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Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Kilka słów o programie LEADER
LEADER- to oddolne podejście do rozwoju obszarów wiejskich, polegające na
opracowaniu przez miejscową społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju
obszaru oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, kulturowe oraz historyczne. Leader jest podejściem trójsektorowym: publicznym, gospodarczym oraz społecznym. Przedstawiciele
tych sektorów tworzą partnerstwo zwane Lokalną Grupą Działania, które jest
reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.
Program ten, w krajach Unii, wdrażany był
od roku 1991, w Polsce, podejście typu LEADER
jako działanie 2.5 Sektorowego Programu
Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego” wdrażany jest od
2006 roku. W okresie 2007-2013 stał się częścią
PROW 2007-2013, osią 4 tego programu.
Leader jest podejściem:
partnerskim: podejście Leader jest wdrażane przez Lokalną Grupę Działania- lokalne
partnerstwo, w którym uczestniczą na zasadach równości różne podmioty z sektora
publicznego, społecznego i gospodarczego
terytorialnym: obszar, na którym wdrażany
jest Leader musi charakteryzować się spójnością geograficzną, gospodarczą, kulturową, przyrodniczą lub historyczną.
zintegrowanym: reprezentacja różnych
grup interesów służy całej społeczności wiejskiej, z danego regionu. Lokalna grupa działania opracowuje strategię rozwoju regionu,
która łączy działania z różnych dziedzin gospodarki np. turystyki, rolnictwa, ochrony
środowiska.
oddolnym: udział społeczności lokalnej
w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju, decyzje o kierunkach rozwoju podejmowane są
przy współpracy podmiotów działających na
danym terenie
innowacyjnym: Leader daje szansę do tworzenia i testowania nowatorskich metod
działania na rzecz zintegrowanego i Zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.
zakładającym lokalny sposób finansowania
i zarządzania: możliwość samodzielnego dys-
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ponowania i zarządzania środkami finansowymi.
wspierającym budowanie sieci miedzy lokalnymi grupami działania: co pozwala na
wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie
dobrych praktyk.
Leader jest podejściem wielosektorowym,
przekrojowym i partnerskim, realizowanym
lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem
osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację
mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach
wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
BENEFICJENT- osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś. Na przykład osoba fizyczna lub
prawna, której udzielono kredytu. W przypadku przelewów pieniężnych - osoba ,na rzecz
której zostaje dokonany przelew.
PROW określa warunki na jakich różni Beneficjenci - osoby fizyczne, zarówno rolnicy, jak
i domownicy gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne gminy, organizacje
pozarządowe, spółki, spółdzielnie itp., a także
parafie mogą korzystać ze środków programu.
Środki w PROW podzielone są na tzw. Osie,
a te z kolei na tzw. Działania. Z punktu widzenia programu LEADER ważne są Działania Osi
4, ale także Osi 3 PROW, a dokładnie trzy spośród czterech Działań Osi 3:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
oraz jedno Działanie Osi 4:
Małe projekty
n

n

n

n

n

O większość środków z PROW, podobnie jak
w innych programach operacyjnych, należy
zabiegać, składając projekty, w odpowiednich
instytucjach wdrożeniowych - Urzędzie Marszałkowskim, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkim Urzędzie
Pracy, departamentach różnych Ministerstw.
W Programie LEADER społeczność wiejska
danego obszaru, określonego przez nią do-

browolnie, powołuje organizację - specjalne
stowarzyszenie zwane Lokalną Grupą Działania – LGD, które to stowarzyszenie przyjmuje
wnioski o dotacje, ale również pomaga w ich
opracowaniu.
W LGD istnieje specjalny organ pod nazwą Rada
Decyzyjna, której wyłączną kompetencją jest wybór projektów zgłoszonych do dofinansowania.
Kinga Zielińska

Poznajmy się
Historia Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” sięga sierpnia 2007
roku, kiedy to Gmina Wołomin, poprzez przygotowanie dokumentu po nazwą
„Analiza profilu obszaru Dolina Rzeki Czarnej przy udziale mieszkańców wraz
z analizą zasięgu terytorialnego Lokalnej Grupy Działania (LGD) i analizą interesariuszy”, rozpoczęła tworzenie Lokalnej Grupy Działania na swoim terytorium.
W wyniku spotkań, toczonych od października do listopada 2007 roku, podjęto decyzję o objęciu zasięgiem LGD części wiejskiej Gminy Wołomin oraz Gmin:
Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz (w październiku 2009 roku do
tego grona dołączyła Gmina Zabrodzie, w przeciwieństwie do pozostałych wchodząca w skład Powiatu Wyszkowskiego; w najbliższym czasie to samo uczyni także Gmina Wyszków). Zebranie założycielskie LGD, która ze względu na uwarunkowania fizyczno-geograficzne przyjęła nazwę „Równiny Wołomińskiej”, odbyło się
17 kwietnia 2008 roku w Tłuszczu, gdzie obecnie znajduje się jej siedziba.
Jej celem nadrzędnym, podobnie jak innych
LGD, jest działalność na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, obejmująca głównie opracowanie i wdrożenie w życie Lokalnej
Strategii Rozwoju, czyli: polepszenie jakości życia
mieszkańców z obszarów wiejskich (aktywizacja
społeczna, ułatwienie dostępu do środków masowego przekazu, rozwój lokalnego rynku pracy)
oraz waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych (stworzenie bazy turystycznej oraz produktu regionalnego). Jako przykład takich działań
można przedstawić: budowę lub modernizację
miejsc spotkań mieszkańców (centrów kultury, bibliotek, kafejek internetowych); wytyczenie szlaków turystycznych; organizację imprez promujących lokalne produkty i historię; tworzenie nowych
miejsc pracy. Wśród sukcesów LGD na tym polu
można wymienić: współfinansowanie dożynek
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gminno-dekanalnych w Urlach i zawodów strażackich w Tłuszczu w 2010 roku, czy realizację
innych przedsięwzięć w ramach programu „Małych Projektów” i „Odnowy Wsi”, obejmujących
m.in. pomoc w rozbudowie przedsiębiorstw
lub lokalnych miejsc pożyteczności publicznej.
W najbliższym czasie, tj. od 1 października 2010
roku LGD rozpocznie nowy nabór.
Zadania LGD są nierozerwalnie związane
z obszarem jej działania, który obejmuje atrakcyjny pod względem turystycznym i ekonomicznym region o mocno rozbudowanej infrastrukturze, zarówno lokalnej, jak i wojewódzkiej. Jest
to teren słabo zurbanizowany (niecałe 25%
powierzchni stanowią użytki rolne, 58% lasy,
a reszta to zabudowania mieszkalne i gospodarcze), jednak mocno sprzyjający agroturystyce. Czynnikami pozytywnymi mogą być duże
kompleksy leśne, w tym 2 rezerwaty, przeszło
48 pomników przyrody oraz kilka rzek i strumieni (doliny dwóch z nich – Bugu i Liwca – objęte
są programem NATURA 2000); liczne zabytki,

