
UCHWALA Nr VII1/53/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyj«(cia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta
Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0

samorz<j-dziegminnym (tekstjedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z
2014 r. poz. 379; poz. 1072) oraz art. 87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, Dz. U. z 2015 r.
poz. 397) po uzyskaniu opinii Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Lodzi Delegatura
w Skierniewicach, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastttpuje:

§ 1. Przyjmuje siy do realizacji Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI
NADZABYTKAMI MIASTA RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2015-2018

Zapisy ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z dnia 17 wrzesnia 2003 r. z p6i:niejszymi zmianami), obligujq

do sporzqdzenia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Rawa Mazowiecka

na lata 2015 - 2018.

Zgodnie z artykutem 21. wlw ustawy Ewidencja Zabytk6w, jest podstawq do sporzqdzenia

Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015- 2018.

Artykut 87 ust 1 w/w ustawy obliguje Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do obowiqzku

sporzqdzenia na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami.

1) wtqczenie problem6w ochrony zabytk6w do systemu zadari strategicznych, wynikajqcych

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2) uwzgh:~dnianie uwarunkowari ochrony zabytk6w, w tym krajobrazu kulturowego

i dziedzictwa archeologicznego, tqcznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i r6wnowagi

ekologicznej; -

3) zahamowanie proces6w degradacji zabytk6w i doprowadzenie do poprawy stanu ich

zachowania;



5) podejmowanie dziatari zwi~kszajqcych atrakcyjnosc zabytk6w dla potrzeb spciecznych,

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjajqcych wzrostowi srodk6w

finansowych na opiek~ nad zabytkami;

6) okreslenie warunk6w wspOtpracy z wtascicielami zabytk6w, eliminujqcych sytuacje

konfliktowe zwiqzane z wykorzystaniem tych zabytk6w;

7) podejmowanie przedsi~wzi~c umozliwiajqcych tworzenie miejsc pracy zwiqzanych

z opiekq nad zabytkami.

Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015 - 2018

przyjmuje Rada Miasta Rawa Mazowiecka po uzyskaniu opinii Wojew6dzkiego Konserwatora

Zabytk6w, w mysl art. 87 ust. 3 ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z 2003 roku

z p6zniejszymi zmianami.

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015 - 2018

jest ogtaszany w Wojew6dzkim Dzienniku Urz~dowym, zgodnie z art. 87 ust. 1 w/w ustawy.

Jednoczesnie w/w ustawa wart. 87 ust 5 precyzuje, iz z realizacji Gminnego program opieki

nad zabytkami Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015 - 2018 Rada Miasta Rawa Mazowiecka

sporzqdza co 2 lata sprawozdanie, kt6re przekazywane jest Wojew6dzkiemu Konserwatorowi

Zabytk6w.

ZAt.OZENIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
MIASTA RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2015 - 2018

Gt6wnym celem opracowania Gminnego program opieki nad zabytkami Miasta Rawa

Mazowiecka na lata 2015- 2018 jest odpowiednie ksztaftowanie sfery dziedzictwa kulturowego

i eksponowanie wysokich walor6w kulturowych, co przyczyni si~ do upowszechniania kultury,

zaciesniania wi~zi lokalnych, podtrzymywania tradycji i podniesienia atrakcyjnosci turystycznej.



Zaktadanym efektem wdrazania Gminnego program opieki nad zabytkami Gminy Miasta

Rawa Mazowiecka na lata 2015 - 2018 b~dzie poprawa stanu obiekt6w uj~tych w gminnej

ewidencji zabytk6w, podniesienie ich rangi oraz ksztaltowanie produkt6w regionalnych

i wzmocnienie tradycji etnograficznych, co wptynie na aktywizacj~ mieszkaric6w

w dziataniach na rzecz zachowania regionalnego dziedzictwa.

Narz~dziem zmierzajqcym do osiqgni~cia zatozonych efekt6w jest ustalenie

mozliwosci pozyskiwania srodk6w finansowych na dziatania zwiqzane z zachowaniem

materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

Narz~dziami stui:qcymi sprawowaniu opieki nad obiektami i obszarami zabytkowymi, Sq akty

prawne og6lnoswiatowe, Unii Europejskiej i krajowe.

Dokumentami og61noswiatowymi Sq konwencje opracowane pod egidq ONZ (UNESCO).

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony swiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,

zostata ustanowiona w 1972 r. w ParyZu, umozliwita wyr6znienie obszar6w i obiekt6w majqcych

"najwyi:szq powszechnq wartost" poprzez Wpisanie na "List~ Dziedzictwa Swiatowego UNESCO".

Unia Europejska reguluje kwestie zwiqzane z ochronq dziedzictwa kulturowego _

w Traktacie z Maastricht z 2 lutego 1992 r., Rozporzqdzeniu Rady EWG z dnia 9 grudnia 1992

w sprawie wywozu d6br kultury, Dyrektywie Rady EWG z dnia 15 marca 1993 w sprawie zwrot6w

przedmiot6w kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z obszaru paristwa cztonkowskiego

oraz w Programie Kultura 2000.



Zapisy odnoszqce si~ do ochrony zabytkow w Polsce zamieszczono w Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, w ktorej zgodnie z artykutem 5 ochrona zabytkow naleZy

do konstytucyjnych obowiqzkow paristwa.

Gtownym aktem prawnym regulujqcym zagadnienia zwiqzane z dziedzictwem kulturowym jest

ustawa 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Oz. U. Nr 162 poz.

1568 z dnia 17 wrzesnia 2003 r. z pozniejszymi zmianami), ktora uwzgl~dnia podziat na ochron~

zabytkow i opiek~ nad zabytkami.

Zgodnie z art.4 ochrona zabytkow jest sprawowana przez organy administracji

publicznej, ktore Sq odpowiedzialne za kontrolowanie zabytkow oraz prawne i finansowe

dziatania prowadzqce do zachowania ich w dobrym stanie.

Art. 5 w/w ustawy okresla, ze opiek~ nad zabytkiem sprawujq wtasciciele lub

posiadacze zabytkow, ktorzy zostali zobligowani do dbatosci 0 obiekty i obszary

zabytkowe poprzez ich wtasciwe wykorzystywanie, remontowanie i udost~pnianie.

• zabytki nieruchome b~dqce m. in. krajobrazami kulturowymi, uktadami

urbanistycznymi i ruralistycznymi, obiektami i obszarami zabytkowymi,

• zabytki ruchome b~dqce, np. dzietami sztuki i pamiqtkami historycznymi,

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego alba

w decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 0 warunkach zabudowy,

decyzji 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej, decyzji 0 ustaleniu lokalizacji linii



kolejowej lub decyzji 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycji w zakresie lotniska uZytku

publicznego.

Do kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej naleZy obejmowanie ochronq prawnq

w drodze rozporzqdzenia najcenniejszych obszar6w i obiekt6w zabytkowych poprzez uznanie ich

za pomnik historii.

Zadania administracji rzqdowej w zakresie zachowania dziedzictwa polegajq na obejmowaniu

ochronq zabytk6w poprzez wpis do rejestru zabytk6w na mocy decyzji WKZ, prowadzeniu

wojew6dzkiej ewidencji zabytk6w, uzgodnieniu i opiniowaniu dokument6w planistycznych

i inwestycyjnych oraz sprawowaniu kontroli nad nimi.

Samol'ZC\.dy ochron~ zabytk6w podejmujq poprzez mozliwose tworzenia park6w kulturowych

na mocy uchwaly Rad Gmin. Park kulturowy przekraczajqcy granice gminy zgodnie z art.16 ust. 5

moze bye utworzony i zarzqdzany na podstawie zgodnych uchwat rad gmin (zwiqzku gmin),

na terenie kt6rych ten park ma bye tworzony. Do obowiqzk6w samorzqd6w lokalnych naleZy

r6wniez prowadzenie gminnych ewidencji zabytk6w i opracowanie gminnych program6w opieki

nad zabytkami.

Samorzqdy tworzq r6wniez ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego.



Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z 2003 r. gt6wnym

opracowaniem wskazujqcym system ochrony dziedzictwa kulturowego Paristwa jest sporzqdzony

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krajowy program ochrony zabytk6w

i opieki nad zabytkami. Obecnie Rada Ministr6w przyj~ Krajowy Program Ochrony Zabytk6w.

Jednym z gt6wnych cel6w Programu jest zwi~kszenie zaangazowania samorzqd6w, ze

szczeg61nym uwzgl~dnieniem gmin, w ochron~ i opiek~ nad zabytkami oraz wzmocnienie

zaangazowania spotecznego na rzecz ochrony zabytk6w, w tym propagowanie park6w

kulturowych (ich stanowienie jest wtadczq kompetencjq rad gmin) jako skutecznej formy ochrony

zabytk6w.

Kolejnym strategicznym dokumentem 0 charakterze krajowym jest Narodowa Strategia

Rozwoju Kultury, kt6rej elementem jest Narodowy Program Kultury "Ochrona zabytk6w

i dziedzictwa kulturowego". Wskazuje on polityk~ Paristwa w zakresie ochrony dziedzictwa

narodowego. Instrumentami wdrazania strategii Sq programy operacyjne, stanowiqce podstaw~

finansowania dziatari w zakresu dziedzictwa kulturowego z budzetu Paristwa, rozdysponowane

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zar6wno Programy, jak i ich zakresy

ulegajq zmianie w poszczeg61nych latach. Dotychczas najwazniejszym z nich jest ogtaszany

corocznie Program Operacyjny "Dziedzictwo Kulturowe", posiadajqcy wyr6znione priorytety

i dziatania. Program ten umozliwia pozyskiwanie srodk6w finansowych na przeprowadzenie

dziatari rewitalizacyjnych oraz rewaloryzacyjnych obiekt6w i obszar6w zabytkowych, rozw6j

osrodk6w muzealnych, kultywowanie tradycji ludowych, czy ochron~ zabytk6w archeologicznych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju obecnie przygotowato zatozenia do Narodowego

Planu Rewitalizacji i Ustawy 0 rewitalizacji. Sq one kanwq powstania pakietu rozwiqzari

systemowych, kt6re sprawiq, ze rewitalizacja b~dzie dziataniem kompleksowym i skutecznym.

Maja to bye dokumenty tworzqce przyjazne warunki dla proces6w rewitalizacji w Polsce, np.

poprzez projekty zmian w prawie, stworzenie sp6jnego systemu i okreslenie tr6det finansowania



rewitalizacji, promowanie dobrych praktyk, dzielenie si~ wiedzq, czy wypracowanie wzorcowych

dokument6w. Skierowany on b~zie przede wszystkim do samorzqd6w, ale tez do spotecznosci

lokalnych, os6b prywatnych, przedsi~biorc6w, organizacji samorzqdowych.

Dokumentem strategicznym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie

wojew6dzkim jest Wojew6dzki program opieki nad zabytkami w wojew6dztwie t6dzkim na

lata 2012-2015, przyj~ty Uchwatq nr XXVI/487/12 z dnia 21.06.2012 r.

W programie tym wartosci kulturowe Rawy Mazowieckiej zostaty w znacznym stopniu

dostrzezone i traktowane jako znaczqce dla terenu wojew6dztwa.

Zgodnie z zapisami WPOnZ dziedzictwo kulturowe Rawy Mazowieckiej posiada

walory ponadlokalne, stanowiqc strategiczne znaczenie w ksztaftowaniu systemu ochrony

dziedzictwa kulturowego wojew6dztwa i kraju.

W zapisach WPOnZ wskazano: iz obszar Miasta Rawa Mazowiecka posiada 34

obiekty wpisane do rejestru zabytk6w.

WPOnZ wykazuje, ze na stronie internetowej Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka nie

zamieszczono opracowanej gminnej ewidencji zabytk6w, kt6ra powinna bye traktowana

jako element edukacyjny i promocyjny.

WPOnZ przewiduje kontynuacj~ prowadzonych prac rewitalizacyjnych historycznego

uktadu przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka 0 randze regionalnej.

