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Lokalna Grupa Działania
„Równiny Wołomińskiej”
Fot. Robert Szydlik

Pałac w Chrzęsnem wzniesiony w 1635 roku dla Stefana Dobrogosta Grzybowskiego z Grzybowa-Windyki
herbu Prus II (Wilczekosy), stolnika dworu królewskiego, starosty warszawskiego i kamieńczykowskiego

Stawiam na infrastrukturę i społeczną
aktywność – rozmowa z Rafałem
Mathiakiem, Wójtem Gminy Klembów
i Prezesem Stowarzyszenia „Rządza”
Działamy nie tylko na „Równinie
Wołomińskiej” – rozmowa
z Rafałem Rozparą, Prezesem LGD
Pół miliona zł dzięki LGD „RW”
– rozmowa z Ewą Piórkowską,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Sadownem
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Pogotowie ratunkowe
dla Puszczy Białej
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Żołnierzom Wyklętym
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ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW

MAŁE PROJEKTY

Lista wniosków wybranych do realizacji i finansowania w ramach LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” zgodnie z Uchwałą
nr XXXIX/1054/2014 z dnia 10.09.2014 r. Dofinansowanie otrzymało łącznie 29 projektów na łączną kwotę 653 805,41 zł.

Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Gmina Jadów: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć
sportowych w Gminie Jadów. Wnioskowana kwota 6 720,00 zł
Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OŁÓWEK s.c, Zabrodzie:
Edukacja przez teatr dla dzieci w wieku przedszkolnym we wsi Zabrodzie.
Wnioskowana kwota 6 131,04 zł
Agroturystyka nad Wymakraczem”, Długosiodło: Zakup rowerów dla
gospodarstwa agroturystycznego. Wnioskowana kwota 4 896,24 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem: Kolorowy świat zabawy – warsztaty
zimowe dla dzieci z gminy Sadowne. Wnioskowana kwota 4 356,35 zł
Stowarzyszenie Włościańska, Długosiodło:
Utworzenie siłowni i prowadzenie zajęć. Wnioskowana kwota 6 999,00 zł
Marek Szałwia, Trzcinka gm. Poświętne:
Stworzenie portalu internetowego SANKTUARIA.PL – internetowego
przewodnika dla pielgrzymów – bazy informacji o ponad 800 polskich
sanktuariach ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących terenów
należących do LGD „Równiny Wołomińskiej” . Wnioskowana kwota 19 500,00 zł
Gmina Brańszczyk:
Remont budynku świetlicy wiejskiej. Wnioskowana kwota 23 011,20 zł
Gmina Rząśnik: W Rząśniczanach w zdrowym ciele, zdrowy duch!
Wnioskowana kwota 30 754,52 zł
Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu”:
Sportowy wypoczynek. Wnioskowana kwota 8 029,84 zł
Katarzyna Skreczko, Brańszczyk: Stworzenie wypożyczalni sprzętu
budowlanego. Wnioskowana kwota 14 940,00 zł
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu:
Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry
Dętej. Wnioskowana kwota 12 223,62 zł
Powiat Wołomiński:
Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Postoliskach.
Wnioskowana kwota 47 554,40 zł
Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle:
Wyposażenie sali widowiskowej Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu
i Rekreacji w kurtynę, system nagłośnienia i oświetlenia sceny na potrzeby
lokalnych, amatorskich grup artystycznych.
Wnioskowana kwota 46 340,05 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie:
Zakup nagłośnienia i sceny mobilnej. Wnioskowana kwota 26 245,48 zł
Domako Sadowski, Iwona Sadowska, Szewnica:
Wyroby metaloplastyczne. Wnioskowana kwota 14 960,26 zł
Agroturystyka „U Kaflika”: Kajakiem po Bugu – doposażenie gospodarstwa
agroturystycznego. Wnioskowana kwota 25 446,14 zł
Mateusz Milczarek: Utworzenie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnorozrywkowego. Wnioskowana kwota 19 608,17 zł
Atelier Szeski, Paweł Miszewski:
Kurpioskie – fajoskie stworzenie portalu i wydawnictw internetowych wraz
z wystawą prac artystek regionalnych. Wnioskowana kwota 36 000,00 zł
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, Długosiodło:
Galerio-Pracownia kurpiowsko-mazowiecka. Wnioskowana kwota 48 800,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem:
„Wspomnienia wiecznie żywe” - wydanie drukiem wspomnień i monografii
o Sadownem . Wnioskowana kwota 12 371,42 zł
Gmina Brańszczyk: Brańszczyk wypoczynkiem i fitnessem słynie.
Wnioskowana kwota 26 830,04 zł
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu: Organizacja warsztatów
muzyczno-tanecznych i zakup strojów dla dzieci . Wnioskowana kwota 16 816,79 zł
Barbara Pędzich-Ciach, Długosiodło: Nocleg w domku myśliwego Puszczy
Białej. Wnioskowana kwota 19 000,00 zł
Niepubliczne Przedszkole ZACZAROWANY OŁÓWEK s.c, Zabrodzie:
Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Zabrodziu.
Wnioskowana kwota 10 092,40 zł
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REZERWOWA LISTA WNIOSKÓW – do realizacji w przypadku
zwolnienia niewykorzystanych środków w programie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu: Lepszy dostęp mieszkańców
obszaru LGD do kultury poprzez remont i wyposażenie pracowni ceramiczno-malarskiej.
Wnioskowana kwota 28 854,26 zł
Kruk Helena, Rudniki gm. Tłuszcz: Zakup wyposażenia gospodarstwa
agroturystycznego „Po Kądzieli”, utworzenie strony internetowej dla gospodarstwa
i organizacja warsztatów pokazowych oraz karnawałowego marszu nordic walking.
Wnioskowana kwota 27 997,47 zł
Marek Zdziarstek, Długosiodło: Organizacja i prowadzenie wypożyczalni sprzętu
do obróbki drewna. Wnioskowana kwota 19 990,00 zł
United Minds sp. z o. o.: Opracowanie, przygotowanie oraz emisja filmu
promującego LGD„Równiny Wołomińskiej”. Wnioskowana kwota 49 600,00 zł
Stowarzyszenie „Porozumienie dla Rozwoju”: Szkolenia z zakresu treningu
pamięci i nowoczesnych metod uczenia się dla młodych mieszkańców obszaru
LGD „Równiny Wołomińskiej”. Wnioskowana kwota 39 736,72 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Lista wniosków wybranych do realizacji i finansowania
w ramach LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” zgodnie
z Uchwałą nr XXXIX/1060/2014 z dnia 10.09.2014 r.
Dofinansowanie otrzymały łącznie dwa projekty na łączną
kwotę 290 000,00 zł.

Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Gmina Sadowne: Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku odcinka drogi
gminnej w miejscowości Sokółka przez budowę chodnika oraz rozwijanie
aktywności społecznej przez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej.
Wnioskowana kwota 140 000,00 zł
Gmina Poświętne:
Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne.
Wnioskowana kwota 150 000,00 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW

TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lista wniosków wybranych do realizacji i finansowania
w ramach LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” zgodnie
z Uchwałą nr XXXIX/1067/2014 z dnia 10.09.2014 r.
Dofinansowanie otrzymał jeden projekt,
drugi jest na liście rezerwowej.

Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Bożena Wiśniewska, Rząśnik: Działalność gospodarcza została rozpoczęta
w maju 2014 r. Obecna działalność gospodarcza to wykonywanie usług
budowlanych związanych z budową dróg oraz placów manewrowych.
Wnioskowana kwota 300 000,00 zł
Delegacz Sylwia, Jadów – wniosek na liście zerwowej:
Planowana inwestycja to zakup nowych środków trwałych w celu zwiększenia
konkurencyjności firmy oraz wzrostu zatrudnienia na terenach wiejskich.
W ramach inwestycji zostaną zakupione: ładowarka z wyposażeniem oraz
samochód ciężarowy z wysięgnikiem hds, co pozwoli na zwiększenie poziomu
sprzedaży zrębki (biomasy). Wnioskowana kwota 300 000,00 zł, zostanie
przyznana w przypadku zwolnienia niewykorzystanych środków w programie.
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WIĘCEJ W BIULETYNIE
Nowa LSR na lata 2014-2020

– str. 4

Działaj Lokalnie VIII: Podpisaliśmy
umowy
– str. 5

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, we współpracy
z Zespołem Szkół w Strachówce i Stowarzyszeniem Rzeczpospolita
Norwidowska, przystąpiła do programu Lokalne Partnerstwa PAFW.
Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 2008 roku.
W trzech pierwszych edycjach zawiązały się 22 partnerstwa na
rzecz dobra wspólnego, których działania objęły teren 49 gmin. Dzięki
współpracy licznych organizacji pozarządowych, instytucji, firm i mediów udało się dokonać wielu pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach. 30 września w Strachówce odbyła się konferencja otwierająca projekt „Moja i Twoja historia”.

Stypendia pomostowe

29 sierpnia 2014 r. Komisja Stypendialna podjęła decyzję o wyborze
stypendystów w ramach programu Stypendia Pomostowe 2014/2015.
Wybrani stypendyści: imię i nazwisko – gmina – ukończona szkoła:
Patryca Dawidzka – gm. Wyszków – Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie
Milena Stawiarz – gm. Sadowne – Liceum Ogólnokształcące w Sadownem
Marta Pankowska – gm. Wyszków – I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie
Anna Łopacińska – gm. Sadowne – Liceum Ogólnokształcące w Sadownem
Bartłomiej Rukat – gm. Sadowne – Liceum Ogólnokształcące w Sadownem
Anna Brodzik – gm. Tłuszcz – L Liceum im Ruy Barbosy w Warszawie
Ewelina Bońska – gm. Poświętne – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Władysława IV w Warszawie
Pozostali kandydaci znaleźli się na liście rezerwowej.Wszystkim kandydatom dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów w nauce.

„Stawiam na infrastrukturę
i społeczną aktywność – rozmowa
z Rafałem Mathiakiem – Wójtem
Gminy Klembów
– str. 6
„Działamy nie tylko na Równinie
Wołomińskiej” – wywiad z Prezesem
LGD Rafałem Rozparą
– str. 8
„Pół miliona zł dzięki LGD” –
rozmowa z Ewą Piórkowską, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej
Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi
Sadowieńskiej
– str. 10
Pogotowie ratunkowe dla Puszczy
Białej
– str. 12
Tłuszcz w hołdzie Żołnierzom
Wyklętym
– str. 13
Prezentacja LGD „RW”

– str. 14

Z wizytą w Gołdapskim Funduszu
Lokalnym
– str. 15

Kaflikowie nagrodzeni!

Miło nam poinformować, że Państwo Justyna i Grzegorz Kaflikowie uzyskali wyróżnienie w konkursie „Od agroturystyki do turystyki
wiejskiej”, w kategorii „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Województwa Mazowieckiego”. Państwo Kaflikowie w 2012/2013 r. pozyskali środki na rozwój swojego gospodarstwa z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych beneficjentów do dalszego pozyskiwania środków, w nowej perspektywie 2014 – 2020.
Na zdjęciu wyżej wyróżnienie (z lewej) i Grzegorz Kaflik (z prawej), członek Rady naszej LGD, odbierający wyróżnienie.
nr 9/2014
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Nowa lokalna LSR na lata 2014-2020

26 września 2014r. we Franciszkowie odbyło się spotkanie zespołu ds. opracowania
LSR na lata 2014-2020.
Podczas spotkania poruszane były następujące zagadnienia:
– Prezentacja Katalogu Agroturystycznego;
– Partycypacyjny sposób budowania Lokalnej
Strategii Rozwoju;
– Perspektywa 2014-2020 oraz podział zespołu
na grupy robocze.
Poniżej członkowie zespołu w podziale na poszczególne grupy – podzespoły ds. opracowania LSR:

Grupa ds. administracyjnych
1
Anna Gołoś
Strachówka
2
Żaneta Kozak
Wyszków
3
Tomasz Orłowski
Długosiodło
4
Małgorzata Ufnal
Zielonka
5
Sławomir Pierzynowski
Rząśnik
6
Agnieszka Sosnowski
Zabrodzie
7
Krzysztof Jezierski
Zabrodzie
8
Piotr Rudnik
Jadów
9
Jerzy Janiak
Wołomin
Grupa ds. kobiet, równości, kultury, edukacji, usług społecznych
1
Grażyna Kapaon
Strachówka
2
Ewa Piórkowska
Sadowne
3
Anna Godleś
Wyszków
4
Marek Zdziarstek
Brańszczyk
5
Grzegorz Kaflik
Brańszczyk
6
Jan Szymanik
Brańszczyk
7
Teresa Urbanowska
Wołomin
8
Rafał Mathiak
Klembów
9
Katarzyna Powierża
Jadów
10
Zbigniew Grabiński
Wołomin
11
Waldemar Gnaś
Jadów
12
Lech Urbanowski
Wołomin
Grupa ds. przedsiębiorczości, zatrudnienia, szkoleń
1
Agnieszka Sosnowska
Zabrodzie
2
Marek Zdziarstek
Brańszczyk
3
Grzegorz Kaflik
Brańszczyk
4
Zbigniew Grabiński
Wołomin
5
Lech Urbanowski
Wołomin
6
Marek Gajewski
Sadowne
7
Marek Kamiński
Wyszków
8
Romuald Gajewski
Klembów
9
Tomasz Krakowiecki
Rząśnik
10
Lech Perucki
Wołomin
11
Aneta Kowalewska
Wyszków
Grupa ds. rolnictwa, środowiska
1
Rafał Mathiak
Klembów
4
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2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Katarzyna Powierża
Jadów
Waldemar Gnaś
Jadów
Marek Gajewski
Sadowne
Romuald Gajewski
Klembów
Tomasz Krakowiecki
Rząśnik
Lech Perucki
Wołomin
Krzysztof Jezierski
Zabrodzie
Marta Ciuraj-Makarewicz
Wyszków
Grupa ds. podstawowych usług, i odnowy wsi
Żaneta Kozak
Wyszków
Tomasz Orłowski
Długosiodło
Agnieszka Sosnowski
Zabrodzie
Lech Perucki
Wołomin
Piotr Orzechowski
Strachówka
Krzysztof Jezierski
Zabrodzie
Dariusz Kokoszka
Jadów
Janusz Czarnogórski
Tłuszcz
Adam Mróz
Wyszków
Grupa ds. młodzieży i organizacji społecznych
Anna Godleś
Wyszków
Marek Zdziarstek
Brańszczyk
Grzegorz Kaflik
Brańszczyk
Jan Szymanik
Brańszczyk
Teresa Urbanowska
Wołomin
Katarzyna Powierża
Jadów
Zbigniew Grabiński
Wołomin
Waldemar Gnaś
Jadów
Lech Urbanowski
Wołomin
Bożena Tlaga
Klembów

