
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 20142020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowna przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020

Wieści
z "Krainy Rawki"

Wieści
z "Krainy Rawki"

BIULETYN NR 3/2019

Projekt "Rowerem i kajakiem przez czystą Krainę Rawki"
Wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na Ukrainie.
Wyjazd studyjny do LGD „Złoty Pierścień”.
Wyniki naborów w zakresie przedsiębiorczości i projektów grantowych.



STR. 1

XII Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku

9 czerwca 2019 r. odbyło się XII Powiatowe Miodobraniew Żelechlinku. Wydarzenie promuje 
pszczelarstwo, miody, tradycje i zwyczaje mieszkańców. Święto miodu rozpoczęło się uroczystą 
sesją Rady Gminy Żelechlinek, następnie odbyła się msza święta w intencji bartników oraz osób 
pracujących w rolnictwie. Po mszy  świętej, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żelechlinku goście pomaszerowali na scenę letnią. Rozpoczynając imprezę 
Wójt Gminy Bogdan Kaczmarek nawiązał do przypadających w tym czasie świąt i rocznic. Aby 
upamiętnić 30 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w historii Polski po II wojnie 
światowej Wójt Gminy poprosił o wypuszczenie biało-czerwonych balonów. Zielone balony 
symbolizowały Zielone Świątki.  W konkursie „Na miodowy przysmak” najlepsza okazała się 
grupa z Będkowa. Tego roczną gwiazdą imprezy był zespół disco polo „AFTER PARTY”. Nową 
atrakcją Miodobrania były warsztaty „Od małego kwiatuszka do pełnego dzbanuszka” 
prowadzone przez Panią Renatę i Pana Adama Nowickich, którzy prowadzą Gospodarstwo 
Pasieczne „Nowicki”. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli pomalować pierniczki i posypać je 
pyłkiem pszczelim, zrobić świeczki z wosku pszczelego, zbić ramki oraz poznać proces 
pozyskiwania miodu. Na stoisku można było posmakować świeżo odwirowanego miodu na 
pierniczkowych kwiatuszkach.

Uroczyste otwarcie miejsca rekreacji w Lubani

W sobotę 22 czerwca 2019 roku w  Lubani 
odbyły się Sobótki połączone z uroczystym 
otwarciem miejsca rekreacji, które powstało 
w ramach projektu grantowego 
sfinansowanego ze środków PROW 2014 
-2020. Podczas uroczystości Pan Tomasz 
Nowakowski Sołtys Lubani oraz 
przedstawiciel OSP Lubania przedstawił 
historię generała Antoniego Madalińskiego. 
Zasłynął  w historii Polski jako znamienity 
generał, dowódca kawalerii, wielki patriota 
oraz jako jeden z dowódców w insurekcji 
kościuszkowskiej. Pod koniec życia objął 
dobra Kłopoczyn-Sosnów w parafii Lubania. 
Antoni Madaliński zmarł w 1804 roku. Jego 
ciało zostało złożone w Przybyszewie, a serce 
w kościele w Lubani, który spłonął w 1875 
roku, a z nim serce Generała. Proboszcz 
Jarosław Orliński i mieszkańcy poświęcili 
nowe miejsce rekreacji i integracji. Następnie 
dziewczynki puściły wianki i wszyscy zasiedli 
do stołu.
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V Piknik Świętojański