W zakresie poprawy stanu obiekt6w i obszar6w zabytkowych wskazano na potrzeb~

rewaloryzacji, remont6w i przeprowadzania prac konserwatorskich biezqcych w obiektach

priorytetowych, do kt6rych zakwalifikowano: ratusz , zamek Ksiqzqt Mazowieckich, zesp6t

klasztorny 0.0. Jezuit6w, will~, Rogowskq Kolejk~ Wqskotorowq.



WPOnZ zaktada r6wniez realizacj~ zintegrowanych projekt6w tematycznych

dotyczqcych ksztaftowania krajobrazu kulturowego na terenie dorzecza Bzury z Rawkq.

Celowe jest wprowadzenie nowoczesnych form przekazu i technik wystawienniczych

w Muzeum Ziemi Rawskiej oraz digitalizacja zasob6w muzealnych.

Zapisy WPOnZ wskazy na mozliwosc utworzenia nast~pujqcych szlak6w

kulturowych: Zamk6w Ksiqzqt Mazowieckich i kolejki wqskotorowej.

Program wskazuje na koniecznosc dalszej kontynuacji ozywiania tozsamosci w rawskim

podregionie kulturowym.

PI'" ~ultu,owy
Boguszyct! By/my Stlrt!



Uchwatq Nr L11/928/14 Sejmiku Wojew6dztwa t6dzkiego dnia 30 wrzesnia 2014 r.

przyj~to Sprawozdanie z realizacji Wojew6dzkiego programu opieki nad zabytkami

w wojew6dztwie t6dzkim na lata 2012 - 2015 z lat 2012 - 2013.

W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji zatozonych w WPONZ dziatari i zadari

przeprowadzonych w latach 2012 - 2013 wynika ze na terenie Rawy Mazowieckiej:

rozpocz~to prace zmierzajqce do kompleksowych dziatari rewitalizacyjnych.

Kolejnym prestizowym dokumentem samorzqdu wojew6dztwa t6dzkiego jest Strategia

Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego 2020 przyj~ta przez Sejmik Wojew6dztwa t6dzkiego

w lipcu 2012 roku. Planowana wizja rozwoju wojew6dztwa t6dzkiego uwzgl~dnia

kreowanie r6znorodnosci kulturowej oraz umocnienie identyfikacji mieszkaric6w z kulturq



regionu. Wspieranie oraz inicjowanie majq bye dziatania w zakresie kreowania folkloru

i produkt6w regionalnych.

Opracowana strategia mocno podkresla koniecznose wsp61nych dziatari wi~kszych grup

partnerskich majqcych szans~ pozyskiwania funduszy w ramach realizacji zintegrowanych

projekt6w rewaloryzacyjnych cennych obszar6w zabytkowych.

Dokumentem odnoszqcym si~ do zagadnieri dziedzictwa kulturowego na poziomie

lokalnym jest przede wszystkim opracowany Program rewitalizacji Miasta Rawa

Mazowiecka, kt6ry podkresla m. in., iz rewitalizacja jest traktowana jako odpowiedz

samorzqd6w na wyzwania demograficzne gospodarcze i spoteczne. Wyznaczona

w dokumencie Strefa Funkcjonalna "Sr6dmiescie" wymaga rewitalizacji przestrzennej,

spotecznej i gospodarczej oraz ozywienia zdegradowanego obszaru centrum miasta, kt6ry

utracit swojq rang~ i wymaga poprawy jakosci zycia poprzez aktywizacj~ mieszkaric6w

i odtworzenie wi~zi spotecznych.



Obowiqzujqcym dokumentem jest przyj~ta Uchwafq Rady Miasta Strategi~

Zr6wnowazonego Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014 - 2020 . Jest to

dfugookresowy program dziafania, okreslajqcy strategiczne cele rozwoju spofeczno-

gospodarczego miasta. Dokument zakfada m. in. aktywnq i skutecznq ochron~

istniejqcych zasob6w dziedzictwa kulturowego miasta.

Dokumentami odnoszqcymi si~ do zagadnieri dziedzictwa kulturowego Sq: Studium

uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania miasta Rawa Mazowiecka (zatwierdzone

Uchwafq Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXVIII/295/14 z dnia 16 lipca 2014 r.),

obowiqzujqce Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego.



Rawa Mazowiecka - nalezy do najstarszych osrodk6w miejskich w Polsce Srodkowej

o czym swiadczy pochodzqca z 1228 r. pierwsza historyczna wzmianka

o miejscowosci. Jednakze poczqtki osadnictwa na tym terenie si~gajq czas6w epoki

kamienia tupanego (10 tys. - 4,5 tys. lat p. n. e.). Siady osady pochodzq z przetomu epoki

brqzu i zelaza. Osada znana z XIV -

wiecznych dokument6w istniata

prawdopodobnie na terenie Anielskiej

G6ry (zwanej takze Diabelskq)

potozonej na p6tnocny - zach6d od

obecnych zatozeri miejskich. Wtasciwy

osrodek grodowy lezat 1,5 km od

wspomnianej osady i na potudnie od

obecnego miasta. Usytuowanie

grodziska wykorzystywato podmokte

tereny tqk, zapewniajqc sobie

naturalnq izolacj~ gwarantujqcq

bezpieczeristwo. Gr6d z podgrodziem

utozsamiany jest jednak z Anielskq

G6rq, kt6ra byta elementem

wyjsciowym dla dalszych proces6w

osadniczych. Miasto przedlokacyjne,

po raz pierwszy wymienione w 1321

r., znane jako Stare Miasto czy Stara

Rawa, nie rozwin~to si~ na bazie

Anielskiej G6ry, ale w oddaleniu od niej. Do korica XIII w. Rawa nie byta znaczqcym

osrodkiem, gdyz znajdowata si~ w granicach kasztelani w Biatej (obecnej Biatej Rawskiej).

Wzrost znaczenia Rawy, a tym samym upadek Biatej, wiqzat si~ z przebiegiem nowej

drogi handlowej torurisko - Iwowskiej oraz ze stratami poniesionymi przez siedzib~

kasztelani w wyniku najazdu Rusi i Litwy na Mazowsze. Na poczqtku drugiej potowy XIV

w. wzniesiono na wschodnim przeciwlegtym brzegu Rawki murowany zamek, na miejscu

Rawa Mazowiecka. Zamek, siedziba ksiqzqt rawskich
z I. 1363 - 1366



wczesmeJszego drewniano - ziemnego kazimierzowskiego z 1313 r. Jego powstanie

bezposrednio swiadczyto 0 przeniesieniu centrum osadniczego ze Starej Rawy i przej~ciu

przez nowy grod funkcji administracyjnych petnionych wczesniej przez Biatq. Stare Miasto

pozostato osadq 0 charakterze miejskim. W niej wyksztatcHy si~ funkcje miastotworcze,

ktore bezposrednio wptyn~ty na powstanie gminy lokacyjnej.

Lokacja miasta na prawie chetminskim miata miejsce mi~dzy 1355 a 1374 r. Nowa Rawa

lokowana byta na surowym korzeniu, podobnie jak zamek ksiqz~cy na wschodnim brzegu

rzeki Rawki, u ujscia rzeki Rylki, i nawiqzywata do istniejqcych szlakow handlowych

biegnqcych do Lwowa, Warszawy, Piotrkowa Trybunalskiego, Torunia i towicza. Miasto

lokacyjne otoczone byto murami obronnymi, w ktorych cztery bramy prowadzity do

Warszawy i Nowego Miasta, do zamku, do Piotrkowa Trybunalskiego oraz do towicza.

Centrum Nowej Rawy stanowit prostokqtny rynek z drewnianym ratuszem. Poza murami

istniat klasztor Augustianow i kosciot szpitalny co swiadczyto 0 duzym znaczeniu miasta

na religijnej mapie Krolestwa Polskiego, ktore wzrosto takze na poczqtku XVII w., gdy do

miasta przybyt zakon Jezuitow zastqpiony w drugiej potowie XVIII w. przez Pijarow.

Ponadto 0 roli Rawy w zyciu religijnym swiadczyta liczba obiektow sakralnych w XVII

i XVIII w. - pi~c kosciotow i dwa klasztory.

W XVI w. obwarowania miejskie powoli zacz~ty tracic na znaczeniu

odpowiedniej konserwacji z czasem ulegty catkowitemu zniszczeniu.

Szesnastowieczna Rawa byta jednym z najwi~kszych miast mazowieckich znaczenia

tego nie umniejszyty nawet pozary. Wowczas poza murami miejskimi przy trakcie

biegnqcym do Piotrkowa powstato przedmiescie zwane Nowym Swiatem, z trojkqtnym

placem przedbramnym - Konskim Targiem. W XVI i pierwszej potowie XVII w. Rawa

stanowHa centrum handlowo - ustugowe dla pobliskich miejscowosci i byta miejscem

odbywania si~ jarmarkow, a zwtaszcza stynnych rawskich targow koni i bydta, na ktore

sp~dzano zwierz~ta az z ukrainskich i motdawskich stepow. Cechy szewcow, piekarzy,

krawcow, rzeznikow, a takze rzemieslnikow branzy metalowej przezywaty swoj "ztoty

wiek". Miasto zastyn~to takze z produkcji wtokienniczej, zwtaszcza tkanych pasow,

konkurujqcych nawet z perskimi i tureckimi. Jednakze w wyniku zniszczen powojennych

Rawy w potowie XVII w. przeniesiono produkcj~ pasow w Opoczynskie.



Zniszczenia wojen szwedzkich doprowadzity miasto do regresu spoteczno -

gospodarczego, ktore zacz~to si~ odradzac dopiero w XVIII w., w dobie pojawiajqcego si~

kapitalizmu. Wtedy na gruntach wsi Zamkowa Wola, u zbiegu traktu warszawskiego i drogi

do Nowego Miasta, powstato handlowo - rzemieslnicze osiedle zydowskie stanowiqce

konkurencj~ dla mieszczan rawskich. Jednaki:e juz w 1799 r. zostato wtqczone w granice

miasta. W wyniku podziatow rozbiorowych Rawa znalazta si~ pod panowaniem pruskim

stajqc si~ wowczas stolicq powiatu. Krotkotrwata stabilizacja gospodarcza wiqzata si~

z odbudowq i przebudowq miasta po 1815 r., ktorym towarzyszyty procesy

uprzemystowienia - utworzenie fabryki sukna i osady fabrycznej z dziatkami wytyczonymi

wzdtuz traktu piotrkowskiego. Rozwoj przemystowy zostat zahamowany przez wybuch

powstania listopadowego, a takze zmniejszenie zapotrzebowania na wyroby z Rawy. Po

zakonczeniu walk narodowo - wyzwolenczych fabryka sukna majqca juz nowego

wtasciciela (Edwarda Frydrychsa) w latach czterdziestych rozwin~ta produkcj~ prz~dzy

czesankowej ksztattujqc sobie dogodnq pozycj~ na rynkach warszawskich. Jej prosperity

nie trwato jednak dtugo, gdyz kryzys ekonomiczny lat 1847 - 1848 doprowadzit fabrykanta

do bankructwa. Wielkoskalowa produkcja przemystowa nie odrodzita si~ w Rawie

i z czasem miasto przestato liczyc si~ jako znaczqcy osrodek produkcji wtokienniczej.

W latach 60 - tych regres pogt~bit pozar dzielnicy zydowskiej, ktora zostata catkowicie

zniszczona. Mimo to Rawa nadal pozostawata waznym centrum administracyjnym,

zwtaszcza ze po reformie w 1870 r. zostata jedynym miastem w powiecie, b~dqc jego

stolicq sprawujqcq wtadz~ nad dawnymi miastami - Inowtodzem, Biatq i Nowym Miastem.

Dopiero w latach 1918 - 1939 r. Rawa podlegata planowym procesom odbudowy miasta.