takie jak: neogotycki kościół parafialny w Jadowie, pozostałości cmentarza żydowskiego oraz
szkockiego, grodzisko w Zawiszynie, dworki
i pałace w: Chrzęsnem, Strachówce i Woli Rasztowskiej. Lista ta jest o wiele dłuższa, gdyż rejon ten ma bogatą przeszłość, której udokumentowane początki sięgają XV wieku – należy
wspomnieć o chlubnym udziale w powstaniach
narodowych w XIX wieku, wojnie polsko-bolszewickiej (w Ossowie miały miejsce rozstrzygające
starcia bitwy warszawskiej, tam też poległ ks.
Ignacy Skorupka) i Akcji „Burza” (w trakcie której
oddziały partyzanckie wyzwoliły Tłuszcz). Muzea
je przedstawiające stanowią niewątpliwą atrakcję, jednak jedną z nielicznych, gdyż na terenie
LGD nie istnieje odpowiednia baza turystyczna.
W tym przypadku zaletę stanowi obecność
dużych miast sąsiadujących z gminami stowarzyszonymi w „Równinie Wołomińskiej”, gdzie
zatrudnienie znajduje duża część z 62379 mieszkańców obszaru LGD, liczącego 653km2.
Kamil Skonieczny

Nabory w LGD
„Równiny Wołomińskiej”
Głównymi celami Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, aktywizacja ludności wiejskiej,
a także wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych.
Realizując swoje cele LGD za pośrednictwem
Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza
nabory wniosków w ramach działania 413 wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata
2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3
i przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw.:
„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Pierwszy nabór w LGD odbył się w ramach działania „Małe projekty”, który trwał w dniach 14 –
28 grudnia 2009 roku. Przyjęto 29 wniosków na
ogólną kwotę 538 451,74zł, z czego Rada LGD
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wybrała 21 wniosków do dofinansowania,
7 znalazło się na liście rezerwowej a 1 odrzucono
jako niezgodny z LSR. Najlepiej ocenionymi wnioskami były: „Wianki – Noc Świętojańska” - projekt
złożony przez Panią Janinę Stryjek oraz projekty
Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska pt.
„Impreza plenerowa - Vademecum 2010 w korowodzie weselnym rodziców C.K. Norwida” oraz
„Uniwersytet Równiny Wołomińskiej”. Godnymi
uwagi również były 3 projekty złożone przez gminę Tłuszcz mające na celu oznaczenie szlaków rowerowych oraz budowę miejsc wypoczynku dla
dzieci i młodzieży na osiedlach (Kolejowa, Długa,
Borki) w miejscowości Tłuszcz.

Od dnia 25 lutego do 11 marca 2010 r. LGD
przeprowadziła nabór na „Odnowę i rozwój wsi”. W wyniku tego naboru wybrano
8 wniosków do finansowania, po jednym
z każdej gminy (dwa wnioski z gminy Wołomin) należących do obszaru objętego LSR.
Łączna kwota z tego naboru wynosiła 1 945
362,29. Dzięki temu działaniu gminy mogły
wybudować wielofunkcyjne boiska sportowe
w miejscowości Stryjki - gmina Tłuszcz oraz
w przy zespole szkół w Klembowie, zagospodarować centrum wsi Zazdrość i Zabrodzie
wraz z przebudową drogi Niegów – Zabrodzie, przeprowadzić modernizację Gminnego
Ośrodka Kultury w Jadowie, wyremontować
świetlicę wiejską w miejscowości Wola Cygowska w gminie Poświętne, wybudować ogólnodostępny kompleks rekreacyjno-sportowy
w Zagościńcu, a także wyremontować i wyposażyć pomieszczenia remizy strażackiej
w gminie Strachówka.
Kolejny nabór wniosków na „Małe projekty”
został przeprowadzony w dniach 8 – 23 kwietnia 2010r. Ocenione zostało 20 projektów,
w tym 16 jako zgodne z Lokalną Strategią
Rozwoju, a jako niezgodne – 4. Ogólna kwota
w ramach tego działania wynosiła 410
815,40zł. Rada LGD „Równiny Wołomińskiej”
najwięcej punktów przyznała Mazowieckiemu
Oddziałowi Terenowemu Towarzystwa Aktyw-

ności Dzieci „Szansa” za dwa projekty pt. „Moje
pierwsze CV” oraz „Żeby umieć się uczyć – kurs
rozwoju zdolności intelektualnych dla dzieci”.
Innymi ciekawymi projektami były również: projekt złożony przez gminę Zabrodzie
pt. „Organizacja festynu z okazji dnia Dziecka”, wniosek „Internet nie gryzie” - Parafialnego Klubu Sportowego „Liwiec”, a także
„W naszej gminie dużo czytamy i pisarzy zapraszamy” projekt złożony przez Bibliotekę
Publiczną w Tłuszczu.
Kolejny nabór w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
odbył się od 28 maja do 11 czerwca 2010r.
W wyniku tego naboru do biura LGD wpłynęły
2 wnioski z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na łączną kwotę 148.553,00 zł.
Obydwa wnioski zostały uznane przez Radę
jako zgodne z LSR.
Drugi nabór na „Odnowę i rozwój wsi” przebiegał w dniach 23 lipca – 6 sierpnia 2010r.
Niestety podczas tego naboru nie wpłynął żaden wniosek.
Kolejny nabór na Odnowę Wsi planowany
jest w dniach 1 – 29 października 2010r.
Wszystkim beneficjentom dziękujemy za zainteresowanie i życzymy pomyślnego realizowania swoich projektów.
Agnieszka Jachimowicz

Nawiązanie współpracy z Hiszpanią
Podczas XXI Forum Polsko-Hiszpańskiego, które miało miejsce między 9 a 13
czerwca w Warszawie podpisano umowę współpracy między gminą Jadów
i Miastem i Gminą Tłuszcz a hiszpańską Lokalną Grupą Działania G.D.R. ALCARRIA
CONQUENSE oraz Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej.
Podczas XXI Forum Polsko-Hiszpańskiego,
które miało miejsce między 9 a 13 czerwca
w Warszawie podpisano umowę współpracy między gminą Jadów i Miastem i Gminą
Tłuszcz a hiszpańską Lokalną Grupą Działania
G.D.R. ALCARRIA CONQUENSE oraz Lokal-

ną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej.
W dniu 10 czerwca umowę podpisali:
w imieniu hiszpańskiej Lokalnej Grupy Działania
G.D.R. ALCARRIA CONQUENSE, D. Vicente Caballero Gomez, jako prezydent
w imieniu Gminy Jadów – wójt Stanisław Żak

n
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Podpisanie umowy współpracy z Hiszpanią

