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Cele LGD
CELAMI STOWARZYSZENIA SĄ:

I realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład
Stowarzyszenia,
I działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

I aktywizowanie ludności wiejskiej,

I działania mające na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację
i rozwój produkcji wyrobów regionalnych,

I wspieranie rozwoju edukacji,

I wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych,

I rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli,

I działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
I działania służące upowszechnianiu kultury ﬁzycznej i sportu.

LGD „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ” przeprowadziło w 2010 r. łącznie 25 szkoleń.
Tematyka szkoleń: Małe projekty (16), Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (5), dotyczących organizacji
pozarządowych (2), Rozwój partnerstwa Lokalnego we współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Wołominie oraz Mazowieckiem Forum Nauki Kultury i Biznesu (2).
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Skład i obszar LGD „RW”
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ”
JEST STOWARZYSZENIEM
SKUPIAJĄCYM TRÓJSEKTOROWE PARTNERSTWO:
I sektor publiczny: 8 gmin
oraz Powiat Wołomiński

I sektor społeczny: stowarzyszenia
z każdej gminy i osoby ﬁzyczne

I sektor gospodarczy: ﬁrmy i osoby
ﬁzyczne prowadzące działalność
gospodarczą

STRUKTURA
DZIAŁALNOŚCI LGD:

I Zarząd – składający się z 5 osób
(osoby z sektora społecznego)

I Rada – składająca się z 21 członków
(w skład Rady wchodzą wójtowie
i burmistrzowie oraz osoby ﬁzyczne)

I Komisja Rewizyjna – składająca się
z 5 osób

DOFINANSOWANIE DOŻYNEK W URLACH
LGD doﬁnansowało dożynki lub inną imprezę na terenie
wszystkich gmin, które objęte są działaniem LGD „Równiny
Wołomińskiej” w wysokości ok. 3 000 zł każda impreza,
były to m. in.: Gmina Zabrodzie – festyn na początek lata
w miejscowości Kiciny; w sierpniu dożynki w Gminach Jadów,
Klembów i Poświętne, dołożyliśmy swój wkład ﬁnansowy
również do imprezy w Ossowie, gdzie ufundowaliśmy ściankę
wspinaczkową dostępną podczas uroczystości, w Strachówce
obchody 30-lecia Solidarności, we wrześniu Zawody sikawkowe w Tłuszczu.

GMINY STANOWIĄCE OBSZAR LGD „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ”.
STAN NA 31.12.2006 R.

GMINA
Jadów
Klembów
Poświętne
Strachówka
Tłuszcz
Wołomin – obszar wiejski
Wyszków – obszar wiejski
Zabrodzie
Razem
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TYP GMINY
wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
miejsko-wiejska
miejsko-wiejska
miejsko-wiejska
wiejska
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LICZBA MIESZKAŃCÓW
7 708
8 926
5 872
3 010
18 536
12 972
10 951
5 543
73 518
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LEADER, oś 4
I LEADER jest podejściem przekrojowym
umożliwiającym realizowanie i wdrażanie
celów przede wszystkim Osi 4. PROW- u
na lata 2007-2013. Wchodzi w skład ERROW.
Celem osi czwartej jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
budowanie kapitału społecznego na wsi, a także
polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich
waloryzacja.

OŚ 4 LEADERA SKŁADA SIĘ
Z 3 DZIAŁAŃ:

ZREALIZOWANY PROJEKT GMINY TŁUSZCZ

I wdrażanie projektów współpracy

Przykład jednego ze zrealizowanych projektów Gminy Tłuszcz
– oznaczenie szlaków rowerowych oraz budowa miejsc
wypoczynku dla dzieci i młodzieży na osiedlach: Kolejowa,
Długa oraz Borki.
Place zabaw są ogrodzone, wyposażone w zabawki
odpowiednie do różnego wieku dzieci, a także miejsca do
wypoczynku dla opiekunów na osiedlach: Kolejowa, Długa oraz
Borki w miejscowości Tłuszcz.

I wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
(w jego skład wchodzą m.in. „Małe
Projekty”)
I funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja

Lokalna Strategia Rozwoju
I Lokalna Strategia Rozwoju LGD
zawiera spis projektów do realizacji,
oraz określenie sposób oceny projektów.
Później po zatwierdzeniu Strategii przez Urząd
Marszałkowski, zbiera projekty od Beneﬁcjentów,
dokonuje oceny ich zgodności ze Strategią,
wybiera projekty do doﬁnansowania, ustala listy
projektów wg określonych w Strategii kryteriów
oceny i przekazuje listy do odpowiednich instytucji wdrożeniowych. Tam projekty, w kolejności
podanej na listach, poddawane są tylko ocenie
formalnej (w przypadku braków, Beneﬁcjent
wzywany jest do ich uzupełnienia), a następnie
zawierane są umowy z Beneﬁcjentami.

W ramach działania
3.1/413 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii
Rozwoju” przyznano
dotację w wysokości
385.500 zł
na realizację
zadania „Budowa
ogólno – dostępnego
kompleksu rekreacyjno-sportowego w Zagościńcu
(zagospodarowanie terenu – boiska szkolnego)”.
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Projekty współpracy
– PATROL
I Program Aktywności Turystycznej
i Rozwoju Obszaru Liwca – PATROL.
Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Liwca. W ramach projektu
przeprowadzone zostaną badania i analizy
służące inwentaryzacji zasobów lokalnych
możliwych do wykorzystania w działalności turystycznej. Na podstawie opracowanego
w ramach projektu „Studium Zagospodarowania Turystycznego”, zostanie wytyczony
oraz oznakowany szlak przyrodniczo – ekologiczny „Doliną Liwca”.
Na obszarze całego województwa mazowieckiego jest to pierwszy projekt turystyczny,
w wyniku którego powstanie zintegrowany sieciowy produkt turystyczny obejmujący kilka powiatów i wspólne zasoby rzeki Liwiec.

IMPREZA PLENEROWA
Po raz szósty w Strachówce, 25 kwietnia odbyła się impreza
plenerowa „Vademecum 2010 – w korowodzie weselnym
rodziców Cypriana Norwida”. Organizatorem był Zespół
Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce
i Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, które wniosek
o doﬁnansowanie złożyło w LGD.

PRZEWIDYWANE TERMINY NABORÓW W 2011 ROKU
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o przewidywanych
terminach naborów w roku 2011:

I „Odnowa i rozwój wsi” – 28.III – 11.IV.2011 r.

I „Małe Projekty” – 15.IV – 29.IV.2011 r.

I „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

I oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 20.V – 3.VI.2011 r.
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Projekty współpracy – SZREK
I Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia – akronim SZREK.
Jego celem jest promocja ekologicznej żywności oraz podniesienie kultury przygotowywania, serwowania
i spożywania posiłków przez upowszechnienie dobrych praktyk w lokalach gastronomicznych, powiększenie
ich menu przez dodanie tradycyjnych, europejskich potraw, które będą uzupełniały dotychczasową ofertę.
Do końca czerwca 2011 r. zostanie uruchomiony specjalny serwis internetowy poświęcony projektowi. Przed zakończeniem (grudzień 2011 r.)
wydany zostanie Kalendarz Kulinarny oraz dostępna w formie elektronicznej Multimedialna
Książka Kucharska.
W celu zbadania początkowych preferencji
oraz efektów działania projektu zostanie przeprowadzona seria ankiet. Między kwietniem
a czerwcem 2011 r. zorganizujemy 2 spotkania
z zakresu marketingu gastronomicznego oraz
warsztaty kulinarne. Projekt zakończymy konferencją podsumowującą (do 31 grudnia 2011 r.).

Przebudowa
drogi powiatowej
Niegów-Zabrodzie
wraz z zagospodarowaniem centrum
wsi Zazdrość
i Zabrodzie.
Koszt inwestycji
wynosi ok.
680 tys. zł. Gmina Zabrodzie otrzyma zwrot kosztów
w wysokości 75% wartości netto inwestycji z funduszy
Unii Europejskiej (Odnowa i Rozwój Wsi).

Projekty współpracy – OPUSS
I Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis – akronim OPUSS.