Wowczas z zamiarem przyspieszenia rozwoju planowano rozbudowac kolej wqskotorowq

z Warszawy do Tomaszowa Mazowieckiego, jednakze skonczyto si~ na modernizacji nitki

Rogow - Rawa - Biata, co zapewnito potqczenie centrum powiatu z sieciq kolei

normalnotorowej. W czasie drugiej wojny swiatowej istniaty tu dwa getta zydowskie i dwa

obozy jenieckie. W okresie powojennym odbudowano miasto ze zniszczen wojennych

i wprowadzono duzo nowych elementow do uktadu urbanistycznego, co jednak nie

spowodowato zatarcia pierwotnych form rozplanowania miasta. Dlatego tez do dnia

dzisiejszego w uktadzie przestrzennym wyraznie zaznaczajq si~ elementy przedlokacyjne

- grod z podgrodziem, Stare Miasto, zamek ksiqzqt Mazowieckich i lokacyjne - Nowe



Miasto, a takze zwiqzane z XIX - wiecznq regulacjq Rawy - zaktad przemystowy i dzielnica

sukiennicza, w kt6rej jednak nie zachowat si~ zaden z dom6w sukiennika.

Herb Rawy Mazowieckiej przedstawia w polu czerwonym mur forteczny blankowany

srebrny, z otwartq bramq i trzema wiezami, takze blankowane, kazda z jednym oknem,

nakryte potr6jnymi niebieskimi daszkami.
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1. strefa scistej ochrony konserwatorskiej Miasta, wpisana do rejestru zabytk6w na mocy
decyzji nr 800 z dnia 04.10.1991 r.

2. klasztor, 00. Pasjonist6w, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 782/236
z dnia 27.12.1967 r.

3. kosci6t 00. Pasjonist6w p.w. Wniebowzi~cia NMP, wpisany do rejestru zabytk6w na
mocy decyzji nr 781/235 z dnia 27.12.1967 r.

4. kosci6t, ob. par. p.w. Niepokalanego Pocz~cia NMP, wpisany do rejestru zabytk6w na
mocy decyzji nr 777/232 z dnia 27.12.1967 r.

5. kolegium, wpisane do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 780 /234 z dnia
27.12.1967 r.

6. dzwonnica, wpisana do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 779/233 z dnia
27.12.1967 r.

7. kosci6t. ewangelicki, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 783/237 z dnia
27.12.1967 r.

8. cmentarz grzebalny przy ul. Tomaszowskiej, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy
decyzji nr 806 z dnia 20.11.1991 r.

9. cmentarz zydowski, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 872 z dnia
20.03.1992 r.

10. park miejski, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 478 z dnia
16.09.1978 r.

11. zamek Ksiqzqt Mazowieckich, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr
784/238 z dnia 27.12.1967 r.

12. ratusz, ul. PHsudskiego 5, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 785/239
z dnia 27.12.1967 r.

13. dawne jatki miejskie, ul. Mickiewicza 11, wpisane do rejestru zabytk6w na mocy
decyzji nr 270/200 z dnia 27.12.1967 r.

14. Rogowska Kolejka Dojazdowa, most, dworzec kolejki wqskotorowej, wpisane do
rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 1000 z dnia 31.12.1996 r.



15. szkota podstawowa, ul. Kosciuszki 19, wpisana do rejestru zabytk6w na mocy decyzji
nr 916 z dnia 22.12.1992 r.

16. dom, ul. lowicka 26 (Muzeum), wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 631
z dnia 29.09.1983 r.

17. dw6r, ul. 1 Maja 55, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 789 z dnia
07.02. 1989 r.

18. zesp6t budynku willi, willa, dom ogrodnika, brama wjazdowa, ul. Mita 4, wpisane
do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 913 A z 04.12.1992 r.

19. dom, pI. Pitsudskiego 4, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 786/240
z dnia 27.12.1967 r.

20. dom, pI. Pitsudskiego 4 a, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 787/241
z dnia 27.12.1967 r.

21. dom, pI. Pitsudskiego 4 b, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 788/242
z dnia 27.12.1967 r.

22. dom, pI. Pitsudskiego 10, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 789/243
z dnia 27.12.1967 r.

23. dom, pI. Pitsudskiego 11, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 790/244
z dnia 27.12.1967 r.

24. dom, pI. Pitsudskiego 12, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 791/245
z dnia 27.12.1967 r.

25. dom, pI. Pitsudskiego 14, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 792/246
z dnia 27.12.1967 r.

26. dom, pI. Pitsudskiego 16 ob.15, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji
nr 793/247 z dnia 27.12.1967 r.

27. dom, pI. Pitsudskiego 17 ob.16, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr
271/201 z dnia 27.12.1967 r.

28. dom, ul. Stowackiego 1 ob. Armii Krajowej, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy
decyzji nr 272/202 z dnia 27.12.1967 r.

29. dom, ul. Stowackiego 14 ob. 44, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji
nr 601/1009 z dnia 29.06.1954 r.



30. dom, ul. Warszawska 8, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 769 z dnia
25.08.1986 r.

31. dom, pI. Wolnosci 6, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji nr 795/249 z dnia
27.12.1967 r.

32. mtyn gospodarczy, ul. Stowackiego 31, wpisany do rejestru zabytk6w na mocy decyzji
nr 886 z dnia 04.12.1992 r.

34. grodzisko wczesnosredniowieczne, wpisane do rejestru zabytk6w na mocy decyzji
nr 360/58 z dnia 15.07.1966 r.

Pozostate zabytki zamieszczone w Gminnej ewidencji zabytk6w Miasta Rawa
Mazowiecka

1. Dom PI. Marszatka Pitsudskiego Nr 1

2. Dom PI. Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 13

3. Budynek mieszkalny PI. Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 13A

4. Dom PI. Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 2

5. Dom PI. Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 3

6. Cmentarz przykoscielny przy kosciele Niepokalanego Pocz~cia NMP Plac Marszatka

J6zefa Pitsudskiego

7. Budynek strazy pozarnej Plac Wolnosci

8. Dom Plac Wolnosci nr 1,

9. Dom Plac Wolnosci 3

10. Kapliczka p w. Sw. Rocha 1 Maja

11. Austeria Jerozolimska 30

12. Dom Jerozolimska Nar 34

13. Dom ul. Kardynata Wyszynskiego 1

14. Dom Kardynata Wyszynskiego 2

15. Dom Kardynata Wyszynskiego 3

16. Kaplica znalezienia Sw. Krzyza Katowicka



17. Dom Kiliriskiego Nr 4

18. Dom Kosciuszki Nr 3

19. Dom Kosciuszki Nr 4

20. Dom u Krakowska Nr 6

21. Dom Krakowska Nr 7

22. Dom Krzywe Koto Nr 6

23. cmentarz przykoscielny z bramq przy kosciele 00. Pasjonist6w ul. Ksi~dza Skorupki

24. Dom lowicka Nr 10

25 ..Dom lowicka Nr 14

26. Dom lowicka Nr 4

27. Dom Mazowiecka Nr 2

28. Dom Mickiewicza Nr 18

29. Dom Mickiewicza Nr 24

30. Dom ul. Skierniewicka Nr 1

31. Dom mieszkalny ul. Stowackiego 31 obecnie 76

32. Dom ul. Stowackiego Nr 9

33. Dom w zespole dom6w fabryki "Tatar"

34. Kaplica cmentarna p w. Sw. Eltbiety, ul. Tomaszowska

35. Dom ul. Tomaszowska Nr 2

36. Kapliczka ul. W. Reymonta

37. Cmentarz przykoscielny przy kosciele ewangelicko augsburskim ul. Warszawska

38. Szpital (obecnie internat) w zespole ewangelicko augsburskim ul. Warszawska

39. Szpital obwodowy ul. Warszawska1 4

40. Dom ul. Warszawska Nr 10

41 Dom Warszawska Nr 15

42. Dom Warszawska Nr 3

43. Kapliczka, Zamkowa Wola

44. Dom Zamkowa Wola Nr 1

45. Dom Zamkowa Wola Nr 5



Rogowska Kolej Dojazdowa - Iinia kolejki WClskotorowej na odcinku Rog6w - Rawa
Mazowiecka - Biafa Rawska

Poczqtk6w Rogowskiej kolei nalezy szukac podczas pierwszej wojny swiatowej, kiedy to

w 1915 r. aby usprawnic zaopatrzenie swoich wojsk Niemcy rozpocz~li budow~ kolei

polowej od stacji kolei normalnotorowej w Rogowie w kierunku wschodnim, ku linii frontu.

Do 22 marca 1915 r. powstata linia 0 dtugosci 48 km do Biatej Rawskiej przebiegajqca

przez Raw~ Mazowieckq. Zaplecze kolei znajdowato si~ na stacji stycznej z kolejq

normalnotorowq w Rogowie, gdzie znalazta si~ duza, drewniana parowozownia. Latem

1915 r., w wyniku ofensywy niemieckiej, linia frontu przesun~ta si~ na wsch6d poza

Warszaw~. W efekcie kolej stracita na swoim znaczeniu militarnym, i wykorzystywano jq

do transportu ptod6w rolnych i drewna. Wkr6tce linia ta stata si~ kolejq uzytku

publicznego; i w 1917 r. z Rogowa do Biatej Rawskiej wprowadzono planowy ruch

pociqg6w osobowych. Po II wojnie swiatowej na Kolei Rogowskiej dominowat przew6z

tadunk6w przychodzqcych z sieci normalnotorowej, kt6re na stacji stycznej w Rogowie

przetadowywano nast~pnie do wagon6w wqskotorowych. Aby wyeliminowac kosztowny

i ktopotliwy przetadunek, w 1968 r. rozpocz~to przygotowania do wprowadzenia do ruchu

wagon6w transporter6w, tj. specjalnych niskich platform dostosowanych do przewozu

catych wagon6w normalnotorowych. Na przetomie 2000 i 2001 r. znacznie ograniczono

ruch pociqg6w osobowych i ostatecznie ruch pasazerski zamkni~to 9 czerwca 2001 r.



Pociq,gi towarowe kursowaty do konca wrzesnia 2001 roku. W grudniu 2001 r. powiat

rawski wraz z Fundacjq Polskich Kolei Wqskotorowych wystqpH do PKP z wnioskiem

o przej~cie zamkni~tej kolei. Od 2002 r., po oficjalnym przekazaniu, Fundacja obj~ta kolej

swojq opiekq i gromadzi na stacji w Rogowie zabytkowy tabor kolejowy sprowadzany

z r6tnych likwidowanych kolei w Polsce. Jut dzis, obok Muzeum Kolejnictwa

w Sochaczewie, jest to najliczniejsza kolekcja w Polsce. Na bazie istniejqcej linii

zorganizowano tras~ turystycznq prowadzqcq przez urokliwe krajobrazowo tereny

Mazowsza przebiega przez wiele atrakcyjnych pod wzgl~dem turystycznym

miejscowosci, wsr6d nich warto wymieni6: Rog6w (m.in. Arboretum i Alpinarium), Gtuch6w

(m.in. p6znobarokowy kosci6t z 1786 r.), Boguszyce (drewniany kosci6t z 1558 r.), Raw~

Mazowieckq oraz Biatq Rawskq.

Pierwotny zamek zostat wzniesiony w roku 1313, zas obecny powstat za panowania

Kazimierza Wielkiego. Podczas wojen szwedzkich zostat powatnie zniszczony,

a nast~pnie odbudowany w roku 1789. Budowla pototona jest na sztucznym usypisku

w widtach rzeczek Rawki i Rylskiej. Od miasta oddziela si~ sztucznym kanatem.



Oglqdac motna zachowane resztki czternastowiecznych mur6w, baszt~ narotnq,

slady trzech baszt mieszczqcych si~ na narotnikach mur6w oraz slady po bramie, od

strony miasta.

Mury obwodowe zachowaty si~ jedynie w niktych fragmentach, nieznacznie

wystajqcych ponad poziom gruntu. Od strony p6tnocnego skrzydta widac zawalone

sklepienia, kt6re zapewne Sq pozostatosciami po dawnych budynk6w mieszkalnych.

Zesp6t klasztorny pojezuicki z kolegium i kosciotem p.w. Niepokalanego Pocz~cia
NMP

Kolegium wraz z kosciotem zostato wybudowane w pierwszej potowie XVII wieku.

