
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadkowice, 30 sierpnia 2009 
 

XI DoŜynki Powiatowe  

w Sadkowicach 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Powiat Rawski doŜynki organizuje juŜ po raz jedenasty. Święto plonów to czas 

zabawy i radości, ale bawiąc się, naleŜy pamiętać o rolnikach, sadownikach  
i o ich trudzie w słuŜbie ziemi. Dziękując za ten wysiłek i zapraszając do zabawy 
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Wieści z Powiatu Rawskiego”. 

Zarząd Powiatu Rawskiego 

Wieści z Powiatu 
Rawskiego 



 
Pracowa ć – jak na swoim  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DoŜynki powiatowe na stałe wpisały si ę w 
kalendarz imprez organizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Która to ju Ŝ 
będzie edycja? 
 – W tym roku na święcie plonów spotkamy się juŜ po 
raz jedenasty, a gości zapraszamy wspólnie z wójtem 
gminy Sadkowice. 
 
A dlaczego impreza odb ędzie si ę w Sadkowicach? 
– Koło doŜynkowe się zakręciło i po prostu przyszła 
kolej na gminę Sadkowice. Lokalizacja powiatowego 
święta plonów nie jest jednak przypadkowa. 
Dotychczas w Sadkowicach nie było miejsca na 
imprezę masową organizowaną na skalę naszych 
doŜynek. Dzięki aktywności wójta Leszka 
Jankowskiego, któremu udało się pozyskać teren za 
szkołą, juŜ takie miejsce jest. A ponadto organizacja 
doŜynek w Sadkowicach jest doskonałą okazją do 
pokazania gościom walorów tej gminy, zwłaszcza Ŝe 
przez ostatnie lata sporo się tam zmieniło. 
 
Czego na tegorocznych do Ŝynkach na pewno nie 
zabraknie? 
– Obok doŜynkowej mszy odprawionej przez biskupa 
Józefa Zawitkowskiego, będzie teŜ tradycyjny obrzęd 
chleba. Myślę, Ŝe zainteresowaniem publiczności 
będzie cieszył się przegląd dorobku kapel powiatu 
rawskiego, gdzie obok dorosłych twórców 
zaprezentują się równieŜ dzieci i młodzieŜ. To jest 
nasz powód do radości, bo obecność młodych 
artystów na scenie ludowej oznacza, Ŝe te zespoły się 
odmładzają. Atrakcją będzie zapewne występ Zespołu 
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. 
 
Ale to nie wszystko…  
– Zgadza się. Wieczorem wystąpi męska grupa o 
nieco przewrotnej nazwie Toples, a gwiazdą doŜynek 
będzie Kombii. 
 
Czyli znowu zespół pierwszoligowy?  
– Tak. UwaŜamy, Ŝe mieszkańcy powiatu rawskiego 
na to zasługują. Po występie Michała Wiśniewskiego 
z grupą Ich Troje, Dody i braci Golców zaprosiliśmy 
Kombii. To jest zespół, który zagra dla kaŜdego 
pokolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Sadkowice jest współorganizatorem 
tegorocznych do Ŝynek. Du Ŝo macie pracy? 
– DoŜynki powiatowe w gminie Sadkowice, a 
dokładniej w Paprotni, juŜ się kiedyś odbywały. Dla 
mnie jest to debiut organizacyjny. Pracy faktycznie jest 
sporo, ale radzimy sobie. 
 
Z czym było najwi ęcej kłopotów? 
– Z organizacją parkingów i zapewnieniem potrzebnej 
ilości prądu. Na szczęście juŜ się z tym uporaliśmy. 
 
Nad czym gmina obecnie pracuje? 
– Priorytetem jest sieć wodociągowa dla 14 wsi. Ich 
mieszkańcy nadal muszą korzystać z wody z własnych 
ujęć. Obecnie jesteśmy na etapie przetargów. 
Budowa, rozłoŜona na etapy, ma trwać w latach 2010-
2011. Bolączką w gminie Sadkowice jest równieŜ stan 
dróg, zarówno tych gminnych, jak i dojazdowych do 
pól. Część juŜ zrobiliśmy, ale przed nami jeszcze 110 
kilometrów do zrobienia. Nie zapominamy teŜ o 
oświacie i modernizujemy szkoły. Wymieniamy okna w 
szkole w Sadkowicach i Trębaczewie. 
 