Projekt OPUSS powstał w celu promocji oraz poszerzenia wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.
W ramach projektu nastąpi pogłębienie znajomości systemów grzewczych wykorzystujących kolektory słoneczne,
rozpowszechnienie informacji o możliwości pozyskania na tego typu inwestycję środków pomocowych z różnych
instrumentów unijnego oraz krajowego wsparcia.
Rozwój odnawialnych źródeł energii przełoży się bezpośrednio do obniżenia emisji CO2 oraz upowszechnieniu
proekologicznych postaw społeczności lokalnych.
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Małe projekty
I MAŁE PROJEKTY – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania
działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwaliﬁkują się do wsparcia w ramach
działań osi 3. Jedynie operacje o charakterze inwestycyjnym muszą być realizowane na obszarze
objętym LSR, operacje nieinwestycyjne mogą być realizowane poza obszarem objętym LSR.
Wysokość pomocy w Małych Projektach nie
może przekroczyć 70% kosztów kwaliﬁkowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden
Mały Projekt. Minimalny koszt Małego projektu
wynosi 4 500 zł.
Poziom doﬁnansowania dla jednego beneﬁcjenta
w okresie programowania nie może przekroczyć
kwoty 100 000 zł. Jeżeli maksymalny koszt jest
przekroczony nie wpisuje się w działanie „Małe
projekty” lecz w „Odnowę wsi”, w której występują jednak inne warunki (plan odnowy miejscowości i inny beneﬁcjent).

19–20 marca
2010 r. w Centrum
Kultury w Tłuszczu
odbyły się 16.
Tłuszczańskie
Biesiady z Książką.
W programie
znajdował się
m.in. Koncert
Chopinowski – recital pianisty Adama Sychowskiego
i tenora Witolda Matulki. Biblioteka Publiczna w Tłuszczu
w ramach projektu „Biesiady z Książką” otrzymała wsparcie
w wysokości 7000 zł. Biblioteka złożyła również kolejny
wniosek na doﬁnansowanie imprezy w 2011 roku.

ZAWARTE UMOWY DLA OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM
PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”
STAN NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

NAZWA LGD
NAZWA
BENEFICJENTA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ”
TYTUŁ OPERACJI

Gmina Zabrodzie

STATUS
PROJEKTU

przebudowa drogi Niegów – Zabrodzie wraz z
zagospodarowaniem centrum wsi Zazdrość i
zagospodarowaniem centrum wsi Zabrodzie
Gmina Klembów budowa ogólnie dostępnego, sztucznie
oświetlonego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej
nawierzchni przy zespole szkół w Klembowie
Gmina Strachówka remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń
remizy strażackiej, remont placu i nadbudowa dachu

214 541,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

248 924,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

219 627,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Poświętne

remont budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Wola Cygowska

219 234,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Tłuszcz

budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowości Stryjki

186 811,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Wołomin

budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Zagościńcu (zagospodarowanie
terenu – boiska szkolne)
modernizacja obiektu gminnego ośrodka kultury w
Jadowie

385 500,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

457 567,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Jadów
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Podsumowanie naboru
06.XII–20.XII.2010
na „Małe Projekty”
I Między 6 a 20 grudnia 2010 roku, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przeprowadziła nabór wniosków w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007–2013 na operacje, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej
osi, tzw. „Małe Projekty”.
Nabór poprzedzony był cyklem bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w każdej z ośmiu gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD).
Do biura LGD wpłynęły 22 wnioski na łączna kwotę 592 422, 20 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy wynosiła 424 372, 30 zł.
W dniu 28.12.2010 r. Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” oceniła zgodności projektów z Lokalną
Strategią Rozwoju. Zaopiniowano 21 wniosków, jako zgodne z LSR, natomiast 1 wniosek został uznany za niezgodny z LSR.
26.01.2011 r., Rada LGD dokonała wyboru wniosków do ﬁnansowania i realizacji w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju. Limit dostępnych środków na
„Małe projekty” wynosi 300 308, 35 zł, Wnioski,
które zdobyły najmniejszą ilość punktów, zostały odrzucone. Ostatecznie zostanie zrealizowanych 16
projektów.

cykl 4 wykładów, które zostaną poprowadzone
przez m.in. wykwaliﬁkowanych profesorów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie.

