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Beneficjenci – osoby fizyczne
BBee  nnee  fifi  ccjjeenn  tteemm  mmoo  żżee  bbyyćć  oossoo  bbaa  fifi  zzyycczz  nnaa,,  kkttóó  rraa::
� jest oby wa te lem pań stwa człon kow skie go 

Unii Eu ro pej skiej,
� jest peł no let nia,
� pier wot nie, w roz po rzą dze niu z 8 lip ca 2008 r.

oso ba fi zycz na mu sia ła być za mel do wa na na po -
byt sta ły na ob sza rze LSR. Obec nie wy star czy, że
ma miej sce za miesz ka nia na ob sza rze ob ję tym lo -
kal ną stra te gią roz wo ju, lub wy ko nu je dzia łal ność
go spo dar czą na tym ob sza rze.

Oso by fi zycz ne – dzia łal ność 
go spo dar cza
Po moc w ra mach „Ma łych Pro jek tów” przy zna wa -
na jest oso bie fi zycz nej pro wa dzą cej dzia łal ność 
lub pla nu ją cą pod ję cie dzia łal no ści. 
Wy jąt kiem jest za kres:
� 2.a  – pro mo cja i or ga ni za cja lo kal nej twór czo ści

kul tu ral nej lub ak tyw ne go try bu ży cia, z wy łą cze -
niem re mon tu i bu do wy bu dyn ków miesz kal nych;

� 5.c – kul ty wo wa nie:
• miej sco wych tra dy cji, ob rzę dów i zwy cza jów;
• ję zy ka re gio nal ne go i gwa ry;
• tra dy cyj nych za wo dów i rze mio sła.

Be ne fi cjen ci – oso by praw ne
� oossoo  bbąą  pprraaww  nnąą  aall  bboo  jjeedd  nnoosstt  kkąą  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ccyyjj  nnąą

nniieeppoo  ssiiaa  ddaa  jjąą  ccąą  oossoo  bboo  wwoo  śśccii  pprraaww  nneejj, któ rym usta -
wy przy zna ją zdol ność praw ną, je że li po sia da ją
sie dzi bę na ob sza rze ob ję tym LSR lub pro wa dzą
dzia łal ność na tym ob sza rze, z wy łą cze niem wo -
je wódz twa oraz wo je wódz kich sa mo rzą do wych
jed no stek or ga ni za cyj nych.

Nu mer Pro du cen ta ARiMR
� KKaażż  ddyy  bbee  nnee  fifi  ccjjeenntt – oso ba fi zycz na, praw na, jed -

nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go itp. mu si po sia -
dać nu mer pro du cen ta nada ny przez re gio nal ny
od dział ARiMR. Je że li wnio sko daw ca nie po sia da
nu me ru iden ty fi ka cyj ne go na le ży wy peł nić „Wnio -

sek o wpis do ewi den cji pro du cen tów” i zło żyć
go w od dzia le re gio nal nym ARiMR. W sy tu acji
gdy wnio sko daw cą jest mał żo nek rol ni ka lub
współ po sia dacz go spo dar stwa rol ne go, na le ży
po słu gi wać się nu me rem nada nym je mu i nie wy -
stę po wać o no wy. 

� Po wiat Wo ło miń ski, 05-250 Ra dzy min, 
ul. Ko mu nal na 2, tel: 22 763 23 92,

� Po wiat Wy szkow ski, 07-200 Wy szków, 
ul. 3 Ma ja 24, tel: 29 743 12 61,

� Po wiat Wę grow ski, 07-100 Wę grów 
ul. Pod la ska 1, tel: 25 792 02 23.

Wnio sek o nada nie nu me ru w for mie elek tro nicz nej
wraz z in struk cją wy peł nie nia jest na na szej stro nie
in ter ne to wej www.lgdrw.pl

Wy so kość wspar cia
Cał ko wi ty koszt jed ne go pro jek tu mu si mie ścić się 
w gra ni cach 4,5 tys – 100 tys. zł.
Wspar cie w MP po le ga na re fun da cji. Refundowanie
mo że obej mo wać mak sy mal nie 80 proc. kosz tów
kwa li fi ko wal nych po nie sio nych przez be ne fi cjen ta. 
Li mit po mo cy na jed ne go be ne fi cjen ta w okre sie 
re ali za cji Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
2007-2013 wy no si 100 tys. zł, przy czym mak sy mal -
na wy so kość po mo cy na je den pro jekt to 25 tys. zł.

Płat ność osta tecz na mu si obej mo wać nie mniej niż
25% łącz nej pla no wa nej kwo ty po mo cy. Zło że nie
wnio sku o płat ność osta tecz ną mu si na stą pić do 
2 lat po za war ciu umo wy, nie póź niej niż do 
31 grud nia 2014 r.

Fi nan se MP
PPrroo  jjeekktt  nniiee  mmoo  żżee  bbyyćć  fifi  nnaann  ssoo  wwaa  nnyy  zz  uuddzziiaa  łłeemm  
iinn  nnyycchh  śśrroodd  kkóóww  ppuu  bblliicczz  nnyycchh,,  zz  wwyy  łłąą  cczzee  nniieemm  pprrzzyy  --
ppaadd  kkuu  wwssppóółł  fifi  nnaann  ssoo  wwaa  nniiaa::
� z Fun du szu Ko ściel ne go lub
� z do cho dów wła snych jed no stek sa mo rzą du 

te ry to rial ne go lub sub wen cji ogól nej;
Po dzie lo ny mak sy mal nie na 2 eta py.

Małe Projekty 
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Wniosek składa się z kosztów kwalifikowalnych
(w tym ogólnych i wkładu niepieniężnego) oraz
niekwalifikowanych.

Koszty ogólne
KKoosszz  ttyy  bbeezz  ppoo  śśrreedd  nniioo  zzwwiiąą  zzaa  nnee  zz  pprrzzyy  ggoo  ttoo  wwaa  nniieemm  
ii  rree  aallii  zzaa  ccjjąą  MMPP  oobbeejj  mmuu  jjąą::
� przy go to wa nia do ku men ta cji tech nicz nej 

ma łe go pro jek tu,
� opłat za pa ten ty, li cen cje lub wy na gro dze nia 

za prze nie sie nie au tor skich praw ma jąt ko wych,
� opłat no ta rial nych, skar bo wych lub są do wych,
� spra wo wa nia nad zo ru au tor skie go lub 

n we stor skie go.

Wkład nie pie nięż ny
wwaarr  ttoośśćć  wwkkłłaa  dduu  nniiee  ppiiee  nniięężż  nnee  ggoo  oobbeejj  mmuu  jjąą  wwaarr  ttoo  śśccii::
� pra cy oraz usług świad czo nych nie od płat nie, sta -

no wią cą ilo czyn licz by prze pra co wa nych go dzin
oraz ilo ra zu prze cięt ne go wy na gro dze nia w go -
spo dar ce na ro do wej w dru gim ro ku po prze dza ją -
cym rok, w któ rym zło żo no wnio sek o przy zna nie
po mo cy na ma łe pro jek ty i licz by 168,

� udo stęp nie nia zie mi, nie ru cho mo ści, sprzę tu lub
su row ców, o któ rym mo wa w art. 54 ust. 1 roz -
po rzą dze nia nr 1974/2006.

Po twier dze niem wy ko na nia pra cy wła snej mo gą być
na stę pu ją ce do ku men ty: li sty obec no ści, kar ty pra cy
oraz umo wa o wo lon ta ria cie. W do ku men cie tym
na le ży okre ślić cel i za kres czyn no ści wy ko ny wa nych
przez da ną oso bę, okres świad cze nia nie od płat nej
pra cy oraz ilość go dzin.
W od nie sie niu do pra cy wła snej oraz usług świad -
czo nych nie od płat nie na le ży wska zać ro dzaj pra cy
lub usług pla no wa nych do wy ko na nia oraz licz bę go -
dzin prze wi dzia nych na da ny ro dzaj pra cy wraz 
z uza sad nie niem. 

Po da tek VAT
� VAT sta no wi koszt nie kwa li fi ko wal ny w każ dych

oko licz no ściach dla kra jo wych, re gio nal nych 
i lo kal nych or ga nów wła dzy pu blicz nej: gmin, sto -
wa rzy szeń gmin, in sty tu cji kul tu ry (in ter pre ta cja 
KE z dnia 13 stycz nia 2009 r.).

� Je śli be ne fi cjent ubie ga się o za li cze nie VA T-u 
do kosz tów kwa li fi ko wal nych, na le ży przed sta wić
in dy wi du al ną in ter pre ta cję pra wa po dat ko we go
ws. braku moż li wo ści od zy ska nia VAT. In ter pre -
ta cja bę dzie ko niecz na na eta pie skła da nia wnio -
sku o płat ność.

