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KONCENTRACJA PLANOWANYCH ZADAŃ I DZIAŁAŃ
OBSZARACH WSKAZANYCH DO REWITALIZACJI
Koncentracja

zadań

planowanych

i

działań

na

NA

GŁÓWNYCH

głównych

obszarach

problemowych, wskazanych w diagnozach dotyczących m.in. spraw społecznych,
ekonomicznych

i

przestrzennych

w

priorytetowym

obszarze

zdegradowanym

wskazanym do rewitalizacji. Dla wskazanego obszaru, w którym kontynuowane są
procesy rewitalizacyjne oznacza to zwiększenie efektów realizacji podjętych działań.
SPÓJNOŚĆ Z ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI DOKUMENTAMI
Spójność z zewnętrznymi i wewnętrznymi dokumentami

o charakterze

strategicznym i planistycznym, co wskazano w dokumencie Programu.
Nakierowanie
kompleksowych

i

na

cel,

wzajemnie

charakteryzujące
uzupełniających

się
się

niewielką

ilością

celów.

Wszelkie

spójnych,
projekty

w Programie realizują cele i zadania
PODEJŚCIE PARTYCYPACYJNE
Podejście partycypacyjne polegające na zaproszeniu do udziału przy budowaniu
Programu szerokiego grona podmiotów, którzy uczestniczą w identyfikowaniu
problemów, wskazaniu propozycji ich rozwiązywania, a następnie udziału w ich
realizacji.
ZASADA TRWAŁEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju, oznaczająca taki rozwój, który
zapewni sprawiedliwe zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez
naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, przy zapewnieniu
ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz
uwzględnieniu struktury demograficznej społeczeństwa.
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PLANOWANY EFEKT REWITALIZACJI - wizja, cele, kierunki działań

WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI
Obszar historycznego centrum Miasta Biała Rawska zawierający m.in. Plac
Wolności i Plac Kościelny i przylegające rejony ulic Ogrodowej, Mickiewicza
i Kościuszki objęte działaniami rewitalizacyjnymi po ich przeprowadzenie będzie
odnowiony.

Zostanie

stworzona

przyjazna

przestrzeń

publiczna

integrująca

mieszkańców. Społeczność lokalna utożsamia się ze zrewitalizowaną przestrzenią,
chętnie korzysta z organizowanych imprez, zwiększa się częstotliwość udziału osób
spacerujących, następuje poprawa bezpieczeństwa oraz

warunków lokowych

obiektów handlowych i usługowych. Użytkownikami rzewtializowanej przestrzeni
historycznego centrum stają się mieszkańcy (także ci, wcześniej zagrożeni
wykluczeniem społecznym) i przyjezdni.
Następuje poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
utworzonych w ramach projektów powodujących rozwój przedsięwzięć i tworzących
miejsca pracy - w sektorze prywatnym i ekonomii społecznej.
Prowadzone

wspólne

działania

powodują

wzrost

zaufania

co

skutkuje

podejmowaniu wspólnych inicjatyw i rozszerzaniu sfery i przestrzeni podlegającej
pozytywnym przemianom.
Poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców lokalnych i mieszkańców
spowoduje

niższy

poziom

migracji

zewnętrznych

i

wzrost

liczby

rodzin

zainteresowanych stałym zamieszkaniem i osiedleniem się w Białej Rawskiej.
Cel nadrzędny programu rewitalizacji to:
Ożywienie społeczne, gospodarcze i kulturalne miasta poprzez poprawę jakości
zagospodarowania przestrzeni publicznej, jakości środowiska oraz odnowę
zasobów mieszkaniowych.
Kierunki działań przyjęte w programie rewitalizacji:
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1. Przeciwdziałanie bezrobociu. Wzrost aktywności gospodarczej poprzez tworzenie
nowych przedsiębiorstw i stwarzanie warunków do wzrostu zatrudnienia.
2. Zwiększenie intensywności zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
4. Udostępnienie przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych.
5. Zapobieganie niekorzystnym trendom demograficznym.
6. Polepszenie jakości środowiska.
7. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.
8. Ochrona zasobów dziedzictwa narodowego.
9. Poprawa warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych.
10. Zwiększenie oferty kulturalnej miasta poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
11. Uatrakcyjnienie zagospodarowania terenów zielonych i miejsc rekreacji.
12. Odnowa i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych miasta i obiektów
użyteczności publicznej.
13. Nadanie funkcji mieszkaniowych obszarom poprzemysłowym.
14. Poprawa układu komunikacyjnego miasta.
15. Rozwój sieci infrastruktury technicznej.
STRUKTURA TERENÓW WYMAGAJĄCYCH REWITALIZACJI

Z terenu miasta Biała Rawska wytypowano 2 obszary kryzysowe, które
wymagały przeprowadzenia kompleksowych procesów rewitalizacji. Ich całkowita
powierzchnia wynosiła: 22,61 ha. Przy czym jeden z obszarów został zrewitalizowany
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o

drugi

jest

traktowany

jako

priorytetowy

do

przeprowadzenia

działań

rewitalizacyjnych jego powierzchnia wynosi 2,37 % ogólnej powierzchni miasta.
Tereny te występują w obrębie układu urbanistycznego objętego ochroną
konserwatorską. Są one ulokowane w historycznym układzie urbanistycznym
i obejmują obszar rynku wraz z założeniami pałacowo-parkowym i zespołem kościoła.
Zawierają także przestrzeń terenów otwartych, słabo zurbanizowanych nad rzeką
Białką o powierzchni większej zlokalizowanej w centrum miasta.
Struktura tupu obszarów wskazuje przewagę zieleni publicznej nad strukturą
terenów mieszanych.

mieszany

publiczne tereny zieleni

0

10

20

30

40
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60

Typy terenów wskazanych do przeprowadzenia procesów rewitalizacji

Struktura funkcjonalna wskazanych obszarów znacznie odbiega od ich struktury
typologicznej:
dominują w niej zielone tereny publiczne co spowodowane jest:
 przewagą powierzchni obszaru 2, reprezentującego w całości ten rodzaj
funkcji;
 znacznymi powierzchniami założenia pałacowo-parkowego i kościelnego,
które dominują nad śródmiejskimi terenami o innych funkcjach;
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funkcje mieszkaniowo-usługowe, usługowe oraz publicznych przestrzeni
typu

rynków

są

reprezentowane

na

zurbanizowanym

obszarze

historycznego centrum miasta.
Struktura funkcji obszarów wskazanych do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych

7
9
3

publiczna
mieszakniowo - usługowa

81
usługowa w tym handlowa
publiczna - tereny zieleni i
rekracji

Koncepcja i stan działań rewitalizacyjnych

Koncepcja działań rewitalizacyjnych ma charakter obszarowy, włącza
w działania rewitalizacyjne wielu partnerów, w tym parafię rzymsko-katolicką,
prywatnych właścicieli nieruchomości oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
np. Stowarzyszenie Kraina Rawki i Stowarzyszenie sadowników; obejmuje projektami
rewitalizacji obszar całego miasta, które dzieli na dwie strefy:
I – zasadniczy obszar zurbanizowany, obejmujący historyczne centrum wraz
z założeniem pałacowo-parkowym i założeniem kościelnym;
II – bulwary po obu stronach Białki wraz z terenami zalewów i projektowanym na
południu terenem sportowo-rekreacyjnym.
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Koncepcja działań rewitalizacyjnych
zakłada:
 przeznaczenie

zrewitalizowanych

i

zrewaloryzowanych

przestrzeni

publicznych strefy I, rynku i parku, na funkcje aktywizujące społecznie i
kształtujące poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców;
 ożywienie

gospodarcze

zrewitalizowanych

terenów

mieszkaniowo-

usługowych strefy I;
 stworzenie atrakcji turystyczno-ekonomicznej opartej na uprawie starych,
unikatowych odmian jabłek, w sadach założenia kościelnego;
 nadanie funkcji rekreacyjnych zrewitalizowanym i zrewaloryzowanym
terenom strefy II;
opiera kształtowanie tożsamości kulturowej i marki miasta na tradycjach
sadowniczych.
W wyniku prowadzonych działań w aspekcie technicznym:
prace rewitalizacyjne zakończono na 12,64 ha, czyli na obszarze 2,
zlokalizowanym na północno-zachodnim brzegu Białki, obejmującym
bulwary i tereny sportowo-rekreacyjne;
częściowo zrewitalizowano tereny kościoła i parku w zespole pałacowoparkowym, a prace te są nadal kontynuowane na 2,15 ha;
rewitalizacji wymaga 7,82 ha:
 terenów mieszkaniowo-usługowych i rynków w historycznym centrum;
 pałac;
 Centrum Kultury na bazie istniejącego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 sady w założeniu kościelnym.
W aspekcie gospodarczym stwarzano dobre warunki dla rozwoju lokalnych
małych przedsięwzięć w tym m.in. obiektu małej gastronomii, serwującej lokalne
specjały piekarnicze i cukiernicze oparte o tradycje sadownicze rejonu, sklepy i obiekty
usługowe.
W aspekcie społecznym organizowano wieli imprez o charakterze kulturowym,
integrujących społeczność lokalną w tym m.in. Dożynki, Bialskie Festyny, Turnieje
i zabawy rodzinne na terenie parku rozrywki, Zawody StrongMenów z udziałem
wielokrotnego mistrza świata M. Pudzianowskiego.
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W celu poprawy warunków kulturowych i społecznych współpracowały: Bialskie
Stowarzyszenie Historyczne, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SIS „Alfa”,
Rawskie Abstynenckie „Szansa”, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białej
Rawskiej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów i Byłych
więźniów Politycznych RP w Białej Rawskiej.
Stan zaawansowania procesów rewitalizacyjnych

