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W poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 
3 umowy z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach 
projektu grantowego pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-
integracyjnych w gminie Cielądz i Puszcza Mariańska”. Łączna kwota 
dofinansowania wyniosła 149 793,00 zł. Zadania w projekcie:

Zadania w projekcie:

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Grabicach realizuje grant pt. „Przebudowa 
budynku mieszkalnego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na 

budynek świetlicy środowiskowej z zapleczem sportowym w 
miejscowości Grabice gm. Cielądz”

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionie realizuje grant pt. 
„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie 

poprzez założenie centralnego ogrzewania”
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Sanogoszczy realizuje grant pt. „Rozwój 

ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnych poprzez wymianę
pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Sanogoszczy”

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

PODPISANIE UMÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH
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13 maja 2021 roku w na terenie siedziby LGD "Kraina Rawki" odbyło się oficjalne 
otwarcie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych, utworzonego 
w ramach projektu pt. "Owoce Pamięci". W uroczystość wzięli udział: Członek 
Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński, Dyrektor Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Pani Katarzyna Krakowska, 
Zastępca Dyrektora Zespołu Pan Stanisław Pytliński, Wójt Gminy Rawa 
Mazowiecka Pan Michał Michalik, Prezes LGD "Kraina Rawki" Pan Mariusz Cheba 
i członek Zarządu Pani Iwona Gierach oraz pracownicy Klubu Seniora "Druga 
Młodość". Zaproszeni przedstawiciele wspólnie wsadzili dwa ostatnie, 
symboliczne drzewka oraz tablicę informującą o projekcie. Następnie w altance 
rekreacyjnej odbył się poczęstunek dla gości.

„Owoce Pamięci” to projekt zainicjowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dla 
uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, który realizowany jest przez 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Projekt zakłada realizację wielu zadań związanych z zachowaniem tradycyjnych 
odmian drzew owocowych na Ziemi Łódzkiej, w tym m.in: tworzenie sadów, 
szpalerów, alei i innych form nasadzeń w przestrzeni publicznej; organizacja 
szkoleń i konkursów związanych z tematem projektu; inwentaryzacja sadów 
tradycyjnych, działania wydawnicze i promocyjne.

W 2020 roku założono 20 sadów, w których posadzono niemal 1 200 drzew! 
Ze względu na duże zainteresowanie projektem i pozytywny odbiór społeczny, 
postanowiono kontynuować realizację projektu w 2021 roku.

TRADYCYJNY SAD 
W KRAINIE RAWKI
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22 maja 2021 r. byliśmy wyjeździe studyjnym w Parku Etnografi cznym 
w Tokarni na Świętokrzyskim Festiwalu Smaków. Świętokrzyski Festiwal 
Smaków to największy w regionie kiermasz potraw i produktów regionalnych. 
Poznaliśmy dobre praktyki w promocji produktów lokalnych i zobaczyliśmy jak 
działają koła gospodyń wiejskich wwojewództwie świętokrzyskim.

Jak było? Znakomicie!

Ludowa muzyka, wspaniałe regionalne smaki i dużo radości pomimo 
niesprzyjającej aury. Uczestnicy wyjazdu studyjnego cieszyli się z pierwszego 
takiego spotkania od wielu miesięcy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że na taki 
dzień czekali od dawna. W wyjeździe studyjnym wzięło udział 28 
przedstawicieli obszaru LGD "Kraina Rawki" - członkinie kół gospodyń 
wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, liderzy wiosek 
tematycznych, przedsiębiorcy i właściciele gospodarstw rolnych.

WYJAZD STUDYJNY NA ŚWIĘTOKRZYSKI
FESTIWAL SMAKÓW W TOKARNI
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Wyjazd studyjny organizowany w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.
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Promocja obszaru oraz zachowanie tradycji  i  rozwój kultury to cele  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, które przyświecały 
nam podczas prac nad wydaniem publikacji poświęconej twórczości literackiej 
jednej z mieszkanek naszego obszaru - Pani Marii Jolanty Hein.

Pani Maria - wieloletnia członkini Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Rawki“ od lat angażuje się w artystyczny rozwój naszego obszaru. Była 
założycielką i kierowniczką zespołu „Dzieciaki z Boguszyc“, a później „Zespołu 
Śpiewaczego z Boguszyc“ oraz współautorką książki „U nos w Boguszycach“. 
Wkład Pani Marii w rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji regionalnych nie 
pozostał niezauważony - w 2012 roku, na wniosek Wójta Gminy Rawa 
Mazowiecka, została uhonorowana odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej“ przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 
2013 została laureatką tytułu „Dobrego Człowieka“ przyznanego przez Starostę 
Rawskiego.

Poetycka wrażliwość z jaką Pani Maria Jolanta Hein patrzy na świat znajduje 
odzwierciedlenie w jej twórczości. Uznaliśmy, że spośród licznych jej wierszy na 
szczególną uwagę zasługują te opiewające wyjątkowość miejsc będących 
świadkami naszej kultury i wiary przodków -  wiersze o starych, przydrożnych 
kapliczkach, krzyżach ustawionych na rozstajach dróg i tradycji śpiewania 
majówek, stąd pomysł na wydanie tomiku wierszy pt. „Szukając wiatru w polu…” 
ozdobionego rysunkami naszej młodej wolontariuszki Wiktorii Matysiak. Z dużą 
przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce bezpłatne egzemplarze naszej 
nowej publikacji. Publikacja jest dostępna w biurze LGD orazw gminach.

