
 

 

Lista Projektów zakwalifikowanych do głosowania przez mieszkańców w ramach  

Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016  

 

 
1/2016-  Joanna Panfil, Gimnastyka dla mam z małymi dziećmi,   lokalizacja  - Rawa Mazowiecka park/zalew,  
Projekt polega na sfinansowaniu gimnastyki dla mam, będących co najmniej 8 tygodni po porodzie i przebywających na 
urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Godzinne zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu w godzinach 
przedpołudniowych, na świeżym powietrzu w okolicach zalewu, pod okiem profesjonalnej trenerki.  
Łączny koszt ok. 9700 zł (licząc od czerwca do grudnia); 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 1/2016 i swoje dane personalne. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2/2016 - Marcin Mańkowski, Moje boisko, lokalizacja - Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3 
Projekt  - po weryfikacji przez wnioskodawcę przewiduje   przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego z naturalną 
nawierzchnią, znajdującego się przy ul. Zamkowej 3. Modernizacja boiska obejmuje: wymianę nawierzchni naturalnej na 
wyznaczonym terenie, zakup sprzętu nawadniającego, wymianę bramek na aluminiowe, montaż dwóch wiat stadionowych, 
Dostępność dla mieszkańców: możliwość nieodpłatnego korzystania w okresie sezonu tj. marzec-październik w godz. 8-19 
dla wszystkich mieszkańców miasta. Dodatkowo: możliwość organizacji imprez sportowych połączona z odpłatnym 
wynajmem boiska lub całego obiektu dla osób/firm/użytkowników nie będących mieszkańcami (finansowanie utrzymania 
obiektu oraz zapewnienie bezpieczeństwa).  Szacunkowy koszt ogółem: 89 900,00 zł ; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 2/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
3/2016 - Katarzyna Kitlińska, Plac zabaw dla dzieci, lokalizacja - Rawa Mazowiecka, Zalew Tatar  
Projekt obejmuje utworzenie placu zabaw,  z ogrodzeniem na podstawie wyboru urządzeń podobnych (o zbliżonych 
parametrach)  jak oferowanych przez firmę PRO-SYPMATYK oraz ofertę firmy ARCADIA Zalecany wybór różnych urządzeń, 
tj, rozwijających wyobraźnię, a także aktywność fizyczną z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Przedstawiona oferta może 
być realizowana na niższą kwotę, a pozostała część zostanie zrealizowana z budżetu obywatelskiego w następnych  2 
latach. Miejsce realizacji może ulec zmianie, w zależności od wyboru komisji. Szacowany koszt: 90 000,00 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 3/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
4/2016 - Paweł Wojtecki, Street Workout Park, lokalizacja (po modyfikacji) - Rawa Mazowiecka, teren zielony przy hali 
Tatar przy ul. Katowickiej  obok sceny letniej. 
Projekt polega na budowie Street Workout Parku, dającego korzyści całemu miastu. Prócz miejsca, gdzie młodzież 
spędzałaby aktywnie czas, byłoby dobrym miejscem do organizacji zlotów, warsztatów, pokazów (promocja miasta, 
przyciąganie pasjonatów i media z różnych zakątków Polski i nie tylko) – 40 000 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 4/2016 i swoje dane personalne. 
 
5/2016 - Grzegorz Szymański, Narciarska trasa biegowa, lokalizacja - Rawa Mazowiecka, ścieżka rowerowa i tereny 
przyległe do rawskiego zalewu 
Projekt polega na przygotowaniu narciarskiej trasy biegowej na podłożu istniejącej infrastruktury miejskiej - teren wokół 
zalewu wraz ze ścieżką rowerową. Projekt obejmuje zakup urządzenia do zakładania śladu dla nart biegowych oraz zakup 
kilku kompletów nart biegowych. Dodatkowo należałoby poszerzyć istniejącą ofertę  wypożyczalni łyżew przy basenie o 
możliwość wypożyczania nart biegowych, butów i kijków. Urządzenie do zakładania śladu może być doczepione do traktorka 
OSiRu. Realizacja projektu przyczyniłaby się do organizowania imprez sportowych  i promocji aktywności fizycznej w mieście 
0.Projekt spełnia kryterium nr 10 - kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe. Łączny koszt 
projektu: 17 224,00 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 5/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
 



