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Tegoroczne Dożynki Powiatowe organizowane przez Powiat Rawski są 

 w pewnym sensie wyjątkowe, bo jubileuszowe. Dożynkowa historia zatoczyła koło i bardziej skłania do 
refleksji nad tym, co dla nas wszystkich ważne. Dożynki to czas zabawy i radości, ale bawiąc się, nie można 
zapominać o trudzie, z jakim przyszło zbierać tegoroczne plony. Zapraszając do wspólnego dziękowania za 
nie, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer ,,Wieści z Powiatu Rawskiego’’. 

 
Zarząd Powiatu Rawskiego 
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Nasz kierunek działania: drogi, szkoły, miejsca pracy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Boguszycach odb ędą się DoŜynki Powiatowe. 
Które to ju Ŝ? 
Józef Matysiak:  - W tym roku doŜynki organizujemy 
juŜ po raz dziesiąty. Ten jubileusz jest doskonałą 
okazją do podziękowań dla szerokiego grana osób, 
które co roku angaŜują się w przygotowanie święta. 
Słowa uznania naleŜą się grupom wieńcowym, 
poniewaŜ członkowie tych grup uczą nas, jak 
dziękować Bogu za plony. Dziękujemy gościom, którzy 
co roku przyjeŜdŜają z róŜnych stron, aby to właśnie z 
nami cieszyć się z tegorocznych zbiorów. Dług 
wdzięczności mamy wobec księdza biskupa, który w 
warunkach polowych odprawia doŜynkową mszę. 
Dlaczego na miejsce jubileuszowych do Ŝynek 
wybrano wła śnie Boguszyce? 
- Boguszyce to wieś, która mimo bliskości z miastem, 
zachowuje swój rolniczy charakter. Tutaj odradza się 
folklor i powstają zespoły ludowe, a ponadto jest 
drewniany kościółek, zabytek klasy zero, w którym w 
przeddzień doŜynek odbędzie się koncert organowy  
w wykonaniu ElŜbiety Dedek. 
ElŜbiety Dedek, zwłaszcza rawianom, nie trzeba 
przedstawia ć. Kto b ędzie gwiazd ą? 
- W tym roku zaprosiliśmy braci Golców, czyli Golec 
Orkiestrę. Dwa lata temu nasi goście bawili się przy 
muzyce Ich Troje i Mazowsza, w ubiegłym roku była 
Doda, a teraz będą nas bawić górale. Nie zabraknie 
równieŜ zespołów typowo ludowych i to nie tylko 
rodzimych. Wystąpi na przykład zespół Czeremszyna 
ze wschodniej Polski. 
Tradycj ą doŜynek, obok obrz ędu chleba, s ą 
przyśpiewki. Nie boi si ę Pan, Ŝe mieszka ńcy 
przyśpiewaj ą dosadnie? 
- Cenię dopracowane przyśpiewki, bo w nich jest 
zawarta ludowa mądrość. Mimo, Ŝe od trzech kadencji 
pełnię funkcję starosty, nie zapomniałem, Ŝe jestem 
rolnikiem i pochodzę ze wsi. W swojej pracy staram 
się wsłuchiwać w głos ludzi i czerpać z niego to co 
najlepsze.  
Mam nadzieję, Ŝe w tym roku przyśpiewki nie będą dla 
władzy, nie tylko powiatowej - zbyt bolesne. 
śyczę wszystkim uczestnikom miłej zabawy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gmina Rawa ju Ŝ po raz drugi b ędzie 
współorganizatorem do Ŝynek powiatowych. Co si ę 
w tym czasie zmieniło? 
Krzysztof Starczewski : - Od doŜynek w Starej 
Wojskiej minęło 5 lat. Gminie Rawa przybyło przede 
wszystkim asfaltowych dróg, których rocznie budujemy 
5-6 kilometrów. Powstało dobrej klasy boisko w 
Wołuczy, a dla mieszkańców zmodernizowaliśmy 
remizę OSP w Kaleniu. W śydomicach, dzięki 
pojawieniu się inwestora, przybyło miejsc pracy. 
Nad czym gmina obecnie pracuje? 
- Chcemy iść kierunku poprawy bazy sportowej w 
szkołach i wybudować hale przy zespołach szkół w 
Starej Wojskiej i Kurzeszynie. Nadal będziemy 
poprawiać stan dróg oraz zachęcać inwestorów do 
kupna ziemi i budowy zakładów właśnie w naszej 
gminie. 