Kosz ty kwa li fi ko wal ne
UUzzaa  ssaadd  nniioo  nnee  zzaa  kkrree  sseemm  rree  aallii  zzaa  ccjjii  mmaa  łłee  ggoo  pprroo  jjeekk  ttuu,,
nniiee  zzbbęędd  nnee  ddoo  oossiiąą  ggnniięę  cciiaa  jjee  ggoo  ccee  lluu  oorraazz  rraa  ccjjoo  nnaall  nnee::
� Kosz ty ogól ne (nie wię cej niż 10 proc.)
� Kosz ty:
• za ku pu ma te ria łów lub przed mio tów;
• za ku pu usług lub ro bót bu dow la nych; naj mu,

dzier ża wy lub za ku pu opro gra mo wa nia, sprzę tu,
na rzę dzi, urzą dzeń lub ma szyn, z wy łą cze niem
środ ków trans por tu na pę dza nych me cha nicz nie,
z tym że w przy pad ku czę ści ma łe go pro jek tu,
któ ra nie obej mu je in we sty cji, kosz ty za ku pu
opro gra mo wa nia, sprzę tu, na rzę dzi, urzą dzeń lub
ma szyn pod le ga ją re fun da cji wy łącz nie, gdy nie
prze kra cza ją kosz tów ich naj mu lub dzier ża wy.

� VAT – na wcze śniej opi sa nych za sa dach.
� Wkład nie pie nięż ny 
• Po nie sio ne nie wcze śniej niż w dniu w któ rym: 

zo stał zło żo ny wnio sek,
• Płat ność go tów ką (w su mie), mak sy mal nie 

do 1 000 zł.
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Konkurs w Glinojecku 2012
� 9 maja 2012 roku w Glinojecku po raz pierwszy został przeprowadzony konkurs wiedzy o Wspólnej
Polityce Rolnej Unii Europejskiej dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej z terenu północnego
Mazowsza. Pomysłodawczynią konkursu była – Małgorzata Iwańska pracownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Glinojecku. Organizatorami konkursu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Glinojecku oraz Miasto i Gmina Glinojeck.  

KON KURS OB JĘ TY ZO STAŁ PA TRO NA TEM:
� Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, 
� Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, 
� Przed sta wi ciel stwa Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce, 
� Sta ro sty Po wia tu Cie cha now skie go, 
� oraz Po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go – Ja ro sła wa Ka li now skie go.

PART NE RA MI KON KUR SU BY LI: 
� Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa,
� Agen cja Ryn ku Rol ne go, 
� Fun da cja Go spo dar cza im. Ka ro la 

Mar cin kow skie go w Cie cha no wie,
� Fun da cja Part ner ska Gru pa Lo kal ne go Dzia ła nia

„Ciuch cia Kra siń skich”, 
� Gim na zjum nr 1 im. M. Ko tań skie go w Gli no jec ku, 
� Kra jo wa Sieć Ob sza rów Wiej skich Wo je wódz twa

Ma zo wiec kie go, 
� Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Wł. St. Rey mon ta 

w Gli no jec ku, 
� Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Rów ni ny Wo ło miń skiej”, 
� Ma zo wiec ka Izba Rol ni cza,
� Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia Pro gra mów

Unij nych, 
� Ma zo wiec kie Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go, 
� Miej sko – Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na 

w Gli no jec ku,
� Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa 

w Cie cha no wie Wy dział Kul tu ro znaw stwa, 
� Re gio nal ne Cen trum In for ma cji Eu ro pej skiej 

w Płoc ku, 

� Re gio nal ny Ośro dek EFS w Cie cha no wie 
pro wa dzo ny przez Fun da cję Roz wo ju De mo kra cji 
Lo kal nej Cen trum Ma zow sze,

� Sta ro stwo Po wia to we w Cie cha no wie,
� Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia 

„Orzyc -Na rew”,
� Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia 

„Sier pec kie Part ner stwo”, 
� Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia 

„Za ścia nek Ma zow sza”, 
� Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia 

„Zie lo ne Mo sty Na rwi”,
� Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia 

Przy ja zne Ma zow sze,  
� Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Zie mi Płoc kiej,
� Sto wa rzy sze nie Spo łecz nej Sa mo po mo cy 

Lo kal na Gru pa Dzia ła nia,
� Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa 

Ma zo wiec kie go w War sza wie,
� Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War sza wie 

Fi lia w Cie cha no wie.
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SPON SO RA MI KON KUR SU BY LI:
� Pol ski Bank Spół dziel czy w Cie cha no wie
� Pfe ifer & Lan gen Gli no jeck S.A.
� Cie cha now ska Spół dziel nia Mle czar ska

Więk szość part ne rów i spon so rów pod czas im -
pre zy wy sta wi ło swo je sto iska pro mo cyj no -re kla -
mo we, mię dzy in ny mi Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Rów ni ny Wo ło miń skiej”.

Ofi cjal ne go otwar cia kon kur su do ko nał dy rek tor
Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Gli no jec ku
Woj ciech Bruź dziń ski, bur mistrz Mia sta i Gmi ny Gli -
no jeck Wal de mar Go dlew ski oraz sta ro sta Po wia tu
Cie cha now skie go Sła wo mir Mo raw ski. Mie li śmy
rów nież za szczyt go ścić pod czas kon kur su Elż bie tę
Szy ma nik (z -ca dy rek to ra ds. POKL w Ma zo wiec -
kiej Jed no st ce Wdra ża nia Pro jek tów Unij nych), 
Mał go rza tę Ko ła kow ską (w -ce pre zes BS w Cie cha -
no wie) oraz An drze ja Ró życ kie go (dy rek to ra 
Od dzia łu Te re no we go Agen cji Ryn ku Rol ne go). 
Na kon kurs zgło si ło się 64 uczest ni ków z 34 pla có -
wek oświa to wych z te re nu pół noc ne go Ma zow sza.
Każ dy uczest nik otrzy mał dy plom za udział i drob ne
ga dże ty. Or ga ni za to rzy dzię ki wspar ciu part ne rów
oraz spon so rów mo gli na gro dzić aż 13 uczest ni ków
kon kur su na gro da mi rze czo wy mi. Spon so rem wy -
jaz du do Bruk se li był po seł do Par la men tu Eu ro pej -

skie go Ja ro sław Ka li now ski. Na gro dy pie nięż ne ufun -
do wał Pol ski Bank Spół dziel czy w Cie cha no wie. 
II na gro dę ufun do wał Za rząd Po wia tu Cie cha now -
skie go. Po zo sta łe na gro dy ufun do wa li: Miej sko -Gmin -
na Bi blio te ka Pu blicz na w Gli no jec ku, Wo je wódz ki
Urząd Pra cy w War sza wie fi lia w Cie cha no wie, 
Ma zo wiec ka Izba Rol ni cza, Sto wa rzy sze nie Spo łecz -
nej Sa mo po mo cy, Lo kal na Gru pa Dzia ła nia w Cie -
cha no wie, Cie cha now ska Spół dziel nia Mle czar ska,
Agen cja Ryn ku Rol ne go, Agen cja Re struk tu ry za cji 
i Mo der ni za cji Rol nic twa, Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Rów ni ny Wo ło miń skiej”, Pfe ifer & Lan gen Gli no -
jeck S.A., Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Orzyc-Na rew”.

� LLAAUU  RREE  AATT  II  MMIIEEJJ  SSCCAA  MMAA  RRIIUUSSZZ  SSZZCCZZEE  PPEEKK
z Ze spo łu Szkół Nr 2 im. L.Rut kow skie go 
w Płoń sku wy je dzie wraz z opie ku nem do Bruk -
se li, otrzy mał na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści
500 zł oraz ple cak tu ry stycz ny, pu char i ga dże ty. 

� LLAAUU  RREE  AATT  IIII  MMIIEEJJ  SSCCAA  MMAARR  CCIINN  PPYY  CCHHEE  WWIICCZZ
z Pu blicz ne go Gim na zjum im. J. Paw ła II 
w Gzach otrzy mał ro wer i na gro dę pieniężną 
w wy so ko ści 500 zł, pu char oraz ga dże ty. 

� LLAAUU  RREE  AATT  IIIIII  MMIIEEJJ  SSCCAA  JJAA  RROO  SSŁŁAAWW  RROO  MMAANN
z Ze spo łu Szkół Cen trum Kształ ce nia Rol ni cze -
go im. A. Świę to chow skie go w Go łot czyź nie
otrzy mał apa rat fo to gra ficz ny, na gro dę pie nięż ną
w wy so ko ści 500 zł, pu char i ga dże ty. 

