
 

 

 

 

 

 

Podsumowanie działań  

Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2022 roku 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020—Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Artykuł przygotowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Rawki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. 

 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” powstało w 2006 roku i od tego czasu 

nieustannie aktywizujemy społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców przy wsparciu środków unijnych 

w ramach osi LEADER.  

We wrześniu 2022 roku Miasto Rawa Mazowiecka zostało przyjęte w poczet członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Oznacza to, że obecnie będziemy 

działać na terenie całego powiatu rawskiego, a mieszkańcy Rawy Mazowieckiej będą mogli 

korzystać z naszego wsparcia.           

 
 

LGD „Kraina Rawki” swoim zasięgiem obejmuje 10 gmin, a w szeregach naszego 

stowarzyszenia działają najbardziej aktywni liderzy z całego obszaru, którzy przyczyniają się do 

rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego naszego regionu. LGD działa w ramach osi 

LEADER finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. Dzięki 

tym funduszom na terenie LGD „Kraina Rawki” powstają m.in. nowe miejsca pracy, place 

zabaw, siłownie zewnętrzne, infrastruktura turystyczna, w pełni wyposażone świetlice 

wiejskie, inicjatywy promujące obszar i oferty spędzania czasu wolnego. 

W 2022 roku udało nam się zrealizować wiele działań: warsztaty, szkolenia, spotkania, 

projekty i nabory wniosków.   

W ramach działania „Granty Krainy Rawki” w 2022 roku dofinansowaliśmy 51 wniosków na 

łączną kwotę 185 800,00 zł. Dzięki naszemu wsparciu udało się przeprowadzić inicjatywy 

związane z: wyposażeniem świetlic, rozwojem miejsc rekreacji i integracji, renowacją 

przydrożnych kapliczek i krzyży, organizacją wydarzeń kulturalnych i integracyjnych oraz 

promocją regionu. Od 2010 roku dofinansowaliśmy 627 operacji, a kwota przyznanych 

środków wynosi ponad 1,8 miliona złotych! 



     

           
 

W ramach wydłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększono 

budżet działania LEADER i dzięki temu w II kwartale 2022 roku ogłosiliśmy kolejne konkursy 

m.in. na premie na podjęcie działalności gospodarczej, gdzie zwiększyliśmy wartość dotacji  

z 70.000 zł do 100.000 zł. Premie na podjęcie działalności gospodarczej przyznano dla 9 osób, 

które będą działać w zakresie turystyki, przetwórstwa, kosmetologii, księgowości, animacji  

i rekreacji oraz terapii ortoptycznej. 

Coraz bardziej zbliżamy się do zakończenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym roku 

Zarząd LGD „Kraina Rawki” podpisał 18 umów z Grantobiorcami na realizację zadań 

grantowych za 368 047  zł w ramach 3 projektów grantowych. Udało się nam zakończyć  

i rozliczyć 6 projektów grantowych w ramach, których zostały zrealizowane zadania grantowe 

polegające na modernizacji świetlic wiejskich, budowie altan rekreacyjnych i kręgielni 

plenerowej, zakupie wyposażenia, renowacji zabytków oraz budowie witaczy i realizacji 

działań promocyjnych. 

     



W kwietniu w siedzibie Stowarzyszenia odbył się Warsztat Wielkanocny „Tradycyjne Palemki  

i Nowoczesne Stroiki”, Warsztat miał na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru 

LGD "Kraina Rawki". Wzięło w nim udział 20 osób, uczestnicy przygotowali stroik na stół  

i palmy z kwiatami z bibuły, które są nieodłącznym elementem Wielkanocy. 

 

   
 

 
 

 

W maju przeprowadziliśmy 3 edycję konkursu pt. „Najpiękniej Umajone”. Konkurs miał na celu 

aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz prezentację przyozdobionych 

przydrożnych i przydomowych kapliczek oraz krzyży z okazji majowych nabożeństw. Do 

Komisji zaprosiliśmy zwycięzców poprzedniej edycji konkursu: Sołectwo Brzozówka, KGW  

w Rylsku Dużym i Sołectwo Sokule, przedstawiciela instytucji spoza obszaru LGD – Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Konkurs wygrał kapliczka w Grabicach 

(Gmina Cielądz), II miejsce otrzymała kapliczka mieszcząca się w miejscowości Podlas (Gmina 

Rawa Mazowiecka), a III miejsce kapliczka z miejscowości Niemgłowy (Gmina Cielądz). 

Wręczyliśmy również 5 wyróżnień dla kapliczek i krzyży leżących na terenie gmin 

członkowskich. 

 



     
 

"Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów" to operacja własna, w ramach 

której przeprowadziliśmy 9 warsztatów rękodzieła takich jak warsztaty kosmetyczne, 

garncarskie, lastryka i  tkackie,  po jednym w każdej gminie członkowskiej. Warsztaty cieszyły 

się dużym zainteresowaniem i w przyszłym roku zrealizujemy kolejny cykl.  