 
 

Program X Powiatowych Do Ŝynek Rawskich 
godz.8.30-8.45  – umiejscowienie wieńców 
doŜynkowych biorących udział w konkursie na 
najdorodniejszy wieniec (plac przykościelny Św. 
Stanisława); ocena kompozycji wieńcowych 
godz. 9.50  – powitanie księŜy celebransów na czele z 
bp. Józefem Zawitkowskim 
godz. 10.00-12.00  – msza św. w intencji rolników i 
mieszkańców powiatu rawskiego 
godz.12.00  – usytuowanie korowodu doŜynkowego; 
przemarsz na miejsce obrzędu wg scenariusza 
,,Uszanowaliśmy w małym ziarenku dorodne plony. 
BoŜe, bądź pochwalony’’; prolog w wykonaniu zespołu 
Dzieciaki z Boguszyc 

� wystąpienie starosty rawskiego Józefa 
Matysiaka i wójta gminy Rawa Krzysztofa 
Starczewskiego 

� wręczenie chleba i miodu przez starostów 
doŜynek gospodarzom X DoŜynek 
Powiatowych 

� przemówienia zaproszonych gości 
� prezentacja wieńców doŜynkowych 

godz.14.00 – przegląd dorobku kulturalnego 
godz.17.30  – występ zespołu Czeremszyna 
godz. 19.15  – występ zespołu Łukash 
godz. 20.30  – występ zespołu Classic 
godz. 22.00  – występ zespołu Golec Orkiestra 
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Rok 2008 w historii powiatu rawskiego zapisze 
się jako rok inwestycji drogowych i szkolnych, 
ale równieŜ rok, w którym nie zaniechano 
pracy przy zapraszaniu na ziemię rawską 
inwestorów. 
 

• W tegorocznym budŜecie na remonty, 
budowę i modernizację dróg przeznaczono 
ponad 4,5 miliona złotych. Za te pieniądze 
nowe nawierzchnie zyskały drogi na odcinku 
Stolniki-Strzałki, drogi w Kazimierzowie, 
Wołuczy, Białej Wsi, Kłopoczynie i Celinowie 
do Szczuk, Lubani, Wilkowicach, 
Chodnowie, Nowym Regnowie i Rososze. 
Wkrótce ekipy drogowe pojawią się w 
Ossowicach, a po rozstrzygnięciu przetargu 
równieŜ w Sadkowicach. Mieszkańcy 
Regnowa, którym dokuczał brak chodnika, 
takŜe będą mieli powody do zadowolenia. 
Od szkoły do ośrodka zdrowia zostanie 
zbudowany chodnik. Przy współpracy z 
gminą chodnik powstanie równieŜ w 
Boguszach. 
 
• W trosce o młodych mieszkańców 
powiatu, radni powiatu rawskiego 
zadecydowali o przeprowadzeniu remontów 
w szkołach ponadgimnazjalnych. W starej 
części budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w 
Rawie będzie modernizowane centralne 
ogrzewanie, a w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
rozpocznie się remont dachu i wymiana 
instalacji grzewczej. Gospodarze powiatu 
zastanawiają się nad montaŜem w tej szkole 
i domu dziecka pomp ciepła, które znacznie 
obniŜyłyby koszty związane z 
podgrzewaniem wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Znacznym sukcesem jest sprzedaŜ ziemi 
w rawskiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Kingspan, firma z 
irlandzkim kapitałem, kupiła 11 hektarów 
ziemi. Do budŜetu powiatu wpłynęło z tytułu 
umowy kupna – sprzedaŜy ponad 8,5 mln zł. 
W strefie stanie więc kolejna fabryka. 
Kingspan zajmuje się produkcją izolacji, a w 
Rawie chce zainwestować ponad 90 mln 
złotych. Stworzy nie miej niŜ 60 miejsc pracy. 
 
• Jako pierwsza w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej ulokowała się firma 
quick-mix, specjalizująca się w produkcji 
suchych zapraw cementowych. Firma quick-
mix jest częścią niemieckiego holdingu 
Sievert AG&Co. Rocznie sprzedaje ponad 
1,5 miliona ton suchych zapraw 
cementowych. W Rawie kupiła 3 hektary 
ziemi za blisko 1 mln złotych. Zainwestowała 
25 mln złotych i zatrudniła kilkudziesięciu 
pracowników. Roczną produkcję w rawskim 
zakładzie zaplanowano na 120 tysięcy ton. 

 
• Firma MGL, w której 80 procent udziałów 
ma Mago, specjalizuje się w produkcji 
regałów i mebli biurowych. MGL na początek 
kupił 4 ha ziemi za prawie 1,5 mln złotych. 
Zainwestuje w Rawie 15 mln złotych, a 
docelowe zatrudnienie wyniesie nawet 150 
osób. MGL dokupił juŜ 3-hektarową działkę. 
 