Kolejnym etapem będzie rozesłanie do członków ankiet w uwzględniające wybrany przez Państwa zakres
oraz zorganizowanie przez LGD konkursu dla szkół.
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DZIAŁAJ LOKALNIE VIII

Podpisaliśmy umowy!
13 sierpnia 2014 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Chrzęsnem odbyło się uroczyste podpisanie umów
z beneficjentami VIII edycji Programu Działaj Lokalnie 2014. W ramach konkursu wpłynęło 40 projektów.
Dotację otrzymało 17 wniosków, najwyżej ocenionych przez komisję grantową. Projekty będą realizowane w
terminie od sierpnia bieżącego roku do lutego 2015 – czas trwania każdego projektu to od 3 do 6 miesięcy.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie – przyznane granty

Lp.
Wnioskodawca
–
Tytuł projektu
Kwota wnioskowana Kwota przyznana
1. Stowarzyszenie Miłośników Urli – Łączą nas pieśni i obyczaje
5 220,00 zł
5 000,00 zł
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu – 50 Lat Otwiera świat – II edycja
3 700,00 zł
3 500,00 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Równem – „Robótki ręczne odpędzają smutki”
2 717,50 zł
2 200,00 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie – Warsztaty ilustratorskie Gawiniana
6 000,00 zł
3 500,00 zł
5. Parafialny Klub Sportowy „WICI” Zabraniec – Inspirujmy się wzajemnie
2 200,00 zł
1 900,00 zł
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki – Mazowieckie jest dobre na wszystko
5 745,00 zł
3 000,00 zł
7. Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce – Gałgankowo, czyli tańcowała igła z nitką w Bibliotece!
6 000,00 zł
3 000,00 zł
8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnoprawnych i ich rodzin „Pomocna Dłoń” – Integracja jest ważna
5 000,00 zł
2 500,00 zł
9. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska – Duży, mały – pomagamy
6 000,00 zł
5 500,00 zł
10. Fundacja Wspierania Kultury „Widnokręgi Wyobraźni” – Wejdź do teatru II
5 940,00 zł
4 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek – Nadszedł czas na małe co nieco ….
5 350,00 zł
2 000,00 zł
12. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – Pogotowie ratunkowe dla Puszczy Białej
6 000,00 zł
2 400,00 zł
13. Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO – Tłuszcz znany i nieznany
5 950,00 zł
3 000,00 zł
14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Teraz My” – Jaki talent drzemie we mnie? – warsztaty techniczne
4 660,00 zł
4 000,00 zł
15. Nadbużańskie Forum Samorządowe – „NFS” – „Kampania na zdrowie” – bezpłatne badania i konsultacje medyczne 5 000,00 zł
4 500,00 zł
16. Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie – „Razem się uczymy, razem się bawimy”
6 000,00 zł
2 000,00 zł
17. Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota – Historie Białegobłota słowem i węglem spisane
5 820,00 zł
3 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie to 55 000,00 zł. Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy!
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Rozmowa z Rafałem Mathiakiem – Wójtem Gminy Klembów

Stawiam na infrastrukturę

Kilka tygodni temu został Pan Wójtem Gminy Klembów. Proszę powiedzieć, na ile pomogło w tym Panu zaangażowanie w organizacje
pozarządowe?
Rafał Mathiak, Wójt Gminy Klembów – Czy pomogło? Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Wolę jednak powiedzieć, że to efektem działalności społecznej była moja decyzja o starcie w wyborach. Dałem się poznać
jako osoba angażująca się w życie lokalnej społeczności, realizowałem różne
przedsięwzięcia, sprawdziłem się w działaniach, a następnie zaproponowałem
swoją osobę mieszkańcom w wyborach.
Z jakimi organizacjami i stowarzyszeniami zdobywał Pan swoje doświadczenie w sektorze pozarządowym?
Od kilku lat jestem prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Starego Kraszewa
„Rządza”.
Te doświadczenia powinny okazać się pomocne w pozyskiwaniu zewnętrznych dotacji. Jednak jeszcze zanim został Pan Wójtem Gminy
Klembów, miał Pan styczność z pozyskiwaniem grantów i dotacji. Proszę wyjaśnić, jak to wyglądało?
Jako prezes stowarzyszenia to głównie ja odpowiadałem za pisanie wniosków
i pozyskiwanie środków finansowych. Przyznam, że ta sztuka nam się bardzo
dobrze udawała. Ostatnio z Fundacji PZU pozyskaliśmy 12 tys. zł na zorganizo-