7/2016 - Zbigniew Pacho, zakup podium, lokalizacja - Rawa Mazowiecka – OSiR 
Projekt obejmuje zakup podium modułowego do wręczania medali na imprezach sportowych, wykonanego ze stali 
nierdzewnej lub włókna szklanego, do wykorzystywania przez wszystkie rawskie kluby. Wstępna propozycja obejmuje zakup 
tańszego podium tj. ze stali nierdzewnej. W przypadku pozostania niewykorzystanej rezerwy pieniężnej propozycja 
zainwestowania dodatkowej kwoty na zakup podium z włókna szklanego. Szacowany koszt: 2 200,00 zł - 4 200, 00 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 7/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
8/2016 - Iwona Król, Widowisko Edukacyjne-Mistrzowska Akademia Miłości "Kobieta+Mężczyzna, czyli ŚMIAĆ SIĘ 
CZY PŁAKAĆ?", "Kobieta+Mężczyzna, czyli JAK STWORZYĆ UDANY ZWIĄZEK?" 
MDK w Rawie Mazowieckiej 
Projekt polega na organizacji scenicznego widowiska edukacyjnego przez Mistrzowską Akademię Miłości. Zawierać będzie 
elementy: nowoczesnej formuły - rodzaj talk-show łącząca elementy teatru, mini wywiadu, mini wykładu, wypowiedzi 
specjalistów tj. psychologa, psychiatry, terapeuty, pedagoga, seksuologa, socjologa, itp.; konkretu z humorem i prostotą, 
scenki teatralnej, historii z życia wziętych, ekspertów MAM. Adresatami są osoby wykształcone (średnie i wyższe) i 
zawodowo czynne. Średnio w  widowisku bierze udział ponad 200 osób.  Koszt organizacji 1 widowiska: 20 000,00 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 8/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
9/2016 - Piotr Irla, Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej , Rawa 
Mazowiecka, ul. Jeżowska 
Projekt polegać będzie poprawa bezpieczeństwa, estetyki i komfortu komunikacyjnego na ul. Jeżowskiej poprzez realizację 
działań: 
1.Remont lewego chodnika ul. Jeżowskiej na odcinku od wjazdu na teren zakładu ELDAM do granicy miasta-chodnik o 
łącznej długości 590 m i szerokości 1,5 m; 2. Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Jeżowskiej przy skrzyżowaniu z ul. 
Sadową- oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe; 3. Montaż lustra drogowego na ul. Jeżowskiej (lewa strona 
ulicy) przy skrzyżowaniu z ul. Sadową. Powyższy zakres określony został na podstawie licznych uwag w trakcie spotkań z 
mieszkańcami Osiedla Jeżowska. Łączna wartość brutto projektu: 85 000,00 zł 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 9/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
10/2016 - Aleksandra Czech, Skrawki wspólnego nieba - Rawa Mazowiecka w to mi graj MDK Rawa Mazowiecka 
Projekt polegać będzie na zorganizowaniu konkursu filmowego, adresowanego do młodzieży w wieku szkolnym. Tematyka 
konkursu ma zainteresować młodzież życiem społecznym, kulturą, zjawiskami społecznymi. Na zakończenie przewiduje się 
Galę Konkursową z prezentacją nagrodzonych filmów; wydanie ok. 1500 szt. płyt CD, które zostaną dołączone do gazet 
lokalnych w regionie; wydanie biuletynu 4 stronnicowego z prezentacją projektu, Laureatów i Jury w ilości 1000 egz. - 
załączonego do kolejnej gazety regionalnej; dostarczenie partnerom medialnym materiałów prasowych oraz zamieszczanie 
informacji na stronie www. projektu. Koszty orientacyjne: 18 000,00 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 10/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
11/2016 - Przemysław Trzonek, Miejsce do grillowania, lokalizacja – uzgodniono zmianę pierwotnej lokalizacji na teren 
obok pływalni – ograniczono zakres do czterech wolnostojących betonowych grilli oraz czterech  ławostołow dla 10 osób 
każdy.  Koszt przedsięwzięcia wiąże się z zakupem: grilli , ławostołów,  koszy na śmieci, oświetlenia. Realizacja przyczyni 
się do zwiększenia walorów rekreacyjnych miasta dl a mieszkańców i turystów. Koszt szacowany: 16 000,00 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 11/2016 i swoje dane personalne. 
 