w imieniu Miasta i gminy Tłuszcz – zastępca
burmistrza Janusz Tomasz Czarnogórski
w imieniu Lokalnej Grupy Działania „Równiny
Wołomińskiej” – prezes Rafał Rozpara
Współpraca będzie się opierała przede wszystkim na wzajemnej wymianie doświadczeń a także
m in.:
wspólnej organizacji szkoleń dla swoich członków, przedstawicieli, przedsiębiorców i mieszkańców z obszarów działania obu grup
współpracy w zakresie przygotowywania i realizacji projektów finansowych z funduszy europejskich
wsparcie dla programu wymiany młodzieży
z obszarów wiejskich i innych podobnych inicjatyw z zakresu kultury, sportu
promowanie własnego obszaru działania dla
rozwoju ekonomicznego i przedsiębiorczości
lokalnej, poszerzenia możliwości sprzedaży
produktów lokalnych, promocji agroturystyki
i produktów lokalnych.
Współpraca z Lokalną Grupą działania G.D.R.
ALCARRIA CONQUENSE jest dla nas bardzo ważnym doświadczeniem i krokiem na przód. Warto
wspomnieć, że hiszpańskie lgd mogą się pochwalić dużym stażem i ogromnym doświadczeniem,
które może się okazać cenną wskazówką przy
dalszym rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”
. Ponadto współpraca z Hiszpanią daje bardzo
duże możliwości na zaistnienie na obcych rynkach i promocję naszych produktów lokalnych,
n

n

n
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a także nawiązanie wielu cennych kontaktów.
Mieliśmy również możliwość zaprezentowania
naszym hiszpańskim przyjaciołom piękna równiny wołomińskiej. W dniu 12 czerwca na terenie
obejmującym działanie LGD „Równiny Wołomińskiej” gościli przedstawiciele dwóch lokalnych
grup działania z Hiszpanii, w tym G.D.R. ALCARRIA CONQUENSE, z którą podpisaliśmy umowę
o współpracy.
Zwiedzanie rozpoczęto od Jadowa, gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć słynnych jadowskich
lodów. Następnie teren Liwca i plener malarski,
podczas którego nasi goście otrzymali piękne obrazy. W tym też miejscu dostaliśmy wiele ciekawych spostrzeżeń i wskazówek dotyczących m.in.
programu Natura 2000. Jak wiadomo, woda zaostrza apetyt, więc zabrano delegację z Hiszpanii do Kamieńczyka, gdzie podczas obiadu mogli
skosztować naszych regionalnych potraw.
Kolejnym punktem wizyty były obchody Dni Tłuszcza, a w ich trakcie święto pszczelarzy. Nie mogło
więc zabraknąć rozmów z Pszczelarzami, wymiany
doświadczeń i oczywiście… degustacji miodu, którego smakiem nasi goście byli wprost zachwyceni.
Zakończenie wizyty miało miejsce w biurze Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej, gdzie
wymieniono ciekawe spostrzeżenia związane m.in.
z wymianą młodzieży, aktywizacją kobiet itp.
W ramach nawiązanej współpracy nasi przedstawiciele w dniach 7-11 lipca 2010 r. gościli
w Hiszpanii. Podczas tych kilku dni delegacja

w składzie: Jarosław Supera – prezes Stowarzyszenia (LGD) Kapitał – Praca- Rozwój w Siedlcach,
Jacek Zakrzewski – prezes LGD Natura i Kultura
w Otwocku, Monika Maron – Kozicińska – członek
zarządu LGD Razem dla Rozwoju w Bodzanowie,
Rafał Rozpara – prezes LGD „Równiny Wołomińskiej” mogła zapoznać się z działalnością hiszpańskich lokalnych grup działania a także podpatrzeć
wiele ciekawych rozwiązań. Jednym z nich był
zwiedzany przez delegację obiekt konferencyjno
hotelowy Ruralpuntos w Agramoon – Hellen, gdzie
w bardzo ciekawy sposób jako atrakcję wykorzystano znajdujące się w Hellin jaskinie z rysunkami
prehistorycznymi oraz niedaleki wygasły wulkan.
Kolejnym ciekawym obiektem turystycznym był
„Hotel Enoturismo Mainetes”, w którym działa
mała winnica.
Bardzo interesującym punktem była także
wizyta w Guadaltebie w Andaluzji, gdzie nasi
przedstawiciele zapoznali się z pomysłami zagospodarowania różnorakich wiejskich i gminnych
budynków na potrzeby społeczne oraz rozwój
turystyki, jak np. Muzeum początków życia, czy
też „Instytut Wody” w dawnej cysternie. Zobaczyli też jak można w interesujący sposób zagospodarować ogólnie dostępne ruiny, aby stały się
atrakcją turystyczną.
Podczas wizyty delegacji niezmiernie ważna
była również dyskusja nad wstępnymi propozycjami projektów, w których poszczególne lgd
mogą brać udział.
Omówiono m.in. propozycję następujących
wspólnych działań:

„ Budowa, funkcjonowanie i zarządzenie parkami przemysłowymi” – projekt współpracy
skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, mający na celu tworzenie przestrzeni dla
osiedlania się w gminie mikro przedsiębiorców,
tworzenia miejsc pracy oraz wzmacniania potencjału gospodarczego gmin,
„Yosoyrural.com” (jestemzewsi.com)- projekt
skierowany do młodzieży z obszarów wiejskich,
pokazujący pozytywne przykłady życia na wsi,
w którym przewiduje się ogłaszanie konkursów
na sesje fotograficzne, filmy video oraz inne
produkcje multimedialne ukazujące pozytywne
życie młodzieży wiejskiej oraz jej dorobek,
„Zwiększenie roli i znaczenia kobiet w życiu politycznym, gospodarczym lokalnych społeczności” – projekt skierowany do środowiska kobiet,
pokazujący dobre praktyki,
„Zwyczaje i obrzędy europejskiej wsi” – projekt,
którego celem będzie napisanie scenariusza
widowiska multimedialnego zatytułowanego
„ Europejskie podróże Don Kichote de la Mancha”. Robocza wersja scenariusza powstanie
do końca połowy września 2010 r. i zostanie rozesłana do zainteresowanych twórców. Polską
premierą przewiduje się w listopadzie na Święto Niepodległości.
Jak ustalono jeszcze w lipcu rozpoczną się
prace nad polsko-hiszpańską stroną internetową.
Wstępne propozycje przygotowuje CEDERCAM
(sieć kastylijskich LGD) w porozumieniu z Mazowieckim Liderem.
Autor Emilia Oleksiak
n

n

n

n

I mazowiecki Kongres LGD w Łochowie
Za nami I Mazowiecki Kongres LGD, który odbył się w dniach 19-21 sierpnia br. w Łochowie.
W pięknej, malowniczej scenerii pałacu w Łochowie omawiane były najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania lokalnych grup
działania w obecnym okresie finansowania
a także perspektywy podejścia Leader w latach 2014-2020. W programie kongresu
przeważały dyskusje nad Wspólną Polityką