� LLAAUU  RREE  AACCII  OODD  IIVV  MMIIEEJJ  SSCCAA  DDOO  XX  OOTTRRZZYY  MMAA  --
LLII  NNAA  GGRROO  DDYY  RRZZEE  CCZZOO  WWEE, na gro dę pie nięż ną
wy so ko ści 100 zł oraz ga dże ty. Pozostałe osoby
otrzymały nagrody rzeczowe i gadżety.

Wszyst kim lau re atom gra tu lu je my i za pra sza my 
w przy szłym ro ku na dru gą edy cję kon kur su wie dzy
o roz sze rzo nym za się gu te ry to rial nym. 

Przedstawiciele LGD „Równiny
Wołomińskiej” w Glinojecku.
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Mazowiecki Laur 
Kobiety 2012

Poszczególne gminy wchodzące w skład LGD „Równiny Wołomińskiej” i Stowarzyszenia Kapitał-Praca-Rozwój
nominowały najbardziej aktywne kobiety ze swoich obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie
panie biorące udział w konkursie uczestniczyły w Gali Tenorów, która odbyła się w Sali Kongresowej 
w Warszawie dnia 7 marca 2012 r. Laureatkami ze strony LGD „RW” zostały:
� BBaarrbbaarraa  KKoowwaallcczzyykk – Sektor Społeczny, Gmina Jadów,
� MMaałłggoorrzzaattaa  WWiiśśnniieewwsskkaa – Sektor Gospodarczy, Gmina Strachówka,
� EEwwaa  AAlliiccjjaa  KKaarrcczzeewwsskkaa – Sektor Publiczny, Gmina Długosiodło.

Laureatki te w nagrodę, wraz z grupą SKPR z Siedlec, wyjechały do włoskiej Toskanii w dniach 27 kwietnia 
– 6 maja 2012 r. Zwiedziły włoskie miasta: Florencję, Pizę, Prato, Pescię, San Lorenzo oraz włoskie termy
Montecatini-Terme. Odbyły również warsztaty malarskie, które prowadził profesor z Warszawskiej ASP
Wojciech Cieśniewski. Następnie odebrały swe Laury w dniu 20 czerwca 2012 r. podczas II Gali Europejskiej
pt. „Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich”.

� W ramach działalności Mazowieckiego Leadera w marcu 2012 r. został ogłoszony konkurs 
na Mazowiecki Laur Kobiety 2012, w trzech kategoriach: sektora społecznego, gospodarczego 
i publicznego. 

Cała grupa przebywająca we Włoszech Warsztaty w plenerze

Warsztaty w plenerze Warsztaty malarskie z prof. Cieśniewskim
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Nawiązanie współpracy 
z włoskimi LGD

Stro nę Pol ską re pre zen to wa ły Pa nie: Mał go rza ta 
Su pera oraz Mag da le na Po lak z SKPR i Be ata Tro ja nek
– wi ce pre zes LGD „Rów ni ny Wo ło miń skiej”. 
Stro nę Wło ską re pre zen to wa li: Gio van ni Bet ta ri ni 
– bur mistrz mia sta Bor go San Lo ren zo i jed no cze -
śnie Pre zes LGD „START” oraz Le onar do Ro ma gno -
li – dy rek tor Tech nicz no -Ad mi ni stra cyj ny i pra cow ni cy
(ani ma to rzy) Gio van ni Fred duc ci i Tom ma so Ne ri. 

Spo tka nie od by ło się w biu rze LGD „START” przy 
ul. Via de gli Ar gi ni 8/12 w Bor go San Lo ren zo. 
Te ma tem spo tka nia by ło za po zna nie się z za kre sem
dzia łal no ści Grup Pol skich i Wło skich, zna le zie nie
wspól nych płasz czyzn do pod ję cia współ pra cy: 
tu ry sty ka, pro duk ty re gio nal ne, lo kal ni pro du cen ci
żyw no ści i pro mo cja lo kal nej pro duk cji, eko lo gia 
i ochro na przy ro dy, rze mio sło lu do we, lo kal ni
przed się bior cy i wy twór cy, dzia ła nia in no wa cyj ne.

Po spo tka niu przed sta wi cie le wło skie go LGD 
za pro si li de le ga cję pol ską na wspól ny obiad, a na -
stęp nie wszy scy uda li się do od da lo ne go o 4 km go -
spo dar stwa o hi sto rycz nej tra dy cji kon ty nu owa nej
od XIII w. – Pa la giac cio Mu gel lo, któ re zaj mu je 

się pro duk cją mle ka, se rów bia łych i żół tych oraz
pro duk cją mię sa i wę dlin doj rze wa ją cych. 

Tam pró bo wa li śmy sma ku do sko na łych lo dów, 
a tak że zwie dzi li śmy gro tę, w któ rej doj rze wa ją żół -
te se ry. Spo tka nie by ło bar dzo uda ne i ma my na dzie -
ję, że wło ska de le ga cja od wie dzi nas w sierp niu
2012 r.

� W dniu 03.05.2012 r. podczas pobytu we włoskiej Toskanii w miasteczku Borgo San Lorenzo
spotkali się przedstawiciele LGD „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenia Kapitał-Praca-
Rozwój i Włoskiego LGD „START” w celu nawiązania współpracy. 

Rozmowy w biurze LGD "Start" Wizyta we włoskim gospodarstwie

Grota z dojrzewającymi żóltymi serami
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Podsumowanie naborów na
„Małe Projekty” oraz „Odnowę 
i rozwój wsi” 14.V – 28.V.2012 r.
� W dniach 14-28 maja 2012 r. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” za pośrednictwem
Zarządu Województwa Mazowieckiego przeprowadziła nabór wniosków w ramach działania 
413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 
2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe Projekty”. 

Na bór po prze dzo ny był cy klem bez płat nych szko -
leń prze pro wa dzo nych w każ dej z 12 gmin na le żą cych
do ob sza ru LGD „Rów ni ny Wo ło miń skiej” oraz 
do dat ko wo, ze wzglę du na du że za in te re so wa nie, 
w cza sie trwa nia na bo ru w trzech gmi nach (Tłuszcz,
Wo ło min, Brańsz czyk). W szko le niach tych wzię ło
udział oko ło 140 osób.

Do biu ra LGD wpły nę ło 41 pro jek tów na łącz ną
wnio sko wa ną kwo tę po mo cy 811 889,50 zł. W dniu
15 czerw ca 2012 r. Ra da LGD „RW” pod ję ła de cy zję
o zgod no ści pro jek tów z Lo kal ną Stra te gią Roz wo ju.
De cy zją Ra dy wszyst kie 41 wnio sków zo sta ło uzna ne
za zgod ne z LSR i za ję ły miej sce na li ście ran kin go wej,
jed no cze śnie miesz cząc się w li mi cie środ ków fi nan -
so wych prze zna czo nych w ra mach te go kon kur su.

Pierw sze miej sce na li ście ran kin go wej za jął wnio -
sek Sto wa rzy sze nia Ka stor – „Ini cja ty wa dla Roz -
wo ju” pt. „Na kręć po wiat” – głów ny mi ce la mi
pro jek tu jest m.im. wzrost kom pe ten cji 12 uczest ni -
ków pro jek tu z te re nu po wia tu wo ło miń skie go po -
przez udział w szko le niach z za kre su two rze nia i
mon ta żu fil mów oraz umiesz cze nia w nich ście żek
dźwię ko wych oraz z pra wa au tor skie go i wy stą pień
pu blicz nych. Wy so kie po zy cje na li ście uzy ska ło
rów nież Sto wa rzy sze nie „Przy szłość Rosz cze pu” z
wnio skiem „Spo tka nia i za ba wy ro dzin ne: Ma ma,
Ta ta i ja”, a tak że Sto wa rzy sze nie Wo la Rasz tow ska
– „Or ga ni za cja im pre zy re kre acyj no – spor to wej dla
ro dzin i mło dzie ży z te re nu LGD”. Dzię ki „Ma łe mu
Pro jek to wi” zo sta nie zor ga ni zo wa ne „Wiel kie Ma zo -
wiec kie grzy bo bra nie” z ini cja ty wy Gmin ne go Cen -

trum In for ma cji, Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji w Dłu go sio -
dle, w Za bro dziu stwo rzo ny plac za baw, a w Gmi nie
Brańsz czyk zo sta nie zmo der ni zo wa na sa la wi do wi sko -
wa w re mi zie OSP w Brańsz czy ku. 