10

obszary zrewitalizowane
34
obszary w trakcie
rewitalizacji

56

obszary wskazane do
przeprowadzenia działań
rewitalizacyjnych

Skutki rewitalizacji
Działania rewitalizacyjne doprowadziły do:
poprawy ładu przestrzennego i estetyki na obszarach położonych na
północno-zachodnim brzegu Białki;
poprawy ładu przestrzennego na sąsiadujących terenach kościoła i
założenia pałacowo-parkowego;
ukształtowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych i terenów sportoworekreacyjnych;
stworzenia warunków dla wypoczynku i integracji społecznej mieszkańców
miasta;
zakres prac i czas od ich zakończenia nie pozawala na wyciąganie
wniosków na temat gospodarczych i społecznych skutków rewitalizacji.
Kompleksowość programu rewitalizacji
Program

rewitalizacji

ujmuje

działania

w

sposób

kompleksowy

z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze
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środków europejskich, publicznych i prywatnych tak, aby nie pomijać aspektu
społecznego,

ekonomicznego,

przestrzennego,

technicznego,

środowiskowego i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak
i jego otoczeniem. Należy wyeliminować możliwość realizacji wybiórczych
inwestycji,

nastawionych

przestrzeni,

jedynie

skupionych

tylko

na
na

szybki

efekt

działaniach

poprawy

estetyki

remontowych

czy

modernizacyjnych.
Program

rewitalizacji

złożony

z

wielu

różnorodnych

projektów

jest

konstrukcją warunkującą osiągnięcie kompleksowości interwencji.
Oczekuje

się

wzajemnego

rewitalizacyjnych.
jednoczesnej

Nie

realizacji

powiązania

oznacza

to

projektów,

oraz

obowiązku
lecz

w

synergii

projektów

każdym

przypadku

synchronizację

efektów

ich

oddziaływania na sytuację miasta.
Komplementarność projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Wymogiem koniecznym projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest
zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy
to komplementarności: przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej,
międzyokresowej oraz źródeł finansowania.
Komplementarność przestrzenna
Konieczność wzięcia pod uwagę wzajemnych powiązań pomiędzy projektami
i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze
zdegradowanym, jak i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na
obszar zdegradowany.
Zapewnienie komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych ma służyć efektywnemu oddziaływaniu na cały obszar
miasta a nie punktowo, w pojedynczych miejscach, ważne jest by
poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się
dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii.
Komplementarność przestrzenna skutkuje ciągłą analizą następstw decyzji
przestrzennych w skali całego miasta dla skuteczności programu rewitalizacji.
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Komplementarność problemowa
Konieczność realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które
będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program
rewitalizacji
niezbędnych

będzie

oddziaływał

aspektach

-

na

obszar

społecznym,

miasta

we

ekonomicznym,

wszystkich

przestrzennym,

środowiskowym, kulturowym, technicznym.
Zapewnienie komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji
działań np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” –
określeń

błędnie

stosowanych,

ponieważ

rewitalizacja

jest

zawsze

kompleksowa koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny
degradacji danego obszaru.
W komplementarności problemowej konieczne jest określenie pożądanego
stanu, do jakiego mają doprowadzić dany obszar projekt i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, oraz jego parametryzacja. Tak postawione zadanie ułatwi później
wybór

odpowiednich

mierników/wskaźników

osiągania

celów

programu

rewitalizacji.
Skuteczna komplementarność problemowa oznacza konieczność powiązania
działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami miasta na innych polach, co
skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną działań administracji.
Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
Komplementarność

proceduralno-instytucjonalna

oznacza

konieczność

takiego zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który
pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz
wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu niezbędne jest
osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną
gminę systemie zarządzania w ogóle.

Ocena stopnia degradacji obiektów i obszarów zamieszczonych w Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta Biała Rawska
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Lp.

Miejscowość

1.
2.

Biała Rawska
Biała Rawska

3.

Biała Rawska

Numer decyzji o
wpisie do rejestru
zabytków
767 z dnia 15.08.1986

Obiekt
Układ urbanistyczny, XVI
Kapliczka, mur. 1916,

11.

Budynek Straży Pożarnej, ob.
Biblioteka
Pl. Wolności, mur., ok.1930
Zespół Kościoła par. p.w. św. Wojciecha:
Biała Rawska
761/227 z dnia
Kościół, mur. XVI odbudowany po
27.12.1967
pożarze 3 ćw. XVII i 1846, fasada
XIV
Biała Rawska
557 z dnia 25.03.1981 Dzwonnica, mur 1932
Biała Rawska
557 z dnia 25.03.1981 Ogrodzenie
z
3
bramami,
mur.(kam.), 1876
Biała Rawska
557 z dnia 25.03.1981 Plebania, mur. , 1 ćw. XX
Biała Rawska
Organistówka, pl. Kościelny nr 2b,
mur.-frewn., 1 ćw. XX
Biała Rawska
557 z dnia 25.03.1981 Figurka MB
Zespół: zameczek wraz z częścią parku wł. Jolanta Gos,
pozostała część parku wł. UMG Biała Rawska
Biała Rawska
958/12 z dnia
Zameczek, mur., poł XIX
25.05.1957
Biała Rawska
Brama główna, mur., poł. XIX

12

Biała Rawska

13.

Biała Rawska

14.

Biała Rawska

15.

Biała Rawska

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Kolejka wąskotorowa
16.
Biała Rawska

17.
18.
19.

Plac Kościelny
Plac Kościelny
Plac Kościelny

20.

ul. Kościuszki

21.
22.
23.

ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza

24.

ul. Mickiewicza

25.

ul. Mickiewicza

26.

ul. Szeroka

494 z dnia
16.09.1978
Cmentarze
859 z dnia
03.01.1992
966 z dnia
30.05.1994
978 z dnia
16.11.1994

Stan
zachowania/
degradacji
zły
średni
średni

średni
średni
dobry
średni
zły
dobry
zły
zły

Park krajobrazowy, 1 poł. XIX

zły

Cmentarz rzymsko-katolicki

dobry

Cmentarz żydowski

zły

Cmentarz przykościelny

średni

1000 z dnia
Kolejka wąskotorowa
31.12.1996
Biała Rawska, Plac Kościelny
Dom nr 3, mur., XIX/XX w.
Dom nr 4 mur., k. XX w.
Dom nr 6 drewn. k . XX w.
Biała Rawska, ul. Kościuszki
Dom nr 41, wł. K. Maciejewska,
mur. glin.,l. 20 XX w.
Biała Rawska, ul. Mickiewicza
Dom nr 2, mur. – drewn., l. 20 XX
Dom nr 4, mur. l. 20 XX
Dom Nr 6, mur. l. 20 XX

zły

Dom Nr 15, wł. K. Rogowski,
drewn.,l.
20 XX
Dom Nr 17 , mur.l.20 XX

zły

Biała Rawska, ul.Szeroka
Dom Nr 3 , drewn. L. 20 XX
Biała Rawska, ul. Wiejska
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średni
średni
zły
średni
średni
dobry
dobyr

średni
zły
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zły

39.
40.
41.

Dom Nr 48, wł. S. Śmiałkowska,
drewn.l.20 XX
ul. Wiejska
Dom Nr 1
Biała Rawska, Plac Wolności
Plac Wolności
Dom nr 1, mur. l. 20 XX
Plac Wolności
Dom Nr 3, mur. l. 20 XX
Plac Wolności
Dom Nr 10 , mur. XVIII/IX
Plac Wolności
Dom Nr 30, mur. L.20 XX
Plac Wolności
Dom Nr 31/32, mur. L. 20 XX
Plac Wolności
Dom Nr 33/34 , mur. l. 20 XX
Plac Wolności
Dom Nr 35/36, mur. 1. ćw. XX
Plac Wolności
Dom Nr 40, mur. 1 ćw. XX
Plac Wolności
Dom Nr 41, mur. 1 ćw. XX
Biała Rawska, ul. Jana Pawła II (dawna Zjednoczenia)
ul. Jana Pawła II
Młyn, ul. Zjednoczenia , mur. l. 20
XX
Biała Rawska, ul. Jana Pawła II (dawna Żymierskiego
ul. Jana Pawła II
Dom Nr 9, mur. k. XX
ul. Jana Pawła II
Dom Nr 8, mur. l. 20 XX
ul. Jana Pawła II
Dom Nr 11, mur. k. XIX

42.
43.

ul. Jana Pawła II
Ul. Jana Pawła II

średni
średni

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ul. Wiejska

Dom Nr 12, mur. l. 20 XX
Dom Nr 36, 2 poł. XIX

dobry
średni
zły
średni
średni
zły
dobry
średni
średni
zły
średni

dobry
zły
średni

Obiekty zamieszczone w gminnej ewidencji zabytków zlokalizowane są głównie
w obszarze historycznego rynku przeznaczonego do rewitalizacji. Zabytki te
reprezentują zły stan techniczny i ulegają postępującej degradacji.
W gminnej ewidencji zabytków zmieszczono również zabytki archeologiczne
zidentyfikowane w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Zabytki archeologiczne
zdefiniowano w art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 roku. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19 ust. 3 w/w
ustawy w studium ustala się strefy ochrony konserwatorskiej mające na celu ochronę
znajdujących się na tym obszarze zabytków.

W części graficznej wszystkich opracowywanych dokumentów planistycznych:
należy wrysować stanowiska archeologiczne i nanieść strefy ochrony stanowisk
archeologicznych.
Strefy powinny zostać wrysowane w taki sposób, żeby stanowiska znajdowały się
centralnie w nich. Wyjątek stanowią stanowiska usytuowane w pobliżu rzek. Wówczas
jedną z granic jest rzeka.
Stanowisko łącznie ze strefą nie powinno przekraczać nw. powierzchni:
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w przypadku epoki kamienia – chroniona powierzchnia wynosi 1,6 ha.
dla kultury łużyckiej, Okresu Wpływów Rzymskich, średniowiecza oraz
określanego jako pradzieje będącego śladem osadnictwa lub cmentarzyskiem –
1,5 ha, osadą - 9 ha.
W części opisowej należy zamieścić zapisy:
Realizacja inwestycji wymagająca prac ziemnych (w tym zalesienia) na
obszarze

stanowiska

archeologicznego

będzie

możliwa

po

wykonaniu

ratowniczych badań wykopaliskowych.
Realizacja inwestycji wymagająca prac ziemnych (w tym zalesienia) w strefie
ochrony

stanowiska

archeologicznego

wymaga

sprawowania

nadzoru

archeologicznego.
Wyróżnione elementy dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Biała Rawska
Zameczek z I połowy XIX wieku zbudowany w stylu romantycznym,
skomponowany w duchu romantycznej willi włoskiej z motywami neogotyku i
neorenesansu. Obiekt jest

własnością prywatną, w części piwnic pałacu

znajduje się restauracja, reszta obiektu jest w fazie remontu. Park
przypałacowy

z

malowniczym

zabytkowym

modrzewiem

z parkiem miejskim oraz starodrzewem na terenie przykościelnym.
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Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej - jednocześnie kościół parafialny pod
wezwaniem św. Wojciecha, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej
Miłosiernej słynącej z łask.

