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Następnie ruszyliśmy do Wioski Różanej, gdzie po drodze złapała nas sympatyczna stopowiczka – 
właścicielka Zagrody Kwiatkowej Pani Janina Kwiatkowska. Zaproponowała nam wycieczkę po 
Wilkowicach i opowiedziała nam historię miejscowości. Następnie przejechaliśmy do Zagrody 
Kwiatkowej, której celem jest edukacja w zakresie dziedzictwa wsi i kultury wiejskiej. Wizyta 
rozpoczęła się od prezentacji, dzięki której dowiedzieliśmy się jak powstała pierwsza w powiecie 
rawskim wioska tematyczna (a może i nawet w całym województwie łódzkim) i jakie działania 
prowadzą jej mieszkańcy. Kolejnym punktem wizyty był „Kod kreskowy wsi” - program skierowany do 
wszystkich, którzy zainteresowani są regionalnym strojem ludowym ,,wilkoskim" a także ilością oraz 
szerokością pasków na łowickim stroju ludowym, bo właśnie w takim stroju  prowadzi zajęcia 
gospodyni Zagrody Kwiatkowej. No i czas zabrać się do pracy! Podczas warsztatów bibułkarskich 
nauczyliśmy się krok po kroku, jak wykonać bibułkowe róże. Naszą wizytę zakończyliśmy pysznym 
obiadem i pączkami z różą przygotowanymi przez Panie Kwiatkowskie.

Tematyczna "Kraina Rawki" - wizyty studyjne
W ramach cyklu „Tematyczna Kraina Rawki” 21 września 2019 roku odwiedziliśmy Zagrodę 
Edukacyjną „Pasieka Nowicki” z gminy Żelechlinek i Zagrodę Kwiatkową w Wiosce Różanej Wilkowice 
z gminy Rawa Mazowiecka. Uczestnikami warsztatów byli dzieci i dorośli.

W Janowie Państwo Nowiccy przeprowadzili zajęcia 
mające na celu przybliżenie uczestnikom całego 
procesu produkcji miodu. Opowiedzieli nam o życiu 
rodzin pszczelich, pracy pszczelarza oraz 
zdrowotnych właściwościach miodów i innych 
produktów pszczelich. Dla najmłodszych została 
zorganizowana gra terenowa, podczas której 
wszyscy z zapałem szukaliśmy skarbu Kubusia 
Puchatka. Po rozwiązaniu zagadki trafiliśmy na 
garnuszek pełen złotego skarbu - małych miodków. 
Następnie Państwo Nowiccy zaprosili nas na ciepłą 
herbatkę i pyszny poczęstunek. Mogliśmy 
posmakować różnych rodzajów miodów. Gdy już 
wszyscy byli gotowi zaczęliśmy warsztaty z robienia 
świeczek z węzy pszczelej. Każdy uczestnik zabrał ze 
sobą do domu dwie świeczki i pyszny miód, który 
wpisany jest na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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5 października 2019 roku odwiedziliśmy Stolarenkę po Paprocią w Wiosce Mchu i Paproci Wólka 
Lesiewska z gminy Biała Rawska i Sochową Zagrodę w Wiosce Pomidorowej Sierzchowy z gminy 
Cielądz. Uczestnikami warsztatów byli dzieci i dorośli.

W Wólce Lesiewskiej Pan Darek Rudnicki opowiedział nam o działalności Wioski i Zagrody 
Tematycznej, drzewach, rodzajach drewna, pracy stolarza oraz o doświadczeniach w kreowaniu oferty 
turystycznej na obszarach wiejskich. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, po czym ruszyliśmy na 
warsztaty stolarskie i grę terenową. Po powrocie czekała na nas ciepła herbatka i ciasto z zielonym 
mchem. Zabraliśmy swoje prace i w mniejszym gronie ruszyliśmy do Sierzchów.

W Sochowej Zagrodzie u Pana Zdziśka Sochy 
czekała na nas pomidorówka i solidna porcja 
drugiego dania. Po obiedzie ruszyliśmy na 
zwiedzanie Sochowej Zagrody i Ludowego 
Muzeum Wsi Rawsko-Opoczyńskiej. W zasobach 
muzeum znajdują się dawne narzędzia, meble, 
oryginały ubiorów ludowych, wyroby rękodzieła 
ludowego oraz stare obrazy i fotografie. Muzeum 
to efekt realizacji marzeń i i zainteresowań 
historią, tradycjami i folklorem okolicy Właściciela.