Rolną po 2013 roku, prawno – ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania biur
LGD, kierunkami działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy na obszarach
wiejskich a także nad przygotowaniem i realizacją ogólnopolskich projektów współpracy.
Kongres owocował nie tylko w ciekawą
wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, ale także
w podpisanie porozumień w sprawie kolejnych
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dwóch projektów współpracy. Jednym z
nich jest SZREK - Smaczna Zdrowa Europejska Regionalna Kuchnia, której koordynatorem będzie LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty gastronomicznej na obszarze LGD poprzez wzbogacenie jadłospisów
punktów gastronomicznych o różnorodne
elementy smacznej, zdrowej, regionalnej, europejskiej (w tym polskiej) kuchni oraz wprowadzenie do jadłospisów w gospodarstwach
domowych przepisów na smaczne i zdrowe
potrawy kuchni tradycyjnej. W ramach projektu będą organizowanie targi, wystawy,
ekspozycje. Będą także organizowane wyjazdy z wytwórcami żywności na targi żywności, a także podejmowane inne działania
w celu aktywizacji ukrytych wytwórców. Przewiduje się również wydanie książki kucharskiej.
Kolejnym projektem współpracy, na realizację którego zostało podpisane poro-

zumienie, był OPUSS SOLIS – Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis.
Zakłada on promocję odnawialnych źródeł
energii, podniesienie wśród mieszkańców
z terenu LGD wiedzy na temat możliwości pozyskiwania i wykorzystywania energii słonecznej dla podgrzewania wody,
wspomagania c-o oraz przygotowywania,
finansowania i realizacji tego typu inwestycji energetycznych. Realizacja projektu
będzie polegała m. in. na organizacji konferencji, seminariów, szkoleń oraz spotkań
aktywizujących, czy też przygotowywanie i
prowadzenia gier, zabaw i konkursów. Zostaną również opracowane i wydane różne
publikacje, komiksy, broszury o tematyce związanej z projektem. Ponadto przewiduje się stworzenie Punktu Informacji
Ekologicznej oraz serwisów internetowych
o charakterze edukacyjnym.
Emilia Oleksiak

Ewaluacja sposobem na poprawienie
jakości życia mieszkańców
Ewaluacja to umiejętność zbierania i analizowania takich informacji, by odpowiedzieć na pytanie – czy zostały osiągnięte zamierzone cele?
Jest wiele sposobów zbierania informacji,
oto najważniejsze z nich:
1. ankieta
2. wywiad
3. obserwacja
4. analiza dokumentów
Nie każda informacja będzie przydatna dla
potrzeb ewaluacji (szum informacyjny), dlatego tak ważne jest pytanie o cele. Nie ma informacji dobrych czy złych – są tylko przydatne
i nieprzydatne dla danego procesu ewaluacji.
Aby samo zbieranie informacji/danych było
przeprowadzone prawidłowo – już na etapie
planowania musimy zadecydować – czego
i w którym momencie chcemy się dowiedzieć.
Należy także ustalić mierniki osiągnięcia celów.
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Celem nadrzędnym Lokalnej Grupy Działania
„Równiny Wołomińskiej” jest poprawa jakości
życia i warunków zatrudnienia społeczności
lokalnych, jak również waloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Wobec tego informacją przydatną podczas
ewaluacji może być ankieta dotycząca zebrania informacji na temat potrzeb mieszkańców
lub też analiza dokumentów (np. złożonych
do LGD wniosków przez beneficjentów).
Jako LGD dążymy do tego, aby w niedalekiej
przyszłości obszar „Równiny Wołomińskiej”
był zamieszkały przez zamożnych i aktywnych
ludzi, świadomych własnej tożsamości regionalnej, dbających o swoją historię i kulturę.
Pragniemy, aby był to obszar rozwinięty go-

spodarczo i turystycznie w sposób przyjazny
środowisku naturalnemu i lokalnemu społeczeństwu oraz bogaty w infrastrukturę społeczną.
Wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom rozpoczęliśmy w lipcu 2010 r. proces
ewaluacji na obszarze objętym LGD „Równiny Wołomińskiej” obejmującym tereny siedmiu gmin: Wołomin, Klembów, Poświętne,
Strachówkę, Jadów, Tłuszcz i Zabrodzie. Zebraliśmy informacje dotyczące potrzeb mieszkających tam społeczności lokalnych i stworzyliśmy listę przedsięwzięć oraz celów, które
najbardziej interesują naszych mieszkańców.
Największym zainteresowaniem cieszą się
Przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”:
1. Aby spędzić wolny czas aktywnie
2. Aby spędzić wolny czas kulturalnie
3. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe
4. Internet – uczy, bawi, ale pomaga zdobyć
klientów i pracę
5. Wypoczynek nad wodą i na Wołomińskiej
wsi
6. Szlaki wolności sławnych przodków
7. Nowe miejsca pracy
8. Produkt z lokalnym smaczkiem
oraz cele szczegółowe:
1. Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD
do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych
2. Ochrona wartości kulturowo – przyrodniczych i historycznych obszaru LGD
3. Stworzenie oferty turystycznej obszaru
LGD „Równiny Wołomińskiej”
4. Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych
5. Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych, lokalnych liderów
i grup nieformalnych
6. Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego
W wyborze celów ogólnych miejsce pierwsze zajmuje cel I.:
I. Poprawa jakości życia, w tym warunków
zatrudnienia
II. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych
Jako LGD chcemy dać większe możliwości

wyboru celów i przedsięwzięć naszym beneficjentom przy pisaniu wniosków w celu pozyskania dotacji z Unii Europejskiej na działania w ramach PROW 2007 – 2013, tak więc
ewaluacja i zmiana LSR jest niezbędna, aby to
osiągnąć. Ponadto proponujemy i zachęcamy
naszych mieszkańców do realizacji nowych,
innowacyjnych przedsięwzięć na obszarze
objętym LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Pragniemy dodać do Lokalnej Strategii
Rozwoju nowe przedsięwzięcie związane
tematycznie z ochroną środowiska naturalnego: Ochrona środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Ostatnio tj. 20.08.2010r. podpisaliśmy
z innymi 5 grupami LGD z Polski dwie umowy o wspólnym przygotowaniu wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21
„Wdrażanie projektów współpracy”. Pierwszy
projekt współpracy zatytułowany „Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis”
(akronim OPUS SOLIS) dotyczy podniesienia
wśród mieszkańców obszarów objętych LGD,
wiedzy na temat możliwości pozyskiwania
i wykorzystania energii słonecznej dla podgrzewania wody, wspomagania ogrzewania
pomieszczeń oraz przygotowania, finansowania i realizacji urządzeń solarnych w gospodarstwach domowych. Projekt ten przyczyni
się również bezpośrednio do ochrony środowiska naturalnego. Drugi projekt współpracy
zatytułowany „Smaczna Zdrowa Regionalna
Europejska Kuchnia”(akronim SZREK) dotyczy
zwiększenia atrakcyjności oferty gastronomicznej na obszarze LGD, poprzez wzbogacenie jadłospisów punktów gastronomicznych
o różnorodne elementy smacznej, zdrowej,
regionalnej, europejskiej(w tym polskiej)
kuchni. Projekt ten ma przyczynić się w sposób pośredni do wzrostu sprzedaży produktów rolno – spożywczych.
Obydwa przykłady świadczą o tym, że LGD
działa na rzecz mieszkańców i poprawy jakości życia oraz ochrony środowiska naturalnego, a do tego celu wykorzystuje instrumenty
jakie daje ewaluacja.
Beata Trojanek
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Środkowo-wschodnio-europejskie
inicjatywy LEADERA
LEADER to skrót nazwy w języku francuskim: Liasons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, co się tłumaczy, jako - „Powiązania między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich”. Nieznajomość
języków rodzi wiele nieporozumień. U nas mówiąc Lider, kojarzymy program
raczej z językiem angielskim i myślimy o .... No właśnie, o czym?