Okoto potowy XVIII wieku dokonano cz~sciowej przebudowy, a w XIX wieku rozebrano

cz~sc budynk6w.

Kosci6t p.w. Niepokalanego Pocz~cia NMP jest przyktadem budowli

wczesnobarokowej z fasadq w stylu p6znego baroku. Tr6jnawowy, w catosci murowany

o bazylikowym charakterze. Wqskie nawy boczne, nad kt6rymi widniejq empory, otwierajq

si~ w stron~ nawy gt6wnej arkadami filarowymi. Prezbiterium, r6wnie szerokie jak nawa



gt6wna zamyka si~ wielobocznie i od strony p6tnocnej sqsiaduje z prostokqtnq zakrystiq,

kt6ra z kolei tqczy si~ z klasztorem, dzi~ki korytarzowi biegnqcemu przy nawie p6tnocnej.

Sklepienia kolebkowe z lunetami na gurtach motna zobaczyc w ottarzowej CZ~SCI

kosciota, nawie gt6wnej oraz zakrystii, zas w nawach bocznych widniejq sklepienia

o charakterze krzytowym.

Fasada jest dwukondygnacjowa i posiada lekko wybrzuszonq cz~sc srodkowq.

Ponadto zostata rozcztonkowana gzymsami i pilastrami oraz zwienczona szczytem uj~tym

w wolutowe sptywy i obeliski.

Zadaszenie swiqtyni jest dwuspadowe, jedynie nad nawami bocznymi zakrystiq-

pulpitowe.



We wn~trzu mozna podziwiac ch6r muzyczny, kt6ry wspiera si~ na dw6ch stupach

z rzezbami atlant6w oraz umieszczonq tuz za nim drewnianq krucht~, bogata zdobionq.

W swiqtyni miesci si~ ottarz gt6wny z rzezbami swi~tych oraz szesc ottarzy bocznych

z obrazami i rzezbq Chrystusa Ukrzyzowanego.

Prostopadle do kosciota przylega poklasztorny budynek. W catosci murowany,

pi~trowy, wykonany na planie prostokqta z ryzalitem od strony zachodniej, kt6ry jest

pozostatosciq nieistniejqcego juz skrzydta. Pomieszczenia wewnqtrz mieszczq si~ wzdtuz

korytarza. Sklepienia 0 charakterze kolebkowym z lunetami. Frontowa elewacja posiada

gzymsy kordonowe, zas ogrodowa podparta zostata szkarpami. Catosc pokrywa

dwuspadowy dach.

przy p6tnocno-wschodnim narozniku

dwukondygnacjowa, murowana dzwonnica.

Budynek powstaty w 1822 roku,

projektantem byt Bonifacy Witkowski. Jest to

ratusz 0 klasycystycznym charakterze,

murowany pi~trowy. Budynek powstat na

planie litery "L". Sciany zostaty

rozcztonkowane pilastrami gzymsami.

Parterowe okna ubogacone Sq ptycinami

arkadowymi. W fasadzie miesci si~

dwukolumnowy portyk wgt~bny si~gajqcy obu

kondygnacji. Catosc ostoni~ta jest

dwuspadowym dachem.



Dziedzictwo kultury niematerialnej.

Ziemia Rawska ksztattowata si~ odmiennie od t~czyckiej i sieradzkiej, nalezata bowiem

do innej prowincji - historycznego Mazowsza. W czasach pierwszych Piast6w Rawa nie

odgrywata znaczqcej roli na tym obszarze, gdyz wazniejszq rang~ posiadaty grody

w towiczu i Biatej. To wok6t obecnej Biatej Rawskiej i towicza utworzono pierwsze

kasztelanie. Dopiero w 1313 roku utworzono kasztelani~ rawskq. Znaczenie polityczne

Rawy rozwin~to si~ bardzo szybko. W XIV w. zostata ona stolicq ziemi rawskiej. Nast~pnie

ziemia rawska uzyskata miano Ksi~stwa Rawskiego, rzqdzonego przez ksiqzqt

mazowieckich. W tym czasie wzniesiono tu zamek obronny a miasto otoczono murem

obronnym. Ranga Rawy Mazowieckiej wzrosta, gdy utworzono tzw. skarb kwarciany, do

kt6rego wptywat podatek na utrzymanie wojska Rzeczypospolitej.



Ksi~stwo rawskie nawet po zjednoczeniu wi~kszosci ziem polskich byto samodzielnym

lennym terytorium Korony, podobnie jak cate Mazowsze. W 1462 r. po wygasni~ciu

lokalnej linii Piast6w mazowieckich ksi~stwo zostato wtqczone do panstwa polskiego.

Obecnie przynaleznosc do ziemi rawskiej nie rozciqga si~ juz tak wyraznie na catym

obszarze dawnej krainy historycznej. Zachowata si~ ona jednak nadal

w potudniowej cz~sci tego regionu. Ostabienie wi~zi regionalnych ziemi rawskiej jest

wyraznq konsekwencjq wzrostu znaczenia innych miast.

Subregion rawski kiedys nalezat do tzw.

Mazowsza polnego. Budownictwo ludowe

rawskiego, w przeciwienstwie do towickiego,

nie wyr6zniato si~ szczeg61nie od innych

region6w Mazowsza, p6tnocnej Matopolski,

czy Ziemi Sieradzkiej. Zagrody byty stawiane

na planie prostokqta, budynki stawiano

wzdtuz jego trzech bok6w, na czwartym

natomiast stawiano ptot ze sztachetek.

Drewniane chatupy 0 scianach zr~bowych,

budowane z zastosowaniem ciesielskiego

ztqcza na "jask6tczy ogon", byty pobielane

wapnem. Ich nacz6tkowe dachy pokrywata

schodkowo stomiana strzecha. Wn~trze

chaty byto zdobione, choc nie tak bogata jak

w towickim, jednobarwnymi wycinankami -

kolistymi, kwadratowymi bqdz w ksztatcie

tzw. r6zgi, co jest najbardziej

charakterystyczne dla tego obszaru.

Dodatkowo od poczqtku XX w. izby



dekorowano papierowymi koronkami, firankami, girlandkami, kwiatami, pajqkami. We

wn~trzu rawskiej chatupy popularne byty r6wniez dekoracyjne tkaniny, tradycja tkactwa

przetrwata do czas6w wsp6tczesnych w Kr610wej Woli, gdzie z tkanin wytwarza si~ kapy,

kilimy, dywaniki.

Wyr6znikiem tego obszaru jest wielkanocna tradycja robienia pisanek zwanych

kraszankami, kolorowano je na czarno i nanoszono na nie wosk w motywy r6zg,

stoneczek, kogutk6w i lalek.

Str6j ludowy zostat uksztattowany pod wptywem towickiego i opoczynskiego.

Tradycyjne elementy to pasiasty wetniak, zapaska - fartuch oraz zapaska naramienna.

Cechq charakterystycznq jest odmienny dla r6znych wsi regionu uktad prqzk6w na

zapaskach. Obecnie str6j ludowy nie jest juz powszechnie uzywany, jednak tradycja jego

noszenia przetrwata w okresie swiqt w okolicach Rawy Mazowieckiej.

Ze sztukq ludowq regionu rawskiego mozna si~ zapoznac w Muzeum Regionalnym

Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.
•stroJe

ludowe



Na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka nie zarejestrowano specjat6w jako produkty

lokalne.

Warto zach~cic producent6w lokalnych produkt6w prowadzqcych sprzedaz wyrob6w

wtasnych do rejestracji swoich wyrob6w, do kt6rych nalezq: wyroby w~dliniarskie i wypieki

pieczywa.

• duchach straszqcych na rawskim zamku, Anielskiej G6rze oraz na sredniowiecznym

cmentarzu,

• czarcim skarbie na Anielskiej G6rze,

• pustelniku, kt6ry przegnat kusego z Diabelskiej G6ry i przemianowat jq na Anielskq,

• kobiecie w bieli na zamku,

• niestusznie posqdzonej 0 zdrad~ zonie ksi~cia Siemowita III (historia ta stata si~ kanwq

dla szekspirowskiej "Opowiesci zimowej")



• zapomnianym rycerzu pochowanym w podziemiach rawskiego kosciota - podziemnym

przejsciu tqczqcym zamek, kosci6t i Anielskq G6r~;

• Koncert Muzyki Polsko-W~gierskiej w ramach wystawy "Polacy i W~grzy zawsze

razem" - maj,



Bilans walor6w dziedzictwa kulturowego Miasta Rawa Mazowiecka

W wyniku przeprowadzonej analizy zasob6w i walor6w dziedzictwa kulturowego Miasta Rawa

Mazowiecka mozna wskaza6 nast~pujqce elementy bilansu - analizy SWOT w zakresie

dziedzictwa kulturowego

bogata historia obszaru, wysoka kultura niematerialna - folklor, tradycje regionu,

przekazywanie wielu legend, wycinanki, muzyka

- zabytki wysokiej rangi - zamek, kolejka wqskotorowa, zespOtklasztomy 0.0. Jezuit6w, zespOt

klasztomy 0.0. Bemardyn6w, zespOt klasztomy pojezuicki z kolegium i kosciotem p.w.

Niepokalanego Pocz~cia NMP,



- dziatania integrujqce wok6t strategicznych przedsi~wzi~t z zakresu promocji regionu

(Jarmark Wojew6dzki w todzi, Targi "Na styku kultur" w todzi),

- bogate tradycje kuliname, do zamieszczenia na Krajowej Liscie Produkt6w Regionalnych

Ministerstwa Rolnictwa iRozwoju,

- tworzone symbole regionu mogqce stat si~ symoolami 0 charakterze ponadregionalnym -

kolejka wqskotorowa,

- coraz lepsze wyposazenie w techniczne srodki promocji - wydawnictwa, internet,

wtasna strona www.

- nie w petni wykorzystane zasoby przyrodniczo - kulturowe - elementy kolejki wqskotorowej,

parowozownia towarowa, brak wypracowanego produktu regionalnego,

kontynuacja rozpocz~tych proces6w rewitalizacyjnych historycznego zatozenia

urbanistycznego,



ochrona, rewaloryzacja i rozw6j turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu 0 cenne

obiekty sakralne,

dziafania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Lokalnych Instytucji Kultury

i Stowarzyszeri,

wspOtpraca z organizacjami dajqca szans~ odnowy zabytk6w na Szlaku kolejki

wqskotorowej izamk6w,

moda na folklor - podniesienie atrakcyjnosci obszaru poprzez kreowanie produkt6w i

imprez 0 charakterze kulturowym,

wykorzystanie mozliwosci finansowania ochrony zabytk6w z r6znych tr6det - srodk6w

unijnych, z budzetu paristwa i samorzqdu wojew6dztwa,

wypracowanie form wspOtpracy jednostek dziafajqcych na rzecz ochrony zabytk6w -

organ6w rzqdowych, samorzqdowych i organizacji spotecznych,

niedostosowanie sposobu uZytkowania niekt6rych obiekt6w zabytkowych do ich

charakteru,



niewystarczajqce srodki finansowe w stosunku do potrzeb na ochron~ i rewaloryzacj~

obiekt6w iobszar6w zabytkowych.

Obszar Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie walor6w i zasob6w dziedzictwa kulturowego

i tozsamosci regionalnej posiada bardzo duZy potencjat. Ma to zwiqzek z wysokimi walorami

krajobrazu kulturowego, bogatq historiq, istnieniem wielu cennych obiekt6w reprezentujqcych r6zne

kultury. Istnienie historycznych szlak6w kulturowych stanowi silny potencjat terenu. Drogi

pielgrzymkowe w kierunku Cz~stochowy powodujq mozliwosc rozwoju turystyki pielgrzymkowej.

Wsr6d stabych stron Miasta Rawa Mazowiecka zwraca uwag~ niewystarczajqce dziatanie

w celu zachowania obiekt6w kolejki wqskotorowej, zniszczenie niekt6rych obiekt6w zabytkowych,

kt6re nieodwracalnie zniknqz krajobrazu.

Zalozenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rawa

Mazowiecka

W wyniku przeprowadzonej analizy naleZy stwierdzic, ze Miasto Rawa Mazowiecka posiada

bogate walory dziedzictwa kulturowego 0 znaczqcej randze, kt6re naleZy chronic i jednoczesnie

odpowiednio wykorzystywac i udost~pniac spoteczeristwu. Biorqc pod uwag~ wymogi ptynqce

z ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z 2003 roku i uwzgl~dniajqc zbilansowane

zasoby i wartosci naleZy stwierdzic, iz Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Rawa

Mazowiecka uwzgl~dnia:

• ochron~ walor6w i wartosci materialnych i niematerialnych przy jednoczesnym

ich wykorzystaniu jako czynnik rozwoju obszary Miasta Rawa Mazowiecka -



- rewitalizacji historycznego uktadu przestrzennego z jednoczesnym wykorzystaniem

jako przestrzen publicznq stanowiqcq salon - serce Miasta Rawa Mazowiecka,

- dalszej rewaloryzacji cennych zespot6w zabudowy, obiekt6w sakralnych -

klasztomych, obszaru zamku,

- tworzenia nowych atrakcji w oparciu 0 zasoby dziedzictwa kulturowego Miasta Rawa

Mazowiecka,

- wzrostu identyfikacji mieszkanc6w z kulturq regionu i uczestnictwo w wydarzeniach

kulturalnych,

• promocj~ zasob6w
Mazowiecka

W tym celu podj~to dziatania upowszechniania wyjqtkowego dziedzictwa kulturowego

Miasta Rawa Mazowiecka poprzez:

Najwazniejsze aspekty ochrony wartosci kulturowych Miasta Rawa

Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka dysponuje niezwykle cennym dziedzictwem kulturowym w tym

nieprzeci~tnymi walorami krajobrazowymi co predysponuje do aktywizacji mieszkanc6w w sferze



zachowania zabytk6w. Miasto Rawa Mazowiecka podejmie dziatania w nast~pujqcych zakresach

strategicznych:

• Zachowanie toi:samosci regionalnej

-ksztattowanie lokalnej dumy,

• Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gospodarczego Miasta

Rawa Mazowiecka

- ksztattowanie wizerunku Miasta Rawa Mazowiecka jako obszaru

o unikatowym dziedzictwie kulturowym,

- wspieranie posiadaczy obiekt6w zabytkowych w dziataniach majqcych na celu

popraw~ stanu obiekt6w i ich wykorzystania na cele kulturalne, edukacyjne

i spoteczne,

Wszelkie przewidywane dziatania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Miasto Rawa

Mazowiecka rozpatrzy w nast~pujqcych uj~ciach:



• Studia badawcze - wspieranie przeprowadzania prac studialnych w celu poprawy stanu

obiekt6w i obszar6w zabytkowych,

• Digitalizacja zasob6w i walor6w - dalsze cyfrowe upowszechnienie dziedzictwa

kulturowego Miasta Rawa Mazowiecka na stronach intemetowych,

• Ochrona i zachowanie obiekt6w i obszar6w zabytkowych - dalsze prowadzenie prac

w zakresie rewitalizacji uktad6w urbanistycznych, prowadzenie prac w zakresie

rewaloryzacji zatozen zieleni, przeprowadzenie prac obiekt6w zabytkowych z adaptacjq na

cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne i spoteczne,

• Edukacja regionalna mieszkanc6w poprzez organizacj~ rekonstrukcji wydarzen

historycznych, imprez kulturowych, upowszechnianie wiedzy 0 dziedzictwie Miasta Rawa

Mazowiecka lokalnych mediach, cykliczne artykuty, organizowanie wystaw, programy

edukacji regionalnej w szkotach,

• Aktywizacja - pobudzanie aktywnosci mieszkanc6w w dzialaniach na rzecz ochrony

dziedzictwa poprzez organizacj~ konkursu na najlepiej odnowionq elewacj~ rawskiego

budynku, na najciekawsze zdj~cie krajobrazu kulturowego Miasta Rawa Mazowiecka,

najlepiej zachowany obiekt lub obszar zabytkowy, wtqczenie organizacji spotecznych,

Instytucji Kultury i Stowarzyszen do wsp61nychstaran prowadzqcych do polepszenia stanu

dziedzictwa kulturowego,

• Kreowanie rozwoju turystyki kulturowej- wykorzystanie walor6w dziedzictwa Szlaku

kolejkiwqskotorowej, zamk6w i sakralnego dla rozwoju produkt6w turystycznych,

• Promocja - wzrost aktywnosci w zakresie promocji i popularyzacji walor6w kulturowych,

wydanie folder6w z informacjq 0 zabytkach Miasta Rawa Mazowiecka, upowszechnianie

regionalnych produkt6w, kreowanie pamiqtek z wizerunkiem dziedzictwa Miasta Rawa -

Mazowiecka.

• WspOtpraca z samorzqdem wojew6dztwa, Wojew6dzkim Konserwatorem zabytk6w

w zakresie ochrony i zachowania obiekt6w i obszar6w zabytkowych oraz tozsamosci

regionalnej.



CELE, KIERUNKII DZIAt.ANIA

Cenne dziedzictwo kulturowe Miasta Rawa Mazowiecka podstawa dumy

i motywem rozwoju

Zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie gospodarki rynkowej posiadajq nie tylko

wartosc historycznq, ale takze wymiernq wartosc ekonomicznq, decydujqcq 0 potencjale

gospodarczym. Tak wi~c swiadome zarzqdzanie tymi zasobami i ich skuteczne

wykorzystanie w polqczeniu z promocjq moze przyczynic si~ do rozwoju Miasta Rawa

Mazowiecka.

Dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne w duzej mierze ksztaftuje swiadomosc oraz

wsprnczesnq kultur~. Dlatego tez nalety je zachowac, chronic i piel~gnowac ze szczeg61nym

uwzgl~dnieniem element6w decydujqcych 0 tozsamosci i specyfice regionalnego dziedzictwa.

W celu zachowania cennego dziedzictwa kulturowego Miasta Rawa Mazowiecka Sq tworzone

odpowiednie warunki procedury post~powania wspierajqce rewitaIizacje, rewaloryzacje

i remonty obszar6w obiekt6w zabytkowych. Nalety prowadzic skuteczne dziatania

w celu pozyskania funduszy ze srodk6w zewn~trznych.

• Zintegrowana - kompleksowa rewitalizacja tkanki urbanistycznej w ramach projektu

rewitalizacji struktury historycznej



Zostanq podj~te wszelkie dziatania w celu odnowy historycznej tkanki miejskiej. Prace b~q

prowadzone kompleksowo z uwzgl~dnieniem element6w spotecznych proces6w rewitalizacji,

rewaloryzacji i gentryfikacji. Znowelizowana przestrzeri publiczna powinna bye udost~pniona

lokalnej spotecznosci i wykorzystywana na funkcje kulturalne, turystyczne i spoteczne.

Katalog zadari z zakresu rewitalizacji dotyczy zachowania zabytk6w dziedzictwa kulturowego

poprzez renowacj~ substancji architektonicznej, spotecznej, rewitalizacji, rozwoju infrastruktury

turystycznej na zrewitalizowanym obszarze, rozwoju ustug zwiqzanych z obstugq ruchu

turystycznego (punkty infonnacji turystycznej, infrastruktura gastronomiczna, noclegowa), oZywienia

i rozwoju oferty kultury, podniesienia atrakcyjnosci gospodarczej miasta.



Powinno si~ dokonac wszelkich starari w celu kontynuacji podj~tych dziatari prowadzqcych

do realizacji wytonionej pracy koncepcyjnej rewaloryzacji struktury Rawy Mazowieckiej. Potrzeba

podj~cia dalszych dziatari w tym zakresie zostata zapisana w Kontrakcie terytorialnym

wojew6dztwa t6dzkiego, wi~c jestr traktowana jako zadanie 0 charakterze ponadlokalnym,

znaczqcym dla regionu.

Proponuje si~ rozwazenie uznania za park kulturowy na mocy podj~cia uchwaty Rady Miasta

Rawa Mazowiecka obszaru 0 wysokiej wartosci kulturowej, obejmujqcego struktury historyczne -

w granicach strefy scistejochrony konserwatorskiej.

Decyzj~ 0 utworzeniu parku podejmuje Rada Miasta. Wprowadzenie tej fonny ochrony

zabytk6w podnosi prestiz obszaru i powoduje wi~ksze mozliwosci pozyskania srodk6w

finansowych, poniewaz przyznawana punktacja przy ocenie wniosk6w jest zwi~kszana dla park6w

kulturowych. Miasto Rawa Mazowiecka tworzqc park kulturowy zyskujq mocnq kart~ przetargowq

w ubieganiu si~ 0 fundusze na przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji obszaru obj~tego

granicami parku



Na terenie wojew6dztwa utworzono trzy parki kulturowe "Miasto tkaczy" w Zgierzu, "Wzg6rze

Zamkowe w Sieradzu i w kutnowskiego podregionu kulturowego Leszczynku gm. Kutno. Oba

obszary poddawane Sq procesom kompleksowej rewitalizacji z wykorzystaniem srodk6w

z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewooztwa toozkiego.

Na eta pie sporzqdzania wojew6dzkiego programu opieki nad zabytkami dla

wojew6dztwa t6dzkiego wytypowano obiekty uznane za reprezentatywne. Wsr6d nich

w poszczeg61nych kategoriach figuruje szesc obiekt6w i obszar6w z terenu Miasta Rawa

Mazowiecka. Sq nimi: ratusz, zamek Ksiqzqt Mazowieckich, zesp6t klasztorny

0.0. Jezuit6w, willa, Rogowska Kolejka Wqskotorowa.



Obiekty i obszary zamieszczone na liscie obiekt6w reprezentatywnych Sq brane pod uwag~

przy ocenianiu wniosk6w ztozonych do Urz~du Marszatkowskiego w todzi przy ubieganiu si~

o srodki przyznawane na rewaloryzacj~ zabytk6w. Dziatania promocyjne b~dq przede wszystkim

lokowac Raw~ Mazowieckq wsr6d najwartosciowszych obszar6w dziedzictwa kulturowego.

• Ochrona, rewaloryzacja i rozwoj turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu

o cenne obiekty sakralne m.in. Zesp6t Klasztorny Pojezuicki z Kolegium i Kosciotem

Niepokalanego Pocz~cia NMP Dawny zesp6t klasztorny Augustianow (kosci6t pw.

Wniebowzi~ia NMP z XVIII w., budynki klasztorne z XIX w.) obecnie 00. Pasjonistow

Obiekty sakralne Rawy Mazowieckiej stanowiq cenny walor do rozwijania turystyki

pielgrzymkowej. Proponuje si~ opracowanie catosciowego projektu obejmujqcego wybrane

obiekty sakralne takie Zesp6t Klasztorny Pojezuicki z Kolegium Kosciotem

Niepokalanego Pocz~cia NMP Dawny zesp6t klasztorny Augustian6w (kosci6t pw.

Wniebowzi~cia NMP z XVIII w., budynki klasztorne z XIX w.) obecnie 00. Pasjonist6w.

Taki kierunek dziatan wynika z dokument6w 0 charakterze wojew6dzkim i projekt powinien

uzyskac srodki na rewaloryzacj~.



• Przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych zabytkowych uktad6w zieleni z terenu

Miasta Rawa Mazowiecka po zamieszczeniu na Krajowej liscie obszar6w

przeznaczonych do rewaloryzacji w celu pozyskania funduszy na przeprowadzenie

wymaganych prac

Obecnie planowane jest przeprowadzenie dalszego etapu rewaloryzacji uktadu

zieleni komponowanej parku w Rawie Mazowieckiej.



