej
pomocy był budżet krajowy czy budżet UE.
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Co na rawskim rynku pracy?
W 2010 r. Powiatowy
Urząd Pracy w Rawie
Mazowieckiej pozyskał
środki
zewnętrzne
w wysokości 8.359.400
zł na aktywizację 1003
osób
bezrobotnych.
W ramach tych środków
realizował
pięć projektów sfinansowanych
ze
środków
Unii
Europejskiej:
1.
„Urząd bliższy społeczeństwu III” - projekt realizowany
od 01.04.2010 r. do 30.04.2011 r. umożliwił pozyskanie środków
na dofinansowanie kontynuacji zatrudnienia doradcy zawodowego
i 3 pośredników pracy przez okres realizacji projektu, dzięki czemu
ułatwiony został dostęp osób bezrobotnych do świadczonych usług
pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Wartość projektu
wynosi 139.486,84 zł.
2. „Klucz do sukcesu”- wsparcie oferowane w ramach projektu
skierowane było do wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. W ramach
projektu zaktywizowano 248 osób. Wartość projektu wynosiła
1.429.600,00 zł
3. „Samozatrudnienie – sposób na sukces” - projekt
realizowany od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r.
i umożliwił
pozyskanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy
oraz budowania postaw kreatywnych wśród osób bezrobotnych
z powiatu rawskiego, służących rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia. Wartość projektu wynosiła 2.218.878 zł.
4. „Mój szef to ja” – projekt realizowany był od 01.01.2010 r.
do 31.12.2011 r. Założeniem projektu było wsparcie działań na rzecz
zwiększenia zdolności do samozatrudnienia u 40 osób bezrobotnych.
Wartość projektu wynosiła 1.999.088,31 zł.
5. „Aktywne pokolenie 45+” – projekt realizowany w okresie
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Założeniem projektu było wsparcie
działań na rzecz zwiększenia zdolności do samo zatrudnienia u 40
osób bezrobotnych, w tym 20 osób po 45 roku życia. Wartość
każdego projektu to 1.999.088,31 zł.
ŚRODKI FINANSOWE
NA 2011 R.
Na 2011 r. Powiatowy
Urząd Pracy w Rawie
Mazowieckiej pozyskał
limit
środków
finansowych w wynosi
2.166.411 zł, co wystarczy na aktywizację
541 osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz. w 2011 r. realizuje:
1. „Urząd bliższy społeczeństwu IV”
Okres realizacji
od 01.05.2011r. do 30.11.2011r. Projekt umożliwił kontynuację
zatrudnienia: 3 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego.
Wartość projektu 72 783,00 zł.
2. „Klucz do sukcesu” Okres realizacji od 01.01.2011 r.
do 31.12.2011r. Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane
jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Rawie Mazowieckiej. Wartość projektu 550.400,00zł.
3. „IT dla nowoczesnych kobiet” Okres realizacji od 01.06.2011 r.
do 31.08.2011 r. W ramach projektu 15 kobiet skorzystało
z zaproponowanych szkoleń i warsztatów. Wartość projektu
46 500,00 zł.
4. „Komputer drogą do aktywności” w ramach działania 7.3 PO
KL. Okres realizacji od 01.05.2011r. do 30.11.2011r.
W ramach projektu 15 osób skorzysta z następujących form
wsparcia:
- szkolenie „ECDL” – poziom podstawowy,
- szkolenie „Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia”,
- warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy”.
Wartość projektu 50 000,00 zł.

4. „Mój biznes – Moja szansa” projekty realizowane od
01.07.2011 r. do 30.06.2014 r. Założeniem projektu jest
wsparcie działań na rzecz zwiększenia zdolności do samozatrudnienia u 100 osób bezrobotnych. Wartość projektu to
1.915.551,44 zł.

PARTNERSTWO LOKALNE
W 2010r. odbyły się trzy spotkania w ramach dalszej realizacji
Rawskiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia
gospodarczego i aktywizacji rynku pracy:
1. Warsztat C’: 19.02.2010 r. Regnów „Opracowanie propozycji
projektów gospodarczych do wdrażania w społeczności
lokalnej” – uczestniczyło 130 osób,
2. Warsztat D: 02.06.2010 r. Cielądz: „Ocena ryzyka i korzyści
z wdrażania projektów, wybór projektów do realizacji” –
uczestniczyło 130 osób,
3. Konferencja podsumowująca warsztaty 06.10.2010 r. w Rawie
Mazowieckiej – uczestniczyły 134 osoby.

