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W tym numerze Biuletynu LGD „RW”

Szanowni Państwo, 
Oddajemy do Waszych rąk kolejny 

numer Biuletynu LGD „RW” w nadziei, 
że przybliży on Wam naszą działalność  
i pozwoli na jeszcze lepszą współpra-
cę w przyszłości. Jesteśmy dumni, że 
cele wyznaczone na początku udaje 
nam się realizować. Z każdym naborem 
składanych jest coraz więcej wniosków  
o dofinansowanie różnego rodzaju 
działań i inicjatyw, a składane wnio-
ski są coraz lepiej przygotowane pod 
względem merytorycznym. To pokazuje,  
że pięć lat działalności LGD „RW” nie 
jest czasem straconym. Dzięki środ-
kom unijnym przyznawanym na różne 
działania w ramach m.in. Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (w tym 
programu Leader) mamy na pozio-
mie lokalnym możliwość współdecy-
dowania o wydatkowaniu środków  
z budżetu UE, a co więcej – także apliko-
wania o nie też na poziomie lokalnym! 

Przed nami kolejne nabory. Mam  na-
dzieję, że powstaną kolejne inwestycje 
rozwijające lokalną bazę turystyczną  
i powstaną nowe gospodarstwa agro-
turystyczne. Mam też nadzieję, że 
uda się zrealizować projekty w ob-
szarze kultury i ochrony dziedzictwa  

narodowego – tak historycznego, jak  
i przyrodniczego. Oczekujemy również 
kolejnych lokalnych inwestycji w obiekty 
sportowe i rekreacyjne. 

Obecny okres finansowania na  
lata 2007-2013 powoli dobiega koń-
ca. Nie oznacza to jednak końca naszej 
działalności! Z optymizmem patrzy-
my w przyszłość, bo dotychczasowa 
działalność LGD „Równiny Wołomiń-
skiej” jest bardzo wysoko oceniana na 
zewnątrz. Dowodem na to jest fakt, 
że znaleźliśmy się w grupie zaledwie 
7 spośród 35 LGD z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego, które otrzymały 
dodatkowe środki do wykorzystania  
w 2013 i 2014 roku (patrz ramka wyżej). 

W najbliższym czasie, zamierzamy we 
współpracy naszej LGD z LGD z Siedlec  
i Łochowa wyznaczyć szlak pielgrzym-
kowy z Przesmyk (koło Siedlec) przez 
Jarnice, Jadów do kościoła św. Jakuba 
na warszawskim Tarchominie. W ten 
sposób włączymy się do pokrywającej 
całą katolicką Europę sieci Dróg Jaku-
bowych prowadzących do grobu tego 
Apostoła w Santiago de Compostella. 
To ważne nie tylko w wymiarze ducho-
wym, ale także w wymiarze kulturowym. 
Już w średniowieczu Santiago było  

drugim najważniejszym po Jerozolimie 
celem ówczesnych peregrynacji (patrz 
str. 8-9 Biuletynu).

Szanowni Państwo, dziękujemy 
wszystkim naszym partnerom za do-
tychczasową współpracę i zapraszamy 
do podejmowania kolejnych działań, do 
realizowania kolejnych projektów. Skoro 
dysponujemy dodatkowymi środkami 
finansowymi, postarajmy się wszyscy 
możliwie jak najowocniej je wykorzystać. 

Rafał Rozpara 
Prezes LGD 

„Równiny Wołomińskiej”
16 stycznia 2013 r.

Z przyjemnością in-
formujemy Państwa, 
że LGD „Równiny Woło-
mińskiej” znalazła się 
w gronie 7 z 35 funk-
cjonujących na terenie 
woj. mazowieckiego Lo-
kalnych Grup Działania, 
które uzyskały  dodat-
kowe środki na realiza-
cję Lokalnej Strategii 
Rozwoju. 

Nasza LGD otrzyma 
5.119.000,00 zł ze środ-
ków PROW (Leader) na 
realizację zadań dodat-
kowych w ramach LSR 
(w latach 2013-2014).

Warto z nami współpracować!

Z OSTATNIEJ 
CHWILI
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Działania te skierowane są do osób, które chcą rozpo-
cząć działalność gospodarczą lub rozwinąć dotychczaso-
wą. Beneficjenci mogą liczyć na refundację poniesionych 
wydatków wynoszącą do 50% kosztów kwalifikowalnych 
projektu.  W przewidzianym przez LGD terminie złożono 
14 kompletnych wniosków, a w tym:

 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw
– 7 wniosków – na łączną kwotę 1 275 104,29 zł 
(przewidywany limit 1 100 000,00 zł)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– 7 wniosków – na łączną kwotę 579 755,00 zł 
(limit wynosił 321 526,84 zł)

Po sprawdzeniu wniosków, 1 października 2012 r. Ra-
da LGD podjęła uchwałę na temat zgodności projektów  
z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”. 
Tylko jeden ze złożonych wniosków okazał się niezgodny 
z LSR. Następnie wnioski były oceniane pod względem 
kryteriów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przy-
znawano im punkty. Uchwałę dotyczącą ostatecznego  
zakwalifikowania projektów podjęto podczas zebrania  
Rady 5 listopada 2012 r. 

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” pierwsze miejsce z najwyższą liczba punktów zajął 
projekt Gospodarstwa Sozologicznego  „Dwór Franciszków” 
sp. z o. o. pod nazwą „Równina Wołomińska wita gości” – 

rozwój zaplecza turystyczno-rekreacyjnego poprzez do-
posażenie i modernizację Dworu Franciszków.  W wyniku 
realizacji operacji zostanie utworzona szeroka oferta usług 
hotelowo-turystycznych przez Wnioskodawcę we Francisz-
kowie w gminie Tłuszcz. Pełna realizacja inwestycji wpłynie 
pozytywnie na rozwój obszaru LGD „RW” pod względem 
turystycznym i gospodarczym przy uwzględnieniu wa-
lorów historycznych i kulturowych. Projekt wpisuje się aż  
w pięć przedsięwzięć LSR i zakłada utworzenie trzech 
miejsc pracy. Kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł.

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej” pierwsze miejsce zajął projekt Pana  
Cezarego Rosy pod tytułem „Otwórzmy się na nowe moż-
liwości – zakup maszyny do świadczenia usług”. Pan  
Rosa zamierza otworzyć działalność gospodarczą świad-
czącą usługi w obszarze turystycznym oraz związanym  
z rolnictwem. Operacja ma charakter komplementarny 
do innych projektów realizowanych za pośrednictwem 
LGD „RW”. Projekt wpisuje się w dwa przedsięwzięcia LSR,  
zakłada utworzenie jednego nowego miejsca pracy.  
Kwota pomocy to 100 000,00 zł. 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w szkoleniach prowa-
dzonych przez LGD „Równiny Wołomińskiej” oraz benefi-
cjentom, którzy złożyli wnioski – dziękujemy i zachęcamy 
do dalszej współpracy. 

