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Wstęp 

 

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2016-2025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego 

programu. Kategorie podziału opisywanych projektów są utworzone w oparciu o stopień 

realizacji poszczególnych projektów. 

• Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, których 

realizacja została zakończona w latach 2017- 2020; 

• Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, których 

realizacja została zakończona w 2021 roku; 

• Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane; 

• Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów 

podstawowych, a które zostały zrealizowane lub były realizowane w okresie 

sprawozdawczym i wpisują się w cele wymienione w Programie. 

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart 

oceny  realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka oraz informacji od podmiotów uczestniczących we wdrażaniu procesu 

rewitalizacji. 

 

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka 

Lp Nazwa projektu 

1 Rozwój Usług Wspierania Rodziny 

2 „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne 

z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego 

w LPRMRM 2025) 

3 Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: 

a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji 

społecznej, w tym kulturalnej, 

b. przebudowa  i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej  

przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 

c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, 

d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego.  

4 Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 
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5 Rawa Gra dla Wszystkich 

6 Pomóż Innym i Sobie 

7 W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy  Poznajemy 

8 Rawscy Skauci jak Zawisza 

9 Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

10 Bycie EKO Się Opłaca 

11 Program Aktywizacja i Integracja 

12 Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

 

W 2020 roku została przeprowadzona ewaluacja on going Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Informacja na jej temat została zamieszczona  

w końcowej części sprawozdania za 2020 rok. 

I Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych 

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług 

Wspierania Rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej oraz „W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” 

realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. 

Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu za 2017 rok.  

W 2018 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Rawscy 

Seniorzy Sprawni i Aktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, „Rawa Gra dla Wszystkich” realizowanego przez Stowarzyszenie TOPORY 

oraz „Pomóż Innym i Sobie” realizowanego przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”. Ich realizacja 

została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z 2018 roku. 

W 2019 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rawskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz 

„Program Aktywizacja i Integracja”. Realizatorem Programu było Miasto Rawa Mazowiecka i 

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej i  Młodzieżowe Centrum Kariery 

OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi w zakresie aktywnej 

integracji.  Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z 2019 roku. Jednym z 

projektów, których realizacja została zakończona w roku 2019, jest projekt pn. „Rawskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych” (RCOP) - centrum zostało utworzone. Tym niemniej, 

należy wspomnieć o działaniach, jakie były prowadzone w ramach jego działalności w 2021 

roku. W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania: 



4 
 

- 26 marca - śniadanie biznesowe on-line z Centrum Klucz. Temat: dofinansowania z PFRON; 

- 30 kwietnia - śniadanie biznesowe on-line z Centrum Klucz. Temat: pozyskiwanie funduszy 

dla organizacji; 

- 30 czerwca - Forum Liderów Ekonomii Społecznej „Epidemia dobrej energii w Rawie!”; 

- 18 sierpnia na ulicy Tomaszowskiej 10 - przed sklepem PSS „Społem”, została umieszczona 

pierwsza w mieście lodówka społeczna.  Opiekę nad lodówką sprawują: Rawskie Centrum 

Organizacji Pozarządowych i Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”, prowadzące 

bank żywności;  

- 29 września - spotkanie dla rawskich przedsiębiorców – Kolacja Biznesowa, którego 

organizatorami, obok RCOP, była Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich;  

- Od 29 września przedstawiciele 2 rawskich organizacji pozarządowych, przebywali na 3 – 

dniowym wyjeździe, zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

W ramach wyjazdu odbyły się wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych województwa  

podlaskiego; 

- 3 listopada - Forum Organizacji Pozarządowych. Temat: zadania publiczne zawarte w 

projekcie Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na 

2022 rok; 

- 13 grudnia - szkolenie "Narzędzia skutecznej komunikacji i promocji w działalności 

społecznej".  