• Fam-Cynkowanie Ogniowe w rawskiej 
podstrefie nabył 3 ha gruntu. Na ziemi, za 
którą zapłacił około 1 mln złotych, postawi 
zakład i zatrudni 100 osób, głównie 
męŜczyzn. Zainwestuje około 15 mln złotych. 
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Mieszkańcy powiatu szpitala nie 
stracą 

Mimo, Ŝe nie udało się pozytywnie zakończyć 
procedury przetargowej zmierzającej do 
sprzedaŜy szpitalnej ziemi i budowy nowego 
pawilonu, a personel medyczny raz po raz 
przypomina o swoich Ŝądaniach płacowych, 
mieszkańcy powiatu rawskiego korzystający  
z usług szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej nie powinni się obawiać o los 
szpitala i dobro pacjentów. 
– Szpital zakończył proces restrukturyzacji 
finansowej, dzięki czemu ogólne zadłuŜenie 
zmniejszyło się o ponad 7 milionów złotych – 
informuje Marian Krzyczkowski, wicestarosta 
rawski. – NaleŜność ta została umorzona i nie 
są naliczanie od niej odsetki, które istotnie 
obciąŜały budŜet szpitala. 
Obecnie szpital ma nieco ponad 22 mln złotych 
długu. ZadłuŜenie, chociaŜ potęŜne, nie niesie 
ze sobą widma likwidacji zwłaszcza, Ŝe na 
znaczną jego cześć podpisano porozumienia 
co do spłaty. Istotne jest równieŜ, Ŝe przez 
pierwsze półrocze 2008 roku z działalności 
bieŜącej szpital ma jedynie 25 tys. złotych 
straty. Taki wynik bilansowy, mimo Ŝe ujemny, 
pokazuje, Ŝe przy niewielkiej pomocy szpital  
jest w stanie się utrzymać. Warto bowiem 
przypomnieć, Ŝe jeszcze przed kilkoma laty 
szpital miesięcznie generował kilkaset tysięcy 
złotych długu. 
Obecnie władze powiatu wstrzymały 
postępowanie zmierzające do prywatyzacji 
szpitala i czekają na ruch ze strony polskiego 
rządu. Uznano, Ŝe tworzenie samorządowej 
spółki i przejmowanie placówki na 
obowiązujących obecnie, niezbyt korzystnych 
zasadach, byłoby trudno wytłumaczalnym 
pośpiechem. Zwłaszcza, Ŝe zapowiedzi ze 
strony Sejmu RP są dosyć obiecujące. 
 

 
 
 
 

 

Kalendarium doŜynek 
 

1999 – Cielądz – funkcję starostów pełnili: 
BoŜena Janeczek z Cielądza i Jacek Kosonóg 
z Wołuczy. DoŜynki uatrakcyjnił koncert 
zespołów Blichowiacy i Rawianie; 
2000 – Rawa Mazowiecka – funkcję starostów 
pełnili: Alicja Kaczmarek z Julianowa oraz Jan 
Grzejszczak z BłaŜejewic. Atrakcją był 
przejazd Szwadronu Jazdy Rzeczpospolitej 
Polskiej. Gości bawili Blichowiacy oraz Don 
Wasyl Roma; 
2001 – Biała Rawska - funkcję starostów 
pełnili: Krystyna Wylezińska z Babska i Jan 
Idzikowski ze wsi Szwejki Nowe. W tym roku 
odbył się tylko konkurs wieńców doŜynkowych 
i msza w intencji rolników oraz osób 
poszkodowanych przez powódź; 
2002 – Regnów – funkcję starostów pełnili: 
Anna Sowik z Annosławia i Mirosław Wojtczak 
z Lutoborów. Goście bawili się przy muzyce 
zespołów Wilkowianie i Legato; 
2003 – Stara Wojska – funkcję starostów 
pełnili: Urszula Dymowska Konopnicy oraz 
Andrzej Czerwiński Wilkowic. O rozrywkę 
zadbali Wilkowianie, Rawianie, Wspomnienie, 
Turniowi i Kabaret Długi; 
2004 – Biała Rawska – funkcję starostów 
pełnili: Kazimiera Potentas z Goślin i Henryk 
Majewski z Niemirowic. Atrakcją był pokaz 
Strong Man i występ Krystyny Sienkiewicz; 
2005 – Paprotnia – funkcję starostów pełnili: 
Barbara Nowicka z Gacpar i Tadeusz 
Stańczak z Lubani. Główną atrakcją był pokaz 
jazdy konnej; 
2005 – Cielądz – funkcję starostów pełnili: 
GraŜyna Zając ze wsi Stolniki oraz Jarosław 
Pyta z Franopola. O dobre humory gości 
zadbał zespół Mazowsze i Michał Wiśniewski z 
zespołem Ich Troje; 
2007 – Regnów - funkcję starostów pełnili: 
Izabela Matysiak ze wsi Sowidół oraz Andrzej 
Wincek z Regnowa. Goście doskonale bawił 
Ivan Komarenko, a gwiazdą wieczoru była 
Doda. 
 

