
Protokół z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

z dnia 14 grudnia 2021 roku 

 

W dniu 14 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  Rawa Mazowiecka odbyło 

się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji. 

 

Na posiedzeniu obecni byli:  

1. Piotr Irla 

2. Mariusz Szadkowski 

3. Maria Jolanta Witczak 

4. Jolanta Wróblewska 

5. Arkadiusz Rataj 

6. Paweł Piątkiewicz 

7. Karolina Gawot 

8. Bożena Sukiennik 

9. Teresa Sekuter 

10. Agnieszka Zimecka 

11. Marcin Broniarczyk 

12. Jacek Lisicki (w zastępstwie Magdaleny Bernacik) 

13. Krystyna Florczak 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Realizacja zadania dotyczącego przestrzeni publicznej - informacja na temat prac 
przeprowadzonych od poprzedniego posiedzenia Zespołu Zadaniowego we wrześniu br.  
do dnia obecnego posiedzenia oraz omówienie zaplanowanych prac. 

3. Realizacja projektu dotyczącego poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze 
rewitalizacji – m.in. rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu na najładniejszą elewację.  

4. Informacja na temat działań podejmowanych w ramach działalności RCOP od czasu 
poprzedniego posiedzenia zespołu we wrześniu br. oraz działań zaplanowanych na kolejny 
okres.  

5. Propozycje członków zespołu w zakresie planowanych działań, które wpisują się w realizację 
celów LPR. 

6. Wolne wnioski i dyskusja 

Ad. 2 Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej 

Pomimo zimowych warunków większość prac związanych z zadaniem jest kontynuowana. 

Obecnie instalowane jest oznakowanie pionowe ulic, ponadto włączona została sygnalizacja 

świetlna na ulicy Warszawskiej – na razie w trybie testowym, bez zmiany barw świateł. Planuje 



się, że  od soboty, 18 grudnia, sygnalizacja będzie działać normalnie. Na pl. Wolności, ulicy 

Mickiewicza i Polnej trwają prace drogowe i przygotowania do asfaltowania. Rozważana jest 

możliwość umożliwienia przejazdu z ulicy Mickiewicza na ulicę Wyszyńskiego. Kolejne prace 

planuje się rozpocząć na drugiej części placu Wolności.  

Prace na placu Piłsudskiego będą kontynuowane jeżeli pozwoli na to pogoda. Najbliższym 

zadaniem do wykonania wydaje się połączenie obszaru przedkościelnego z resztą placu. 

Czerwcowy termin zakończenia prac na placu Piłsudskiego nie wydaje się być zagrożony. 

Podczas posiedzenia  poruszono zgłaszaną przez mieszkańców kwestię wyeksponowania 

fragmentów fundamentów średniowiecznych budowli na placu Piłsudskiego. Propozycja 

osłonięcia wykopalisk szybą, zaproponowana przez mieszkańców, została odrzucona jako zbyt 

kosztowna i skomplikowana z uwagi na zaburzenie wyznaczonego porządku płyt i kostki 

brukowej. Natomiast drobne przedmioty, tj. stare monety, klucze i sprzączki, odkryte podczas 

prac zostaną wyeksponowane podczas wystawy w muzeum. 

Podczas posiedzenia przekazano także uwagi zgłoszone przez członków zespołu 

konsultacyjnego, a dotyczące wyznaczenia miejsc do parkowania dla pojazdów służb,  

np. karetek pogotowia. Zgodzono się co do tego, że pojazdy służb przyjeżdżające z powodu 

interwencji i tak parkują najbliżej miejsca zdarzenia, z powodu którego zostały wezwane  

i dlatego nie będzie się wydzielać specjalnych miejsc postojowych dla nich. Natomiast jeżeli 

chodzi o przedsiębiorców dostarczających towary do swoich sklepów, to z myślą o nich można 

ustalić parkowanie na określony czas albo wyłączyć pojazdy zaopatrzenia z ograniczeń 

dotyczących parkowania. 

