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W tym numerze Biuletynu LGD „RW”

Szanowni Państwo, 
Hasłem przewodnim tego wydania 

Biuletynu LGD „RW”, ale też hasłem do 
dalszego działania naszej organizacji 
jest „wytyczanie nowych dróg”. To okre-
ślenie ma bowiem dla mnie conajmniej 
dwa znaczenie. Odnosi się ono bowiem 
zarówno do wytyczanej właśnie Drogi 
św. Jakuba na obszarze działania na-
szej LGD, ale także do przyszości takich 
zrzeszeń jak lokalne grupy działania. 
Dobiega końca obecny okres progra-
mowania, a w kolejnym fundusze po-
mocowe z UE będą rozdysponowywane 
według nowych zasad. Na ile zmienią 
się te zasady, dziś nie do końca wiado-
mo, ale fundusze, jakimi dotychczas 
dysponowało LGD, na pewno zostaną 
zwiększone, więc lokalne grupy dzia-
łania nie przestaną istnieć. Ponadto 
zwiększy się zakras zadań, które będą 

mogły zostać objęte dofinansowaniem. 
To napawa optymizmem. Przez lata 
działania wypracowaliśmy prawdziwy 
kapitał, jakim są szerokie kontakty za-
równo wśród samorządów, organiza-
cji pozarządowych, jak i działających 
na naszym terenie przedsiębiorców. 
Wiemy też do jakich agend aplikować  
o kolejne środki finansowe, dzięki któ-
rym będziemy mogli ogłaszać kolejne 
nabory wniosków. Dorobek lokalnych 
grup działania w animowaniu lokalnej 
rodzimej przedsiębiorczości i wspiera-
niu oddolnie podejmowanych inicjatyw 
społecznych, jest nie do przecenienia. 
Przed nami zatem okres bardziej wytę-
żonej pracy.  Wymagać to będzie od nas 
zapewne elastyczności i nieustannej 
nauki, ale dotychczasowego dorobku 
zaprzepaścić nie możemy. Wierzę też, 
że będziemy mogli liczyć na wsparcie ze 

strony naszych członków, wczorajszych 
i dzisiejszych beneficjentów. 

                  Rafał Rozpara  
                         Prezes LGD 

                    „Równiny Wołomińskiej”
12 lipca 2013 r.
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Wiedza nabyta podczas szkoleń ma się przyczynić do wzro-
stu aktywności uczestników w pozyskiwaniu środków z UE  
w ramach programu LEADER PROW na lata 2007 – 2013  
i przyszłym. Projekt ten realizowały trzy grupy LGD: 1) SKPR – 
Stowarzyszenie Kapitał – Praca – Rozwój; 2) LGD 9 – Związek 
Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru 
Wielkich Jezior Mazurskich; 3) LGD „RW” – Lokalna Grupa Dzia-
łania „Równiny Wołomińskiej”

W I etapie projektu zorganizowano 5 spotkań informacyjno- 
-szkoleniowych w GOK w Jadowie  w dniach: 

18.10.2012r. - Przygotowanie  i rejestracja produktu Regio-
nalnego 

19.10.2013r. - Instrumenty finansowania inicjatyw sołec-
kich, fundusze UE oraz inne dotacje 

29.10.2012r. - Prowadzenie działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich

30.10.2012r. - Fundusze unijne dla obszarów wiejskich – 
Program LEADER 

04.12.2012r. - Instrumenty finansowania inicjatyw sołec-
kich – fundusze UE oraz inne dotacje Dodatkowe spotkanie 
dla osób, które później przystąpiły do projektu współpracy.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymali na nośnikach 
pendrive prezentacje  i materiały ze spotkań informacyjno-
szkoleniowych.

W II etapie LGD „RW” wraz z SKPR, 23 i 24 stycznia br. zorga-
nizowała warsztaty wyjazdowe w Zamku w Rynie w woj. war-
mińsko-mazurskim - u partnera projektu LGD 9. Wyjazd był 
bardzo udany i obfitował w wiele atrakcji. Nie obyło się bez 
zwiedzania zamku i biesiady rycerskiej.

   Zwiedzanie zamku w Rynie spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem uczestników szkolenia, pomimo tego, że obecność 
była nieobowiązkowa. Zamek Ryn to czterogwiazdkowy ho-
tel zlokalizowany w XIV-wiecznym zamku krzyżackim w Rynie,  

leżącym pomiędzy jeziorami Ołów i Ryńskim. 
Biesiada Rycerska przeniosła uczestników wyjazdu do nie-

zwykłych czasów średniowiecza. Piękne stroje dla wszystkich 
biesiadników, widowiskowe pokazy walk i wspólna zabawa  
z niesamowitą opowieścią w tle, pozwoliły gościom poczuć 
się niczym prawdziwa herbowa brać. Wcielano się w rycerzy, 
paziów i damy, którzy mogli wziąć udział w licznych turniejach 
i konkursach. I biesiadowano! Tradycyjne trunki i smakowite 
jadło sprostały gustom najbardziej wytrawnych smakoszy.

   Na zakończenie projektu koordynatorzy pod redakcją 
Jarosława Supery napisali wspólnie poradnik młodego biz-
nesmena – „Od pomysłu do rejestracji”, który został wydany 
w wersji elektronicznej na płycie CD i wręczony uczestnikom 
projektu na podsumowującej konferencji zorganizowanej 20 
maja 2013 r. w Słopsku.

Koordynator projektu
Beata Trojanek

AS, czyli aktywny sołtys
PROJEKTY WSPÓŁPRACY

Tak został nazwany projekt współpracy, którego celem była aktywizacja grupy sołtysów i lokalnych 
liderów w kierunku podniesienia wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także rejestracji i certyfikacji produktów regionalnych, tworzenia marki lokalnej oraz instrumentów 
finansowania inicjatyw sołeckich

Jedno ze szkoleń sołtysów w jadowskim GOK-u...

...i podsumowująca cykl szkoleń konferencja  
w Słopsku – prelekcja Piotra Łukasika, kierownika 
Wydziału Leader z Urzędu Marszałkowskiego 

Rycerski turniej podczas konferencji szkoleniowej 
sołtysów w Rynie na Mazurach
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Do tego przedsięwzięcia przystąpiły trzy Lokalne Grupy 
Działania:

1. Stowarzyszenie Kapitał – Praca – Rozwój 
2. LGD 9 – Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin 

Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
3. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
Każda z grup przeprowadziła na swoim terenie działania 

mające na celu:
1. Identyfikację tradycyjnych i  interesujących produktów  

i potraw regionalnych na obszarze LGD
2.  Określenie kulinarnych preferencji mieszkańców obszaru 

LGD (na podstawie przeprowadzonych ankiet)
3. Zachęcenie  właścicieli obiektów gastronomicznych  oraz 

gospodarstw domowych do podejmowania  działań na  rzecz  
ochrony dziedzictwa kulinarnego na obszarze LGD „RW” po-
przez wprowadzanie potraw regionalnych do menu i  wzbo-
gacenie o nie domowych jadłospisów.

