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ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW

Małe projekty
Nabór przeprowadzono w dniach 27.06-12.07.2013. Złożono 122 wnioski na kwotę 3 557 780,09 zł. Wybrano do realizacji 56 projektów
na kwotę 1 440 111,30 zł. Pięć projektów uznano za niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.

Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Stowarzyszenie na rzecz organizowania społeczności lokalnej „AB OVO”: Powiat Wołomiński: Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu
parafialnym w Postoliskach
Bądź piękna na scenie
Stowarzyszenie „Grądy Szlacheckie – Moja Wieś”: Zakup sprzętu Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie: Wydarzenie patriotyczne„Bohater naszej
historii – gen. Franciszek Żymirski”
audiowizualnego na potrzeby działalności Stowarzyszenia
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu: Świetlica Środowiskowa
Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu”: Mamo, Tato, co Wy na to?
Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych: Wakacje z Jakubem na w Dzięciołach
Gmina Wyszków: Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu poprzez
obszarze LGD Równiny Wołomińskiej – warsztaty edukacyjno-poznawcze
Stowarzyszenie Ważna Róża: Cykl integrujących zajęć edukacyjno-kulturalnych wyposażenie placu zabaw dla najmłodszych w Drogoszewie, gm. Wyszków
Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”: Obywatelskie Biuro Porad Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu: Zabrodzkie klimaty
Stowarzyszenie INICJATYWA BIAŁEBŁOTA:
– Tłuszcz, Klembów, Poświętne
Mazowiecki Leader: Promocja produktów lub usług lokalnych z obszaru LGD RW Mapa walorów turystyczno-przyrodniczo-usługowych w Białymbłocie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu: Muzeum jak nowe
w hiszpańskim regionie Castilla la Mancha
Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”: Obywatelskie Biuro Parad Gmina Rząśnik: Organizacja Dożynek Gminnych w Rząśniku 2014
– Tłuszcz, Jadów, Strachówka
Gmina Zabrodzie: Zabrodzkie dożynki
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu: Kultywowanie lokalnych tradycji Stowarzyszenie „AXA”: Renowacja zabytkowej kapliczki w Rasztowie
poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Galant Daria: „Stacja Literacka” Festiwal powieści fantastycznej im. Stefana Gmina Tłuszcz: Nasza siłownia szansą na aktywność mieszkańców
Grabińskiego
Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem: Zakup laptopów do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sadownem
Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu”: Ale frajda!
Gmina Sadowne: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej: Zakup wyposażenia ekspozycyjnego muzeum
w miejscowości Bojewo
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Jadowie: Plener Rzeźbiarski – Jadów 2014 Gmina Wyszków: Lubimy aktywnie spędzać czas – doposażenie placu zabaw na
Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych: „Drogi jakubowe terenie Szkoły Podstawowej w Lucynowie, Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym
na obszarze LGD Równiny Wołomińskiej jako element europejskiego dziedzictwa i Szkoły Podstawowej w Rybnie, gm, Wyszków
historycznego”. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Gmina Sadowne: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości
Biblioteka Publiczna w Tłuszczu: XX Tłuszczańskie
Szynkarzyzna
Biesiady z Książką
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy
Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury:
Brańszczyk Odnowa: Edukacja na wsi – cykl
Materiały promocyjne Lokalnej Grupy Działania
szkoleń
Równiny Wołomińskiej – Folder A4 zatytułowany
„3xW zaprasza”
Gmina Wyszków: Festiwal Miodu i Chleba 2014
w Kamieńczyku
Popowicz Grażyna: Montaż paneli słonecznych
Office Smart Krzysztof Styś: Wypożyczalnia
Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie: Jadowska
Rowerów Maja
Akademia Kultury
Gmina Długosiodło: Utworzenie siłowni zewMazowieckie Stowarzyszenie Edukacyjne: Język
nętrznej w miejscowości Długosiodło
angielski w turystyce na obszarze działania LGD
Równiny Wołomińskiej - „first steps”
Urban Joanna: Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej w prowadzonym gospodarstwie
Stowarzyszenie INICJATYWA BIAŁEBŁOTA: Ptasie
agroturystycznym
mieszkania
Miejski Dom Kultury w Wołominie: PrzygoGminny Ośrodek Kultury w Sadownem: Zakup
towanie, nagranie, wydanie i promocja płyty CD
wyposażenia pracowni ceramicznej
Zakup laptopów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem „Na polu wierzba” (muzyka tradycyjna)
Mazowieckie Stowarzyszenie Edukacyjne: Język to jedno z zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach
Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle:
hiszpański w turystyce na obszarze działania LGD
Małych projektów LGD „RW”
Wielkie mazowieckie Grzybobranie
Równiny Wołomińskiej - „Español paso a paso”
Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku: Poznaj Gmina Wyszków: Bezpieczna zabawa to podstawa! - zagospodarowanie terenu
wokół boiska oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Leszczydolehistorię Ossowa po 1920 roku
Nowinach
Office Smart Krzysztof Styś: Internetowy Kiosk Informacji Turystycznej
Genowefa: Uatrakcyjnienie oferty wypoczynkowej w gospodarstwie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach: Pietrzak
Agroturystyka „U Pietrzaków”
Pogodne wieczory 2013
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach: Festiwal Muzyki Kameralnej Gmina Strachówka: Mamo, tato spędźmy razem czas
PPHU „Batory” sp. z o.o.: Organizacja imprezy plenerowej „Dzień Bliźniaka”
w Urlach
Gmina Wyszków: Naturalna Inspiracja – materiały informacyjno-promocyjne w 2014 r.
Gmina Sadowne: Remont połączony z modernizacja świetlicy wiejskiej
o miejscowości Kamieńczyk w gm. Wyszków
Gmina Wyszków: Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie w miejscowości Sojkówek
placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej Gmina Jadów: Budowa miejsca wypoczynku i rozrywki mieszkańców Gminy
Jadów.
w Łosinnie, gm. Wyszków
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Odnowa i rozwój wsi
Zgodnie z Uchwałą XXX/795/2013 z dnia 12 września 2013r. LGD
„RW” sporządzono listę wniosków wybranych do realizacji. Łącznie
dofinansowanie otrzymało piętnaście projektów na łączną kwotę
2 719 619,00 zł.

Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Gmina Sadowne: Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont
i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni
publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia
drogowego
Gmina Wołomin: Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt komputerowy na terenie gminy Wołomin
Gmina Poświętne: Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna
Gmina Poświętne: Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie
Gmina Strachówka: Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą
komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Równem
Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Postoliskach:
Rewitalizacja placu przykościelnego
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem: Zagospodarowanie skweru
w miejscowości Sadowne
Gmina Jadów: Zagospodarowanie Centrum miejscowości Nowy Jadów – budowa
chodnika wzdłuż drogi gminnej 430222W
Gmina Wyszków: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Łosinno poprzez budowę chodnika przy ul. Centralnej, gmina Wyszków
Gmina Długosiodło: Rozbudowa budynku Publicznej szkoły Podstawowej o salę
gimnastyczną wraz z zapleczem w miejscowości Blochy gm. Długosiodło
Gmina Zabrodzie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej w Adelinie
Gmina Rząśnik: Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochudnie
Gmina Brańszczyk: Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę
ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin
Gmina Tłuszcz: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mokrej Wsi
Gmina Rząśnik: Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

Perspektywy rozwoju
Szanowni Państwo,

Oto kolejny numer Biuletynu LGD
„RW”. Znajdą w nim Państwo informacje na temat naszej działalności w ostatnim półroczu, która pokazuje, że środki unijne trafiające
za naszym pośrednictwem do Beneficjentów, nie są środkami zmarnowanymi. Coraz więcej inicjatyw,
podejmowanych zarówno przez
samorządy, parafie, stowarzyszenia czy lokalnych przedsiębiorców,
przynosi dobro, które nazywamy
w LGD „trwałym śladem”. Pozyskane środki finansowe są wydawane na zadania, które pozwalają wzmacniać nasz wspólny potencjał. Składają się na niego
nie tylko zadania inwestycyjne w ramach programu „Odnowa
i rozwój wsi” czy „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Są to także coraz liczniejsze małe projekty, a także
imprezy odbywające się pod patronatem LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dzięki nim nasze lokalne społeczności aktywizują
się i jednoczą wokół wspólnych celów i idei. Mam nadzieję, że
w nadchodzącej perspektywie finansowej stać nas będzie na
jeszcze więcej i to nie tylko dzięki pozyskanym środkom. Po prostu wierzę w ludzi, wierzę, że największym kapitałem, jaki przez
lata udało nam się zbudować, są właśnie ludzie i nabyte przez
nich zdolności i umiejętności. Ten kapitał będzie się pomnażał
i rozwijał nawet wówczas, gdyby środków z dotacji było mniej.
Ziarno bowiem zostało zasiane...
Rafał Rozpara
Prezes LGD „Równiny Wołomińskiej”
24 stycznia 2014 r.
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Działaj Lokalnie z Kastorem i LGD „RW”
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str. 12-13
PATRONATY LGD „RW”:

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/824/2013 z dnia 3 października 2013
r. LGD „RW” sporządzono listę wniosków wybranych do realizacji.
Dofinansowanie otrzymały 3 projekty na łączną kwotę 225 000,00 zł.