Wysoko ocenione zostały również wnioski
Gminy Jadów „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych” oraz wniosek złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Boruczy – „Świetlica wiejska jako miejsce kultywowania pamięci historycznej, popularyzacji
produktów lokalnych i regionalnych oraz aktywizacji mieszkańców wsi”.
Dzięki działaniu „Małe Projekty” Biblioteka Publiczna w Tłuszczu po raz kolejny może zorganizować
„Biesiady z książką”, Gmina Wołomin wyda następny tom „Rocznika Wołomińskiego”, a w Mokrej Wsi
Do biura LGD wpłynęły 22 wnioski
Pierwsze miejsce na liście
odbędzie się impreza rodzinna
na łączna kwotę 592422,20 zł,
rankingowej zdobył projekt
na rozpoczęcie wakacji. Inne
z czego wnioskowana kwota
Stowarzyszenia Rzeczpoprojekty, które również będą
pomocy wynosiła 424372,30 zł.
spolita Norwidowska pt.
realizowane to: „Organizacja
„Uniwersytet obywatelski
Zabrodzkiego święta plonów”
Równiny Wołomińskiej”.
(Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu), „ZagrajProjekt zakłada pomoc początkującym organizacjom my w Tenisa” (Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
pozarządowym na obszarze LGD, a także otwarcie „Działaj”), „Plac rekreacji szansą na aktywność
na kontakty ze środowiskiem akademickim poprzez mieszkańców” (Stowarzyszenie „AXA”), „Wiosna
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kulturalno–sportowa w Jadowie” (Gminny Ośrodek
Kultury w Jadowie).
Projekty z pewnością wzmocnią świadomość lokalnej społeczności, przyczynią się do aktywizacji ludności obszarów wiejskich, a także wspomogą

rozwój edukacji. Wszystkim beneﬁcjentom oraz
uczestnikom szkoleń dziękujemy za czynny udział
i zainteresowanie. Życzymy pomyślnej realizacji
swoich projektów.

ZAWARTE UMOWY DLA OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM
PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁAŃ OSI 3 ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ
DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI – „MAŁE PROJEKTY” STAN NA DZIEŃ 31.12.2010 R.
NAZWA LGD

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ"

NAZWA
BENEFICJENTA

TYTUŁ OPERACJI

Gmina Wołomin

opracowanie, wydanie i promocja biuletynu
„Wołomińskie Klimaty” i dodatku „W obronie Polski
i Europy” oraz warsztaty i promocja produktów
lokalnych

25 000,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Tłuszcz

oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa
miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu
„Kolejowa” w Tłuszczu

24 905,03 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Stowarzyszenie
Wiatraki Kultury

czubajowizna – etnograﬁczne serce „Równiny
Wołomińskiej”

8 260,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Fundacja „Dzieło
Samarytańskie"

wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gaju
sposobem na aktywizację i integrację
mieszkańców wsi

17 499,95 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Tłuszcz

oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa
miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
na osiedlu „Borki”

24 905,03 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Jadów

aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez
organizację zajęć sportowych

14 175,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

biesiady z książką
Biblioteka
Publiczna (Tłuszcz)

7 000,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Wołomin

opracowanie, wydanie i promocja rocznika
wołomińskiego

25 000,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

Gmina Tłuszcz

oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa
miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu
„Długa”