W gminie Sadkowice sporo si ę zmienia…  
– Tak. Dzięki zmianie w polityce finansowej nie mamy 
juŜ kłopotów z bieŜącymi wydatkami i 800 tysięcy 
złotych rocznie moŜemy odłoŜyć na inwestycje. 
Dodam tylko, Ŝe obecnie realizujemy 117 róŜnych 
inwestycji, licząc zarówno te drobne, jak i bardziej 
widoczne dla mieszkańców. 

 
Program XI Do Ŝynek Powiatowych  

 
Godz. 11.00  – msza św. w kościele w Sadkowicach,  
Godz. 12.30  – przemarsz korowodu doŜynkowego,  
Godz. 13.00  – uroczystości doŜynkowe i obrzęd 
chleba – widowisko artystyczne pt.: „Stoi byliczka 
odłogu, doŜęliśmy Ŝytka. Chwała Bogu’’, 
Godz. 16.00 i 17.00  – koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej, cz. 1 i cz. 2, 
Godz. 18.00  – koncert zespołu Toples, 
Godz. 19.00  – koncert grupy Szafa Gra, 
Godz. 21.00  – koncert zespołu Kombii. 
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Stawiamy na młodzie Ŝ, inwestujemy w 
oświat ę 
 
Rok 2009 to w głównej mierze rok inwestycji 
oświatowych.  
� W Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej dokończono rozpoczętą w 
ubiegłym roku termomodernizację. Na 
docieplenie czekają jeszcze ściany internatu. 
Szkoła zyska równieŜ wielofunkcyjne boisko 
sportowe z płytą o sztucznej nawierzchni. 
Boisko o wymiarach 32x52m z 
przeznaczeniem do gry: w piłkę noŜną, 
koszykówkę oraz siatkówkę oddane zostanie 
we wrześniu. 
 

 
 
� Powiat rawski przystąpił do 
ogólnopolskiego programu „Moje Boisko - Orlik 
-2012”. W ramach tego programu trwa budowa 
boisk na terenie ZSP w Białej Rawskiej. 
Powstaną ogólnodostępne boiska do piłki 
noŜnej oraz wielofunkcyjne (kosz i siatkówka). 
Na parterze internatu, po niezbędnym 
remoncie, urządzone zostanie zaplecze 
sanitarno- szatniowe dla młodzieŜy 
korzystającej z boisk.  
� Na przełomie roku 2008 i 2009 na 
budynku Domu Dziecka w Rawie 
wybudowaliśmy instalację solarną. Kolektory 
słoneczne wraz z niezbędną instalacją w dni 
słoneczne praktycznie w 100% zabezpieczają 
obiekt w ciepłą wodę. Ponadto 
usamodzielniający się wychowankowie Domu 
Dziecka będą mogli zamieszkać w 
przygotowanych dla nich mieszkaniach. 
„Lokale chronione” powstaną na piętrze 
internatu w Białej Rawskiej. Wychowankowie 
opuszczający Dom Dziecka będą mogli 
zamieszkać w tych mieszkaniach jeszcze w 
tym roku.  

� Powiat rawski wspólnie z miastem 
Rawa Mazowiecka przystąpili do budowy krytej 
pływalni wraz z lodowiskiem. Obiekt będzie się 
znajdował w Rawie przy ul. Katowickiej (na 
terenie OSiR). Na budowę krytej pływalni 
powiat w tym roku przeznaczył prawie milion 
złotych. Aktualnie rozstrzygnięty został 
przetarg na budowę obiektu. Planujemy, Ŝe w 
roku 2011 mieszkańcy powiatu rawskiego 
będą mogli korzystać z nowoczesnej pływalni 
oraz lodowiska. 
 
Reasumuj ąc. Na popraw ę warunków Ŝycia  
i uczenia si ę naszej młodzie Ŝy 
zainwestowali śmy w tym roku w sumie 
ponad 3 mln złotych, z czego z funduszy 
zewnętrznych pozyskali śmy blisko milion 
złotych. 
 