4. Podnoszenie kultury przygotowania, serwowania i spoży-
wania posiłków poprzez upowszechnianie dobrych praktyk

5. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu LGD „RW” 
poprzez promocję lokalnych zasobów oraz tradycji kulinar-
nych promocję zdrowej, ekologicznej żywności.

Działania grup LGD były wspólne, ale każda z nich realizo-
wała je osobno na swoim terenie, trzymając się ustalonego 
wcześniej harmonogramu. Grupą koordynującą projekt była 
SKPR z Siedlec i ona miała głos decydujący. Pozostałe grupy 
działały w porozumieniu z koordynatorem z SKPR.

   Aby osiągnąć wyżej wymienione cele Lokalna Grupa 
Działania „Równiny Wołomińskiej”  w trakcie realizacji pro-
jektu przeprowadziła ankiety gastronomiczne wśród przed-
stawicieli  gospodarstw domowych i turystów obszaru LGD 
„RW”, następnie zorganizowała dwa spotkania (jedno w Ho-

telu Batory w Tłuszczu, 
a drugie w gospodar-
stwie agroturystycznym 
„Leszczynowe Zacisze’ 
w Rozalinie), na których 
przedstawiono tematy: 
marketingu gastrono-
micznego, potraw trady-
cyjnych i regionalnych, 
certyfikacji oraz przepi-
sów prawa związanych 
z tymi potrawami i ich 
produkcją, zasad zdro-
wego żywienia i diete-
tyki, a także tworzenia 
katalogu pn. „Turystyka 

Wiejska” z ofertą gastronomiczną, pobytową i noclegową.
   Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie warsz-

tatów kulinarnych pod hasłem „Cudze chwalicie swego nie 
znacie” w obiekcie Lipnik Parku w Nowym Bosewie – Gmina 
Długosiodło. Warsztaty poprowadził przedstawiciel Slow Fo-
od Polska – Pan Marek Gąsiorowski. Na spotkaniu w ramach 
oceny komisji zostały wyłonione potrawy stanowiące dzie-
dzictwo kulinarne obszaru LGD „RW”. Wybrane i ocenione 
potrawy nagrodzono: 4 najlepsze z nich zostały zamieszczo-
ne wraz z przepisami w kalendarzu kulinarnym na rok 2013 
utworzonym przy współpracy trzech grup LGD. Pozostałe 
przepisy potraw, które były wystawione do konsumpcji na 
warsztatach zostały wykorzystane do stworzenia Multime-
dialnej Książki Kucharskiej, która będzie dostępna na stronie 
internetowej: www.szrek.lgdrw.pl

Wybrane i nagrodzone potrawy zostały również wprowa-
dzone do menu 5 zakładów gastronomicznych obszaru LGD 
„RW”, które zostały wyróżnione i otrzymały na konferencji  
w Chodowie Odznaczenia Ambasadora Kuchni Regionalnej  
w formie statuetki wraz z dyplomem. 

Wśród nich można wymienić:
1. Centrum Konferencyjno-Bankietowe – Hotel Batory  

            – Tłuszcz
2. Dwór Sulejów – Sulejów, Gmina Jadów
3. Lipnik Park – Nowe Bosewo, Gmina Długosiodło
4. Gospoda pod Dębem – Kamieńczyk, Gmina Wyszków
5. Falcon Catering – Wołomin
Po wręczeniu statuetek nastąpiła wspólna biesiada połą-

czona z degustacją potraw przywiezionych z obszarów trzech 
grup LGD uczestniczących w projekcie współpracy SZREK.

Projekt SZREK przy zapewnieniach Prezesów Lokalnych 
Grup Działania zapoczątkował temat kulinarny na Mazowszu 
oraz Warmii i Mazurach. Stał się przyczynkiem do tworzenia 
dziedzictwa kulinarnego regionów biorących w nim udział.

Beata Trojanek

Smaczny finał projektu
PROJEKTY WSPÓŁPRACY – SZREK 

W Zajeździe Chodowiak w gm. Siedlce 12 kwietnia br. odbyła się konferencja kończąca projekt 
współpracy SZREK (Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia)

Nagrodzony Stanisław Koc z Dworu Sulejów w towarzy-
stwie koordynatorek z trzech Lokalnych Grup Działania 
zaangażowanych w projekt 
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Hiszpańska lekcja
W połowie czerwca wraz z ks. dziekanem z Jadowa Wiesła-

wem Bocheńskim uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym 
do Hiszpanii. W pierwszej części naszej wyprawy braliśmy 
udział tam w spotkaniach z miejscowymi LGD a także zło-
żyliśmy kilka wizyt w firmach produkcyjnych oraz zakładach 
gospodarczych i rolniczych położonych na obszarach wiej-
skich. Druga część wyjazdu poświęcona była właśnie Drodze 
św. Jakuba. Poznaliśmy i przeszliśmy część szlaku Jakubowe-
go położonego w pobliżu Santiago de Compostela. Obej-
rzeliśmy formy oznaczenia szlaku w terenie poprzez słupy, 
muszle, kapliczki, oznaczenia na murach i przydrożnych la-
tarniach. Zapoznaliśmy się także z formami kultu religijnego 
oraz z atrakcjami turystycznymi i rozrywkowymi przyciągają-
cymi turystów i pielgrzymów. Bardzo pozytywnie zaskoczy-
ła nas oferta imprez kulturalnych, wycieczek jednodniowych  
i warsztatów dla dzieci i młodzieży, poprzez które można 
przyciągnąć turystów weekendowych na obszary wiejskie. 
Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenia pomogą nam w 
odpowiednim wyznaczeniu Drogi Jakubowej na naszym te-

renie. Będziemy chcieli przenieść z Hiszpanii na nasz teren 
tę ideę, że każdym odcinkiem drogi opiekuje się określona, 
zidentyfikowana grupa ludzi, która zajmuje się również roz-
prowadzaniem pamiątek z przejścia szlaku, utrzymaniem 
go w należytym porządku oraz pomysłami na rozwój atrak-
cji umieszczonych na szlaku. Część środków finansowych  
w ramach projektu przeznaczona jest właśnie na utworzenie 
i funkcjonowanie tych grup.

Planowany przebieg szlaku:
Most na Liwcu (Gwizdały - Kamieńczyk) - Loretto - Urle - Ja-

dów (par. św. Jakuba Ap.) - Sulejów - Postoliska - Tłuszcz - Kru-
sze - Klembów - Ostrówek - Tuł - Poświętne - Majdan - Ossów 
- Kobyłka - Wołomin - Radzymin - Marki - Ząbki - Warszawa 
(Bazylika na Kawęczyńskiej) - Warszawa Praga (katedra św. 
Floriana). Warto również nadmienić, że planowane jest rów-
nież rozgałęzienie szlaku w kierunku Wyszkowa i dalej do 
Łomży.  Szlak prawie w całości prowadzimy po terenie naszej 
LGD, wyjątkiem są miasta Kobyłka, Radzymin, Marki, Ząbki  
i Warszawa, które nie leżą na obszarze naszego działania, ale 
także tam chcemy wyznaczyć szlak.