Dzwonnica i kamienne ogrodzenie oraz plebania i organistówka z zespole
kościoła - obiekty te tworzą jednorodny program ikonograficzny związany
z kościołem.
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Kolejka wąskotorowa relacji Rogów – Biała Rawska
W Białej Rawskiej znajduje się również końcowa stacja Rogowskiej Kolei
Wąskotorowej. Budowę kolei rozpoczęto podczas I wojny światowej, na początku
1915 r. w celu usprawnienia zaopatrzenia wojsk niemieckich. Linia kolejowa ma
długość 48km, a szerokość toru 600mm i przebiega z Rogowa do Białej Rawskiej
przez stolicę powiatu-miasto Rawę Mazowiecką. Obecnie trasa kolejki służy tylko jako
linia turystyczno-muzealna i prowadzi z Rogowa do Białej Rawskiej, przecinając
malownicze tereny podnóża Wzniesień Łódzkich, dolinę rzeki Rawki oraz pagórkowate
tereny Wysoczyzny Rawskiej. Jest tez atrakcją lokalnych festynów m.in. podczas „Dni
Rawy” czy „Święta Wiosny” w arboretum w Rogowie. Wzdłuż trasy kolejki znajduje się
wiele miejscowości atrakcyjnych pod względem turystycznym. Na przełomie 2000 i
2001 r. znacznie ograniczono ruch pociągów osobowych i ostatecznie ruch pasażerski
zamknięto 9 czerwca 2001 r. Pociągi towarowe kursowały do końca września 2001
roku. W grudniu 2001 r. Powiat Rawski wraz z Fundacją Polskich Kolei
Wąskotorowych wystąpił do PKP z wnioskiem o przejęcie zamkniętej kolei. Od tego
czasu Fundacja sprawuje opiekę nad koleją i gromadzi na stacji w Rogowie zabytkowy
tabor kolejowy sprowadzany z różnych likwidowanych kolei w Polsce. Już dziś, obok
Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie, jest to najliczniejsza kolekcja w Polsce.
Kolejkę wąskotorową

w WPOnZ uznano za obszar reprezentatywny dla

województwa łódzkiego.

Dziedzictwo kultury niematerialnej.
Obszar miasta i gminy Biała Rawska należy do rawskiego podregionu
kulturowego.
Budownictwo

ludowe

rawskiego

nie

odbiegało

od

sposobu

budowania

dla

zachodniego Mazowsza i północnej Małopolski. Zagrody były stawiane na planie
prostokąta, Najstarsze budynki stawiano wzdłuż jego trzech boków, na czwartym
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natomiast stawiano płot ze sztachetek. początkowo ustawiano szczytem do drogi.
W późniejszych czasach na przełomie XIX i XX wieku budynki zaczęto sytuować
frontem do drogi. Drewniane chałupy wybudowane na planie prostokąta, o ścianach
zrębowych, bielonych wapnem, łączonych w węgłach (czyli na rogach) na tzw.
„jaskółczy ogon”, a przy oknach i drzwiach przy pomocy konstrukcji sumikowo łątkowej. Ich naczółkowe dachy pokrywała schodkowo słomiana strzecha. Domy
składały się z jednej lub dwóch izb i sieni. Pod pułapem znajdował się najczęściej
sosręb (belka) podtrzymujący belki stropowe. Wnętrze chaty było zdobione
wycinankami – kolistymi, kwadratowymi bądź w kształcie tzw. rózgi, co jest najbardziej
charakterystyczne dla tego obszaru. Dodatkowo od początku XX w. izby dekorowano
papierowymi koronkami, firankami, girlandkami, kwiatami, pająkami. We wnętrzu
rawskiej chałupy popularne były również dekoracyjne tkaniny, tradycja tkactwa
przetrwała do czasów współczesnych w Królowej Woli, gdzie z tkanin wytwarza się
kapy, kilimy, dywaniki.
Dachy były dwuspadowe, zdarzały się również naczółkowe, pokrywane najczęściej
gładką słomianą strzechą. Jeszcze na początku XX wieku większość chat miała
podłogi ubijane z gliny. Drewniane zaczęto stosować powszechniej dopiero w okresie
międzywojennym. Od tego też czasu zaczął ulegać zmianie również układ wnętrza
domów, pojawił się ganek, zwany przystawką (w miejsce wewnętrznej sieni).
Zwiększyła się również ilość izb, w wielu domach nawet do czterech.
W budynkach stawianych w późniejszym okresie strzechę zastępowano papą,
dachówką, eternitem oraz blachą. Zmieniało się również najbliższe otoczenie
domostw. Coraz częściej płoty drewniane wypierane były przez siatkę ogrodzeniową
oraz betonowe konstrukcje.
Tradycyjny strój ludowy został ukształtowany pod wpływem regionu: łowickiego
i opoczyńskiego. Dawny, tradycyjny ubiór kobiecy z Rawskiego składał się
z pasiastego wełniaka, zapaski-fartucha oraz lnianej, bogato zdobionej haftem
krzyżykowym lub płaskim, koszuli. Mężczyźni nosili wełniane portki, spencer,
kamizelkę, koszulę – również bogato haftowaną, białą sukmanę oraz wełniany
prążkowany pas. Cechą charakterystyczna jest odmienny dla różnych wsi regionu
układ prążków na zapaskach nie jest już powszechnie używany. Strój ludowy na
omawianym terenie jest wciąż pielęgnowany ale zakładany już przede wszystkim na
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specjalne okazje i głównie przez osoby starsze. Pretekstem do założenia stroju
odświętnego są głównie święta kościelne, m.in. Wielkanoc i Boże Ciało.
Folklor. W muzyce ludowej Rawskiego, w przeciwieństwie do regionów z nim
sąsiadujących

-

Łowickiego

i

Opoczyńskiego,

przetrwało

wiele

elementów

tradycyjnych w swoim naturalnym kontekście. Muzyka o dawnej proweniencji
utrzymuje się do dnia dzisiejszego w repertuarze najstarszej generacji muzyków
ludowych, nie zmienia się również instrumentarium. Takie instrumenty jak harmonia,
a także akordeon czy kontrabas pojawiły się dużo później niż np. w Łowickiem.
W okresie międzywojennym i powojennym w składzie kapel znalazły się także:
kornety, trąbki, dwustronne bębny i inne instrumenty dęte. Od drugiej połowy XX wieku
tradycyjną muzykę weselną tego regionu zaczęły stopniowo wypierać zespoły
wzorujące się na repertuarze rozrywkowym. Rawska muzyka instrumentalna jest
szybsza, żywsza i surowsza od sąsiednich. Wśród krótkich form wyróżniają się
żywiołowo wykonywane „wyrywasy”, zawierające w tonalności liczne modalizmy.
W

repertuarze

instrumentalnym

charakterystyczne

są

mazurki

o

melodiach

z pierwowzorem wokalnym, które są misternie i długo ogrywane przez rawskich
skrzypków. Najbardziej charakterystyczną formą nadal pozostaje krótka przyśpiewka
z licznymi wariantami lokalnymi. Muzyka ludowa z Rawskiego wykazuje do dnia
dzisiejszego wiele dawnych cech muzycznych przechowywanych wskutek pewnej
i stosunkowo długotrwałej izolacji kulturowej.
Sztuka i rzemiosło ludowe. Wielu twórców z południa regionu rawskiego wciąż
potrafi wykonywać tradycyjne elementy wystroju wnętrz - wycinanki. Należą do nich
m.in. tzw. „rózgi rawskie”- wycinanki pionowe w kształcie drzewek, zwieńczone
najczęściej parą kogutów. Wycinanki tego rodzaju naklejano przeważnie symetrycznie,
po dwie jednakowe, każdą z innej strony obrazu lub lustra. Najstarsze formy
rozgałęziały się równomiernie od trzonu i ozdabiane były barwnymi kwadracikami.
Nowsze, przez swoją jednobarwność i wypełnienie strzałkowymi ażurami, nabierały
cech graficznych. Drugi charakterystyczny motyw wycinanki rawskiej to „kółka
rawskie” zwane także „klapkami”, przybierały one różne formy: płaskie lub
przestrzenne, wielobarwne lub jednobarwne. Można wskazać kilka ich lokalnych
odmian: „kółka syte”, „powie piórka”, „glennickie kółka”, „kółka z kulosami”. Kolejnym
motywem są „kwadraty rawskie” - jednobarwne lub wielobarwne wycinanki
o skrzyżowanych czterech osiach symetrii, charakteryzujące się zróżnicowaną,
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najczęściej abstrakcyjną ornamentyką, wieszane zazwyczaj skośnie. Kwadraty
rawskie były naklejane na siebie w kilku kolorach, mogły stanowić także zwieńczenie
wstążek. Na omawianym terenie wycinankarstwo praktykowane jest obecnie głównie
pod kątem organizowanych konkursów oraz dla odbiorców spoza wsi. Głównymi jego
ośrodkami są: Zakościele, Rzeczyca, Królowa Wola, Grotowice i Liciążna.
Niestety obecnie w prawie całkowitym zaniku jest inna dziedzina sztuki ludowej
a mianowicie tkactwo, dawniej niezwykle popularne na danym terenie. W niewielu już
miejscowościach zachowały się czynne warsztaty tkackie. Żyją co prawda jeszcze
twórczynie ludowe potrafiące tkać, jednak podeszły wiek oraz brak zainteresowania
ich fachem spowodowały niemal całkowite odejście od warsztatu. Obecnie ludowe
tkaniny, wytwarzane są sporadycznie na warsztatach tkackich, wykorzystuje się
głównie jako kapy, kilimy, dywaniki oraz chodniki.
Rawskie słynęło niegdyś również z koronczarstwa. Podobnie jednak jak
w przypadku tkactwa, coraz mniej twórczyń wykonuje i stosuje tradycyjną koronkę
rawską.
Wyróżnikiem tego obszaru jest wielkanocna tradycja robienia pisanek zwanych
kraszankami, kolorowano je na czarno i nanoszono na nie wosk w motywy rózg,
słoneczek, kogutków i lalek.
Ze sztuką ludową regionu rawskiego można się zapoznać w Muzeum
Regionalnym Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.