Mocno st ąpamy po drogach 
 
Drogi, którymi zarządza Powiatowy Zarząd 
Dróg w Rawie Mazowieckiej są 
modernizowane na bieŜąco. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, Ŝe w sferze komunikacji 
zawsze jest coś do zrobienia. Dlatego na ten 
rok zaplanowaliśmy poprawienie nawierzchni 
na ponad 20 kilometrach dróg. Pracujące dla 
nas ekipy drogowców moŜna spotkać na 
odcinkach: Pukinin-Mogielnica, Biała Rawska-
Nowe Miasto, Stara Wieś-Chodnów, Biała 
Rawska-Wilkowice, Wilcze Piętki, Biała 
Rawska-Pągów-Regnów, Pągów-Rylsk, Rylsk-
Cielądz, Byliny-Łochów, Zarzecze-Byliny, 
Wałowice-Wilkowice, Cielądz-Sanogoszcz, 
Rylsk-Zuski oraz Sadkowice-Celinów. 
Prowadzone przez nas inwestycje w tych 
rejonach miały i mają poprawić komunikację 
między poszczególnymi wsiami oraz ułatwić 
dojazd do terenów rolniczych. 
Z myślą o obecnych inwestorach, ale równieŜ 
o tych, którzy w przyszłości mogliby postawić 
zakłady w powiecie rawskim, inwestujemy w 
rawską podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Tu powstanie droga do 
Cynkowni i do zakładu firmy Kingspan. Obiekt 
produkcyjny tej firmy juŜ stoi, ale ze względu 
na sytuację ekonomiczną na świecie, inwestor 
wstrzymał się z uruchomieniem zakładu. 
 
W tegorocznym bud Ŝecie na inwestycje 
drogowe przeznaczyli śmy ponad 4 mln 360 
tysi ęcy złotych, a dodatkowo prawie 1 mln 
360 tysi ęcy zł pozyskali śmy z funduszy 
zewnętrznych. 
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W trosce o mieszka ńców 
 

Z myślą o rolnikach 
 

Rolnicy i sadownicy z powiatu rawskiego, 
którzy na co dzień nie mają czasu zaglądać do 
urzędów, podczas doŜynek w Sadkowicach 
będą mogli spotkać się z pracownikami Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Rawie Mazowieckiej. Pracownicy Agencji 
chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące form 
pomocy oferowanych przez ARiMR. A warto 
wspomnieć, Ŝe oferta skierowana do rolników 
jest bardzo bogata. Wymienić naleŜy  
chociaŜby popularną formę pomocy, jaką są 
dopłaty bezpośrednie. W tym roku wnioski o tę 
pomoc złoŜyło aŜ 5800 rolników. Z prośbą o 
wsparcie z tytułu gospodarowania na 
obszarach o niekorzystnych warunkach 
złoŜono 3800 wniosków. Ponad 1.500 rolników 
ubiega się o pomoc na modernizację 
gospodarstwa rolnego, a ponad 200 chce 
tworzyć i rozwijać mikroprzedsiębiorstwa, które 
w konsekwencji mają zwiększyć zatrudnienie 
na wsi. Ale to nie wszystko. Coraz większą 
popularnością cieszą się programy 
wspomagające róŜnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej (ponad 100 
wniosków), jak równieŜ programy ułatwiające 
start młodym rolnikom (takich wniosków 
złoŜono ponad 70). Ponadto podczas doŜynek 
urzędnicy ARiMR chętnie odpowiedzą na 
pytania dotyczące rent strukturalnych, 
programu rolno-środowiskowego, którego 
celem jest promowanie odpowiedniego 
uŜytkowania gleb i ochrona lokalnych roślin 
oraz zwierząt, a takŜe na pytania dotyczące 
zalesiania gruntów rolnych i nie tylko. 
Do punktu ARiMR warto zajrzeć, poniewaŜ 
tutaj będzie moŜna uzyskać informację na 
temat grup producenckich oraz wsparcia, na 
jakie grupy producentów mogą liczyć.  
 