Pełne listy projektów wybranych w ramach obydwu dzia-
łań i objętych dofinansowaniem prezentujemy na następ-
nej stronie.                                                   Jacek Staniszewski

Ostatnie nabory w LGD
 
Od 27 sierpnia do 10 września 2012 r. LGD „Równiny Wołomińskiej” prowadziło nabory z działań 
„Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”  oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

W kategorii „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” pierwsze miejsce zajął projekt  „Dworu Franciszków” 
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Ostatnie nabory w LGD
 
Ciag dalszy ze strony 3. – pełna lista projektów, które uzyskały dofinansowanie

Lp.

1

2

3

4

5

6

Nazwa beneficjenta

Gospodarstwo Sozologiczne  
 „Dwór Franciszków” sp. z o. o.

Eventownia Anna Milcz

Dekor-Styl 

Grzegorz Matuszewski
Dariusz Mejer 

Rafał Dąbrowski

Firma Handlowo-Usługowa  
      MARGER Maria Gruszczyńska

Przyznana 
kwota w zł.

300 000,00

300 000,00

91 589,29

149 500,00

49 015,00

200 000,00

1 090 104,29

Tytuł operacji

Równina Wołomińska wita gości – rozwój zaplecza turystyczno-rekreacyjnego poprzez  
doposażenie i modernizację Dworu Franciszków.

Rozwój firmy Eventownia Anna Milcz poprzez wdrożenie do sprzedaży nowych produktów oraz 
zwiększenie zatrudnienia.

Produkcja drewnianych opakowań i pozostałych wyrobów z drewna.

Zakup ładowarki teleskopowej do prac ziemnych w ramach rozwijania działalności.  
Unowocześnienie parku maszynowego.

Zamierzam rozpocząć działalność ślusarską, rzemiosło i rękodzieło, działalność handlowo- 
-usługową (produkcję, handel i montaż przęseł, bram, balustrad, krat, wieszaków, świeczni-
ków i innych wyrobów z metalu, prace rozbiórkowe, wykonywanie ogrodzeń z klinkieru, siatki  
i panela, montaż: przęseł, bram, siłowników, domofonów, skrzynek na listy).

Beneficjent nie załączył dokumentów umożliwiających stwierdzenie tytułu operacji.

Razem

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej
Lp.

1

2

3

4

Nazwa beneficjenta

Cezary Rosa

Małgorzata Miszczuk

Mirosław Maguza

Bogdan Suchta

Przyznana 
kwota w zł.

100 000,00

50 399,59

85 081,00

100 000,00

335 480,59

Tytuł operacji

Otwórzmy się na nowe możliwości – zakup maszyny do świadczenia usług

Planowana operacja polega na podjęciu działalności pozarolniczej: wynajmowaniu sali wraz z zapleczem  
kuchennym do organizacji przyjęć, szkoleń oraz różnego imprez i spotkań. W tym celu niezbędne jest wypo-
sażenie zaplecza kuchennego w urządzenia umożliwiające podgrzanie posiłków a także ich przechowywanie. 
Z kolei w przypadku sali konieczne jest wyposażenie jej w stoły i krzesła a także niezbędną zastawę stołową. 
Ponieważ wnioskodawca zakłada także, że sala będzie stanowiła nie tylko miejsce organizacji przyjęć, a także 
szkoleń czy wernisaży, celowe jest wyposażenie sali w sprzęt audio-wideo. Dobrze wyposażona sala powin-
na wpłynąć na trwałość operacji. Ponadto w najbliższej okolicy brak jest tego typu rozwiązań. Planowana  
operacja jest uzasadniona, a zakup sprzętu, urządzenie oraz wyposażenie niezbędne do świadczenie usług  
na wysokim poziomie przyczyni się do przyciągnięcia osób, w tym turystów spoza pow. wołomińskiego.

Planowane przedsięwzięcie polega na zakupie nowych maszyn rolniczych: ciągnika, ładowacza i owijarki. 
Sprzęt ten będzie bazą i zapleczem technicznym dla firmy w Grabiu Starym, Gmina Wołomin. Działalność 
firmy będzie polegała na świadczeniu usług okolicznym rolnikom w produkcji roślinnej. Obserwując realia 
rolnictwa na swoim terenie widzę duże powodzenie takiego przedsięwzięcia. Na początku zamierzam sam 
w ramach samozatrudnienia świadczyć usługi rolnikom.

Przedmiotem planowanej operacji jest zakup specjalistycznych maszyn rolniczych. Realizacja powyższej  
inwestycji pozwoli na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla ludności.  
Działalność będąca przedmiotem wniosku obejmowała będzie usługi wspomagające produkcję roślinną.  
Są to prace prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt. 
Usługi w tym zakresie wykonywane będą na własny rachunek.

Razem

Zgodnie z § 9 ust.3 rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008r. LGD mogło wybrać wnioski do wysokości 120% limitu środków dostępnych na ten nabór.
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Inwestycje z LGD „RW”
Środki finansowe, które w różnych naborach wniosków są rozdzielane przez Lokalną Grupę Działania, 
są wydatkowane nie tylko na tzw. projekty miękkie. Duża część środków jest przeznaczana bowiem 
na inwestycje w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi”. Te inwestycje to boiska ze sztuczną 
nawierzchnią a także budowa chodników...

PROW – Odnowa i rozwój wsi

O te środki skutecznie aplikują poszczególne gminy na obszarze działania naszej LGD. I wbrew pozorom korzystac  
z nich mogą nie tylko gminy wiejskie, ale także miejsko-wiejskie, o ile inwestycje prowadzone są nie na terenie samych 
miast, we wsiach wchodzących w skład tych gmin. Skorzystały na tym w minionych latach miejsko-wiejskie gminy  
Wołomin (Zagościniec), Wyszków (Leszczydół Nowiny, Olszanka, Gulczewo) czy Tłuszcz (Stryjki, Jasienica).

Na zdjęciach niżej prezentujemy dwie wybrane inwestycje z gmin Wołomin i Wyszków.                                              R. Sz.

GMINA  
WYSZKÓW 

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Zadanie: Uporządkowanie 
przestrzeni publicznej  

poprzez budowę chodników  
w miejscowościach: Gulczewo, 
Olszanka i Leszczydół Nowiny

Całkowita wartość projektu: 
1.181.205,12 zł  

(obecnie trwa przygotowy- 
wanie wniosku o aneks  

do umowy, prawdopodobna 
ostateczna wartość zadania 

wyniesie 813.559,55 zł;  
wartość dofinansowania  

nie ulegnie zmianie)

Wartość dofinansowania: 
500.000,00 zł

GMINA 
WOŁOMIN
Działanie:  
Odnowa i rozwój wsi

Zadanie: Budowa 
ogólnodostępnego 
kompleksu rekreacyjnego 
sportowego w Zagościńcu 
(zagospodarowanie  
terenu – boiska szkolne)

Całkowita wartość 
projektu:  427.455,35 zł 

Wartość  
dofinansowania:  
250.250,00



www.lgdrw.pl

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”6 nr 5/2013

Mogły w nim brać udział 5-osobowe drużyny ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjów. Konkurs na szczeblu LGD 
został podzielony na dwa etapy. W pierwszym, trwającym 
od 5 do 19 października 2012 r., zgłoszone drużyny nad 
syłały prace (w dowolnej formie) związane z tematem  
przewodnim konkursu. Za uzyskane prace można było uzy-
skać do 50 pkt.  Drugim etapem był test składający się z 50  
pytań (1 pyt. = 1 pkt). Odbywał się on równole- 
gle w LGD „RW” oraz w SKPR 26 października 

2012 r. Suma punktów za pracę oraz zebranych podczas  
testu decydowała o zwycięstwie danej drużyny. Ponadto  
w planowanym kolejnym etapie konkursu reprezentacja 
osób z najlepszymi wynikami zmierzy się na szczeblu kra-
jowym z reprezentacjami innych Lokalnych Grup Działania. 
Zaplanowano nagrody zbiorowe dla 3 pierwszych drużyn 
oraz indywidualne dla reprezentacji LGD „RW”. 