W gminie Biała Rawska miasto Biała Rawska stanowi ważny regionalny ośrodek
oświaty i kultury, może się również pochwalić wciąż rozwijającą się bazą sportową. Na
terenie gminy funkcjonuje bardzo aktywny dom kultury, biblioteka, kluby i przyszkolne
hale sportowe. W całym powiecie rawskim działają tylko dwa ośrodki kultury- jednym
z nich obok Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej jest Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej, przy ul. Wojska Polskiego 9, który organizuje
corocznie szereg imprez, konkursów i pokazów oraz wystawy. Prowadzone są tu
zajęcia w kołach: muzycznych, fotograficznych, plastycznych, sportowych, związanych
z kulturą ludową i innych. W MGOK działają też różne sekcje i kluby, jak np.: taneczne
(3 grupy), teatralne (2 grupy), wokalne, plastyczne, sekcja warcabowo-szachowa,
rękodzieła artystycznego, orkiestra dęta, Teatr „Wesoły Krąg”, Młodzieżowy Klub
Rozrywki, Turystyczny Klub Kobiet oraz prowadzone są kursy języka angielskiego dla
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dorosłych-4 grupy, oraz kurs malarstwa olejnego dla dorosłych. Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej organizuje także:
Cykliczne imprezy plenerowe, do których należą:


Igraszki z MGOK-maj /Ośrodek Sportu i Rekreacji/



Dzień Dziecka-czerwiec /Ośrodek Sportu i Rekreacji/



Igraszki z MGOK-czerwiec /park miejski/



Festyn Bialski-czerwiec /park miejski/



Dożynki Gminne-sierpień /park miejski/



Jesienne Igraszki z MGOK-wrzesień /Ośrodek Sportu i Rekreacji/
Cykliczne konkursy gminne:



Festiwal Małych Form Teatralnych „KACZUCHY”- maj



Konkurs Sztuczek Magicznych - listopad,



Festiwal Piosenki Szkolnej - maj,



Konkursy plastyczne - cały rok
Cykliczne warsztaty:



Marzec-2dniowe warsztaty ludowe /wykonywanie przedmiotów obrzędowych
związanych z tradycją Świąt Wielkiej Nocy/,



Kwiecień-warsztaty ludowe w szkołach,



Wrzesień-2 dniowe warsztaty integracyjne- VII Festiwal Młodych Twórców
Akcje:



„Lato z MGOK’iem” z licznymi turniejami, konkursami, wycieczkami oraz
wakacyjną szkołą tańca,



„Ferie zimowe z MGOK’iem” z licznymi turniejami sportowymi, zabawami oraz
kuligami.
Ponadto grupy: teatralna, wokalna, taneczne oraz orkiestra przygotowują

programy rozrywkowe na cykliczne imprezy plenerowe oraz na uroczystości
okazjonalne jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Jubileusze małżeńskie, Festyn Bialski,
Dożynki,

Andrzejki,

uroczystości

wręczenia

stypendium

najlepszym

uczniom

i sportowcom. Grupy taneczne prezentują się również podczas zawodów sportowych,
a teatralne wystawiają inscenizacje teatralne dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej
i mieszkańców.
Aby zwiększyć dostęp do usług kultury planowana jest rozbudowa z przebudową
budynku MGOK-u i utworzenie Centrum Kultury w oparciu o pozyskane środki unijne.
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W budynku MGOK-u znalazła także swoje lokum Orkiestra Dęta pod
kierownictwem Kapelmistrza Szczepana Bieszczada. Orkiestra występuje na wielu
gminnych i powiatowych uroczystościach, w czasie świąt i procesji kościelnych.
Skupia ona grupę uzdolnionych muzycznie młodszych i starszych mieszkańców gminy
Biała Rawska. Obecnie orkiestra przestała być kojarzona jedynie z zespołem ludowym
ponieważ posiada bardzo zróżnicowany repertuar i gra różne rodzaje muzyki.
Najpopularniejsze wśród muzyków są instrumenty dęte, ale również strunowe.
Orkiestra organizuje bezpłatne kursy nauki gry na instrumentach. Próby odbywają się
w MGOK-u we wtorki i piątki.
Analizując dostęp do życia kulturalnego można stwierdzić, iż sytuacja w tym zakresie
przejawia się korzystnie. Na terenie Miasta Biała Rawska działalność kulturalna
prowadzona jest przez kilka podmiotów, m.in. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, Orkiestrę Dętą oraz placówki oświatowe.
Prestiżowe znaczenie posiadają działająca na obszarze Gminy Biała Rawska
Lokalna Grupy Działania: ,,Kraina Rawki”. Stowarzyszenie to realizuje działalność
polegającą m. in. ma:
organizowaniu i finansowaniu: szkoleń, warsztatów, konkursów, imprez
kulturalnych i wystaw służących promocji regionu i jego tożsamości
kulturowej, opracowywanie folderów

i materiałów audiowizualnych,

tworzenie stron internetowych,
odnowie i rozwoju wsi,
działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji i kultury regionu.

Najważniejsze aspekty ochrony wartości kulturowych Miasta Biała
Rawska
Miasto Biała Rawska dysponuje niezwykle cennym dziedzictwem kulturowym
w tym

nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi co predysponuje do aktywizacji

mieszkańców w sferze zachowania zabytków. Miasto i Gmina Biała Rawska podejmie
działania w następujących zakresach strategicznych:
Zachowanie tożsamości regionalnej
kształtowanie lokalnej dumy,
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kreowanie lokalnych produktów regionalnych,
integracja kulturalna mieszkańców,
edukacja mieszkańców o bogactwie lokalnego dziedzictwa,

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gospodarczego
miasta Biała Rawska
ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego,
rewaloryzacja i promocja obiektu reprezentatywnego – zameczku w Białej
Rawskiej,
podniesienie rangi najbardziej wartościowych zabytków,
rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów,
kształtowanie wizerunku miasta i gminy Biała Rawska jako obszaru o
unikatowym dziedzictwie kulturowym,
wspierania posiadaczy obiektów zabytkowych w działaniach mających na
celu poprawę stanu obiektów i ich wykorzystania na cele kulturalne,
edukacyjne i społeczne,
kreowanie produktów turystyki kulturowej.
Wszelkie przewidywane działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego miasta i
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gminy Biała Rawska rozpatrzy w następujących ujęciach:
Studia badawcze - wspieranie przeprowadzania prac studialnych w celu poprawy
stanu obiektów i obszarów zabytkowych,
Digitalizacja zasobów i walorów - cyfrowe upowszechnienie dziedzictwa kulturowego
miasta i gminy Biała Rawska,
Ochrona i zachowanie obiektów i obszarów zabytkowych – przygotowanie
dokumentacji i przeprowadzenie prac w zakresie rewitalizacji układów urbanistycznych
i ruralistycznych z terenu miasta i gminy Biała Rawska, prowadzenie prac w zakresie
rewaloryzacji założeń zieleni, przeprowadzenie prac obiektów zabytkowych z adaptacją
na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne i społeczne,
Edukacja– regionalna mieszkańców poprzez organizację rekonstrukcji wydarzeń
historycznych, imprez kulturowych, upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie regionu
w lokalnych mediach, cykliczne artykuły, organizowanie wystaw, programy edukacji
regionalnej w szkołach,
Aktywizacja - pobudzanie aktywności mieszkańców w działaniach na rzecz ochrony
dziedzictwa poprzez organizację konkursu na najciekawsze zdjęcie krajobrazu
kulturowego gminy, najlepiej zachowany obiekt lub obszar zabytkowy, włączenie
organizacji społecznych i Lokalnych Grup Działania do wspólnych starań prowadzących
do polepszenia stanu dziedzictwa kulturowego,
Kreowanie rozwoju turystyki kulturowej - wykorzystanie walorów dziedzictwa
sakralnego i poprzemysłowego dla rozwoju produktów turystycznych,
Digitalizacja zasobów i walorów kulturowych - cyfrowe upowszechnienie
dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Biała Rawska,
Promocja - wzrost aktywności w zakresie promocji i popularyzacji walorów
kulturowych, wydanie folderów z informacją o zabytkach regionu, upowszechnianie
regionalnych produktów, kreowanie pamiątek z wizerunkiem gminy Biała Rawska,
Współpraca z samorządem województwa, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
i gminami w zakresie ochrony i zachowania obiektów i obszarów zabytkowych oraz
tożsamości regionalnej.
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Plan działań strategicznych dotyczących rozwiązywania problemów
społecznych
Problem: Istnienie bezrobocia na terenie miasta i gminy Biała Rawska
uniemożliwia realizację osobistych i zawodowych potrzeb mieszkańców
i pogłębia ubóstwo.