Wizyty studyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2
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Spotkania informacyjno-edukacyjne
"Bioróżnorodność na obszarach wiejskich".

W dniach 15 października w Centrum Aktywności 
Kulturalnej w Boguszycach, 21 października 2019 roku 
w Świetlicy w Woli Pękoszewskiej i 29 października 
2019 roku w budynku Domu Kultury w Puszczy 
Mariańskiej odbyły się spotkania na temat 
bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Podczas 
spotkań uczestnicy dowiedzieli się czym jest 
bioróżnorodność, jakie ma znaczenie dla naszego życia 
oraz jakie są zagrożenia oraz skutki utraty 
bioróżnorodności. Dodatkowo uczestnicy mogli 
pozyskać informacje na temat sadów i ogrodów 
tradycyjnych oraz poznać sposoby ochrony 
bioróżnorodności na terenach wiejskich.

Pełne ciekawych wiadomości spotkania poprowadziła Pani Katarzyna Krakowska – Zastępca 
dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Pani Katarzyna wraz z innymi 
pracownikami Zespołu Parków od wielu lat dba o ochronę sadów tradycyjnych na obszarze 
województwa łódzkiego.
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Uczestnicy spotkań zyskali ogrom nowej wiedzy i dużo interesujących informacji na temat 
bioróżnorodności w Polsce i na świecie. Dzięki współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego i dofinansowaniu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mogliśmy 
zorganizować bardzo wartościowe spotkania edukacyjno-informacyjne. Wierzymy, że dzięki takim 
działaniom mieszkańcy obszaru LGD będą podejmować inicjatywy na rzecz zachowania 
bioróżnorodności na obszarach wiejskich poprzez  np. powrót do prowadzenia wiejskich tradycyjnych 
ogródków pełnych kwiatów, zapachów i pszczół, sadzenie i zachowywanie starych odmian drzew 
owocowych, niesprowadzanie inwazyjnych obcych gatunków roślin i zwierząt, ograniczenie 
stosowania nawozów i substancji chemicznych, produkowanie surowców regionalnych, zachowanie 
lub wprowadzanie roślinności na granicach działek rolnych oraz dbanie o owady zapylające.

Spotkania odbyły się 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.
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Szkoleniowa wizyta studyjna do LGD "Qwsi"
W dniach 26-29 września 2019 roku w województwie dolnośląskim poznawaliśmy dobre praktyki we 
wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. W ramach szkoleniowej wizyty studyjnej mającej na celu doskonalenie pracowników biura, 
organów LGD oraz członków naszego stowarzyszenia wymienialiśmy się doświadczeniami z LGD Qwsi.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od odwiedzenia firmy Ski-Raft Sp. z o.o. Spóła pozyskała fundusze z PROW 
2014-2020 na projekt „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup 55 pontonów”. Następnie 
udaliśmy się na spływ pontonowy Nysą Kłodzką – Przełomem Bardzkim. Spływy Pontonowe 
Przełomem Bardzkim to jedna z największych atrakcji Sudetów! Na trasie czekały na nas piękne widoki i 
doskonała zabawa. Po zakończeniu spływu udaliśmy się na zwiedzanie Barda. Bardo jest urokliwym 
miasteczkiem, gdzie szlaki turystyczne przeplatają się z religijnymi ścieżkami, przemierzanymi zarówno 
przez turystów jak i pielgrzymów. Znajduje się tu ogromna świątynia pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny, wybudowana w stylu barokowym przez cystersów w latach 1686-1704. W 
świątyni znajduje się Figurka Matki Bożej Bardzkiej, która jest najstarszą drewnianą rzeźbą romańską 
zachowaną na Dolnym Śląsku (ok. 1110 r.). Wykonana z drewna lipowego, mierzy 43,3 cm. W części 
chóralnej Bazyliki znajdują się wykonane w 1759 r. przez F. Eberharda organy – drugie co do wielkości 
na Dolnym Śląsku.