Program XIII Powiatowych Dożynek
Program uroczystości:
12:00 – Uroczysta Msza Święta polowa pod przewodnictwem
Ks. Bp Józefa Zawitkowskiego
13:30 – Uroczystości dożynkowe i obrzęd chleba
16:00 – Koncert Amatorskiego Zespołu Regionalnego
im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich
17:15 – Koncert zespołu coverowego RED GITAR
18:30 – Koncert grupy SEBI
19:40 – Koncert zespołu D BOMB
21:00 – Koncert zespołu ŁZY
Ponadto:
- pokazy w wykonaniu Braci Herbowej Ziemi Rawskiej
- wystawy okolicznościowe
- strzelnica sportowa
- wesołe miasteczko
- przejazdy koleją wąskotorową
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Rosną jak grzyby po deszczu

Mechatronik - zawód przyszłości

Grupy producentów owoców i warzyw. To odpowiedź na tendencję
rynku owoców i warzyw zarówno w Polsce jak i w krajach Unii
Europejskiej. Na terenie powiatu rawskiego realizowanych jest
5 nowych
inwestycji, które w niedalekiej przyszłości będą
dysponować nowoczesnymi liniami sortująco - pakującymi owoce,
potężną bazą przechowalniczą i zapleczem higieniczno - sanitarnym.
Skupieni w grupach producenci wszystkie swoje działania
ukierunkowują na osiągnięcie wymaganego przez klienta poziomu
jakości swoich produktów i ich cenową konkurencyjność.

Celem podniesienia atrakcyjności i jakości
szkolnictwa
zawodowego Powiat Rawski, zapewniając wkład własny, umożliwił
przygotowanie i złożenie projektu, którego celem jest
dostosowanie kształcenia w Zespole Szkół – Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej do wymagań
rynku pracy. Propozycja wprowadzenia nowego kierunku
kształcenia
–
technik
mechatronik
jest
odpowiedzią
na zapotrzebowanie w zakresie najnowszych technologii
stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.
Działania realizowane w ramach projektu:

•
•
•
•
W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane jest
działanie dotyczące wsparcia grup producentów rolnych. Wsparcie
to jest przewidziane na pokrycie kosztów zakładania i funkcjonowania
grup przez okres 5 lat od momentu ich powstania (60 miesięcy
od dnia wydania decyzji o wpisie do rejestru grup). Pomoc udzielona
jest wyłącznie grupom producentów rolnych, które zostały wpisane
do rejestru grup prowadzonego przez marszałka właściwego
ze względu na siedzibę grupy.
Członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby
prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolnicza w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej
Istnieją dwie formy pomocy grupom producenckim.
Pierwsza dotyczy pomocy ryczałtowej od wartości przychodów netto
grupy ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach
rolnych jej członków.
Druga to pomoc na cele inwestycyjne, która może wynieść
do 75% kwalifikowanych kosztów. Pomoc ta jest udzielana
za pośrednictwem Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na wniosek grupy producentów rolnych,
po przedstawieniu wymaganych dokumentów:
Grupy producentów zarejestrowane zgodnie z ustawą o grupach
producentów rolnych i ich związkach mają, oprócz omówionego
wyżej wsparcia, możliwość wnioskowania o preferencyjny kredyt
na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych w rolnictwie,
przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa.

Współpraca ponadnarodowa,
Internetowa platforma komunikacyjna służąca wymianie
informacji oraz nauce języka niemieckiego,
Organizacja i realizacja kształcenia w zawodzie technik
mechatronik wg modułowego programu nauczania dla
zawodu,
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego, matematyki, języka
niemieckiego, zajęcia sportowe oraz lekcje z przygotowania
zawodowego.

