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Walne zebranie Członków LGD 
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Dnia 25 czerwca 2018r. o godz. 13.30 w siedzibie Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbyło się sprawozdawczo-
wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina 
Rawki". Na Walnym Zebraniu zostało udzielone absolutorium Zarządowi. 
W związku z rezygnacją Pana Piotra Libery z pełnienia funkcji członka 
Zarządu LGD podczas zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające. W 
głosowaniu tajnym na nowego członka Zarządu wybrano Panią Magdalenę 
Ostalską z gminy Cielądz. Skład Zarządu przedstawia się następująco:  
1. Mariusz Cheba - Prezes,  

2. Aleksandra Pilewska - Wiceprezes,  

3. Teresa Słoma - Wiceprezes,  

4. Anna Jakubiak - Skarbnik,  

5. Agata Magiera,  

6. Magdalena Ostalska,  

7. Dariusz Rudnicki,  

8. Krzysztof Sobczyk,  

9. Artur Wojtysiak.  

Podczas posiedzenia uchwalono także nowy Statut oraz zmiany w 
regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. 
Zatwierdzono również Raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2017 roku. 



Sprzątanie rzeki Rawki 

Spływ kajakowy połączony z akcją sprzątania rzeki Rawki odbył się 30 
czerwca. Trasa nie była łatwa,  na rzece było wiele powalonych drzew, 
jednak cel został osiągnięty w 100%. Z rzeki wyłowiono worki pełne 
śmieci. Po spływie wszyscy posilili się i ogrzali przy ognisku. W spływie 
uczestniczyło 25 osób. Sprzątanie Rawki zostało zorganizowane dzięki 
dofinansowaniu z Gminy Rawa Mazowiecka. 
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Kreator Przedsiębiorczości 

„Kreator Przedsiębiorczości” to międzynarodowy projekt współpracy, 
który LGD „Kraina Rawki” realizuje z 20 lokalnymi grupami działania z 
całej Polski. Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat 
przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół 
podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania 
przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak 
również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół 
projektu. 

W Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku 03 lipca 2018r. zostało 
podpisanych 6 umów na realizację grantów w ramach projektu grantowego 
"Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, 
Kowiesy i Żelechlinek.".  

W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Rawki” będzie realizować działania związane z Laboratorium 
Przedsiębiorczości oraz utworzy Lokalne Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. Planujemy szereg działań skierowanych do dzieci, 
szkół, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i 
przedsiębiorców oraz wsparcie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, 
fundacji). 

Uroczyste podpisanie umów 
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W miejscowościach Lubania, Trębaczew, Turowa Wola, Żelechlin i 
Radwanka powstanie 6 nowych miejsc rekreacyjnych. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lubani będzie realizowała grant pn. "Zagospodarowanie 
terenu rekreacji w Lubani", który obejmuje wykonanie terenów zielonych, 
wyposażenia terenu w elementy małej architektury, w tym m.in. altana 
duża, altana mała, plac do grillowania, ławki, stojaki na rowery. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew zrealizuje grant pn. 
"Zagospodarowanie terenu rekreacji w Trębaczewie", który obejmuje 
zakup urządzenia do ćwiczeń, urządzenia zabawowego dla dzieci, grilla i 
altany rekreacyjnej z ławkami i stołem. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Turowa Wola i Okolic będzie realizować zadanie polegające na budowie 
ogólnodostępnego miejsca rekreacji W Turowej Woli, w którego skład 
wchodzi siłownia zewnętrzna i altana. Ludowy Klub Sportowy 
"Żelechlinek" będzie realizował dwa projekty na budowę siłowni 
plenerowych w Żelechlinie i Radwance. Stowarzyszenie Aktywni dla 
Gminy Żelechlinek zrealizują zadanie grantowe, które ma na celu budowę 
placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żelechlinie. Granty będą 
realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 



S T R .  7  

Spotkania informacyjne 

W dniach 5-6 lipca 2018r. W Puszczy Mariańskiej i Rawie 
Mazowieckiej odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych 
g r a n t o b i o r c ó w  w  r a m a c h  n a b o r u  n a  p r o j e k t y 
grantowe. Dofinansowanie można było uzyskać na zadania z zakresu 
rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, zachowania  dziedzictwa 

lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz promowania 
obszaru objętego LSR. W spotkaniach łącznie wzięło udział 19 osób. 



Nabór na projekty grantowe 

W dniach 09-23 lipca trwał nabór na projekty grantowe w zakresach: 
 

 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych 
(limit środków 275 000,00zł); 

 1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia 
kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+ (limit 
środków 120 000,00zł); 

 3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i 
promocję zabytków (limit środków 60 000,00zł); 

 3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów 
(limit środków 90 000,00zł); 

 3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru (limit 
środków 172 000,00zł).  