 

II Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym 

 

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: 

1. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych 

na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu 

pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025) 

2. Rawscy Skauci jak Zawisza 

3. Bycie EKO Się Opłaca 

 

1. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z 

celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w 

LPRMRM 2025) 

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie  Mazowieckiej pod nazwą: 

„Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na 

rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Projekt, który był skierowany  

do uczniów i nauczycieli, szkoła realizowała od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. Był on 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020. W ramach 

projektu w szkole odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające 

umiejętności matematyczno- przyrodnicze, językowe i cyfrowe, a także zajęcia z zakresu 
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rozwijania kompetencji przedsiębiorczości. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt 

komputerowy oraz pomoce dydaktyczne i wyposażenie, m.in. sali do zajęć sensorycznych. W 

2020 roku projekt był realizowany w węższym zakresie z uwagi na epidemię COVID-19. Z uwagi 

na obostrzenia i czasowe zawieszenie działalności placówki, planowany pierwotnie termin 

realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021 roku.  

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku: 

Wskaźniki 

 

Wskaźniki produktu Zakładane 

wartości 

(na koniec 

realizacji 

projektu)  

Osiągnięte wartości 

(na koniec realizacji 

projektu) 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych lub 

umiejętności uniwersalnych w programie 

288 438 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w programie 

1 1 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

1 1 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu 

TIK w programie 

6 44 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie 

60 76 

Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w 

których minimum 25% uczniów posiada specjalne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

1 1 

Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu 

rozwijania kompetencji przedsiębiorczości 

40 83 

Liczba uczniów objętych objętych indywidualizacją 

pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi 

145 146 

Liczba szkół lub placówek zlokalizowanych na 

terenie miast średnich 

1 1 
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Wskaźniki rezultatu Zakładane 

wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 

opuszczeniu programu 

230 438 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 

wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 

1 1 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 

1 1 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

48 76 

 

Postęp finansowy: 

Nazwa 

projektu 

Suma kosztów 

realizacji w 

okresie 

sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 

finansowania 

  Źródła 

finansowania 

Planowane 

środki na 

realizację 

zadania 

(całkowita 

planowana  

wartość 

projektu) 

Środki 

poniesione w 

okresie 

sprawozdawczym 

„Szkoła 

twórczych 

umysłów” 

109 128,88 zł Dofinansowanie 

RPO WŁ na lata 

2014-2020 

Środki własne 

1 051 339,02 zł 

 

 

90 000,00 zł 

97 044,11 zł 

 

 

12 084,77 zł 

 

2. Rawscy Skauci jak Zawisza 

Działania zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym: 

1. Organizacja cyklu zajęć terenowych: zbiórki, biwaki, wycieczki, rajdy (łącznie dla 70 osób).  

2. Wystawa fotografii pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz”, dokumentująca zrealizowane 

przedsięwzięcia, zaprezentowana na obszarze rewitalizacji w dniu 26.06.2021. 
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3. Imprezy integrujące mieszkańców i promujące zdrowy styl życia: gry miejskie „Na tropie 

rawskiego skarbu” dnia 26.06.2021,  "Śladami o. Bernarda Kryszkiewicza" dnia 5.09.2021,  

"Podchody z ks. Zienkowskim" dnia 14.11.2021. 

 

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane 

wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku 

organizowanych przez harcerstwo 

20 26 

Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku 

letniego i zimowego 

5 5 

Liczba imprez integrujących mieszkańców i 

promujących zdrowy styl życia 

2 4 

Wskaźniki rezultatu Zakładane 

wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba osób biorących udział w proponowanych 

przez organizatora zajęciach i grach ogółem 

50 70 

Liczba nowych członków Stowarzyszenia  ogółem 10 10 

Liczba nowych członków Stowarzyszenia z 

obszaru rewitalizacji 

2 2 

 

Postęp finansowy: 

Nazwa 

projektu 

Suma kosztów 

realizacji w 

okresie 

sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 

finansowania 

  Źródło 

finansowania 

Planowane 

środki na 

realizację 

zadania 

Środki 

poniesione w 

okresie 

sprawozdawczym 

Rawscy Skauci 

jak Zawisza 

 

 

18 900,00 zł Dotacja 

 

Środki 

finansowe 

własne 

 

Wkład osobowy 

10 000,00 zł 

 

1 000,00 zł 

 

 

 

7 900,00 zł 

10 000,00 zł 

 

1 000,00 zł 

 

 

 

7 900,00 zł 
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3. Bycie EKO Się Opłaca 

Działania zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym: 