Dziękujemy uczestnikom oraz opiekunom 
wszystkich sześciu drużyn za udział. 

Oprac. Jacek Staniszewski

Edukacja ekologiczna
W ramach Projektu Współpracy o akronimie OPUSS (Ogólnopolska Promocja Urządzeń 

Solarnych Solis) LGD „Równiny Wołomińskiej” wraz z LGD „Stowarzyszenie Kapitał-Praca-Rozwój” 
zorganizowały konkurs „Energia Odnawialna Wokół Nas”

PROJEKTY WSPÓŁPRACY – KONKURS OPUSS SOLIS

III miejsce (tylko w części plastycznej)  
– Zespół Szkół im. Rzeczypospolitej  
Norwidowskiej w Strachówce

II miejsce (w części plastycznej i klasyfikacji 
łącznej) – Zespół Szkół im. Władysława 

Podkowińskiego w Mokrej Wsi

I miejsce (w części plastycznej i klasyfikacji 
łącznej) – Szkoła Podstawowa w Szewnicy
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Spotkanie poprowadził Pan Marek Gąsiorowski – Czło-
nek Zarządu Stowarzyszenia Slow Food Polska, który wy-
głosił wykład „Cudze chwalicie swego nie znacie” na temat 
kuchni tradycyjnej i regionalnej oraz produktów regional-
nych używanych do produkcji potraw. Następnie w sali ko-
minkowej ośrodka Lipnik Park został zorganizowany kon-
kurs potraw tradycyjnych i regionalnych, przygotowanych 
wcześniej przez uczestników.

Jury w składzie: 
Marek Gąsiorowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia 

Slow Food Polska, degustator
Stanisław Jastrzębski – Wójt Gminy Długosiodło
Ewa Karczewska – Zastępca Wójta Gminy Długosiodło
Rafał Rozpara – Prezes LGD „Równiny Wołomińskiej”
Beata Trojanek – Wiceprezes LGD „RW”
Maciej Puławski – Członek Rady LGD „RW”
Jacek Staniszewski – doradca beneficjentów z LGD „RW”
Józef Latyfowicz – Właściciel Karczmy „Wielka Lipa”
– oceniło potrawy za smak, wygląd, nazwę i oryginalność. 

Następnie członkowie jury wręczyli nagrody rzeczowe dla 
najlepszych. Za pierwsze miejsce maszynkę do mielenia 
mięsa, za drugie – opie-
kacz, gofrownicę i mini-
grill w jednym, za trzecie 
– mikser wraz z jogurtni-
cą. Pozostali uczestnicy 
za udział w konkursie 
otrzymali blendery (roz-
drabniacze).

I miejsce zajęła Pa-
ni Joanna Szydlik  
z Gminy Brańszczyk za 
wykonanie trzech po-
traw: brańszczykowskie 
kuchy, bużny leszcz  
w zalewie octowej i po-
mazonkę. 

II miejsce zajęła Pani 
Danuta Jasińska z Gmi-
ny Klembów za produk-
ty wykonywane metodą 
tradycyjną: szynkę z no-
gą, kiełbasę palcówkę  
i pasztetową. 

III miejsce zajęła Pa-
ni Ewa Wagner za dwie 
potrawy: tort „Zimowy 
ogród” i rybę faszerowa-
ną Babci Zosi.

Wyróżnienia otrzymały:
– Grupa „Wyjątkowe mamy” z Gminy Długosiodło za karkówkę z grzybkami  
po długosiedlsku, którą przygotowywała Pani Anna Sobiewska;
– Grupa „Super mamy”, także z Gminy Długosiodło, za  
„długosiedlską babkę kartoflaną”, którą przygotowywała Pani Katarzyna 
Kolasińska
– Pani Anna Gołoś z KGW z Gminy Strachówka za cepeliny z miętą – odkrycie 
nowego smaku na warsztatach kulinarnych
– Pani Eliza Ołdak z KGW z Gminy Strachówka za cepeliny z mięsem
– Pani Elżbieta Gołoś z KGW z Gminy Strachówka za kiszoną kapustę z kaszą  
na żeberkach
– Pani Hanna Wronka z KGW Równe w Gminie Strachówka za krokieciki 
mięsno-kurkowe
– Pani Helena Żołek z KGW Równe za bigos bezmięsny – słodka kapusta  
i za placki ziemniaczane z grzybkami
– Pani Marzanna Łokietek z KGW Równe za sałatkę z boczkiem
– Pani Sabina Nasiadka z Gminy Długosiodło za zupę zbójecką

Po zakończonej ocenie potraw i wręczeniu nagród wszy-
scy uczestnicy warsztatów, zarówno startujący w konkur-
sie autorzy potraw jak i członkowie komisji wzięli udział we 
wspólnej biesiadzie.

Beata Trojanek

Warsztaty kulinarne
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” w ramach projektu współpracy SZREK  
(Smaczna Regionalna Europejska Kuchnia) zorganizowała 1 października 2012 roku 
warsztaty kulinarne. Impreza odbyła się w Nowym Bosewie na terenie ośrodka Lipnik Park

PROJEKTY WSPÓŁPRACY – SZREK

Zwycięzczyni konkursu pani Joanna Szydlik z Prezesem LGD „Równiny Wołomińskiej” 
Rafałem Rozparą i Wójtem Gminy Długosiodło Stanisławem Jastrzębskim
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To wyjątkowe wyróżnienie, bo choć zaproszona przez 
JE metropolitę abpa Juliana Barrio Barrio polska grupa  
liczyła ponad sto osób, to tylko dwie były z terenu diecezji 
warszawsko-praskiej. Większą część polskiej grupy stano-
wili Małopolanie: przedstawiciele Bractwa św. Jakuba Ap.  
w Więcławicach oraz krakowskiego Towarzystwa Strzelec-
kiego „Bractwo Kurkowe”. Polacy do najsłynniejszego hisz-
pańskiego sanktuarium udali się pod duchowym przewod-
nictwem biskupa krakowskiego Grzegorza Rysia. 