Forum środkowo-wschodnio europejskich LGD na Węgrzech

Wyjazd na forum środkowo-wschodnioeuropejskich LGD na Węgrzech postawił to pytanie z całą ostrością. Jednym z celów forum
było powołanie międzynarodowego stowarzyszenia z udziałem LGD z kilku krajów. O potrzebie takiej organizacji rozmawiało się wcześniej
przy różnych okazjach, między innymi podczas
podobnego forum w Hiszpanii.
Działanie na zasadach LEADER jest realizacją fragmentu polityki rolnej Unii Europejskiej.
Program realizowany jest od 1991 roku w formie bezzwrotnej pomocy Unii dla rozwoju obszarów wiejskich, za pomocą tworzenia partnerstw. Mają one sprzyjać dostosowywaniu
rolnictwa do zmian w całym otaczającym nas
świecie. Dzisiaj promuje się rozwój obszarów
wiejskich uwzględniając wszelkie jego funkcje:
nie tylko produkcję żywności, ale również zachowanie naturalnego środowiska, krajobrazu, a także dziedzictwa kulturowego. Chodzi
o zapewnienie atrakcyjnych warunków zarówno do zamieszkania, jak i wypoczynku. Wieś
ma się stać dobrym miejscem do życia.
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Najważniejszymi beneficjentami w ramach
programu LEADER są Lokalne Grupy Działania
(w Polsce LGD, w j.ang. LAG).
Lokalne Grupy Działania to nie rywalizacja „kto pierwszy - ten lepszy”, albo „kto jest najlepszy na swoim terenie”. Złota zasada Lidera
i LGD to - „kto umie najlepiej współpracowac
z innymi”! Tylko współpraca, współdziałanie,
‘powiązanie działań’ stwarza szanse na rozwój na danym terenie. Chodzi o współpracę
w ramach jednego LGD, ale także między różnymi LGD, tak z kraju, jak i z zagranicy. Po to
powstało Stowarzyszenie Sieci Rozwoju Wsi
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
– LEADER. Jej zebranie założycielskie odbyło
się w Kozard, małej węgierskiej wsi. Prezesem
został Tibor Menyhárt , w skład zarządu weszli
przedstawiciele LGD z Bułgarii, Słowacji i Polski. Mazowieckiego Lidera reprezentuje w nim
Jarosław Supera z LGD „Kapitał-Praca-Rozwój”.
Jeszcze jedno miejsce jest zarezerwowane dla
przedstawiciela LGD “Równiny Wołomińskiej”.
Dlaczego na Węgrzech? Bo tylko tam pra-

Józe Kapaon z lewej Wicerpezes LGD w Kozard

wodawstwo krajowe zezwala na tworzenie
organizacji, której członkami są podmioty zagraniczne.
W forum na Węgrzech uczestniczyło kilka grup z różnych rejonów Polski, w tym nasze stowarzyszenie. Była także duża delegacja
z Łotwy. Klimat spotkania, połączonego z lo-

kalnym festynem płodów ziemi „Węgierskie
kolory i smaki”, był wspaniały. Różnice kultur
i języków nie dzieliły. Przeciwnie, kazały doszukiwać się tego, co nam wspólne. Kilkadziesiąt lat
tzw. komunistycznych (antyeuropejskich) rządów
odcisnęły na nas wszystkich piętno. Przebłyskuje
jednak spod niego światlo. Jest to niewątpliwie
swiatło duchowe. Burmistrz z Bułgarii jako upominki wręcza ikonę, nad salą obrad w Centrum
Kultury w Kozard (200 mieszkańców!) znajduje się kaplica z Najświętszym Sakramentem,
z Łotyszem rozmawiam o duchowym komponencie wszelkich udanych działań stowarzyszeń tu i tam, w Łukaszu ze stowarzyszenia
„Na śliwkowym szlaku” w Iwkowej odnajduję młodszego brata, lub syna, na tych samych szlakach duchowych poszukiwań. Granice między ja-ty-my i my-wy-oni znikają
podczas międzynarodowego forum, jak zniknęły
w strefie Schengen w Unii Europejskiej. Węgrzy
wyznaczają szlak pielgrzymki Maryjnej (Maria
Ut). Jednym z jego etapów jest właśnie Kozard, gdzie to wszystko się zdarzyło w dniach
16-19 września 2010. Polacy (i inni) słuchają
i chcą się dołączyć do tych działań, itp, itd. Dalej, dalej – byle w duchu LEADER’a.
Józef Kapaon

Imprezy współfinansowane
przez lgd „Równiny Wołomińskiej”
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” w ramach promocji programu LEADER współfinansowała organizację różnych wydarzeń lokalnych a także
aktywnie w nich uczestniczyła. Na wszystkich, bowiem było widoczne nasze
stoisko, na którym mogli Państwo uzyskać szczegółowe informacje o programie a także o LGD „Równiny Wołomińskiej”. Poniżej przedstawiamy Państwu,
kalendarium i krótki opis tych wydarzeń.
27.06.2010 r. w miejscowości Kiciny gm. Zabrodzie odbył się Festyn Rodzinny. Rozpoczął się
on o godz. 13.00 – uroczystym otwarciem terenu boiska szkolnego PSP w Kicinach, na którym
odbył się VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Zabrodzie. Następnie przyszła chwila na

liczne konkursy rodzinne oraz indywidualne dla
dzieci. Małe pociechy mogły korzystać również
z urządzeń rekreacyjnych takich jak: dmuchany
plac zabaw, zjeżdżalnia, Góra Kilimandżaro oraz
zamek Małpka. Około godz. 18.00 Wójt Gminy
Zabrodzie wręczył puchar oraz nagrody i dyplo-
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Ossów - rekonstrukcja bitwy