Cel strategiczny
Ograniczenie zjawiska bezrobocia

Cele operacyjne
Zwiększenie szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia
Usamodzielnienie osób i rodzin pozostających w ubóstwie z powodu braku
zatrudnienia
kierunki działania:
Stała współpraca z PUP w zakresie monitorowania problemu bezrobocia
i podejmowania działań aktywizacyjnych
Organizowanie prac społecznie – użytecznych, robót publicznych, prac
interwencyjnych, staży
Promowanie działań na rzecz przekwalifikowania się osób bezrobotnych
Zawieranie i realizacji kontraktów socjalnych na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych
Organizowanie szkoleń , kursów w celu podnoszenia, aktualizacji, zmiany
kwalifikacji zawodowych
Realizacja kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej dla
osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie

reorientacji zawodowej

osób

odchodzących

podejmujących dodatkową działalność pozarolniczą
Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
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Tworzenie warunków do budowania współpracy i współdziałania samorządu,
instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz biznesu na rzecz
wspierania osób bezrobotnych
Realizacja

projektów

współfinansowanych

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego
Udzielanie wsparcia materialnego
Wspieranie inicjatyw służących powstaniu i prowadzeniu różnorodnych
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej
Animowanie środowisk lokalnych do aktywności społecznej i zawodowej
Problem: Słabe zaangażowanie i zintegrowanie rodzin i instytucji w proces
wychowawczy, profilaktyczny i edukacyjny dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
w celu zapobiegania kryzysom i marginalizacji.

Cel strategiczny
Wzmocnienie systemu na rzecz prawidłowego funkcjonowania
rodzin
(adresaci: rodziny, dzieci, młodzież)
Cele operacyjne
zapewnienie wsparcia dla rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych
zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju zgodnie z ich
potrzebami
i prawami
kierunki działania:
Monitorowanie i diagnoza środowisk niewydolnych wychowawczo
Poradnictwo

specjalistyczne

dla

rodzin

z

problemami

opiekuńczo

–

wychowawczymi
Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi
Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej
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Pomoc dzieciom z rodzin, w których występują trudności opiekuńczo –
wychowawcze

poprzez

zapewnienie

dożywiania,

właściwą

opiekę

pedagogiczną, pomoc
w rozwiązywaniu trudności szkolnych
Organizacja wypoczynku letniego z rodzin ubogich
Edukacja rodziców i dzieci w zakresie eliminowania agresji i przemocy
Opracowanie i realizacja programów skierowanych do rodzin w kryzysie
Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci,
młodzieży rodziców/ Stworzenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży
z

uwzględnieniem

ich

zdolności

i

potrzeb

edukacyjnych,

sportowych

i kulturalnych
Współpraca z jednostkami zapewniającymi opiekę dzieciom i młodzieży sądem
rodzinny, kuratorami
Wspieranie inicjatyw, tym wolontariatu na rzecz rodziny
Problem: Uzależnienia, przemoc to główny problem społeczny na terenie
miasta i gminy. W/w problemy stają się przyczyną szeregu negatywnych zjawisk
dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel strategiczny
Zapewnienie systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy
(adresaci: osoby zagrożone wykluczeniem społ. m.in. z powodu
uzależnień, przemocy, itp.)
Cele operacyjne
wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemu przemocy
pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu
i członków ich rodzin
kierunki działania:
Działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży
i rodziców
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Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu ograniczenie uzależnień
Stworzenie i funkcjonowanie grup terapeutycznych wsparcia i samopomocy
Funkcjonowanie

sieci

poradnictwa

specjalistycznego

psychologicznego

prawnego, terapeutycznego
Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz zdrowego stylu życia
Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zapewnienie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
Wsparcie ofiar przemocy w rodzinie
Podejmowanie działań wobec sprawców przemocy
Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej o problemie przemocy
Wsparcie

działalności

Miejsko-Gminnego

Punktu

Konsultacyjnego

ds.

Przemocy
Utworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych realizujących programy
socjoterapeutyczne lub profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
Podnoszenie kompetencji służb zaangażowanych w działania na rzecz
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

Problem:
Narastająca marginalizacja zwiększającej się ilość mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym, niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Cel strategiczny
Rozwijanie

systemu

wsparcia

na

rzecz

osób

starszych,

niepełnosprawnych
(adresaci: osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, osoby
starsze)
Cele operacyjne
aktywizowanie społeczna osób starszych i niepełnosprawnych
tworzenie możliwości rehabilitacji leczniczej, psychologicznej i społecznej,
zawodowej osób niepełnosprawnych
kierunki działania:
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Zapewnienie odpowiedniej liczby usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom
niepełnosprawnym i starszym
Diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
Rozwój wolontariatu oraz pomocy sąsiedzkiej na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych
Tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób starszych
Rozwój

działań

na

rzecz

integracji

społecznej

osób

starszych

i niepełnosprawnych
Umożliwienie uczestnictwa osobom niepełnosprawnym w sferze edukacji,
kulturze, turystyce
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Inicjowanie stworzenia i działalności grup wsparcia i grup samopomocowych
osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Współpraca

z

Powiatowym

Centrum

Pomocy

Rodzinie,

PUP

oraz

organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych
Wsparcie

osób

zaburzonych

i

chorych

psychicznie

w

samodzielnym

funkcjonowaniu
Stworzenie osobom starszym możliwości rozwijania zainteresowań oraz
zaangażowanie ich w działania na rzecz wolontariatu oraz kultywowania
lokalnych tradycji.
Przedstawione cele, działania niż zadania wskazano na podstawie „Strategii Integracji
i rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Biała Rawsk”.
NAWIĄZANIE

DO

STRATEGICZNYCH

DOKUMENTÓW

DOTYCZĄCYCH

ROZWOJU PRZESTRZENNO- SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO
Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Biała Rawska na lata 2015 – 2020
musi pozostawać zgodny w swoich założeniach z dokumentami na szczeblu lokalnym,
regionalnym, wojewódzkim, krajowym oraz europejskim. Poniżej przedstawiono, w jaki
sposób założenia ZPR wpisują się w polityki obowiązujące na ww. obszarach.
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Strategia Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2014-2020 na podstawie
przeprowadzonej diagnozy stanu obecnego gminy i jej podsumowaniu - w postaci
przeprowadzonej analizy SWOT - dla "Strategii Rozwoju Gminy Biała Rawska"
przyjmuje się następujące założenia:
Doprowadzanie do zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów gminy
Biała Rawska w oparciu o rozwój i powszechną dostępność mieszkańców
gminy do infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej, sportowej,
rekreacyjnej i wypoczynkowej.
Wzmocnienie i rozwój potencjału tkwiącego w społeczeństwie gminy.
Gmina Biała Rawska posiada predyspozycje i możliwości do rozwoju
gospodarczego na bazie:
- produkcji rolnej - głównie sadownictwa,
- rozwoju różnych form małej i średniej przedsiębiorczości,
- lokalizacji

na

jej

terenie

inwestycji

zewnętrznych

inwestorów

strategicznych, tworzących miejsca pracy w rolnictwie i poza nim.
Konieczność uwzględnienia w planach rozwojowych gminy zasad ochrony
środowiska i właściwej gospodarki przestrzennej.
Konieczność odniesienia się do zachodzących na terenie gminy trendów
demograficznych i społecznych.
Podniesienie konkurencyjności gminy jako obszaru o wysokim poziomie
rozwoju społeczno – gospodarczego jest możliwe poprzez wzmocnienie
istniejącej oferty inwestycyjnej gminy oraz uzupełnienie jej o nowe formy
aktywności w obszarze turystyki, rekreacji i wypoczynku.
Rozwój współpracy z partnerami: jednostkami samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli na terenie kraju, miastami partnerskimi, organizacjami
pozarządowymi, inwestorami, itp.
Głównym celem Założeń Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 jest poprawa
warunków

rozwoju

obszarów

zdegradowanych

w

wymiarze

przestrzennym,

społecznym, kulturowym i gospodarczym. Cele zawarte w niniejszym Zintegrowanym
Programie Rewitalizacji Miasta Biała Rawska służą realizacji celu głównego NPR.
Niniejszy ZPR jest również spójny ze wskazanym w dokumencie generalnym
zakresem i sposobem przygotowania programów rewitalizacji, gdyż: Program
rewitalizacji

musi

mieć

charakter

zintegrowany,
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zidentyfikowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszar kryzysowy. (…)
Procesy

rewitalizacji

skoncentrowania

na

muszą

być

najbardziej

określane

przy

zdegradowanych

założeniu

precyzyjnego

(problemowych)

obszarach.

Program rewitalizacji musi jednoznacznie wskazywać obszary w oparciu o zasadę, że
rewitalizację

należy

prowadzić

tam,

gdzie

występuje

największe

nasilenie

niepożądanych zjawisk i gdzie koncentracja problemów jest największa. (…) Działania
rewitalizacyjne muszą koncentrować się na rozwiązaniu kluczowych problemów, które
według diagnozy najbardziej przyczyniają się do powstania i trwania kryzysu danego
obszaru. (…) Programy rewitalizacji muszą ujmować działania w sposób kompleksowy
tak, aby nie pomijać kontekstu społecznego, ekonomicznego, środowiskowego
związanego

z

tożsamością

danego

obszaru,

a

także

jego

społecznego

i przestrzennego otoczenia. (…) Należy podkreślić, że konieczne jest dążenie w
realizacji programów rewitalizacji do koordynacji instrumentów wsparcia. Na przykład
w zakresie procesów rewitalizacyjnych pośrednio lub bezpośrednio związanych
z prowadzeniem inwestycji w budynkach, w szczególności w sposób komplementarny
powinny

być

traktowane

takie

instrumenty

jak

Fundusz

Termomodernizacji

i Remontów i programy NFOŚiGW dotyczące modernizacji budynków publicznych
oraz działania finansowane ze środków UE (w ramach POIiŚ oraz RPO) dotyczące
efektywności energetycznej i rewitalizacji budynków mieszkalnych i publicznych. (…)
Konieczne jest angażowanie społeczeństwa (…) Ważne jest, aby programy
rewitalizacji musiały posiadać przejrzysty system monitoringu skuteczności działań
i odpowiednio elastyczny system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany.
Zadania