W niedzielę, 23 czerwca 2019 r. na boisku w Starej Rossosze odbył się "V Piknik Świętojański”, 
który miał na celu zachowanie starych tradycji i zwyczajów oraz promowane wartości kultury 
ludowej wśród mieszkańców. Podczas imprezy zaprezentowały się zespoły ludowe: 
Podchlebnicki ze Starej Wojskiej, Mali Lesiewianie, Cymbarka z Cielądza, Wilkowianie, 
Marzenie z Regnowa, Sierzchowianie i oczywiście gospodarze  – Linkowiacy. Do tańca 
zaproszonych gości porwał Józef Kowalczyk z Sadkowic. Odbył się również konkurs na 
najpiękniejszy wianek świętojański. W tym roku po raz pierwszy każdy mógł oddać swój głos na 
wybrany przez siebie wianek. Do konkursu zgłoszono 9 pięknych prac. Pierwsze miejsce w 
konkursie bezkonkurencyjnie zdobyło Sołectwo Rogówiec, drugie miejsce Sołectwo Huta 
Janolin, trzecie miejsce Zespół Ludowy „Sierzchowianie”.  Po ogłoszeniu wyników uczestnicy 
pikniku udali się nad pobliski staw, aby puścić wianki na wodę. Dzieci mogły skorzystać z wielu 
atrakcji: dmuchańce, trampoliny, wata cukrowa, malowanie buziek. Tradycyjnie mogły również 
pokolorować „Krainę Rawki” Pogoda w tym roku dopisała, wszyscy wspólnie bawili się do 
wieczora. Piknik został zorganizowany przez Zespół Ludowy "Linkowiacy" w ramach działania 
Granty Krainy Rawki.
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Już dziś zapraszamy wszystkich za rok! 
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Natomiast, dnia  4 sierpnia 2019 r. zorganizowaliśmy 
rajd rowerowy częścią Szlaku Rawskiej Ósemki 
połączony z akcją sprzątania "Krainy Rawki". 
Początkowo rajd miał obyć się 30 czerwca, jednak 
przez upały zmuszeni byliśmy przełożyć go na inny 
termin. Nowy termin okazał się strzałem w dziesiątkę 
-pogoda dopisała! Upały ustąpiły i warunki do 
przeprowadzenia rajdu były idealne. Zebraliśmy się o 
godzinie 10:30 przy boisku ZSP im. W. S. Reymonta, 
gdzie uczestnicy mogli wpisać się na listę, odebrać 
kamizelki oraz symboliczny prowiant. Rajd 
prowadziło dwóch pilotów a na trudniejszych 
skrzyżowaniach asystowała nam OSP Cielądz i OSP 
Sierzchowy. Podczas rajdu mieliśmy okazję zwiedzić 
EKO Osadę „Brzozówka”,  po której oprowadził nas 
właściciel -Pan Paweł Fijałkowski. Oprócz pięknych 
widoków na naszej trasie mogliśmy również 
podziwiać obiekty takie jak zabytkowy kościół, młyn 
w Sanogoszczy oraz dwór w Ossowicach. Ostatnim 
punktem rajdu była Sochowa Zagroda, w której 
zwiedziliśmy Ludowe Muzeum wsi Rawsko-
Opoczyńskiej i przed drogą powrotną wszyscy 
posililiśmy się pyszną zupą pomidorową. Wszyscy 
uczestnicy rajdu aktywnie uczestniczyli w akcji 
zbierania śmieci, którą przeprowadziliśmy w dwóch 
miejscach. W sumie udało nam się zebrać kilka 240 l 
worków.

Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego 
oraz Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.



Granty Krainy Rawki

W dniach 1-5 lipca 2019 r. trwał nabór wniosków w ramach działania “Granty Krainy Rawki”. 
Z dziewięciu gmin wpłynęło do nas 49 wniosków na łączną kwotę 181 950,00 zł. Wysokość 
dostępnych środków w tym naborze wynosi 105 500,00 zł.

16 lipca 2019r. w biurze LGD "Kraina Rawki" odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i  wyboru 
do dofinansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki". W obradach 
uczestniczyło 15 osób. Ze złożonych 49 wniosków dofinansowanie otrzymało 34 
wnioskodawców. 