Następny dzień rozpoczęliśmy spotkaniem z przedstawicielami gminy Bardo – liderem projektu 
wartego 12 mln zł „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 
energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, który otrzymał 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020.  Dzięki temu spotkaniu zwiększyliśmy naszą wiedzę na temat OZE i wymieniliśmy 
się doświadczeniami.Kolejnym etapem naszej podróży była wizyta w Średniowiecznym Parku 
Techniki i Sztolni Ochrowej oraz Kopalni Złota. Wzbogaciliśmy swoja wiedzę na temat 
budowania oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby. Dalej ruszyliśmy do Grantobiorcy, 
który zrealizował 2 zadania grantowe w ramach projektów grantowych LGD „Qwsi” – 
„Pszczołowate – poznajmy je z bliska” oraz „Święto pszczoły”.
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W sobotę ruszyliśmy na Twierdzę Srebrnogórską. Twierdza jest unikatowym obiektem w skali 
dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili 
powstania (1765-1777) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. 
Zwiedziliśmy twierdzę i poznaliśmy jej historię oraz zasady działania broni czarnoprochowej, a na 
koniec strzelaliśmy z armaty!Następnie ruszyliśmy do Serowarni Lutomierz beneficjenta „Małego 
Projektu” realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Właścicielka Pani Pasternak opowiedziała 
nam historię swojego gospodarstwa i omówiła produkty jakie wytwarza, po czym ruszyliśmy na 
warsztaty warzenia sera. Dowiedzieliśmy się z czego składa się mleko, jak powstaje masło, co to jest 
serwatka i wymieniliśmy się doświadczeniami w produkcji domowych serów. Każdy uczestnik wyrobił 
swój ser z dodatkiem aromatycznych ziół. Wizyta zakończyła się spacerem po gospodarstwie, podczas 
którego Właścicielka opowiedziała nam o dalszych planach na rozwój swojego 
gospodarstwa.Następnie pojechaliśmy do Baldwinowic, gdzie odwiedziliśmy Grantobiorcę, który 
realizował projekt „Festiwal Lawendy i Ziół” ze środków PROW 2014-2020. Efektem grantu jest 
quest, który pomimo deszczu udało nam się przejść i rozwiązać. W Ranczo Lavender odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami LGD Qwsi, którzy podzielili się z nami dobrymi praktykami we 
wdrażaniu programu LEADER, rozmawialiśmy głównie o projektach grantowych i operacjach 
własnych.
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Ostatni dzień pobytu poświęciliśmy na 
zapoznanie się z efektami projektów, których 
celem jest rozwój turystyki na obszarze LGD 
Qwsi. Projekty „Miejska Trasa Turystyczna - 
promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickie”, 
„Utworzenie sali rozpraw sądowych szajki 
ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek 
Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich” były 
zrealizowane ze środków PROW 2014-2020 za 
pośrednictwem LGD Qwsi. Zwiedziliśmy Salę 
rozpraw sądowych szajki ząbkowickich grabarzy 
w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach 
Śląskich, ruiny zamku oraz jedyną w Polsce 
Krzywą Wieżę. Mamy dla Was ciekawostkę! 
Do 1945 roku Ząbkowice Śląskie nosiły nazwę 
Frankenstein i zainspirowały Mary Shelley do 
napisania powieści „Frankenstein, czyli 
współczesny Prometeusz”.

Następnie pojechaliśmy do Ziębic, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. 
Ziębickie muzeum może poszczycić się największą w Europie kolekcją żelazek z najstarszym 
datowanym żelazkiem w Polsce z 1655 roku. Obok bogatych zbiorów związanych ze specjalizacją 
muzeum m.in.: żelazka XVII–XX w., chłodziarki, pralki XIX–XX w., naczynia mosiężne i miedziane XVIII–
XX w., można tu obejrzeć zbiory śląskiego rzemiosła artystycznego: meble XVII–XX w., naczynia oraz 
sztućce XVIII–XX w., rzemiosło artystyczne oraz zbiory sztuki: śląska rzeźba sakralna XV–XIX w., 
malarstwo XVII–XX w., a także zbiory o charakterze regionalnym. Na szczególną uwagę zasługuje 
kolekcja śląskiego malarza pochodzącego z Ziębic – Josepha Langera.

Naszą wizytę zakończyliśmy w Zajeździe Derkacz, gdzie zapoznaliśmy się z efektami projektu 
„Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez 
dobudowę i wyposażenie części gastronomicznej lokalu”, który został realizowany w ramach PROW 
2014-2020.
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Szkolenia “Ochrona danych osobowych 
w organizacjach pozarządowych”

W dniach 29 listopada 2019 r. i 3 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina 
Rawki" zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LGD  pn. 
"Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych". 