Więcej na stronie projektu: http://mechatronik.rawa-kopernik.pl
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Starostowie tegorocznych dożynek
Andrzej Śmiałkowski
REDAKCJA: Proszę powiedzieć
naszym czytelnikom kilka słów o
sobie?
ANDRZEJ ŚMIAŁKOWSKI: Razem
z
żoną
Marią
prowadzimy
gospodarstwo rolne o powierzchni
20 ha. Do niedawna było to
gospodarstwo
wielokierunkowe
zajmujące się produkcją zbóż,
ziemniaków oraz hodowlą trzody
i bydła. Obecnie powoli przestawiamy się na produkcję sadowniczą. Nowe nasadzenia obejmują
powierzchnię 5 ha.
Gdy rozmawiam z sąsiadami przekonuję się, że wielu z nich
zamierza również przestawić się na produkcję sadowniczą, co
utwierdza mnie w tym, że nie popełniłem błędu zakładając mój sad.
Chciałbym kiedyś, przekazać któremuś z dzieci dobrze prosperujące
gospodarstwo. Jestem przekonany że będzie to nowoczesny sad.
Dysponujemy własnym parkiem maszynowym, w tym coraz rzadziej
wykorzystywanym kombajnem zbożowym. Udało nam się już
dwukrotnie pozyskać dotację ze środków unii europejskiej
na modernizację parku maszynowego i na zmianę profilu produkcji.
Rosławowie, to miejscowość o bogatych tradycjach Mój ojciec
Aleksander przez czterdzieści lat był w niej sołtysem. Zawsze byłem
i nadal jestem dumny z osiągnięć ojca. Przejąłem po nim nie tylko
rodzinne gospodarstwo przekazywane od wielu pokoleń z ojca na
syna, ale także funkcję sołtysa.
Red.: Jak pan przyjął propozycję pełnienia honorowej funkcji
starosty dożynkowego ?
AŚ: Tak jak to pan ujął, jest to wielki honor.
Dobrze się znamy ze starostą Józefem Matysiakiem, wiele już
różnych społecznych działań wspólnie podejmowaliśmy. Dlatego
propozycja bycia starostą dożynkowym, która padła z jego ust,
pewnie nie wszyscy wiedzą że starosta Matysiak jest także
gospodarzem, to szczególny honor. Bardzo się cieszę, że moja
ciężka praca została dostrzeżona. Często rozmawiamy z żoną na
temat podejmowanych w naszym gospodarstwie działań, boimy się
ryzyka jakie im zawsze towarzyszy.
W rolnictwie jest tak, że o sukcesie decyduje nie tylko włożony nakład
pracy, ale równie ważny jest przysłowiowy łut szczęścia. Bardzo
ucieszyły się nasze dzieci i chyba trochę inaczej już patrzą
na niedocenianą, ich zdaniem, pracę na roli. Sąsiedzi żartują,
że muszę uważać żeby za bardzo się nie przyzwyczaić do tego
starostowania.

Wioletta Szymańska
REDAKCJA: Proszę powiedzieć
naszym czytelnikom parę słów
o sobie?
WIOLETTA SZYMAŃSKA: Jestem
mężatką,
matką
trojga
dzieci:
najstarszy Kacper ma 12 lat, młodsza
Julia 10 lat, najmłodsza Róża 3 lata.
Ukończyłam studia wyższe na SGGW
w Warszawie. Od 1998 roku wraz
z moim mężem Wieńczysławem
prowadzimy gospodarstwo sadownicze
o powierzchni 20 ha., które przejęliśmy od rodziców męża i które
systematycznie powiększamy. Tradycje sadownicze w rodzinie męża
sięgają trzech pokoleń. W naszym gospodarstwie, powiem to nie
skromnie, produkujemy jabłka najwyższej jakości. Mamy nowoczesną
linię sortowniczą, przechowalnie z kontrolowaną atmosferą.
Większość z tych nowoczesnych maszyn została zakupiona przy
udziale środków pochodzących z unijnych dotacji.
Jesteśmy z mężem udziałowcami prężnie rozwijającej się grupy
producenckiej SADEX. Nowo powstającą inwestycję naszej grupy
można zobaczyć przy trasie wylotowej z Białej Rawskiej w kierunku
Rawy Mazowieckiej.
W tym miejscu chcę się pochwalić, że w konkursie Agro Liga 2011
wspólnie z mężem otrzymaliśmy tytuł laureata województwa
łódzkiego w kategorii - rolnicy.
Red.: Czy propozycja zostania starościną tegorocznych dożynek
powiatowych była dla Pani zaskoczeniem?
WSz.: Na tak postawione pytanie nie sposób odpowiedzieć inaczej
jak - tak była. Myślę, że wyróżnienie jakim jest bycie starościną
dożynek powiatowych jest wyróżnieniem nie tylko dla mnie, ale także
dla mojego męża oraz moich teściów.
Nasze gospodarstwo sadownicze jest rozwijane od wielu pokoleń.
Czerpiąc z dorobku i doświadczeń naszych rodziców, korzystamy
również z nowoczesnych rozwiązań dla sadownictwa, w tym co jest
bardzo ważne z dotacji unijnych. Dobra współpraca z ośrodkiem
doradztwa rolniczego owocuje zakupami nowoczesnego sprzętu,
takiego jak chociażby platforma samojezdna do zbioru owoców.
Często korzystamy z doradztwa tej placówki. Bez wsparcia
w przygotowaniu wniosków, uzyskanie dotacji zewnętrznych było
by praktycznie niemożliwe.
Dzisiejsze czasy wymagają swoistej odwagi w działaniu. Mimo
ukończonych studiów wyższych, chcąc się rozwijać i korzystać
z możliwości jakie dają programy unijne, często korzystamy
z podpowiedzi tego typu firm doradczych. Kto przegapi ten czas, ten
przegra. Jesteśmy wdzięczni staroście Józefowi Matysiakowi za to,
że dostrzega trud ciężkiej pracy, nie tylko rolników, ale także nas
sadowników. Proszę mi wierzyć, że w niedzielę będzie
to autentycznie nasze święto.