W tym sa mym cza sie zo stał prze pro wa dzo ny rów -
nież na bór w ra mach dzia ła nia „Od no wa i roz wój
wsi”. W wy ni ku te go na bo ru do biu ra LGD wpły nę -
ło 7 wnio sków na łącz ną wnio sko wa ną kwo tę po -
mo cy 2 216 201,00 zł z po szcze gól nych gmin: 
�  Wy szków – Od no wa wsi Lesz czy dół – Dział ki 

– po przez bu do wę bu dyn ku klu bo-ka wiar ni
„Świe tli ca Wiej ska,

�  Za bro dzie – Bu do wa w świe tli cy 
w miej sco wo ści Gaj, 

�  Klem bów – Bu do wa bo iska wie lo funk cyj ne go 
z oświe tle niem oraz za go spo da ro wa niem 
te re nu (chod ni ki, ogro dze nie) dział ka nr 46 
w miej sco wo ści Wo la Rasz tow ska, 

�  Stra chów ka – re mont i mo der ni za cja bu dyn ku
świe tli cy wiej skiej w Ja dwi si nie, 

�  Brańsz czyk – Rzą śnik – Za go spo da ro wa nie 
Cen trum wsi No wy Lu biel, 

�  Dłu go sio dło – Bu do wa cią gów pie szych 
w miej sco wo ściach Prze tycz Wło ściań ska, 
Da le kie i Jasz czuł ty. 

Wszyst kie te pro jek ty zo sta ły uzna ne przez Ra dę LGD
ja ko zgod ne z LSR i zmie ści ły się w li mi cie środ ków 
fin so wych. Wszyst kim be ne fi cjen tom oraz uczest ni -
kom szko leń ser decz nie dzię ku je my za czyn ny udział 
i za in te re so wa nie, a tak że ży czy my po myśl nej re ali za -
cji swo ich pro jek tów. 
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MAŁE PROJEKTY
1. Stowarzyszenie „Kastor” – „Inicjatywa dla Rozwoju” Nakręć powiat 6 700,00 zł

2. Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu” Spotkania i zabawy rodzinne: Mama, Tata i ja 4 065,00 zł 

3. Stowarzyszenie Wola Rasztowska Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej 
dla rodzin i młodzieży z terenu LGD 11 200,00 zł

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica Świetlica dla wszystkich 6 634,00 zł 

5. Stowarzyszenie Wiatraki Kultury Stolarnia – żywe muzeum 25 000,00 zł 

6. Gospodarstwo Rolne Paweł Wiśniewski Święto orzecha – promocja, produkcja 
i edukacja od strony kuchni 19 991,44 zł

7. Gmina Wyszków

Kultywowanie tradycji ludowych wśród
najmłodszych poprzez aktywny udział w „Kulisach
Mazowsza” i zakup strojów regionalnych
dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wyszków”

25 000,00 zł

8. Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu 
i Rekreacji 

w Długosiodle
Wielkie Mazowieckie Grzybobranie 23 363,20 zł

9. Powiat Wołomiński Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na
terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy 25 000,00 zł

10. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy 
Brańszczyk Odnowa

Organizacja festynu rodzinnego 1 500,00 zł

11. Gmina Zabrodzie Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zabrodzie 24 640,00 zł 

12. Gmina Strachówka Z herbem w świat Gmina Strachówka 19 998,00 zł 

13. Gminny Dom Kultury w Brańszczyku Organizacja imprezy plenerowej pt. 
„Festyn nad głęboką wodą z flisacką przygodą” 10 538,49 zł

14. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy 
Brańszczyk Odnowa

Edukacja na wsi – cykl szkoleń 11 500,00 zł

15. Ochotnicza Straż Pożarna
Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi
Kamieńczyk poprzez modernizację budynku OSP 
w Kamieńczyku

25 000,00 zł

16. Parafia Rzymsko-katolicka św. Rocha 
w Długosiodle

Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej
kostnicy 24 900,00 zł

17. Barbara Pędzich Ciach Utworzenie i wyposażenie Pola Namiotowego 
o folklorystycznej wizualizacji 14 800,00 zł

18. Barbara Pędzich Ciach Nocleg pod strzechą na szlaku rowerowym 14 800,00 zł 

19. Monika Mostowska Teatr pod strzechą – norwidowskie inspiracje 24 670,00 zł 

20. Stowarzyszenie Wola Rasztowska Udostępnienie urządzeń i sprzętu do pielęgnacji
zieleni dla mieszkańców Woli Rasztowskiej i okolic 12 000,00 zł

21. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach Wakacje w Urlach 2012 24 959,00 zł 

22. Marek Zdziarstek Powrót do tradycji 24 274,56 zł 

23. Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu Piłka w grze – festyn rodzinny 10 384,00 zł 

24. „Chatka Puchatka 1001 Drobiazgów”
Andrzej Bogusław Mikołajewski

Otwarcie wypożyczalni łódek i sprzętu 
wędkarskiego 25 000,00 zł 

25. Biblioteka Publiczna 19 Tłuszczańskie Biesiady z Książką 16 902,40 zł 

26. Gmina Jadów Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację
zajęć sportowych w Gminie Jadów 21 948,00 zł 

27. Powiat Wołomiński
Spędźmy aktywnie czas – budowa placu
rekreacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Ostrówku

25 000,00 zł 
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI 14-28 V 2012

1. Gmina Wyszków Odnowa wsi Leszczydół – Działki poprzez budowę budynku 
klubo-kawiarni „Świetlica Wiejska” – etap II 246 887,00 zł

2. Gmina Zabrodzie Budowa świetlicy w miejscowości Gaj – etap I 100 000,00 zł 

3. Gmina Klembów
Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem oraz zagospodarowanie
terenu (chodniki, ogrodzenie) – działka nr 46 w miejscowości 
Wola Rasztowska

464 555,00 zł

4. Gmina Strachówka Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie 279 208,00 zł 

5. Gmina Brańszczyk Budowa ogólnodostępnego oświetlonego boiska piłkarskiego 
o sztucznej nawierzchni w miejscowości Brańszczyk 500 000,00 zł

6. Gmina Rząśnik Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowy Lubiel 468 745,00 zł 

7. Gmina Długosiodło Budowa ciągów pieszych w miejscowości Przetycz Włościańska, 
Dalekie i Jaszczułty 156 806,00 zł 

2 216 201,00 zł 

28. Gmina Brańszczyk Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP 
w Brańszczyku 25 000,00 zł

29. „Leszczynowe Zacisze” – Małgorzata Wiśniewska Wesoły kulig 15 626,66 zł 

30. P.H.U. LOGOS s.c. Wykonanie strony internetowej 
www.turystyka-rowninawolominska.pl 23 774,40 zł

31. Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu Piknik – radosna kraina 19 840,00 zł 

32. Monika Mostowska Turystyczny kalejdoskop 23 595,76 zł 

33. Ośrodek Agroturystyczny „Nadliwie” S.C. Zakup sprzętu rekreacyjno- turystycznego 
do ośrodka agroturystycznego 25 000,00 zł

34. Katarzyna Bloch Dbam o zdrowie w Kalinowie – wakacyjny 
cykl zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych 20 794,91 zł

35. Iwona Zdziarstek Tworzenie bazy agroturystycznej 24 565,60 zł 

36. Szczurowski Krzysztof

Wyposażenie pracowni garmażeryjnej w piec
konwekcyjno- parowy. Dywersyfikacja produkcji
mikroprzedsiębiorstwa zajmującego się produkcją
zdrowych wyrobów garmażeryjnych bez
konserwantów

25 000,00 zł

37. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem Spotkajmy się z teatrem w Woli Cygowskiej 24 000,00 zł 

38. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Urlach

Pogodne wieczory 2012 25 000,00 zł 

39. Marek Zdziarstek Utworzenie siłowni i prowadzenie zajęć 24 444,08 zł 

40. Jolanta Bożena Armusiewicz Profesjonalne wyposażenie baru 20 480,00 zł 

41. ZPUH Produkcja Siatki Ogrodzeniowej Zakup linii produkcyjnej – automat do produkcji
siatki

25 000,00 zł 

811 889, 50 zł
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Obudzić śpiącego rycerza
� Decydując się na wyjazd studyjno-turystyczny do Zakopanego i okolic, organizowany przez LGD
„Ziemia Mińska”, miałam nadzieje i oczekiwania.

Po pierw sze, że jed no cze śnie „za cie śnię i roz sze -
rzę” swo ją obec ność i współ pra cę w ra mach osi
czwar tej PROW. Wiem, jak to strasz nie brzmi, 
je stem na uczy ciel ką, dy rek to rem szko ły i czu ję przez
skó rę – z po mo cą wraż li wo ści dzie ci i mło dzie ży 
– chro po wa to ści ję zy ka urzęd ni cze go. A prze cież
mu si my zwra cać się tak że do nich, by wie dzie li, że
ży ją w jed nej Eu ro pie i ma ją w niej i z jej po mo cą
zna leźć do bre miej sce ży cia dla sie bie. Zna leźć, a naj -
le piej od naj młod szych lat – na róż ne spo so by –
współ two rzyć z przy ja ciół mi do bre miej sce w swo -
jej wsi i gmi nie. Opo wiem więc wy pra wę tak, jak
swo im uczniom.