Przyszłość Europy
9 listopada polscy pielgrzymi uczestniczyli we Mszy 

św. odprawionej pod przewodnictwem bp. Grzegorza Ry-
sia w kaplicy Matki Bożej z Pilar, w katedrze w Santiago  
de Compostela. Następnie wzięli udział w konferencji zor-
ganizowanej w Seminarium Mayor, gdzie wysłuchali m.in. 
ks. Elisardo Temperána Villaverde. Kanclerz Metropolity 
Santiago przedstawił historię przybycia relikwii, powstania 
katedry i rozwój ruchu pielgrzymkowego w Santiago oraz 
jego dynamikę w ostatnim 30-leciu. Z kolei bp Grzegorz Ryś 
w wykładzie Tożsamość i jedność Europy – w 30. rocznicę 
„Aktu Europejskiego” powiedział m.in.: - Przyszłość Europy 
i chrześcijaństwa w Europie, to bez wątpienia jeden z naj-
częściej dyskutowanych dzisiaj tematów. 30. rocznica „Ak-
tu Europejskiego” stanowi dobrą okazję, aby postawić je  

na nowo. W wygłoszonym wówczas w Composteli sło-
wie Jan Paweł II uznał wszak chrześcijaństwo nie tylko 
za element konstytutywny tożsamości Europy, ale także 
kluczowy dla jej kulturowej i duchowej jedności... Biskup 
zakończył swe rozważania stwierdzeniem, że drogą do 
chrześcijańskiej jedności współczesnej Europy jest nowa 
ewangelizacja, ponieważ nasz kontynent cierpi na brak 
chrześcijan żyjących głęboko własnym chrztem.

Relikwie krwi Bł. Jana Pawła II
Kulminacyjnym punktem uroczystości rocznicowych 

była odprawiona w południe, 10 listopada br. w katedrze 
w Santiago de Compostela Eucharystia, której przewodni-
czył abp Julian Barrio Barrio. W homilii Arcybiskup po raz 
kolejny przypomniał słowa wypowiedziane przez bł. Jana 
Pawła II przed 30 laty: Cała Europa odnalazła się wokół tej 
pamiątki świętego Jakuba, w tych samych wiekach, w któ-
rych budowała się jako kontynent jednorodny i zjednoczo-
ny duchowo.

W czasie Mszy św. bp. Grzegorz Ryś, przekazał na rę-
ce abp. Juliána Barrio Barrio relikwie krwi bł. Jana Paw-
ła II oraz relikwiarz ufundowany przez pielgrzymów 
z Polski. Kolejnym polskim akcentem uroczystości  
było podarowanie przez Bractwo Kurkowe z Krako-
wa pamiątkowej tablicy. Na zaprojektowanej przez 

Z Równiny Wołomińskiej...

Drogą św. Jakuba
...do Santiago de Compostella

Dokladnie w 30. rocznicę wygłoszenia przez Jana Pawła II „Aktu Europejskiego”, 9-10 listopada br.,  
polska delegacja wzięła udział w uroczystościach w Santiago de Compostela. Przybyli na nie wierni  
z całej Europy, a wśród nich znalazło się dwóch przedstawicieli LGD RW: Janusz Tomasz Czarnogórski  
i Henryk Ciok. Polska delegacja zawiozła do Santiago relikwię krwi Bł. Jana Pawła II

Polska delegacja dotarła także do Fatimy. Janusz Tomasz Czarnogórski drugi 
od prawej, Henryk Ciok czwarty od prawej

Polacy zawieźli do Santiago de 
Compostella relikwię krwi Bł. Jana 
Pawła II. – Ręce drżą, gdy człowiek 
ma okazję dotknąć takiego Daru  
– mówi Janusz Tomasz Czarnogórski
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prof. Czesława Dźwigaja, a poświęconej przez kard. Sta-
nisława Dziwisza tablicy wyryto (w języku hiszpańskim  
i polskim) słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane  
9 listopada 1982 r.:  Pielgrzymowanie zbliżało, umożliwia-
ło kontakt i jednoczyło ludy, do których z upływem wieków 
docierało przepowiadanie świadków Chrystusa. 

Tego samego dnia odsłonięto też drugą tablicę, na któ-
rej upamiętniono pielgrzymki do sanktuarium św. Jakuba  
w Santiago de Compostela dwóch papieży: bł. Jana Pawła 
II (1982 i 1989) oraz Benedykta XVI (2010). 

Botafumeiro i tiraboleiros
Jak pielgrzymkę do Santiago de Compostella wspomina-

ją dwaj członkowie LGD Równiny Wołomińskiej?
– Udział w tak wyjątkowej uroczystości to prawdziwy za-

szczyt i głębokie przeżycie duchowe – mówił po powrocie 
Henryk Ciok. Z kolei Janusz Tomasz Czarnogórski dodał:  
– Niezapomnianym przeżyciem była możliwość podziwiania 
najbardziej okazałej na świecie kadzielnicy – tzw. botafume-
iro. Jest ona używana jedynie podczas największych świąt 
i nabożeństw. Ma 160 cm wysokości, waży 80 kg, a do jej 
podwieszenia na linie, rozpalenia i rozkołysania potrzeba aż 
ośmiu ludzi, zwanych tiraboleiros.

Drogi Jakubowe
Według słów Bł. Jana Pawła II Europa rodziła się na 

drogach św. Jakuba, czyli na szlakach pielgrzymich do 
świątyń pod wezwaniem tego Świętego. Na obsza-
rze działania Lokalnej Grupy Działania  „Równiny Wo-
łomińskiej” jest tylko jedna parafia pw. św. Jakuba.  
– Znajduje się ona w Jadowie (patrz zdjęcie na okładce)  
i mamy nadzieję, że uda nam się w ramach współpracy na-
szej LGD z LGD z Siedlec i Łochowa wyznaczyć szlak piel-
grzymkowy z Przesmyk (k. Siedlec) przez Jarnice, Jadów  
do kościoła św. Jakuba na warszawskim Tarchominie  
– mówi prezes LGD RW Rafał Rozpara i dodaje: Będzie to  
część europejskiej sieci Dróg św. Jakuba Starszego Apostoła,  
które prowadzą m.in. z Wilna przez Warszawę, Wrocław, 
Kolonię, Akwizgran, Brukselę, Paryż, Orlean, Bordeaux, 
Pampelunę i Burgos aż do Santiago de Compostela. Idea 
wyznaczenia szlaku w naszej okolicy wpłynęła na decyzję 
o delegowaniu dwóch członków naszej LGD na pielgrzym-
kę do Santiago de Compostella, dokąd co roku zmierzają  
pielgrzymi z całej Europy.                                         Robert Szydlik

Botafumeiro – najsłynniejsza i prawodpodobnie 
największa kadzielnica w Europie w Katedrze św. Jakuba 
w Santiago de Compostella (Hiszpania, Galicja)

Muszla pielgrzymia wyznacza 
Drogi św. Jakuba Starszego Ap. 
Na zdjęciach polskie oznaczenia 
szlaku z Olsztyna do Torunia  
i z Sandomierza do Krakowa
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Jest Pan Wójtem Poświętnego trzecią kadencję. Jak 
wspomina pan początki?