GŁÓWNI SPONSORZY XIII DOŻYNEK:

POZOSTALI SPONSORZY:
AMB Dachy Marcel Bednarski, ARKO-MAX Radosław Kocik, ART.-MAR Grażyna i Marek Wacławek, Barbara i Piotr Adamkiewicz, Bank Spółdzielczy
Ziemi Łowickiej Oddział w Sadkowicach, Andrzej i Adam Biedrzyccy – Gospodarstwo sadownicze w Dańkowie, DARIA Zakład Cukierniczo-Piekarniczy
Dariusz Woszczyk, DREWBUD Kazimierz Budek, Ryszard Imioła Usługi Geodezyjne, GALPAK Konrad Galas, GALWIN Elżbieta i Jan Wińkowscy,
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Białej Rawskiej, GULIWER Katarzyna Poraj, HAKPOL – Sylwester Imioła, JOLIMEX Jolanta Furmańska,
Gerard Kaczmarczyk – Międzynarodowy Transport Samochodowy, Marzena i Michał Klaka, KOKOS Marcin Słodownik, Jolanta Kubiak Usługi
Gastronomiczne, MAKOWSCY Sp. j. Halina i Kazimierz Makowscy, Piotr Michalski – Ubojnia Rosławowice, PRZYSMAK – Marzena, Cezary, Jerzy
Gwiazdowicz, Urszula i Jarosław Pyta – Gospodarstwo sadownicze we Franopolu, Mieczysław Pyta – Gospodarstwo sadownicze we Franopolu, Majewski
Ryszard i Barbara, OFFIMAT Andrzej Nitecki, NEWPOL Ewa i Witold Niewczas, OZDAN Danuta i Zbigniew Oziembło, Ósemka-Ołówek Tomasz
Włochacz, Genowefa, Jan i Ryszard Paczkowscy, ROLMASZ sp. j. Krystyna Klemba, Bożena Milczarek, SADMET Zbigniew Olejnik, Barbara i Marek
Sekuter, SKR Biała Rawska, Wioletta Szymańska z Antoninowa, Michał Święcicki z Galin, TRIADA Krzysztof Zawitkowski, VEOLIA Usługi dla Środowiska
S.A, WIATR-BUD Regina i Andrzej Wiatr, WEŁNOMARK Ireneusz Markiewicz, WETEN Jan Kalarus, Elżbieta Wiluszyńska – Kwiaciarnia „U Eli”, Jan
Zawadzki ze Słupiec, Janusz Zawadki, Zakład Elektroinstalacyjny Jarosław Burzyński, TORIMEX Renisław Zwoliński, Tomasz Zwoliński, ZUST Kazimierz Stefański.
Wieści z Powiatu Rawskiego opracowało Biuro Rady i Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej; 96 – 200 Rawa Mazowiecka; Plac Wolności 1; tel. (0-46) 814-46-31 www.powiatrawski.pl
-7-

Biała Rawska, 28 sierpnia 2011 r.

Wieści z Powiatu Rawskiego

Wspomnijmy to jeszcze raz
– XII Dożynki Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

fot. Jerzy Koprowski
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