Rafał Mathiak podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Klembowie
otrzymał dyplom za zdobycie II miejsca w konkursie „Społecznik roku
na terenach wiejskich Powiatu Wołomińskiego 2014”.
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wanie dwudniowego wyjazdu dla dzieci i młodzieży do Wrocławia. Pozyskaliśmy również w tym roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej środki
finansowe na budowę wiaty rowerowej, która stanęła przy szkole w Starym
Kraszewie.
Jakie projekty udało się Wam zrealizować dzięki działalności Stowarzyszenia Mieszkańców Starego Kraszewa „Rządza”?
Większość starszych osób kojarzy miejscowość Stary Kraszew z młynem, którego ruiny znajdują się w tej miejscowości. Młyn został zamknięty
w latach 80., zaś później go rozebrano. Pomysł zachowania w pamięci tego obiektu przyświecał stowarzyszeniu od samego początku naszej działalności. Wokół tego młyna powstało wiele ciekawych historii i wspomnień,
które warto byłoby przekazać innym. Poszukiwaliśmy możliwości pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie jakiejś ciekawej inicjatywy
z nim związanej. Z pomocą przyszło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które swego czasu ogłosiło konkurs na projekty związane z aktywnością osób starszych. Nasz pomysł związany z młynem idealnie wpisywał się
w tę koncepcję. Złożyliśmy więc wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie blisko 50 tys. zł z przeznaczeniem na długoterminowe działania dla
osób starszych, w tym działania integrujące seniorów z dziećmi i młodzieżą.
Wszystkie te akcje były związane z młynem.
Jakie konkretne działania udało się dzięki tej dotacji zrealizować?
Zorganizowaliśmy chociażby żywą lekcję historii, podczas której osoby starsze wspominały młyn i opowiadały jak on funkcjonował. Dzieci zaś słuchały
tego wszystkiego z ogromnym zainteresowaniem. Tym bardziej, że w miejscu,
w którym znajduje się dziś szkoła, stał kiedyś dom młynarza. Przeprowadzaliśmy warsztaty plastyczne. Zorganizowano również wyjazdy do teatru oraz
wycieczkę w Góry Świętokrzyskie, gdzie m.in. zwiedzano muzeum wsi. Projekt zakończył się imprezą artystyczną zatytułowaną „Kraszewskie sianokosy”,
podczas której na ruinach młyna umieściliśmy upamiętniającą go tablicę. Efekt,
który osiągnęliśmy, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Udało nam się
zintegrować osoby starsze, które z chęcią dzieliły się swoimi wspomnieniami
i zdjęciami dotyczącymi młyna. Mam wrażenie, że dzięki tej inicjatywie udało nam się wyciągnąć ludzi z domu, pokazaliśmy jak można wspólnie spędzić
wolny czas.
Pamiętam, że organizowaliście też jakąś akcję związaną z oznaczaniem numerów domów...
W zeszłym roku, przy okazji zmiany nazw ulic w Starym Kraszewie wpadłem
na pomysł, aby wprowadzić także jednolite tabliczki z numerami domów. Zaproponowałem swój projekt na zebraniu wiejskim, podczas którego mieszkańcom wydawane były decyzje z numerami domów i nazwami ulic. Okazało się,
że ten pomysł przypadł wszystkim do gustu. Początkowo myśleliśmy, że zgłosi
się około trzydziestu chętnych, ostatecznie jednak tę inicjatywę poparło prawie
sto osób. Tym samym prawie wszystkie domy w Starym Kraszewie mają teraz
jednolite wzory tabliczek, co wygląda bardzo estetycznie. Przy okazji koszty zakupienia tablic były tańsze, niż przewidywaliśmy. Nasza akcja została zauważona również w ościennych miejscowościach, które chcą pójść naszym śladem.
Pokazuje to, jak bardzo ważny jest dobry pomysł, który przekona mieszkańców
do działania. Dzięki temu mamy coś, czym możemy się pochwalić.
W ramach działalności Stowarzyszenia „Rządza” współpracował Pan
również z LGD „Równiny Wołomińskiej”. Jakie projekty zrealizowaliście
ze środków LGD i na czym one polegały?
Tak, współpracowaliśmy również z LGD np. przy organizacji imprezy plenerowej dla przedszkolaków – Bieg Krasnali „Złap Mikołaja”. Była to impreza biegowa, w której udział wzięły zorganizowane grupy przedszkolne z Radzymina,
Klembowa, Ostrówka i Starego Kraszewa (łącznie ponad setka dzieci).
Teraz będzie Pan kontynuował współpracę z naszą LGD jako Wójt
Gminy. Od którego roku Klembów należy do LGD „Równiny Wołomińskiej” i jakie najważniejsze zadania realizowane w ramach PROW i innych programów udało się zrealizować w gminie?
Gmina Klembów była w gronie gmin założycielskich, więc angażowała się
w powstanie i działalność LGD„Równiny Wołomińskiej” od początku działalności
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i społeczną aktywność
tego zrzeszenia. Przez te lata zrealizowano mnóstwo większych i mniejszych
projektów, w których LGD była pośrednikiem między gminą a różnymi programami oferującymi środki finansowe. Mogę w tym miejscu wymienić cztery
moim zdaniem najważniejsze inwestycje wykonane w gminie na takiej właśnie
zasadzie:
– “Budowa ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlonego, wielofunkcyjnego
boiska o sztucznej nawierzchni przy zespole szkół w Klembowie” – koszt całkowity: 332.670,70 zł, dofinansowanie LGD: 203.097,00 zł
– “Budowa wielofunkcyjnego boiska z oświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu (chodniki) w miejscowości Wola Rasztowska” – koszt całkowity:
608.794,98 zł, dofinansowanie LGD: 305.028,00 zł
– “Budowa ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy szkole w Klembowie” – koszt całkowity: 370.509,00 zł, dofinansowanie LGD: 186.875,00 zł
– “Budowa ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie” – koszt całkowity: 373.030,16 zł, dofinansowanie LGD: 175.000,00 zł.
Słyszałem, że ukończył Pan Akademię Liderów... Proszę wyjaśnić, czy
trudno tam się było dostać, co to za podmiot oraz jak wyglądało Pana
zaangażowanie w Akademię i czego Pan się w niej nauczył?
Jestem uczestnikiem X edycji Programu Liderzy, programu realizowanego
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Jest to 12-miesięczny program
rozwojowy dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Wyjątkowa propozycja dla osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych. Rekrutacja do
Programu Liderzy odbyła się wiosną tego roku. Wybrano 36 lokalnych liderów
z całej Polski, spośród ponad 150 kandydatów. Udział w programie to przede
wszystkim możliwość rozwoju osobistego, ale też źródło inspiracji, kontaktów,
wymiany doświadczeń.
Czy jako człowiek wywodzący się z organizacji pozarządowych ma
Pan pomysł na większą aktywizację mieszkańców gminy i włączanie
ich w różne akcje, tym razem organizowane również przez Gminę?
Oczywiście, aktywizacja społeczna to jeden z moich celów. To właściwie się
już dzieje, powstają nowe stowarzyszenia, pojawiają się różne inicjatywy, akcje
podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, np. 6 grudnia w Klembowie
był z wizytą Mikołaj, całe to wydarzenie zainspirowali i zorganizowali sami
mieszkańcy. Osobiście oraz poprzez Urząd każdą taką inicjatywę będziemy
wspierali. Zatem zapraszam mieszkańców do aktywności.
Ponadto, chcę włączyć mieszkańców do decydowania o sprawach ważnych
dla gminy poprzez konsultacje społeczne, zgłaszanie opinii on-line np. poprzez
Facebooka. Zamierzam na bieżąco informować mieszkańców o realizowanych
i zaplanowanych do realizacji zadaniach, projektach, wydarzeniach oraz inwestycjach. Chcę mocno rozwinąć współpracę z organizacjami pozarządowymi,
tak aby wspólnie pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz.
Jakie najważniejsze zadania chciałby Pan zrealizować wspólnie

Jedno z działań Stowarzyszenia „Rządza” współfinansowanych
przez LGD „Równiny Wołomińskiej”: impreza plenerowa dla
przedszkolaków – Bieg Krasnali „Złap Mikołaja”. Udział w zabawie
wzięły zorganizowane grupy przedszkolne z Radzymina, Klembowa,
Ostrówka i Starego Kraszewa (łącznie ponad setka dzieci).
z Radą Gminy w rozpoczynającej się właśnie kolejnej kadencji samorządu? Jakie ma Pan największe marzenie związane z przyszłością
Gminy Klembów?
Chcę, aby gmina Klembów była nowoczesna, przyjazna i czysta. Proponuję
mieszkańcom wizję gminy, w której stwarza się przyjazne warunki do rozwoju
budownictwa, poprzez inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę, podnoszenie standardu życia, budowanie klimatu miejsca atrakcyjnego i przyjaznego
swoim mieszkańcom. Ponadto chcę postawić na rozwój terenów inwestycyjnych (w szczególności w okolicach dróg wojewódzkich i trasy S8). Każdy nowy
przedsiębiorca działający na terenie gminy to nowe miejsca pracy dla mieszkańców, ale tez wyższe wpływy z podatków do budżetu. Nie zapominajmy
również o rolnictwie, które ze względu na bliskość Warszawy, paradoksalnie
ma szansę na dalszy rozwój. Tylko zapewne w zmienionym charakterze i formie
(rolnictwo ekologiczne, specjalistyczne). Tak więc z jednej strony należy zadbać
o przedsiębiorców, a z drugiej wykorzystać pewną sielskość gminy Klembów
jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania. Natomiast najważniejsze zadania na
nadchodzącą kadencję to kontynuacja rozpoczętych inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji, czy też budowy dróg.
Rozmawiał Robert Szydlik