śeby praca nie była poza zasi ęgiem 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej 
jako jeden z nielicznych w województwie 
łódzkim realizuje projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską. Za pieniądze z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
wdroŜony został program „Samozatrudnienie 
– sposób na sukces”. W jego ramach 
odbywają się szkolenia ułatwiające załoŜenie i 
prowadzenie działalności gospodarczej. Urząd 
udziela bezzwrotnych dotacji w wysokości do 
40 tys. zł oraz wsparcia finansowego na 
konieczne opłaty. Młodzi przedsiębiorcy mogą 
liczyć na 1100 zł przez pierwszych sześć 
miesięcy prowadzenia działalności. 

 
 

W ramach projektu, realizowanego od stycznia 
2009 do grudnia 2010 roku, 50 osób 
bezrobotnych zostanie przeszkolonych (na 
koniec sierpnia 2009r. 30 osób ukończyło 
szkolenie) i spośród nich 45 osób otrzyma 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez 
okres do 6 miesięcy. Wartość projektu to kwota 
ponad 2,2 mln zł. 
Warto dodać, Ŝe rawski PUP planuje realizację 
kolejnych dwóch projektów: „Mój szef to ja ” 
oraz „Aktywne pokolenie 45+ ” o łącznej 
wartości blisko 4 mln zł. Projekty będą 
realizowane w latach 2010-2011. Wsparcie 
oferowane w ramach projektów skierowane 
jest do 80 osób bezrobotnych, w tym 20 osób 
po 45 roku Ŝycia. Osoby te równieŜ będą 
mogły skorzystać ze szkoleń, dotacji w 
wysokości do 40 tys. zł oraz wsparcia na 
opłaty konieczne do 1100 zł przez sześć 
miesięcy. 
Reasumując. W latach 2009-2010 około 125 
osób bezrobotnych samo stworzy sobie 
miejsce pracy i skorzysta ze wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł. Na 
aktywizację bezrobotnych rawski Urząd Pracy 
pozyskał dodatkowo ponad 6 mln zł. 
 

Zdrowie to podstawa, szpital musi by ć 
 
 
Szpital w Rawie, podobnie jak wiele szpitali 
powiatowych w kraju, boryka się z kłopotami 
finansowymi. Obecne zadłuŜenie sięga co 
prawda około 20 mln zł, ale pocieszające jest, 
Ŝe nie rośnie. – Za pierwsze półrocze 2009 
roku szpital nie odnotował straty finansowej – 
mówi Marian Krzyczkowski, wicestarosta 
rawski. – To dobry znak. Zwłaszcza, Ŝe gdyby 
nie liczyć starych zobowiązań, szpital byłby na 
plusie na ponad 100 tys. zł. 
Obecnie starostwo, jako organ prowadzący 
szpital, czeka na dokumentację niezbędną do 
złoŜenia wniosku umoŜliwiającego 
zakwalifikowanie rawskiego szpitala do 
programu rządowego. Dokumentację 
przygotowuje spółka Szpitale Polskie. –
Wejście do programu rządowego, po 
pozytywnej opinii radnych powiatowych, 
pozwoli szpitalowi pozbyć się części 
zadłuŜenia – dodaje wicestarosta. – Będzie to 
krok w kierunku przekształcenia szpitala w 
placówkę niepubliczną, ale nadal głównym 
źródłem finansowania kosztów leczenia 
pacjentów będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 



: 
 
 
 
 
 