1. Konkursy plastyczne i fotograficzne:  

a. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Drugie życie rzeczy – rolka z papieru" - marzec;  

b. rodzinny konkurs plastyczny „Jajo wielkanocne w rozmiarze XXL” - marzec;   

c. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Drugie życie rzeczy – wytłaczanka do jajek" - 

kwiecień;  

d. konkurs fotograficzny „Wiosna, ach to ty"- kwiecień;  

e. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Plastik nie jest fantastik – krótki komiks    o 

odpadach”-  maj; 

f. konkurs fotograficzny "Kolory jesieni" - wrzesień; 

g. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, który zakładał wykonanie ozdób choinkowych 

z wykorzystaniem surowców wtórnych - listopad;  

h. konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, który zakładał wykonanie choinek z odpadów 

nadających się do recyklingu – listopad. 

2. Animacje o tematyce ekologicznej – lipiec 

3. Happeningi:  

a. prezentacja prac na obchodach 700 Urodzin Rawy Mazowieckiej – sierpień;   

b. sprzedaż wytworzonych w okresie wakacyjnym prac na cele charytatywne -  wsparcie 

leczenia dwóch dziewczynek - wrzesień. 

4. Warsztaty - nadanie nowego życia rzeczom przyniesionym przez mieszkańców, takim jak: 

deski, tace, pudełka, słoiki, z wykorzystaniem techniki decoupage - ogółem 24 (zwykle 1- 2 w 

miesiącu), w tym 6 warsztatów w okresie wakacji. 

5. Spotkanie z twórcą ludowym - wycinanka rawska – lipiec 

6. Wycieczki połączone z warsztatami u garncarza i stolarza - lipiec   

 

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane 

wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba zorganizowanych warsztatów związanych 

ze zbieraniem i przetworzeniem staroci i 

materiałów wtórnych oraz warsztatów 

plastycznych i o tematyce ekologicznej 

24 30 

Liczba animacji i happeningów przygotowanych 

przez uczestników programu 

4 4 

Wskaźniki rezultatu Zakładane 

wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba osób biorących udział w proponowanych 

przez organizatora zajęciach i grach ogółem 

110 321 
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Liczba osób biorących udział w proponowanych 

przez organizatora zajęciach i grach 

pochodzących z obszaru rewitalizacji 

16 23 

 

Postęp finansowy: 

Nazwa 

projektu 

Suma kosztów 

realizacji w 

okresie 

sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 

finansowania 

  Źródło 

finansowania 

Planowane 

środki na 

realizację 

zadania 

Środki 

poniesione w 

okresie 

sprawozdawczym 

Bycie EKO Się 

Opłaca 

50 000,00 zł Dotacja 

Narodowego 

Instytutu 

Wolności w 

ramach 

programu 

Nowe FIO na 

lata 2021-2030 

 

Środki 

finansowe 

własne 

5 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 000,00 zł 

 

 

 

5 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 000,00 zł 

 

 

III Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji: 

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 

2. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

 

Lp Nazwa projektu Podmiot 

realizujący 

Szacowany 

koszt projektu 

Cele projektu 

1 Rewitalizacja Miasta 

Rawa Mazowiecka 

Gmina Miasto 

Rawa 

Mazowiecka 

30 000 000,00 

zł 

Główny cel to 

kompleksowa 

rewitalizacja, skutkująca 

wprowadzeniem i 

przywróceniem na 
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miejskim obszarze 

zdegradowanym funkcji 

społecznych, w tym 

kulturalnych oraz 

gospodarczych 

2 Kompleksowy System 

Wsparcia Poprawy 

Jakości Zasobów 

Mieszkaniowych 

Gmina Miasto 

Rawa 

Mazowiecka 

50 000,00 zł Główny cel to stworzenie 

sprzyjających warunków 

mieszkaniowych poprzez 

opracowanie i wdrożenie 

kompleksowego systemu 

wsparcia dla poprawy 

warunków 

mieszkaniowych 

 

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące 

rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚiGW w Łodzi. 

a. adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym 

kulturalnej 

Zadanie zostało zakończone w 2020 roku. W ramach jego realizacji budynek  został poddany 

kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a także rozbudowie. Powierzchnia 

budynku powiększyła się dzięki rozbudowie obiektu o nowy budynek, którego kubatura i 

kształt są zbliżone do starego. Nowa część została połączona z zabytkową szklanym łącznikiem. 