24 905,03 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

14 980,00 zł

0,00 zł

projekt w trakcie
realizacji

wakacje w Urlach
Paraﬁa
Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej
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PRZYZNANA KWOTA POMOCY ZREALIZOWANA
(W ZŁ) WG OSTATNIEGO
PŁATNOŚĆ
ANEKSU DO UMOWY
(W ZŁ)
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Akademia (nie tylko)
Viessmanna
I Viessmann to wiodąca ﬁrma na rynku techniki grzewczej, trendsetter. Moja słaba znajomość
języka niemieckiego podsuwa żartobliwe tłumaczenie nazwy ﬁrmy jako „wiesz pan” (man – to
pan), bo Viessmann chętnie dzieli się wiedzą. Tak naprawdę, jest to nazwisko bardzo znanej
rodziny przemysłowców. Przy ich zakładach produkcyjnych działa tzw. Akademia.
O Viessmannie jest głośno na całym świecie,
zwłaszcza zimą. Zajmują się ciepłem i sponsorują
sporty zimowe. Ich logo towarzyszy zawodom
z udziałem Justyny Kowalczyk i Adama Małysza.
Stają się także coraz bardziej popularni na terenie
LGD Równiny Wołomińskiej i całego Mazowsza.
Ich produkty, a jeszcze bardziej sposób myślenia,
jest nieodzowną częścią projektu OPUSS SOLIS
(sol – słońce, opus– dzieło). Celem projektu jest nie
tylko promocja – i nie tylko na naszym terenie
– urządzeń solarnych, ale także popularyzowanie
innych, alternatywnych i nowoczesnych źródeł
energii. Umowę do wspólnego działania podpisały,
oprócz naszej, LGD z Siedlec, Otwocka, dwie grupy z Beskidu Żywieckiego, i jedna z okolic Łodzi.
Pragniemy sprzyjać wszelkiej działalności proekologicznej. Od ﬁrmy Viessmann możemy uczyć się,
jak aktywnie kształtować przyszłość i inwestować
w nowe technologie. Dlatego w ramach projektu,
w dniach 15–17 grudnia 2010, zorganizowany był
wyjazd do siedziby koncernu w Allendorf w Hesji.
Delegacja liczyła 11 osób („SKPR”, „Budujmy
Razem”, „Równina Wołomińska”). Naszą grupę reprezentowali Henryk Ciok, przedsiębiorca, który
montuje urządzenia tej ﬁrmy i Józef Kapaon – wiceprezes zarządu. Wyjazd, między innymi z powodu
terminu, miał bardzo klimatyczny charakter. Adwentowe i Bożonarodzeniowe dekoracje towarzyszyły
nam na każdym kroku, zjawiska pogodowe także
dały się we znaki.
Zakwaterowani byliśmy w pięknym miasteczku
Frankenberg, w hotelu – a jakże – „Die Sonne”
(Słońce). Program szkoleniowy realizowany był

ZWIEDZANIE CENTRUM
INFORMACYJNEGO
w Akademii Viessmanna i halach produkcyjnych.
Prezentacje, przygotowane przez długoletnich
pracowników ﬁrmy, obejmowały zagadnienia:
– koncepcję efektywnego przedsiębiorstwa
na miarę XXI wieku („Efektywność Plus”),
– techniki kondensacyjnej (nic się nie marnuje
w dobrze zaprojektowanych systemach),
– techniki solarnej (energia słoneczna może
być wykorzystana zarówno do podgrzewania
wody użytkowej, jak i ogrzewania całych
obiektów),
– pomp ciepła (także w urządzeniach klimatyzacyjnych).
Praktyczną ilustracją wykładów było zwiedzanie
obiektów: Centrum Informacyjnego, Zakładu produkcyjnego (hali montażowej), Centrali Energetycznej
i Centrali Logistycznej (olbrzymich magazynów całkowicie skomputeryzowanych i zmechanizowanych
przez wielopiętrowe roboty, w których wykorzystuje
się twórczo nawet teorię chaosu). Zwiedziliśmy tak-
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że Zakład Energetyczny EGF współpracujący
z Viessmannem i wykorzystujący ich urządzenia.
W koncernie Viessmanna, oprócz nowoczesnych
urządzeń technicznych, tworzą i promują nowy
i bardzo potrzebny trend (należy im się tytuł „trendsetter”!) – „Masz wiedzę, w jakiejś dziedzinie – to
się nią dziel. Rób to mądrze i metodycznie”.
Wizyta w Allendorf była soczysta, pożywna i komfortowa. Tymi lub innymi słowami potwierdzali to
wszyscy uczestnicy studyjnego wyjazdu. Każdy jej
etap dyktował mi cenne uwagi do notatnika.
Zakłady Viessmanna to miejsca, gdzie panuje „climate of innovation” (napis ten jest również umieszczany na banerach przy narciarskich trasach
biegowych i skoczniach). Po naukę przyjeżdżają
do nich z całego świata. W tym samym czasie,
co my, byli Rosjanie. Mijaliśmy się w salach wykładowych, halach fabrycznych i na stołówce. Z radością
i zdumieniem przekonałem się, że nawet szkoły mogą wiele się od nich uczyć, zwłaszcza w dziedzinie
usprawnienia procesów dydaktycznych, tworzenia
zgranego zespołu, kontroli i ciągłego doskonalenia.
Dla motywacji uczniów do nauki niebagatelną rolę
odegrać może kontakt z nową technologią. To pobudza wyobraźnię. Tego nam bardzo brakuje, choć
jeden z dyrektorów Viessmanna chwalił naszą młodzież; bywa w Polsce, zna realia, widzi, że wielu
młodych Polaków wkłada wielki wysiłek w naukę
i pracę, by osiągnąć sukces.
Ogromne znaczenie wyjazdowi nadaje kontekst
samorządowej historii lokalnej. Strachówka, Jadów
i Tłuszcz zmieniły wójtów i burmistrza. Jechałem
na spotkanie wyzwań, jakie niesie kontakt z wielką
ﬁrmą globalną, jako wysłannik społeczności lokalnej.
Wierzę, że mój wyjazd był potrzebny wszystkim nowocześnie myślącym mieszkańcom gminy i okolicy
i przyniesie korzyść. Wszyscy mogliśmy na siebie
i swoje wspólnoty spojrzeć z dużej odległości. A nawet z wysokości 10 tys. metrów, na których odbywał się lot! Widzieliśmy znaki, jak może wyglądać
nasza przyszłość. Wszystkie sprawy samorządowej
wspólnoty i większych całości, jak LGD, tak, jak
wielkiego koncernu, można rozwiązać z pożytkiem,
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TWIKE – ekologiczny pojazd napędzany przez
człowieka oraz elektryczność.