Święty Jakub w drodze
PROJEKTY WSPÓŁPRACY – PRESTIGE

Już w wydanym w styczniu 2013 r., poprzednim numerze Biuletynu LGD „RW”, pisaliśmy o współ-
realizowanym przez naszą LGD projekcie współpracy PRESTIGE. W jego ramach wytyczony i ozna-
czony zostanie na terenie działania LGD szlack Drogi św. Jakuba oraz powołane zostaną grupy 
edukacyjne, których zadaniem będzie opiekowanie się określonymi odcinkami drogi, jak również 
przeszczepienie na nasz teren metodologi wyznaczania tras turystycznych i pielgrzymkowych...
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Jego trasa prowadzona jest w oparciu o istniejącą sieć kościołów, 
kaplic, miejsc kultu oraz o inne zabytki i interesujące miejsca zarówno 
pod względem przyrodniczym jak też historycznym czy po prostu re-
kreacyjnym. Na szlaku muszą być przewidziane możliwości noclegów 
dla pielgrzymów pieszych. Planujemy wyznaczyć takie miejsca średnio 
co 20 km. (np. ośrodki i pensjonaty w Urlach, hotel w Tłuszczu, pen-
sjonaty i domy pielgrzyma w Ostrówku, dom pielgrzyma w Kobyłce, 
hotele w Warszawie. Itp.)

Promocja i rozwój na poziomie lokalnym
Mieszkańcy LGD mogą odnieść bezpośrednie korzyści angażując się 

w organizację i funkcjonowanie grup edukacyjnych na danym odcinku 
szlaku, również poprzez rozszerzenie oferty sklepów o dewocjonalia 
i pamiątki. Pośrednie korzyści mogą dotyczyć promocji naszego re-
gionu na poziomie województwa i kraju. Sprzyjać temu będzie druk 
opracować, przewodników, map i innych dokumentów utrwalających 
wiedzę o naszej Ojczyźnie, tej najmniejszej. Powstające szlaki, czy to 
ten turystyczny w dolinie Liwca, czy to Droga św. Jakuba, dają szanse 
na wymyślenie nowych form działalności gospodarczej. Umożliwiają 
również przyznanie dotacji przez LGD w ramach Małych projektów czy 
Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na działaniu realizowane na 
szlaku lub w jego otoczeniu.

Figura św. Jakuba w Jadowie
Jak zasygnalizowałem wcześniej, szlak jakubowy jest wyznaczany w 

tej chwili na mapie, prowadzone są prace z uzyskaniem zgody na usta-
wienie słupów kierunkowych, tablic i dokonanie zgłoszeń do starostw 
powiatowych. Zależy mi, by do 28 lipca udało się wyznaczyć odcinek 
szlaku z Gwizdał do Jadowa. Tym odcinkiem przejdzie w niedzielę ra-
no procesja z figurą św. Jakuba przywiezioną przez nas z Santiago de 
Compostela (patrz zaproszenie na str. 5)! Będzie to uroczyste wprowa-
dzenie Świętego na teren diecezji warszawsko-praskiej. Figura zosta-
nie poświęcona przez JE ks. arcybiskupa Henryka Hosera i ustawiona 
w Kościele w Jadowie. Parafia jadowska jest bowiem jedyną na terenie 
działania naszej LGD, której patronem jest właśnie św. Jakub Apostoł.

Prezes LGD „RW” Rafał Rozpara

do kościoła w Jadowie
PROJEKTY WSPÓŁPRACY – PRESTIGE

Msza św. w Santiago de Compostela koncelebrowana przez 
dziekana jadowskiego ks. kan. Wiesława Bocheńskiego

Figura Świętego Jakuba Większego Apostoła 
na murach katedry w Santiago

Katedra w Santiago de Compostela
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Na czym polegało stworzenie Pana przedsiębiorstwa 
przy wsparciu LGD „RW”?

Adam Garbarczyk – Operacja, którą realizuję w ramach 
współpracy z Lokalną Grupą Działania Równiny Wołomiń-
skiej polegała na utworzeniu firmy pod nazwą Garmażeria 
Pasibrzuch Adam Garbarczyk w miejscowości Słopsk poprzez 
budowę budynku produkcyjnego oraz utworzenie trzech 

miejsc pracy. Inwestycja została zaplanowana z uwzględnie-
niem norm jakościowych, sanitarnych, higienicznych oraz 
bezpieczeństwa pracy, posiadałem komplet dokumentacji 
technicznej. Garmażeria Pasibrzuch to pyszne, świeże, lo-
kalne i tradycyjne wyroby garmażeryjne dzięki czemu nasz 
wniosek był zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD RW  
i zdobył najwyższą ilość punktów, 
przyznano nam dofinansowanie  
w wysokości 300 tyś zł.

Czy inwestycja została już 
zakończona? Jak dużą część 
kosztów udało się sfinanso-
wać ze środków LGD?

Inwestycja jest już zakończo-
na. Produkcje wyrobów gar-
mażeryjnych zaczęliśmy w li-
stopadzie 2011 roku, zgodnie  
z normami HACCP. Wartość in-
westycji to 710 987,22 zł, przy-
znana pomoc finansowa przez 
LGD to 300 tyś zł.

Jakie specjały produkuje 
Pasibrzuch i do kogo one tra-
fiają?

Produkty oferowane przez 
naszą firmę to domowe wyroby 
garmażeryjne charakteryzujące 
się najwyższą jakością składni-
ków (wiejski ser, świeże owoce, 

ziemniaki ze sprawdzonych upraw) oraz wspaniałym sma-
kiem. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama pierogów 
(ruskie, z wiejskim serem, z mięsem, z kapustą i grzybami,  
z soczewicą, ze szpinakiem, oraz sezonowo ze świeżymi tru-
skawkami i jagodami) różnego rodzaju krokiety, kebaby, py-
zy, kotlety ziemniaczane oraz kluski (leniwe, śląskie, kopytka). 
Nasze wyroby trafiają zarówno na rynek hurtowy jaki i deta-
liczny. Naszymi głównymi odbiorcami są sklepy, restauracje  
i szkoły na terenie Radzymina, Wołomina, Tłuszcza oraz War-
szawy. Widzimy, że stale rośnie popyt na produkty świeże  
i dobre jakościowo.

Skąd dowiedział się Pan o możliwości aplikowania  
o środki unijne, którymi dysponuje LGD i czy łatwo było 
uzyskać dofinansowanie?