Ogólnodostępne , sztucznie oświetlone, wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni przy zespole szkół w Klembowie
– koszt całkowity: 332.670,70 zł, w tym dofinansowanie z LGD: 203.097,00 zł
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Działamy nie tylko na
Jest Pan od 6 lat prezesem Lokalnej Grupy Działania
„Równiny Wołomińskiej”, czy mógłby Pan powiedzieć jak
wyglądały początki LGD?
Rafał Rozpara – Zgadza się, od ponad 6 lat mam przyjemność być prezesem LGD, obejmującej swoim zasięgiem również i naszą gminę – Jadów. Na początku w roku 2007 i 2008
zastanawialiśmy się jak przygotować się do nowego okresu programowania środków europejskich a w szczególności do tego jak wdrożyć na swoim terenie program LEADER,
który jest finansowany z PROW 2007 – 2013. W naszym powiecie pojawiały się różne koncepcje, z ramienia gminy Jadów uczestniczyłem w spotkaniach w Wołominie i Tłuszczu.
Ostatecznie przeważyły względy historyczne i dobre relacje
pomiędzy poszczególnymi gminami chcącymi założyć partnerstwo (Wołomin, Klembów, Poświętne, Tłuszcz, Strachówka, Jadów). Założyciele na zebraniu założycielskim na siedzibę
LGD wybrali Tłuszcz ze względu na jego centralne i dogodne
położenie, wybrany został również pierwszy Zarząd, na którego czele stanąłem w charakterze prezesa. Kolejnym naszym
działaniem było przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o wybór LGD do wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju, to nasze działanie okazało się skuteczne i w jego wyniku pozyskaliśmy ponad 8 milionów zł. na
wdrożenie LSR na naszym terenie. W między czasie nasza LGD
rozrastała się o nowe gminy, dołączyły do nas: Zabrodzie, Wyszków, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Sadowne, wraz z rozszerzeniem o nowe gminy i zwiększaniem się liczby ludności
zamieszkującej nasz teren (obecnie wynosi ona 102 tys. osób)
zwiększał się również budżet na wdrożenie LSR, który wzrósł
do ponad 16 milionów zł. Dwa lata temu udało nam się pozyskać jeszcze dodatkowe środki na wdrożenie strategii (ponad
5 milionów zł.), po ich uwzględnieniu na realizację całej naszej
Lokalnej Strategii Rozwoju mamy ponad 21 milionów zł.

Jak wygląda wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju?
Wdrażanie strategii odbywa się głównie poprzez nabory wniosków w ramach czterech działań: Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Na te cztery działania LGD ogłaszała nabory wniosków,
następnie specjalnie powołane ciało do oceny wniosków
tj. Rada LGD dokonywało oceny wniosków pod względem
zgodności ze strategią. Rada oceniając wnioski przyznawała
im oceny punktowe i jednocześnie wybierała wnioski udzielając dotacji na ich realizację. Przez te lata udało się pozyskać
wiele pieniędzy z LGD na teren naszej gminy. Gmina, jednostki organizacyjne gminy, parafie, stowarzyszenia, osoby
prywatne składały wnioski i z sukcesem przechodziły proces
oceny otrzymując dotacje. Może dla wyraźniejszego uzmysłowienia zakresu wsparcia, podam przykłady zadań zrealizowanych tylko na terenie mojej „ojczystej” Gminy Jadów:
W ramach Odnowy wsi dofinansowano:
- Budowę chodników w Szewnicy i Borzymach – 51.000 zł.
- Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie – 359.000 zł.
- Modernizację świetlicy wiejskiej w Sulejowie – 246.000 zł.
- Budowę chodnika w Nowym Jadowie – 222.000 zł.
W ramach Małych projektów dofinansowano:
- Parafia w Urlach „Wakacje w Urlach 2010” – 15.000 zł.
- Gmina Jadów – zajęcia sportowe dla dzieci 2010 r. – 9700 zł.
- Gmina Jadów – zajęcia artystyczne w gimnazjum (Gimnazjalny Zespół Ludowy) 2010 r. - 11.700 zł.
- Firma Dorsim z Urli – warsztaty „Zdrowym być” – 10.000 zł.
- Gmina Jadów – zajęcia sportowe dla dzieci w roku 2011 –
11.000 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach „Muzyka kameralna 2011” – 8.000 zł.
- Parafia w Urlach„Wakacje w Urlach
2011” – 24.500 zł.
- Gmina Jadów – zajęcia sportowe
dla dzieci – 6.800 zł.
- Parafia w Urlach „Pogodne wieczory 2012” – 25.000 zł.
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Kultury w Urlach „Wakacje
w Urlach 2012” – 24.900,00 zł.
- Gmina Jadów – zajęcia sportowe
dla dzieci – 22.000 zł.
- Parafia w Urlach „Pogodne wieczory 2013” – 40.300 zł.
- Gmina Jadów – budowa siłowni
w parku w Jadowie – 25.000 zł.
- GOK w Jadowie „Jadowska Akademia Kultury” – 33.700 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
w Urlach „Festiwal muzyki kameralnej” – 43.500,00 zł.
- Biblioteka Publiczna w Jadowie
– renowacja pomnika nagrobnego Józefa Zamoyskiego 25.000 zł.
Prezez Rafał Rozpara podczas jednej z konferencji LGD „RW”
(w trakcie).
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Równinie Wołomińskiej
- Biblioteka Publiczna w Jadowie – renowacja pomnika nagrobnego Zdzisława Zamoyskiego 20.000,00 zł. (w trakcie).
- Parafia w Urlach „Pogodne wieczory 2014” - 40.300,00 zł.
- GOK w Jadowie – zakup sceny i nagłośnienia – 26.000,00
zł. (w trakcie).
- Firma Domako Sadowski z Szewnicy „Energia odnawialna”
– 20.000,00 zł.
- Gmina Jadów – zajęcia sportowe dla dzieci 2014r – 6.700,00
zł.
- Firma Domako Sadowski z Szewnicy „Wyroby metaloplastyczne” – 14.900,00 zł.(w trakcie).
W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na stworzenie nowych miejsc pracy:
- dotacje otrzymało dwóch przedsiębiorców. Jeden wniosek na kwotę 298.000,00 zł. jest w trakcie oceny w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, drugi wniosek na
kwotę 300.000,00 zł. w tej chwili znajduje się na liście rezerwowej – oczekuje na zwolnienie środków z innych projektów.
Oprócz kwot przeznaczonych z tych czterech działań LGD
przeznacza również środki w ramach tzw. Patronatów, które są nakierowane na realizację celów LSR ale bez zbędnej
otoczki biurokratycznej. W ramach Patronatów, przez te lata
jednostki z naszej gminy otrzymały ponad 61.000 zł. (UKS
przy szkole w Urlach, GOK
w Jadowie, PKS „Liwiec”, Parafia św. Jakuba w Jadowie, Gimnazjum w Jadowie, OSP w Jadowie, OSP w Myszadłach, UKS
przy LO w Urlach, OSP w Wólce Sulejowskiej, Stowarzyszenie
Miłośników Urli, Gmina Jadów, Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Spokojna Jesień”).
Razem jest to zawrotna jak na nasze realia kwota ponad
2.000.000,00 zł., myślę więc, że warto było wkładać trud
i pracę w założenie a następnie funkcjonowanie LGD – to się
po prostu opłaciło nam wszystkim.
I proszę pamiętać, że podane wyżej dane dotyczą tylko
jednej z wielu gmin zrzeszonych w LGD „Równiny Wołomińskiej”. Na cały objęty naszym działaniem teren przez LGD
przepłynęło ponad 20 mln zł. To są ogromne środki, które
zmieniają rzeczywistość wokół nas odciążając budżety samorządów i innych podmiotów korzystających z różnych
projektów i dofinansowań.
Czy LGD prowadzi jeszcze jakieś inne działania nie związane ze środkami z Unii Europejskiej?
Tak LGD w ubiegłym roku złożyło wniosek do Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności i wybrane zostało Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Na terenie obsługiwanych przez nasze
LGD 13 gmin (w roku 2013 dołączyła do nas gmina Zielonka)
organizujemy raz w roku nabór wniosków, w którym możemy rozdysponować 55 tysięcy zł.
W ubiegłym roku spośród wniosków, które wpłynęły do
biura LGD w Tłuszczu oraz do punktów informacyjnych LGD
w Wołominie i Wyszkowie, wybraliśmy 16 wniosków i przyznaliśmy im dotacje w kwocie od 1850,00 zł. do 6000 zł. W
roku 2014 do LGD złożono w ramach naboru 40 wniosków
z czego komisja konkursowa wybrała do dofinansowania 17
projektów.
Z terenu gminy Jadów w ramach Działaj Lokalnie w roku
2013 był finansowany projekt Stowarzyszenia Gospodyń
Wiejskich w Zawiszynie – kwota dotacji 3.430,00 zł. W roku