Beneficjenci i realizowane przez nich zadania

Andrzej Szydlik – Stare Budy, gm. Brańszczyk: Adaptacja budynku na potrzeby
utworzenia bazy noclegowej w zakresie: 5 pokoi gościnnych z łazienkami, kuchnia
wraz jadalnią. Zakup 4 quadów na potrzeby aktywnego wypoczynku.
Joanna Paleska – Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło: Brak
możliwości podania tytułu/opisu operacji
Franciszek Mielczarczyk – Janowo, gm. Rząśnik: Przedmiotem operacji
jest świadczenie usług rolniczych dla gospodarstw rolnych ciągnikiem
rolniczym i pługiem obracalnym. W tym celu zakupiony zostanie ciągnik
rolniczy o mocy 101 KM wraz z pługiem 4-skibowym z zabezpieczeniem
resorowym. Świadczenie usług rolniczych przyczyni się do osiągnięcia
dodatkowych dochodów dla gospodarstwa domowego. Oferta obejmowała
będzie działalność na terenie powiatu wyszkowskiego oraz powiatu wołomińskiego a rozpropagowanie usług w dużej mierze zamierzam oprzeć poprzez
ogłoszenia internetowe.

– Uczymy się piec w gm. Długosiodło
– Festiwal miodu i chleba w Wyszkowie
– Hubal w Porębie
– Pychówką po puchar w Brańszczyku
– Gospodynie kolędowały w Strachówce
– Debata oksfordzka na Równinie Wołomińskiej
– Powiatowe spotkanie z poezją w Tłuszczu
– Rajdy rowerowe: Tłuszcz, Jadów, Ostrówek, Anastazew
– Siatkówka plażowa w Tłuszczu
– Pocztówki z przeszłości ze Stowarzyszeniem Kastor
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Żywa historia w Ossowie
Rok temu władze Wołomina powołały w Ossowie samorządową instytucję kultury „Park Kulturowy
Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Roku”. Na jego czele stanął Maksym Gołoś – historyk
z wykształcenia, który wcześniej pracował jako dziennikarz, a także rzecznik Wojewody Mazowieckiego,
specjalista w Kancelarii Prezydenta RP i naczelnik w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Z Dyrektorem
Gołosiem rozmawiamy o tym, jak z dnia na dzień zmienia się Ossów i jak będzie wyglądała samorządowa
instytucja kultury podczas obchodów 100. rocznicy Cudu nad Wisłą w 2020 roku...
Obejmując stanowisko Dyrektora Ossowa nie przypuszczał Pan chyba, że znajdzie Pan tyle życzliwości ze
strony różnych środowisk i instytucji?
Maksym Gołoś – Wręcz przeciwnie.
Ossów, rok 1920 i Bitwa Warszawska
są nośnikami niesamowicie pozytywnych emocji. Kiedy rozmawiam
z kimś, kto zna historię tamtych wydarzeń, zawsze spotykam się nie tylko
ze zrozumieniem, ale i podziwem, że
Wołomin zdecydował się na realizację
wielkiego projektu, jakim jest godne
i nowoczesne upamiętnienie wielkiego
polskiego zwycięstwa.
Jaki jest główny cel Instytucji działającej w Ossowie?
Cele, które wyznaczył Burmistrz Wołomina, są dość zróżnicowane, ale też ich postawienie było bardzo przemyślane,
ponieważ się uzupełniają. Podstawowym zadaniem, jakie
przede mną postawiono, jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego budowy muzeum w Ossowie. Ale żeby tego dokonać, konieczne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych –
to jest drugi cel. Kolejnymi są: budowa marki Ossowa, jako
miejsca, gdzie rozegrała się wielka historia, gdzie miało swój
początek zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. Do tego należy zapewnić obsługę turystyczną i budować kapitał
społeczny wokół wołomińskiej inicjatywy.
Co zatem udało się już osiągnąć?
Mamy opracowaną koncepcję funkcjonalno-architektoniczną Muzeum. W 2014 roku chcielibyśmy opracować projekt budowlany tej inwestycji. Udało nam się zaangażować
w Ossowie między innymi Archiwum Akt Nowych, Centralną
Bibliotekę Wojskową, Muzeum Historii Polski, czy Mazowiec-

ką Regionalną Organizację Turystyczną. W sierpniu przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję promującą Ossów i budowę muzeum. Uzyskaliśmy niesamowity oddźwięk w mediach
ogólnopolskich i tym samym podnieśliśmy rozpoznawalność naszej inicjatywy nadając jej przy okazji rangę krajową.
Oprócz tego zaczęliśmy przyciągać do Ossowa zorganizowane wycieczki szkolne i nie tylko, co ma bezpośredni wpływ na
ożywienie Ossowa w jego wymiarze turystycznym. Mam nadzieję, że w 2014 roku wycieczek będzie coraz więcej.
Instytucja, którą Pan kieruje, stara się przedefiniować
pojęcie „muzeum” i uczynić historię dziedziną bardziej
atrakcyjną dla odwiedzających. Pierwszym krokiem
w tym kierunku były nowe technologie i stworzenie
multimedialnego przewodnika po Parku...
Chciałbym, aby w Ossowie w sposób atrakcyjny opowiadana
była historia i by ona inspirowała do dalszego jej poznawania
już na własną rękę. Nie mniej ważne jest to, by z Ossowa każdy
wyjeżdżał choć trochę bardziej dumny, że jest potomkiem zwycięzców z 1920 roku. Aby to osiągnąć, trzeba operować wspólnym dla współczesnego pokolenia aparatem pojęciowym
i odwoływać się do narzędzi, które są obecnie używane. Zanim powstanie nowoczesne muzeum, planujemy modernizację pawilonu ekspozycyjnego, w którym obecnie stoi makieta Bitwy Warszawskiej. To zadanie zostało zakwalifikowane
przez zarząd województwa do dofinansowania w październiku w ramach konkursu 6.2. turystyka. W 2014 r. będziemy
przystępować do prac remontowych i wyposażania w multimedia tego małego budynku. Gdy się to uda, będziemy mieli
prawdziwy przedsmak multimedialnego muzeum, które ma
stanąć nieopodal.
Na waszej stronie www, poza prezentacją 3d, można
znaleźć reprinty „Kuriera Warszawskiego” z 1920 r.

14 sierpnia 2013 roku w Ossowie
odsłonięto tablicę w hołdzie Narodowi
Węgierskiemu za pomoc żołnierzom
polskim walczącym w 1920 r. z bolszewickim najeźdźcą. W uroczystości wzięła
udział delegacja węgierska na czele
z Burmistrzem XXI dzielnicy Budapesztu
Csepel Szilárdem Némethem (na zdj.
z lewej) i orkiestrą. Stronę polską
reprezentowali samorządowcy powiatu
wołomińskiego na czele z Burmistrzem
Wołomina Ryszardem Madziarem
(na zdj. z prawej), Starostą Wołomińskim
Piotrem Uścińskim, Burmistrzem Zielonki Grzegorzem Dudzikiem i Burmistrzem
Kobyłki Robertem Ruguskim. W uroczystości wzięli udział także radni, harcerze,
działacze organizacji pozarządowych
zaangażowanych w promowanie Ossowa
i licznie przybyli mieszkańcy
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Obecność Kuriera Warszawskiego na naszej stronie internetowej jest efektem akcji promującej Ossów i Bitwę Warszawską w sierpniu ubiegłego roku na ulicach Warszawy.
Przez cztery dni przed głównymi obchodami „Cudu nad
Wisłą” rekonstruktorzy odtwarzający żołnierzy i ochotników
walczących z bolszewikami w 1920 roku rozdawali reprinty tych gazet w czterech wybranych lokalizacjach. Numery
Kuriera i ich oryginalna data wydania miały przypomnieć
współczesnym czytelnikom, jaka w stolicy panowała atmosfera, gdy wróg zbliżał się do Warszawy. Teraz natomiast każdy może ściągnąć sobie tę gazetę i czytając artykuły sprzed
94 lat sięgnąć do źródła i nawet nie tyle poznać, co poczuć
prawdziwą historię tamtych gorących sierpniowych dni.
Park Kulturowy jest przygotowany na przyjęcie grup
zwiedzających, prowadzicie też lekcje żywej historii.
Czy zauważyliście wzrost zainteresowania Ossowem ze
strony szkół?
Owszem, udało nam się sprowadzić do Ossowa grupy zorganizowane, w tym uczniów. Jak na pierwszy rok działalności jestem umiarkowanie zadowolony. W tym roku postaramy się tak
sprofilować tę ofertę, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, by tych
wycieczek było więcej.
Ile kosztuje najtańsza wersja oferty dla 25-osobowej
klasy i co zawiera?
Ceny są dość zróżnicowane. Uzależnione są głównie od liczby zwiedzających, bo ona decyduje o konieczności opłacenia
atrakcji lub wyżywienia. Niemniej jednak jesteśmy bardzo
elastyczni i nie zarabiamy na wycieczkach. Wszystkie koszty
są związane z opłatami ponoszonymi przez Instytucję. W ramach wycieczki proponujemy zwiedzanie Parku z przewodnikiem: rowerem lub pieszo, wyżywienie w postaci klasycznego
dwudaniowego obiadu lub pieczenia kiełbasek przy ognisku,
do tego gwarantujemy zajmująca lekcję historii, podczas której można dotknąć broni
z epoki, poznać umundurowanie, porozmawiać z rekonstruktorem i i dowiedzieć
się, jak wyglądało prawdziwe życie na froncie. Do tego zapewniamy odpowiednie
wprowadzenie teoretyczne przy makiecie
Bitwy Warszawskiej. Każdy z uczestników
ma możliwość zapalenia znicza na cmentarzu poległych w 1920 roku i otrzymuje
pamiątkowy dyplom. Świadczymy też obsługę fotograficzną wycieczki.
Park Kulturowy jako placówka samorządowa działa głównie w oparciu
o dotację Gminy Wołomin. Czy pozyskujecie środki z innych źródeł?
Staramy się. W ramach naboru organizowanego przez LGD zostaliśmy zakwalifikowani do jednego projektu polegającego na
wyprodukowaniu folderu turystycznego,
w którym chcielibyśmy opowiedzieć