Przebudowany  obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Przeprowadzone prace pozwoliły na zmianę charakteru budynku z handlowego na kulturalny. 

Wyremontowany i rozbudowany budynek stał się częścią rawskiego muzeum. Zadanie zostało 

zrealizowane w ramach projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.  
 

b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia 

Zadanie zostało zrealizowane w  2017 roku (protokół odbioru prac), natomiast otwarcie 

placówki po remoncie odbyło się w kwietniu 2018 roku. W budynku muzeum przeprowadzono 

generalny remont przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Dawny budynek gospodarczy został gruntownie wyremontowany i przystosowany do 

przechowywania eksponatów. Zostało też zakupione nowe wyposażenie sal 

wystawienniczych, które podkreśla walory prezentowanej ekspozycji. 16 kwietnia 2018 roku 

odbyło się uroczyste otwarcie placówki po remoncie. Jako ekspozycje stałe przedstawiono 

wystawy prezentujące zbiory działu etnograficznego oraz numizmatycznego muzeum. Są to: 
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„Wnętrze izby rawskiej z początku XX wieku” oraz „Gabinet numizmatyczny”. Na realizację 

zadania otrzymano dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014-2020. 

 

c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Zadanie było realizowane na całym obszarze parku 

i odnosiło się do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia. W parku 

pojawiła się toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczając przebieg alejek zwrócono uwagę, 

aby wpisywał się on w zabytkowy układ kompozycyjny parku nawiązujący do modernizmu 

międzywojennego. Alejki parkowe otrzymały nawierzchnię naturalną, a nawierzchnię 

asfaltową zastąpiono kostką bazaltową. Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono ścieżkę rowerową, 

która jest kontynuacją ścieżki biegnącej od zalewu Tatar. Pracom renowacyjnym poddano 

pochodzący z lat 30. XX wieku mostek. Przeprowadzono także skrupulatny przegląd 

drzewostanu w parku. Usunięto chore i zagrażające bezpieczeństwu drzewa  i zastąpiono je 

258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe trawniki, zrobiono nowe nasadzenia roślinne - 

50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić dostęp do parku również osobom z 

niepełnosprawnością, a dla dzieci przygotowano nowy plac zabaw. Prace w parku zakończono 

w listopadzie 2018 r. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi oraz z RPO WŁ na 

lata 2014-2020. 

 

d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego 

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane na terenie 

ulic: Zamkowa, Krzywe Koło, Zatylna, Księdza Skorupki, Ziemowita, Warszawska, Łowicka, 

Miła, Mickiewicza, Kilińskiego, Krakowska, Pl. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Kopernika, 

Przechodnia, Polna, Plac Wolności.  

Przeprowadzono roboty następujących branż: drogowa, elektryczna, sanitarna, 

teletechniczna, architektura, zieleń. Termin: I-IV kwartał 2021 r. 

Sprawowano nadzór inwestorski branż: architektoniczna, sanitarna, elektryczna, drogowa, 

teletechniczna. Termin: I-IV kwartał 2021 r. 

Sprawowano nadzór archeologiczny: Termin: I-IV kwartał 2021 r. 

Sprawowano nadzór autorski. Termin: I-IV kwartał 2021 r. 

Sprawowano bieżącą obsługę projektu. Złożono do instytucji zarządzającej wnioski o płatność 

pełniące funkcję sprawozdawczą - 3 szt. oraz wnioski o refundację – 1 szt. Termin: I-IV kwartał 

2021 r. 
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Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 

2,75 ha 0 

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na obszarach 

miejskich 

9268 m² 0 

Długość przebudowanych 

dróg gminnych 

1,17 km 0 

 

Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 

realizacji w 

okresie 

sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 

finansowania 

  Źródło 

finansowania 

Planowane 

środki na 

realizację 

zadania 

Środki 

poniesione w 

okresie 

sprawozdawczym 

Zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej Rynku 

Starego Miasta 

oraz obszaru 

staromiejskiego 

16 679 659,05 zł  RPO WŁ na lata 

2014-2020 

 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

 

Budżet Miasta 

9 518 000,00 zł 

 

 

 

1 211 409,00 zł 

 

 

13 862 168,00 zł 

4 270 486,17 zł 

 

 

 

1 211 409,00 zł 

 

 

11 197 763,88 zł 

 

2. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

W ramach działań prowadzonych w 2021 roku były wdrażane finansowe i pozafinansowe 

instrumenty pomocowe, realizowane w ramach projektu:  

1. Uchwała w zakresie niższej stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku remontu elewacji 

(uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - Dz. Urzędowy Woj. 

Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2020 r. poz. 261). 

2. Druga edycja konkursu na najładniejszą elewację – w październiku 2021 r. wpłynęły 2 

zgłoszenia udziału w konkursie. W grudniu komisja konkursowa przyznała dwie nagrody. 
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3. Poradnik dla mieszkańców dotyczący możliwości wsparcia poprawy jakości zasobów 

mieszkaniowych, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka, który był 

aktualizowany na bieżąco. 

4. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4, 

który zawiera ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji (uchwała nr XXII/175/20 Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4 – Dz. 

Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 20 października 2020 r. poz. 5554). 

 

Wskaźniki osiągnięte w 2021 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane 

wartości w 

2020 roku 

Osiągnięte wartości w 

2020 roku 

Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy 

dotychczasowych praktyk i kierunków działania 

zmierzających do poprawy warunków 

mieszkaniowych 

0 0 

Liczba konsultacji społecznych mających na celu 

poinformowanie o systemie i instrumentach 

wsparcia 

0 0 

Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, 

wprowadzających instrumenty wsparcia 

finansowego i organizacyjnego 

0 0 

Wskaźniki rezultatu Zakładane 

wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba osób/podmiotów, które skorzystały z 

instrumentów wsparcia finansowego i 

organizacyjnego 

2 2 

 

Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 

realizacji w 

okresie 

sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 

finansowania 

  Źródła 

finansowania 

Planowane 

środki na 

realizację 

zadania 

Środki 

poniesione w 

okresie 

sprawozdawczym 
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Kompleksowy 

System 

Wsparcia 

Poprawy Jakości 

Zasobów 

Mieszkaniowych 

23 061,50 zł Budżet Miasta 

Rawa 

Mazowiecka 

111 000,00 zł 23 061,50 zł 

 

III Projekty uzupełniające 

Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a były realizowane lub 

zakończone w okresie sprawozdawczym i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji. 

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej 

a. Dzienny Dom Seniora 

Dzienny Dom Seniora, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej 12, został otwarty w styczniu 

2019 roku i jest prowadzony w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rawie Mazowieckiej. Z oferty placówki mogą korzystać mieszkańcy  miasta Rawa Mazowiecka 

w wieku 60+, nieaktywni zawodowo i samodzielni lub wymagający niewielkiej pomocy w 

wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Do dyspozycji uczestników 

przewidziano m.in  pomieszczenie ogólne, pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni, aneks 

kuchenny, pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapy i fotele, sprzęt RTV oraz komputer 

z dostępem do internetu, salę aktywności ruchowej, łazienkę i szatnię. W ofercie Dziennego 

Domu Seniora znajdują się organizowane na miejscu zajęcia i warsztaty tematyczne 

adekwatne do zainteresowań, potrzeb i możliwości uczestników, jak również zajęcia ruchowe 

i relaksacyjne, mające na celu poprawę kondycji fizycznej. W ciągu dnia zapewniony jest jeden 

ciepły posiłek. Dzienny Dom Seniora działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, przy 

czym każdy z uczestników ma możliwość indywidualnie zadecydować w jakich dniach czy 

godzinach ma zamiar spędzić czas w placówce. Zadanie jest współfinansowane ze środków 

otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecna nazwa to Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej). 

 

b. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej 

W grudniu 2021 roku  została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania na utworzenie 

ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej”. 

Placówka będzie przeznaczona dla  osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Obiekt będzie przeznaczony dla 20 osób, z czego 11 osób będzie mogło 

skorzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, natomiast 9 osób – całodobowego. 

Dofinansowanie w kwocie 3 055 520 zł pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego w 

ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. 