Informacje o możliwości składania wniosków znalazła w In-
ternecie moja żona i to dzięki jej zaangażowaniu oraz dużej 
życzliwości pracowników LGD „RW”, którzy na szkoleniu wy-
tłumaczyli, jak prawidłowo wypełnić wniosek, uzyskanie do-
tacji nie było takie trudne. Bez wsparcia finansowego z Unii 
Europejskiej nie udałoby się zrealizować tej inwestycji, gdyż 
te 711 tyś o których wspominamy, to tylko część wydatków 
poniesionych z naszej strony. Cieszymy się jednak, że firma 
się rozwija. Stworzyliśmy trzy nowe miejsca pracy i mamy 
nadzieję, że na tym nie koniec. Sami się przekonaliśmy, że są 
programy pomocowe dla ludzi, którzy chcą rozwijać przedsię-
biorczość w Polsce. 

Rozmawiał R.Sz.

Nakarmić Pasibrzucha
W ramach działania LGD „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” powstają 
kolejne podmioty gospodarcze, a istniejące mogą rozwijać swoją działalność. 
Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Słopsku w gm.  Zabrodzie ruszyła firma 
Pasibrzuch Adama Garbarczyka, która zajęła się produkcją gotowych dań

DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
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Jaka jest nazwa zadania, które realizuje Pan we 
współpracy z LGD i jaki jest jego zakres?

Marek Szałwia – Celem całej operacji jest „podjęcie dzia-
łalności produkcyjno-handlowej, polegającej na produkcji  
i sprzedaży ikon” i tak też brzmi nazwa zadania, które reali-
zuję we współpracy z LGD „Równiny Wołomińskiej”. Zgodnie  
z umową podpisaną z Agencją Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, zakończenie pierwszego etapu ma nastą-
pić do końca października 2013 roku, natomiast cała ope-

racja powinna zostać zakończona do czerwca roku 2014. 
Całkowity koszt operacji z  podatkiem VAT to 164.692 zł. 
Dotacja ze środków LGD  to 66.948 zł.

Skąd dowiedział się Pan o możliwości aplikowania  
o środki unijne, którymi dysponuje LGD i czy łatwo było 
uzyskać dofinansowanie?

Informacje o możliwości uzyskania dotacji znalazłem  
w Internecie. Współpracę z Lokalną Grupą Działania „Rów-
niny Wołomińskiej” oceniam bardzo pozytywnie. W biurze 

LGD uzyskałem wsparcie niezbędne do samodziel-
nego wypełnienia wniosku. Weryfikacja i uzupeł-
nianie dokumentów w ARiMR trwały dosyć długo, 
ale ostatecznie zakończyły się podpisaniem umowy  
z Agencją... 

Czy warunkiem przyznanej dotacji było 
stworzenie nowych miejsc pracy?

Gdy podpisywałem umowę z ARiMR, zobowią-
załem się do utworzenia dwóch nowych miejsc 
pracy.  Nie był to warunek przyznania dotacji, ja-
ko że wnioskowałem o kwotę dotacji niższą niż 
100 tys. zł. Jednak jednym z ważniejszych celów 
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Woło-
mińskiej” jest rozwój lokalnego rynku pracy i ta-
ka deklaracja miała z pewnością wpływ na ocenę 
mojego wniosku.

Uruchamia Pan działalność o dość nietypo-
wym charakterze. Na czym dokładnie ma pole-
gać produkcja ikon w Pana firmie?

Warto sprecyzować, że nasze ikony to obrazy sa-
kralne malowane na desce, częściowo okryte „suk-
nią” czyli blaszką z wycyzelowanymi na niej orna-
mentami. Cyzelowanie, czy inaczej repusowanie, 
sukni na ikony było kiedyś rzemiosłem na bardzo 
wysokim poziomie. Dzisiaj repusowanie jest rze-
miosłem, które właściwie zanikło. 

Jest zatem szansa, że na Równinie Wołomiń-
skiej odżyją stare tradycje. Ma Pan jakieś ma-
rzenie, który chciałby zrealizować przy okazji 
tej działalności?

Chciałbym, aby w ofercie firmy znalazły się 
ikony z wizerunkami patronek wszystkich ist-
niejących w Polsce Sanktuariów Maryjnych.  
Z pewnością zainteresowani ikonami bę-
dą pielgrzymi odwiedzający sanktuaria. Chcę 
zaopatrywać duże sklepy z dewocjonaliami  
i oferować ikony jako pamiątkę chrztu, ślubu  
i pierwszej komunii. Ikony będzie również można 
nabyć bezpośrednio na stronie www.ikony.pl

Rozmawiał Robert Szydlik

Matka Boska mosiężna
Kolejnym podmiotem gospodarczym, który powstanie dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania 
„Równiny Wołomińskiej” w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, będzie 
firma Marka Szałwii uruchamiana w Trzcince w gm. Poświętne. Pan Marek zamierza zająć się 
rzemiosłem artystycznym – produkcją i sprzedażą ikon...

DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Marek Szałwia chciałby, aby w ofercie jego firmy znalazły się 
ikony z wizerunkami patronek wszystkich istniejących w Polsce 
Sanktuariów Maryjnych
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Pierwszy raz rozmawiałem z Panem w 1998 roku, gdy 
rozpocząłem pracę w „Tygodniku Wyszkowskim”, a Pan 
został Wójtem Brańszczyka... 

Mieczysław Pękul – Tak, to już moja czwarta kadencja. To 
chyba świadczy o zaufaniu, jakim przy kolejnych wyborach 

obdarzają mnie mieszkańcy. Gmina pomyślnie się rozwija,  
z roku na rok zmienia. Inwestujemy w infrastrukturę, żeby 
przyciągać inwestorów i turystów. Mamy naprawdę ogromny 
potencjał, na który składa się doskonałe położenie wśród la-
sów Puszczy Białej z południową granicą gminy na linii Bugu. 
Ponadto Brańszczyk to niemal przedmieście Wyszkowa. Stąd 
do Warszawy jest zaledwie 60 km. To bardzo blisko, szczegól-
nie od kiedy działa już droga ekspresowa S8.

Ilekroć pojawiam się w Brańszczyku, widzę zachodzące 
tu zmiany. Gmina inwestuje, choć dziwię się, skąd bierze 
na to środki. Wiejskie gminy nie są przecież bogate... 

Brańszczyk się zmienia, choć nie w takim tempie, w ja-
kim oczekiwaliby tego mieszkańcy. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę ograniczenia budżetowe, które nie pozwalają 
na realizaję wszystkich planów i zamierzeń. Mimo tego go-
spodarujemy dobrze, mamy rekordowe wskaźniki procen-
towego zaangażowania środków budżetowych przezna-
czonych na inwestycje w infrastrukturę. 

Jednak nawet sąsiednie gminy, równie pięknie położo-
ne, mogą wam pozazdrościć potężnego inwestora, jakim 
stał się Lidl... 