historię nie tylko samego Boju pod Ossowem, ale chcielibyśmy mieć materiał prezentujący dzieje Ossowa po 1920 roku,
czyli ludzi, którzy zadbali o to, że po 94 latach są tutaj miejsca
pamięci i tradycja wydarzeń z ks. Ignacym Skorupką jest nadal
żywa. [„Poznaj historię Ossowa po 1920 roku”, wartość projektu – 58 300 pln, wnioskowana kwota pomocy - 37 920 pln].
Poza tym jesteśmy w trakcie ustaleń poprzedzających podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, o czym już mówiłem. Mam nadzieję, że do
podpisania dojdzie już niebawem, gdyż projekt, który spotkał
się z akceptacją samorządu wojewódzkiego, opiewa na kwotę
ponad 300 000 zł i pozwoli na jakościową zmianę turystycznej
infrastruktury ossowskiej. Oprócz tego otrzymaliśmy wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy i pojedynczych darczyńców.
Sprzedajemy także koszulki i pocztówki.
Park Kulturowy powoli przygotowuje się do obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jak widzi Pan
rozwój placówki w ciągu najbliższych sześciu lat?
Przed 2020 rokiem stoi w Ossowie Muzeum, które z każdym
miesiącem przyciąga coraz liczniejsze grupy zwiedzających.
W Parku Kulturowym miejsca pamięci są odrestaurowane
i mieszkańcy Ossowa korzystają z infrastruktury turystycznej,
którą razem z instytucją tworzą. Ossów znajduje się w przewodnikach turystycznych obok Wilanowa, Łazienek i Żelazowej Woli i na pytanie zadane w informacji turystycznej w
Warszawie otrzymuje się odpowiedź, że warto pojechać do
Ossowa, by poznać historię jednej z najważniejszych bitew w
historii zachodniej cywilizacji. A zanim do tego dojdzie, instytucja pozyskuje środki na budowę Muzeum i rozwój produktu
turystycznego będąc stale obecną w świadomości nie tylko
mieszkańców regionu, ale Polski.
Rozmawiał Robert Kalinowski
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Wizualizacja północnej elewacji muzeum w Ossowie,
które ma być wybudowane przed 2020 r.
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Działaj Lokalnie
Chociaż Tłuszcz na tle całej Polski jest tylko niewielkim miasteczkiem, to działa w nim
mnóstwo organizacji i stowarzyszeń, swoją siedzibę ma LGD „Równiny Wołomińskiej”,
a w ubiegłym roku ruszył 1 z 10 w kraju ośrodków programu Działaj Lokanie...

Maciej Puławski,
wiceprezes
Stowarzyszenia Kastor
– Inicjatywa dla Rozwoju

W poprzednim Biuletynie
LGD pisaliśmy o tym, że tłuszczański ośrdek Działaj Lokalnie jest jednym z dziesięciu
w Polsce. Co Pana zdaniem
przesądziło o tym, że udało
się go uruchomić?
Maciej Puławski – Myślę, że
mocną stroną naszego ośrodka jest to, że prowadzony jest
w partnerstwie przez dwa
podmioty – LGD Równiny Wołomińskiej i Stowarzyszenie
Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju. To rozwiązanie nietypowe,
ponieważ jesteśmy pierwszym

Ośrodkiem Działaj Lokalnie funkcjonującym jako partnerstwo. W ten sposób wykorzystujemy mocne strony obu
organizacji i dopełniamy się dla lepszej realizacji działań. Kastor ma doświadczenie w pracy z lokalnymi liderami, prowadzeniu szkoleń i realizacji projektów w ramach
Działaj Lokalnie, LGD z kolei specjalizuje się w udzielaniu
grantów, ocenie wniosków i dysponuje odpowiednim zapleczem finansowym dla zapewnienia wkładu własnego.
Poza tym przygotowaliśmy dobry wniosek aplikacyjny –
stąd zapewne taka a nie inna decyzja komisji wybierającej
nowe ośrodki.
Jeszcze kilka lat temu Stowarzyszenie Kastor samo
realizowało małe projekty, a teraz swoją wiedzą i doświadczeniem dzielicie się z innymi...
Myślę, że to jest naturalny kierunek dla organizacji, która chce się rozwijać i działać na rzecz poprawy swojego

DZIAŁAJ LOKALNIE – EDYCJA 2013
Do konkursu wpłynęło 26 wniosków o przyznanie dotacji. Komisja ostatecznie przyznała środki 17 wnioskodawcom, z których jeden zrezygnował
z grantu. Komisja dokonała też korekty przedstawionych kosztorysów i ostatecznie lista beneficjentów wyglądała następująco.

6

NAZWA BENEFICJENTA

NAZWA ZADANIA

Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „IMPULS”

Najwięcej wiedzy człowiek ma – gdy bibliotekę dobrze zna

5 498,00 zł – 4 998,00 zł

Fundacja „Przytul Misia”

Teatralne potyczki przedszkolnej kliczki

3 110,00 zł – 2 710,00 zł

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

Czas na Ciebie - podaruj siebie

6 000,00 zł – 4 500,00 zł

Stowarzyszenie INICJATYWA BIAŁEBŁOTA

Przyrodniczy kącik edukacyjny

5 960,00 zł – 4 400,00 zł

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej
Norwidowskiej / Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska

Otulić... miłością

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół dzieci Niepełnosprawnych
NADZIEJA

50 LAT OTWIERA ŚWIAT

Mieszkańcy wsi Zawiszyn / Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Zawiszynie

Chcesz żyć zdrowo? Żyj na sportowo!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Teraz My”

Warsztaty artystyczne

4 000,00 zł – 3 500,00 zł

Stowarzyszenie „GRĄDY SZLACHECKIE - MOJA WIEŚ”

Uczymy się piec - ciasta i chleby to nasze wypieki

1 850,00 zł – 1 850,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Równem w partnerstwie z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Równem / Ochotnicza Straż Pożarna w Równem

Warsztaty rękodzielnicze-złote rączki Równianek

3 000,00 zł – 2 220,50 zł

Klub Seniora „Uśmiech jesieni” / sekcja zespół wokalny / Ośrodek
Pomocy Społecznej

Chcemy żyć nie tylko istnieć

5 000,00 zł – 3 000,00 zł

Stowarzyszenie „Niesiemy Pomoc, Dajemy Radość”

W nawiązaniu do tradycji - wspólne pieczenie chleba” etap II

5 540,00 zł – 3 980,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochudnie

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

4 300,00 zł – 2 700,00 zł

Stowarzyszenie Ważna Róża

Łączy nas teatr

4 300,00 zł – 2 600,00 zł

Parafialny Klub Sportowy „WICI” Zabraniec

Spotkania z ciekawymi ludźmi

3 000,00 zł – 1 850,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokólce

Lokalne warsztaty przybliżające tematy ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony życia i zdrowia.

5 992,80 zł – 4 897,80 zł

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
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KWOTA WNIOSKOWANA – PRZYZNANA

6 000,00 zł – 5 663,40 zł
5 000,00 zł – 2 700,00 zł
3 430,30 zł – 3 430,30 zł
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z Kastorem i LGD „RW”
otoczenia. Poza tym te doświadczenia pozwalają nam rozumieć
specyfikę konkursu Działaj Lokalnie i wczuć się w sytuację organizacji czy grupy nieformalnej korzystającej ze wsparcia. Uważam
przejście tej drogi za ogromną
zaletę i naturalny etap rozwoju organizacji.
Co spowodowało, że z uczniów
w końcu sami staliście się nauczycielami?
W pewnym momencie, po kilku
latach działalności, wokół organizacji pojawiają się liderzy. Wtedy
warto ich wspierać, pomagać ale
również ich usamodzielniać. Stwarzać szansę do samodzielnego
działania, rozwoju. Stowarzyszenie Kastor taką rolę stara się pełnić. Przy naszej organizacji działa
Nieformalna Grupa Młodzieży Beaver Zone, która z każdym kolej26 sierpnia 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Batory” w Tłuszczu
nym działaniem jest coraz bardziej
odbyło się podpisanie umów z grantobiorcami programu Działaj Lokalnie.
samodzielna, a osoby ją tworzące
Na zdjęciu prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Białebłota Andrzej Dańczyszyn,
od początku były skupione wokół
prezes LGD „RW” Rafał Rozpara i wiceprezes LGD „RW” Beata Trojanek
Kastora. Warto innym dawać przestrzeń do rozwoju. W przypadku Działaj Lokalnie wykorzy- teatralnych, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,
stujemy nasze doświadczenia do wspierania innych orga- warsztaty rękodzielnicze czy sportowe. Najważniejsze jest
to, że wszystkie działania muszą dotyczyć dobra wspólnenizacji i grup nieformalnych.
Jak w praktyce wygląda realizacja programu Działaj go danego środowiska. Innymi słowy nie można zrealizoLokalnie? Pomagacie początkującym stowarzyszeniom wać działań tylko dla zamkniętej grupy osób, muszą one
być skierowane do społeczności i wynikać z jej rzeczywipisać projekty czy ograniczacie się do szkoleń?
Zapewniamy i jedno, i drugie. Co ciekawe – szkolenia stych potrzeb.
Jakimi środkami dysponujecie i na kiedy przewidziapoza możliwością dowiedzenia się o programie Działaj Lokalnie były szansą na spotkanie się działających w poszcze- ne jest zakończenie realizacji programu?
W całym konkursie dysponowaliśmy kwotą 55 000 zł na
gólnych środowiskach organizacji i grup nieformalnych.
A proszę mi uwierzyć, że w wielu gminach organizacje nie granty dla beneficjentów. Wszystkie projekty muszą zakończyć się do 28 lutego 2014 r. Wkrótce po tym będziemy
spotykają się ze sobą.
przygotowywać się do ogłoszenia kolejnego naboru.
Dlaczego tak się dzieje?
Jaki ma być trwały efekt realizacji programu Działaj
Być może wynika to z przeświadczenia, że inicjatywa
zorganizowania takich spotkań powinna wyjść gdzieś Lokalnie?
Celem Działaj Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych
z zewnątrz, np. od wójta albo ośrodka kultury. A przecież
to właśnie organizacjom powinno zależeć na skoordyno- społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra
waniu działań, poznaniu się, współpracy. W przypadku wspólnego. Długofalowym efektem realizacji programu
projektów z Działaj Lokalnie także warto współpracować powinno być więc świadome, znające swoje prawa, umiejące się samoorganizować społeczeństwo obywatelskie.
i tworzyć partnerstwa.
Kto się zgłosił do programu? Czy są to stowarzysze- Ideałem byłoby, żeby mieszkańcy nie czekali, aż ktoś coś
zrobi - aż wójt postawi ławkę, aż ktoś uruchomi świetlicę,
nia, grupy nieformalne...? Jakie są ich oczekiwania?
O środki aplikowały stowarzyszenia i grupy nieformalne. aż ośrodek kultury otworzy kino – tylko spotkali się i znaKażdy z beneficjentów musiał zdiagnozować swoje śro- leźli w swoim środowisku energię, aby dążyć do spełnienia
tych potrzeb wspólnymi siłami. Warto brać
dowisko, odkryć jego potrzeby a później
sprawy w swoje ręce i zmieniać otoczenie
swoim projektem je w jakiejś części zaspona lepsze. Program Działaj Lokalnie jest tekoić. Projekty były dopasowane do miejsc,
go najlepszym przykładem.
w których były realizowane.
Rozmawiał Jacek Staniszewski
Jakie są realne osiągnięcia wdrażania
programu Działaj Lokalnie i jaki obszar
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
objęliście swoimi działaniami?
www.dzialajlokalnie.waw.pl
Obszary tematyczne projektów są barwww.lgdrw.pl i www.kastor.org.pl
dzo różne – przygotowanie przedstawień
nr 7/2014
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TRWAŁY ŚLAD – ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ

Agroturystyka
Justyna i Grzegorz Kaflikowie z Brańszczyka są młodym małżeństwem, dla których agroturystyka to nie tylko
sposób zarobkowania, ale przede wszystkim sposób na życie. W zgodzie z otaczającą ich naturą, razem z dziećmi,
współtworzą klimat miejsca, które nieustannie przebudowują tak, by stało się ono celem dla „miastowych”. Aby
przyjeżdżający tu mogli odpocząć z dala od zgiełku, pomiędzy urokliwymi meandrami Bugu a Puszczą Białą...
Od trzech lat prowadzą Państwo
w Brańszczyku gospodarstwo agroturystyczne. Co sprawiło, że zdecydowaliście się na taką działalność?
Grzegorz Kaflik – Brańszczyk to moje miejsce na ziemi. Tu się wychowałem, tu założyłem rodzinę. Teraz wspólnie z żoną Justyną wychowujemy tu
dzieci. Obcujemy na co dzień z naturą

i w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że zrobimy wszystko, by pracować
na miejscu i wszystko co się da, robić
wspólnie, rodzinnie. Chcemy żeby nasze dzieci dorastały w takim środowisku
i by odczuwały prawdziwy szacunek do
otaczającej nas przyrody.
Justyna Kaflik – Poznaliśmy się
z mężem na studiach. Szukaliśmy swojego miejsca na ziemi i...
postanowiliśmy wspólnie stworzyć swój dom
tutaj, w Brańszczyku.
Bardzo interesuje mnie
kultura i architektura
ludowa, jej materialne
wytwory i ludowa duchowość. Staram się
odnajdywać i wykorzystywać dawne przepisy
kulinarne, wypiekam tradycyjny chleb. Poszukuję ciekawych przedmiotów z czasów naszych
przodków, które pozwolą naszym gościom
Rodzina Kaflików przed rowerową wycieczką...
wczuć się klimat dawnej
wsi. Oboje z Grzegorzem staramy się,
by nasze życie zawodowe łączyło się
z pasją, z tym, co kochamy.
GK – Cały czas rozwijamy się, poszerzamy naszą ofertę. Dysponujemy miejscami noclegowymi, mamy
wypożyczalnię kajaków i rowerów.
Staramy się też włączać aktywnie w
imprezy organizowane na terenie

Grzegorz Kaflik i jego kajaki...
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Brańszczyka i okolic. Chętnie współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Brańszczyku.
Wasze gospodarstwo to bardzo
dobry przykład na to, jak mądrze korzystać z unijnych środków rozdzielanych w ramach LGD „RW”...
GK – Dokładnie tak. Na początku nie
było nam łatwo przebrnąć przez gąszcz
przepisów i wymogów, jakie Urząd Marszałkowski stawia beneficjentom, ale
pracownicy LGD „Równiny Wołomińskiej” okazali nam daleko idącą pomoc.
Przełamali moje wyobrażenie o urzędniku, który mnoży tylko trudności. Jesteśmy bardzo wdzięczni p. prezesowi
Rafałowi Rozparze, p. wiceprezes Beacie Trojanek a także prowadzącemu
szkolenia p. Jackowi Staniszewskiemu
za okazaną nam pomoc i życzliwość.
Jakie środki pozyskaliście z LGD
i na jaki cel je przeznaczyliście?
GK – Ubiegaliśmy się o dofinansowanie w ramach „Małych projektów”
w wysokości 25000 zł. Cała wartość
projektu wynosiła 35000 zł, ale 70%
wynosiło dofinansowanie realizowanego zadania. Wniosek złożyliśmy
w 2011 r., a w 2013 została sfinalizowana
umowa. Za pozyskane środki urządziliśmy wypożyczalnię rowerów (budowa
wiaty, zakup sprzętu) i stworzyliśmy
bazę noclegową dla turystów...
Jaką pomoc oferuje LGD podmiotom takim jak Wasz poza przyznaniem dofinansowania?

Noclegi w dobrym standardzie...
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u Kaf lika

GK – LGD pomaga w promowaniu
działalności podmiotów wokół niej
skupionych. Wielokrotnie korzystaliśmy z pomocy p. Teresy Urbanowskiej
przy organizowaniu promocji w ramach imprez plenerowych, na których
LGD „Równiny Wołomińskiej” ma swoje stoiska. Promocja taka może mieć
różny charakter: rozdawane są ulotki,
prezentowane są produkty lokalne,
braliśmy też udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych, np. do Wiżajn.
JK – Zdarzało się, że pomagaliśmy
przy organizacji takich stoisk, częstowaliśmy gości moim chlebem. Lokalna
Grupa Działania ma zaplecze i doświadczenie, by skupiać wokół siebie twórców ludowych, rękodzielników, właścicieli pensjonatów czy gospodarstw
agroturystycznych. Nasza oferta była
prezentowana w wydawnictwach LGD:
folderze „Dobro Lokalne” a także „Katalogu Turystyka wiejska”. Także na stronie internetowej LGD można znaleźć
ofertę naszego gospodarstwa i innych
podmiotów z obszaru działania LGD
„Równiny Wołomińskiej”. To pomaga
nam i wielu innym lokalnym twórcom
i przedsiębiorcom budować lokalną
markę i promować ją na zewnątrz.
Kajakiem lub łódką po Bugu lub
rowerem po Puszczy Białej... Czym
jeszcze możecie skusić „miastowych”, by odwiedzili Brańszczyk?
GK – Dysponujemy sporym terenem
rekreacyjnym na posesji i salą na 35
osób, w której możemy urządzić przyjęcie, spotkanie, konferencję. Naszym
gościom oferujemy altanę z miejscem
do grillowania lub palenia ogniska...
JK – ....lub smaczną domową kuchnię. Zależy nam na tym, by odwiedzający nas nie czuli dystansu, by mogli na-

Bug kusi przybyszów...

prawdę się zrelaksować. Wypożyczamy
sprzęt, ale chętnie też podpowiemy,
dokąd najlepiej wybrać się z wędką,
gdzie można szukać grzybów...
Rozmawiał Robert Szydlik
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.agroturystykaukaflika.pl

Uczniowie klas młodszych w Dniu Dziecka odwiedzili gospodarstwo
Agroturystyka u Kaflika. Dzieciaki brały udział w grach i zabawach,
a później piekły kiełbaski przy ognisku. A do kiełbaski pajda
prawdziwego wiejskiego chleba wypiekanego przez Justynę Kaflik

U Kaflików można wypożyczyć rowery, a później udać się nad Bug
i przeprawić na drugi brzeg prawdziwym promem...
nr 7/2014
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GMINA RZĄŚNIK