Specjalista od scenariuszy 
 

Henryk Jagła od 10 lat pisze scenariusze 
inscenizacji na doŜynki powiatowe. Co roku 
przygotowany pod jego kierunkiem program 
zachwyca przybyłych na uroczystość gości. 
Widzowie są pod wraŜeniem wybranej 
tematyki bezpośrednio, nawiązującej do 
najwaŜniejszych wydarzeń z Ŝycia 
mieszkańców powiatu. Scenariusz inscenizacji 
kaŜdego roku spisany jest na kilkudziesięciu 
kartkach. Tak szczegółowy opis pomoŜe z 
pewnością w wydaniu ksiąŜki.  
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POZOSTALI SPONSORZY: 
 
ALTVATER SULO POLSKA, Bank Spółdzielczy we Mszczonowie Oddział w Rawie Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy 
Ziemi Łowickiej Oddział w Sadkowicach, DARIA - Dariusz Woszczyk, DREWBUD Kazimierz Budek, FOOD-SERVICE, 
GALWIN - ElŜbieta i Jan Wińkowscy, GRAMAR GraŜyna i Marek Wacławek, HAKPOL - Sylwester Imioła, Marta 
Kaczkowska Dwór Wilkowice, KOKAR Karol Kobierski, MAKOWSCY sp.j., Kredyt Bank, Jadwiga i Zdzisław Jedlińscy, 
MARINEX – Maria, Ryszard i Mariusz Gwiazdowicz, Markiewicz Małgorzata i Ireneusz, METALBUD Nowicki, Jolanta i 
Stanisław Męcina, Obiekt Hotelowy TATAR - Halina Pytka, Pałac CHOJNATA, Mieczysław i Jarosław Pyta, Pracownia 
Geodezyjna E.KsiąŜek-Kosiacka, R.Imioła, ROLMASZ sp. j. Krystyna Klemba BoŜena Milczarek, SKR Biała Rawska, 
SKR Rawa Mazowiecka, SOMAR - Marek Sobczyk, STANLEY - Stanisław Świetlik, Stawiński Eugeniusz, TABO sp. j. 
- Tadeusz Kuzimski i S-ka, Danuta i Andrzej Tomaszewscy, Krystyna i Ryszard Wrońscy, Dorota i Tadeusz 
Zagajewscy, Honorata i Marian Zagajewscy, ZUST - Kazimierz Stefański. 

PATRONI MEDIALNI 
 

Starostowie tegorocznych dożynek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nigdy nie my ślałam o przeprowadzce  

do miasta 
 

Bogusława Wasilewska  w Zawadach razem z 
męŜem Dariuszem od 14 lat zajmuje się hodowlą 
trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i mięsnego. W 
gospodarstwie jest  20 macior i pochodzące od nich 
prosięta, a takŜe 28 sztuk bydła.  
- Praca w gospodarstwie jest bardzo absorbująca, a 
inwentarz wymaga stałego doglądania – przyznaje 
pani Bogusława. – Dlatego nie moŜemy sobie 
pozwolić na dłuŜsze wyjazdy. Z przyjemnością 
natomiast spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, a 
gości przyjmujemy u siebie. 
Państwu Wasilewskim w gospodarstwie pomagają 
dzieci: 13-letnia Angelika i 11-letni Krystian. Oboje 
zgodnie przyznają, Ŝe nie szkoda im wakacji na 
pomoc rodzicom. 
Pani Bogusława pochodzi z Komorowa pod 
Cielądzem i chociaŜ z wykształcenia jest technikiem 
dentystycznym, nigdy nie myślała o przeprowadzce do 
miasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Owce to pasja mojego ojca.  

Ja ją przejąłem  
 

Ireneusz Markiewicz  w Hucie Wałowskiej razem z Ŝoną 
Małgorzatą prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo. 
Zajmuje się głównie hodowlą owiec, których obecnie ma 
150 sztuk oraz skupem i uszlachetnianiem wełny 
owczej. 
- Owce to pasja mojego ojca. Te zwierzęta były w 
naszym gospodarstwie od zawsze – stwierdza Ireneusz 
Markiewicz. 
- Kiedy przejmowałem gospodarstwo zaraz po 
ukończeniu szkoły, przejąłem i owce. Gospodarstwo 
oczywiście unowocześniłem, a stado powiększyłem. 
Poza pracą w gospodarstwie interesuję się sportem. 
Kiedyś grał w piłkę noŜną w LZS. Teraz raz w tygodniu 
jeździ na mecze piłki halowej. Gra w druŜynie seniorów. 
Ma dwoje dorosłych juŜ dzieci: 18-letniego syna Pawła i 
20-letnia córkę Agnieszkę, która z powodzeniem startuje 
w konkursach piękności.  

 
SPONSORZY 
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Wspomnijmy to 
jeszcze raz  

– IX DoŜynki 
Powiatowe  

w Regnowie 
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