2014 dotację w kwocie 5.000,00 zł. otrzymał wniosek Stowarzyszenia Miłośników Urli.
Drugim programem, który realizujemy od tego roku są
Stypendia pomostowe. Jest to program skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy otrzymują stypendia do
studiów dziennych, stypendium wynosi 500 zł. prze 10 miesięcy co razem daje 5000 zł. Tak jak wspomniałem w tym
roku dopiero rozpoczęliśmy udział w tym programie, udało nam się dofinansować 7 stypendiów dla młodzieży z naszego terenu. Program jest współfinansowany prze Polsko
– Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Wspomagania
Wsi oraz Lokalną Grupę działania „Równiny Wołomińskiej”.
To rzeczywiście dużo osiągnięć. Jakie są w takim razie
plany na przyszłość?
Cóż, jeśli chodzi o środki z Unii Europejskiej to rok 2015
będzie rokiem przejściowym, prawdopodobnie nie będzie
można udzielać jeszcze żadnych dotacji, musimy uzbroić się w cierpliwość, ten czas poświęcimy na opracowania
strategii na lata 2014 – 2020, powołaliśmy już zespół i grupy
robocze, które będą się zajmowały opracowaniem najważniejszego dokumentu LSR – jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany pracą w tym zespole to serdecznie zapraszamy
do współpracy. Na pewno w roku następnym kontynuować
będziemy program „Działaj Lokalnie” oraz „Program Stypendiów pomostowych”, mam również nadzieję, że uda się choć
w ograniczonym zakresie sfinansować działania i wydarzenia organizowane pod patronatem LGD.
Rozmawiał Tomasz Nowacki
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Rozmowa z Ewą Piórkowską, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki
Publicznej i Muzeum Ziemi Sadowieńskiej

Pół miliona zł dzięki LGD „RW”
Pełni Pani jednocześnie funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury, Biblioteki i Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. Proszę powiedzieć, jak godzi Pani obowiązki prowadzenia aż trzech placówek?
Ewa Piórkowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej
Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Sadowieńskiej – Dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Sadowieńskiej jestem od dwóch lat. W związku z tym,
że są to nieduże instytucje kultury mające siedzibę w jednym budynku
(GOK i GBP) organizator postanowił powierzyć obowiązki kierowania jednej
osobie. Rozwiązanie takie zastosowano ze względu na oszczędności, uniknięcie konfliktów a także ścisłą współpracę tych jednostek. Myślę, że się to
udało...
Podjęłam to wyzwanie wiedząc, że nie będzie to łatwe, ale nie niemożliwe. Poprzednio przez 10 lat pracowałam w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sadownem, więc znałam już zasady funkcjonowania jednej z placówek.
Znałam środowisko oraz jego potrzeby. Myślę, że to bardzo ułatwiło mi
start. Jak godzę obowiązki prowadzenia trzech instytucji? Łatwo nie jest.
Każda z tych instytucji, chociaż podlega jednej nadrzędnej ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej, jest inna. Tak, więc od strony formalnej są
to trzy różne jednostki, podlegające różnym ustawom szczegółowym, inna
sprawozdawczość, ewidencja itd.
Jestem zatrudniona w tych trzech jednostkach w wymiarze jednego etatu. Nie chcę narzekać, bo lubię swoją pracę, ale zajmuje mi ona wiele więcej
czasu niż wynika to z mojego zatrudnienia. Żeby te wszystkie obowiązki
pogodzić muszę być bardzo zdyscyplinowana oraz pilnować się założonego
planu.
Jak zaczęła się Państwa współpraca z LGD „Równiny Wołomińskiej?
Bezpośrednią współpracę z LGD Równiny Wołomińskiej rozpoczęłam orga-