 



15 
 

2. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla 

dzieci i młodzieży 

Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadziła 

całoroczne działania skierowane do dzieci i młodzieży m.in. pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych z obszaru rewitalizacji, przy czym od 20 marca do 3 maja placówka zawiesiła 

działalność w tradycyjnej formie w związku z sytuacją epidemiczną. Ponadto  w ramach 

realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego zorganizowano m.in. następujące 

wydarzenia: 

- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 4 do 17 stycznia (opieką objęto 36 dzieci) 

- akcja „Lato z Przymierzakami” w okresie od 27 czerwca do 29 lipca (5 wyjazdów 

jednodniowych podczas których  opieką objęto 89 dzieci) 

- 6 rodzinnych spotkań warsztatowych poświęconych wykonywaniu prac z wykorzystaniem 

różnych technik zdobniczych, m.in. decoupage, scapowanie, malowanie na tkaninie. 

 

Przedszkole Miejskie nr 1 

W ramach realizacji programu wieloletniego dotyczącego promocji zdrowia w 2021 roku 

rozpoczęto realizację zadania „Higiena osobista i otoczenia”. W przedszkolu był ponadto 

realizowany program promocji zdrowia psychicznego angielskiej fundacji Partnership for 

Children pn. „Przyjaciele Zippiego”. Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne 

u małych dzieci.  Kolejnym realizowanym programem jest Program Profilaktyczny Instytutu 

Zdrowia Matki i Dziecka pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem 

jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia. W przedszkolu były 

realizowane projekty o tematyce ekologicznej, takie jak „Skąd się biorą produkty 

ekologiczne?”, „Z darami natury świat nie jest ponury” czy „Gramy w zielone”. Oprócz 

programów o tematyce ekologicznej i zdrowotnej w przedszkolu były ponadto wdrażane 

programy o charakterze edukacyjnym, np. ”Mały miś w świecie wielkiej literatury”, „Oto 

Hałabała, zna go Polska cała” czy „Łódzkie dwujęzyczne. Baby Beetles”. Dzieci wzięły także 

udział w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania „CODE WEEK”. W przedszkolu odbywały się 

także konkursy fotograficzne, plastyczne  oraz działania artystyczne, m.in. w ramach akcji MEN 

„Razem dla Niepodległej”. Przedszkole organizowało ponadto akcje charytatywne. 

 

3. Rozwój wyposażenia medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych  

a. Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 

Jednym ze źródeł finansowania uzupełniających działań rewitalizacyjnych może być budżet 

obywatelski, tym bardziej że 25% budżetu ustalonego na dany rok jest przeznaczone na 

zadania realizowane na obszarze rewitalizacji. W 2021 roku w ramach budżetu obywatelskiego 

zakupiono sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Do strażaków trafiły m.in.: 

kamera termowizyjna, zestaw do wyważania drzwi, kurtki lekkie, komplet aparatu 

powietrznego, suchy skafander, worki wypornościowe oraz sprężarka o łącznej wartości blisko 

105 tys. zł. 

 



16 
 

b. Dofinansowania dla Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  

Miasto Rawa Mazowiecka zakupiło stół operacyjny (wraz z wyposażeniem), który  został 

nieodpłatnie użyczony rawskiemu szpitalowi. 10 lutego 2021 roku odbyło się przekazanie 

sprzętu na blok operacyjny. Wartość zakupu to 97 352,28 zł. 

Zarządowi Powiatu Rawskiego udało się uzyskać kwotę w wysokości 9 mln zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Środki zostaną przeznaczone na budowę nowego Bloku 

Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem dla 

Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. Środki na inwestycję pochodzą z budżetów 

samorządów powiatu rawskiego, w tym z Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 1 698 000 zł. Ta 

rozbudowa będzie największą w historii szpitala. Placówka powiększy się aż o trzy, w pełni 

wyposażone budynki: jeden nowy oraz dwa gruntownie wyremontowane, dotychczas 

nieużywane. W nowym budynku znajdą się trzy nowoczesne sale operacyjne: chirurgiczna, 

położniczo-ginekologiczna oraz ortopedyczna. W jednym ze zmodernizowanych budynków 

planuje się umieścić wszystkie poradnie i gabinety specjalistyczne, drugi zagospodarowany 

zostanie na potrzeby nowego oddziału rehabilitacji. 

4. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, 

kultury i dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych 

Program szczepień przeciwko grypie 

Jesienią 2021 były prowadzone bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Mogli z nich skorzystać 

mieszkańcy w wieku powyżej 60 roku życia. Umowy zawarto z następującymi zakładami opieki 

zdrowotnej: NZOZ  Raw-Medica, Centrum Medyczne VERBENA, Przychodnia Rodzinna 

MALWA, SPZOZ przy ul. Niepodległości 8. W roku 2021 ogółem zaszczepiono 188 osób, w tym 

70 osób w dwóch przychodniach na obszarze rewitalizacji. Seniorzy, którzy nie mogli poddać 

się szczepieniom z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na 

temat sposobów unikania zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych przez personel 

medyczny zostało 19 osób, wszystkie w przychodniach na obszarze rewitalizacji.  

5. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów 

zaopatrzenia w ciepło 

Program „Czyste Powietrze” 

„Czyste Powietrze”  to program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program skupia się na wymianie starych 

pieców na paliwo stałe oraz poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. Na terenie województwa łódzkiego program „Czyste Powietrze” jest 

realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, 

m.in. z obszaru rewitalizacji. Na podstawie aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi, 

zawartego 28 czerwca 2021 roku, na terenie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka został 

utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny  programu „Czyste Powietrze”, w którym można 

uzyskać szczegółowe informacje na temat programu. Mieszkańcy, których budynki są 

usytuowane  w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą także uzyskać 
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pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach 

programu, a wnioski o dofinansowanie mogą składać w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Za pośrednictwem urzędu w 2021 roku zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 50 wniosków o dofinansowanie oraz 38 wniosków o 

płatność. Informacje na temat programu są przekazywane również podczas spotkań z 

mieszkańcami, jak również umieszczane w skrzynkach pocztowych. 

 

6. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych 

lub gospodarczych 

Koncerty w altanie parkowej 

Altana znajdująca się w parku miejskim przez wiele lat pełniła jedynie funkcję dekoracyjną. 

Natomiast od 2021 roku zaczęła również pełnić funkcję społeczną stając się miejscem 

działalności kulturalnej. W altanie odbywały się koncerty, imprezy związane z promocją 

czytelnictwa, tam także miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu poświęconego 

bezpieczeństwu na drodze. W 2021 roku w parkowej altanie odbyły się następujące 

wydarzenia: 

- 8 czerwca  wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego promującego noszenie 

odblasków „Bo ja lubię BŁYSZCZEĆ”. Konkurs zorganizowały wspólnie Miejska Biblioteka 

Publiczna oraz Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej; 

- 13 czerwca uczniowie prywatnej szkoły muzycznej MonoArt zaprezentowali swoje 

umiejętności podczas koncertu; 

- 17 czerwca odbyło się spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem. Pisarz gościł w Rawie w 

ramach projektu „Krwawa Rawa”, na który Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała 

dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego 2020; 

- 24 czerwca miało miejsce spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem.  Było to drugie 

spotkanie w ramach projektu „Krwawa Rawa”, na który Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała 

dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego 2020; 

- 3 lipca w altanie parku miejskiego odbył się koncert orkiestry OSP Rawa Mazowiecka pt. 

„Na(DĘTA) impreza” sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka 

2021;  

- 18 lipca,  podczas koncertu  „Muzykowanie w altanie”, gospodarzami spotkania w parkowej 

altanie byli rawscy seniorzy; 

-  1 sierpnia w ramach uroczystości obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego, w altanie w parku miejskim odbył się koncert patriotyczny pt. „Warszawo – 

Pamiętamy”; 

- 7 sierpnia plenerowy piknik „W magicznej krainie książek” zakończył Wakacje z Miejską 

Biblioteką Publiczną; 

- 15 sierpnia w koncercie pt. "Póki Polska żyje w nas" wystąpili m.in. uczniowie Społecznego 

Ogniska Muzycznego; 

- 9 września miało miejsce wspólne czytanie "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w 

ramach akcji Narodowego Czytania 2021. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem pary 
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prezydenckiej a jej organizatorami w altanie parku w Rawie Mazowieckiej były  Miejska 

Biblioteka Publiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna.  