Budowa centrum dystrybucyjnego Lidla w Turzynie to szan-
sa na nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców, ale także 
na dodatkowe środki do gminnego budżetu. Mam ogromną 
nadzieję, że gmina dużo zyska dzięki tej inwestycji. Gdy kilka 
dni temu zwiedzaliśmy wspólnie z Radnymi ten obiekt, z sa-
tysfakcją wciąż powtarzałem słowa piosenki Golec uOrkiestra:  
„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco”. Przecież  
jeszcze pół roku temu było tam tylko szczere pole. W centrum 
dystrybucyjnym Lidla ma pracować ponad 200 osób. Część  
z nich na pewno będą stanowili miejscowi. Pomyślność 
gminy zależy od pomyślności jej mieszkańców. Dlatego  
cieszę się z każdego nowego miejsca pracy, które powstaje 
w Brańszczyku. 

Położenie Brańszczyka sprzyja wypoczynkowi, a jed-
nak tutejsza oferta turystyczna nie jest bogata... 

Brańszczyk się rozwija
Ojczyzna bocianów i południowy kraniec Puszczy Białej opierający się o meandrujące nurty Bugu 
– tak położona jest Gmina Brańszczyk w powiecie wyszkowskim. – To piękny dar natury, miejsce 
szczególne, bliskie sercom mieszkańców i licznie zjeżdżających tu letników – mówi wójt Mieczysław 
Pękul, który podkreśla, że Brańszczyk możę się też pochwalić bogatą ofertą kulturalną...

Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul mówi, że 
każda wykonana w gminie inwestycja jest dla niego 
źródłem prawdziwej satysfakcji

15 sierpnia ubiegłego roku Gminny Dom Kultury w Brańszczyku zorganizował przy współpracy z Lokalną Grupą 
Działania „Równiny Wołomińskiej” imprezę „Festyn nad głęboką wodą z flisacką przygodą”...
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Z tym jest coraz lepiej. Na terenie gminy działa sześć gospo-
darstw agroturystycznych. Taka działalność przynosi dodat-
kowe dochody mieszkańcom, którzy wykonują inne zawody. 
Chciałbym, żeby zainteresowanie tą ofertą, choćby ze strony 
mieszkańców stolicy, było większe. Na pewno jednak turysty-
ka jest obszarem, w który powinniśmy w najbliższych latach 
inwestować. To jest przyszłość. 

Mówiąc o inwestycjach nie możemy pominąć zadań 
wykonanych we współpracy z Lokalną Grupą Działania 
„Równiny Wołomińskiej”...

Niedawno oddaliśmy do użytku nowoczesne boisko ze 
sztuczną nawierzchnią i trybunami. Zainstalowane zostało na 
nim także oświetlenie, więc miłośnicy sportu mogą grać w pił-
kę także po zmierzchu. Cieszy mnie ta inwestycja i doceniam 
uzyskane  z LGD dofinansowanie. Gdyby gmina miała sama 
sfinansować takie zadanie, pew-
nie wciąż brakowałoby na to środ-
ków a inne zadania wydawałyby 
się nam pilniejsze. Gdy jest szansa 
uzyskania dofinansowania więk-
szej części inwestycji z zewnątrz, 
nie można się zastanawiać. 

Mówił Pan, że Brańszczyk ma 
bogatą ofertę kulturalną... 

Nasz Gminny Dom Kultury bar-
dzo prężnie działa. Mam tu na 
myśli nie tylko jego bieżącą statu-
tową działalność, ale także szereg 
imprez plenerowych, takich jak 
„Festyn nad głęboką wodą z fli-
sacką przygodą”, na który dostali-
śmy z LGD ponad 10 tys. zł. Mamy 
też od kilku lat własną przeprawę 
promową. Otwarcie tego sezo-
nu, organizowane przez GDK, też 
otrzymało dofinansowanie w ra-
mach tzw. patronatów LGD. Nie 
są to ogromne środki, ale znacz-
nie ułatwią one organizowanie 
różnych imprez zarówno Pani 
Dyrektor GDK Maryli Puścian, jak 

i innym wnioskodawcom – organizacjom i stowarzyszeniom, 
które prężnie działają na naszym terenie. 

Jakie ma Pan refleksje w związku z tym, że za kilka 
miesięcy będzie Pan obchodził 15-lecie wójtowania?

Na pewno takie, jakie większość ludzi: refleksje nad ucieka-
jącym czasem i świadomość, że nie wszystko udało się zro-
bić. Uważam jednak, że warto stawiać sobie ambitne cele, na 
tyle ambitne, by odczuwać satysfakcję nawet wtedy, gdy nie 
wszystkie plany uda się zrealizować. 

Na czym polega praca dobrego samorządowca?
Trzeba umieć słuchać ludzi i nie bać się podejmowania trud-

nych decyzji. To także umiejętność współpracy z każdym śro-
dowiskiem. Na sukcesy pracują wspólnie wójt i Rada Gminy, 
ale także cały zespół urzędników. Razem wyznaczamy sobie 
cele i staramy się je realizować.      Rozmawiał Robert Szydlik

– także dzięki LGD

...w trakcie imprezy odbyły się XIII Gminne Zawody Kajakowe i V Mazowieckie Zawody Łódką Pychówką o puchar 
Marszałka Województwa, a Koło PZW z Wyszkowa zorganizowało otwarte zawody spławikowe szkółek wędkarskich.

Nowoczesne, oświetlone i ogrodzone boisko ze sztucznej nawierzchni to także 
efekt udanej współpracy Gminy Brańszczyk z Lokalną Grupą Działania „Równiny 
Wołomińskiej” 
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Konferencję otworzył Prezes LGD „RW” Pan Rafał Rozpa-
ra, który przywitał uczestników i zaproszonych gości. Na-
stępnie wystąpiła Pani Tamara Borkowska – Pełnomocnik 
Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, która przedstawiła for-
my współpracy UMWM z NGO (Organizacjami Pozarządo-
wymi).

Następnie o budowaniu Federacji Organizacji Poza-
rządowych mówiła Pani Paulina Sobieszuk – Specjalista 
ds. rzecznictwa i informacji Federacji Mazowia. Przedsta-

wiciele NGO z zaciekawieniem wysłuchali zaproszonych 
prelegentek, a następnie zadawali pytania, które doty-
czyły m.in. usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem 
Marszakowskim, a Organizacjami Pozarządowymi przy 
ocenie składanych wniosków, czy też przy organizowaniu 
wspólnych imprez i inicjatyw kierowanych do lokalnych 
społeczności. Prezes Stowarzyszenia „Niesiemy Pomoc 
Dajemy Radość” korzystając z okazji wspólnego spotka-
nia, zaprosiła na 18 maja 2013 r. chętne do współpracy 
Organizacje na piknik do Rozalina. 

 I Forum obfitowało również w szereg informacji o zreali-
zowanych pod patronatem LGD „Równiny Wołomińskiej” 
imprezach w I połowie 2013 r., a także o planach LGD „RW” 
dotyczących wsparcia. Pojawił się również temat utworze-
nia Ośrodka „Działaj Lokalnie”, który powstał w Tłuszczu

I Forum Organizacji Pozarządowych
W sobotę, 20 kwietnia 2013 r. w Dworze Sulejów odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych 
z obszaru objętego LGD „Równiny Wołomińskiej”. W spotkaniu wzięły udział organizacje 
najprężniej działające na naszym terenie

PROJEKTY WSPÓŁPRACY – OPUSS

Przewodniczący Rady LGD „RW” Janusz Tomasz Czarnogórski i Prezes LGD „RW” Rafał Rozpara wręczają uczniom 
nagrody w konkursie Energia Odnawialna Wokół Nas na poziomie LGD „RW”. Więcej na stronie 16.