 

Ad. 3  Projekt dotyczący poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

Zakończyła się druga edycja konkursu. Wcześniej właścicielom budynków na obszarze 

rewitalizacji zostały dostarczone listy informujące o konkursie na elewacje i zachęcające do 

udziału w tej edycji konkursu. Informacje o konkursie zostały także umieszczone na stronie 

internetowej i w gazetach lokalnych. Planowane są kolejne edycje konkursu oraz listowne 

informowanie potencjalnych uczestników, jak również zamieszczanie informacji na stronie 

internetowej oraz w lokalnych mediach. Jeżeli chodzi o inne możliwe dofinansowania, to być 

może pojawią się dofinansowania na wymianę pieca i termomodernizację dla mieszkańców 

budynków wielorodzinnych w ramach programu ogólnopolskiego. Miasto składa także 

wniosek w programie zakładającym retencjonowanie wód. 

 

Ad. 4 Działania podejmowane w ramach działalności RCOP 

29 września pod hasłem „Nowe możliwości dla rawskich przedsiębiorców” odbyła się kolacja 

biznesowa, której gospodarzem był burmistrz Piotr Irla. Spotkanie było okazją do nawiązania 

kontaktów z instytucjami, które zapewniają ofertę dostępnych form dofinansowania. Można 

było wymienić doświadczenia i nawiązać wzajemne relacje w sferze biznesowej. Propozycje 

dla przedsiębiorców zaprezentowali kolejno przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy, 

Instytutu Spraw Obywatelskich, Cechu Rzemiosł Różnych oraz Miasta Rawa Mazowiecka.  



3 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas 

spotkania zostały przedstawione zadania publiczne, jakie zawiera projekt Programu 

Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Zaproszeni goście z Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi, który jest ośrodkiem wsparcia dla 

podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego miasta, zachęcali do korzystania  

z oferowanych przez tę instytucję form pomocy. Spotkanie ubarwił występ chóru Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Rawie Mazowieckiej. Ponadto odbył się 

pokaz udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzony przez ratowników WOPR z Rawy 

Mazowieckiej, a na zakończenie aktywizujący warsztat dotyczący wypalenia zawodowego  

w organizacjach, poprowadzony przez przedstawicielkę Instytutu Spraw Obywatelskich. 

13 grudnia z inicjatywy Koła Związek Dużych Rodzin 3 plus w Rawie Mazowieckiej w siedzibie 

RCOP odbyło się szkolenie pn. „Skuteczne narzędzia komunikacji i promocji w działalności 

społecznej”. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele kół ZDR 3 plus z terenu województwa 

łódzkiego i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Warsztat był okazją do nawiązania 

relacji i dzielenia się pomysłami na działania społeczne. 

Podczas posiedzenia wspomniano także o pierwszej w Rawie lodówce społecznej, która   

w sierpniu została umieszczona przed sklepem PSS „Społem”, a nad którą  pieczę sprawują: 

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie 

„Szansa”, prowadzące bank żywności. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców. 

 

Ad. 5 Planowane działania wpisujące się w realizację celów LPR. 

Bardzo ważnym i potrzebnym projektem, który będzie realizowany w mieście, jest budowa 

centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.  7 grudnia 2021 r. została 

podpisana umowa o udzielenie dofinansowania.  W placówce znajdzie się  

20 miejsc częściowo dostępnych w ciągu dnia a częściowo całodobowych. W planach jest także 

modernizacja przejść dla pieszych, spośród których część znajduje się na obszarze rewitalizacji.  

Jeżeli chodzi o kwestie związane ze środowiskiem, to Miasto będzie się starać  

o dofinansowanie na dozielenienie miasta. Podczas posiedzenia ustalono także, że zasadne 

byłoby wydzielenie w ramach budżetu obywatelskiego, kwoty przeznaczonej np. dla grup 

nieformalnych, które podjęłyby się działań proekologicznych na obszarze rewitalizacji. 

Natomiast jeżeli chodzi o sferę społeczną, to pojawiła się sugestia kontynuacji Projektu 

Aktywizacja i Integracja, który był już wcześniej realizowany przez 2 lata.   

 

 

 

        Protokolant                                                                                     Przewodniczący 

    Krystyna Florczak                                                             Zespołu Zadaniowego   ds. Rewitalizacji                                                                                                  

                                                                                                                         Piotr Irla  

                                                                                                   Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka                                                                                                                                                                                                                                                             