Gdy obejmowałem urząd w 2002 roku, gmina była w zapa-
ści. W swojej pierwszej kadencji skupiłem się na tym, by we 
współpracy z radą gminy zająć się budową dróg i remontami 
w szkołach. Naprawdę dużo udało nam się wtedy wybudo-
wać. Skorzystaliśmy wówczas niemało na współpracy z powia-
tem, pozyskaliśmy dużo środków z Urzędu Marszałkowskie-
go i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wybudowaliśmy  
w tamtym czasie bądź zmodernizowaliśmy 80% dróg na tere-
nie gminy, która ma 6000 mieszkańców i aż 28 miejscowości!

W poprzedniej kadencji przy jednej z głównych dróg 
w gminie stały tablice informujące, że jej przebudowa 
realizowana jest ze środków unijnych...

Tak. Zawsze aplikujemy o środ-
ki zewnętrzne, gdy prowadzone 
są nabory przez różne instytucje 
zajmujące się rozdziałem środków  
finansowych dla samorządów. Bez 
tych zewnętrznych dotacji nie uda-
łoby się nam przebudować tylu dróg  
i zbudować tylu chodników. W Gmi-
nie Poświętne mieszkają serdeczni 
ludzie, ale dochód w przeliczeniu 
na mieszkańca mamy najniższy ze 
wszystkim gmin w powiecie woło-
mińskim. Nie ma tu także większych 
zakładów produkcyjnych i zbyt wie-
lu podmiotów gospodarczych. Nasz 
budżet jest tak skromny, że bez wsparcia z zewnątrz nie-
wiele moglibyśmy zbudować, a o wodociągu nawet nie 
moglibyśmy marzyć. Dzięki dotacjom, o które walczymy, 
Gmina Poświętne systematycznie się rozwija. 

Jakie inne działania podejmował Pan jako wójt,  
by gmina mogła się rozwijać?

W poprzedniej kadencji postawiliśmy sobie za cel 
budowę sali gimnastycznej oraz zwodociągowanie 
gminy i budowę stacji uzdatniania wody. To pierw-
sze przedsięwzięcie jest już za nami, drugie – w trak-
cie realizacji. Dzięki środkom z Samorządowego Pro-
gramu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Województwie Mazowieckim udało nam się uposażyć kil-
ka jednostek OSP w gminie. Z PFRON-u uzyskaliśmy środki  
na zakup busa, którym wożone są do szkół niepełnospraw-
ne dzieci z terenu naszej gminy. 

Realizacja tych zadań wymaga współdziałania  
z radą gminy. Jaka ta współpraca układała się w kolej-
nych kadencjach?

Zawsze są tarcia między wójtem a radą. To naturalne, 
bo każdy radny chce, aby w jego okręgu coś się budo-

wało. Trzeba negocjować, aż do osiągnięcia kompromisu. 
W pierwszej i drugiej kadencji nie zawsze było lekko, ale 
zwykle udawało mi się dojść do porozumienia z radnymi. 
Niestety w tej kadencji – nie jest to przecież tajemnicą –  
porozumienie rzadko okazuje się możliwe. Opozycja negu-
je większość moich decyzji, chyba dla „zasady”.

W ubiegłym roku pojawiły się publikacje prasowe 
mówiące, że radni oskarżają Pana o nadużycia. W te-
lewizji regionalnej padły mocne słowa sugerujące, że  
z gminnej kasy zniknęły niemałe pieniądze!

Pod moim adresem padło wtedy wiele pomówień i zwy-
czajnych oszczerstw. W tej sytuacji najbardziej przykre 
było to, że nie dano mi możliwości do obrony, a przecież 
dziennikarze mają obowiązek wysłuchania dwóch stron  

w każdej takiej sprawie. Opozycja 
w radzie oskarżyła mnie o narusze-
nie dyscypliny budżetowej. Komisja 
Rewizyjna zawiadomiła Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych  
o swoich podejrzeniach. Pół ro-
ku później oczyszczono mnie ze 
wszystkich stawianych mi zarzutów.

Nie ma jednak dymu bez ognia. 
Jakie Pana decyzje wpłynęły na 
fakt sformułowania oskarżenia?

Wykonawca budujący salę gimna-
styczną z łącznikiem podczas realiza-
cji inwestycji musiał wykonać szereg  
robót dodatkowych. Ze względu na 

to nie mógł dotrzymać terminów ukończenia prac budow-
lanych. Zgodnie z umową oznaczałoby to karne odsetki dla 
wykonawcy. Jednocześnie jednak, skoro prac wykonano 
więcej, wykonawca oczekiwał na wyższe wynagrodzenie. 
Pojawiły się zatem rozbieżności, które mogły zakończyć się 
długotrwałym procesem. Gdyby do niego doszło, nie rozli-
czylibyśmy inwestycji w terminie i przepadłoby dofinanso-
wanie budowy sali gimnastycznej wywalczone wcześniej  
w Ministerstwie Sportu. Mowa tu o kwocie 900.000 zł!

Zawarta przed sądem ugoda z wykonawcą oznaczała 
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy 
w wysokości około 190.000 zł... 

Tak, ale dzięki temu uratowaliśmy kilkakrotnie wyższą 
kwotę dofinansowania! Opozycyjni radni ze Wspólnoty Sa-
morządowej mieli świadomość, że gmina musi wypłacić 
wykonawcy dodatkowo 190.000 zł, a mimo to nie zgodzili 
się na przesunięcia w budżecie, które umożliwiłyby gminie 
rozliczenie się z wykonawcą. Warto podkreslić, że  Regio-
nalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych w sentencji wyroku orzekła, że 
nie popełniłem czynu zabronionego i że działałem zgodnie

Poświętne się zmienia
JAN CYMERMAN jest gospodarzem Gminy Poświętne od 2002 roku, gdy w niesławie  
i z zarzutami odszedł ze stanowiska jego poprzednik. Od tamtego czasu w Gminie Poświętne 
zrealizowano szereg inwestycji i pojawiają się nowe. Część z nich była współfinansowana ze 
środków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Klasycystyczny dwór z początku XIX w. 
we wsi Krubki-Górki w gm. Poświętne
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z prawem. Nie można bowiem stawiać wójtowi zarzutu naru-
szenia dyscypliny finansów publicznych, gdy dokonuje płat-
ności w związku z ugodą zawartą przed sądem.

Czy to prawda, że Gmina Poświętne nie skorzystała  
z części przyznanych środków, ponieważ podczas gło-
sowania budżetu rok temu opozycja usunęła z budżetu 
środki stanowiące niezbędny wkład własny gminy?
Mało brakowało, a tak właśnie by się stało. Po wielu kłót-
niach i interwencjach mieszkańców radni w końcu ustą-
pili. Zamierzali zrezygnować z remontu szkoły w Woli  
Cygowskiej, w której miało powstać muzeum Joachima  
Lelewela. Uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie   w kwocie 
220.000 zł, przy wkładzie własnym 120.000 zł. Skoro jednak nie 
udało im się tego zablokować, to w ostatniej chwili wykreślili 
z budżetu budowę remizy OSP w Turzu i bez wcześniejszych 
konsultacji zdecydowali o budowie szkoły w Zabrańcu. 

Udało się na szczęście zrealizować także inwestycje, 
na które gmina otrzymała dofinansowanie z LGD „Rów-
niny Wołomińskiej”. Jakie to były zadania?