LP Znak sprawy Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji
Przyznana

kwota
pomocy(zł)

GMINA BIAŁA RAWSKA

1 2/GKR/BR/2019/II Klub Sportowy
„HERKULES”

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Biała Rawska

5 000

2 3/GKR/BR/2019/II
Stowarzyszenie Albi

Artheamus

Uzupełnienie wyposażenie elektro-
akustycznego niezbędnego do realizacji

spektakli muzycznych realizowanych przez
grupę muzyczno-teatralną Albi Artheamus

2 400

3 4/GKR/BR/2019/II Koło Gospodyń Wiejskich
Nartowianie

Zakup wyposażenia Koła Gospodyń
Wiejskich Nartowianie

3 100

GMINA CIELĄDZ

1 1/GKR/C/2019/II
Ludowy Klub Sportowy

ORLĘTA CIELĄDZ
Zakup sprzętu sportowego dla LKS Orlęta

Cielądz
3 600

2 3/GKR/C/2019/II
Koło Gospodyń Wiejskich

w Mroczkowicach

Wyposażenie siedziby Koła Gospodyń
Wiejskich w Mroczkowicach celem integracji

społeczności lokalnej
5 000

GMINA KOWIESY

1 1/GKR/K/2019/II LZS Muskador Wola
Pękoszewska

Zakup sprzętu sportowego 1 000

2 2/GKR/K/2019/II
Stowarzyszenie Rozwoju

Gminy Kowiesy „Józef Chełmoński Wszystkim Znany” 1 500

3 3/GKR/K/2019/II Koło Gospodyń Wiejskich
w Jeruzalu

Wzrost aktywności Koła Gospodyń Wiejskich
w Jeruzalu poprzez zakup zmywarki do

świetlicy wiejskiej
1 600

4 4/GKR/K/2019/II Gminna Biblioteka
Publiczna w Kowiesach

Promocja biblioteki w społeczności lokalnej
poprzez obchody 70-lecia powstania

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach
połączone z otwarciem nowo dobudowanej

sali spotkań

2 500

5 5/GKR/K/2019/II Gmina Kowiesy
Promocja obszaru LGD poprzez organizację

Spotkania Noworocznego 3 400

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

1 3/GKR/PM/2019/II Grupa „U NAS” Piękno przyrody oczami dzieci i młodzieży 3 850

2 4/GKR/PM/2019/II
Stowarzyszenie Gospodyń
Wiejskich „Michałowianki” Nowa przestrzeń dla „Michałowianek” 5 000

GMINA RAWA MAZOWIECKA

1 1/GKR/RM/2019/II Sołectwo Pasieka
Wałowska

Dożynkowe Spotkanie Integracyjne
mieszkańców Pasieki Wałowskiej i

sąsiednich wiosek
2 000

2 2/GKR/RM/2019/II
Koło Gospodyń Wiejskich

w Rossosze

Poprawa jakości życia na terenie wsi
Rossocha oraz integracja Koła Gospodyń

Wiejskich w Rossosze i Sołectwa Rogówiec
1 000

3 4/GKR/RM/2019/II Sołectwo Matyldów

Integracja społeczności lokalnej -
stworzenie możliwości spotkań i

kultywowania tradycji lokalnej poprzez
doposażenie świetlicy integracyjnej w

miejscowości Matyldów

2 000

4 5/GKR/RM/2019/II Koło Gospodyń Wiejskich
w Kurzeszynie

„Kultywujmy rodzime tradycje” -
umożliwienie kontynuowania miejscowych

tradycji obrzędów i zwyczajów poprzez
doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w

Kurzeszynie w niezbędny sprzęt

1 500

5 8/GKR/RM/2019/II
Koło Gospodyń Wiejskich

w Wołuczy Wyposażenie kół gospodyń wiejskich 1 500

6 9/GKR/RM/2019/II
Koło Gospodyń Wiejskich
Huta Wałowska-Janolin „Baśniowe Pożegnanie Lata” 1 000

7
10/GKR/RM/2019/

II
Rada Sołecka Boguszyce Boguszyce - wieś wolna od reklamówek 1 000
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GMINA REGNÓW