PPRROOWW – to Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich. Pro gram ma tzw. osie prio ry te to we, z któ rych
IV – to LE ADER do re ali za cji lo kal nych stra te gii 
roz wo ju (czy li LLSSRR). Pra wie każ da or ga ni za cja 
i miesz ka niec ze wsi mo gą do stać pie nią dze na ja kąś
dzia łal ność, aby po pra wić ja ko ści ży cia (i wy obraź ni)
na swo im i nie swo im, by le wiej skim te re nie, na 
róż ni co wa nie go spo dar ki wiej skiej (w kie run ku dzia -
łal no ści nie rol ni czej), na two rze nie i roz wój mi kro -
przed się biorstw, na odnowę i roz wój wsi, oraz na
wie le in nych po my słów zwa nych „ma ły mi pro jek ta -
mi”. Pra cow ni cy ddoo  bbrrzzee  ssppoo  llee  ggllii  wwii każ dej LGD po -
mo gą wam w przy go to wa niu pro jek tów.

Je cha li śmy pod Śpią ce go Ry ce rza, któ re go po stać
ma ja czy i gó ru je nad Za ko pa nem. By ło nas 12! – nie
świę tych apo sto łów, ale pre ze sów, vi ce, a na wet 
ko bie ty z czte rech LGD – „Zie mi Miń skiej”, „Rów ni -
ny Wo ło miń skiej”, „Na tu ry i Kul tu ry” i „Na Pia skow -
cu”. Sto wa rzy szeń by ło wię cej, bo ja na przy kład 
– tak że je stem z „Rzecz po spo li tej Nor wi dow skiej”, 
a Mał go sia z Ro za li na z „Nie sie my Po moc, Da je my
Ra dość”. Każ dy ze spo łecz ni ków dzi siaj „tak ma”, 
że jest w wie lu.

Świat był kie dyś in ny. Był na nim smok. Też miał
ssppoo  rroo  ddzziiee  ccii, jak wie le ro dzin na te re nach wiej skich.

Sy nów miał sze ściu: Haw rań, Mu rań, Gar łuch, Kry -
wań, Wo ło szyn, Gie wont. Mie li też cór ki. Kie dy
dzie ci pod ro sły, oj ciec spy tał, kim chcą być w ży ciu.
Gie wont, naj młod szy i naj sil niej szy z bra ci, od rzekł:

– Ja bę dę ry ce rzem, by moi bra cia i sio stry w spo -
ko ju ży li. Bę dę ich żżyy  wwiiłł  ii  bbrroo  nniiłł,,  aa  mmoo  żżee  ii  nnaa  nniicchh
zzaa  rraa  bbiiaałł. 

Zły Król Mróz do wie dział się o pięk nej je go sio -
strze i wy słał po słań ców. Brat -ry cerz stał na mu rach
i ich prze pę dzał. Ze zło ścił się król jesz cze bar dziej,
po sta no wił się ze mścić. Skąd my to zna my?!

– Mu si my go oba lić pod stę pem, bo si łą nie spo -
sób. Wy my ślił, że Zi ma, służ ka -ko cha ni ca kró la,
pięk nie się wy stroi i zba ła mu ci dziel ne go ry ce rza.
Wte dy prze bie gły Mróz tak za mro ził zie mię pod
no ga mi Gie won ta, że lód za kuł go mroź ny mi łań cu -
cha mi. Na to cze ka li bbłłęędd  nniiee  ssppoo  llee  ggllii  wwii po słań cy -
-urzęd ni cy (tych też nam nie bra ku je dzi siaj).
Prze wró ci li Gie won ta. Te raz ry cerz Gie wont cią gle
śpi i tyl ko spo glą da na Za ko pa ne.

Do je cha li śmy szczę śli wie do ce lu po mi mo złej zi -
my. Gó ra le na dal opo wia da ją o ry cer zach śpią cych
w... Gie won cie. Kie dyś w Ko ście li sku żył gaz da Ku ba,
któ ry był do sko na łym ko wa lem. Pew ne go dnia przy -
szedł do nie go po sła niec i spy tał:

– To wy je ste ście ten ko wal, co jesz cze sswweejj  rroo  bboo  --
ttyy  nniiee  zzaa  ppoo  mmnniiaałł  ii  mmoo  żżee  ssiięę  ssttaa  rraaćć  oo  „„mmaa  łłyy  pprroo  jjeekktt””??

– To ja – rzekł gaz da.
– Mam dla was spo rą ro bo tę, jest kil ka se tek ko ni

do pod ku cia. A i lu dzie chęt nie się przyj rzą za ni ka ją -
cej spraw no ści. Nie któ rzy mmoo  żżee  ddoo  ppaarrtt  nneerr  ssttwwaa  zzaa  --
pprroo  sszząą!!

Ku ba znał le gen dę o śpią cych ry cer zach w Gie -
won cie, a na wet o kil ku sto wa rzy sze niach du żych 
i ma łych i LGD (jed ne śpią, in ne się już obu dzi ły), ale
idąc za sta rym czło wie kiem ni cze go nie po dej rze wał.
Gdy sta nę li przed gro tą, po sła niec pod niósł gło wę
do gó ry i roz legł się grzmot, a po tęż ny blok skal ny się
roz su nął.
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– Chodź za mną (VVaa  ddee  mmee  ccuumm) – aż zna leź li się 
w du żej sa li. Przy ścia nach spał ry ce rzy tłum.

– Te ko nie masz pod kuć. 
Sta ry czło wiek po chwa lił Ku bę za wy ko na ną ro -

bo tę. Tyl ko po chwa lił, jak nie któ rzy sa mo rzą dow cy.
Coś jed nak obie cał – wwkkrróótt  ccee  oottrrzzyy  mmaasszz  nnaa  lleeżż  nnąą  
zzaa  ppłłaa  ttęę. Sta ry czło wiek po pa trzył na swo je woj sko, 
je den z ry ce rzy wstał i za py tał:

– Czy czas już wsta wać?
– Jesz cze nie, ale ko nie ma cie już pod ku te – od -

parł sta ry czło wiek do ry ce rza – Idź cie spać.
– A kie dy woj sko wsta nie?
– Jak przyj dą złe cza sy dla kra ju. A te raz idź do

wsi, masz tu zzaa  ppłłaa  ttęę  zzaa  ddoo  bbrrąą  rroo  bboo  ttęę – i wrę czył
Ku bie wo re czek pie nię dzy, po pię cio krot nym prze -
li cze niu, po praw kach, pod pi sach, ko rek tach i po -
now nym spraw dze niu. I tak póź niej anek so wa li.

Ku ba wy szedł ni czym z sa li kon fe ren cyj nej Urzę du
ja kiejś Gmi ny al bo Mar szał ka, gło wą po krę cił, roz legł
się grzmot, blok skal ny się zsu nął. JJeesszz  cczzee  ppaa  rręę  rraa  zzyy
cchhcciiaałł tra fić do gro ty Gie won tu, ale ni gdy nniiee  zznnaa  llaazzłł
tteejj  wwłłaa  śśccii  wweejj. A i pro cen ty mu siał spła cać, bo oka za -

ło się, że w pie nią dze, któ re do stał za swo ją su mien -
nie wy ko na ną pra cę, by ły wli czo ne opła ty za po życz -
ki, któ re mu siał wpierw za cią gnąć, by kuć ry ce rzy
ko nie.

Więc też za snął i w le gen dzie cze ka, aż ktoś go
znów obu dzi do ży cia i spraw niej sze go dzia ła nia. 
U nas w Chrzę snym, w Pa ła cu i w po wie cie sław -
nym, by wał Ko tar biń ski, zna czy Ta de usz od do brej
ro bo ty i o prak se olo gii ta kiej, że ca ła Eu ro pa się
chcia ła od nie go uczyć, a jak Wiel ki Mar sza łek Ma -
zo wiec ki Adam pie nię dzy nie po ską pi to mo że i od
nas się bę dą uczyć, gdy Mu zeum, zna czy Cen trum
Nor wi da tam wy rych tu je my.

A ja ko to w gó rach, przy kwa śni cy i grzań cu, by ły
opo wie ści i o Ja no si ku, któ ry po noć gra su je te raz
na Ma zow szu i o urzę dzie, któ ry cza sem na wet 
le gen dy znie chę ca za trzy mu jąc ludz kie po my sły 
w bez ru chu, przez nie śpiesz ną oce nę ich pro jek -
tów, a z wy pła tą pie nię dzy bar dziej się wstrzy mu je
niż sta ry po sła niec. 