POZOSTALI SPONSORZY  
Agrosimex sp. z o.o. Błędów, ART.-MAR. - GraŜyna i Marek Wacławek, BGś S.A., Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w 
Sadkowicach, Marian Bińkiewicz, Mirosław CharąŜka – Lecznica dla Zwierząt w Lubanii, Krystyna i Leszek Czerwińscy, Sabina 
Czerwińska - Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy Sadkowice, DARIA - Dariusz Woszczyk, DARIA - Lucyna i Marek Szcześniak, 
DREWBUD Kazimierz Budek, Danuta Fedorowicz, FOOD - SERVICE sp. z o.o., Ryszard Imioła Usługi Geodezyjne, Jacek 
Jagieliński, Anna i Włodzimierz Jurkowscy – Lecznica Zwierząt Sadkowice, Urszula Krawczyk – Sklep Środki Ochrony Roślin i 
Nasiona Sadkowice, MAKOWSCY sp.j., MARINEX – Maria, Ryszard i Mariusz Gwiazdowicz, MAR - POL Tadeusz i Piotr 
Marczak Kłopoczyn, Edyta Matysiak - Woźniak – Sklep SpoŜywczo Przemysłowy Sadkowice, Józef Matysiak – Mechanika 
Pojazdowa Sadkowice, METALBUD sp. z o.o., Ryszard Pietrzak – Sklep SpoŜywczy w Kłopoczynie, PRiD Grójec, Jarosław 
Pyta, Mieczysław Pyta, PZU S.A. Inspektorat Rawa Mazowiecka, Zakład Przetwórstwa SpoŜywczego ROMIR Mirosław 
Kwaśniewski, ROLMASZ sp. j. Krystyna Klemba, BoŜena Milczarek, Stanisława Rupiewicz – Sklep metalowo-przemysłowy w 
Sadkowicach, SADEKS – Spółdzielnia Producentów Kłopoczyn, Barbara i Marek Sekuter, Kazimiera Seroczyńska, SKR Biała 
Rawska, SKR Rawa Mazowiecka, STEFKAR sp.j., Wanda Stępniak – Punkt Apteczny w Kaleniu, Artur Strulak – Handel 
Owocami, Obiekt Hotelowy TATAR - Halina Pytka, Monika Skowrońska, Anna i Jan Wysoccy, Mariusz Wysocki - Usługi 
Projektowe i Kosztorysowe, VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., ZPC Renisław Zwoliński, ZUST - Kazimierz Stefański. 

 
PATRONI MEDIALNI 

 

Starostowie tegorocznych dożynek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestuj ę w edukacj ę dzieci 
Agnieszka Kozieł z śelaznej  będzie starościną 
tegorocznych doŜynek powiatowych. Ma 36 lat, męŜa i 
troje dzieci. Wspólnie z męŜem Leszkiem od 17 lat 
prowadzi 11-hektarowe gospodarstwo sadownicze. 
Agnieszka Kozieł jest radną gminy Sadkowice. Poza 
pracą w sadzie, bardzo lubi kwiaty i prowadzi ogród.  
– W dzieciństwie marzyłam o pracy  
w zawodzie nauczyciela – mówi. – Swojego celu 
Ŝyciowego nie zrealizowałam, bo zostałam na 
gospodarce. Staram się więc, aby dzieci zdobyły 
moŜliwie najlepsze wykształcenie. 
Ewelina, córka pani Agnieszki, uczy się w LO im.  
S. Batorego w Warszawie, a syn Marcin wybrał 
warszawskie LO im. J. Poniatowskiego. Najmłodsza 
córka Ada uczy się w szkole podstawowej w Lubani. 
– Chciałabym równieŜ, aby postęp w medycynie był na 
tyle duŜy, Ŝeby pozwolił mojemu najmłodszemu dziecku 
wrócić do zdrowia i zapewnił mu normalne Ŝycie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chciałbym, aby łatwiej si ę Ŝyło na gospodarce 
Adam Bi ńkiewicz  ma 44 lata i w Lutoborach wspólnie  
z Ŝoną Jolantą prowadzi 14-hektarowe gospodarstwo 
sadownicze. 80 procent sadu to jabłonie. Jest 
absolwentem Technikum Ogrodniczego w 
Sochaczewie. Ma dwoje dzieci: 13-letniego Kamila, 
ucznia gimnazjum  
i 10-letnią Izabelę, uczennicę podstawówki  
w Sadkowicach. W wolnych chwilach, których jak sam 
mówi nie ma zbyt wiele, lubi czytać ksiąŜki i grać  
w siatkówkę. 
– Na podwórku mamy boisko i odbijamy piłkę z rodziną  
i przyjaciółmi – mówi. 
Adam Bińkiewicz będzie starostą tegorocznych 
doŜynek powiatowych. Powierzenie mu tej funkcji 
przez wójta Sadkowic Leszka Jankowskiego i starostę 
rawskiego Józefa Matysiaka to dla niego duŜe 
wyróŜnienie. 
– Chciałbym, aby na gospodarce Ŝyło się choć trochę 
łatwiej i Ŝeby praca dawała więcej satysfakcji – dodaje. 
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Wspomnijmy to 
jeszcze raz  
– X DoŜynki 
Powiatowe  

w Boguszycach 
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