Między Puszczą Białą

Z perspektywy mijającej kadencji 2010-2014 Wójt Gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski jest zadowolony
z inwestycji, które udało się w gminie przeprowadzić, ale podczas naszej rozmowy nie krył rozczarowania
sposobem podziału i redystrybucji unijnych środków dla gmin wiejskich. Wójt wysoko za to ocenia współpracę
z LGD „RW” i wymienia kolejne zadania, które planuje zrealizować ze wsparciem Lokalnej Grupy Działania.
Gmina Rząśnik zmienia się i rozwija. Kontynuując
dzieło swojego poprzednika, stale poszukuje Pan środków na inwestycje. Czy teraz jest o nie łatwiej, czy trudniej niż kiedyś?
Wójt Paweł Kołodziejski – Pozyskanie środków na tle nowej perspektywy może nie jest trudniejsze niż kiedyś, jednak nie koncentruje się na rzeczywistych potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców oraz samorządu gminnego. Środki
te na rzeczywiste potrzeby, jakimi są infrastruktura drogowa, ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnych, są coraz trudniej dostępne dla małych gmin, a wymogi
ochrony środowiska w tym zakresie w stosunku do samorządów rosną. Zastanawiam się, jak można spełnić te wymogi
nie mając pieniędzy, płacąc kary środowiskowe? Chyba nie
o to chodzi.
LGD Równiny Wołomińskiej, zgodnie z nazwą, miało
obejmować mniej więcej obszar pow. wołomińskiego,
ale z czasem rozrosło się na drugą stronę Bugu i objęło zasięgiem swojego działania także prawie cały pow.
wyszkowski. Co zadecydowało o tym, że także Rząśnik
przystąpił właśnie do tej LGD?
Po wygranych wyborach w 2010 r. zmieniając regulamin
organizacyjny Urzędu, dostosowując jego działanie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, nie zapomniałem również
o potrzebie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowych. Postanowiłem przekonać Radę Gminy do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Główną tego przyczyną

było spotkanie z Prezesem LGD, Panem Rafałem Rozparą, co
zaowocowało podjęciem uchwały i złożonymi wnioskami.
Na jakie zadania pozyskaliście środki z LGD „Równiny
Wołomińskiej”?
W związku z tym, iż jako gmina przystąpiliśmy do struktur
LGD dopiero w 2011 r., mogliśmy wykorzystać przysługujące
nam limity do końca 2013 r. w ograniczonym zakresie.
W ramach przysługujących nam limitów finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie: „Odnowa i rozwój wsi” złożyliśmy następujące wnioski:
- zagospodarowanie Centrum Wsi w Nowym Lubielu;
- modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości Ochudno i Dąbrowa;
- budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Rząśniku;
- w ramach małych projektów „Dożynki Gminne” w 2014 r.
Z wyżej wymienionych inwestycji w chwili obecnej wykonaliśmy projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie Centrum
Wsi w Nowym Lubielu”. Wszystkie pozostałe wnioski są do
realizacji i podpisania umów w 2014 r.
Jakie inne środki finansowe chciałby Pan pozyskać
w 2014 roku?
Poza inwestycjami realizowanymi ze wsparciem LGD
chciałbym pozyskać środki także na budowie hali sportowej,
ciągów pieszo-rowerowych, chodników a także na remonty
remiz strażackich, po wcześniejszym uregulowaniu spraw
własnościowych.
Jakie inwestycje udało się wykonać w Rząśniku w tej kadencji?
Co uważa Pan za swój największy
sukces?
W kadencji, która się kończy, udało się tyle, ile mogło się udać przy
normalnym, aktywnym i spokojnym
współdziałaniu z Radą Gminy:
- wybudowaliśmy halę sportową
w miejscowości Komorowo wartości
1,4 mln zł
- wybudowaliśmy drogi asfaltowe
w miejscowościach: Wielątki Folwark,
Komorowo, Wólka Wojciechówek,
Rząśnik osiedle, Gołystok-Zakrzewo,

Mamy w Gminie Rząśnik piękny
folklor, zabytkowe drewniane
kościoły w Porządziu i Lubielu,
także ciekawą drewnianą
architekturę wiejską oraz
unikalne walory przyrodnicze
– Puszczę Białą i rzekę Narew –
mówi Wójt Paweł Kołodziejski
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...a rzeką Narew
Ochudno, Rogóźno, Nowa Wieś-Nury. W sumie prawie
10 km;
- chodniki w miejscowościach: Porządzie i Bielino;
- przeprowadziliśmy termomodernizację i odwodnienie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Porządziu;
- zagospodarowaliśmy Centrum wsi Nowy Lubiel na łączną
kwotę 0,6 mln;
- wybudowaliśmy 71 oczyszczalni przydomowych dla indywidualnych osób;
- powstała nowoczesna stacja uzdatniania wody w miejscowości Rząśnik za łączną kwotę 1,8 mln;
- wstępnie wyremontowaliśmy świetlicę w Ochudnie i Dąbrowie. Pozostały remont zostanie wykonany w ramach projektów z LGD w 2014 r.;
- poprawiliśmy wiele dróg dojazdowych do łąk na odcinkach
11 km, wykonaliśmy remonty przepustów w ilości 27 szt.;
Za swój największy sukces uważam stworzenie przyjaznego dla mieszkańców Urzędu - co obiecałem w kampanii wyborczej - choć zdaję sobie sprawę, że do doskonałości jeszcze
daleko.
Jakie są najpoważniejsze problemy, z jakimi boryka
się obecnie Gmina Rząśnik? Co spędza sen z powiek Pana, Radnych, urzędników...?
Sen z oczu nie tylko moich, Radnych, ale również mieszkańców spędza opracowywanie Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik. Obecne wymogi Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
ze względu na położenie gminy nad rzeką Narew oraz ponad 80% terenu w Naturze 2000 z jednej strony stwarzają
szansę, a z drugiej ograniczają rozwój turystyki. Moje próby
interwencji oraz odwołania od decyzji co do wymagań stawianych przez te instytucje, spełzły na niczym.
Czym Gmina Rząśnik może skusić przyjezdnych?
Gmina Rząśnik przyjezdnych może skusić polepszającym
się stanem środowiska poprzez inwestycje chociażby w przydomowe oczyszczalnie, zagospodarowany pięknie plac w Lubielu jako centrum i„stolicę rekreacji”. Staramy się dbać o czystość, ład i porządek. Zlikwidowaliśmy istniejące od kilkunastu
lat dwa dzikie wysypiska w Wólce Przekory oraz Nowym Lubielu, wybudowaliśmy i remontujemy drogi asfaltowe (między innymi w miejscowości letniskowej Rogóźno), organizujemy uroczystości i imprezy dla mieszkańców i turystów np.:
„Festyn Wesołe Lato”, „Powitanie Lata – wianki”, „Dożynki
Gminne”, „Dzień Dziecka” i wiele innych
Realizujemy projekt budowy infrastruktury dostępu do
szerokopasmowego Internetu na terenie gminy - koniec projektu w 2015 r. Łączna kwota inwestycji to prawie 14 mln zł
ze środków zewnętrznych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Wydaliśmy książkę
prezentującą walory przyrodnicze oraz historię Gminy Rząśnik. Rewitalizujemy miejsca pamięci narodowej.
Mamy też oczywiście w Gminie Rząśnik piękny folklor, zabytkowe drewniane kościoły w Porządziu i Lubielu, także ciekawą drewnianą architekturę wiejską oraz unikalne walory
przyrodnicze – Puszczę Białą i rzekę Narew.
Rozmawiał Robert Szydlik

Cykliczna impreza „Powitanie Lata – wianki”
w Nowym Lubielu nad Narwią

Wykonane ze wsparciem finansowym LGD „RW” zadanie
„Zagospodarowanie Centrum Wsi w Nowym Lubielu”

nr 7/2014
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Droga św. Jakuba na
28 lipca 2013 r., w parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Jadowie ks. abp Henryk Hoser otworzył uroczyście
pierwszy odcinek Camino oraz zatwierdził przebieg Drogi na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Tego dnia
pierwsza zorganizowana grupa pielgrzymów przebyła odcinek Drogi Jakubowej z Kamieńczyka do Jadowa,
niosąc ze sobą figurę św. Jakuba przywiezioną z Santiago de Compostela...
Od połowy lat osiemdziesiątych XX
wieku w kolejnych krajach Europy, od
Hiszpanii począwszy, powstają piesze
szlaki o wspólnej nazwie Droga św. Jakuba – Camino de Santiago – Chemin de
St. Jacques – Jakobsweg, czy też krótko
Camino. Stało się to rozpoznawalnym
zjawiskiem i swoistą atrakcją w całej

Europie Zachodniej. Od roku 2005 ten
kulturowy i pątniczy szlak rozwija się
także w Polsce.
Począwszy od IX wieku w północnej części Półwyspu Iberyjskiego oraz
we francuskich Pirenejach zaczęły powstawać drogi, którymi z całej Europy zmierzali pielgrzymi (początkowo

przedstawiciele rycerstwa i mnisi, z czasem także mieszczanie, szlachta i koronowane głowy) do grobu św. Jakuba
Starszego w Santiago de Compostela
(Galicja/Hiszpania). W średniowieczu
Apostoł ten czczony był jako patron
walki przeciwko Maurom na Półwyspie
Iberyjskim, później – w całej Europie
jako patron rycerstwa, pielgrzymów
i podróżników. Symbole pielgrzymek
do grobu św. Jakuba – charakterystyczna biała lub żółta muszla, zazwyczaj na
błękitnym tle – rozsiane są po całym Starym Kontynencie (symbol i nazwa jednego z koncernów paliwowych, a więc
podmiotów związanych z „byciem w
drodze”, nie jest w tym kontekście przypadkowa). O ogromnej roli pielgrzymek
po Camino świadczy także to, że jeszcze
Johann Wolfgang von Goethe pisał,

Pierwsi pielgrzymi ruszyli Drogą św. Jakuba z Kamieńczyka do Jadowa...