Roz grza ni spo tka nia mi, dys ku sją i wę dro wa niem,
zga duj zga du lę so bie zor ga ni zo wa lim, któ ry urzęd -

Zakopane – wyjazd studyjno-turystyczny zorganizowany przez LGD „Ziemia Mińska”
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nik jest ska łą, zi mą, czy kró lem. I opo wie dzie li śmy
so bie ka wa łów wie le. 

Bo prze pi sy nie ży cio we i dzi siaj mo gą za mro zić
i prze wró cić dziel ne go ry ce rza w LGD.
Ja kie mia łam dru gie i trze cie ocze ki wa nia od wy jaz -

du? Jak zwy kle, że po znam lu dzi, na ga dam się z pre -
ze ską Mał go sią, i że ode tchnę po wie trzem swo ich
mło dzień czych wy praw w gó ry, któ re za wsze ko -
cha łam. Do sta łam du żo wię cej i do te go w bar dzo
po ucza ją cej le gen dzie.

Aneks do le gen dy o wy jeź dzie z LGD:
� spo tka nie w Ma ło pol skim Urzę dzie Mar szał kow -

skim, in for ma cje nt. wdra ża nie Li de ra, w szcze -
gól no ści ma łych pro jek tów. Po dro dze spo tka nie
przy obie dzie z przed sta wi cie la mi Ma ło pol skiej
Sie ci LGD. 

� spo tka nie z z -cą wój ta gmi ny Po ro nin. In for ma cja
o po zy ski wa nie fun du szy unij nych i pre zen ta cja
pro jek tów re ali zo wa nych przez gmi nę, szko ły, 
bi blio te kę, mu zeum Ja na Ka spro wi cza pro wa dzo -
ne go przez sto wa rzy sze nia. Prze wod nicz ka świet -
nie opo wia da. Więk szość na szej gru py al bo
znu dzo na, al bo uda je, ze nud ne, dzi wię się nie -
któ rym „bo tak wy pa da?”. Mnie bar dzo się po do -
ba ło. Tro chę jak opo wieść o na szym An no po lu.
Na ścia nach ry sun ki Ka spro wi cza, por tret trze ciej
żo ny19-letniej córki carskiego generała, Marii
Bunin, Marusi. Ka spro wicz syn nie pi śmien ne go
chło pa (jak nasz An drzej Król syn Ada ma) z wie -
lo dziet nej, bied nej ro dzi ny, by ło ich chy ba 14, 
zo stał rek to rem Uni wer ste tu Lwow skie go. Nasz
Król zo stał ad wo ka tem w Pro ku ra to rii Ge ne ral nej
II RP.

� wie czo rem ko la cja w Bu ko wi nie Ta trzań skiej.
W Cen trum Kul tu ry oglą da li śmy „Ki sy nie ka pu sty
we dług norm unij nych”, w wy ko na niu Ze spo łu
Te atral ne go ,„Ma ru szy nian ki” z Ma ru szy ny. W Ze -
spo le gra ja pa nie z ra dy ro dzi ców (!) przy miej -
sco wej szko le, co bardziej mnie roz grza ło niż
grza niec. Oprócz te go był prze gląd ze spo łów
pod ha lań skich i kon kurs tań ców zbój nic kich. Miej -
sco wa wód ka, tzw. Kur wi ca, do na szych „Łez soł -
ty sa” ani się umy wa, ale skosz to wać by ło trza.

� wi zy ta w LGD „Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Spi sza 

i oko li cy” – za po zna nie z pro jek ta mi re ali zo wa ny -
mi przez be ne fi cjen tów, sys te mem re ali za cji LSR
oraz lo kal ny mi do bry mi praktykami. O dzi wo je -
den z „na szej 12-tki” za czął mnie po uczać o nie -
sto sow no ści za py ta nia o kom pe ten cje ra dy przy
oce nie pro jek tów. Od pa ro wa łam, że nie mo że
być spraw ta bu i nie eu ro pej skie go i nie pe da go -
gicz ne go po dej ścia „le piej nie mów my, bo nie wy -
pa da. Siedź my ci cho, jak po uczał dum ny na ród
pol ski nie ja ki Ja cqu es Chi rac. Ci cho sza. Bo co?”.

� za je cha li śmy do term w Bu ko wi nie. Su per ką piel
pod go łym nie bem w cie płym ba se nie, w opa rach
uno szą cych się nad wo dą. Wca le nie ab sur dal -
nych. Bar dzo re al nych. Wło sy mie li śmy oszro nio -
ne jak na Ti ta ni cu.

� po szli śmy do Do li ny Cho cho ło skiej, znów z mo -
im sta now czym sprze ciw na pro po zy cję mniej
eko lo gicz ną, zna czy „na Kru pów ki”. By ło pięk nie.
Słoń ce, śnieg, gó ral skie sa nie i dzwon ki. Od by łam
naj cie kaw szą roz mo wę z Tom kiem, pre ze sem
LGD Zie mi Miń skiej o róż nych ich i wspól nych
po my słach. To by ła najlepsza roz mo wa. A w ogó -
le to by ło ich bar dzo ma ło. W schro ni sku plac ki
ziem nia cza ne i grza niec, ka wa. Faj nie. Po po wro -
cie nie któ rzy po szli jesz cze na nar ty, ja sie dzia łam
nad wnio skiem. 

� przed wy jaz dem nie ku pu ję pa mią tek. Ciu pa gi 
zo sta wiam dla in nych ce prów, oscyp ki dla żon 
in nych po dróż ni ków („ni by oscyp ki” bo owce się
nie pa są, praw dzi we mo gą być tyl ko mię dzy 
ma jem a paź dzier ni kiem). Po szłam więc na Krzep -
tów ki na Mszę. Jó zef -mąż -vi ce -pre zes znał bu -
dow ni cze go, śp. Mi ro sła wa Drozd ka, Pal lo ty na.
Zo sta ło mi po niej py ta nie w gło wie – „spójrz za
sie bie i zo bacz ja ki ślad w świe cie zo sta wiasz po
so bie.” A po tem już nic. Po wrót do swo ich, do
do mu. Na Rów ni nę Wo ło miń ską.                           

Gra ży na Ka pa on
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Lekcja Europy (i LGD) 
w Madrycie
� Każdy dalszy wyjazd zaczyna się od pakowania. Żona pomaga pakować walizkę, ja staram się
upakować głowę. Po co tam jadę? – stawiam sobie pytanie. Przed wyjazdem (LOT-em) do Madrytu
na XXII Forum Gospodarcze Polsko – Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju jedną z odpowiedzi
podsunął mi punkt w programie „wizyta w ambasadzie RP”. Jadę reprezentować LGD „Równinę
Wołomińską” oraz Rzeczpospolitą Norwidowską w Europie. Nie tylko po naukę, ale także by samemu
coś zweryfikować i wnieść w życie innych ludzi i większej wspólnoty. 

LGD zo bo wią zu je mnie do zdo by wa nia jak naj -
więk szej wie dzy z za kre su roz wo ju eu ro pej skich ob -
sza rów wiej skich po 2013 r. (te mat kon fe ren cji),
Rzecz po spo li ta Nor wi dow ska zaś do pro mo wa nia
tej wiel kiej idei w mię dzy na ro do wym gro nie, tak że
wo bec przed sta wi cie la naj wyż szych władz Pol ski
za gra ni cą. Wzią łem więc ma te ria ły re kla mu ją ce na -
sze LGD, bro szu rę „Tu się po zna li ro dzi ce Nor wi -
da” i nasz znak roz po znaw czy, pla kat z wiesz czem
wro śnię tym w ma zo wiec ki pej zaż.

Roz po czy na jąc ob ra dy pol sko -hisz pań skie go fo rum
Am ba sa dor RP, Ry szard Sznepf „pod kre ślił zna cze nie
i mul ti -dys cy pli nar ną ro lę roz wo ju ob sza rów wiej -
skich w pro ce sie wy cho dze nia Eu ro py z kry zy su.
W tym kon tek ście Am ba sa dor na wią zał rów nież
do po zy tyw nych re zul ta tów pol skiej pre zy den cji
w Ra dzie UE oraz ro sną cej pol sko -hisz pań skiej
współ pra cy in we sty cyj nej. Uczest ni ka mi fo rum by li
przed sta wi cie le pol skiej i hisz pań skiej ad mi ni stra cji re -
gio nal nej (tzw. lo kal ne gru py roz wo ju) a tak że re pre -
zen tan ci świa ta aka de mic kie go oraz sek to rów:
rol ni cze go i ener ge tycz ne go” – ta ką no tat kę moż na
prze czy tać na stro nach pol skiej am ba sa dy w Ma dry -
cie. Am ba sa dor przy znał, że w przy szłym okre sie
pro gra mo wa nia Le ade ra tj. w la tach 2014-2020 nie
bę dzie fun da men tal nych zmian. No wo ścią w ko lej -
nych la tach funk cjo no wa nia pro gra mu bę dzie je go
wie lo fun du szo wość oraz praw do po dob nie moż li -
wość za licz ko wa nia. 