pod warunkiem wiedzy, chęci, szczerości i otwartej
dyskusji. Im większe zainteresowanie nimi i publiczna dyskusja wokół nich, tym lepsze będą nasze
uchwały, decyzje, budżety. I tym lepsze życie
w przyjaznych wspólnotach.
„Die Sonne Hotel”, przed którym stały trzy zapalone świece adwentowe, na ścianach były wypisane
„słoneczne” cytaty z dzieł sławnych poetów i myślicieli, a w pokojowych biurkach czekała na nas Biblia
trzyjęzyczna – też sprzyjał lepszemu poznaniu
grupy fajnych ludzi. Oczywiście prezes SKPR był
osobą wiodącą, dalej burmistrz spod Łodzi, wójtowie z Podlasia, inni prezesi i vice- płci obojga, przedsiębiorca z Tłuszcza, a nawet poetka. Wszyscy
kompetentni i z poczuciem humoru. Można z nimi
robić i projekty, i kabarety, i życiowe scenariusze.
Lubię oglądać zdjęcia z wyjazdu do Niemiec i często do nich zaglądam. Są pełne świateł, kolorów, estetyki, pogodnych ludzi, połączenia tradycji
i nowoczesności. Nawet kotłownie są tam czyste,
jak apteki, a na terenie wokół wielkich nowoczesnych zakładów rośnie wierzba energetyczna, która pozwala zaoszczędzić tysiące ton ropy naftowej
w procesie dostarczania ciepła. Węgla nie używa się
w całych Niemczech. Cena kartoﬂi jest podobna
do naszej.
To nie był wyjazd prywatny, ale w ramach programu LGD. LGD ma być sposobem na rozwój terenów wiejskich poprzez współdziałanie osób,
organizacji NGO i instytucji i stałe aktywizowanie

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” nr 2/2011

www.lgdrw.pl

mieszkańców. Filozoﬁa LEADERA jest zbieżna z nowoczesnym myśleniem o państwie i społeczeństwie
obywatelskim. Pozwala często na więcej niż podejrzewamy i wykorzystujemy w praktyce. Przykładem
na to było spotkanie z przedstawicielem niemieckiej
grupy LGD (LAG – w języku angielskim – Local
Action Group). Podjechał śmiesznym – ekologicznym pojazdem na baterie (można ładować kręcąc
pedałami), którego zużycie energii w przeliczeniu
na olej napędowy jest imponujące, 1 litr na 100
kilometrów. Jego LAG produkuje takie pojazdy.
W Niemczech, w ﬁrmie EGF, współpracującejz Viessmannem i stosującym niektóre ich rozwiązania, na tablicy ogłoszeń przy wejściu do hali
produkcyjnej wisiał temat tzw. „Speech of the week
– Ich mache meinen kollegen Freunde” (uczyń kolegę z pracy przyjacielem). Ciekawe, jak oni rozumieją to hasło i jak próbują je wcielić w zarządzanie
ﬁrmą i kapitałem ludzkim. Wydaje się, że ten wymiar nowoczesności jest u nas niedoceniany.