1 1/GKR/R/2019/II Gmina Regnów Przeprowadzenie konkursu „Logo dla Gminy
Regnów”

1 000

2 2/GKR/R/2019/II
Ludowy Klub Sportowy

„Sokół” Regnów
„Stawiamy na rozwój sportowy społeczności

lokalnej” 1 800

3 3/GKR/R/2019/II
Wieś tematyczna „Wioska

Wiśniowa” Organizacja „Gminnego Festynu Wiśnie” 3 000

4 4/GKR/R/2019/II
Gminna Biblioteka

Publiczna w Regnowie Kącik Aktywnego Wypoczynku 3 000

5 5/GKR/R/2019/II Ochotnicza Straż Pożarna
w Regnowie

Zakup sprzętu sportowego
wykorzystywanego w zawodach sportowo-

pożarniczych
1 200

GMINA SADKOWICE

1 1/GKR/S/2019/II
Akademia Piłkarska

Sadkowice
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników

Akademii Piłkarskiej Sadkowice 3 500

2 2/GKR/S/2019/II
Koło Gospodyń Wiejskich

w Kaleniu
Zakup wyposażenia do Sali w miejscowości

Kaleń
3 000

3 3/GKR/S/2019/II
Nieformalne Koło

Gospodyń w Lewinie
Zakup Wyposażenia do świetlicy
środowiskowej w Lewinie 1 000

4 4/GKR/S/2019/II
Nieformalna Grupa
„Muzyka w Kaleniu”

Koncert - „Muzyka Chopina we
współczesnym krajobrazie kultury
muzycznej w gminie Sadkowice”

2 500

GMINA WISKITKI

1 1/GKR/W/2019/II Klub Sportowy Pogoń
Wiskitki

Zakup kosiarki samojezdnej dla Klubu
Sportowego Pogoń Wiskitki

2 500

2 3/GKR/W/2019/II
Stowarzyszenie Seniorów

WIGOR
W hołdzie Niepodległej - śladami historii po

Warszawie
2 500

3 7/GKR/W/2019/II
Grupa nieformalna

„Nienadęty Zespół Dęty
OSP Działki”

Promocja i rozwój zespołu muzycznego
„Nienadęty Zespół Dęty OSP Działki”

5 000

GMINA ŻELECHLINEK

1 1/GKR/Ż/2019/II Ochotnicza Straż Pożarna
w Żelechlinku

Organizacja imprezy kulturalnej oraz zakup
wyposażenia budynku OSP

5 000

2 2/GKR/Ż/2019/II Sołectwo Gutkowice Zagospodarowanie terenu przy budynku
świetlicy wiejskiej w Gutkowicach

5 000

3 3/GKR/Ż/2019/II
Ochotnicza Straż Pożarna

w Gutkowicach
Zagospodarowanie terenu przy budynku

OSP w Gutkowicach
5 000

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Tel. 46 814-50-18
www.krainarawki.eu biuro@krainarawki.eu
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Wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na Ukrainie.

