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WARSZTATY GARNCARSKIE W REGNOWIE
Warsztaty garncarskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie poprowadził 
Pan Bogdan Ignaczak. Z uczestnikami warsztatów spotkaliśmy się aż trzy razy. 
Rozpoczęliśmy 28 czerwca i stworzyliśmy ptaszki, kwiatuszki i inne wyroby z gliny. 
Następnie prace zostały wypalone przez Pana Bogdana i tydzień później 
spotkaliśmy się, żeby ozdobić dzieła uczestników. Ceramikę szkliwiliśmy za pomocą 
tradycyjnych pędzli. Wyroby uczestników zostały ozdobione wieloma kolorami, ale 
na efekt końcowy było trzeba jeszcze zaczekać. Na ostatnim spotkaniu uczestnicy 
odebrali swoje wyjątkowe prace.
Operacja własna pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów” 
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.

RAWKA POSPRZĄTANA!
W dniu 2 lipca 2022 (sobota) odbył się spływ kajakowy z akcją sprzątania rzeki 
Rawki. Posprzątaliśmy Rawkę na odcinku Żydomice-Kurzeszyn. Pogada jak zwykle 
straszyła od samego rana ale ostatecznie nas nie zawiodła. Niestety śmieci przez 
dwa lata przybyło. Po 4-godzinnym spływie wszyscy uśmiechnięci, choć trochę 
zmęczeni dotarli na miejsce, dzięki opiece naszego niestrudzonego instruktora 
Michała. Na koniec tradycyjnie odbyło się ognisko z kiełbaskami. 
Spływ kajakowy odbył się w ramach zadania publicznego pn.: „Płyniemy kajakiem 
przez czystą rzekę Rawkę” współfinansowanego ze środków Gminy Rawa 
Mazowiecka.
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WYJAZD STUDYJNY
DO WIOSKI BOCIANIEJ W NIEDZWIEDZICACH

NA DOLNYM ŚLĄSKU
W dniach 15-16 lipca 2022 r. mieszkańcy z obszaru LGD „Kraina Rawki” i LGD – 
„Gniazdo” wzięli udział w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt. 
„Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi”. Celem wizyty studyjnej było 
zainteresowanie uczestników bytowaniem i ochroną bociana białego oraz 
pokazanie możliwości wykorzystywania potencjału regionu i lokalnych zasobów 
oraz pasji mieszkańców w budowaniu oferty turystycznej na przykładzie Wioski 
Bocianiej w Niedźwiedzicach.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania Ceramiki Bolesławieckiej, gdzie 
zapoznaliśmy się z etapem produkcji naczyń kamionkowych, począwszy od 
wytworzenia masy ceramicznej, poprzez proces odlewu form, ręczne toczenie, 
oczyszczanie, wypalanie, zdobienie, szkliwienie, po ostateczny, drugi wypał 
kamionkowych naczyń. Następnie udaliśmy się do Ośrodka Ratowania Dzikich 
Zwierząt „Klekusiowo”, tam obejrzeliśmy prezentację nt. bociana białego oraz 
zwiedziliśmy ośrodek. Kolejnym celem była Wioska Bociania w Niedźwiedzicach, 
która zdobyła tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej roku 2017. Tego dnia nie 
zabrakło również części merytorycznej tj. prezentacji dot. zasad zakładania oraz 
funkcjonowania wiosek tematycznych, wykorzystania nowoczesnych technologii 
przy tworzeniu ofert pobytowych na przykładzie Questy - Wyprawy Odkrywców 
oraz ogólnoświatowej zabawy Geocaching. Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof 
Szustka - Krajowy Animator Wiosek Tematycznych.
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Drugiego dnia wróciliśmy do Niedźwiedzic, gdzie przeszliśmy trasę Questu pt. 
"Przygoda z bocianem”. Odwiedziliśmy również Żabice – Wioskę z Rechotem, gdzie 
mieliśmy niespodziewane spotkanie z żabim liderem oraz przeszliśmy trasę 
Questu „Wyprawa o płazach” oraz Miłkowice – Wioskę Kolejarzy i Quest „Historia 
z koleją w tle”. Dziękujemy wszystkim liderom i działaczom z Wiosek tematycznych, 
którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z etapu zakładania i wdrażania 
pomysłu na ich tematyczną wieś. To był dla nas bardzo owocny czas. Wróciliśmy 
z nowymi pomysłami, które mamy nadzieję uda się wykorzystać na naszym 
terenie.

Projekt współpracy „Nasz kochany bocian biały” współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Dnia 9 września 2022 r. w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu odbyło się pierwsze w tym 
roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Na 
wstępie Wójt Gminy Cielądz Pan Paweł Królak powitał Członków LGD.

Podczas Zebrania przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, Zarząd przedstawił 
sprawozdanie z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2021, a następnie odczytano 
sprawozdanie i wniosek Komisji Rewizyjnej. Po czym zostały podjęte następujące uchwały: 
uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok, uchwała w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia 
Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina 
Rawki” w 2021 roku.