my okolicznościowe uczestnikom turnieju. Festyn
Rodzinny zakończył się o godz. 21.00 zabawą taneczną przy akompaniamencie zespołu RYTM.
29.08.2010r. w miejscowości Krzywica Gmina
Klembów świętowano Dożynki Gminne. O godz.
12.15 przedstawiciele okolicznych miejscowości
zebrali się z wieńcami, aby przejść w korowodzie
dożynkowym. Następnie o godz 13.00 odbyła się
msza polowa w dziękczynieniu za zgromadzone plony a także prezentacja wieńców dożynkowych. Część oficjalną rozpoczął Wójt Gminy
Klembów, witając wszystkich zgromadzonych.
Fantastyczną zabawę przystarych i znanych szlagierach zapewnił zespół „Chłopaki ze Starej Paki”.
Dożynki zakończono o godz. 22.00 pokazem
sztucznych ogni.
W dniach 13-15.08.2010r. w Ossowie po raz
kolejny odbyły się uroczyste obchody 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej też „Cudem nad
Wisłą”.
13 sierpnia w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny,
po czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy
poświęconej Bohaterom Ziemi Wołomińskiej.
Tego samego dnia miały też miejsce Mistrzostwa
Polskich Formacji Kawaleryjskich. Następnego
dnia rozpoczęła się inscenizacja Bitwy Warszawskiej. Głównym punktem sobotnich uroczystości
w Ossowie była msza św. w kaplicy na Cmentarzu
Poległych upamiętniająca 90-tą rocznicę „ Cudu
nad Wisłą”. Na tą uroczystość przybyli dostojnicy
państwowi, na czele z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, przedstawiciele Parlamentu,
wojska, duchowieństwa i władz samorządowych.
Prezydent RP na początku swojej wizyty złożył
wieniec pod pomnikiem bohaterskiego kapelana
1 batalionu 236 pułku piechoty Armii Ochotniczej
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ks. Ignacego Skorupki, którego też podczas mszy
św. odznaczył pośmiertnie Orderem Orła Białego.
Uroczystą oprawę tej uroczystości dodała obecność Kampanii Honorowej
I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza
Kościuszki z Wesołej, Orkiestra Garnizonu Siedlce,
Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego WP
oraz chór Ziemi Wołomińskiej. Drugi dzień obchodów zakończono Apelem Poległych pod krzyżem
upamiętniającym bohaterską śmierć ks. majora
Ignacego Skorupki. Na zakończenie obchodów
Bitwy Warszawskiej odbył się XIX Międzynarodowy Półmaraton Uliczny na terenie Ossów – Radzymin. Doskonałą rozrywkę z mnóstwem atrakcji
zapewnił MDK w Wołominie. Gwiazda wieczoru zespół Blue Cafe dał niezapomniany koncert,
przypominając swoje największe przeboje.
29 sierpnia w miejscowości Poświętne odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. Uroczystość
dożynkowa rozpoczęła się mszą św. w Kościele
Parafialnym w Poświętnem, po czym korowód
z przepięknymi wieńcami przemaszerował na
plac Szkoły Podstawowej, gdzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie Dożynek Gminno – Parafialnych.
O godz. 14.00 wystąpiła Strażacka Orkiestra
Dęta z Okuniewa, po czym przyszedł czas na najważniejszy punkt uroczystości czyli konkurs wieńców dożynkowych. Swój repertuar przedstawiły
również Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Wiele
atrakcji czekało również na zebranych podczas
występu Andrzeja Rosiewicza. Ochotnicza Straż
Pożarna natomiast wykazała się swoimi umiejętnościami w pokazie ratownictwa. Nasze pociechy również miały swoje 5 minut w „Magicznym
Show”. Całość uroczystości zakończono zabawą
taneczną.
24.08.2010r. w miejscowości Urle odbyły się

Ossów. Prezydent Bronisław Komorowski
na Rocznicy Bitwy w Ossowie

Gmino – Dekanalne Dożynki. Pogoda dopisała,
więc i mieszkańcy okolicznych miejscowości zaszczycili Urle swoja obecnością. Około godz. 12.00
odbył się pokaz wieńców dożynkowych, a następnie wśród wycia syren wozów strażackich jednostki OSP miały okazję wykazać się swoją sprawnością. Po południu piękny i kolorowy korowód
z wieńcami dożynkowymi, przeszedł na plac przy
kościele parafialnym pod wezwaniem M.B.Cz.
w Urlach, gdzie podczas mszy św. podziękowano za tegoroczne plony. Po mszy św. na przykościelnym placu, dzieci miały okazję do zabawy na
trampolinach i zjeżdżalniach, a rodzice mogli miło
spędzić czas przy kawie lub herbacie. Na zakończenie uroczystości swoim występem umiliły czas
zespoły „Łochowianie” i „Sadowianki”
3 sierpnia 2010r. w miejscowości Strachówka
uczczono XXX rocznicę powstania NSZZ Solidarność. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
dziękczynną, po której miało miejsce złączenie
się wszystkich zebranych uściskiem rąk, czyli tzw.

„krąg rąk”. Pod pomnikiem Jana Pawła II jako patrona Solidarności złożono kwiaty, po czym nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych do szkoły
Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Zebrani uczestnicy reprezentowali swoje stowarzyszenia, a potem
oczekiwano na „Raport Młodych” na temat Solidarności. Po tych reprezentacjach miał miejsce wykład Sławomira Sowińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie
wystąpił współzałożyciel NSZZ Solidarność Henryk
Wujec i autor programu „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jarosław Chodecki.
Uroczystość XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność zakończyła Agapa czyli poczęstunek braterskiej miłości.
11 września 2010r. odbyły się Powiatowe Zawody Sikawek Ręcznych w miejscowości Tłuszcz.
O godz. 10.40 ulicami miasta odbyła się parada
Sikawek i oddziałów strażackich przy dźwiękach
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza. Po przemarszu na Stadion Sportowy nastąpiło uroczyste otwarcie III Powiatowych Zawodów Sikawek
Strażackich, w których wystąpiło 10 oddziałów
męskich i 3 oddziały kobiece. Specjalnie powołana do tych zawodów komisja czuwała nad
ich sprawnym przebiegiem. Zawody zakończyły
się ok. godz. 14.30, kiedy to ogłoszono wyniki
i wręczono zwycięzcom nagrody.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w realizowaniu programu LEADER, a także organizację imprez, które służą aktywizacji
i integracji mieszkańców. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku również będziemy mogli tak
aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnym naszej
społeczności.
Małgorzata Kruk

Święto Solidarności,
Młodości i Stowarzyszeń
Jako ludzie Solidarności mieszkający w Strachówce, czuliśmy ogromną potrzebę i obowiązek uczczenia XXX rocznicy powstania związku zawodowego i ruchu społecznego, który
odmienił oblicze naszej ziemi. Już pod koniec

czerwca zamówiliśmy mszę świętą dziękczynną.
Wystąpiliśmy do instytucji samorządowych i organizacji demokratycznych o wspólne działanie.
Na własnym terenie nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Sojusznika znaleźliśmy w LGD „Równiny
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Obchody z 30-lecia Solidarności w Strachówce

Wołomińskiej”. We współpracy zorganizowaliśmy rocznicowe święto. W międzyczasie uzyskało ono właściwą formę i szersze ramy. Widząc
ogromny potencjał i entuzjazm młodości przy
realizacji jednego z projektów: „Artystyczny Wóz
Drzymały”, którego autorem była Grażyna Kapaon – prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita
Norwidowska, zrozumieliśmy, że dzisiaj nie da
się zrobić nic dobrego w gminie, w Polsce, w Europie i na świecie, bez ich udziału. Solidarność
podarowała młodym wolność działania i otworzyła granice państw. Solidarność wywalczyła
wolność stowarzyszania się. Tak narodziła się
w naszych głowach idea nowego święta Solidarności, Młodości i Stowarzyszeń. Mamy nadzieję,
że na stałe wejdzie do kalendarza.
Wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego akurat
w Strachówce? Wydaje się, że dlatego, że właśnie
tu Solidarność została najbardziej spektakularnie
i najbardziej boleśnie zdradzona w 1994r.. Gdzie
jest wielkie zło, rozlewa się też wielka łaska.

