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Szanowni Państwo, 
Zachęcam do lektury najnow-

szego Biuletynu LGD „RW”. Znajdą 
w nim Państwo informacje na te-
mat naszej bieżącej działalności 
w pierwszym półroczu 2014 r.

Z myślą o naszych obecnych  
i przyszłych beneficjentach publi-
kujemy listy projektów zakwalifi-
kowanych do realizacji w czterech 
różnych naborach. Informujemy 
też o postępach w realizacji pro-
gramu Działaj Lokalnie i przybli-
żamy Państwu możliwości, jakie 
dla tegorocznych absolwentów szkół średnich otwiera pro-
gram stypendialny, który niejednemu uczniowi z terenów 
wiejskich pomoże utrzymać się na dziennych studiach. 

Dzięki lekturze wywiadu z Przewodniczącym Rady LGD Janu-
szem Tomaszem Czarnogórskim nasi Czytelnicy dowiedzą się, 
jakie były początki LGD „Równiny Wołomińskiej” i w jakim kie-
runku obecnie ewoluuje działalność naszego stowarzyszenia. 

Z kolei  Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski w roz-
mowie z nami powiedział, że kierowana przez niego gmina 
pozyskała za naszym pośrednictwem prawie milion złotych 
unijnych dotacji kierowanych na różne obszary działania...

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju
Przed nami kolejna perspektywa finansowa 2014-2020. Nie 

obawiamy się jej. Przeciwnie. Z nadzieją czekamy na jej start, 
ponieważ jesteśmy jedną z większych i prężniej działających 
Lokalnych Grup Działania na Mazowszu. Jesteśmy przekona-
ni, że przed nami i wszystkimi członkami LGD rysują się bardzo 
dobre perspektywy i możliwości zdobywania kolejnych środ-
ków finansowych na rozwój Polski lokalnej. 

W ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
przewidziano również działania kontynuujące dotychczaso-
wy program LEADER. Tym działaniem jest RLKS to znaczy Roz-
wój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Aby móc uzyskać 
wsparcie w ramach tego nowego działania potrzebna będzie 
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD na lata 2014 – 2020. 
Zarząd LGD na posiedzeniu w dniu 7.IV.2014 r. podjął decyzję 
o powołaniu zespołu celem opracowania nowej LSR. W skład 
zespołu weszli: Prezes LGD, Przewodniczący Rady LGD, Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej LGD, przedstawiciele powia-
tu wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrowskiego, a sekre-
tarzem zespołu został kierownik biura LGD. Oprócz tych osób  
w skład zespołu weszło po trzy osoby z każdej gminy wcho-
dzącej w skład LGD (Brańszczyk, Długosiodło, Sadowne, 
Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie, Jadów, Strachówka, Tłuszcz, 
Klembów, Poświętne, Wołomin, Zielonka). Osoby te repre-
zentują trzy sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy. 

Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowywana w sposób 
partycypacyjny, to znaczy, że na każdym etapie jej powstawa-
nia będą mogły wpływać uwagi do jej treści, będą odbywały 
się spotkania i warsztaty służące opracowaniu konkretnych 
zapisów LSR. Zadaniem zespołu będzie dokonywanie wybo-
ru i podejmowanie decyzji, które te uwagi będą uwzględniały. 
Zespół pracował będzie również, jako forum wymiany myśli 
i informacji na temat alokowania środków finansowych na 
konkretne przedsięwzięcia. W razie potrzeby zespół przepro-
wadzi konsultacje spo- 
łeczne, by ich wynik 
uwzględnić w ostatecz-
nym kształcie LSR.

Budujmy Polskę lokalną

       Rafał Rozpara
        Prezes LGD „Równiny Wołomińskiej”

       15 lipca 2014 r.
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W TYM NUMERZE BIULETYNU

Główna siedziba Lokalnej Grupy Działania 
„Równiny Wołomińskiej”

05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 4
tel. 29 649 18 31, 662 329 278

Punkt informacyjny Wołomin
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36A

tel. 698 655 256

Punkt informacyjny Wyszków
07-200 Wyszków, I Armii Wojska Polskiego 82A

tel. (29)74- 206-23

Wszystkie nasze biura pracują według następującego harmonogramu:
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek 8.00-17.00, środa 8.00-16.00, 

czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00

BIURA LGD „RW”
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Stypendia pomostowe
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła do XIII edycji Programu Stypendiów 
Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów. Wysokość 
stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Kto może zdobyć stypendium?
Aby ubiegać się o stypendium należy 

spełniać wszystkie poniższe kryteria:
– być maturzystą z 2014r.
– zostać przyjęty na I rok stacjonarnych  

(dziennych) studiów magisterskich re-
alizowanych w trybie jednolitym lub 
dwustopniowym w polskich uczelniach 
publicznych mających uprawnienia ma-
gisterskie

– pochodzić ze wsi lub miasta do 20 
tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być 
potwierdzony zameldowaniem. Okres 
zameldowania nie może być krótszy niż 6 
miesięcy od daty ogłoszenia Programu na 
stronie www.stypendia-pomostowe.pl

– pochodzić z rodziny , której dochód na 
osobę nie przekracza 1176 zł netto lub 1344 
zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziec-
ko legitymujące się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności ( dochód wyliczony  
z czerwca 2014r.)