Głównie chodzi o Wiejski Ośrodek Kultury, który  
w ubiegłym roku powstał w odremontowanym budyn-
ku w Woli Cygowskiej. Wniosek złożony przez nas do 

LGD w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” uzy-
skał bardzo wysoką ocenę, co podczas otwarcia pod-
kreślał przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Janusz  
Tomasz Czarnogórski. Cała inwestycja kosztowała prze-
szło 340.000 zł. Prawie połowę tej kwoty uzyskaliśmy  
z LGD „Równiny Wołomińskiej”. Wcześniej uzyskaliśmy 
też z LGD środki na organizację dożynek (koszt 15.600 zł,  
w tym dofinansowanie 10.400 zł). 

Czy gmina Poswiętne ubiegała się o środki przyzna-
wane przez LGD w ramach tzw.  małych projektów?

W ubiegłym roku złożyliśmy taki wniosek, uzyskaliśmy 
wysoką notę i zostaliśmy wpisani na listę rankingową.  
Lada dzień powinniśmy otrzymać decyzję w tej sprawie. 
Tym razem ma to być projekt kulturalny „Spotkajmy się  
z teatrem w Woli Cygowskiej”. Poświętne nie jest może bo-
gate, ale leży niedaleko od stolicy. Chcemy, żeby i u nas  
rozwijały się inicjatywy kulturalne. Mamy bogate trady-
cje historyczne – Joachima Lelewela, majora Henryka  
Dobrzańskiego „Hubala”... Historia i kultura, podobnie jak 
walory przyrodnicze, stanowią poważny „kapitał” naszej 
gminy. Wiem, że nie możemy go zmarnować! 

Rozmawiał Robert Szydlik

– także dzięki LGD

Wójt Gminy Poświętne Jan Cymerman na tle budynku Wiejskiego Domu Kultury w Woli Cygowskiej, który powstał 
dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z LGD „Równiny Wołomińskiej” w wysokości ponad 170 tys. zł 
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27 lipca 2012 r. grupa młodzieży z Beaver Zone (Strefa Bobra) z Tłuszcza wraz 
z pracownikami biura LGD „Równiny Wołomińskiej” wyruszyła na rajd zorgani-
zowany w ramach projektu współpracy SZREK (Smaczna Zdrowa Regionalna 
Europejska Kuchnia). Po drodze w miejscowości Chrzęsne przyłączyła się druga 
grupa rowerzystów z Fundacji „Przytul Misia” z Jarzębiej Łąki.

21-kilometrowa trasa wiodła przez leśne dróżki i asfaltowe ulice z Tłuszcza do 
Rozalina w Gminie Strachówka. Na miejscu gospodarze Leszczynowego Zacisza 
– Małgorzata i Paweł Wiśniewscy – powitali przybyłych gości, którzy mieli okazję 
pomóc przy pracy w kuchni. Wspólnie przygotowano chłodnik litewski... 

Szkolenie rozpoczęło się w samo południe. Jako pierwszy zabrał głos pre-
zes LGD „RW” Rafał Rozpara. Tematem spotkania była kuchnia regionalna  
i potrawy tradycyjne serwowane dzisiaj przez punkty gastronomiczne,  
a także przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Kolejny prelegent, 
Kamil Żmudzki, technolog żywności i żywienia człowieka, mówił o zasadach 
zdrowego żywienia, a Mariusz Rudnicki – z Mazowieckiego Forum Biznesu, 
Nauki i Kultury – wprowadził uczestników spotkania w aspekty prawne doty-
czące prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, serwowania posiłków 
turystom przyjeżdżającym na wypoczynek, zapewnienia noclegów, a tak-
że certyfikacji i rozszerzenia katalogu „Turystyka Wiejska”, tworzonego przez 
LGD „RW” w ramach Programu Budowy i Promocji Produktu Lokalnego.

Następnie rozpoczęła się biesiada. Państwo Wiśniewscy opowiedzieli  
o swoim gospodarstwie agroturystycznym, w któ-
rym uprawiają borówki amerykańskie i orzechy 
laskowe, a także o pomyśle stworzenia bazy noc-
legowej i takich atrakcjach, jak na przykład spanie  
w stodole na sianie...

Beata Trojanek

Rowerami do... 
Leszczynowego Zacisza
Dwadzieścia jeden kilometrów pokonali uczestnicy rajdu z Tłuszcza do Leszczynowego Zacisza 
w Rozalinie w Gminie Strachówka, gdzie wspólnie grając na gitarach i śpiewając biesiadne 
piosenki, integrowali się z rowerzystami z Fundacji „Przytul Misia”

PATRONATY LGD „RW” – RAJD ROWEROWY ZE SZREKIEM

Przyjemne z pożytecznym. Ważną czę-
ścią rajdu były prelekcje poświęcone 
zasadom zdrowego żywienia, ale także 
przysmakom kuchni regionalnej. Jeśli  
ktoś z uczestników wyprawy marzy,  
by w przyszłości założyć gospodarstwo 
agroturystyczne, to podczas tego spo-
tkania mógł zdobyć troche wiedzy...

Po części konferencyjnej przyszedł czas na 
wspólną biesiadę i śpiew...

Grupa z Tłuszcza już na trasie...



www.lgdrw.pl

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 13nr 5/2013

Jak wyglądały te prezentacje? Każda klasa 
biorąca udział w konkursie miała za zadanie 
przygotować wystrój sali, stroje, rekwizyty,  
a nawet smakołyki związane (bądź kojarzą-
ce się) z kuchnią danego kraju. To jednak nie 
wszystko, bo uczniowie opracowali także 
wystepy artystyczne i prezentacje multime-
dialne. Jury, złożone z Dyrekcji szkoły oraz 
przedstawicieli Rady Rodziców, miało nie-
łatwe zadanie ponieważ w zgodnej ocenie 
zaproszonych gości prawie wszystkie klasy 
przygotowały się do konkursu bardzo sta-
rannie. Ostatecznie jednak zwyciężyła... Por-
tugalia – czyli klasa IVa (na zdjęciu wyżej), 
której wychowaczynią jest p. mgr Anna Czaj-
kowska. Dalsze miejsca zajęły kl. IVb i VIa. 

Podczas, gdy starsze dzieci uczyły się przez za-
bawę kultury innych krajów europejskich, młod-
sze tańczyły na dyskotece poprowadzonej przez  
ks. Andrzeja Zajkowskiego, który był tego dnia  
i DJ-em, i wodzirejem... 

Imprezę przygotowało Stowarzyszenie Rodziców  
i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” 
we współpracy ze  Szkołą Podstawową i Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. Patronat objęła Lokalna Grupa 
Działania „Równiny Wołomińskiej”.  

Różnimy się pięknie
Nauka przez zabawę! Tak efekt udało się osiągnąć organizatorom pikniku europejskiego, który 
odbył się 29 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Uczniowie klas 
IV-VI przygotowali pod kierunkiem swoich wychowawców prezentacje wybranych krajów UE. 