Kto uczestniczył w podniosłym, a zarazem
prostym i radosnym święcie oraz jego program, można zobaczyć na zdjęciach na stronie
LGD „Równiny Wołomińskiej” – www.lgdrw.pl
i www.strachowka.blogspot.com.
Oprócz zdjęć , świadectwem ważności wydarzenia z 30 sierpnia w Strachówce są wypowiedzi różnych osób:
- „Dziękuję za piękne spotkanie i możliwość
przeżycia z Wami prawdziwego etosu Solidarności. Zobaczyłem to najostrzej, gdy wróciłem do
domu i zobaczyłem w TV smutne sceny ze Zjazdu w Gdyni” (dr Sławomir Sowiński, w e-mailu)
- „Widziałem wczoraj prawdziwą Solidarność.
Nie w telewizji, ale na uroczystości XXX-lecia
w małej Strachówce, gdzie było godnie, z młodzieżą, z kręgiem rąk po skończonej mszy, ze wspomnieniami, z rozmową o tamtej „soft power” i ani
grama polityki” (dr Sowiński, na Twitterze)
- „Ogromnie się cieszę, że Ty, będąc człowiekiem bardzo mocno zakorzenionym w Kościele
widzisz tak jasno przyczyny tego niebezpiecznie
narastającego napięcia społecznego. Pozdrawiam
Cię serdecznie” (Mirek, lat 57, na Facebooku)
- „W poniedziałek było wielkie wydarzenie – XXXlecie Solidarności. Święto jak najbardziej udane,
wszystko było piękne. Niezwykłym fenomenem
jest dla mnie to, że aż 5 osób przyjechało do Strachówki z mojej szkoły,(VLO,Poniatówka), z okolic
Warszawy! Coś niesamowitego” (Łazarz, lat 18).
Polska, Strachówka i cały świat jest piękny,
kiedy jest bogaty młodością, solidarnością, kiedy jest silny stowarzyszeniami typu etycznego.
Są nowe idee dla naszego życia społecznego.
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
Józef Kapaon

Tłuszcz ma nowe place zabaw
Dziecięce marzenia o przytulnych, kolorowych,
osiedlowych placach zabaw w Tłuszczu spełniają się.
A wszystko to dzięki środkom pozyskanym
z LGD „Równiny Wołomińskiej” w ramach naboru na „małe projekty”. - Przystępując do pisania
wniosków do programu LEADER, który to wdraża
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na naszym terenie LGD „Równiny Wołomińskiej”
wzięliśmy pod uwagę głosy mieszkańców naszego miasta, którzy postulowali o tego typu tereny – mówi wiceburmistrz Tłuszcza Janusz Tomasz
Czarnogórski. W rezultacie Gmina Tłuszcz złożyła
trzy projekty mające na celu oznaczenie szlaków

rowerowych oraz budowę miejsc wypoczynku dla
dzieci i młodzieży na osiedlach : Kolejowa, Długa
oraz Borki w miejscowości Tłuszcz. Każdy z projektów opiewał na kwotę ok. 24 tysięcy złotych.
Dzięki środkom pozyskanym z programu LEADER a także zaangażowaniu mieszkańców powstały trzy ogrodzone place zabaw, wyposażone
w zabawki odpowiednie do różnego wieku dzieci,
a także miejsca do wypoczynku dla opiekunów.
Ponadto przy każdym placu funkcjonuje boisko do
gry w piłkę. - Place zabaw są jednym z elementów,
które składają się na miejsca rekreacji i wypoczynku, gdyż oprócz nich znajdą się na nich małe boiska do piłki plażowej, stoły do tenisa stołowego,
a także w przyszłości inne urządzenia rekreacyjne
dla młodzieży i dorosłych. Docelowo maja to być
tereny , gdzie mali i „trochę” więksi mieszkańcy
będą mogli odpocząć czy po prostu się spotkać w
celach towarzyskich – informuje Janusz Tomasz
Czarnogórski, pomysłodawca projektu.
Budowa placów zintegrowała także mieszkańców, gdyż wielu z nich było mocno zaangażowanych w prace. Ponadto mają również nowe

pomysły na ich udoskonalenie. - Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom dzielnic
Długa, Borki i szczególnie Kolejowa za ogromne
zaangażowanie i swoją bezinteresowna pracę
w czynie społecznym w trakcie budowy. To dzięki nim place cieszą „oko” i z przyjemnością się
tam przebywa. Mam nadzieję , iż będą z czasem
rozbudowywane o nowe instalacje, tak aby ich
oferta była jak najbogatsza np. na jednym z placów mieszkańcy noszą się z zamiarem budowy
ogólnodostępnego grilla. – mówi zastępca burmistrza. - I o to właśnie chodzi by tego typu miejsca integrowały samych mieszkańców, by czuli się
gospodarzami na swoim terenie - dodaje.
Osiedlowe place zabaw były długo wyczekiwanym miejscem rekreacji i wypoczynku w Tłuszczu.
Dostarczają one nie tylko dużo radości i zabawy
dzieciom, ale są także przyjemnym miejscem wypoczynku i spotkań rodziców. Place te są również wspaniałym przykładem, że warto sięgać po
środki zewnętrzne także na te małe projekty.
Emilia Oleksiak

Informacje o planowanym naborze
na Małe Projekty oraz zmianach wprowadzonych
w rozporządzeniu o wdrażaniu Małych Projektów
Lokalna Grupa Działania ,,Równiny Wołomińskiej” ma zamiar ogłosić w listopadzie 2010r.
nabór na Małe Projekty. Nabór będzie się odbywał na nowych zasadach, które weszły w życie
30 sierpnia 2010roku. Zmiany w sprawie Małych
Projektów można znaleźć na stronie Urzędu
Marszałkowskiego www.mazovia.pl bądź na
stronie LGD www.lgdrw.pl. Dotyczą one nowych formularzy na działanie osi 4 tzw. „Małe
Projekty” , zmian w sposobie finansowania operacji (nowa forma przyzwania zaliczek) oraz
w sposobie potwierdzania zgodności dokumentów. Zmiany zawarte są w aktualnej instrukcji
do wniosku o przyznanie pomocy. Odnoszą się
do wniosków złożonych przez beneficjentów po
10 maja 2010 r.