Zamieszczenie na Iiscie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej zabytkowych park6w i ogrod6w przeznaczonych do rewaloryzacji wiqze si~

z pozyskaniem funduszy na przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych. Mozliwe jest

r6wniez uzyskanie srodk6w z Wojew6dzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w ramach konkursu "Przyrodnicze perty wojew6dztwa t6dzkiego - program

rewaloryzacji zabytkowych park6w". Najwazniejszym z dziatan dla Rawy Mazowieckiej jest

pozyskanie funduszy w NFOSiGW i WFOSiGW w celu przeprowadzenia dziatan

rewaloryzacyjnych parku miejskiego i zabytkowych cmentarzy .

• Stworzenie mechanizmu wsp6tpracy w zakresie zarzctdzania dziedzictwem

kulturowym

W celu stworzenia mechanizmu wsp6tpracy w zakresie zarzqdzania dziedzictwem

kulturowym nalezy nawiqzac wsp6tprac~ z innymi miejscowosciami lezqcymi na trasie

kolejki wqskotorowej w celu tworzenia wsp61nych inicjatyw tworzenia szlaku Rogowskiej

Kolejki Wqskotorowej na trasie Rog6w - Rawa Mazowiecka - Biata Rawska .

Celowa jest r6wniez wymiana doswiadczen ze Stowarzyszeniem Mitosnik6w Kolei

http://www.psmk.org.pl/pl/ .

http://www.psmk.org.pl/pl/


Porna 'V:r Polska

• Poprawa stanu obiekt6w zamieszczanych w gminnej ewidencjach zabytk6w
i oznakowanie obiekt6w znajdujClcych si~ w rejestrze WKZ

Miasto Rawa Mazowiecka dokona wszelkich starari, by doprowadzic do poprawy stanu

obiekt6w zamieszczanych w gminnej ewidencji zabytk6w. Istnieje jednak bariera natury prawnej

na drodze pozyskiwania srodk6w finansowych na przeprowadzenie remont6w, poniewaz

ustawa stanowi, ze finansowane Sq prace remontowe obiekt6w wpisanych do rejestru. Obiekty

nie obj~te prawnq formq ochrony tzw. ewidencjonowane mogq uzyskac dofinansowanie jedynie

w przypadku opracowania projekt6w kompleksowej odnowy ze srodk6w dysponowanych przez



Urzqd Marszatkowski w todzi np. zagospodarowanie turystyczne kolejki wqskotorowej, powr6t

do tradycji przemystu Hut Szkta, ochrona tradycyjnego browamictwa, kt6rych celem jest

wzmocnienie wi~zi i t02:samosci lokalnej, poprzez wykorzystanie walor6w turystycznych

i kulturowych Rawy Mazowieckiej. Miasto Rawa Mazowiecka systematycznie znakuje cenne

obiekty zabytkowe.



Kompleksowa rewitalizacja historycznych rynk6w Rawy Mazowieckiej powinna

spowodowae zapoczqtkowanie metamorfozy kamienic zlokalizowanych w ich pierzejach.

Obecnie odrestaurowano fasady budynk6w zar6wno miejskich, jaki prywatnych. Do grona

wyremontowanych nalezq m. in. nieruchomose zlokalizowane w pierzejach Placu

PHsudskiego .

• Uruchomienie konkursu na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robot budowlanych przy obiektach zabytkowych

Miasto Rawa Mazowiecka rozwazy mozliwose uruchomienia konkursu na najlepiej

odnowionq elewacj~ rawskiego budynku, kt6rego celem jest zach~cenie wtascicieli

budynk6w do wykonania remont6w elewacji, co wptynie na popraw~ wizerunku centrum

Miasta Rawa Mazowiecka. Uczestnikami konkursu b~dq mogty bye inwestorzy -

remontowanych budynk6w usytuowanych w centrum Miasta Rawa Mazowiecka

w obszarze okreslonym strefq ochrony konserwatorskiej.



Najwi~kszq inicjatyw~ w podobnym zakresie podj~ta t6dz wprowadzajqc projekt

"Mia100 kamienic", kt6rego realizacja pozwolita zrewaloryzowac 78 nieruchomosci (tj.

okoto 200 budynk6w), wydajqc okoto 56 milion6w ztotych.

Podot;>ny konkurs uruchomity Skierniewice, finansujqc prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych.

o



• Kontynuacja wirtualnej panoramy Miasta Rawa Mazowiecka i dalsze
zamieszczenie informacji zawartych w opracowanych kartach Gminnej
ewidencji na stronie internetowej

W celu upowszechniania dziedzictwa kulturowego Miasta Rawa Mazowiecka

zostanie kontynuowana na stronie internetowej inicjatywa wirtualnej panoramy Rawy

Mazowieckiej, zawierajqcej najciekawsze zabytki z terenu Miasta Rawa Mazowiecka oraz

nastqpi udost~pnianie informacji zawartych w opracowanych kartach zawartych w Gminnej

ewidencji zabytk6w.

/ lRAKT RAWSKI
W1RTUALNA PODR()Z W CZAs/r
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Ksztaftowanie poczucia totsamosci regionalnej z catq pewnosciq wptynie na zaciesnianie

wi~zi spotecznosci lokalnej i poczucia wtasnej wartosci. Miasto Rawa Mazowiecka na kanwie

bogatej historii i tradycji mote kultywowae swoje walory ni,ematerialneiwartosci materialne.

Cennym dziedzictwem kultury niematerialnej omawianego obszaru Sq legendy

zwiqzane z dziedzictwem kulturowym obszaru. Znanych jest wiele legend, kt6re staty si~

symbolem Rawy Mazowieckiej i powinny bye przekazywane kolejnym pokoleniom

w postaci informacji zamieszczanych na stronach internetowych Miasta Rawa

mazowiecka. I wydanego zbioru legend.

WIadomoOC1B1znes KultlJra Sport Wldeo Polecamy Patronaty Watnelink! HIstnMaRawy Reklama 0 nas Koota



Miasto Rawa Mazowiecka organizuje lub jest wsp6torganizatorem imprezy

o charakterze kulturowym, do kt6rych nalezq m.in. Koncerty muzyczne organizowane

w kosciotach i Muzeum, Noc mazurka, Dni Rawy Mazowieckiej, Rawska Maj6wka

prezentujqce regionalne specjaty, festyny oraz cykliczne imprezy promocyjno-

folklorystyczne: Bernardynki Rawskie, piknik rodzinny.

Ten rodzaj imprezy powinien bye w dalszym ciqgu podtrzymywany i promowany, prowadzi

bowiem do propagowania historii regionu.

Organizacja imprez kulturowo - folklorystycznych takich jak np. festyny, festiwale,

koncerty, odpusty, powoduje zwi~kszenie identyfikacji mieszkanc6w z kulturq regionu.

Udziaty tw6rc6w i artyst6w powodujq rozw6j rzemiosta ludowego i wzmocnienie rawskiego

podregionu etnograficznego. Odbywajqce si~ imprezy b~dq silnie promowane na terenie

Miasta Rawa Mazowiecka, Wojew6dztwa i Kraju.



NaieZy poszukiwac pomyst6w tworzenia lokalnych pamiqtek np. inspirowanych folklorem

rawskim, monet, rzezb, miniatur zamku, gier i innych specjatOw lokalnych.



Wtadze Rawy Mazowieckiej promuja~mark~ "Rawa Gra". Do inicjatywy wtqczyfo si~ Rawskie

Stowarzyszenie MHosnik6wGier Fabulamych i Fantastyki 'Topory".

• Promowanie uktadania kobierca z ptatkow kwiatow w kosciele 00. Pasjonistow i

wpisanie wpisanej na KrajowCl Lis~ Niematerialnego Dziedzictwa

Uktadanie kobierca z ptatk6w kwiat6w w kosciele 00. Powinno zostac zamieszczone
na Krajowej liscie Dziedzictwa Niematerialnego, skupiajqcej zwyczaje praktykowane
od pokoleri Dziedzictwo niematerialne (w rozumieniu Konwencji z 2003 r.) to: tradycje
i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuaty i obrz~dy swiqteczne; wiedza
i praktyki tradycyjne.



• Wpisanie specjat6w lokalnych na Ministerialnct lis~ krajowych produkt6w

regionalnych i promocja specjat6w regionalnych

Produkty regionalne decydujq 0 kolorycie, odr~bnosci i specyfice wyodr~bnionego

obszaru stanowiqc jego bogactwo kultury kulinarnej, dlatego nalezy prowadzic dziatania

w celu wpisania specjat6w lokalnych na List~ Produkt6w Tradycyjnych.

Nalezy kreowac regionalne specjaty takie jak np. jabtko w ciescie, tradycyjne wyroby

w~dliniarskie np. kietbas~ rawskq.

Przy czym nazwy tych produkt6w powinny nawiqzywac do charakteru kulturowego

obszaru i legend.

Zaktada si~ wpisanie na Iist~ produkt6w regionalnych Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi rawskich produkt6w.

Doskonatq promocjq specjat6w regionalnych Miasta Rawa Mazowiecka jest udziat

w Festiwalu Dobrej Zywnosci "Ksi~zackie Jadto". "Smakach Ziemi t6dzkiej" i konkursie

"Smaczne t6dzkie".



• Wykorzystanie m.in. Galerii Rawskiej dla potrzeb rozwoju promocji lokalnych

produkt6w regionalnych

Galeria Rawska powinna spemiae funkcj~ promocyjne produkt6w regionalnych. Obiekt

powinien bye promowany jako obiekt handlowy oferujqcy regionalne produkty.

Za spraWq systemu ochrony i promocji produkt6w regionalnych i tradycyjnych chroni si~ takZe

dziedzictwo kulturowe, co w dUZym stopniu przyczynia si~ do zwi~kszenia atrakcyjnosci terenu

i rozwoju turystyki kulturowej.

Rob zakup
w rawskicl

Zachowanie i propagowanie dziedzictwa winno odbywae si~ przy wsp6tudziale

spotecznosci regionalnej. Dlatego trzeba podjqe dziatania w celu propagowania wiedzy

o zabytkach i zasadach ochrony. Nalezy umacniae w mieszkaricach Miasta Rawa

Mazowiecka poczucie tozsamosci poprzez identyfikowanie specyfiki odr~bnosci

regionalnej. Szczeg61nq uwag~ nalezy zwr6cie na edukacj~ w zakresie dziedzictwa

kulturowego pOCZqWszyod szk6t, gdzie dzieci i mtodziez trzeba zach~cae do poznawania

historii swojego regionu. Kolejnq waznq grupq, do kt6rej nalezy kierowae te dziatania Sq

wtasciciele i uzytkownicy zabytk6w.



Obecnie edukacj~ regionalnq prowadzi Muzeum w Rawie Mazowieckiej. I Miejski

Dom Kultury. Watnq inicjatywq Sq prowadzone konkursy (konkursy sztuki ludowej,

konkursy dla dzieci i mtodziety), warsztaty etnograficzne (z zakresu r~kodzieta ludowego

- palma i pisanka wielkanocna, haft, wycinanka), odczyty i prelekcje lekcje muzealne,

kiermasze sztuki ludowej, koncerty, prowadzenie dziatalnosci wydawniczej.

• WspOtorganizacja wycieczki WClskotor6wkCl

Rawa Mazowiecka jest wsp6torganizatorem wycieczek kolejq wqskotorowq ,

dla os6b kt6re chcq poznac histori~ miasta m. in. spacer6w po Rawie Mazowieckiej

r6tnymi szlakami tematycznymi. Zainteresowani poznajq dzieje zamku rawskiego, a takte

dzieje klasztor6w.
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Zdj~cia laureat6w mogq zostac wydane w formie widok6wek promujqcych walory Miasta

Rawa Mazowiecka Konkurs sprzyja identyfikacji mieszkanc6w z regionem, podnosi swiadomosc

o zabytkach regionu i doskonale je promuje



• Organizacja konkurs6w zwiC\.zanych

i niematerialnym Rawy Mazowieckiej

Celem konkursu jest popularyzowanie historii Miasta Rawa Mazowiecka wsr6d

mtodziezy oraz przyblizenie uczniom pi~kna rawskich zabytk6w i bogactwa kultury

niematerialnej .