W trakcie przerwy w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbyło 
się posiedzenie Zarządu LGD, podczas którego podjęto uchwałę o przyjęciu Miasta 
Rawa Mazowiecka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 
Oznacza to, że obecnie będziemy działać na terenie całego powiatu rawskiego!

Następnie zostały omówione propozycje zmian w statucie. Największa zmiana dotyczy 
rozszerzenia obszaru działania LGD „Kraina Rawki” o miasto Rawa Mazowiecka. Członkowie 
LGD „Kraina Rawki” jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany Statutu 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz uchwałę w sprawie 
rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Podczas dalszej części Zebrania zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Obrad Walnego Zebrania, zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia, 
zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zmiany Regulaminu 
Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia i zmiany Regulaminu naboru wniosków w ramach 
działania „Granty Krainy Rawki”.
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JUBILEUSZ 15-LECIA
LGD "KRAINA RAWKI"

9 września br. w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu świętowaliśmy rocznicę 15 lat od 
powstania LGD „Kraina Rawki”.

Był to czas podsumowania dotychczasowej działalności, wspomnień, przemyśleń, 
podziękowań i gratulacji. Przeglądając fotografie z minionych lat, miło widzieć nie tylko 
upływ czasu, ale przede wszystkim prężne działanie LGD. Te dokonania zarówno na 
obszarze naszego działania poprzez widoczne inwestycje i wydarzenia oraz poza nim 
poprzez udział w licznych szkoleniach, wyjazdach studyjnych i wydarzeniach 
promocyjnych, były możliwe dzięki zaangażowaniu członków LGD oraz dzięki wsparciu 
z Unii Europejskiej początkowo w ramach Pilotażowego Programu LEADER, później 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli obchodzić wspólnie z nami nasz jubileusz, za liczne 
przybycie, podziękowania i wyrazy uznania. Było nam niezmiernie miło, że zechcieli 
Państwo spędzić z nami ten wyjątkowy czas.

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Królakowi Wójtowi Gminy Cielądz za gościnę i pomoc 
w organizacji wydarzenia, Międzypokoleniowemu Zespołowi Folklorystycznemu "Cymbarka" 
za piękny występ i Pani Monice Kamińskiej Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Cielądzu za pomoc w obsłudze wydarzenia.
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FESTIWAL KOBIET KREATYWNYCH
"BABKI W BABSKU"

W ramach projektu współpracy pt. „Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość” który 
realizujemy w partnerstwie z LGD "Ziemia Chełmońskiego" i LGD "Zielone Sąsiedztwo" 
został zorganizowany w dniu 17 września w Babsku Festiwal Kobiet Kreatywnych „BABKI 
w BABSKU” – było to jednodniowe wydarzenie, w którym wzięło udział 60 kobiet z obszaru 
działania LGD „Kraina Rawki”. Festiwal odbył się w Spichlerzu Babsk, klimatycznym miejscu 
w gminie Biała Rawska prowadzonym przez Olgę Jagielińską.

Festiwal rozpoczęliśmy od powitania naszych Gości i przedstawienia informacji na temat 
projektu „Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość”,  o projekcie i działaniach Stowarzyszenia 
opowiedziała dyrektor biura Marta Szymczak. Na powitanie każda z Pań otrzymała 
materiały promocyjne, książkę „Pozytywnik dla duszy i ciała” oraz wianek.

Po prezentacji odbył się wykład motywacyjny pt. "Uwierz w siebie i weź życie w swoje ręce" 
poprowadzony przez psycholog Katarzynę Bogusz-Przybylską która od 10 lat pomaga 
kobietom zaakceptować siebie oraz prowadzi bloga dla kobiet (www.BabskieTabu.pl). 
Podczas wykładu Panie omawiały  najczęściej spotykane blokady u kobiet jeśli chodzi 
o wprowadzanie zmian w życie - zwłaszcza w życie zawodowe.
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Festiwal zakończyliśmy warsztatami relaksacyjnymi poprowadzonymi przez Justynę 
Czudek z BAJLA Anna Królikowska (www.bajla.pl) w ramach którego uczestniczki poznały 
proste techniki relaksacji, automasażu i ćwiczenia oddechowe, panie otrzymały także 
materiały aby mogły takie ćwiczenia wykonywać samodzielnie w domu. Druga grupa wzięła 
udział w  Koncercie Mis Kryształowych  poprowadzonym przez Olę i Roberta z Instytuty 
Roberta Noble (www.misykrysztalowe.pl), przy dziękach mis, uczestniczki mogły oczyścić 
ciało i umysł oraz pogłębić swoją koncentrację i samoświadomość.

.

Po krótkiej przerwie Panie wzięły udział w warsztatach rękodzieła które poprowadziła firma 
Świeżo Cięte Kwiaty i Dekoracje (www.swiezociete.pl),  uczestniczki mogły w zrobić obrazy 
z mchu lub świece zapachowe.

Festiwal był pierwszym etapem projektu „Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość” 
realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.
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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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