1. Zmiany te dotyczą m.in. Opisu zadań, wprowadzenia obowiązku racjonalnego kalkulowania
kosztów (beneficjent może zostać poproszony
o przedstawienie wydruków np. z Allegro, potwierdzających przyjęcie określonej we wniosku
kwoty). Ponadto wymagane będzie prowadzenie
przez beneficjentów oddzielnego systemu ewidencji albo korzystania z odpowiedniego kodu
rachunkowego na potrzeby Małego Projektu.
2. Ważna jest również informacja o zmianach
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznania
pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Najważniejsza
zmiana dotyczy w Małych Projektach wzrostu
pracy i usług świadczonych nieodpłatnie z 10 %
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do 30 % kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne. Wartość pracy będzie się
wyliczać w oparciu o przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy
na mały projekt(jest to iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i liczby 168)
wg wzoru:

X=

A x
H
168

X – wartość pracy oraz usług świadczonych
nieodpłatnie
A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na mały projekt
H – liczba przepracowanych godzin
3. LGD będą mogły wybierać projekty ponad limit środków w danym naborze, aby efektywniej
wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju. To Rozporządzenie MRiRW ukazało się w sierpniu 2010r.
4. Równie istotna sprawa to zmiana wyprzedzającego finansowania wniosków w ramach
7 działań z PROW 2007 - 2013. Od 10 maja 2010
r. dotychczasowe wyprzedzające finansowanie
wniosków, zostało zamienione na zaliczkowe
finansowanie kosztów kwalifikowanych działań z Leadera. W przypadku Małych Projektów
wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 20 % kwoty pomocy przypadającej na kwalifikowane koszty inwestycyjne. Jeżeli pomoc ta

jest przyznana w 2010 r. to kwota zaliczki nie
może przekroczyć 50 % kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowane ponoszone na
realizację inwestycji .Warunkiem wypłaty zaliczki
jest ustanowienie zabezpieczenia właściwego
jej wykorzystania w postaci gwarancji bankowej
odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki. Lista gwarantów obejmuje 36 instytucji finansowych.
5. Ważną informacją jest również sposób potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Obecnie może to robić pracownik biura
LGD, a nie jak do tej pory Wójt lub Burmistrz.
Jest to na pewno duże udogodnienie dla beneficjentów.
Najczęściej popełniane błędy we wnioskach
o przyznanie pomocy na małe projekty w oparciu o weryfikowane wnioski w Urzędzie Marszałkowskim to
Niezrozumienie uregulowań co może by kosztem kwalifikowanym,
Brak precyzyjnych zapisów,
Błędy rachunkowe
Zachęcamy do korzystania z Kalkulatora
małych projektów zamieszczonego na stronie
www.minrol.gov.pl w celu prawidłowego liczenia
kosztów pracy i usług świadczonych nieodpłatnie. Maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta
w ramach jednego Małego Projektu wynosi nadal do 25 tys., ale to nie oznacza, że mniejsza
kwota pomocy sprawia, iż ubieganie się o te
środki jest zadaniem łatwiejszym aniżeli w ramach innych działań.
Beata Trojanek
n

n

n

Projekty współpracy SZREK i OPUSS
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej wraz pięcioma innymi LGD przygotowało
projekty współpracy pt:
• Smaczna i Zdrowa Regionalna Europejska
Kuchnia – akronim „SZREK”
• Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych
Solis – akronim „OPUSS”
Celem projektu „SZREK” jest podniesienie
kultury przygotowywania, serwowania i spożywania posiłków przez upowszechnienie do-
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brych praktyk w lokalach gastronomicznych,
powiększenie ich menu przez dodanie tradycyjnych, europejskich potraw które będą uzupełniały dotychczasową ofertę. Projekt przewiduje również wprowadzenie do naszych domów
przepisów na smaczne i zdrowe potrawy kuchni tradycyjnej poprzez , promocję ekologicznej
żywności.
Koordynatorem projektu została LGD „Równiny Wołomińskiej”. Każda LGD będzie realizo-

Podpisanie umowy współpracy z pięcioma LGD

wać na swoim obszarze wybrane z podanych
poniżej zadań do realizacji:
• organizacja kursów i konferencji, seminariów,
odczytów i spotkań, prelekcji popularno-naukowych oraz szkoleń z zakresu marketingu
gastronomicznego oraz przepisów prawa
dotyczących potraw tradycyjnych i regionalnych;
• przygotowanie i przeprowadzanie gier, zabaw, konkursów poświęconych ochronie europejskiego dziedzictwa kulinarnego;
• opracowanie i wydawanie książek oraz poradników gastronomicznych i kulinarnych,
przygotowanie i wydanie wspólnego Kalendarza Kulinarnego;
• organizacja spotkań aktywizujących lokalne
społeczności dla podejmowania działań służących podniesieniu atrakcyjności oferty gastronomicznej obszarów;
• realizacja imprez promujących potrawy kuchni regionalnych i ekologicznej żywności;
• prowadzenie kursów i szkoleń kulinarnych
oraz organizacji przyjęć;
Projekt „OPUSS” powstał w celu promocji
oraz podniesienia 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 pro-

ekologicznych postaw społeczności lokalnych.
Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie
„KAPITAŁ – PRACA – ROZWÓJ” z siedzibą w Siedlcach.
W katalogu możliwych do realizacji zadań zalazły się:
• konferencje, seminaria, odczyty popularnonaukowe, szkolenia;
• wydawnictwa materiałów poglądowych,
komiksów, broszur i materiałów informacyjnych, poradników dla inwestorów oraz właścicieli domów, pomieszczeń mieszkalnych
i budynków gospodarczych;
• gry, zabawy, konkursy dla różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych
• spotkania aktywizujące lokalne środowiska
dla działań zmniejszających emisję CO2 oraz
innych na rzecz poprawy stanu i ochrony środowiska naturalnego;
• tworzenie punktów informacji ekologicznej,
storn internetowych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp;
• dla celów promocji utworzony zostanie
wspólny internetowy serwis informacyjny „OPUS SOLIS” (z łac. Dzieło Słońca)
www.opussolis.pl
Projekty będą realizowane w dwóch etapach. Rozpoczęcie ich realizacji (Etap I) projektu nastąpi 1 grudnia 2010 roku a zakończy
się 30 czerwca 2011. Obejmie on między innymi: konferencje inaugurujące, wystawę zatytułowaną „Nowe źródła energii – przegląd
technik i technologii”, a także prelekcje popularno-naukowe, konferencję, szkolenia, publikację materiałów dot. poszczególnych projektów. Podczas II Etapu ma zostać wydany
wspólny Kalendarz Kulinarny, a także książki
i poradniki gastronomiczne. Planowana jest
organizacja spotkań aktywizujących lokalne
społeczności dla podejmowania działań służących obniżaniu emisji CO2 oraz podniesieniu atrakcyjności gastronomicznej regionu
(w tym realizacja imprez promujących potrawy kuchni regionalnych i ekologicznej żywności).Zakończenie projektów nastąpi w terminie do 30 listopada 2011.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do
udziału w projektach.
Jacek Staniszewski
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