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WARSZTATY WIELKANOCNE
W środę 6 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Rawki” 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. Na rozgrzewkę uczestnicy 
przygotowali stroik na stół z wytłoczek na jajka, następnie pod fachowym 
okiem Pani Janiny Kwiatkowskiej z Zagrody Kwiatkowej w Wilkowicach 
wykonali piękne palmy z kwiatami z bibuły, które mają niezwykle ważną 
symbolikę oraz są nieodłącznym elementem Wielkanocy.

Warsztat odbył się w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 
i aktywizacji" objętego PROW 2014-2020.
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KONKURS DLA DZIECI
"NASZ KOCHANY BOCIAN BIAŁY"

Bocian biały to gatunek szczególnie znany i lubiany przez ludzi 
i niezależnie od wieku każdy potrafi go rozpoznać. Nieodzownie kojarzy 
się z nadejściem wiosny i polską wsią.

W kwietniu ogłosiliśmy konkurs dla dzieci pt. „Nasz kochany bocian 
biały”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy uczestników konkursu 
na temat bociana białego, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz 
talentu plastycznego u dzieci, zwrócenie uwagi uczestnikom konkursu 
na miejsce jakie bocian biały zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie 
oraz na potrzebę ochrony gatunku oraz  aktywizację dzieci z obszaru 
działania LGD „Kraina Rawki”. 

W konkursie mogły wziąć udział dzieci z klas I-VIII ze szkół 
podstawowych mających siedzibę na obszarze działania LGD „Kraina 
Rawki” tj. na terenie Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza 
Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek

Należało rozwiązać krzyżówkę zamieszczoną w publikacji „Bocian biały 
w krajobrazie polskiej wsi” oraz wykonać pracę plastyczną 
przedstawiającą bociana białego. 

Łącznie wpłynęło 376 prac! 

Wyniki zostały ogłoszone 31 maja 2022 r. w Światowy Dzień Bociana 
Białego.

ZWYCIĘZCY
Kategoria wiekowa: dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

I MIEJSCE
Natan Sumiński

Klasa I -  Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Ciasia w Regnowie

II MIEJSCE
Wiktor Krakowiak

III MIEJSCE
Zuzanna Kaliszczak

Klasa II-  Zespół Szkół w Sadkowicach Klasa I -  Szkoła Podstawowa 
im. Fryderyka Chopina w Babsku
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Kategoria wiekowa: dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej

I MIEJSCE
Michalina Miałkowska

Klasa IV -  Szkoła Podstawowa w Cielądzu
II MIEJSCE

Izabela Kwiatkowska
Klasa IV -  Zespół Szkół w Sadkowicach

III MIEJSCE
Oliwia Wąsiewicz

Klasa VI -  Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Błażejewicach

Kategoria wiekowa: dzieci z klas VII-VIII szkoły podstawowej

I MIEJSCE
Aleksandra Biniecka

Klasa VII -  Szkoła Podstawowa 
im. Fryderyka Chopina w Babsku

II MIEJSCE
Zuzanna Sypka

Klasa VII -  Szkoła Podstawowa 
im. Fryderyka Chopina w Babsku

III MIEJSCE
Agata Chruślińska

Klasa VII -  Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach

ODBIÓR NAGRÓD
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PODPISANIE UMÓW O POWIERZENIE
GRANTÓW PROW

W dniu 23 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd 
Stowarzyszenia podpisał dwie umowy o przyznanie pomocy na projekty grantowe w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt grantowy pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w Krainie 
Rawki” ma na celu wzrost zintegrowania i aktywności mieszkańców poprzez realizację  
przedsięwzięć mających na celu rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno - 
integracyjnych na obszarze działania LGD "Kraina Rawki"  Łączna wartość projektu to 
277 382,77, a kwota dofinansowania z Województwa Łódzkiego wynosi 259 000,00 zł.

Projekt grantowy pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych 
w gminach Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka i Regnów” ma na celu 
zwiększenie zintegrowania i aktywności społeczności obszaru LGD “Kraina Rawki” poprzez 
rozwój 6 ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych. Łączna wartość projektu 
to 232 757,56, a kwota dofinansowania z Województwa Łódzkiego wynosi 222 756,00 zł.

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku, podpisaliśmy 12 umów o powierzenie grantów na 
realizację zadań grantowych w ramach wymienionych wyżej projektów grantowych:

Zadania w projekcie pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych 
w gminach Biała Rawska, Kowiesy, Sadkowice i Regnów".