<  Prelekcja Tamary Borkowskiej, pełnomocnik 
Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi
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przy ul. Warszawskiej 4 i w którym LGD „RW” pełni rolę Lidera – 
finansuje małe granty do kwoty 55 000zł oraz ocenia wnioski 
wspólnie z Partnerem. Jest nim Stowarzyszenie „Kastor”, które 
zajmuje się szkoleniami, doradztwem i pomocą przy wypeł-
nianiu wniosków.

W związku z realizacją projektu współpracy OPUSS (Ogól-
nopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis) w trakcie kon-
ferencji prezentowana była wystawa „Nowe źródła energii – 
przegląd technik i technologii”. Szczegółowe informacje na 
temat projektu można uzyskać na stronie internetowej www.
opus-solis.pl. Koordynator projektu Pan Jacek Staniszewski 
– Specjalista ds. doradztwa beneficjentom LGD „RW”, przed-
stawił informacje dotyczące realizacji projektu i związanego 
z nim konkursu Energia Odnawialna Wokół Nas na poziomie 
LGD „RW” – wybór reprezentacji LGD”RW” i krajowym – rywa-
lizacja pomiędzy różnymi grupami LGD. Zwycięzcy pierwsze-
go etapu konkursu otrzymali nagrody: tablice interaktywne, 
tablety i pamiątkowe książki.

 Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady LGD „RW” 
Pan Janusz Tomasz Czarnogórski, który podkreślił wagę po-
ważnego podejścia do naborów wniosków w ramach PROW 
na lata 2007 – 2013 i zachęcał do składania wniosków tak, aby 
wykorzystać środki unijne w kończącym się okresie progra-
mowania. Po wystąpieniu Pana Przewodniczącego Prezes 
LGD „RW” Pan Rafał Rozpara dał zebranym czas na zadawanie 
pytań dotyczących przedstawionych programów i naborów. 
Po rozmowach z uczestnikami i odpowiedziach na zadane py-
tania Prezes zaprosił wszystkich na wspólną biesiadę.

Beata Trojanek

z obszaru działania LGD „RW”
PROJEKTY WSPÓŁPRACY – OPUSS

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 
Rafał Rozpara 

Jacek  
Staniszewski 

opowiada  
zebranym  

o szczegółach  
projektu  

OPUSS



www.lgdrw.pl

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”14 nr 6/2013

LGD „RW” i STOWARZYSZENIE KASTOR –

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii  
w Polsce. Program polega na wspieraniu organizacji, które 
swoim działaniem aktywizują lokalne społeczności, tworzą 
projekty obywatelskie, służące rozwojowi społeczności ob-
szarów wiejskich oraz małych miast, a także budowaniu ka-
pitału społecznego.

W praktyce oznacza to wsparcie merytoryczne i finansowe 
dla stowarzyszeń, fundacji, a także grup nieformalnych, które 
znajdują się i działają na obszarze LGD „Równiny Wołomiń-
skiej”, oraz działają dla lokalnych społeczności. W ramach pro-
gramu wspierane są projekty związane z:
– pomocą społeczną,
– nauką i edukacją,
– oświatą i wychowaniem,
– kulturą,
– sztuką,

– ochroną dóbr kultury i tradycji,
– ochroną zdrowia,
– działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych,
– promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozo-
stających bez pracy,
– upowszechnianiem i ochroną praw kobiet,
– krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
– ekologią i ochroną zwierząt,
– ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
– porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
– przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
– upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich,
– działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją 
i organizacją wolontariatu,
– działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagają-
cą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Działaj lokalnie na
Miło nam podzielić się informacją, że Lokalna Grupa Działania „Równiny 
Wołomińskiej” wspólnie ze Stowarzyszeniem Kastor – Inicjatywa dla 
Rozwoju została wybrana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
jednym z dziesięciu nowych Ośrodków Działaj Lokalnie

Partnerem LGD „Równiny Wołomińskiej”, który organizował nabory wniosków w ramach programu Działaj 
Lokalnie, jest Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju. Na zdjęciu prezes LGD Rafał Rozpara, wiceprezes 
Kastora Maciej Puławski oraz Grzegorz Grabowski z Zielonkowskiego Forum Samorządowego
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– PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW

Działanie programu Działaj Lokaknie w praktyce oznacza  
wspieranie finansowe najlepszych projektów w postaci ma-
łych dotacji (do 6 000,00 zł) przyznawanych organizacjom, 
stowarzyszeniom oraz grupom nieformalnym. Wspierane są 
projekty aktywizujące ludzi do działania oraz odpowiadające 
na realne potrzeby mieszkańców.

 W ramach VIII edycji programu Działaj Lokalnie, LGD „Rów-
niny Wołomińskiej” otrzymało do swojej dyspozycji 55 000,00 
zł, które zostaną przeznaczone na wsparcie projektów reali-
zowanych przez organizacje pozarządowe. W celu osiągnię-
cia jak najlepszych rezultatów w realizacji programu musimy 
zgromadzić dodatkowo 25 000,00 zł, które również zostaną 
przeznaczone na granty dla organizacji.         

– Współpraca ze Stowarzyszeniem Kastor jest bardzo uda-
na – mówi prezes LGD Rafał Rozpara. – Poziom zgłaszanych 
do konkursów projektów stale wzrasta 
To wszystko dzięki szkoleniom. Wiedza  
z nich wyniesiona będzie procentowała 
także przy kolejnych naborach. Obser-
wując sukces programu Działaj Lokalnie 
na terenie działania naszej LGD odczu-
wam prawdziwą satysfakcję – kontynu-
uje prezes Rozpara – ponieważ widzę, że 
zapał młodych społeczników nie marnu-
je się.  Dobrze, że są narzędzia wsparcia 
dla grup, które chcą i potrafią zmieniać 
rzeczywistość wokół nas.                                                                             

– My też zaczynaliśmy kilka lat te-
mu od kilku małych projektów aktywi-
zujących miejscową młodzież – mówi 
Maciej Puławski z Ośrodka Działaj Lo-
kalnie w Tłuszczu. – Środki finanso-
we z wygranych konkursów pozwo-
liły wówczas stowarzyszeniu Kastor 
rozwinąć skrzydła, nabrać do świadczenia  
i okrzepnąć organizacyjnie. Teraz przy-
szedł czas, by dzielić się naszą wiedzą  
i doświadczeniem z innymi. 