Rozw6j turystyki w oparciu 0 zabytki pozwoli na ozywienie omawianego obszaru,

zwi~kszy miejsca pracy i wptynie na rozw6j gospodarczy Gminy Miasta Rawa -

Mazowiecka. W obecnych procedurach wykorzystanie zabytk6w na potrzeby turystyczne,

edukacyjne i spoteczne jest wymogiem w staraniu si~ 0 dotacje finansowe.



Gry Rawy Mazowieckiej do element tozsamosci zwiqzany z kulturq - stanowiqcy

produkt turystyczny dajqcy szans~ rozwoju, ozywienia z mozliwosciq wykorzystania

obszaru na cele turystyczne.

Program kompleksowej rewitalizacji obszaru 8taregb Rynku, to rowniez przewidywana gra

miejska obejmujqca kluczowe elementy tozsamosci i zabytki Rawy Mazowieckiej,

przewidziana do swobodnego zwiedzania przez turystow indywidualnych

i zorganizowanych.

Postacie historyczne zwiqzane z Rawq Mazowieckq powinny bye promowane i traktowane

jako element tozsamosci miasta.



• Poprawa stanu dos~pnosci zabytk6w ruchomych w muzeach oraz obiektach

sakralnych

Istnieje potrzeba dalszej realizacji nowoczesnych form przekazu i technik

wystawienniczych w Muzeum oraz dalsza digitalizacja zasob6w muzealnych i sakralnych.

Muzeum i obiekty sakralne posiadajq profesjonalne ~trony internetowe.

Muzeum powinno kontynuowac szerokq dziatalnosc kulturalno - edukacyjnq.

Istotna jest r6wniez kontynuacja udziatu w Programie Europejska Noc Muze6w.

8
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• Dziatania Miejskiego Domu Kultury, Braci Herbowej Ziemi Rawskiej w celu

upowszechniania dziedzictwa kulturowego Miasta Rawa Mazowiecka



Miejski Dom Kultury i Brae Herbowa Ziemi Rawskiej prowadzi szereg dziatan

promujqcych i upowszechniajqcych dziedzictwo kulturowe Rawy Mazowieckiej. Prowadzq

oni szereg dziatan zwiqzanych z obstuga ruchu turystycznego, koordynowaniem rozwoju

produkt6w turystycznych i prowadzeniem portalu internetowego.

xv-t£cr'E
BRACf H'ERBOW'EJ
ZI'EMI RAWSKI'EJ

Idea dotyczy wtqczania inicjatyw biznesowych w proces rewitalizacji miasta. Polega

na integrowaniu poszczeg61nych inwestycji ° r6znym przeznaczeniu.



Stare Miasto to przestrzen publiczna. Tam skupiajq siQ najcenmeJsze budowle, zabytki

i instytucje publiczne 0 znaczeniu og61nomiejskim. Celowe jest lokowanie instytucji publicznych na

Starym Miescie, sprzyja to dobremu funkcjonowaniu obszaru.

Miasto Rawa Mazowiecka staje siQ liderem polityki turystyki kulturowej. Jako jedno

z nielicznych miast wojew6dztwa wprowadzito tablice kierunkowe i informacyjne, oraz

znaki drogowe informujace 0 wystQpowaniu cennych zabytk6w i kierujace w stronQ

gt6wnych historycznych ulic.



• Promowanie muzeum i zasob6w dziedzictwa kulturowego Miasta Rawa Mazowiecka

Przyktad tradycyjnych medi6w rawskich promujqcych dziedzictwo kulturowe:

a RawaRadio, radionadaje.com,

radio •nai:laJe.com

GLOS

awe.



MOZLIWE ZRODt.A FINANSOWANIA GMINNEGO 0 PROGRAMU OPIEKI
NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z PROGRAMU "DZIEDZICTWO KULTUROWE":

Dotacje z MKiDN mozna otrzymac w ramach nast~pujqcych priorytet6w Programu

"Dziedzictwo Kulturowe":

- PRIORYTETU

OCHRONA ZABYTK6W

- PRIORYTETU

OCHRONA I CYFRYZACJA DZIEDZICTWA KUL TUROWEGO

- PRIORYTETU

MIEJSCA PAM/~CI NARODOWEJ

W ramach poszczeg61nych priorytet6w dofinansowywane Sq projekty przeznaczane na

rewaloryzacj~ zabytk6w nieruchomych i ruchomych, rozw6j instytucji muzealnych, ochron~

zabytk6w archeologicznych, tworzenie zasob6w cyfrowych dziedzictwa kulturowego oraz

na ochron~ zabytkowych cmentarzy. Priorytety ulegajq zmianie w poszczeg61nych latach.



W ostatnim czasie zacz~to dostrzegae potrzeb~ dotowania zabytk6w archeologicznych

i kultury ludowej oraz zabytkowych cmentarzy.

Najwi~ksze dotacje zostajq przekazane na rewaloryzacj~ zabytk6w nieruchomych

i ruchomych, a najmniejsze na tworzenie zasob6w cyfrowych dziedzictwa kulturowego.

Beneficjentami mogq bye wytqcznie podmioty prawa polskiego - wtasciciele i uZytkownicy

obiekt6w zabytkowych, osoby fizyczne ;jednostki samorzqdu terytorialnego ;inne jednostki

organizacyjne takie jak: samorzqdowe jednostki kultury, koscioty, zwiqzki wyznaniowe, podmioty

prowadzqce dziatalnosegospodarczq, organizacje pozarzqdowe.

Wysokose udzielanego dofinansowania wynosi do 50 % naktad6w koniecznych okreslonych

wart. 77ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami

z 2003 roku.

Beneficjent moze ztoi:ye do poszczeg61negopriorytetu maksymalnie 3 wnioski w jednym roku,

a realizacja projektowanych zadan moze odbywae si~ wytqcznie w ciqgu roku, w kt6rym dotacja

zostata przyznana, Natomiast refundacja dotyczy koszt6w poniesionych w ciqgu trzech lat

poprzedzajqcych rok ztozenia wniosku.

ocen~ wartosci merytorycznej - maksymalnie mozna uzyskae 60 pkt: najwyi:ej

punktowana jest koniecznose przeprowadzenia prac wynikajqca ze stanu technicznego

zabytku - 30 pkt, czas powstania, wartose historyczna, artystyczna, naukowa - 20 pkt,

figurowanie na Liscie UNESCO - 5 pkt, uznanie za pomnik historii - 5 pkt,



- ocen~ wartosci organizacyjnej, maksymalnie 20 pkt, w tym 10 pkt za profesjonalne

przygotowanie aplikacji, 10 pkt za procentowy udziat wktadu wtasnego lub srodkow

pozyskanych z innych Hodel .

• DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
ISRODOWISKO 2014 - 2020

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem obj~te b~q kompleksowe zadania zwiqzane

z ochronq i udost~pnieniem, w tym turystycznym, zabytkow 0 znaczeniu ogolnopolskim

i swiatowym, w tym znajdujqcych si~ na liscie Swiatowego Dziedzictwa UNESCO i liscie obiektow

uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

W ramach inwestycji odnoszqcych si~ do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane ~dq

projekty z zakresu ochrony, zachowania i udost~pnienia, w tym turystycznego, zabytkowych

obiektow 0 znaczeniu ponadregionalnym, dotyczqce renowacji zabytkow nieruchomych wraz

z otoczeniem, konserwacji zabytkow ruchomych i ich digitalizacji (w przypadkach kiedy zostata uj~ta

jako element projektu).

Wartosc dofinansowania wynosi od 4,5 tys. zt do 25 tys. zt i nie wi~cej niz 100 tys. zt dla jednego

beneficjenta w catym okresie realizacji programu.

DOFINANSOWANIE Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA
IGOSPODARKIWODNEJ

Krajowy Osrodek Badan i Dokumentacji Zabytkow opracowuje co 4 lata list~

preferencyjnq zabytkowych parkow i ogrodow dla Narodowego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w celu finansowania prac z zakresu rewaloryzacji

zatozen zieleni (parkow, cmentarzy).W celu kandydowania obszarow do zamieszczenia na



w/w liscie potrzebna jest akceptacja Wojew6dzkiego Konserwatora zabytk6w. Za jego

posrednictwem nast~puje zgtoszenie.

OOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACY JNEGO
WOJEWOOZTWA tOOZKIEGO na lata 2014 -2020

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa t6dzkiego

Podziat srodk6w w ramach funduszy strukturalnych zostat scedowany dla kazdego

wojew6dztwa poprzez Regionalny Program Operacyjny. Dofinansowane projekty Sq to

kluczowe dla regionu inwestycje 0 charakterze wielkoskalowym. Inwestycje muszq bye

uj~te w Gminnym Programie Rewitalizacji i wykazywae wptyw na rozw6j regionu oraz

ozywienie spoteczno - gospodarcze teren6w zdegradowanych.

Finansowanie zadari RPO dla wojew6dztwa t6dzkiego jest mozliwe gt6wnie w ramach osi

priorytetowejVI - Rewitalizacja i potencjatendogeniczny regionu

Projekty sktadane w dziataniu VI dotyczq rewitalizacji i rewaloryzacji zdegradowanych obszar6w

poprzemystowych, powojskowych, mieszkaniowych oraz teren6w zieleni historycznych struktur

miejskich.

NaieZy podkreslie, ze przy ocenie projekt6w punktowane jest m. in. uwzgl~dnienie zadania

w Wojew6dzkim programie opieki nad zabytkami dla wojew6dztwa t6dzkiego, wpisanie obiektu

i obszaru do rejestru zabytk6w, ustanowienie parku kulturowego.

Beneficjentami mogq bye: jednostki samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzki i stowarzyszenia,

jednostki sektora finans6w publicznych, koscioty i zwiqzki wyznaniowe, organizacje pozarzqdowe,

spOtdzielniei wsp61notymieszkaniowe, TBS, przedsi~biorcy.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 85 % wydatk6w. Dla projekt6w obj~tych pomocq publicznq,

dotacja unijna wynosi do 50 % wartosci w przypadku, gdy pozostate 50 % zostanie dotowane

z budzetu paristwa.

Nie zostata okreslona minimalna ani maksymalna wartose projekt6w ani minimalna

i maksymalna kwota wsparcia.



DOFINANSOWANIE Z BUDZETU Wt.ASNEGO URZ~DU MARSZAt.KOWSKIEGO

Wt.ODZI

Urzqd Marszalkowski w todzi podjql dzialania w celu ratowania zabytk6w,

uruchamiajqc od 2008 roku srodki na rewaloryzacj~ obiekt6w i obszar6w zabytkowych.

Sejmik Wojew6dztwa t6dzkiego dnia 12 stycznia 2010 r. uchwalq nr L/1463/10

przyjql Regulamin okreslajqcy zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytk6w wojew6dztwa. W mysl § 2 w/w uchwaly dotacj~ celowq mozna uzyskae w celu

wykonania opracowari projektowych badawczych, przeprowadzenia prac

konserwatorskich zabytk6w nieruchomych, ruchomych i archeologicznym zdefiniowanych

wart., 6 ust. I pkt. 1, 2, 3 ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z 2003 r.

Ponadto obiekt lub obszar zgodnie z w/w ustawq musi bye wpisany do rejestru zabytk6w,

posiadae duze znaczenie dla dziedzictwa, znajdowae si~ w granicach administracyjnych

wojew6dztwa 16dzkiego i bye udost~pniany spoleczeristwu.

Beneficjentami mogq bye wlasciciele uzytkownicy zabytk6w. Wysokose

przyznawanych dotacji stanowi do 50 % og61u naklad6w. W przypadku obiekt6w

o wyjqtkowych wartosciach zabytkowych bqdz wymagajqcych podj~cia natychmiastowych

prac naprawczych dotacja moze wynosie do 100% naklad6w.

Udzielenie dotacji wymaga zlozenia wniosku i spelnienia w/w wymog6w formalnych.