Szkolenia odbyły się w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” w ramach poddziałania 19.3 
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Spotkanie informacyjno-promocyjne
podsumowujące 2019 r.

W dniu 7 grudnia 2019 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne 
podsumowujące rok 2019. Spotkanie rozpoczęło się od świątecznego poczęstunku. Następnie Pani 
Marta Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” przedstawiła prezentacje o działaniach LGD, 
które udało się zrealizować w kończącym się roku. Po prezentacji głos zabrali nasi Beneficjenci. 
Pani Małgorzata Dudek i Pani Anna Grabarz opowiedziały o projekcie grantowym pn. „Wzbogacenie 
oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz 
wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” realizowanym przez Stowarzyszenie Oświatowo-
Edukacyjno-Wychowawcze SOWA. Kolejno Pan Mirosław Klimczak zaprezentował działania 
zrealizowane przez Stowarzyszenie „Albi Artheamus” w ramach projektu grantowego pn. „Cuda i 
dziwy - Tuwim w Krainie Rawki”. Jako ostatni został wyświetlony film nagrany przez Fundację 
KONTRA-BANDA z warsztatów przeprowadzanych w ramach projektu grantowego  pn. „Zapisać 
Niezapisane: warsztaty i wydarzenia skierowane do mieszkańców LGD "Kraina Rawki". 
Wszystkie przedstawione projekty zostały zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Po części oficjalnej rozpoczęła się 
część warsztatowa. Wszyscy goście, 
biorący udział w spotkaniu mieli do 
wyboru 3 warsztaty rękodzieła: „Jak 
pracować z filcem?”, „Gałganowe 
laleczki”, „Świąteczne ozdoby”. 
Każdy z warsztatów był bardzo 
ciekawy, a uczestnicy stworzyli na 
nich prawdziwe arcydzieła!

III Świąteczne Spotkanie Seniorów 
z "Krainy Rawki"

12 grudnia 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej seniorzy z obszaru 
działania LGD po raz kolejny integrowali się w świątecznym nastroju. Spotkanie zaczęło się od 
warsztatów, które poprowadził Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej - 
Pan Rafał Reszka. Pod okiem Pana Rafała seniorzy mieli okazję przygotować świąteczne stroiki-
prezenty. Tegoroczne warsztaty wymagały sporej ilości pracy, jednak kilkugodzinny proces 
twórczy przyniósł niesamowite efekty - wszystkie przygotowane przez seniorów stroiki 
prezentowały się wspaniale.
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Po warsztatach pracownik biura LGD - Pani Wioletta Jędrasiak przedstawiła prezentacje 
podsumowującą działania zrealizowane przez LGD w 2019 roku. Następnie seniorzy zostali 
zaproszeni na zasłużony poczęstunek, przy którym nie brakowało wesołych dyskusji.

Spotkanie realizowane było w ramach planu komunikacji na rok 2019 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Kraina Rawki" i dotyczyło podsumowania dotychczas zrealizowanych działań. Spotkanie 
było skierowane dla grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju.
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach 
odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". 
Zebranie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Pan Mariusz Cheba oraz Wójt Gminy Sadkowice 
Pani Karolina Kowalska. Następnie odbył się piękny koncert w wykonaniu Natalyi Adamowicz i jej 
córki przy akompaniamencie Mirosława Klimczaka, który wprowadził wszystkich w 
świąteczną atmosferę.  Na zebraniu zostały podjęte uchwały dotyczące zmian w statucie oraz w 
regulaminach: Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebrania zakończyło się świątecznym 
poczęstunkiem.
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Nadchodzący Nowy Rok 
to nie tylko okres radości, 

ale również zadumy nad tym co 
minęło i nad tym, co nas czeka. 

Życzymy  Państwu  dużo 
optymizmu i wiary w pogodne 
jutro w Nowym Roku 2020!

Zarząd oraz pracownicy biura 
LGD "Kraina Rawki"





W numerze:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814-50-18

biuro@krainarawki.eu

www.krainarawki.eu

www.facebook.com/krainarawki

695-700-565, 691-555-426
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