 

    
 

 
 



W ramach tej operacji zorganizowany został także wyjazd dla 25 osób na warsztaty zielarskie 

do „Ziołowego Zakątka” prowadzonego przez Pana Mirosława Angielczyka właściciela ośrodka 

i firmy Dary Natury, mieszczącego się na Podlasiu. W ramach wizyty uczestnicy zwiedzili ogród 

botaniczny, przygotowali ziołowe nalewki na różne dolegliwości. Zapoznali się z metodami 

obróbki ziół, warzyw i owoców w firmie Dary Natury, sam właściciel firmy opowiedział o 

różnych formach przechowywania i przetwarzania ziół, np. suszenie i liofilizowanie. 

 

       
 

Wspólnie z sąsiednim LGD „Gniazdo” realizowaliśmy projekt współpracy pt. „Bocian Biały  

w krajobrazie polskiej wsi”, w ramach którego naprawiliśmy i zbudowaliśmy nowe gniazda 

bocianie, wydaliśmy publikację edukacyjną nt. bociana białego, zorganizowaliśmy wyjazd 

studyjny do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach oraz przeprowadziliśmy konkurs plastyczny 

dla dzieci na temat bociana białego. 

      

       



Jak co roku w lipcu zorganizowaliśmy spływ kajakowy połączony z akcją sprzątania rzeki Rawki. 

Dwudziestu śmiałków przepłynęło Rawkę na trasie Żydomice – Kurzeszyn. 

 

   
 

Od września realizowaliśmy z LGD "Ziemia Chełmońskiego" i LGD "Zielone Sąsiedztwo" projekt 
współpracy pt. „Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość”, który skierowany był do aktywnych 
mieszkanek obszaru LGD.  W ramach projektu odbył się  Festiwal Kobiet Kreatywnych „Babki 
w Babsku” dla 60 kobiet, zorganizowaliśmy cykl warsztatów on-line, a 20 kobiet wzięło udział 
w wyjeździe warsztatowo-integracyjnym do Krainy Rumianku. Projekt zakończyliśmy 
warsztatami wizerunku, wizażu i fotografii. Dzięki spotkaniom i warsztatom  uczestniczki 
dostały motywacje do działania i zmian w swoim życiu. 
 

    
 

 
 



        
 

       
 

W październiku w Ogrodzie Różanym na Zarzeczu odbyły się drugie warsztaty pt. „Różobranie 

na Zarzeczu”, w których wzięło udział 20 osób. Uczestnicy wspólnie zebrali owoce dzikiej róży, 

poznali jej właściwości i techniki obróbki oraz sposoby na wykorzystywanie jej w kuchni,  

a także wymienili się doświadczeniami i wiedzą.  

 

   
 

Odwiedziliśmy również Winnicę Braci Petrasz, gdzie wzięliśmy udział w winobraniu.  Udało 

nam się zebrać 850 kilo owoców winorośli Regent. Uczestnicy poznali historię powstania 

winnicy, tajniki uprawy winogron i produkcji wina oraz skosztowali lokalnego produktu. 



   

W październiku zakończyliśmy cykl spotkania warsztatowych dot. tworzenia Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i wspólnie z mieszkańcami  

10 gmin (Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, 

Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek oraz Miasto Rawa Mazowiecka) pracowaliśmy nad nową 

strategią, dzięki której będziemy mogli realnie odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, bez 

gwarantowania niemożliwego. Przeprowadziliśmy badania ankietowe oraz zebraliśmy ponad 

200 fiszek projektowych. 

  

Jak co roku wydaliśmy 4 biuletyny informujące o działaniach realizowanych przez 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”. Biuletyny w formie fizycznej dostępne były w siedzibie 

Stowarzyszenia oraz w Urzędach Gmin Członkowskich. Elektroniczna wersja biuletynów z 2022 

roku oraz z poprzednich lat dostępna jest na stronie internetowej LGD: 

https://www.krainarawki.eu/lsr/biuletyn-informacyjny/. 

       

https://www.krainarawki.eu/lsr/biuletyn-informacyjny/


Planowane działania  

W przyszłym roku planujemy realizację projektu współpracy z LGD „Ziemia Łowicka” LGD 

Polcentrum i  LGD „Ziemia Chełmońskiego pt. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą 

do rozwoju obszarów wiejskich”. W ramach operacji własnej pt. „Żyj z pasją w Krainie Rawki” 

zwiększymy ilość działań aktywizujących i integrujących mieszkańców obszaru LGD. Jak co roku 

zrealizujemy 2 nabory w ramach działania „Granty Krainy Rawki” finansowanego ze środków 

własnych naszego stowarzyszenia. 

Największym wyzwaniem w 2023 roku będzie konkurs na Lokalną Strategię Rozwoju na lata 

2023-2027. Trzymajcie za nas kciuki! Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli 

działać na rzecz mieszkańców Krainy Rawki.  

 

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy w 2023 roku. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 

Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

biuro@krainarawki.eu 

www.krainarawki.eu 
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