W skła dzie pol skiej gru py by li czło nek za rzą du i dy -
rek tor urzę dów mar szał kow skich wo je wódz twa
wiel ko pol skie go i ma ło pol skie go, wój to wie, bur mi -

strzo wie, pre ze si i wi ce pre ze si LGD i sto wa rzy szeń
z róż nych stron kra ju.

Stro nę hisz pań ską re pre zen to wa li – Igna cio Ma ria

XXII Forum Gospodarcze 
Polsko-Hiszpańskiej Fundacji
Współpracy i Rozwoju

Uczest ni cy spo tka nia mie li oka zję po znać
m.in. jak funk cjo nu ją róż ne pod mio ty
eko no mii spo łecz nej na przy kła dach 
re ali zo wa nych pro jek tów
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Gar cia Sau ra – dyr. Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich An da lu zji (ARA), Ja vier Ca stil lo Se vil la
– dyr. hisz pań skiej LGD „CE DER CAM”, Se ba stian
Ca stil lo, Unwer sy tet Ca stil la La Man cha, ewa lu ator
LE ADER HISZ PA NIA, San tia go Ra mos, Uni wer sy -
tet w Kor do bie, Jo sep Tor to sa Pe iro – Ge ren te,
REDR (Hisz pań ska Sieć Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich), przed sta wi ciel Kon fe de ra cji Spół ek Pra cow ni -
czych w Hisz pa nii. 

Za kres re fe ra tów i wy stą pień po zwo lił na ogląd
pro ble mów spo łecz no-eko no micz ne go uwa run -
ko wa nia roz wo ju eu ro pej skich ob sza rów wiej -
skich od stro ny ba da czy aka de mic kich
i dzia ła czy -prak ty ków te re no wych. Ta ki wie lo głos
po zwo lił le piej za sta no wić się nad „funk cjo no wa niem
i fi nan so wa niem lo kal nych grup dzia ła nia w kon tek -
ście re gu la cji przed sta wio nych przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską i wie lo fun du szo wych stra te gii roz wo ju” 
jak i „ra ma mi praw ny mi part ner stwa pu blicz no -pry -
wat ne go w Hisz pa nii”. Mie li śmy oka zję po znać jak
funk cjo nu ją róż ne pod mio ty eko no mii spo łecz nej
na przy kła dach re ali zo wa nych pro jek tów. Usły sze -
li śmy tak że o cią gle ist nie ją cych ba rie rach roz wo -
ju przed się bior czo ści na ob sza rach wiej skich. 

Wszyst kie ma te ria ły po kon fe ren cyj ne ma ją uka zać
się w pu bli ka cji książ ko wej. Za dba o to pre zes 
Ja ro sław Su pera, SKPR, głów ny or ga ni za tor wy jaz du
i fo rum.

Każ dy czło wiek, zwłasz cza świa do my sie bie Eu ro -
pej czyk, mu si wszyst ko prze ży wać na spo sób OSO -
BO WY, nie tyl ko in sty tu cjo nal ny. Ta ki po gląd i je go
prak tycz ne skut ki, znaj du je co raz wię cej zwo len ni -
ków. Po twier dzi ły to dys ku sje w gro nie uczest ni ków
in nych wy jaz dów LGD, na Wę gry i do za kła dów
Vies sman na w Niem czech. Je stem mą drzej szy
o wcze śniej sze spo tka nia z ludź mi i roz mo wy. 
Na zwa li śmy je „du cho wym kom po nen tem każ de go
pro jek tu”.

Co by ło za tem waż ne, za uwa żo ne, a mo że 
naj waż niej sze dla oso by -przed sta wi cie la LGD
„Rów ni na Wo ło miń ska”, miesz kań ca Stra chów ki,
na uczy cie la -ka te che ty i ko fun da to ra Rzecz po spo -
liej Nor wi dow skiej?

Owo ce wy jaz du wło żę do dwóch ko szy ków.

1) Wy stą pie nia na fo rum:
– „Kul tu ra osób”. Ce le part nerstw z udzia łem LGD

mo gą być bar dzo skom pli ko wa ne. Ich oce na i wy -
ce na jest trud na tak że ze wzglę du na róż ną kul tu rę (!)
osób – uczest ni ków part ner stwa!

– Trze ba się na ro dzić dla no wych cza sów! – m.in.
zi den ty fi ko wać i zde fi nio wać funk cje wszyst kich part -
ne rów, cza sem je ogra ni czyć (!). Roz róż nia my ce le
pier wot ne i wtór ne.

– Kon flik ty w ra mach part ner stwa są czymś nor -
mal nym. Dla te go trze ba na sa mym po cząt ku funk -
cjo no wa nia usta lić re gu ły ich roz wią zy wa nia, bo
ra czej wcze śniej niż póź niej mu szą się po ja wić.

– W ra mach part ner stwa nie zbęd ne jest za pew -
nie nie cią głe go (24 godz./na dobę i 365 dni w ro ku)
i sku tecz ne go prze pły wu in for ma cji.

– Czę sto trze ba wra cać do py ta nia „co ozna cza
part ner stwo w Unii”? Zwłasz cza trze ba cią gle przy -
po mi nać, że ce lem LGD jest po pra wa wa run ków
ży cia na te re nach wiej skich po przez współ dzia ła nie -
-part ner stwo, a nie spra wa li de ro wa nia ko muś, 
cze muś (i zwią za nej z nim ry wa li za cji osób lub or ga -
ni za cji).

2) Ob ser wa cje i wra że nia z ulic, pla ców, ho te lo -
wej re stau ra cji, skle pów i ko ścio łów:

– Hisz pa nie to po god ni i otwar ci lu dzie. Czułem
z ni mi bli skość w róż nych sy tu acjach. Wi dzia łem du -
żo ro dzin spa ce ru ją cych z ma ły mi dzieć mi. Więk -
szość prze chod niów mia ła roz ja śnio ne ob li cze.
Słoń ce im przy świe ca nie po rów ny wal nie dłu żej
w cią gu ro ku niż nam. W ko ścio łach ni gdy nie by łem
sam. Msza wie czor na w so bo tę by ła tłum na. Uwień -
cze niem by ła prze pięk na uro czy stość ślub na Pi lar 
y Ma nu el w ko ście le San Je ro ni mo el Re al obok mu -
zeum Pra do. Wy twor na de ko ra cja kwia to wa oł ta rza,
kre acje pań, fra ki pa nów i opra wa mu zycz na (or ga -
ny, róg an giel ski, głos so lo wy) z utwo rów Ha en dla,
Schu ber ta, Mo zar ta, tra dy cyj nej mu zy ki hisz pań skiej
da ły mi smak kul tu ry kra ju, w któ rym by łem po raz
pierw szy. Ro bi łem zdję cia i na gra łem frag men ty, 
jak ktoś z ro dzi ny pa ry mło dej. Każ dy uczest nik
otrzy mał tek sty li tur gicz ne wy bra ne przez no wo żeń -
ców, mo głem po po wro cie po ka zać i co kol wiek
prze czy tać uczniom na ka te che zach. Głów nie Hymn
o Mi ło ści.
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Po po wro cie za glą da łem już pa rę ra zy do no ta tek
po czy nio nych na pa pie rze fir mo wym ho te lu Lia be -
ny. „Kul tu ra osób” jest pod kre ślo na i wzię ta w cu -
dzy słów. In ne zda nie na pi sa łem wiel ki mi li te ra mi
– TO JEST ZU PEŁ NIE IN NA PER SPEK TY WA WI -
DZE NIA SWO JE GO MIEJ SCA W EU RO PIE (u nas
nie obec na na co dzień, a mo że i na wet od świę ta). 