Nast~pnie podlega opinii Komisji i jest rozpatrywane przez Sejmik Wojew6dztwa

t6dzkiego.

t6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w zgodnie z art. 74ustawy 0 ochronie

zabytk6w i opiece nad zabytkami z 2003 roku udziela dotacji na prace konserwatorskie

obiekt6w wpisanych do rejestru WKZ. Regulamin przyznawania dotacji stanowi, ze mogq

bye dotowane prace majqce na celu zachowanie i ochron~ materialnego dziedzictwa.

Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w przyznaje srodki na prace rewitalizacyjne

i zabezpieczeniowe zabytk6w przed skutkami kl~sk zywiolowych, kradziezami

i nielegalnymi wywozami za granic~. Dotowane zabytki winny pelnie funkcje publicznq.



Beneficjentami dotacji podobnie jak w przypadku srodk6w pozyskiwanych z Urz~du

Marszatkowskiego w todzi mogq bye: wtasciciele i uzytkownicy zabytk6w. R6wniez ich

wysokose wynosi do 50 % naktad6w a gdy zabytek posiada wyjqtkowq wartose lub jego

stan wymaga podj~cia natychmiastowych prac dotacja moze osiqgnqe do 100 %.

Komisja oceniajqc wniosek uwzgl~dnia: stan zabytku, wartose i czas powstania,

uznanie za pomnik historii, rzetelnose realizacji zadari, wysokose srodk6w wtasnych oraz

pozyskanych z innych zr6det.

Ostatecznq decyzj~ przydziatu srodk6w podejmuje t6dzki Wojew6dzki Konserwator

Zabytk6w.

DOTACJE Z WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Ze srodk6w Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

przyznawane Sq dotacje na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa. Srodki przeznaczane

Sq na przeprowadzanie rewa 10ryza cji zatozeri zieleni, wykonanie prac leczniczo-

piel~gnacyjnych drzew w zabytkowych alejach oraz starodrzew6w na terenach gmin.



STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

ZAMIESZCZONE

W GMINNYM PROGRAMIE QplEKI

NAD ZABYTKAMI

MIASTA RAWA MAZOWIECKA



skala 1:25 000 4. Adres

.l~~ 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. 6

AZP 66 - 59, nr st. 1, nr st. w mie"scowosci 1
8. Fotografia z opisem wskazujC\.cym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

..
/'~'

I

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



1. Nazwa 2. Czas powstania
Stanowisko archeologiczne -- slad osadnictwa mezolit

-- osada okres latenski - wczesny okres wplyw6w rzymskich
- cmentarzysko wczesne sredniowiecze
- osada wczesne sredniowiecze

AZP 66 - 59, nr st. 3, nr st. w mieoscowosci 3
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.15~ 96-200 Rawa Mazowiecka
"t. 6

1. Nazwa
Stanowisko archeologiczne -- skarb

--osada

2. Czas powstania
XIV-XVwiek
nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr st. 3, nr st. w miejscowosci 3
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 4, nr st. w mie"scowosci 4
8. Fotografia z opisem wskazujGl.cym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.15~ 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. b

AZP 66 - 59, nr st. 5, nr st. w mie"scowosci 5
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 7, nr st. w mie"scowosci 7
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 8, nr st. w mie"scowosci 8
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 9, nr st. w mie"scowosci 9
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

.1 S~ 96-200 Rawa Mazowiecka
.1.6

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 17, nr st. w mie"scowosci 17
8. Fotografia z opisem wskazujC\.cym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

I
9.
QlJb

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1 !\ 96-200 Rawa Mazowiecka
.156

AZP 66 - 59, nr st. 18, nr st. w mie'scowosci 18
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

" ~9 '\

50;"·,,,r::-
'/ 7

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 21, nr st. w mie"scowosci 1
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

\
.0.

t·-'stC2.
7

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1 I'i 96-200 Rawa Mazowiecka
.f.1i

AZP 66 - 59, nr st. 22, nr st. w mie"scowosci 2
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

1. Nazwa
Stanowisko archeologiczne -- slad osadnictwa

--osada
- osada
- osada

AZP 66 - 59, nr st. 38, nr st. w mie"scowosci 23
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

2. Czas powstania
mezolit
p6zny okres latenski
sredniowiecze
nowozytnosc

•...• -

· OJ.,1

O· 1"

110 t:.

\
50

;' 5~C
7

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 39, nr st. w mie"scowosci 24
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

I
9.
O'lb

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 40, nr st. w mie"scowosci 25
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologiczn~m

92 0• O. 13 J

D Q2
.15~

~156

skala 1:25 000 4. Adres•.... -.~ ...~
.• ~ 96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 44, nr st. w mie"scowosci 28
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

.1 ~ 96-200 Rawa Mazowiecka
.1.6

D
9-'() 90

J
9S
OWl

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1 " 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. 6

Stanowisko archeologiczne -- slad osadnictwa
- slad osadnictwa

Epoka brClzu- okres halsztacki
nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr st. 45, nr st. w rnie"scowosci 27
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

-,
/'",

/

n·n. _ Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



Stanowisko archeologiczne -- osada
- osada

Okres wptyw6w rzymskich
nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr st. 46, nr st. w mie"scowosci 26
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

.1 ~ 96-200 Rawa Mazowiecka
.ISh

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.I~c; 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. fl

Stanowisko archeologiczne -- osada
- osada

Pozny okres wptywow rzymskich
Pozne sredniowiecze - nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr st. 47, nr st. w mie'scowosci 29
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

~Q-l. ~

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 48, nr st. w mie"scowosci 30
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

,-...!.
114- "---J

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



1. Nazwa 2. Czas powstania
Stanowisko archeologiczne -- slad osadnictwa Neolit - epoka brctzu

-- osada Okres halsztacki - wczesny okres latenski
- osada Wczesne sredniowiecze
- slad osadnictwa Pozne sredniowiecze - nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr st. 50, nr st. w mie'scowosci 32
8. Fotografia z opisem wskazujC\.cym orientacjf,1 albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

..,.~.
/

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 63, nr st. w mie"scowosci 33
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr 51. 64, nr 51. w mie"scowosci 34
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

.15F\ 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. b

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.IS!'; 96-200 Rawa Mazowiecka
.1.6

AZP 66 - 59, nr st. 65, nr st. w mie·scowosci 35
8. Fotografia Z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

\
.0;..."Ie.~ .

'/ 7

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1 s..t; 96-200 Rawa Mazowiecka
.156

AZP 66 - 59, nr st. 66, nr st. w mie"scowosci 36
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacjt;! albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.J 5~ 96-200 Rawa Mazowiecka
.1~6

AZP 66 - 59, nr st. 67, nr st. w mie"scowosci 37
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



Stanowisko archeologiczne --osada
- slad osadnictwa

okres halsztacki
wczesne sredniowiecze

AZP 66 - 59, nr st. 68, nr st. w mie"scowosci 38
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

J
94\

O~6

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



Stanowisko archeologiczne --osada
- slad osadnictwa

okres halsztacki - wczesny okres latenski
nowozytny

AZP 66 - 59, nr 51. 95, nr 51. w mie"scowosci 39
8. Fotografia z opisem wskazujC\.cym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

.1~ 96-200 Rawa Mazowiecka
.156

®.

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1 ~ 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. 6

2. Czas powstania
epoka kamienia
Okres latenski
Wczesne sredniowiecze
nowozytnosc

1. Nazwa
Stanowisko archeologiczne -- slad osadnictwa

-- osada
- slad osadnictwa
- osada

AZP 66 - 59, nr st. 96, nr st. w mie'scowosci 40
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

I

@

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 97, nr st. w mie'scowosci 41
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacjfi1 albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka-· 01.,1
Q

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



1. Nazwa
Stanowisko archeologiczne - slad osadnictwa

- slad osadnictwa
- slad osadnictwa

2. Czas powstania
Epoka kamienia - wczesna epoka brClzu
Okres halsztacki
P6zne sredniowiecze - nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr st. 98, nr st. w mie"scowosci 42
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



1. Nazwa
Stanowisko archeologiczne - slad osadnictwa

2. Czas powstania
Neolit - wczesna epoka brClZU

AZP 66 - 59, nr st. 99, nr st. w miejscowosci 43
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

~1)-4. "--.-J

• 9 i
50
t·t:,~C.~ -.•.. 7

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1 ~ 96-200 Rawa Mazowiecka
1.6

1. Nazwa
Stanowisko archeologiczne - slad osadnictwa

- osada
- slad osadnictwa

2. Czas powstania
Epoka kamienia - epoka br",-zu
Okres halsztacki
nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr st. 100, nr st. w mie"scowosci 44
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 101, nr st. w rnie"scowosci 45
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

I
9.
01)6

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



1. Nazwa 2. Czas powstania
Stanowisko archeologiczne - osada epoka kamienia

- osada epoka brClzu - okres halsztacki
- osada p6zny latenski - wczesny okres wplyw6w rzymskich
- osada nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr st. 158, nr st. w mieoscowosci 46
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 159, nr st. w mie"scowosci 47
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacji; albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 160, nr st. w mie"scowosci 48
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

.L!; 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. 6

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



Stanowisko archeologiczne -- slad osadnictwa
- slad osadnictwa

okres halsztacki
nowozytnosc

AZP 66 - 59, nr s1, 178, nr s1, w mie"scowosci 49
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

\

.0 .
'~tC

71t

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. {)

1. Nazwa
Stanowisko archeologiczne - slad osadnictwa

2. Czas powstania
Epoka kamienia - wczesna epoka brCizu

AZP 66 - 59, nr st. 179, nr st. w miejscowosci 50
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

IJ.0%

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 180, nr st. w mie"scowosci 51
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1 Ci 96-200 Rawa Mazowiecka
.I~()

AZP 66 - 59, nr st. 181, nr st. w mie"scowosci 52
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 182, nr st. w mie"scowosci 53
8. Fotografia z opisem wskazujC\.cym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

.1.5 96-200 Rawa Mazowiecka
.1.6

~t~". "---...J

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



skala 1:25 000 4. Adres

.1. 96-200 Rawa Mazowiecka
.1. 6

AZP 66 - 59, nr st. 184, nr st. w mie"scowosci 54
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 66 - 59, nr st. 186, nr st. w mie"scowosci 21
8. Folografia z opisem wskazujetcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka- -O .I~
• 1.'1 .1.6

~, .1'7'Y:Z9 ....S~IS8

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 67 - 59, nr st. 50, nr st. w mie"scowosci 3
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 67 - 59, nr st. 53, nr st. w mie"scowosci 57
8. Folografia z opisem wskazujqcym orienlacj~ albo mapa z zaznaczonym slanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

5'1
6.6- -1 55'"
11 Lf If!>

~S
,

':J:

• 5. Przynaleznosc administracyjnagx;:, • wojew6dztwo 16dzkie-,
powiat Rawski

S~
gmina Rawa Mazowiecka

f'

'16 6. Formy ochrony

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 67 - 59, nr st. 54, nr st. w rnie"scowosci 55
8. Fotografia z opisem wskazujC\.cym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4Ci 9() '16

L.41
1;

31 -
a,

~~

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 67 - 59, nr st. 55, nr st. w mie"scowosci 56
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacjli1 albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

40o 39 ()

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



AZP 67 - 59, nr st. 62, nr st. w mie"scowosci 5
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

5~
~6. .-t 55"
114 11~ ,

/1~

; ':1:

~:L • 5. Przynaleinosc administracyjnag

X;; I wojew6dztwo 16dzkie.~
powiat Rawski

:l
gmina Rawa Mazowiecka

.&16 6. Formy ochrony

Miasto Rawa Mazowiecka
Kwiecien 2015



Stanowisko archeologiczne -- grodzisko
- podgrodzie

XIV-XVwiek
nowozytnosc

AZP 67 - 59, nr st. 12, nr st. w mie'scowosci 1
8. Fotografia z opisem wskazujqcym orientacj~ albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym skala 1:25 000 4. Adres

96-200 Rawa Mazowiecka

5~AA@ 55'
114 11~ /l,?,

• ; ':J:

~ • 5. Przynalei:nosc administracyjnag
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