Za nami wspaniały wyjazd studyjny! W ramach 
projektu Kreator Przedsiębiorczości 8 lipca 2019 roku 
grupa 20 osób zaangażowanych w rozwój turystyki na 
obszarach wiejskich wyruszyła do Wiosek 
Tematycznych na Ukrainie. Odwiedziliśmy wioski 
tematyczne w obwodzie czerkaskim. 
W ramach projektu chcieliśmy pokazać mieszkańcom 
obszaru LGD możliwości w rozwijaniu 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie 
turystyki i produkcji rękodzieła. Wśród uczestników 
wyjazdu byli przedstawiciele Wiosek i Zagród 
Tematycznych Krainy Rawki, przedsiębiorcy, przedsta 
wiciele organizacji pozarządowych oraz osoby 
planujące rozwijać tematyczną turystykę na 
obszarach wiejskich. Na wyjeździe mieliśmy 
znakomitego eksperta, Pana Dr Wacława Idziaka –
autora książki „Wymyślić wieś od nowa: wioski 
tematyczne” i twórcę pierwszychwiosek 
tematycznych na terenie Polski. Pan Idziak od 2014 
roku pomaga tworzyć wioski tematyczne na Ukrainie. 
Dlaczego Ukraina?Najlepszym przykładem tworzenia 
mikroprzedsiębiorstw wiejskich oraz polepszania 
sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców wsi 
poprzez tworzenie wiosek tematycznych są wioski 
tematyczne na Ukrainie. Pomimo słabej 
infrastruktury, małego zaludnienia, niewielkiej ilości 
form wspierania obszarów wiejskich i małej 
zasobności klientów w obrębie miasta Czerkasy udało 
się stworzyć sieć wi osek tematycznych,  która 
przynosi znaczne dochody mieszkańcom,  szczególnie 
kobietom. Chcieliśmy pokazać liderom z  naszego 
obszaru jak można rozwijać działalność wiosek 
tematycznych w kraju mniej rozwiniętym 
gospodarczo.
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Mixer Regionalny 2019

7 września odbyła się kolejna odsłona Mixera 
Regionalnego. Była to odsłona wyjątkowa, 
ponieważ świętowaliśmy jubileusz 100-lecia 
istnienia województwa łódzkiego. Rawa 
Mazowiecka, obok Łęczycy i Sieradza, była jednym 
z gospodarzy tegorocznego wydarzenia. Mimo 
niepewnej pogody, goście tłumnie odwiedzali teren 
przy Zamku Książąt Mazowiecki, aby wspólnie 
świętować to wyjątkowe święto.Podczas 
tegorocznej edycji liczni wystawcy z całego 
województwa łódzkiego promowali nasz region na 
przeróżnych stoiskach. Na gości czekało więc wiele 
atrakcji -tradycyjne potrawy, warsztaty, animacje, 
pokazy i występy, gry i zabawy dla dzieci oraz wiele 
więcej! Tradycyjnie nie zabrakło muzyki ludowej 
oraz uroczystych przemarszów orkiestr dętych. Jak 
na każdych urodzinach pojawił się również okazały 
urodzinowy tort o raz liczne życzenia. Wieczorem 
na głównej scenie odbyły się koncerty muzyki 
rozrywkowej.

Gminny Festyn Wiśni

8 września w Regnowie odbył się Gminny 
Festyn Wiśni. W tym roku Festyn wyjątkowo 
był połączony obchodami jubileuszu 10-
lecia zespołu "Marzenie". estyn rozpoczął 
się Mszą Świętą w Kościele Nawiedzenia 
NMP w Regnowie. Następnie na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Regnowie odbyła się 
część oficjalna wydarzenia.Pochmurna 
pogoda nie zepsuła tegorocznego święta -
goście dopisali a atmosfera była wyjątkowo 
pogodna. Wioski tematyczne przygotowały 
sowity poczęstunek oraz ciekawe atrakcje 
dla dzieci i dorosłych. Na gości czekał 
również przegląd zespołów ludowych, 
wystawa starych aut oraz pokaz sprzętu 
strażackiego. Tegoroczne święto dopełniła 
zabawa taneczna przy akompaniamencie 
zespołu "Red Boys". Festyn był 
współorganizowanyprzez Wieś Tematyczną 
"Wioska Wiśniowa" w ramach działania 
Granty Krainy Rawki 
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Wyniki naborów wniosków

∙

∙

∙

∙

W dniu 11.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie 
pomocy złożone z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w ramach naborów nr: 1/2019 2/2019 
3/2019 oraz z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach naboru nr 4/2019.

1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej - 
przyznano 1 premię w wysokości 70 000,00 zł

2/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej - 
do dofinansowania wybrano 4 wnioski na łączną  kwotę 272 999,00 zł

3/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych - 
do dofinansowania wybrano 1 wniosek na  kwotę 62 380,00 zł

4/2019 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków -
do dofinansowania wybrano 1 wniosek na  kwotę 62 380,00 zł.