– zdobyć rekomendację Lokalnej Grupy 
Działania „Równiny Wołomińskiej”

Jak zdobyć rekomendację LGD „RW”
Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” 

Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udo-
kumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą 
charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach te-
atralnych, kołach zainteresowań nauk ścisłych, lub być hono-
rowym dawcą krwi. 

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów ww. kryteriów 
będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych 
przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, 
dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy 
jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez 
zespół LGD „RW”.

Z dobrym wynkiem na maturze
By ubiegać się o stypendium, należy uzyskać dobre wyniki 

z egzaminu maturalnego, tzn. min.90 punktów.
Są one liczone w następujący sposób:
– brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
– podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane 

do poszczególnych zdawanych
przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada 

wartości % ( 50% = 50 punktów)
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na po-

ziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na po-

ziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
– tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów 

i poziomów sumuje się.

Logowanie do systemu
Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, któ-

re uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym 
krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie 
rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomiń-
skiej” . W tym celu do 20 lipca 2014r. należy złożyć prośbę o 
rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny 
Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową 
do 30 lipca 2014r.

APLIKOWANIE w Segmencie II. Wnioski będą składa-
ne on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl/
stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek- 
on-line

Formularze są aktywne od 1 lipca 2014 r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy 

zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania 
stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu 
Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 
– Segment II.

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 
2014r. (do godz. 16.00).

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz 
z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie or-
ganizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Program  
w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014r.

Dokumenty należy składać: Lokalna Grupa Działania 
„Równiny Wołomińskiej”, ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 
www.stypendia-pomostowe.pl

Za pośrednictwem LGD „Równiny Wołomińskiej” stypendia na dofinan-
sowanie studiów dziennych mogą uzyskać tegoroczni maturzyści

Program Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
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Małe projekty  
– limit dostępnych środków: 489 214,68 zł
Odnowa i rozwój wsi 
– limit dostępnych środków: 622 656,00 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
– limit dostępnych środków: 415 786,99 zł
I. Termin składania wniosków na ww. działania:  
– od dnia 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia  2014 r. godz. 
17:00
II. Miejsce składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami  należy składać bezpośrednio 
w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania  “Równiny Woło-
mińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz 
(III piętro, Sekretariat). Złożenie wniosku potwierdza się na 
jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku 
oraz jest opatrzone pieczęcią LGD  i podpisane przez osobę 
przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decydu-
je data wpływu do siedziby biura Stowarzyszenia. Wnioski 
nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną 
nie będą uwzględniane. Do wniosku  dołączona powinna 
być płyta  z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania
znajdują się na stronie internetowej www.lgdrw.pl oraz na 

stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego www.prow.mazovia.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań 
znajdują się  na stronie www.lgdrw.pl oraz w Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju LGD.
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, 
aby została wybrana do finansowania przez LGD: 
Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzię-
cie z Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
„Równiny Wołomińskiej”
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru pro-
jektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy: 
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowa-
niu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju  
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Mazowieckiego w Warszawie. Ogłoszenie współfinansowane  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007 – 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór wniosków do 12 sierpnia
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD 
„RW” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań:

OGŁOSZENIE

Celem programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” jest wspiera-
nie inicjatyw angażujących społeczności lokalne w działa-
nia na rzecz dobra wspólnego. Mikrodotacje w wysokości 
do 5 tysięcy złotych mają być wsparciem dla mieszkańców 
Mazowsza, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 
społecznościach żyło się lepiej.

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z partnerami – Sto-
warzyszeniem Europa i My oraz Stowarzyszeniem Biuro 
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, wybrana została na 

operatora mikrodotacji dla województwa mazowieckiego 
w ramach I Priorytetu Programu Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Zadaniem Ambasadorów  
FIO Mazowsze Lokalnie  

będzie przede wszystkim:
– funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu 

(m.in. działania upowszechniające informacje o konkursie, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z poten-
cjalnymi grantobiorcami),

– czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez 
udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze Lokalnie)  
i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,

– aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spo-
tkań i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców),

– ocena merytoryczna wniosków,
– udział w ewaluacji Programu.
Start pierwszego konkursu w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie zapla-

nowany jest na 15 lipca br. Termin składania wniosków upływać będzie 
12 sierpnia. Szczegóły już wkrótce na www.mazowszelokalnie.pl oraz na 
www.facebook.com/mazowszelokalnie.