 

7. Działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, 

funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub 

modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych 

a. Modernizacja przejść dla pieszych 

Miasto uzyskało dofinansowanie na przebudowę i budowę przejść dla pieszych Na obszarze 

rewitalizacji dofinansowanie objęło przejścia na ulicy Łowickiej, Kolejowej (3 przejścia) oraz na 

skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Ks. Skorupki, Ks. Skorupki -  Ziemowita, Krzywe Koło-Łowicka. 

Dofinansowanie w wysokości 943 637 zł zostało udzielone ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 

przejść dla pieszych. W ramach przebudowy i budowy w/w przejść zostaną wykonane prace 

polegające na wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego przejść, nowego 

oświetlenia, remontu nawierzchni asfaltowej dróg oraz nawierzchni chodników w obszarze 

oddziaływania przejść.  Także poza obszarem rewitalizacji, na ulicach, które są drogami 

powiatowymi, zostanie zmodernizowanych 9 przejść dla pieszych. 

 

b. Budowa nowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej  

W 2020 roku został oddany do użytku odcinek trasy pieszo-rowerowej od ulicy Łowickiej do 

ulicy Jana III Sobieskiego, którego część znajduje się na obszarze rewitalizacji. Wzdłuż trasy 

zostały zamontowane stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci, energooszczędne oświetlenie 

oraz dwie stacje naprawy rowerów. Natomiast w roku 2021 tereny przylegające do ścieżki 

rowerowej zostały zagospodarowane elementami infrastruktury rekreacyjnej, dydaktycznej i 

sportowej. Baza sportowa to przede wszystkim siłownia plenerowa oraz street workout. Przy 

ścieżce zamontowano również 18 tablic edukacyjnych, które zawierają informacje dotyczące 

rezerwatu doliny Rawki, a instalacje dydaktyczne pozwalają rozszerzyć wiedzę z zakresu 

ekologii. Ustawione zostały również budki lęgowe i domki dla owadów. Przy ścieżce posadzono 

ok. 600 nowych drzew i krzewów a tabliczki oznaczające rośliny pozwalają poszerzyć wiedzę 

na ich temat. Przy ścieżce powstał również nowoczesny plac zabaw dla dzieci a wzdłuż ścieżki 

zainstalowano system monitoringu miejskiego. Na realizację tego zadania otrzymano 

dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. 
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IV Podsumowanie sprawozdania 

Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich 

realizowanych projektów - podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie odniesiono 

się tylko do projektów podstawowych. 

 

 

 

 

 

 
 

Po pięciu latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończonych 10 podstawowych 

projektów rewitalizacyjnych: 

- Rozwój Usług Wspierania Rodziny 

- W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy 

- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 
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- Rawa Gra dla Wszystkich 

- Pomóż Innym i Sobie 

- Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

- Program Aktywizacja i Integracja 

- „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych 

na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu 

pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025) 

- Rawscy Skauci jak Zawisza 

- Bycie EKO Się Opłaca. 

Zrealizowane projekty stanowią większość z planowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji  

12 projektów podstawowych.  

 

Obecnie w trakcie realizacji są 2 następujące projekty: 

- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 

- Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych. 

Projekt „Rewitalizacja Miasta” składa się z czterech zadań. Trzy z nich- „Remont Muzeum Ziemi 

Rawskiej”, „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego” oraz „Adaptacja i rozbudowa 

zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej”, zostały  

już zakończone. 

 

Ze względu na swój kompleksowy charakter, wszystkie projekty rewitalizacyjne dopełniają się 

wzajemnie. Oprócz projektów podstawowych realizowane są także projekty uzupełniające, 

które wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W 2021 roku było 

realizowanych 10 takich projektów. Działania prowadzone w Rawie Mazowieckiej w ramach 

procesu rewitalizacji  są na bieżąco konsultowane z członkami Zespołu Zadaniowego oraz 

Zespołu Konsultacyjnemu do spraw Rewitalizacji. Natomiast mieszkańcy miasta mogą 

zapoznać się z wdrażaniem procesu rewitalizacji na stronie internetowej Miasta Rawa 

Mazowiecka w zakładce poświęconej tematyce rewitalizacji. 

 