Figurka św. Jakuba Większego
Apostoła przywieziona do Jadowa
z Santiago de Compostela

Mimo zmęczenia humory pielgrzymom dopisywały...
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Równinie Wołomińskiej
iż „drogi św. Jakuba ukształtowały
Europę”. Po rewolucji francuskiej znaczenie pielgrzymek wyraźnie spadło
i dopiero ostatnie 25 lat przyniosło
wyraźne ożywienie ruchu na Camino.
Po wizycie bł. Jana Pawła II w Santiago de Compostela w roku 1982
i wygłoszeniu przez papieża tzw. Aktu Europejskiego, Rada Europy uznała w roku 1987 Drogę św. Jakuba za
pierwszy europejski szlak kulturowy
i zaapelowała o odtwarzanie i utrzymanie dawnych traktów pątniczych.
W 1986 Santiago de Compostela jako
pierwsze otrzymało tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury, zaś w 1989 z udziałem
Jana Pawła II odbyły się tam Światowe
Dni Młodzieży.
W ostatnim czasie Lokalna Grupa
Działania„Równiny Wołomińskiej”odnawia i wyznacza nowe Drogi św. Jakuba,
na obszarze swojego działania. W roku
2013 na terenie naszej LGD przystąpiliśmy do wyznaczenia i oznakowania
pierwszego odcinka Camino. 28 lipca
2013 r., w parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Jadowie ks. abp Henryk Hoser
otworzył uroczyście pierwszy odcinek
Camino oraz zatwierdził przebieg Drogi
na terenie diecezji warszawsko-praskiej.
W chwili obecnej trwają prace nad wyznaczeniem Drogi na terenie diecezji
drohiczyńskiej i łomżyńskiej. Mam na-

Prezes LGD „RW” Rafał Rozpara
w pelerynie pielgrzymiej
z muszlami św. Jakuba

dzieję, że zostaną one zakończone do
końca kwietnia br. Planujemy, że wyznaczanie Camino do katedry św. Floriana na warszawskiej Pradze powinno
zakończyć się do końca września 2014
r. Mam nadzieję, że uda się uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia, by tę pracę
w wyznaczonym terminie wykonać.
Ponadto wspólnie z naszą diecezją
warszawsko-praską zorganizowaliśmy

dwuetapowy konkurs wiedzy o Camino de Santiago. Pierwszy etap odbywa
się w poszczególnych szkołach, drugi
etap ogólnodiecezjalny odbędzie się
6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie. Zachęcamy wszystkie
szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału
w tym konkursie.
Rafał Rozpara
Fot. R. Szydlik

Jego Ekscelencja Abp Henryk Franciszek Hoser wita pielgrzymów
na progu świątyni w Jadowie. Mikrofon trzyma Proboszcz i Dziekan
Dekanatu Jadowskiego ks. kan. Wiesław Marian Bocheński

Uroczysta msza św. w jedynej na obszarze działania LGD „RW”
parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Jadowie
nr 7/2014
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PATRONATY LGD „RW” – LOKALNE TRADYCJE

Uczymy się piec
Stowarzyszenie „Grądy Szlacheckie
– Moja Wieś” z gm. Długosiodło 30 listopada 2013 r. zorganizowało w Gminnym Centrum Informacji w Chrzczance
Włościańskiej imprezę podsumowującą realizację projektu „Uczymy się piec
– ciasta i chleby to nasze wypieki”. Z tej
okazji odbył się konkurs w dwóch kategoriach wypieków: ciast i chlebów. Jak
poinformowała nas prezes Stowarzyszenia p. Grażyna Popowicz, projekt był
realizowany w ramach programu Działaj
Lokanie realizowanego przez Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
i LGD „Równiny Wołomińskiej”. Wartość
projektu wyniosła zaledwie 1850 zł.

Jury ocenia ciasta. Na zdjęciu od
lewej: Urszula Niziołek, Janusz
Niziołek, Iwona Bułatowicz, Barbara
Ciach, Walenty Rosak i Jan Pujer

Festiwal miodu i chleba

Dawny mazowiecki gród i siedziba starostwa w ziemi nurskiej, a obecnie niewielka osada w gm. Wyszków,
4 sierpnia 3013 r. po raz drugi gościła Festiwal Miodu i Chleba. Uczestnicy imprezy mogli smakować i degustować, nie
tylko miody i wypieki, ale także liczne atrakcje artystyczne. Produktem festiwalowym wybrany został miodownik
autorstwa piekarni PSS Społem. Podczas tegorocznego
festiwalu nie zabrakło w Kamieńczyku najznakomitszych
wyrobów pszczelarskich, miód królował na stoiskach, były

Pszczelarz Kazimierz Skoczeń i jego miody

Uczestnicy festiwalu wyrabiają ciasto na chleb
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pyszne wypieki, smakołyki kuchni kurpiowskiej, tradycyjne napoje. Nie zabrakło również stoisk rękodzielniczych. Na scenie prezentowali się: Orkiestra Dęta OSP
w Wyszkowie, zespół Kurpiowszczyzna z Myszyńca, folkowa grupa Redlin. Na własne oczy można było zobaczyć, a nawet wypróbować dawne narzędzia rolnicze,
a prawdziwe oblężenie przezywało stoisko, w którym
własnoręcznie można było przygotować i upiec chleb.
W tajniki pszczelarstwa wprowadzali uczestników imprezy wyszkowscy pszczelarze.
www.wyszkow.pl
nr 7/2014
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PATRONATY LGD „RW” – IMPREZY PATRIOTYCZNE

Hubal w Porębie
29 września 2013 r. w Porębie gm.
Brańszczyk odbyły się uroczystości
z okazji 74. rocznicy pobytu w tej miejscowości mjr. Henryka Dobrzańskiego
„Hubala”. Po uroczystej mszy św. odprawionej przez proboszcza ks. prałata
Andrzeja Grzybowskiego (inicjatora przedsięwzięcia) w kościele pw. św. Barbary
w Porębie władzie samorządowe z wójtem Brańszczyka Mieczysławem Pękulem
na czele, a także licznie przybyli mieszkańcy, wysłuchali koncertu orkiestry Darmanista i Chóru Parafialnego z repertuarem żołnierskich piosenek. Następnie
zebrani obejrzeli inscenizaję życiorysu
mjr. „Hubala” przygotowaną przez Pawła
Kłębowskiego i Annę Sępolińską a później także pokaz rekonstruktorów kaskaderów konnych. Dopełnieniem tej
plenerowej imprezy była prezentacja
w muzeum w dzwonnicy przygotowana
przez Pawła Piórkowskiego z Dudowizny Pokaz rekonstruktorów i Grupę Kaskaderów Konnych „East Riders”
Andrzeja Kostrzewy ze Słupna
Fot. Katarzyna Gomoliszek
i Gminny Dom Kultury w Brańszczyku.

PATRONATY LGD „RW” – SPORT I NATURA

Pychówką po puchar

Festyn sportowo rekreacyjny odbył się w okolicach przeprawy promowej.
Kajaki do zawodów udostępnił Grzegorz Kaflik - „Agroturystyka u Kaflika”
nr 7/2014

15 sierpnia 2013 r. w Brańszczyku
odbył się festyn sportowo-rekreacyjny,
w ramach którego przeprowadzono
Gminne Zawody Kajakowe, Towarzyskie Zawody Wędkarskie i VI Mazowieckie Zawody Łódką Pychówką o Puchar
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Organizatorem imprezy był Gminny
Dom Kultury w Brańszczyku. Do konkursu Pychówek zgłosiło się co prawda tylko pięciu zawodników, ale i ich
zmagania i tak spotkały się z żywym
zainteresowaniem ze strony uczestników festynu. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Stanisław Kowalski z Brańszczyka,
Norbert Suwałkiewicz z Brańszczyka
i Sylwester Kalisz z Kamieńczyka. Z kolei
w zawodach kajakowych wszystkie miejsca na podium zdobyli kajakarze z Brzuzy
w gm. Łochów: I - Michał Wróbel i Marcin
Wróbel, II - Hubert Trojan i Paweł Wróbel,
III - Artur Wróbel i Mateusz Pilawa.

Wnioski projektowe o dofinanasowanie obu imprez przez LGD
napisała Dyrektor Gminnego Domu Kultury p. Maryla Puścian.
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PATRONATY LGD „RW” – STRACHÓWKA:
II MAZOWIECKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK DLA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Gospodynie kolędowały
Dwanaście zespołów Kół Gospodyń wystąpiło
4 stycznia 2014 r. podczas II Powiatowego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek dla KGW w Strachówce. Wydarzenie współfinansowane przez LGD „RW” honorowym
patronatem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Wołomiński i Gmina Strachówka.
Przegląd zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół
Strachówki we współpracy z miejscowym KGW i OSP.
W Przeglądzie uczestniczyły zespoły z gmin: Dąbrówka – Chruściele, Chajęty i „Dąbrowianki”; Klembów
– „Roszczepianki” i „Wolenianki”; Tłuszcz – „Kalinki”
z Miąsego, Klub Seniora „Uśmiech Jesieni”; Poświętne – Laskowizna i Wola Ręczajska; Zabrodzie – „Norwidzianki” z Głuch i „Sława” z Zabrodzia; Strachówka
– „Równianki”, Strachówka oraz dziecięcy zespół „Na
Ludową Nutę”. Podsumowując Przegląd prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki Krystyna Ołdak
powiedziała: – W imieniu Stowarzyszenia dziękuję
uczestnikom, gościom, patronom, partnerom, dzieciom, ich rodzicom i wszystkim ludziom dobrej woli
za pomoc w kultywowaniu pięknej tradycji narodowo-chrześcijańskiej. Niech nastrój i dźwięki tego
wieczoru pozostaną w nas cały rok.