Delegacja LGD („Równiny Wołomińskiej”, „SKPR”,
„BUD-UJ RAZEM”).

ry podkreślają przy wielu okazjach, że jest to przedsiębiorstwo rodzinne. Założyciel miał pięcioro dzieci. Jego popiersie w muzeum ﬁrmy zmotywowało
niektórych wójtów z naszej grupy do zbiorowego
portretu. Nie ma społeczeństwa bez rodzin (związki partnerskie są słabszymi więziami). Nie ma wspólnot, bez dużego udziału pełnych rodzin. Jednym
z uwarunkowań nowoczesnych technologii jest
W Akademii w Allendorf prezentacja światowej związanie, osadzenie w społeczeństwie. Trzeba
ﬁrmy zaczynała się od zdania – „Tradycja i wartości wiedzieć co, po co, dlaczego robimy. Nikt nie żyje
to fundament naszego działania”.
dla siebie i nie umiera dla siebie. Nowoczesność
„Przyszłość należy do tych, którzy sięgając po może być bardzo biblijna, a wartości rodzinne są zanią i zdobywając, pamiętają o swoich tradycjach”, wsze przyjazne światu i środowisku, tak kulturowe„Sukces zależy od każdego z nas” – przepisałem mu jak i naturalnemu. My też w naszych
z następnych szkoleniowych slajdów.
stowarzyszeniach powinniśmy działać i nauczać caCytuję maksymy Viessmanna z przyjemnością. łościowo. By być prawdziwym liderem na polu
Wierzę, że nie są pustymi sloganami, bo widziałem swojej aktywności. W każdej dziedzinie trzeba dziefekty ich pracy i zarządzania. W ulepszaniu produk- siaj myśleć globalnie. Klimat innowacyjności musi się
tu uczestniczą wszyscy
pojawić w naszych stowarzyszepracownicy, biorąc udział
niach, gminach, zakładach pracy
W każdej dziedzinie trzeba i sprzyjać każdemu mieszkańcowi
jakby w permanentnym
dzisiaj myśleć globalnie. i pracownikowi. Ani na chwilę nie
konkursie. Takie są też zaKlimat
innowacyjności
musi się można spocząć na laurach. Dzieląc
łożenia kontroli całego
pojawić
w
naszych
stowarzyszeniach,
procesu produkcyjnego.
się sobą i swoją wiedzą z innymi,
gminach, zakładach pracy zdobywamy i poszerzamy stale
Prezentowano nam m.in.
i sprzyjać każdemu mieszkańcowi własną (auto) świadomość. Stajewyliczenia konkretnych
i pracownikowi. Ani na chwilę nie my się bardziej sobą.
korzyści, jakie ﬁrma odniomożna spocząć na laurach. Mistrza na naszym terenie mamy
sła z pomysłu wypracowanego przez pracowników
doskonałego – Cypriana Norwida.
polskich oddziałów ﬁrmy.
Jednego z największych chrześcijańskich myślicieli
Wiarygodności ﬁrmie Viessmann dodaje fakt, któ- Europy. Ta świadomość nie przekuła się jeszcze
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w śmiałą (europejską) ofertę kulturową całego mazowieckiego przemysłu turystycznego.
Słuchając dumnej prezentacji o zasadach ﬁrmy
Viessmann i jej osiągnięciach (co 2 minuty schodzi
z ich taśmy nowe urządzenie, bo co dwie minuty
na świecie jest kupowane przez odbiorcę) myślałem o swojskich (globalnych) osiągnięciach, które
zakurzone drzemią w szuﬂadzie polskiej (nie)
pamięci narodowej. Tylko SOLIDARNOŚĆ była
w XX wieku całkowicie naszym wynalazkiem,
którym olśniliśmy świat. CO ROBIMY Z NARODOWYM SKARBEM?
Zarzuciliśmy go, nie chce się nam dopracować
szczegółów. A przecież jej pomysł i idea rozwinęła
się i nierozerwalnie splątała z innym skarbem
JANEM PAWŁEM II.