12/2016 – ksiądz proboszcz  Konrad Świstak, IV Rawski Orszak Trzech Króli , lokalizacja – miasto Rawa Mazowiecka; 
Projekt polega na  wzbogaceniu corocznie organizowanego Orszaku Trzech Króli , wsparcie finansowe na wydatki, które 
mogą być zrealizowane  w 2016 roku w ramach przygotowań do Orszaku: 
-uszycie strojów dla dzieci i młodzieży, które będą wykorzystywane w kolejnych latach; 
-zakup nagłośnienia przenośnego, które może być wykorzystywane do wielu imprez w mieście; 
-zakup nagród dla uczestników konkursów oraz upominków dla uczestników imprezy. Przybliżony koszt ogółem: 
42 500,00 zł 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 12/2016 i swoje dane personalne. 



 
13/2016 - Tomasz Trzonek,  Modernizacja boisk do siatkówki plażowej, lokalizacja - Rawa Mazowiecka, Zalew Tatar 
Projekt polega na modernizacji i unowocześnieniu istniejących boisk do siatkówki plażowej, nie spełniających obecnie norm i 
standardów oraz niewykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem. Projekt obejmuje: doprowadzenie boisk do stanu 
używalności, poprawienie komfortu, ułatwienie dostępu do użytkowania -montaż ogrodzenia (siatki o wysokości 4m) lub 
piłkochwytów o wysokości 6m, instalację słupków zgodnie z przepisami PZPS, zakup siatki spełniającej  normy PZPS (8,5 
m), zakup linii wyznaczających boisko (8x16m). Przyczyni się to do ożywienia terenu wokół Zalewu Tatar, możliwości 
organizowania imprez lokalnych i ogólnopolskich. Szacowany koszt: 40 000,00 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 13/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
14/2016 - Jacek Malczewski, Na ratunek Życiu - zakup przenośnych defibrylatorów, lokalizacja - Rawa Mazowiecka: 
szkoły, obiekty sportowe i oświatowe należące do miasta; Urząd Miasta 
Projekt polega na  zakupie przenośnych defibrylatorów - urządzeń ratujących życie i wyposażenie w nie szkół, obiektów 
sportowych i oświatowych. Proponowana lokalizacja: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2, Hala 
MIllenium, Hala Tatar, OSiR, Dom Kultury, Urząd Miasta. Koszt: 40 000,00 zł; 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 14/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
 
16/2016 - Daniel Szymczak,  "RAWMAGEDDON" czyli cykliczne warsztaty turystyczno-survivalowe, lokalizacja – 
miasto Rawa Mazowiecka 
Projekt polega na zorganizowaniu cyklicznych zajęć na rzecz miejscowej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, 
polegających na: 
-terenoznawstwie, posługiwaniu się przyrządami nawigacyjnymi, umiejętności odnajdowania się w nieznanym terenie, 
planowaniu tras wycieczek górskich, wędrówek; 
-technice przetrwania w niesprzyjających okolicznościach - podstawie wiedzy survivalowej i bushcraftu; 
-strzelectwie  sportowym, umiejętności posługiwania się karabinkami pneumatycznymi, techniki strzeleckie, łucznictwo, 
nawiązania historyczne; 
-umiejętności planowania wycieczek, rajdów, umiejętności obozowe, 
-pierwsza pomoc przedmedyczna w warunkach turystyki na terenie Polski; 
-techniki i sposoby  postępowania w przypadku załamania pogody, sytuacji ekstremalnych. Miejsce przeprowadzenia zajęć: 
należące do miasta tereny zielone, OSiR-u, park miejski, ruiny zamku książąt mazowieckich, zalew miejski oraz szkoły na 
terenie miasta, siedziba stowarzyszenia "Topory". Szacunkowy koszt: - 48 000,00 zł. 
Projekt zgodny z regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jeśli chcesz zagłosować na ten projekt, 
na karcie do głosowania wpisujesz numer projektu 16/2016 i swoje dane personalne. 
 
 
 
       (-) Przewodniczący Zespołu Opiniującego 
             Zastępca Burmistrza 
 
             Marek Pastusiak 