∙

W dniu 12.09.2019 r. odbyło się posiedzenie RadyDecyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie 
grantów złożone w ramach naborów nr:1/2019/G,2/2019/G,3/2019/G,4/2019/G.

1/2019/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych - 

do dofinansowania wybrano 6 wniosków na  łączną kwotę 248 067,00 zł. 

2/2019/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych - 
do dofinansowania wybrano 6 wniosków na  łączną kwotę 277 862,00 zł.

3/2019/G Tworzenie obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów -  
do dofinansowania wybrano 2 wnioski na  łączną kwotę 90 000,00 zł.

4/2019/G Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru - 
do dofinansowania wybrano 3 wnioski na  łączną kwotę53 069,00 zł.
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Wyjazd studyjny do LGD „Złoty Pierścień”

W dniach 13-15 września 2019 roku 32 osoby z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Rawki” wzięły udział w wyjeździe studyjnym na teren działania Lokalnej 
Grupy Działania „Zielony Pierścień”.Wyjazd studyjny został zorganizowany w ramach operacji 
„Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz 
poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego”. Operacja współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Wśród uczestników byli 
rolnicy, sadownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele kół gospodyń 
wiejskich, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele LGD „Kraina Rawki”. Celem wizyty studyjnej było 
poznanie dobrych praktyk w prowadzeniu małego przetwórstwa, zwiększenie wiedzy 
uczestników w zakresie certyfikacji produktów lokalnych, legalnej produkcji i sprzedaży oraz 
promocji produktów lokalnych. Podczas wizyt u przedsiębiorców poznaliśmy historię ich 
działalności, etapy produkcji i jej efekty. 
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Podczas wizyty studyjnej mieliśmy okazję zwiedzić 

Kazimierz Dolny z przewodnikiem (zamek, Góra 

Trzech Krzyży, Duży i Mały Rynek) i poznać 

tamtejszy produkt lokalny – kazimierskiego koguta. 

Ostatnim punktem naszego pobytu na 

Lubelszczyźnie była wizyta na Kiermaszu Produktów 

Lokalnych, który został zorganizowany przez LGD 

„Zielony Pierścień” we współpracy z Nałęczowskim 

Ośrodkiem Kultury. Mogliśmy poznać jeszcze innych 

twórców i producentów.. Wizyta studyjna 

zorganizowana na terenie LGD „Zielony Pierścień” 

umożliwiła nam wymianę doświadczeń z lokalnymi 

przedsiębiorcami i stworzyła przestrzeń do 

bezpośrednich kontaktów zawodowych. Mamy 

nadzieję, że zaobserwowane rozwiązania i dobre 

praktyki przynajmniej w części zostaną ̨

wprowadzone w życie na naszym terenie.

Odwiedziliśmy:
- LGD „Zielony Pierścień” w Kośminie nad Wieprzem. 
- Mikroprzedsiębiorstwo „Alkierz” w Śniadówce  
- Mikroprzedsiębiorstwo „Skarby Natury” w Zabłoci  
- Mikroprzedsiębiorstwo „Manufaktura Różana”w Końskowoli 
- Mikroprzedsiębiorstwo „Moje Owoce” w Klementowicach 
- Stację Badawczą Ekologii „Dolina Szkła” w Kęble
- „Siedlisko Małgorzaty” w m. Cholewianki  
- Masarnię M.Z.Kruk w Bronicach - Stowarzyszenie Aktywna Wieś Drzewce w Drzewcach 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych 

praktyk małego przetwórstwa lokalnego” współfinasowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814-50-18, 695-700-565, 691-555-426
www.krainarawki.eu / biuro@krainarawki.eu

www.facebook.com/krainarawki
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