Konkurs jest doskonałą okazją do 
rozpoczęcia przygody z działaniami 
społecznymi wspieranymi przez ze-
wnętrzne fundusze. Wiele organizacji 
od niego zaczynało. Wiele grup nie-
formalnych w wyniku realizacji pro-
jektu w Działaj Lokalnie zdecydowało 
się na zarejestrowanie stowarzyszenia  
i kontynuowanie wspólnej działalności.

Także działanie tłuszczańskiej grupy 
teatralnej jest owocem projektu, któ-
ry dwa lata temu złożyły do konkur-
su Działaj Lokalnie Monika Godlewska  
i Monika Kur z Nieformalnej Grupy Mło-
dzieży „Beaver Zone”

Projekty te są jednak kierowane przede 

wszystkim ro rozpoczynających działalność społeczną. Premio-
wane są nowatorskie pomysły, które są kierowane do określo-
nej grupy odbiorców, a jednocześnie służą całej społeczności. 

Aby pomóc początkującym w pisaniu projektów, Stowa-
rzyszenie Kastor zorganizowało dwanaście spotkań infor-
macyjno-szkoleniowych w dwunastu gminach na obszarze 
działania LGD „RW”. Wzięło w nich udział 67 uczestników. 
Członkowie Stowarzyszenia Kastor służyli przyszłym wnio-
skodawcą poradami dotyczącymi wątpliwości związanych 
z prawidłowym złożeniem wniosku i innymi kwestiami me-
rytorycznymi. 

Nabory wniosków do konkursu odbyły się w dniach  
13 maja – 23 czerwca 2013 r. Łącznie wpłynęło 26 wniosków, 
z których zapewne ok. 1/3 otrzyma dofinansowanie.

Oprac. Rs

Równinie Wołomińskiej

Gdyby nie program Działaj Lokalnie, nie byłoby może w Tłuszczu grupy 
teatralnej Horreum przy Centrum Kultury. Członkowie Nieformalnej Grupy 
Młodzieży „Beaver Zone” w 2011 r. dostali dofinansowanie do projektu 
„Pociąg na teatr” a od lipca do października br. będą realizowali kolejny – 
„Wejdź do teatru”. Na zdjęciu scena z przedstawienia „Balladyna. Podanie 
alternatywne” (reż. Radosław Lubiak; premiera 9 czerwca 2012 r.)  
                                                                                   Fot. A. Puławska, www.stacja-tluszcz.pl
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PROGRAMY WSPÓŁPRACY – OPUSS: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU...

Poniżej publikujemy listę zespołów wg. zajętych miejsc:
Szkoła Podstawowa w Szewnicy
Zespół Szkół w Mokrej Wsi I
Zespół Szkół w Mokrej Wsi II
Zespół Szkól im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej
Szkoła Podstawowa w Sadownem
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kozłach
Nagrodą za uzyskanie miejsc 1-3 jest zestaw tablic interak-

tywnych, które otrzymają Szkoła w Szewnicy (1 zestaw) oraz 
w Mokrej Wsi (2 zestawy). Szkoła z Szewnicy reprezentowała 
nasze LGD podczas ogólnopolskiego etapu konkursu 9 kwiet-
nia w Krakowie.

Przewidzieliśmy również nagrody indywidualne dla uczest-

ników. Z racji zdobycia identycznej ilości punktów przez oso-
by zajmujące 5 miejsce  postanowiliśmy przyznać dodatkową 
6 nagrodę. W związku z tym sześcioro uczestników zdobyło 
nagrody – tablety. Pozostałym uczestnikom wręczyliśmy pa-
miątkowe książki oraz dyplomy.

1. Karolina Olszewska (44p.)
2. Joanna Rudzińska (42 p.)
3. Karolina Dąbrowska(40p.)
3. Weronika Suchocka (40p.)
5. Norbert Kryszkiewicz(37p.)
5. Klaudia Sokołowska(37p.)
Wręczenie nagród odbyło się podczas I Forum Organizacji 

Pozarządowych w Sulejowie 20 kwietnia 2013 r. (patrz str.  12- 
-13). Nagrody wręczali Prezes LGD „RW” Pan Rafał Rozpara, 
Przewodniczący Rady LGD „RW” Pan Janusz Tomasz Czarno-
górski oraz Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pani 
Tamara Borkowska. Podsumowany został Projekt Współpracy 
OPUSS, elementem Forum była również wystawa poświęco-
na odnawialnym źródłom energii – „Nowe źródła energii – 
przegląd technik i technologii”.

Jacek Staniszewski

Energia odnawialna wokół nas
W związku z realizacją Projektu Współpracy Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis LGD 
„Równiny Wołomińskiej” organizowało konkurs Energia Odnawialna Wokół Nas. 

Zdobywcy II miejsca  
– Zespół Szkół w Mokrej Wsi (I) 

Zwycięzcy konkursu – uczniowie ze Szkoły  
Podstawowej w Szewnicy odbierają gratulacje od 
Prezesa LGD Rafała Rozpary i Przewodniczącego  

Rady LGD Janusza Tomasza Czarnogórskiego
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PATRONATY LGD „RW”

Rodzinnie i plenerowo
Coraz więcej imprez integrujących mieszkańców lokalnych społeczności odbywa się pod patronatem  
i ze wsparciem finansowym uzyskanym Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”...

Turniej Piłki Plażowej o Puchar Równiny 
Wołomińskiej odbył się w Urlach (gm. 
Jadów) 1 czerwca 2013 r. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Tłuszczu.

3 maja w Chrzczance Włościańskiej 
(gmina Długosiodło) odbyła się 
Zakręcona Majówka. Motywem 

przewodnim imprezy były piosenki 
seniorów, które wykonywali zarów- 
no najmłodsi jak i „profesjonaliści”  
z Klubu Seniora Strażnicy Tradycji.

„Wszystkie dzieci nasze są”  
– pod takim hasłem Stowa-
rzyszenie Przyszość Roszczepu 
zorganizowała 1 czerwca 2013 
r. w Roszczepie (gm. Klembów)
pełen atrakcji, konkursów, 
zabaw i gier zręcznościowych 
dzień dziecka.
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PATRONATY LGD „RW”

Sport, kultura, tradycja
Patronatem LGD obejmowane są nie tylko pikniki rodzinne i lokalne festyny, ale także wydarzenia 
sportowe i takie, które promują w środowisku lokalnym naukę, kulturę i kultywowanie tradycji...

VI edycja Powiatowego Konkursu  
Wiedzy o Życiu i Twórczości 

Cypriana Kamila Norwida 
odbyła się 10-11 kwietnia 

2013 r. w Zespole Szkół im. 
Rzeczypospolitej Norwidowskiej 

w Strachówce. Konkurs 
zainaugurował obchody Roku 

Cypriana Norwida na Mazowszu 
w 130. rocznicę śmierci poety.