Pracownia ceramiki to „strzał w dziesiątkę” – mówi Pani Dyrektor
Ewa Piórkowska. – Jest to jedyna nieprywatna pracownia
w promieniu kilkudziesięciu kilometrów
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nizując w GOK-u miejsce szkoleń a
także uczestniczyłam w nich wraz
z pracownikami. Po tych szkoleniach zrodziło się wiele pomysłów, które można byłoby
zrealizować w programie „Małe
projekty”. Ze względu na wielkość budżetu jednostki mogę
przede wszystkim sięgać po
środki z „Małych projektów”.
W naborze - lipiec 2013 do LGD
złożyliśmy 5 wniosków (3 z GOK,
1 z biblioteki oraz 1 z muzeum).
Trzy zostały zaakceptowane. Potem były kolejne. Tak rozpoczęła
się moja ścisła współpraca z LGD Równiny Wołomińskiej.
Budynek, w którym mieści się GOK i Biblioteka, został wyremontowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie wyposażony także ze środków finansowych pozyskanych dzięki LGD...
Budynek, w którym mieści się GOK i biblioteka (przedtem pawilon handlowy GS-u) został wyremontowany przy udziale środków unijnych w kwocie
412.784,00 zł. z programu Odnowa Wsi. Biblioteka przeprowadziła się do nowego budynku w lutym 2011, GOK rozpoczął swoją działalność w lipcu 2011.
W następnym roku organ prowadzący - Urząd Gminy w Sadownem pozyskał środki na wyposażenie GOK-u i biblioteki. Kwota dofinasowania wyniosła 50.173,00 zł. Biblioteka otrzymała nowe regały na książki, stoliki
dla dzieci, krzesełka, tablice informacyjne itp. Do Gok-u zostały zakupione
komputery, drukarki i ksero.
Czy nagrali już Państwo płytę ludowego zespołu śpiewaczego
„Sadowianki”? Ile pieniędzy na ten cel pozyskali Państwo z LGD?
„Koncert, nagranie i edycja płyty ludowego zespołu śpiewaczego „Sadowianki” oraz powrót do tradycji stroju ludowego przez zakup bluzek” pełna
nazwa operacji. Projekt ten jest w trakcie realizacji. Podpisaliśmy umowę
z UM na początku grudnia. Kwota dofinasowania 9080,00 zł. Zespół rozpoczął przygotowania do nagrania pod okiem zawodowego instruktora śpiewu. Płyta powinna ukazać się do końca lutego 2015.
Na jakim etapie jest realizacja projektu „Zakup wyposażenia pracowni ceramicznej”, na który uzyskali Państwo z LGD dofinansowanie w wysokości ponad 13 tys. zł?
Pracownia ceramiki to „strzał w dziesiątkę” – jeśli mogę użyć takiego
określenia. Jest to jedyna nie prywatna pracownia w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Funkcjonuje ona od września 2014 r. Cieszy się
ogromnym powodzeniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Cały czas
przybywa nam uczestników. Projekt zakłada zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół, przedszkoli i świetlic. Zajęcia dla tych grup rozpisane
już są na najbliższe miesiące. Od strony formalnej projekt jest już rozliczony, czekamy tylko na zlecenie wypłaty przyznanego nam dofinasowania.
We wrześniu 2014 r. LGD zakwalifikowała do realizacji wart prawie
5 tys. zł projekt GOK-u „Kolorowy świat zabawy – warsztaty zimowe dla dzieci z gminy Sadowne”. Na czym polega ten projekt
i w jakim czasie będzie realizowany?
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Budynek GOK wyremontowano dzięki środkom z Odnowy Wsi. Dofinansowanie uzyskane przez Gminę Sadowne na ten cel to 412.784,00 zł.
Kolorowy świat zabawy – projekt ten jest ściśle powiązany z feriami zimowymi, które w naszym województwie przypadają na drugą połowę stycznia
2015. W czasie ferii zimowych planujemy codzienne warsztaty plastyczne
i zajęcia sportowe dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.
Zajęcia te mają przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dzieci. Zajęcia
w okresie ferii zimowych planowane są dla grupy 25-30 dzieci. Na zakończenie warsztatów i ferii planujemy zorganizować bal karnawałowy dla
wszystkich dzieci z Sadownego i okolic. Planujemy zabawę dla 300 osób.
W tym samym naborze dofinansowanie w wys. ponad 12 tys. zł
uzyskało również wydawnictwo „Wspomnienia wiecznie żywe”. Co
będzie zawierała ta publikacja?
Projekt „Wspomnienia wiecznie żywe” polegał będzie na wydaniu drukiem dwóch rękopisów dotyczących bezpośrednio naszej okolicy, „Kronika
parafii Sadowne” ks. Piotra Aleksandrowicza i „Powracające wspomnienia
z dzieciństwa” p. Teresy Głogowskiej.
Wciąż realizujemy kolejne projekty! Równolegle z projektem „Pracownia
ceramiki” w GOK-u, realizowaliśmy też projekt w Gminnej Bibliotece Publicznej: doposażenie czytelni internetowej w trzy nowe laptopy z pakietem OFICE 2013. Kwota dofinasowania 7.243,00 zł. Z kolei w Muzeum dzięki
środkom z projektu w wys. 4.457, 00 zł zakupilismy wyposażenie muzealne: manekiny wystawowe, antyramy, gabloty, głowy ekspozycyjne. Całe to
wyposażenie pozwoli wyeksponować bogate zbiory naszego regionalnego
muzeum.
Czy szacowała Pani, ile łącznie pieniędzy na inwestycje i projekty
związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury udało się pozyskać od początku współpracy z LGD Równiny Wołomińskiej?
Zakładając, że zrealizujemy wszystkie małe projekty – GOK, biblioteka
i muzeum łącznie pozyskamy kwotę ponad 26 tyś. zł. Remont i wyposażenie to kwota 463 tyś. zł. Czy to dużo? Ja myślę, że tak. Może można było sięgnąć po więcej. Przez te dwa lata (biorąc poprawkę na ciągnące się
w czasie formalności) uważam, że to całkiem nieźle. Poza programami
z LGD sięgamy po inne granty np.: Równać Szanse z Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Łącznie pozyskaliśmy więc z różnych programów ponad
pół miliona zł!
Jaki jest główny cel prowadzonej przez Panią placówki? Czy organizują Państwo jakieś cykliczne wydarzenie, które stało się wizytówką Sadownego?
Zadaniem GOK-u jest najogólniej mówiąc upowszechnianie różnych form
kultury. Instytucja jest młodą placówka, ale już ma swoje miejsce w środo-

wisku. Coraz więcej osób korzysta z oferty GOK-u. W chwili obecnej prowadzimy 12 kół zainteresowań. Wymienię kilka: muzyczne (gitara, keyboard),
rytmiki, wokalu, ceramiczne, astronomiczne, informatyczne, zajęcia korekcyjne dla dzieci, plastyczno-technicznie i artystyczne. Działalność GOK-u to
odrębny temat. Mogłabym długo opowiadać, co robimy. Jak działamy, można śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej www.goksadowne.pl.
Do imprez cyklicznych można zaliczyć festyn wakacyjny. Impreza ta jest
organizowana od początku istnienia placówki. W tym roku w związku
z obchodami jubileuszu pięćsetlecia Sadownego impreza była wyjątkowa
i trwała cały weekend. Na koniec ferii wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizujemy bal karnawałowy dla dzieci
z całej gminy. Myślę, że także piknik rodzinny organizowany w maju wspólnie z wymienioną komisją stanie się imprezą cykliczną. GOK przejął organizację pleneru malarskiego, który w tym roku odbył się po raz czternasty.
Wiele imprez GOK organizuje wspólnie z innymi instytucjami: szkołami,
GOPS, GKRPA, Urzędem Gminy, Klubem Sportowym Wicher, Stowarzyszeniem „Działam”, Nadleśnictwem Łochów. Pracy jest wiele, ale mam satysfakcję, że tak wiele udało się dotychczas osiągnąć.
Rozmawiał Robert Szydlik
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Jesienią 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem we współpracy
z Muzeum Ziemi Sadowieńskiej organizował warsztaty pisania ikon.
Zajęcia prowadzone były przez Pana Mirosława Stempczyńskiego
Efektem warsztatów były ikony zarówno tradycyjne, jaki nietypowe.
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
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Działaj Lokalnie VIII

Pogotowie ratunkowe
dla Puszczy Białej
W okresie wrzesień 2014 – luty 2015 działające w gm. Długosiodło Stowarzyszenie
Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi realizuje projekt w ramach lokalnego konkursu
grantowego „Działaj Lokalnie VIII” pt. „Pogotowie ratunkowe dla Puszczy Białej”.
Odbyły się już pierwsze warsztaty Natura 2000 oraz
warsztaty hydrobiologiczne. Głównym celem zajęć warsztatowych jest prezentacja dość mało znanej ludziom formy ochrony przyrody. W przypadku Gminy Długosiodło
obszary „Naturowe” zajmują znaczną część powierzchni
gminnej i w odróżnieniu od innych form ochrony przyrody
niosących ze sobą ograniczenia m.in. inwestycyjne – Natura 2000 nie wprowadza „twardych zakazów”, a dodatkowo
daje możliwość uzyskania atrakcyjnych dopłat do ziemi
oraz zapewnia promocję turystyczną regionu.
Warsztaty pokazują młodym mieszkańcom gminy Długosiodło, że przyroda może im pomóc w rozwoju gospodarczym, ale w zamian za to, człowiek jest zobowiązany

Pobieranie próbek wody z Narwi.
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ją chronić. Głównym apelem wynikającym z warsztatów
Natura 2000 jest przestrzeganie zasady prawidłowego
koszenia łąki – od środka ku zewnętrznym jej częściom.
W przeciwnym wypadku odcinamy wielu zwierzętom
drogę ucieczki, skazując je na śmierć. Są to głównie ptaki
z Dyrektywy Ptasiej Natury 2000, budujące swoje gniazda
w trawie, w ukryciu przed drapieżnikami.
Zajęcia z warsztatów hydrobiologicznych mają na celu
dokonanie analizy fizyko-chemicznej lokalnej rzeki Narwi,
której to dolina leży w obszarze programu Natura 2000 (Dolina Dolnej Narwi). Warsztaty można podzielić na 3 etapy:
– wstęp teoretyczny – prezentujący rzekę Narew oraz przyczyny zanieczyszczenia wód;
– część analityczną – badanie próbki wody z Narwi;
– część podsumowującą – opracowanie listy codziennych,
możliwych do zrealizowania działań zmniejszających stopień zanieczyszczenia lokalnej rzeki.
Badanie wody odbywa się przy pomocy zakupionej na
potrzeby projektu „walizki ekobadacza” oraz pH-metru.
Odbiorcami bezpośrednimi projektu są uczniowie jednej
szkoły podstawowej oraz dwóch gimnazjów wraz z ich nauczycielami z terenu gminy Długosiodło.
www.tradycyjnienowoczesni.pl