Pamiątkowe zdjęcie części gości i organizatorów

PATRONATY LGD „RW” – MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH

Oksford w Strachówce

Publiczność wybrała najlepszego mówcę finałowej debaty. Została
nim Anna Jarząbek, uczennica klasy III gimnazjum w Strachówce.
16
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W Międzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich w Strachówce wzięły udział reprezentacje czterech gimnazjów (poza gospodarzami – Jasienica, Ostrówek i Radzymin)
z terenu powiatu wołomińskiego. Półfinały
Turnieju odbyły się 20 i 21 listopada 2013 r.,
a poprzedzone zostały warsztatami z retoryki, podczas których przybliżono uczestnikom
także ideę debat oksfordzkich. Ostatecznie
w finale 28 listopada spotkały się reprezentacje Strachówki i Radzymina. Decyzją
sędziów – mówiąc językiem sportowym –
w tej jakże szczytnej rywalizacji zwyciężyli gospodarze. Drużyna z Radzymina zajęła
drugie miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Lokalną
Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej”.
Turniej, objęty honorowym patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego
i Starosty Wołomińskiego, zorganizowało
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, którego Prezesem jest pani Grażyna
Kapaon, dyrektor Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce.
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PATRONATY LGD „RW” – II POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

Członkinie jury: aktorka p. Aurelia Sobczak i wiceprezes
LGD „RW” p. Beata Trojanek oraz koordynator
konkursu p. Agnieszka Kadaj

Laureaci I miejsca w kat. Miniatura teatralna Fot. T. Sasin

Spotkanie z poezją
W roku 2013 obchodziliśmy 60. rocznicę śmierci Juliana Tuwima. Poeta był
więc patronem II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu.
Jak powiedziała nam prowadząca konkurs p. Agnieszka Kadaj, honorowy patronat
nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie
Kuratorium Oświaty. Fundatorami nagród a jednocześnie patronami konkursu
była Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”,
Starosta Powiatu Wołomińskiego, Burmistrz Tłuszcza
a także Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy
Tłuszcz. Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad
osiemdziesięciu uczestników z czternastu gimnazjów
z terenu naszego powiatu.
Laureatami II Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
„Spotkanie z poezją” zostali:
RECYTACJA
I miejsca nie przyznano
II - Arkadiusz Regeńczuk z Gimnazjum
nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
III - Katarzyna Sokulska z Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
Wyróżnienie otrzymał Przemysław Kopania z Zespołu Szkół nr. 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
TEATR JEDNEGO AKTORA
I - Karolina Mańk z Zespołu Publicznych
Szkół Katolickich w Ząbkach

II (ex aequo) - Justyna Wasikowska
z Zespołu Publicznych Szkół Katolickich
w Ząbkach oraz Wiktoria Niedzieska
z Zespołu Szkół im. ks. E. Czartoryskiej
w Radzyminie
III - Paulina Dzięcioł z Zespołu Szkół
nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
MINIATURA TEATRALNA
I - Katarzyna Kozon, Jan Żelazowski,
Emilia Guzowska z Gimnazjum nr 2
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
II - Dominika Ołdak, Anna Mejerowicz
z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
w Tłuszczu
III - Sara Liss, Karolina Bandolet z Zespołu Szkół nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
POEZJA ŚPIEWANA
I - Agnieszka Komosa z Zespołu Szkół
nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
II - Zuzanna Lenkiewicz z Gimnazjum
nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie
III - Marta Dąbrowska, Klaudia Górska,
Cezary Kubuj z Gimnazjum w Poświętnem.
Nagrodę za Grand Prix,
ufundowaną przez Starostę Powiatu Wołomińskiego, otrzymała Aleksandra
Ośkiewicz, do której trafiła
również nagroda radnych
powiatu: Janusza Tomasza
Czarnogórskiego, Mariusza

Dembińskiego i Sławomira
Klocka.
Nagrody specjalne za najlepszą interpretację utworu Tuwima z terenu gminy
Tłuszcz Komisja Oświaty,
Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Tłuszczu przyznała
Adamowi Krupie oraz grupie: Weronika Suchenek,
Magdalena Wójcik i Aleksandra Szczypka - wszyscy
z gimnazjum w Tłuszczu.
Robert Szydlik

nr 7/2014

Laureatka Grand Prix konkursu Aleksandra Ośkiewicz z Gimnazjum nr 2
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Ząbkach wykonała
przejmującą interpretację
„Grande Valse Brillante”
Ewy Demarczyk (sł. Julian
Tuwim)
Fot. T. Sasin

Wśród sponsorów nagród znalazła się także Komisja
Oświaty Rady Miejskiej w Tłuszczu. Na zdj. wiceprzewodniczący Robert Szydlik (z lewej) i przewodniczący
Tadeusz Sasin (z prawej) po wręczeniu nagród
laureatom jednej z konkursowych kategorii
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
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PATRONATY LGD „RW” – IMPREZY SPORTOWE

24 sierpnia 2013 r. – IV Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju.
Wielu uczestników i mnóstwo atrakcji zarówno podczas przejazdu przez miejscowości gm. Tłuszcz, jak również na
zamykającym imprezę pikniku urządzonym na terenie targowiska miejskiego w Tłuszczu.

Rajdy
rowerowe

30 czerwca – RSI impuls zorganizowało w Ostrówku
w gm. Klembów festyn rodzinny połączony z rajdem
rowerowym. Podczas pikniku dzieci mogły wziąć udział
w szeregu zabaw i konkursów. Grillowano, śpiewano,
bawiono się na całego! Impreza rozpoczęła cykl rajdów
rowerowych, jakie RSI Impuls zorganizowało do
30 września w ramach projektu Rowerem przez Gminy.

Ekipa Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
także zaplanowała własną imprezę dla miłośników
jednośladów – Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację.
Uczestnicy zabawy poza przejazdem wyznaczoną
trasą musięli stawić się w 4 punktach kontrolnych,
gdzie od-dali na pytania związane z historią, przyrodą
i turystyką obszaru objętego działaniami przez LGD
„RW”. Musieli także sprawdzić swoje umiejętności w kilku
konkurencjach: rzut ringo, strzelanie z łuku i rzucanie
do tarczy. Za wykonanie zadań w punktach kontrolnych
uczestnicy otrzymali punkty, które liczyły im się do
klasyfikacji końcowej... Na zdjęciu zwycięzca rajdu
odbiera nagrody rzeczowe od Wójta Jadowa (w środku)
i Prezesa LGD „Równiny Wołomińskiej”. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy wzięli udział w biesiadzie przy ognisku
nieopodal Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie.
18
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14 września Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Lokalnych „Ad Futurum” urządziło rajd rowerowy
połączony z piknikiem rodzinnym w ramach projektu
Rowerem przez Anastazew. Także i tu poza rekreacyjną
jazdą na wybranej trasie uczestnicy mogli wziąć udział
w szeregu gier i zabaw na świeżym powietrzu.

nr 7/2014
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PATRONATY LGD „RW” – WYDARZENIA SPORTOWE

Piłka w grze. Grano na dwóch boiskach, w dwóch kategoriach: męskiej i żeńskiej...

Siatkówka plażowa

V Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej rozegrano w Tłuszczu w sobotę
i niedzielę (17-18 sierpnia). Rozgrywki
trwały od wczesnych godzin rannych
aż do zachodu słońca. Zawodnicy i zawodniczki rozgrzewali się na trawniku
i w lasku okalającym od wschodu teren rekreacyjny przy ul. Przyzakładowej
w Tłuszczu, na którym oprócz placu
zabaw dla dzieci są również dwa boiska do siatkówki plażowej. Zmęczeni
i zakurzeni po meczu mogli skorzystać
z prysznica ogrodowego ustawionego
przez Państwa Duchnowskich, którzy
mieszkając naprzeciwko pełnią rolę
społecznych opiekunów obiektu.
– Tym razem do turnieju zgłosiło się aż
17 drużyn męskich i 7 żeńskich. Wśród
Pań po raz czwarty triumfowały Gospodynie (Tłuszcz), II miejsce zajęły Żółwie Ninja (Tłuszcz) a III Rainbow Dash
(Chrzęsne). Wśród Panów złoto wywal-

czyli Show Time (Tłuszcz), II miejsce zajęli Zadyszka (Wołomin) a III Poważni
(Tłuszcz) – powiedział nam współorganizator wydarzenia Artur Dzięcioł.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale
a także nagrody rzeczowe ufundowane
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, które w jego imieniu wręczał radny powiatowy Sławomir Klocek. Wszyscy medaliści otrzymali także
koszulki z logo turnieju ufundowane
przez radnych gminnych Włodzimierza
Malinowskiego i Roberta Szydlika (autora logotypu turnieju), którzy wspólnie z radnym powiatowym Januszem
Tomaszem Czarnogórskim i Waldemarem Sitkiem też wzięli czynny udział
w rozgrywkach tworząc drużynę pod
nazwą Same Jedynki.
Karolina Kraszewska
Fot. A. Dzięcioł i S. Sikorski

Organizatorzy Turnieju: Waldemar
Sitek i Artur Dzięcioł (Twórcy Jutra)

Pamiątkowe zdjęcia zwycięskich drużyn z samorządowcami z Tłuszcza. Z lewej Panowie, z prawej Panie...
nr 7/2014
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PATRONATY LGD „RW” – KULTURA I SZTUKA

Galeria prac uczestników projektu na ogrodzeniu ogródka jordanowskiego w Tłuszczu