∙

SZUKAJĄC WIATRU W POLU...



Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. 
Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym
i artystycznym.

Kapliczki i krzyże przystraja się wieńcami z gałęzi, żywymi i sztucznymi kwiatami, 
ustawia przy nich młode brzózki lub świerki, zapala lampki choinkowe, a kiedyś 
na tę okazję robiło się bibułkowe kwiaty i girlandy. Chcieliśmy zobaczyć jak dzisiaj 
mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki” ozdabiają kapliczki i krzyże z okazji 
nabożeństw majowych.

Konkurs miał na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, 
prezentację przyozdobionych przydrożnych i przydomowych kapliczek oraz 
krzyży z okazji majowych nabożeństw, kultywowanie tradycji przez mieszkańców 
obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz inwentaryzację zasobów obszaru LGD „Kraina 
Rawki”.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

KONKURS 
NAJPIĘKNIEJ UMAJONE
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WYNIKI KONKURSU

I MIEJSCE
Krzyż 

w miejscowości
Brzozówka
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II MIEJSCE
Kapliczka

w miejscowości
Rylsk Duży

III MIEJSCE
Krzyż

w miejscowości
Sokule

WYRÓŻNIENIA:
Krzyż w miejscowości Julianów
Kapliczka w miejscowości Narty

Kapliczka w miejscowości Nowe Szwejki
Kapiczka w miejscowości Nowy Wylezin

Krzyż w miejscowości Zawady
Kapliczka w miejscowości Nowe Kozłowice
Kapliczka i krzyż w miejscowości Pukinin

Kapliczka w miejscowości Sowidół



NABORY WNIOSKÓW W ZAKRESIE 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ogłosiliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie lub rozwinięcie 
działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. Nabory skierowane są do mieszkańców obszaru LGD „Kraina 
Rawki” i firm mających siedzibę na tym terenie. Dofinansowanie może wynosić 
do 60% dotacji dla firm już istniejących i do 100% dla nowych przedsiębiorców.

Nabór 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej
Forma wsparcia:  Premia w wysokości 70 000,00 zł

Limit środków: 70 000 EURO - co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN 
odpowiada kwocie: 280 000 PLN.

Liczba wskaźników: 4 szt.

Nabór 2/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60%, jednak 

nie więcej niż 284 000,00 zł.
Limit środków;  71 000 EURO - co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN

odpowiada kwocie: 284 000 PLN.
Liczba wskaźników: 1
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NABORY WNIOSKÓW W RAMACH
PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Przed nami nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów 
grantowych PROW 2014-2020. Nabory skierowane są do organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz 

kościołów i związków wyznaniowych. Grantobiorca może uzyskać wsparcie 
finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór 3/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
Limit środków dla naboru: 64 750 euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro

= 4 PLN odpowiada kwocie 259 000 PLN.
Liczba wskaźników: 6

Nabór 4/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
Limit środków dla naboru: 56 250 euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 

PLN odpowiada kwocie 225 000 PLN.
Liczba wskaźników: 5

Nabór 5/2021/G Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia 
kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+

Limit środków dla naboru: 54 166 euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 
PLN odpowiada kwocie 216 664 PLN.

Liczba wskaźników: 5
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KONKURS WIEDZY O LGD

Z okazji obchodzonej przez nas w tym roku 15 rocznicy istnienia, 
przeprowadziliśmy Konkurs Wiedzy o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Rawki”. Konkurs składał się z 9 pytań zamkniętych dotyczących LGD 
„Kraina Rawki”. Na 15 zgłoszeń, aż 9 zdobyło maksymalną ilość punktów! 
Do trzech osób, które najszybciej udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie 
pytania powędrowały nagrody w postaci gadżetów LGD „Kraina Rawki”. 
Gratulujemy! 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA LGD "KRAINA RAWKI"

Dnia 22 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w Domu Ludowym w Bukowcu, gm. 
Żelechlinek odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Na wstępie Wójt gminy 
Żelechlinek Pan Bogdan Kaczmarek opowiedział nam o historii  powstania Domu 
Ludowego w Bukowcu oraz o historii i symbolice herbu gminy Żelechlinek.  
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Podczas dalszej części Zebrania przyjęto protokół z poprzedniego Walnego 
Zebrania, zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz zadań 
za rok 2020 oraz zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie 
zostały podjęte następujące uchwały: uchwała w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego za 2020 rok, uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, uchwała w sprawie zatwierdzenia 
Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
LGD „Kraina Rawki” w 2020 roku, uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki” oraz uchwała
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". 
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NABÓR NA GRANTY KRAINY RAWKI

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń 
wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do 
składania wniosków o dofinansowanie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach 
działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Biała Rawska - 11 000 zł, Gmina 
Cielądz - 11 500 zł, Gmina Kowiesy - 19 500 zł, Gmina Regnów - 15 000 zł, Gmina 
Sadkowice - 12 100 zł, Gmina Żelechlinek - 11 900 zł, dla pozostałych gmin tj. 
Cielądz, Rawa Mazowiecka i Wiskitki wysokość  dostępnych środków wynosi po 10 
000 zł.





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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