inwestycyjne

poszczególnych

zawarte

Priorytetów

w

programie

Inwestycyjnych

na

rewitalizacji
rzecz

służą

rewitalizacji

realizacji
(wszystkie

o kluczowym znaczeniu dla rewitalizacji), wymienionych w Narodowym Planie
Rewitalizacji 2022, w szczególności wpisują się w: Cel tematyczny 4 Wspieranie
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 4.3 Wspieranie
efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami
6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
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6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego,

rewitalizację

miast,

rekultywację

i

dekontaminację

terenów

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu.
Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do
rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie
stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do
usług na poziomie społeczności lokalnych;
9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i
obszarów miejskich i wiejskich. Podsumowując: Zintegrowany Program Rewitalizacji
Miasta Biała Rawska wpisuje się w Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji
2022.
Ustawa krajobrazowa z kolei dotyka głównie kwestii ochrony krajobrazu
kulturowego historycznych przestrzeni miejskich. Podkreśla, że krajobraz kulturowy
obecnie znajduje się w polu badawczym coraz większej ilości dyscyplin naukowych.
Obok ujęć klasycznych, traktujących krajobraz w kategoriach fizjonomicznych, rozwija
się ujęcie systemowo - analityczne. Ta wielość znaczeń jest przyczyną między innymi
braku spójnej i jednolitej wizji zarządzania ochroną krajobrazem.
Przewodnim

wątkiem

ustawy

są

kwestie

uregulowania

ochrony

krajobrazu

w przestrzeni publicznej wprowadzone na mocy uchwalonej przez Sejm 24 kwietnia
2015 r. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu - tzw. „ustawy krajobrazowej”.
Ustawa

podkreśla

wagę

regulacji

ustawowej

kwestii

obecności

reklam

w przestrzeni publicznej – co jest jednym z celów opracowanej ustawy krajobrazowej.
Ustawa definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego,
krajobrazu priorytetowego.
Ustawa zapoczątkowała ochronę krajobrazu na „serio”, co oznacza wprowadzenie
konkretnych nakazów i zakazów. „Ustawa krajobrazowa” nałożyła m.in. obowiązek
sporządzenia w terminie trzech lat od wejścia w życie ustawy przez samorządy
wojewódzkie audytów krajobrazowych, w których mają być zdefiniowane obszary
krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmiki województw mają możliwość
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ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie
stosowania materiałów - budulców lokalnych lub tradycyjnej architektury.
Omawiana regulacja prawa dała możliwość samorządom uchwalenia lokalnego
kodeksu krajobrazu kulturowego, w którym określone zostaną zasady sytuowania
m.in. nośników reklam. Prelegent podkreślał, że ustawa wdraża w życie Europejską
Konwencję Krajobrazową z 2000 r. ratyfikowaną przez Polskę w 2004 r., a także
rekomendację UNESCO z 2011 r. w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego,
przyjętą przez państwa członkowskie ONZ, w tym Polskę.
Ustawa w dużej mierze artykułuje jak ważne w kształtowaniu krajobrazu kulturowego
jest świadome lokalizowanie dominant w przestrzeni przy pomocy narzędzi
planistycznych. Obiekty mające charakter dominant lokalizowane powinny być jedynie
w

ramach

ustaleń

planu

miejscowego

stanowiącego

podstawę

planowania

przestrzennego w miastach. Wtedy obiekty silnie oddziałujące na krajobraz będą
rozmieszczane tak, by nie wchodziły w konflikt z cennymi obiektami i obszarami.
Obecnie dużą wagę nadawano powiązaniu ustawy krajobrazowej z projektem ustawy
o rewitalizacji, upatrując szansę rehabilitacji krajobrazu kulturowego i ochrony
najcenniejszych walorów dziedzictwa z możliwością wykorzystania walorów i zasobów
w kierunku rozwoju regionów.
Kolejnym strategicznym dokumentem o charakterze krajowym jest Narodowa
Strategia Rozwoju Kultury, której elementem jest Narodowy Program Kultury
„Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego”. Wskazuje on politykę Państwa
w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Instrumentami wdrażania strategii są
programy operacyjne, stanowiące podstawę finansowania działań w zakresu
dziedzictwa kulturowego z budżetu Państwa, rozdysponowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno Programy, jak i ich zakresy ulegają
zmianie w poszczególnych latach. Dotychczas najważniejszym z nich jest ogłaszany
corocznie Program Operacyjny „Dziedzictwo Kulturowe”, posiadający wyróżnione
priorytety i działania. Program ten umożliwia pozyskiwanie środków finansowych na
przeprowadzenie

działań

rewitalizacyjnych

oraz

rewaloryzacyjnych

obiektów

i obszarów zabytkowych.
Dokumentem strategicznym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie
wojewódzkim jest Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim
na lata 2016-2019.
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W programie tym wartości kulturowe Białej Rawskiej zostały w znacznym stopniu
dostrzeżone i traktowane jako znaczące dla terenu województwa a historyczny układ
przestrzenny Miasta Biała rawska został uznany za obszar reprezentatywny dla
województwa łódzkiego.
Zgodnie z zapisami WPOnZ dziedzictwo kulturowe Miasta Biała Rawska posiada

walory ponadlokalne, stanowiąc strategiczne znaczenie w kształtowaniu systemu
ochrony dziedzictwa kulturowego województwa i kraju.
Mapa z Wojewódzkiego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2012 - 2015
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WPOnZ przewiduje dalszą kontynuację prac rewitalizacyjnych historycznego
układu przestrzennego Miasta Biała Rawska.
W zakresie poprawy stanu obiektów i obszarów zabytkowych wskazano na
potrzebę rewaloryzacji, remontów i przeprowadzania prac konserwatorskich bieżących
w obiektach priorytetowych, do których zakwalifikowano: pałac z otaczającym parkiem,
kościół, plebanię i organistówkę.
Zespół

kościoła

urbanistycznego miasta

stanowi

charakterystyczny

fragment

całego

układu

a znajdująca się tu dzwonnica przykościelna pełni rolę

dominanty przestrzennej. Obiekty w zespole sakralnym znajdują się w dobrym stanie
technicznym, podlegając bieżącym remontom i opiece swych gospodarzy. Położone
na północ od zespołu kościelnego założenie pałacowo – parkowe nie jest związane
urbanistycznie
w stylu

z miastem.

Pałac pochodzący z XIX

wieku

zaprojektowany

zamku warownego zasłonięty drzewami, nie stanowi obecnie elementu

orientującego, ani czytelnego w układzie i sylwecie starego miasta. Mocno zaniedbany
pałac doczekał się rozpoczęcia prac remontowych wszczętych przez nowych
prywatnych właścicieli. Jednak przywracanie świetności pałacu przebiega w wolnym
tempie z uwagi na olbrzymie środki finansowe konieczne do przeprowadzenia
kompleksowych działań konserwatorskich.
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Mapa ze Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Opiek nad zabytkami na lata 2012 - 2015

Uchwałą Nr LII/928/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego dnia 30 września 2014 r.
przyjęto Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami
w województwie łódzkim na lata 2012-2015 z lat 2012-2013.
W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji założonych w WPONZ

działań

i zadań przeprowadzonych w latach 2012-2013 wynika że na terenie Białej Rawskiej:
Prowadzono złożone i kompleksowe działania rewitalizacyjne.
Kolejnym prestiżowym dokumentem samorządu województwa łódzkiego jest
Strategia

Rozwoju

Województwa

Łódzkiego

2020

przyjęta

przez

Sejmik

Województwa Łódzkiego 26.02.2013 r. Planowana wizja rozwoju województwa
łódzkiego

uwzględnia

kreowanie

różnorodności

kulturowej

oraz

umocnienie

identyfikacji mieszkańców z kulturą regionu. Wspierane oraz inicjowane mają być
działania w zakresie kreowania folkloru i produktów regionalnych. Jak zapisano w
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, jeden z trendów i strategicznych
wyzwań rozwojowych do 2020 roku to: deklaracja, że do 2020 r. kontynuowane będą
procesy rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i mieszkaniowych
w miastach, uruchomione zostaną procesy przyczyniające się do poprawy ładu
przestrzennego. Jednocześnie przewiduje się, iż nastąpi pogłębienie procesu
chaotycznej urbanizacji obszarów podmiejskich, co przyczyni się m. in. do wzrostu
kosztów infrastrukturalnych i społecznych.
Jednym z głównych wyzwań rozwojowych Strategii jest „Rozwój głównych ośrodków
miejskich i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”, a w tym m.in. kształtowanie
i poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji. Istota
Strategii zakłada, że polityka rozwoju będzie realizowana na dwóch równoległych
płaszczyznach:
- horyzontalnej, która odnosi się do obszaru całego województwa oraz - terytorialnofunkcjonalnej, która dotyczy obszarów miejskich, wiejskich oraz funkcjonalnych.
Jednym z głównych wyzwań rozwojowych Strategii jest „Rozwój głównych ośrodków
miejskich i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”, a w tym m.in. kształtowanie
i poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji. Istota
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Strategii zakłada, że polityka rozwoju będzie realizowana na dwóch równoległych
płaszczyznach:
- horyzontalnej, która odnosi się do obszaru całego województwa oraz
- terytorialno-funkcjonalnej, która dotyczy obszarów miejskich, wiejskich oraz
funkcjonalnych.
W ramach polityki horyzontalnej i jej celu strategicznego „Region wykorzystujący
potencjał endogeniczny do rozwoju inteligentnej gospodarki, oparty na kreatywności
i przedsiębiorczości mieszkańców” w celu operacyjnym 9 „Zrównoważony system
osadniczy” zakłada się działanie „Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu
przestrzennego”, w szczególności „Kluczowym kierunkiem działań w zakresie
wzmacniania roli ośrodków miejskich oraz podniesienia ich atrakcyjności, jako miejsca
do życia i inwestowania, jest kształtowanie ładu przestrzennego.
Zakłada