PATRONATY LGD „RW” – PIKNIK EUROPEJSKI
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Jadąc bocznymi drogami uczestnicy wyprawy najpierw 
dotarli do Dworu Franciszków, by następnie skierować się ku 
położonym kilka kilometrów dalej na północny wschód Rud-
nikom. Tam, w gospodarstwie agroturystycznym Po Kądzieli, 
odbył się piknik rodzinny z ogniskiem i pieczeniem kiełba-
sek. Główną atrakcją wizyty w tym ośrodku była możliwość 
wzięcia udziału w edukacyjnym pokazie „Jak to ze lnem było”. 
Wielu najmłodszych uczestników wyprawy z wypiekami na 
twarzy obrabiało len, a później czesało, by oddzielić proste 
włókna od pakuł... Co z lnem działo się dalej? Na kołowrotku 
cudownie przemieniał się w nić, a tę można było rozpiąć na 
krosnach. Goście gospodarstwa mogli zobaczyć, jak kiedyś 
tkało się grubsze tkaniny w każdej chłopskiej chacie...

Poza atrakcjami związanymi z dawnym gospodarstwem 
wiejskim uczestnicy wycieczki, szczególnie ci młodsi, chętnie 
brali udział w różnych zajęciach sportowych. Tu nieocenio-
nej pomocy udzielili organizatorom wolontariusze z Fundacji 
„Przytul Misia” ... Dopisała pogoda i dobry humor, więc rowe-
rzyści wracali do Klembowa z uśmiechami na twarzach i na-
dzieją na kolejny rajd. 

Organizację imprezy wspomogło wiele podmiotów, w tym 
Starostwo Powiatowe i Gmina Klembów. Patronat medialny 
objęła gazeta „TKM – Tu i Teraz”, a środki finansowe w niemałej 
części pochodziły z dofinansowania LGD „RW”.                  R. Sz.

Jak to ze lnem było...
Ponad sto osób, głównie z Gminy Klembów, ale po części także z gmin ościennych, wzięło udział  
w kolejnej, cyklicznej już impreze „Rowerowa przygoda” organizowanej przez Regionalne Stowa-
rzyszenie Inicjatyw IMPULS. Trasa rajdu liczyła ok. 50 km a jej celem były Rudniki w gm. Tłuszcz

PATRONATY LGD „RW” – ROWEROWA PRZYGODA
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Przeszło stu przedszkolaków ze Starego Kraszewa, Klembowa, 
Ostrówka i Radzymina spotkało się  6 grudnia. Jednak nie pod choin-
ką w ciepłej świetlicy, a na wolnym powietrzu – na sportowo!  

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie oraz Sto-
warzyszenie Mieszkańców Starego Kraszewa „Rządza” zorganizowały dla dzieci  
imprezę pn. Bieg Krasnali „Złap Mikołaja”, na której pojawił się najprawdziwszy 
Mikołaj. Po zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz rozgrzewce, przed-
szkolaki wzięły udział w biegach, w których miały za zadanie dogonić Mikołaja. 
Wszystkim dzieciom to się udało, Mikołaj nie miał żadnych szans. W nagrodę 
każde dziecko na mecie otrzymało pamiątkowy medal oraz słodycze.

Tego dnia panowała radosna atmosfera, wspaniała aura i słoneczna pogoda. 
Biegi rozgrywano na malowniczym terenie przy Szkole Podstawowej w Starym 
Kraszewie. W doskonałych humorach dzieci żegnały się z Mikołajem obiecując 
że będą bardzo grzeczne, aby mógł ich jeszcze kiedyś odwiedzić.

Impreza odbyła się pod patronatem: Lokalnej Grupy Działania „Równiny  
Wołomińskiej, Starosty Wołomińskiego oraz Wójta Gminy Klembów. 

Łapać św. Mikołaja!

PATRONATY LGD „RW” – BIEG KRASNALI

Kto dogonił św. Mikołaja? Wszystkie dzieci! W nagrodę były medale i słodycze.

– My się zimy nie boimy... gdy 
przy ognisku z herbatką stoimy. 
Na zakończenie imprezy odbył 
się plenerowy piknik. Humory 
wszystkim dopisywały!
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W tłuszczańskim rajdzie udział wzięła ponad setka osób! 
Najmłodsza miała 1,5 roku a najstarsza 73 lata.  Na trasie, któ-
ra promowała walory okolicznych krajobrazów oglądanych  
z perspektywy siodła (rowerowego, rzecz jasna, a nie konne-
go) – przewidziano trzy postoje: nad rzeką Cienką, koło szkoły  
w Stryjkach i w cieniu starych dębów koło pałacu w Chrzę-
snem. Rajd wyruszył z terenu targowiska miejskiego i tutaj  
była też meta. Na miejscu czekały już płonące ogniska  
i poczęstunek: kiełbaski do upieczenia, woda i soki oraz...  
niespodzianka. Członkowie Stowarzyszenia Kastor wydają  
bowiem gazetę lokalną „Stacja Tłuszcz”, która obchodziła  
swoje piąte urodziny. Z tej okazji wszyscy uczestnicy mogli 
skosztować pysznego jubileuszowego tortu. 

Nieco z boku, przy namiotach Kastora, dzieci chętnie usta-
wiały się w kolejce do „makijażu” twarzy. – Z ciebie zrobimy 
kotka, a z ciebie misia... – mówiła młoda dziewczyna malująca 
dziecięce buźki. Dorośli mogli natomiast skorzystać z oferty 
Obywatelskiego Biura Porad i poczęstować się materiałami 
promocyjnymi Stowarzyszenia Kastor i LGD „RW”.  W trakcie 
pikniku na terenie targowiska działał serwis rowerowy i pro-
wadzona była akcja „Drzewko za makulaturę”.

III Rodzinny Rajd był współfinansowany ze środków Staro-
stwa Wołomińskiego. Partnerami organizatora byli: Nieformal-
na Grupa Młodzieży „Beaver Zone” oraz Stowarzyszenie Twór-
cy Jutra.  Wydarzenie objęła swoim patronatem LGD „Równiny 
Wołomińskiej”. 

R. Sz.

Rodzinnie i rowerowo

PATRONATY LGD „RW” – ROWEREM PRZEZ RÓWNINĘ

W sierpniu w Tłuszczu, a we wrześniu w Klembowie! – Rajdy rowerowe cieszą się z roku na rok co- 
raz większą popularnością. Nic więc dziwnego, że członkowie Stowarzyszenia Kastor sklonowali 
swoją imprezę i niewielkim odstępie czasu organizują dwie jej edycje...
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To więcej niż 1/3 kosztów poniesionych przez pana Roz-
biewskiego. Wkład własny w inwestycję wyniósł 172 tys. zł. 
W efekcie powstał obiekt hotelowo-restauracyjny w terenie 
bardzo atrakcyjnym dla rozwoju agroturystyki. Słopsk leży 
bowiem nad samym Bugiem, w otoczeniu przepięknej przy-
rody. Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest odległość od 

stolicy wynosząca niespełna 40 km. Zadanie zrealizowane 
zostało w ramach programu „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw” a uzyskało dofinansowanie LGD „RW” ponieważ 
spełniało cele ogólne i szczegółowe Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele ogólne:
- Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia 
- Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych

Cele szczegółowe:
- Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględ-
nieniem ludzi młodych
- Ochrona wartości kulturowo-przyrodniczych i historycz-
nych obszaru LGD
- Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „RW”

Agroturystyka nad Bugiem
Pan Krzysztof Rozbiewski ze Słopska w gminie 
Zabrodzie uwierzył, że dzięki dofinansowaniu 
ze środków unijnych można rozwinąć prywatny 
biznes w sektorze usług turystycznych. Złożył 
poprawnie przygotowany wniosek do LGD „RW” 
i otrzymał dofinansowanie w wys. 100 tys. zł

TRWAŁY ŚLAD – ZREALIZOWANE PROJEKTY

Konferencja LGD „Równiny Wołomińskiej” w już urządzonym obiekcie w Słopsku, w gm. Zabrodzie
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W filmowym kadrze uchwycona została tu unikalna przyroda  
i wszechobecna, choć powoli wypierana przez nowoczesność drew-
niana architektura. Są pośród jej zabytków pachnące żywicą i kadzi-
dłem kościoły, urokliwe przydrożne kapliczki i ustawione szczytem 
do drogi wiejskie chałupy z misternie rzeźbionymi nadokiennikami  
i gzymsami. 

Autorka dokumentu podjęła próbę wniknięcia w duszę tutejszego 
ludu. Według słów samej Darii Galant, jej film dokumentuje kulturę 
magiczną terenów Puszczy Białej. Ukazuje literacki sposób patrzenia 
na świat mieszkańców tych rejonów, ich folklorystyczną duchowość  
i specyficzną ludową demonologię.

„Magia Kurpiów Białych” to dokument, który ma przechować bogatą 
ludową kulturę, która w zetknięciu ze współczesnością powoli osuwa 
się w niebyt. Nie byłoby już strojów ludowych, gdyby nie zespoły kół 
gospodyń wiejskich. Nie byłoby już zdobnictwa drzewnego, gdyby nie 
cieśle-artyści z Knurowca i innych wiosek zagubionych wśród puszczy, 
gdzieś między Pułtuskiem, Wyszkowem i Brokiem...

Daria Galant postawiła sobie za cel nie tylko stworzenie dokumen-
tu. Jej ambicją była realizacja materiału filmowego, który pokazywany 
„na zewnątrz” stałby się promotorem kultury i przyrody Puszczy Białej  
w Polsce, a może i dalej. Film ten ma stanowić dla widzów zaproszenie 
do odwiedzenia krainy położonej w widłach Bugu i Narwi...

Robert Szydlik

Magia Kurpiów Białych
- pod takim tytułem reżyser DARIA GALANT zrealizowała dokumentalno-edukacyjny film 
poświęcony mieszkańcom, przyrodzie, architekturze i szeroko rozumianej etnografii puszczy,  
która od średniowiecza do 1795 r. należała do dóbr biskupów płockich...

TRWAŁY ŚLAD – ZREALIZOWANE PROJEKTY

100 egzemplarzy filmu 
trafiło do szkół i zajmują-
cych się kulturą instytucji 

w Polsce i za granicą. 
Przewidziano projekcje ob-
razu na pokazach zarówno 
na obszarze działania LGD 

„Równiny Wołomińskiej” 
jak i poza. „Magia Kurpiów 

Białych” będzie też włączana 
do programów festiwali 
i przeglądów filmowych 

oraz wyświetlana podczas 
różnych imprez kulturalnych 

w ramach programu 
dodatkowego. Docelowo 

film zostanie umieszczony 
także w Internecie, aby był 
dostępny dla możliwie jak 

najszerszego odbiorcy. 
Koszt realizacji filmu 
wyniósł 35.737,62 zł. 

W tej kwocie znalazło się 
także dofinansowanie LGD 

w wysokości 25.000 zł. 

– „Magia Kurpiów Białych” to 
film, który jest mi bardzo blis- 
ki z różnych powodów – mówi 
Daria Galant. – Współczesny 
widz może odnaleźć w nim swoje 
korzenie i swój sposób myślenia 
w połączeniu z przyrodą, literac-
kością swoich przodków, własną 
duszą, własną wyobraźnią, 
tożsamością... Do realizacji tego 
filmu skłonił mnie niejako obo-
wiązek – pisarza i reżysera, wy-
wodzącego się z tego kręgu kul-
turowego – by udokumentować 
świat przemijających wartości  
i ująć go w ramy wizualne i słow-
ne. Realizując ten film myśla- 
łam o przyszłych widzach, o bo- 
haterach, którzy występują  
w filmie, o wspaniałej, dumnej 
przyrodzie i przemijającej archi-
tekturze. Wartością, która mi  
przyświecała, jest świat zatrzy-
many w kadrze. W ten właśnie  
sposób – nie przeminie.
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Władze Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Skład Zarządu 
Prezes: Rafał Rozpara;  Wiceprezes: Beata Trojanek;  Sekretarz: Jacek Szymański

Czonkowie: Krzysztof Skołorzyński, Grażyna Kapaon, Krzysztof Jezierski

Skład Rady:
Przewodniczący: Janusz Tomasz Czarnogórski;  Wiceprzewodniczący: Grzegorz Mickiewicz;  Sekretarz: Bogusława Toma

Członkowie: Renata Karyś, Hanna Wronka, Piotr Orzechowski, Stanisław Żak, Romuald Gajewski, Kazimierz Rakowski, 
Dariusz Kokoszka, Przemysław Walczuk, Małgorzata Wielogórska, Marzanna Zagórska, Stanisława Dutkiewicz, Zdzisław Górka, 

Maciej Puławski, Adam Ołdak, Agnieszka Sosnowska, Teresa Urbanowska, Adam Mróz, Mieczysław Pękul, Stanisław Jastrzębski, 
Paweł Kołodziejski, Zdzisław Tracz, Ewa Karczewska, Maciej Zalega

Rada Decyzyjna jest organem, który każda lokalna grupa działania jest obowiązana posiadać na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. Do wyłącznej właściwości Rady Decyzyjnej 

należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lgd 
lokalnej strategii rozwoju. Co najmniej połowę członków Rady stanowić muszą podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit.b i c 

wymienionego rozporządzenia – partnerzy społeczni i gospodarczy. 

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Henryk Ciok,  Wiceprzewodniczący: Wacław Sternik;  Sekretarz: Waldemar Gnaś

Członkowie: Leon Palesa, Paweł Bednarczyk, Marcin Żabicki

Skład Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”  (na mocy Uchwał nr XIV/36/2012, XIV/37/2012, XIV/38/2012 
Walnego Zgromadzenia Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” z dnia 6 marca 2012 r. )

Bezpłatny biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, tel. 29 649 18 31, 662 329 278 

www.lgdrw.pl, e-mail: biuro@lgdrw.pl
Redakcja, skład i łamanie:  Robert Szydlik,  www.szydlik.com

Druk: J. i J. Maciejewscy – Przasnysz;  Nakład: 1500 egz.
Copyright by: Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:

EUROPA INWESTUJĄCA
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Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013
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