MAJĄC TYLE, MUSIMY JEDNAK JEŹDZIĆ
I SZKOLIĆ SIĘ U INNYCH. Europeizacja Europy
musi odbywać się w dwie strony.
Na Równinie Wołomińskiej (jak w całej Polsce)
jesteśmy bogaci Norwidem, Papieżem i Solidarnością. Możemy założyć trzy oddzielne akademie, albo
trzy w jednej. Jesteśmy tak bogaci – że możemy nalewać w wyschnięte koryta rzek i budować zbiorniki
na pustyniach.
PS. Tą drogą dziękuję Jarkowi, zwanemu żartobliwie
Ojcem Prezesem, który wyjazd zorganizował, a także
przeprowadził nas przez „Morze Czerwone” – wzburzone i falujące na lotnisku we Frankfurcie po setkach
odwołanych – na skutek obﬁtych opadów śniegu – lotów we wszystkich kierunkach świata.
Józef Kapaon

Mazowiecki Laur
Kobiety 2011
I W ramach działalności związku stowarzyszeń Mazowiecki Leader, zrzeszającego lokalne grupy
działania na Mazowszu, ogłoszony został konkurs na Mazowiecki Laur Kobiety 2011 – złoty,
srebrny i brązowy w trzech kategoriach: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.
Poszczególne gminy wchodzące w skład LGD
„Równiny Wołomińskiej” oraz Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” nominowały najbardziej aktywne kobiety, które wyróżniają się swą działalnością
na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.
Ze strony Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” wybrano 15 pań. Gminę Tłuszcz reprezentowały: Bogumiła Boguszewska, Katarzyna
Mirkowska, Katarzyna Rostek oraz Bogusława Toma.
Gminę Wołomin: Teresa Urbanowska, Barbara Stasiszyn oraz Bożena Tymińska. Gminę Strachówka:
Grażyna Kapaon, Hanna Wronka, Krystyna Ołdak.
Gminę Poświętne: Stanisława Dutkiewicz, Marzanna
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Zagórska. Gminę Jadów: Barbara Kowalczyk oraz
Małgorzata Wielogórska. Gmina Klembów: Barbara
Osytek. W skład jury dokonującego wyboru
dziewięciu nagrodzonych na szczeblu regionalnym
– mazowieckim – kobiet wchodzą Przewodniczący
Rad ds. wyboru operacji LGD.
Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzika i Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.
7 marca w Sali Kongresowej w Warszawie podczas
Nadzwyczajnej Gali Tenorów zostały ogłoszone
wyniki konkursu na Mazowiecki Laur Kobiety 2011.
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konferencje dla przedsiębiorców, turnieje tańca towarzyskiego Mazovia Cup w Zielonce, Wołominie
i Kobyłce w latach 2007, 2008, 2009 oraz krajowych mistrzostw tanecznych w 2010 roku.

MAZOWIECKI LAUR KOBIETY
Złoty Laur Kobiety 2011 otrzymała Pani Katarzyna Rostek – działaczka sektora społecznego w
Gminie Tłuszcz.
Laureatka jest nie tylko kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ale również jest jedną
z założycielek stowarzyszenia „Potok Serc”. Integruje różne grupy wiekowe poprzez organizowanie
wspólnych zajęć, podczas których w pracy twórczej
uczestniczą rodzice z dziećmi, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież oraz osoby spoza
Gminy Tłuszcz.
Srebrny Laur otrzymała Pani Teresa Urbanowska
(sektor gospodarczy).
Pani Teresa od lat funkcjonuje jako dziennikarz
w lokalnych mediach (obecnie Życie Powiatu
na Mazowszu). Jest inicjatorem, współtwórcom
i współorganizatorem wielu działań społecznych:

Laur brązowy przypadł dwóm Paniom z LGD
„Równiny Wołomińskiej” – Grażynie Kapaon
(sektor publiczny) oraz Małgorzacie Wielogórskiej
(sektor gospodarczy).
Pani Grażyna jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska działającego
od listopada 2009 r. Oprócz tego jest autorką wielu projektów, które zostały zrealizowane, m.in.
„Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców
C. K. Norwida”, Powiatowego konkursu dla szkół
podstawowych i gimnazjów „O życiu i twórczości
C. L. Norwida”, „Święta Solidarności, stowarzyszeń,
młodości”. Pani Małgorzata Wielogórska jest aktywnym członkiem Lokalnej Grupy Działania „Równiny
Wołomińskiej” oraz Stowarzyszenia Miłośników
Urli, jest również pełnomocnikiem ﬁrmy Dorsim
sp. z o.o.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 marca w Gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Wszystkim nominowanym Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy
również pozostałe gminy wchodzące w skład naszego LGD do udziału w przyszłorocznym konkursie.
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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
EUROPA INWESTUJĄCA
W OBSZARY WIEJSKIE.

Publikacja współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013.
Funkcjonowanie LGD „Równiny Wołomińskiej”.