się

rewitalizację

zdegradowanych

obszarów

poprzemysłowych

i mieszkaniowych w miastach, podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości
przestrzeni publicznych, w tym o znaczeniu symbolicznym, oraz przeciwdziałanie
niekontrolowanej suburbanizacji. Przyjmuje się, że osiągnięcie celu „Zrównoważony
system osadniczy” pozwoli na uzyskanie dobrej dostępności do usług publicznych,
zapewni rozprzestrzenianie się rozwoju na obszarze całego województwa oraz
spójność przestrzenną. Zachodzące procesy synergii przyczynią się do wzrostu
konkurencyjności regionu w skali kraju i Europy.”
Strategiczny kierunek działania 9.2 zakłada: Wspieranie procesów rewitalizacji
i poprawa ładu przestrzennego, w tym: rewitalizacja zdegradowanych obszarów
mieszkaniowych i poprzemysłowych, w tym rewaloryzacja zabytkowych układów
przestrzennych oraz obiektów zabytkowych, m. in. poprzez: wsparcie dla tworzenia
i realizacji zintegrowanych projektów obejmujących kompleksową odnowę obszarów,
organizację warsztatów i konferencji w zakresie możliwości rozwiązywania problemów
na obszarach zdegradowanych, wspieranie prac konserwatorskich prowadzących do
odnowy obiektów i obszarów zabytkowych oraz wykorzystania obiektów zabytkowych
na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne, gospodarcze, organizowanie
konkursów na najlepiej przeprowadzone rewitalizacje i rewaloryzacje.
Jednocześnie w ramach polityki horyzontalnej silny nacisk położono na Wysoki
standard i dostęp do usług publicznych – cel operacyjny 5. Jak czytamy dalej: Równie
istotny jest dostęp do usług kultury, turystyki, sportu i rekreacji, związanych
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z rozwojem tzw. przemysłów czasu wolnego wzmacniających jakość kapitału
społecznego, potencjał gospodarczy województwa i umożliwiających promowanie
zdrowego stylu życia. Zakłada się wspieranie rozwoju podstawowej infrastruktury
kultury, zwłaszcza na terenach małych miast i obszarów wiejskich. (…) W zakresie
infrastruktury

sportu,

turystyki,

rekreacji

zakłada

się

unowocześnienie

bazy

turystycznej i obiektów sportowych oraz podjęcie zintegrowanych działań na rzecz
rozwoju turystyki aktywnej, uzdrowiskowej i kulturowej.
W ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej, na obszarach miejskich Dokument
wyznacza strategiczne kierunki działań, m.in. Wspieranie systemowych działań
rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo

oraz

Wspieranie działań na rzecz kształtowania przestrzeni publicznych wysokiej jakości.
Planowane do realizacji działania rewitalizacyjne na obszarze Miasta Biała Rawska
wpisują się zatem w pełni w założenia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
2020.

Obszar

objęty

rewitalizacją

jest

terenem,

który

ulega

destrukcji.

Przeprowadzenie zawartych w ZPR działań nie tylko wzmocni ład przestrzenny
obszaru, podniesie jego atrakcyjność, ale również przyczyni się do stworzenia
funkcjonalnej przestrzeni publicznej.
Opracowana strategia mocno podkreśla konieczność wspólnych działań większych grup
partnerskich mających szansę pozyskiwania funduszy w ramach realizacji zintegrowanych
projektów rewaloryzacyjnych cennych obszarów zabytkowych.
Dokumentem odnoszącym się do zagadnień dziedzictwa kulturowego na
poziomie lokalnym jest przede wszystkim opracowana Strategia Rozwoju dla Gminy
Biała Rawska na lata 2014 - 2020, która podkreśla m. in., iż rewitalizacja jest
traktowana jako kluczowe działanie rozwoju Miasta Biała Rawska. Wskazany
w dokumencie obszar Rynku wymaga rewitalizacji przestrzennej, społecznej
i gospodarczej oraz ożywienia zdegradowanego obszaru centrum miasta, który
wymaga poprawy jakości życia poprzez aktywizację mieszkańców i odtworzenie więzi
społecznych.
Dokumentami odnoszącymi się do zagadnień dziedzictwa kulturowego są:
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
Rawska którego część tekstowa i część graficzna stanowią załącznik do uchwały
Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 17 czerwca 2011 roku.
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Podstawowe ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

gminy

Biała

Rawska

obejmują

kierunki

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru gminy w zakresie ochrony środowiska, planowanej
struktury społecznej i przestrzennej, przeznaczania terenów od określone funkcje,
rozwoju sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz kształtowania przestrzeni
rolniczej i leśnej.
Zarówno Miasto jaki i Gmina nie są w całości objęte miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego – wykonane opracowania obejmują 95 % terenu
i są w miarę pojawiających się potrzeb aktualizowane.

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z terenu miasta
i gminy Biała Rawska
Miejscowy plan
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska.
(fragmenty wsi Rosławowice, Wólka
Lesiewska, Julianów Lesiewski,
Porady Górne, Żurawia)
Zmiana ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska (fragment wsi
Ossa - I)

Uchwała

Publikacja

Uchwała Nr XVIII/169/2000 Dziennik Urzędowy
Rady Miejskiej Biała
Województwa Łódzkiego
Rawska z dnia 30 marca
Nr 87 poz. 468
2000r.
Uchwała Nr XXIX/268/01
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 30 kwietnia
2001r
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Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru gminy Biała
Rawska z wyłączeniem fragmentów
wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów,
Porady Górne, Rokszyce,
Rosławowice, Studzianek, Wólka
Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i
Julianów Lesiewski (plan
podstawowy)
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska fragmenty
obszarów wsi: Rosławowice,
Pągów, Porady Górne i Żurawia
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Biała Rawska
z wyłączeniem fragmentów wsi:
Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady
Górne, Rokszyce, Rosławowice,
Studzianek, Wólka Babska, Wólka
Lesiewska, Żurawia i Julianów
Lesiewski
(fragmenty wsi Gośliny, Narty i
Wólka Lesiewska)
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska z wyłączeniem
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń,
Ossa, Pągów, Porady Górne,
Rokszyce, Rosławowice,
Studzianek, Wólka Babska, Wólka
Lesiewska, Żurawia i Julianów
Lesiewski (fragment wsi Żurawia)
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Biała Rawska
fragment obrębu Ossa

Uchwała Nr XI/78/03 Rady
Miejskiej Biała Rawska z
dnia 29 sierpnia 2003r

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 291 poz. 2528)

Uchwała Nr
XXXVIII/288/05 Rady
Miejskiej Biała Rawska z
dnia 3 czerwca 2005r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 211 poz. 2159

Uchwała Nr XXXIX/291/05
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 27 czerwca
2005r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 273 poz. 2668

Uchwała Nr XLIX/367/06
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 1 czerwca
2006r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 276 poz. 2150

Uchwała Nr XI/72/07 Rady
Miejskiej Biała Rawska z
dnia 15 czerwca 2007r..

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 233 poz. 2141

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska z wyłączeniem
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń,
Ossa, Pągów, Porady Górne,
Rokszyce, Rosławowice,
Studzianek, Wólka Babska, Wólka
Lesiewska, Żurawia i Julianów
Lesiewski (fragmenty obszarów wsi:

Uchwała Nr XV/86/07
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 25
października 2007r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 364
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Białogórne, Dańków, Gołyń,
Gośliny, Podlesie, Porady Górne,
Szczuki, Teodozjów i Żurawia)

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska, fragment
obrębu Żurawia, zatwierdzonego
uchwałą Nr XVIII/169/2000 Rady
Miejskiej Biała Rawska z dnia 30
marca 2000r. w sprawie zmiany
ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska (fragment wsi
Żurawia)
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska z wyłączeniem
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń,
Ossa, Pągów, Porady Górne,
Rokszyce, Rosławowice,
Studzianek, Wólka Babska, Wólka
Lesiewska, Żurawia i Julianów
Lesiewski oraz zmiany ustaleń
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska zatwierdzonej
uchwałą Nr XVIII/169/2000 Rady
Miejskiej Biała Rawska z dnia 30
marca 2000r. w sprawie zmiany
ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska (fragmenty
obszarów wsi Żurawia, Marchaty,
Koprzywna i Wola Chojnata)
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Biała
Rawska, fragmenty obrębów Babsk,
Gołyń, Studzianek i Wólka Babska
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska z wyłączeniem
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń,
Ossa, Pągów, Porady Górne,
Rokszyce, Rosławowice,
Studzianek, Wólka Babska, Wólka
Lesiewska, Żurawia i Julianów

Uchwała Nr XV/88/07
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 25
października 2007r.)

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 361 poz. 3230

Uchwała Nr XV/94/07
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 25
października 2007r.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 363 poz. 3235

Uchwała Nr XXI/173/08
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 19 maja
2008r.
Uchwała Nr XXVIII/204/08
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 28
listopada 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 224 poz. 2038
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Lesiewski (fragmenty obszarów wsi:
Chrząszczew, Chrząszczewek,
Jelitów, Wola Chojnata i Wólka
Lesiewska)
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska z wyłączeniem
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń,
Ossa, Pągów, Porady Górne,
Rokszyce, Rosławowice,
Studzianek, Wólka Babska, Wólka
Lesiewska, Żurawia i Julianów
Lesiewski
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska z wyłączeniem
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń,
Ossa, Pągów, Porady Górne,
Rokszyce, Rosławowice,
Studzianek, Wólka Babska, Wólka
Lesiewska, Żurawia i Julianów
Lesiewski (fragmenty obszarów wsi:
Franopol, Chrząszczew, Chodnów i
Żurawia)
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Biała Rawska z wyłączeniem
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń,
Ossa, Pągów, Porady Górne,
Rokszyce, Rosławowice,
Studzianek, Wólka Babska, Wólka
Lesiewska, Żurawia i Julianów
Lesiewski, fragmenty obszarów wsi:
Gołyń, Przyłuski Nowe, Rokszyce,
Wólka Lesiewska i Ossa
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Biała Rawska
fragment obszaru wsi Stanisławów

Uchwała Nr XXXIX/306/09
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 8
października 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 2 lutego 2010r Nr
31, poz. 227.