Zo ba czy łem, ja ka jest róż ni ca, wi docz na na pierw -
szy rzut oka, mię dzy no wy mi i sta ry mi człon ka mi
Unii Eu ro pej skiej! My pa trzy my na spra wy, o któ rych
by ło fo rum, w wą skiej per spek ty wie fi nan so wej i na -
tych mia sto wych skut ków. U Hisz pa nów czu ło się
więk szą, wyż szą, dal szą per spek ty wę. Ma ją więk szą
świa do mość kie run ku zmian. Mó wią o re struk tu ry za -
cji i upo rząd ko wa niu te re nów wiej skich po słu gu jąc
się do świad cze niem wła snym i in nych kra jów. Czu -
ło się tak że dy stans do ro li Fran cji i Nie miec w Unii
i chęć wy pra co wa nia wła snych roz wią zań. „W oko -
li cach Mag de bur ga za ob ser wo wa no zja wi sko zmian
odwrotnych. Lu dzie się ze sta rze li i ci, któ rzy wcze -
śniej wy je cha li z mia sta na wieś, dzi siaj chcą wra cać.
Kie dyś waż niej sza dla nich by ła szko ła bli sko do mu,
te raz służ ba zdro wia i skle py...”. 

Choć nie mo że być uni wer sy te tu i szpi ta la w każ -
dej wsi, a cy klicz ność jest nie od łącz nym me cha ni -
zmem ży cia, to po win ni śmy zro bić wszyst ko, by
LE ADER, ja ko po wią za nie i part ner stwo był
współ pra cą naj mą drzej szych miesz kań ców na te -
re nach wiej skich! By rze czy wi ście Le ader  był naj -
pierw i przede wszyst kim bu do wa niem ka pi ta łu
spo łecz ne go. By włą czyć w na sze struk tu ry lu dzi
o sze ro kim spoj rze niu na świat i otwar tych na
in nych. Tak, jak na sa mym po cząt ku funk cjo no wa ła

So li dar ność, któ ra by ła w Pol sce nie do ści głym (pier -
wo) wzo rem wiel kie go part ner stwa.

Go spo dar ka spo łecz na sta ła sie nie tyl ko dla Hisz -
pa nów prio ry te tem. W Eu ro pie już daw no nie jest
tyl ko sfe rą dzia ła nia wy spe cja li zo wa nych NGO -sów.
We Wło szech gmi na mu si (!) dać 20 proc. wkła du
w dzia łal ność spo łecz nych przed się biorstw. 

Go spo da rze spo tka nia przy zna wa li otwar cie, że
na cisk na go spo dar kę spo łecz ną wpro wa dzi ły rzą dy
so cja li stów, ale kie dy wła dzę prze ję ła opo zy cyj na
wo bec nich Par tia Lu do wa, kon ty nu uje ten kie ru nek
dzia łań. To nie jest mark sizm. W spół kach pra cow ni -
czych (w la tach 1997-2004 związ ki za wo do we
przej mo wa ły upa da ją ce za kła dy) ka pi tał i pra ca 
zo sta ły wy ce nio ne po 50 proc.

Oprócz no wej por cji wie dzy i po sze rzo nych ho ry -
zon tów w spoj rze niu na Eu ro pę i Lo kal ne Gru py
Dzia ła nia, przy wio złem z Hisz pa nii umoc nie nie wła -
snej wi zji so li dar ne go i part ner skie gio roz wo ju oso -
by, ro dzi ny, sto wa rzy szeń i gmi ny. W świe tle
i wy ko rzy sta niu (słu żeb no ści) in te lek tu al nej mi ło ści
do czło wie ka, świa ta i Bo ga (je śli ktoś jest oso bą wie -
rzą cą). Ta wi zja, na zwa na w roz mo wie na kon gre sie
LGD na Wę grzech „du cho wym kom po nen tem każ -
de go dzia ła nia/pro jek tu” spraw dzi ła się w ko lej nym
za gra nicz nym wy jeź dzie. Za czerp ną łem tak że du ży
łyk – ni czym wi na Rio ja – sa tys fak cji oso bi stej, bo
po raz pierw szy Rzecz po spo li ta Nor wi dow ska za -
go ści ła w świe cie pol skiej dy plo ma cji, a mo je zdję cia
– na in ter ne to wej stro nie am ba sa dy w Ma dry cie.

Jó zef Ka pa on
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Felieton pisany na ulicy
� Żeby dowiedzieć się, co w trawie piszczy, w mieście się bierze taksówkę i po drodze do celu
rozmawia z kierowcą. U nas trzeba iść na targ miejscowy, pochodzić po ulicach i w Internecie. Także
w tym przypadku dobrze jest mieć cel rozmowy, bo ciekawość dla samej ciekawości żadnej sprawy
nie naprawi.

– Co oni tam robią?
– A gdzie jest ich biuro? W Tłuszczu, przy stacji? 
– Nie wiedziałem.
– Ja nawet nie wiem, kto tam jest z naszej gminy?
– Słyszałem, że mają dobre zarobki, ale nikt nie

wie ile?
– Czym się kieruje ich rada przy ocenie naszych

projektów?
– A wie pan, pani jak powstają listy delegacji

zwłaszcza zagranicznych?
– Całe te LGD pachną mi kolejnym konceptem na

wyciąganie publicznych pieniędzy... 

Takie py ta nia do cho dzą do mnie naj czę ściej. Oczy -
wi ście, są upraw nio ne. To naj bar dziej in te re su je
i wzbu dza emo cje. Każ de po win no uzy skać wy czer -
pu ją cą od po wiedź. Do ży li śmy jaw no ści in for ma cji
pu blicz nej. Ale są też spra wy in ne, o któ rych roz ma -
wia się wię cej w sa lach kon fe ren cyj nych, na kon fe -
ren cjach pra so wych i w me diach. Do ty czą gran to zy.

Po ję cie „gran to zy” do ty czy sa mo rzą dów, sto wa -
rzy szeń i in nych or ga ni za cji, któ re wpa da ją w owczy
pęd wnio sko wa nia o fun du sze eu ro pej skie, nie ma -
jąc czę sto ana li zy po trzeb (za rzą dza nej spo łecz no ści,
jak i osób je two rzą cych, a wła ści wie po win no być
od wrot nie OSÓB I SPO ŁECZ NO ŚCI, bo cho dzi
o po trze by osób, a nie two rów mniej lub wię cej wir -
tu al nych). 

Nikt z nas nie ży je, nie dzia ła, a na wet – mu si my
po wie dzieć to w Wiel kim Po ście – nie umie ra dla
sie bie. Je ste śmy po wią za ni we wspól no ty lo kal ne,
wiej skie, gmin ne, pa ra fial ne, szkol ne – wszę dzie tam
po win ni śmy roz ma wiać o wspól nych spra wach. Eu -
ro pa po wsta wa ła wo kół ka tedr, klasz to rów, ko ścio -

łów, uni wer sy te tów, nie tyl ko dwo rów. Współ cze -
sna Francja wpro wa dza ła no wo cze sne rol nic two
(go spo dar stwa ro dzin ne) z wiel ką po mo cą sie ci i bu -
dyn ków pa ra fial nych i szkol nych. Bo one za wsze by -
ły ser cem wspól not lo kal nych. Nie ukry waj my ża lu
(skan da lu), że u nas tak nie jest. A mo że nikt z nas nie
jest bez wi ny?

Ja ko je den z ad re sa tów py tań, cie szę się z każ de go.
W myśl ame ry kań skiej za sa dy – „do brze, czy źle
– by le o to bie mó wi li”. Cał kiem se rio. Bo nie ste ty
LGD i tzw. po dej ście LE ADER nie jest ulu bio nym te -
ma tem me diów wiel ko na kła do wych i u To ma sza 
Li sa na ży wo ni gdy się nie po ja wi ły. Dla te go mo że
nie roz wi nę ły się na mia rę wpi sa nej w nie fi lo zo fii.
Fan ta stycz nej fi lo zo fii – dzia ła nia od dol ne go, opar te -
go na współ pra cy wszyst kich naj mą drzej szych pod -
mio tów (osób i or ga ni za cji), bez py ta nia o po glą dy
po li tycz ne, wy zna nie, płeć itd. 

Do brze, że by cho ciaż uli ca i tar go wi ska o nas, tzn.
o LGD „Rów ni ny Wo ło miń skiej” mó wi ły i wy wie ra -
ły na cisk. Na ko go? Na nas? Na sie bie sa mych?
Na or ga ny gmi ny? Na Mar szał ka Wo je wódz twa 
Ma zo wiec kie go? Na księ dza pro bosz cza, dzie ka na,
bi sku pa? My ślę, że na wszyst kich, za leż nie od moż -
li wo ści. Bo to ma być szan sa roz wo ju i lep sze go 
ży cia dla na szych te re nów wiej skich, mo jej wsi,
two jej gmi ny, a nie dla ko smi tów.

Mo że mia sta nas blo ku ją? Mo że wieś nie ma 
do bre go lob by w pań stwie? Mo że, mo że...

Jak wi dzi cie, też mam spo ro py tań. Do gó ry:)

Jó zef Ka pa on



DOLINA LIWCA – 2012
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Fot. Mariusz Kalinowski
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