Gmina Biała Rawska realizuje grant pt. „Świetlica wiejska w Niemirowicach miejscem 
integracji mieszkańców” – wysokość dofinansowania 22 072,00 zł.

Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu realizuje grant pt. 
„Remont i doposażenie pomieszczeń dla Klubu Seniora w Domu Parafialnym Parafii Jeruzal” 

– wysokość dofinansowania 49 999,00 zł
.

Ochotnicza Straż Pożarna Puszcza Mariańska z siedzibą w Bartnikach realizuje grant pt. 
„Wyposażenie świetlicy przy OSP Puszcza Mariańska z siedzibą w Bartnikach” – wysokość 

dofinansowania 39 987,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłopoczynie realizuje grant pt. „Remont (modernizacja) 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Kłopoczyn” 

- wysokość dofinansowania 49 999,00 zł.

Stowarzyszenie "RAZEM DLA REGNOWA" realizuje grant pt. „Rozwój świetlicy wiejskiej 
w Annosławiu poprzez stworzenie nowego miejsca integracji” – wysokość dofinansowania 

49 748,00 zł.

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” realizuje grant pt. „Doposażenie altany 
wiejskiej w Cielądzu” – wysokość dofinansowania 47 195,00 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozówce realizuje grant pt. „Poprawa funkcjonalności świetlicy 
wiejskiej w Brzozówce - wyposażenie 

i bezpieczeństwo” – wysokość dofinansowania 41 438,00 zł.



-5-

Zadania w projekcie pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych 
w gminach Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka i Regnów”:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach realizuje grant pt. „Budowa miejsca rekreacji 
w Wilkowicach” – wysokość dofinansowania 30 000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie realizuje grant pt. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 
poprzez budowę boiska do piłki nożnej w Paplinie” – wysokość dofinansowania 49 390,00 zł.

CZTERY DĘBY realizuje grant pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w Leopoldowie” – wysokość 
dofinansowania 13 416,00 zł.

Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,Relax” Radziwiłłów realizuje grant pt. „Rozwój 
ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych - budowa wiaty wolno stojącej” - 

wysokość dofinansowania 35 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Regnów realizuje grant pt. „Budowa piramidy wspinaczkowej 
w Regnowie” – wysokość dofinansowania 49 996,00 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rylsku realizuje grant pt. „Budowa otwartej strefy aktywności 
w Wólce Strońskiej” – wysokość dofinansowania 44 954,00 zł.

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”.
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AKTYWNA I PEŁNA PASJI
KRAINA RAWKI

Rozpoczeliśmy realizację operacji własnej pt. „Aktywna i pełna pasji 
Kraina Rawki - organizacja warsztatów”.
 
Na terenie gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki” odbywa się cykl 
warsztatów rękodzieła - garncarskie wraz ze szkliwieniem, tworzenie 
naczyń z lastryka, tworzenia słodkich kosmetyków naturalnych oraz 
nowoczesne warsztaty tkackie.

Projekt jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii 
Rozwoju tj. zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących 
mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji 
mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez organizację cyklu 
warsztatów rozwijających ich pasje.

Operacja własna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty garncarskie w Bukowcu (gmina Żelechlinek)
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Warsztaty tkackie na małych krosnach w Bartnikach (gmina Puszcza Mariańska)

Warsztaty z kosmetyki naturalnej w Paplinie (gmina Kowiesy) i w Wiskitkach 

Operacja własna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty z lastryka w Matyldowie (gmina Rawa Mazowiecka) i w Białej Rawskiej
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WARSZTATY ZIELARSKIE
W ZIOŁOWYM ZAKĄTKU