 

W ramach  powyższych zadań zostały złożone 23 wnioski. Do 
dofinansowania zostało wybranych łącznie 19 zadań, które zostaną 
zrealizowane przez stowarzyszenia działające na obszarze LGD 
„Kraina Rawki”. W ramach naboru nr 1/2018/G zostało wybranych 
6 wniosków, którym łącznie przyznano 271 926,00zł, w ramach 
naboru nr 2/2018/G zostały wybrane 4 wnioski, którym łącznie 
przyznano 119 641,00zł, w ramach naboru nr 3/2018/G zostały 
wybrane 2 wnioski, którym łącznie przyznano 59 781,00zł, w ramach 
naboru nr 4/2018/G zostały wybrane 2 wnioski, którym łącznie 
przyznano 90 000,00zł, w ramach naboru nr 5/2018/G zostało 
wybranych 5 wniosków, którym łącznie przyznano 164 547,00zł. 
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Wyjazd studyjny na Litwę 

W czasie trwania wyjazdu gościliśmy na obszarze działania LGD Molėtų i LGD 
regionu Utena. Podczas wyjazdu odwiedziliśmy zagrodę owiec i serowarnię 
Giedriaus‘a Prakapavičiaus‘a.  Wytwarzane są tam  sery owcze i sery kozie, a 

także jogurty z mleka owczego i koziego. Ekologiczne gospodarstwo liczy 400 
hektarów. Mieliśmy okazję obejrzeć budynki gospodarcze, proces dojenia 
mechanicznego za pomocą dojarek oraz spróbować wytwarzanych tam serów. 
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Centrum Informacji 
Gospodarczej "Taurapilis" w Utenie. Ideą CIG jest podejmowanie działań 
mających na celu wdrożenie nowych modeli biznesowych, wspieranie produkcji 
innowacyjnych produktów i usług, a także zachęcanie do różnorodnej 
współpracy artystów, przedsiębiorców i naukowców. Odwiedziliśmy także 
gospodarstwo M. Kinderio prowadzącego hodowlę krów rasy Limousine oraz 
stację hodowli bydła w Šiaudiniai. Wzięliśmy także udział w prezentacji 
projektów lokalnych zrealizowanych przez mieszkańców i organizacje  

W dniach 3-6 września 2018 r. przedstawiciele LGD „Kraina Rawki i LGD 
„Gniazdo” oraz lokalni przedsiębiorcy i liderzy społeczności lokalnych wzięli 
udział w wyjeździe studyjnym na Litwę. Był to wyjazd promujący 
przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez budowę partnerstwa na rzecz 
rozwoju międzynarodowego, realizowany w ramach projektu współpracy 
międzynarodowej „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”, 
współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 
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z Užpalių. Po prezentacji odwiedziliśmy gospodarstwa rybne oraz ośrodki 
wypoczynkowe nad jeziorami w miejscowościach Sudeikiai i Rukla. Byliśmy także 
wizytą w Szkole Technologii i Przedsiębiorczości w Alancie, gdzie przybliżono nam 
temat produkcji biogazu oraz pokazano sale do zajęć praktycznych. Następnie 
wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji "Poprawa sytuacji małych 
przedsiębiorstw LEADER na Litwie i w Polsce". Ostatniego dnia wizyty na Litwie 
odwiedziliśmy ośrodek jeździecki i stadninę koni w Dubingiai. 
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„Łódzkie na weekend” - Mixer Regionalny 2018 

W dniach 8-9 września w Łodzi na ul. Piotrkowskiej odbył się Mixer 
Regionalny - największa impreza promująca województwo łódzkie. Goście 
mogli spróbować regionalnych potraw i produktów oraz zapoznać się z 
rękodziełem wystawców (wycinanki, hafty, ceramika, rzeźby). Nie zabrakło 
także występów artystycznych. Podczas mixera zaprezentowali się 
przedstawiciele samorządów z regionu łódzkiego, podmioty ekonomii 
społecznej, lokalne grupy działania, instytucje i organizacje pozarządowe, a 
także koła gospodyń wiejskich. W tym roku „Krainę Rawki” reprezentowali: 
Wioska Różana Wilkowice, Wioska Pomidorowa oraz stoisko z miodami 
„Pasieka Pszczelarska Ewa i Sylwester Walas” oraz Pasieka Pszczelarska 
„Przysmak” Krystyna i Ryszard Wrońscy. Wszystkie stoiska cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem.  



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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