Pocztówki
z przeszłości
Warsztaty fotograficzne pod okiem
Nikko Biernackiej i historyczne z Robertem Szydlikiem, gra miejska, wyszukiwanie zabytkowych obiektów
w przestrzeni gminy Tłuszcz, wystawa
prac uczestników projektu i wydanie
kalendarza ilustrowanego najciekawszymi pracami – takie były założenia
projektu „Pocztówki z przeszłości” realizowanego przez Stowarzyszenie
Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju.
Projekt ten, skierowany do młodzieży z Tłuszcza i okolic, realizowany był
przez większą część 2013 r. W zgodnej
ocenie uczestników, udało im się poznać tajniki warsztatu fotografa, który
obecnie nie musi być może wywoływać zdjęć przy pomocy chemicznych
odczynników, ale na pewno powinien
posiąść wiedzę dotyczącą kompozycji,
ekspozycji czy świadomej obsługi wielu funkcji cyfrowej lustrzanki. Każdy
bowiem potrafi wcisnąć spust migawki, ale tylko nieliczni potrafią zrobić to
z artystycznym zamysłem i uzyskać
efekt choćby w trudnych warunkach
oświetleniowych.
Projekt „Pocztówki z przeszłości”
miał też na celu uwrażliwienie młodzieży na estetyczną i historyczną wartość obiektów zabytkowych
w przestrzeni publicznej. Jak się okazało, udział w warsztatach był dla wielu uczestników pierwszą okazją do
zetknięcia się z duchem zabytkowego
obiektu, o czym uczestnicy przekonali
się podczas majowego pleneru w najstarszym świeckim zabytku pow. wołomińskiego – Pałacu w Chrzęsnem
20

z 1635 r. Podczas pleneru, w którym
wzięli udział wszyscy animatorzy projektu, honory gospodarza obiektu
i przewodnika pełnił radny powiatowy
Janusz Tomasz Czarnogórski. Uczestnicy mieli także okazję poćwiczyć robienie zdjęć plenerowych, portretowych,
a takż przyciemnionych wnętrz.
Podsumowaniem projektu była
urządzona w lipcu 2013 roku wystawa
prac (na zdjęciach wyżej) i wydanie
kalendarza historycznego „Pocztówki
z przeszłości”.
Robert Szydlik

Jeden z najmłodszych uczestników
gry miejskiej przygotowanej przez
Stowarzyszenie Kastor w ramach
projektu „Pocztówki z przeszłości”

Uczestnicy i animatorzy projektu „Pocztówki z przeszłości” podczas
pleneru w Pałacu w Chrzęsnem, który odbył się dzięki pomocy
Janusza Tomasza Czarnogórskiego (na zdj. w środku),
przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Powiatu Wołomińskiego i zarazem Przewodniczącego Zespołu opracowującego koncepcję utworzenia
instytucji kultury w zespole pałacowo-parkowym w Chrzęsnem

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
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WYDAWNICTWA LGD „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ

Katalog: Turystyka wiejska
TURYSTYKA WIEJSKA –
Katalog turystyki wiejskiej obejmujący
obszar funkcjonowania
Lokalnej Grupy Działania „Równiny
Wołomińskiej”
Turystyka wiejska na obszarze Równiny Wołomińskiej to teren nieodkrytych wciąż możliwości. Znajdują się tu miejsca zarówno dla turystów aktywnych, jak i tych szukających odpoczynku na łonie natury. Malownicze
równiny z płaczącymi wierzbami, doliny rzek, dzika roślinność i wiele gatunków zwierząt – a wszystko to niespełna 30 minut jazdy samochodem
z centrum Warszawy. „Tuż za rogiem” czeka na Państwa inny świat, dający
wytchnienie i radość ze spędzania wolnego czasu na łonie przyrody.
Oferta turystyki wiejskiej obejmująca obszar na północny-wschód od
stolicy kraju to doskonała propozycja na piesze i rowerowe wyprawy. Czysta woda kusi amatorów kąpieli i kajakarstwa, a rozległe łąki są doskonałą
scenerią na przejażdżkę konną. Tereny leśne z bogactwem grzybów i jagód zdają się zapraszać miłośników spacerów. Tradycyjne gospodarstwa
zachowały niepowtarzalny klimat wsi mazowieckiej, umożliwiając turystom komfortowy odpoczynek i obcowanie z przyrodą.
(ze Wstępu)
Katalog zawiera oferty kilkudziesięciu gospodarstw turystycznych, obiektów rekreacyjnych, punktów gastronomicznych, szkółek jeździeckich i innych obiektów służących
turystom odwiedzającym obszar działania LGD „RW”

Folder: Dobro Lokalne

Dobro Lokalne –
Katalog produktów lokalnych
i rękodzieła z obszaru działania
LGD „Równiny Wołomińskiej”

Realizowany przez LGD „RW” projekt (współfinansowany
przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego) Dobro Lokalne stawiał sobie za cel wyłonienie wytwórców oferujących lokalne
produkty i usługi oraz stworzenie i wypromowanie Marki na
obszarze powiatu wołomińskiego. Marki, która przyciągałaby
w nasze strony turystów (głównie ze stolicy) – głodnych mazowieckiej wsi i jej nieprzebranych skarbów. (...)
Projekt „Dobro Lokalne” był realizowany poprzez organizowanie
spotkań warsztatowych (stacjonarnych i wyjazdowych) dla najbardziej aktywnych twórców i wytwórców z terenu działania LGD
„Równiny Wołomińskiej”. (...)
Rezultatem realizacji zadania publicznego Dobro Lokalne jest
stworzenie Marki Lokalnej poprzez wyłonienie wytwórców oferujących lokalne produkty i usługi, stworzenie znaku Marki Lokalnej
i wypromowanie jej na obszarze powiatu wołomińskiego i LGD
„Równiny Wołomińskiej”. Daje to możliwość stworzenia oferty
atrakcyjnej pod względem turystycznym i kulinarnym dla turystów z Warszawy i okolic.
(ze Wstępu)
Katalog zawiera prezentacje kilkunastu twórców produktów lokalnych i rękodzielników z obszaru działania LGD „Równiny Wołomińkiej”
nr 7/2014
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WSPÓŁPRACA PONADLOKALNA

LGD „RW” w programie NURT
W listopadzie 2013 r. zakończyła się realizacja projektu współpracy NURT „Niezwykły Urok
Rzek – Turystyka”. Inicjatorem projektu była LGD „Natura i Kultura” (pow. otwocki), która
zaprosiła do współpracy sześć Lokalnych Grup Działania, w tym i naszą LGD „RW”.
Realizacja projektu współpracy miała na celu wypromowanie
lokalnych rzek jako miejsca turystyki, rekreacji i edukacji ekologicznej. Powyższy cel realizowany był poprzez następujące
działania: wydanie folderu i katalogów zawierających propozycję zagospodarowania terenu wokół lokalnych rzek, jak również
organizację konkursów tematycznych dla mieszkańców obszarów działania LGD zaangażowanych w realizację projektu. LGD
„RW” w ramach założeń projektu zorganizowała m.in. konkurs
fotograficzny, o którym piszemy na kolejnej stronie.
W projekt zaangażowały się:
LGD „Natura i Kultura” (inicjatorzy)
LGD Ziemi Mińskiej
LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
LGD „ Równiny Wołomińskiej”
LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
LGD Forum Powiatu Garwolińskiego
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
– W zakresie działań projektowych znalazło się również wydanie folderu promującego lokalne rzeki oraz lokalne grupy działania uczestniczące w projekcie. Na 168 stronnicach zajdziemy,
m.in. informacje na temat każdej z siedmiu LGD. W publikacji zaprezentowano także walory przyrodnicze, krajobrazowe i architektoniczne, które w ocenie autorów folderu są warte uwagi na terenie działania partnerów projektu. Wątkiem łączącym wszystkie
te informacje, jak wskazuje sama nazwa projektu, są rzeki będące
cennym elementem przyrody i turystyki. W folderze znalazły się
również zwycięskie prace konkursowe z każdej LGD – pisze na łamach „Linii Otwockiej” Artur Kubajek.
W celu podsumowania osiągnięć
projektu, partnerzy realizujący program NURT spotkali się na dwudniowej
konferencji w Sobieniach Szlacheckich
w pow. otwockim.
Wśród gości konferencji znaleźli się
m.in. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki
oraz kierownik Wydziału Leader Piotr
Łukasik. Pierwszego dnia konferencji delegaci Lokalnych Grup Działania
przedstawili działania w ramach projektu realizowane na obszarach działania
poszczególnych LGD. Drugiego dnia
dyskutowano z kolei z perspektywach
wykorzystania rzek w rowoju lokalnej
oferty turystycznej. Ciekawe było wystąpienie prezesa PTTK w Otwocku
Pawła Ajdackiego. Podsumowując konferencję prezes LGD „Natura i Kultura”
Janusz Budny podziękował wszystkim Uczestnicy konferencji w Sobieniach Szlacheckich, 28-29 listopada 2013 r.
partnerom za zaangażowanie w reali- W środku wiceprezes LGD „RW” Beata Trojanek, w lewo Kinga Zielińska i skarbnik
Fot. Artur Kubajek, Linia Otwocka – www.linia.com.pl
zację projektu.
R.Sz. Jacek Szymański
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KONKURS FOTOGRAFICZNY LGD „RW” W RAMACH PROGRAMU NURT:

Niezwykły urok rzek
Od 1czerwca do 15 września trwał konkurs fotograficzny LGD „Równiny Wołomińskiej”
w ramach programu NURT zatytułowany „Niezwykły urok rzek”.
28 września 2013 r. komisja
konkursu fotograficznego NURT,
którego celem było propagowanie idei turystyki z wykorzystaniem
walorów
przyrodniczych
i turystycznych rzek, znajdujących się
na obszarze LGD „RW” oceniła zdjęcia
zgodnie z kryteriami zapisanymi w regulaminie. Do biura LGD „RW” wpłynęło 25 zdjęć od 7 uczestników.

I miejsce – Sławomir Sikorski
za zdjęcie „Rzeka tajemnic”
(na dole z lewej)

II miejsce – Urszula Gałązka

za zdjęcie „Spotkanie na moście”
(na dole z prawej)

III miejsce – Katarzyna Powierża

za zdjęcie „Pogorzelskie strachy”
(u góry po prawej)
Zwycięzcom gratulujemy, natomiast wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
EUROPA INWESTUJĄCA
W OBSZARY WIEJSKIE
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, 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. )
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