Jedna z grup uczniów uczestniczących w projekcie.
nr 9/2014
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Pod patronatem LGD „Równiny Wołomińskiej”

Tłuszcz w hołdzie
Żołnierzom Wyklętym
9 listopada 2014 r. na placu przy starym budynku Urzędu Gminy odbyła się inscenizacja
historyczna „Tłuszcz w hołdzie Żołnierzom Wyklętym” pod patronatem Burmistrza
Tłuszcza Pawła Bednarczyka.
Była to już czwarta rekonstrukcja w naszej Gminie, do której scenariusz napisał Jarosław Stryjek.
Na lekcję historii w nieco innym wydaniu, mimo niezbyt
sprzyjającej aury, przybyło wielu mieszkańców. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Minister Bożena Żelazowska, która wręczyła grupie rekonstrukcyjnej pamiątkową
statuetkę.
Widowisko przygotowała nieformalna grupa rekonstrukcyjna, którą tworzą mieszkańcy naszej Gminy. To
właśnie dzięki tym pasjonatom historii Polski i naszego regionu możemy oglądać tak wspaniałe
przedsięwzięcia. Tłuszcz ma swoją historię, jednak
nie wszyscy ją znają. Na szczęście są ludzie, którzy
chcą w atrakcyjny sposób przybliżyć nam dawne
czasy.
W całe przedsięwzięcie zaangażowanych było
wiele osób i instytucji: seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, harcerze, członkowie Stowarzyszenia
Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony „Kobra”, uczniowie Szkoły Podstawowej w Jasienicy i Gimnazjum
w Tłuszczu, strażacy z OSP Tłuszcz, grupa rekonstrukcyjna reprezentująca Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich
oraz Konna Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kresy
z Białegostoku.
Realizację tego widowiska wsparli finansowo: Bur-

mistrz Tłuszcza, Lokalna Grupa Działania„Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności
Lokalnych AB OVO oraz lokalni przedsiębiorcy.
Ten niecodzienny sposób pokazania wydarzeń historycznych, to także okazja do aktywizacji i integracji lokalnego
społeczeństwa. Dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy – to
oni stworzyli dla nas wspaniałe widowisko i dali wspaniałą
lekcję naszej lokalnej historii.
www.tluszcz.pl
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PREZENTACJA LGD PODCZAS CYKLU KONFERENCJI:

Wykorzystanie środków UE w województwie
mazowieckim na obszarach wiejskich

22 sierpnia w Wołominie, a 25 września 2014 r. w Wyszkowie odbyły się konferencje
w ramach mazowieckiego cyklu konferencyjnego pt. „Wykorzystanie środków UE
w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich”.
Organizatorami byli Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich. Prelegenci opowiadali o efektach realizacji PROW 20072013, RPO WM 2007-2013, PO KL 20072013.
Konferencja skierowana była przede
wszystkim do organizacji pozarządowych
działających w obszarze wsi i rolnictwa,
związków zawodowych i branżowych,
partnerów społeczno – gospodarczych,
ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, Lokalnych Grup Działania, instytucji
naukowo – badawczych, uczelni wyższych,
szkół rolniczych i samorządów lokalnych
województwa mazowieckiego.
W jej trakcie zaprezentowano: informacje dotyczące wykorzystania środków na
terenach wiejskich ze środków mechanizmów PROW 2007 – 2013 i innych; dobre praktyki w zakresie prawidłowo realizowanych projektów; efekty dotychczasowych działań samorządu Województwa Mazowieckiego.
Na obu konferencjach prezentacji działaności Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” przedstawił zebranym Prezes LGD Rafał Rozpara.
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DZIAŁAJ LOKALNIE: WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Wizyta studyjna w Gołdapskim
Funduszu Lokalnym

6 – 7 listopada 2014 r. roku przedstawiciele LGD „Równiny Wołomińskiej” uczestniczyli
w wizycie studyjnej w Ośrodku Działaj Lokalnie mieszczącym się w Gołdapskim Funduszu
Lokalnym. Delegacja naszej LGD spotkała się tam z przedstawicielami Funduszu Zbigniewem
Mieruńskim – Prezesem oraz Wiolettą Anuszkiewicz – Członkiem Zarządu. Celem spotkania
była wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy ośrodkami Działaj Lokalnie.

Podczas spotkania przedstawiciele Gołdapskiego Funduszu Lokalnego przybliżyli nam działania, którymi zajmuje się ten ośrodek. Jednym z głównych celów jego
działalności są:
– pomoc – niezamożnej, utalentowanej młodzieży,
– wspieranie – aktywność i inicjatywy społeczne,
– edukacja – młodzieży, dorosłych, organizacji,
– animacja i inicjacja – działania służące rozwojowi lokalnemu.
6 listopada byliśmy również u grantobiorcy gołdapskiego ODL – w Stowarzyszeniu „Głos Puszczy Rominckiej”
z siedzibą w Dubeninkach. Jak nam powiedziała Prezes
stowarzyszenia p. Bożena Buza, celem stowarzyszenia
jest aktywizacja środowiska lokalnego poprzez udział
w różnych imprezach prezentujących działalność GPR;
wydawanie różnego rodzaju publikacji promujących
gminę pod względem kulturalnym, historycznym i przyrodniczo-krajoznawczym; organizowanie cyklicznych
warsztatów, na których osoby z dużym doświadczeniem
życiowym przekazują umiejętności tradycyjne takie jak:
pieczenie chleba, bicie masła, robienie mioteł, chodni-

ków, dzianie tkanin, szydełkowanie, wykonywanie innych
dawnych prac gospodarskich i przekazywanie tych umiejętności młodszemu pokoleniu, w celu kultywowania i zachowania tradycji regionalnych.
W kolejnym dniu wizyty, 7 listopada, delegacja LGD
„Równiny Wołomińskiej” gościła w Stowarzyszeniu LGD
„LIDER W EGO”, które ma swoją siedzibę w Olecku. Jarosław Franczuk – Prezes Zarządu, Janusz Hendzel – Członek
Zarządu i Ewa Próchnicka – Koordynator ds. obsługi Rady poświęcili nam swój wolny czas. Przedstawili historię
powstania stowarzyszenia oraz jego zasięg terytorialny
obejmujący obszar trzech powiatów: Ełckiego, Gołdapskiego i Oleckiego. Celami stowarzyszenia jest zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym,
tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem oraz
wzmocnienie promocji subregionu Ełk – Gołdap – Olecko,
jako atrakcyjnego turystycznie obszaru w województwie,
kraju i za granicą
Wizyta ta pozwoliła nam na cenną wymianę doświadczeń, zwłaszcza z zakresu sposobów promocji turystyki
i lokalnego dziedzictwa kulturowego.
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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, Grzegorz Kaflik

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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