W dniach 23-25 maja 2022 r. mieszkańcy z terenu LGD „Kraina Rawki” wzięli udział 
w warsztatach wyjazdowych w ramach projektu pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina 
Rawki - organizacja warsztatów”. Spędziliśmy dwa dni w Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczej „Ziołowy Zakątek“ w Korycinach na Podlasiu. Miejsce realizacji 
zadania zostało wybrane ze względu na ogromne doświadczenie Pana Mirosława 
Angielczyka właściciela ośrodka Ziołowy Zakątek i firmy Dary Natury. Ośrodek 
zajmuje się propagowaniem wiedzy zielarskiej, przy zachowaniu wiedzy o tradycji 
i zwyczajach w tej dziedzinie. Opiekunem grupy była Pani Anna Kołodziej. 
Pierwszy dzień wizyty rozpoczęliśmy od spaceru po ogrodzie botanicznym, sam 
właściciel podzielił się z nami swoją wiedzą na temat bogactwa przyrodniczego 
Podlasia, tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju. Opowiedział nam historię 
powstania i rozwoju tego wyjątkowego miejsca. Podczas pobyty przygotowane 
zostały nalewki z wykorzystaniem ziół na różne dolegliwości, Każdy uczestnik 
mógł skomponować swoją nalewkę np. na przeziębienie, na uspokojenie, na 
pobudzenie i inne. W czasie wolnym można było spacerować i oddychać 
nieskażonym podlaskim powietrzem, na terenie ośrodka znajduje się 
gospodarstwo ekologiczne, las, staw. Drugiego dnia zapoznaliśmy się z metodami 
obróbki ziół, warzyw i owoców w firmie Dary Natury, która sąsiaduje z Ziołowym 
Zakątkiem. Właściciel firmy opowiedział o różnych formach przechowywania 
i przetwarzania ziół, np. suszenie i liofilizowanie. Następnie wysłuchaliśmy 
wykładu Pana Mirosława o ziołach, jak i kiedy zbierać i oczywiście jak 
przechowywać.bMieliśmy okazję spróbować zupy z pokrzywy, babki i kiszki 
ziemniaczanej oraz lokalnych serów i lodów o smaku różanym czy pigwowym.
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Trzeciego dnia z żalem pożegnaliśmy Koryciny zaopatrzeni w zioła, sadzonki i inne 
niezbędne pamiątki. W drodze powrotnej pojechaliśmy na Górę Grabarkę, na której 
znajduje się utworzony w 1947r. Monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także 
trzy klasztorne cerkwie , na terenie osady znajduje się również prawosławny 
cmentarz. Następnie udaliśmy się do Drohiczyna, gdzie spotkaliśmy się z Panią 
Joanną Korpysz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie, która 
opowiedziała nam o działaniach na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Tygiel 
Doliny Bugu” i Lokalnej Organizacji Turystycznej "LOT nad Bugiem", oraz 
o powstaniu ZAGUBKA – Nadbużańskiego Ośrodka Promocji Produktu Lokalnego, 
który zajmuję się promocją produktów lokalnych Nadbużańskiego Podlasia. 
Znajduje się tam sala wystawowa, pokój zagadek, oraz sklep z lokalnymi 
produktami. W Drohiczynie zwiedziliśmy Muzeum Kajakarstwa, Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej - PUSZCZYK oraz Park Kulturowo – Historyczny „Bug – pogranicze 
kultur i religii” gdzie można też było obejrzeć wystawę starych motorów. Wizytę 
zakończyliśmy obiadem w Restauracji Zamkowa gdzie spróbowaliśmy lokalnej 
potrawy - zaguby - to danie z ziemniaków i ciasta pierogowego charakterystyczne 
dla kuchni podlaskiej regionu nadbużańskiego.

Operacja własna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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KONKURS
"NAJPIĘKNIEJ UMAJONE"

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

Konkurs na najpiękniej umajone przydrożne kapliczki i krzyże to już tradycja na 
obszarze LGD "Kraina Rawki". W maju ogłosiliśmy 3 edycję!

Konkurs ma 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”. 

Udział w konkursie mogli wziąć mieszkańcy, sołectwa i organizacje pozarządowe 
mające siedzibę na obszarze działania LGD „Kraina Rawki”, tj. na terenie Gmin: 
Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, 
Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.

W tym roku zmieniliśmy formę i laureaci konkursu zostali wybrani na podstawie 
oceny Komisji Konkursowej. 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 oraz autorkę wierszy o przydrożnych 
kapliczkach pt. „Szukając wiatru w polu…” – Panią Marię Jolantę Hein. Niestety nie 
wszyscy zaproszeni mogli uczestniczyć w pracach Komisji.
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1 czerwca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Rawki” Komisja Konkursowa dokonała oceny 19 kapliczek i 13 krzyży zgłoszonych 
do konkursu „Najpiękniej Umajone”. Przyznano nagrody za 3 pierwsze miejsca 
oraz wyróżniono 5 zgłoszeń.

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.
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GRANTY KRAINY RAWKI
II NABÓR

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Regnów - 12 500 zł,  Gmina Biała 
Rawska - 11 000 zł, Gmina Cielądz - 11 000 zł, Gmina Sadkowice - 10 100 zł, Gmina 
Żelechlinek - 10 100 zł, dla pozostałych gmin tj. Kowiesy, Puszcza Mariańska, 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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