Twórcy Jutra z Krusza w gm. Klembów po raz trzeci 
zorganizowali Bieg Cichociemnych. Wystartowało 
w nim 131 osób z całej Polski. Impreza promuje 
wśród uczestników sport, ale też pamięć o polskich 
żołnierzach przerzucanych podczas wojny z Anglii  
na terytorium okupowanej Polski...  
                                   Fot. Maciej Puławski, www.stacja-tluszcz.pl
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Nie dlatego, że o zmarłaych nie wypada mówić źle, 
a dlatego, że to prawda, należy powtórzyć po raz ko-
lejny: Gmina Zabrodzie straciła dobrego gospodarza, 
a rodzina męża i ojca. Takiej śmierci nie sposób pojąć, 
nie sposób jej zrozumieć. Należy jednak wspominać 
śp. Adama Ołdaka. Wspominają go koledzy i koleżan-
ki z LGD „Równiny Wołomińskiej” a także Jego najbliżsi 
współpracownicy. O kilka słów refleksji po tej bolesnej 
stracie, poprosiliśmy ludzi, którzy na co dzień pracowa-
li z Wójtem Adamem Ołdakiem...

Agnieszka Sosnowska, Sekretarz 
Gminy Zabrodzie:  Adam Ołdak był 
wyjątkowym samorządowcem, pod-
porządkowanym swojej pracy, niezwy-
kle ambitnym i skutecznym, świetnym 
gospodarzem i oddanym swojej spo-
łeczności człowiekiem. 

Funkcję wójta objął w wieku  trzy-
dziestu lat, pomimo młodego wieku,   
w ciągu sześciu  lat sprawowania wła-

dzy, Gmina Zabrodzie zmieniła się nie do poznania.  Prioryte-
tem zawsze  były inwestycje, w każdej miejscowości coś  po-
zostawił po sobie, a to nową drogę,  a to chodnik. Większość 
mieszkańców gminy ma dostęp do wodociągu, a znaczna 
część również do kanalizacji. 

Ostatnie lata to również  nacisk na  edukację mieszkańców,  
począwszy od bezpłatnych  przedszkoli, poprzez zajęcia do-
datkowe dla dzieci  a skończywszy na kursach i szkoleniach 
dla dorosłych – to wszystko  dla wójta było bardzo ważne.

Adam Ołdak to również dobry szef i wspaniały kolega. Potra-
fił  jednoczyć ludzi. Stworzył zgrany i kompetentny zespół.Jesz-
cze bardzo długo, trudno będzie  używać zwrotu Adam „był’…

Wacław Sternik, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Zabrodzie:  Pan 
Adam Ołdak pełniąc funkcję Wójta 
Gminy Zabrodzie był bardzo otwarty 
na wszystkie problemy mieszkańców 
swojej gminy. Dla każdego mieszkań-
ca znalazł chwilę wolnego czasu  żeby 
wysłuchać i pomóc rozwiązać pro-
blem. Reagował szybko na wszystkie 
ważne sprawy mieszkańców sołectw 

w obrębie gminy. 
Był wójtem su-
miennym, przed-
kładał  pracę na 
rzecz gminy nad 
swój wolny czas 
i czas dla swojej 
rodziny. Był od-
nowicielem Gmi-
ny Zabrodzie, 
budował drogi, 
wodociągi i ka-
nalizację,  odna-
wiał obiekty użyteczności publicznej. 

Szkoda, że tak szybko odszedł od nas, a jeszcze miał wiele 
ambitnych planów.

Jako radny Gminy Zabrodzie bardzo dobrze wspominam 
jego współpracę z Radą Gminy.

Krzysztof Jeezierski, kierownik 
referatu inwestycji i promocji:  Trud-
no zebrać myśli i napisać o kimś kto 
odszedł tak szybko a kogo chciałoby 
się mieć tutaj wśród żywych. Pomimo 
tego, że Adam chorował, wiadomość  
o Jego śmierci spadła na mnie jak 
grom z jasnego nieba. Jego wiedza, 
doświadczenie, zaangażowanie, mo-
gły przynieść jeszcze tyle dobrego. Je-

stem wdzięczny losowi za to, że mogłem z Nim pracować  
i jednocześnie mam wielki żal do tego losu o to, że już nie za-
pytam Go o zdanie, nie porozmawiam i nie usłyszę w trakcie 
rozmowy jego ulubionego „pójdę o krok dalej”…

Śp. Adam Ołdak poszedł o krok dalej, 
za daleko, na drugą stronę... 
Będzie nam Go brakowało.

Mieszkańcom Gminy Zabrodzie, 
a przede wszystkim Rodzinie Adama Ołdaka

składamy wyrazy głebokiego 
i szczerego współczucia

– Członkowie i Zarząd 
LGD „Równiny Wołomińskiej”

Śp. Adam Ołdak (1976-2013) 
Wójt Gminy Zabrodzie w latach 2006-2013

Przedwczesne odejście kogoś bliskiego zawsze narzuca 
nam szerego pytań: dlaczego tak szybko?, za jakie grzechy? 
Gdy jednak kilka tygodni temu żegnaliśmy Adama Ołdaka, 
zadawaliśmy sobie zgoła inne pytanie: czy dobry Bóg 
potrzebował u siebie dobrego gospodarza i dlatego 
powołał śp. Adama do siebie?

Non omnis moriar - nie wszystek umrę... (Horacy)
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Skład Zarządu 
Prezes: Rafał Rozpara;  Wiceprezes: Beata Trojanek;  Sekretarz: Jacek Szymański

Czonkowie: Krzysztof Skołorzyński, Grażyna Kapaon, Krzysztof Jezierski

Skład Rady:
Przewodniczący: Janusz Tomasz Czarnogórski;  Wiceprzewodniczący: Grzegorz Mickiewicz;  Sekretarz: Bogusława Toma

Członkowie: Renata Karyś, Hanna Wronka, Piotr Orzechowski, Stanisław Żak, Romuald Gajewski, Kazimierz Rakowski, 
Dariusz Kokoszka, Przemysław Walczuk, Małgorzata Wielogórska, Marzanna Zagórska, Stanisława Dutkiewicz, Zdzisław Górka, 

Maciej Puławski, Agnieszka Sosnowska, Teresa Urbanowska, Adam Mróz, Mieczysław Pękul, Stanisław Jastrzębski, 
Paweł Kołodziejski, Zdzisław Tracz, Ewa Karczewska, Maciej Zalega

Rada Decyzyjna jest organem, który każda lokalna grupa działania jest obowiązana posiadać na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. Do wyłącznej właściwości Rady Decyzyjnej 

należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lgd 
lokalnej strategii rozwoju. Co najmniej połowę członków Rady stanowić muszą podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit.b i c 

wymienionego rozporządzenia – partnerzy społeczni i gospodarczy. 

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Henryk Ciok,  Wiceprzewodniczący: Wacław Sternik;  Sekretarz: Waldemar Gnaś

Członkowie: Leon Palesa, Paweł Bednarczyk, Marcin Żabicki

Skład Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”  (na mocy Uchwał nr XIV/36/2012, XIV/37/2012, XIV/38/2012 
Walnego Zgromadzenia Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” z dnia 6 marca 2012 r. )
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