Uchwała Nr XXXIX/307/09
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 8
października 2009r

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 2 lutego 2010r Nr
31, poz. 228.

Uchwała Nr XL/319/09
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 30
października 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 23 grudnia 2009r
Nr 390, poz. 3472 .

Uchwała Nr XLVI/348/10
Rady Miejskiej Biała
Rawska z dnia 30 marca
2010r.
Miejscowy plan zagospodarowania
Uchwała Nr XLVI/349/10
przestrzennego gminy Biała Rawska Rady Miejskiej Biała
fragmenty obszarów wsi: Żurawia i
Rawska z dnia 30 marca
Chodnów
2010r.

- Strategia Rozwoju Gminy Biała Rawska
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z dnia 30 kwietnia 2010r
Nr 122 poz. 963.
Dziennik Urzędowy
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Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska

Wizja gminy wyrażona w strategii i studium uwarunkowań o kierunków
zagospodarowania przestrzennego jest wyrazem jej aspiracji społecznych oraz
wyobrażeń na temat jej przyszłości, określających rangę, atrakcyjność, efekty
wykorzystania atutów i szans rozwojowych a także eliminację problemów i zagrożeń.
Wizja opisuje stan gminy w przyszłości, rozwija treść misji, określa przyszłe pożądane
stany, które będą możliwe do osiągnięcia w perspektywie długookresowej.
Wizja gminy Biała Rawska:
Gmina

Biała

Rawska

to

gmina

przedsiębiorczych

mieszkańców,

atrakcyjna

ekonomicznie, chlubiąca się nowoczesnym rolnictwem, przyjazna dla środowiska
naturalnego dzięki pełnej infrastrukturze technicznej i społecznej.
Sposobem urzeczywistnienia zakładanej wizji jest misja. Stanowi ona nadrzędny cel
funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa przede wszystkim rolę władz
w procesie rozwoju, ale ma równocześnie integrować, motywować i rozbudzać
aspiracje całej społeczności lokalnej.
Misja jest zwięzłym opisem docelowego, oczekiwanego stanu i zakresu funkcji
spełnianych przez gminę wobec jej mieszkańców i otoczenia. Stan opisywany w misji
ma charakter idealny, którego osiągnięcie powinno być zasadniczym celem wszystkich
działań podejmowanych przez lokalną społeczność i władze.
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Zgodnie z powyższą definicją cele strategiczne i cele operacyjne odwołują się do
zadeklarowanej misji, a zaproponowane w ich ramach działania prowadzić będą do
postulowanego w misji stanu.
Misja rozwoju gminy Biała Rawska:
Gmina Biała Rawska to gmina, która uwzględnia zasady zrównoważonego
rozwoju

we

wszystkich

aspektach

życia,

dzięki

czemu

jest

przyjazna

dla mieszkańców oraz atrakcyjna dla podmiotów gospodarczych, inwestorów
i turystów.
Jest gminą, która w pełni wykorzystuje swoje atuty.

U podstaw misji rozwoju gminy Biała Rawska leży przekonanie, iż gmina ma
potencjalne szanse by stać się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, życia,
prowadzenia działalności gospodarczej, lokowania kapitału a także wypoczynku
i spędzania wolnego czasu.
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-Gminny Program Opieki nad Zabytkami

141

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska

Cele, kierunki I działania zawarte w GPOnZ to m. in.

Cel strategiczny
Cenne dziedzictwo kulturowe miasta i gminy Biała Rawska podstawą dumy i motywem
rozwoju obszaru

Cel operacyjny
Kreowanie wartości i walorów miasta i gminy Biała Rawska
Zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie gospodarki rynkowej posiadają nie tylko
wartość historyczną, ale także wymierną wartość ekonomiczną, decydującą
o potencjale gospodarczym. Tak więc świadome zarządzanie tymi zasobami i ich
skuteczne wykorzystanie w połączeniu z promocją może przyczynić się do rozwoju
miasta i gminy Biała Rawska.
Dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne w dużej mierze kształtuje świadomość
oraz współczesną kulturę. Dlatego też należy je zachować, chronić i pielęgnować ze
szczególnym uwzględnieniem elementów decydujących o tożsamości i specyfice regionalnego
dziedzictwa.

Działanie 1
Zachowanie ciągłości cennych wartości dziedzictwa kulturowego
W celu zachowania cennego dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Biała Rawska
zostaną stworzone odpowiednie warunki i procedury postępowania wspierające rewitalizacje,
rewaloryzacje i remonty obszarów i obiektów zabytkowych. Należy podjąć wszelkie działania
w celu pozyskania funduszy ze środków zewnętrznych.
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Zadania

Rewitalizacja tkanki urbanistycznej i ruralistycznej historycznych ośrodków
miasta i gminy Biała Rawska
Zostaną podjęte wszelkie działania w celu odnowy historycznych układów
przestrzennych miast i gminy Biała Rawska. Prace będą prowadzone

kompleksowo

z uwzględnieniem elementów społecznych procesów rewitalizacji, rewaloryzacji i gentryfikacji.
Znowelizowana przestrzeń publiczna powinna być udostępniona lokalnej społeczności
i wykorzystywana na funkcje kulturalne, turystyczne i społeczne.
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Biała Rawska – przestrzeń wymagająca rewitalizacji

Rewaloryzacja i promowanie obiektów reprezentatywnych
Na etapie sporządzania wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami dla
województwa łódzkiego wytypowano obiekty uznane za reprezentatywne. Wśród nich
są zameczek i kolejka wąskotorowa.
Obiekty i obszary zamieszczone na liście obiektów reprezentatywnych są brane pod
uwagę przy ocenianiu wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego

w Łodzi przy

ubieganiu się o środki przyznawane na rewaloryzację zabytków. Działania promocyjne będą
przede wszystkim lokować Miasto Biała Rawska wśród najwartościowszych obszarów
dziedzictwa kulturowego.

Zameczek w Białej Rawskiej
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Kolejka wąskotorowa

ochrona,

rewaloryzacja

i rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu

o sanktuarium w Białej Rawskiej i lokalnych kapliczek
Obiekty sakralne gminy Biała Rawska stanowią cenny walor do rozwijania
turystyki

pielgrzymkowej.

Proponuje

się

opracowanie

całościowego

projektu

obejmującego wybrane obiekty sakralne takie jak zespół kościoła w Białej Rawskiej,
oraz inne

liczne

kapliczki

z terenu

gminy.

Taki kierunek działań

wynika

z dokumentów o charakterze wojewódzkim i projekt powinien uzyskać środki na
rewaloryzację.
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Obraz Matki Boskiej miłosiernej w sanktuarium

Przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych zabytkowych układów zieleni z terenu
gminy ze środków pozyskanych z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na przeprowadzenie wymaganych prac
Najważniejszym z działań dla miasta Biała Rawska było pozyskiwanie funduszy
w WFOŚiGW w celu przeprowadzenia działań rewaloryzacyjnych parku m. in. w Białej
Rawskiej.
Kolejnym etapem prac powinno być pozyskanie środków na przeprowadzenie
rewaloryzacji drugiej części parku przylegającego do zameczku, będącego własnością
prywatnych właścicieli.

Park w Białej Rawskiej

Poprawa stanu obiektów zamieszczanych w gminnych ewidencjach
zabytków w tym zabytków archeologicznych
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Gmina Biała Rawska dokona wszelkich starań by doprowadzić do poprawy stanu
obiektów zamieszczanych w gminnych ewidencjach zabytków. Istnieje jednak bariera
natury prawnej na drodze pozyskiwania środków finansowych na przeprowadzenie
remontów, ponieważ ustawa stanowi, że finansowane są prace remontowe obiektów
wpisanych

do

rejestru.

Obiekty

nie

objęte

prawną

formą

ochrony

tzw.

ewidencjonowane mogą uzyskać dofinansowanie jedynie w przypadku opracowania
projektów

kompleksowej

odnowy

ze

środków

dysponowanych

przez

Urząd

Marszałkowski w Łodzi.

Zameczek wymagający rewaloryzacji

Dalsze tworzenie wirtualnej panoramy miasta i gminy Biała Rawska
W celu upowszechniania dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Biała Rawska
zostaną podjęte dalsze działania w celu udostępnia na stronie internetowej wirtualnej
panoramy miasta i gminy Biała Rawska, zawierającej najciekawsze zabytki z terenu
miasta i gminy.
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Upowszechnianie informacji o zabytkach na stronach gminy Biała Rawska

Działanie 2
Kreowanie poczucia tożsamości regionalnej
Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej z całą pewnością wpłynie na zacieśnianie
więzi społeczności lokalnej i poczucia własnej wartości. Gmina Biała Rawska na kanwie
bogatej historii i tradycji może kultywować swoje walory niematerialne i wartości materialne.

Zadania
Organizacja imprez o charakterze kulturowym
Miasto i gmina Biała Rawska

organizuje lub jest współorganizatorem

imprezy

o charakterze kulturowym, do których należą m.in. „Niedziela w Białej”, „Bialskie sobótki” –
prezentujące artystyczne dokonania młodzieży, regionalne potrawy, oraz cykliczne imprezy
promocyjno-folklorystyczne m.in.: dożynki gminne.
Ten rodzaj imprezy powinien być w dalszym ciągu podtrzymywany i promowany,
prowadzi bowiem do propagowania historii regionu.
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Dożynki gminne

Promocja imprez o charakterze kulturowym
Organizacja imprez kulturowo –folklorystycznych takich jak np. dożynki gminne,
„Niedziela

w

Białej”,

„Bialskie

sobótki”,

powoduje

zwiększenie

identyfikacji

mieszkańców z kulturą regionu. Udział twórców i artystów z terenu miasta i gminy
Biała Rawska powoduje rozwój rzemiosła ludowego i wzmocnienie rawskiego
podregionu etnograficznego. Odbywające się imprezy będą
terenie miasta i gminy Biała Rawska, Województwa i Kraju.

Promocja imprez o charakterze kulturalnym

Wykreowanie pamiątek regionalnych
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