Dodatkowe środki dzięki „FIO-Mazowsze Lokalnie”
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” została ambasadorem „FIO-Mazowsze Lokalnie”.  
Program przewiduje w ciągu dwóch lat rozdysponowanie 2,1 mln złotych w mikrodotacjach dla mło- 
dych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego.

Rozdamy kolejne środki dla działających lokalnie grup i stowarzyszeń!
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Drogą św. Jakuba
Lokalna Grupa Działania „Rów-

niny Wołomińskiej” kontynuuje 
wytyczanie Dróg Jakubowych na 
terenie diecezji warszawsko-pra-
skiej. Okazją do sprawdzenia w te-
renie, wytyczonego wcześniej na 
mapie szlaku, było przejście dwóch 
grup pielgrzymów zorganizowane 
przez LGD „RW” wspólnie z Mazo-
wieckim Bractwem św. Jakuba.

Pierwsza grupa pątników, składają-
ca się między innymi z członków Ma-
zowieckiego Bractwa św. Jakuba, wy-
ruszyła na szlak 13 kwietnia br. Część 
wędrowców rozpoczęła swój marsz  

w Radzyminie przy Cmentarzu 1920 
r. (18 osób), a część dołączyła przy Ko-
ściele Św. Trójcy w Kobyłce. Stąd ru-
szyli do Kaplicy i Cmentarza Poległych  
w Bitwie Warszawskiej w Ossowie. Da-
lej ich szlak wiódł przez Zielonkę i Ząbki 
na warszawską Pragę. Najpierw dotarli 
do Bazyliki Najświętszego Serca Jezuso-
wego przy ul. Kawęczyńskiej, a później 
skierowali swe kroki w Al. Solidarności. 
Przeszli koło prawosławnej Katedry 
Metropolitalnej św. Marii Magdaleny 
(gdzie spotkali proboszcza Anatola Szy-
dłowskiego) idąc do Katedry św. Floria-
na. Swój marsz zakończyli pół godziny 

później  przy Katedrze Polowej WP.
Druga grupa (w tym pracownicy  

i członkowie naszej LGD) wyruszyła 26 
kwietnia spod Kościoła św. Józefa Ro-
botnika w Wołominie, a od Kobyłki szła 
już niemal tą samą trasą, co „pionierzy”. 
Tym razem jednak nie pogoda nie do-
pisała. Mimo rzęsistego deszczy piel-
grzymi kroczyli pewnie, w przekonaniu, 
że jeszcze mocniej muszą wydeptać  
ścieżkę św. Jakuba...                            R.Sz.

Pielgrzymi przy pomniku gen. 
Józefa Hallera w Ossowie

Z Radzymina, Wołomina i Kobyłki – do Warszawy...

Domagająca się renowacji 
zabytkowa kapliczka św. Jakuba  

w Ciemnem koło Radzymina

Przemierzanie szlaku 26 kwietnia utrudniały ulewne deszcze

Pątnicy z Mazowieckiego Bractwa św. Jakuba przed Katedrą Polową 
Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie, 13 kwietnia 2014 r.



www.lgdrw.pl

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”6 nr 8/2014

Stolarnia – Żywe Muzeum
24 i 25 maja 2014 roku na terenie gospodarstwa Pana Leona Palesy (na zdjęciu u dołu), w Czubajowiźnie 
w gminie Poświętne, odbył się II etap operacji pod tytułem Stolarnia – Żywe Muzeum. Celem projektu 
było reaktywowanie umiejętności stolarsko-ciesielskich wśród mieszkańców zamieszkujących obszar 
objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Projekt realizowany przez Fundację 
Hereditas polegał na zaprezentowaniu 
efektów zajęć warsztatowych zreali-
zowanych w ramach I etapu w 2013r.  
z wykorzystaniem zgromadzonych za-
sobów maszynowo-narzędziowych 
pochodzących ze zbiorów prywatnych 
Pana Leona oraz członków Stowarzy-

szenia Wiatraki Kultury.  Zakres zajęć 
obejmował wykonywanie pojedyn-
czych egzemplarzy wyrobów ciesiel-
sko-stolarskich oraz prowadzenie prac 
polegających na konserwacji i rekon-
strukcji wyrobów z drewna dla potrzeb 
lokalnych. 

Efekty w postaci produktów wykona-

nych w trakcie warsztatów (20 nowych 
produktów stolarsko-ciesielskich oraz 
10 poddanych rekonstrukcji)  zostały 
zaprezentowane na wystawie

(53 osoby obecne łącznie z uczest-
nikami części edukacyjnej) w ramach 
zajęć dydaktycznych dotyczących ro-
li umiejętności stolarsko-ciesielskich  
w rozwoju kulturowym naszego obsza-
ru. Zajęcia były prowadzone w trzech 
podgrupach (3x11osób), przez trzech 
wykładowców pod przewodnictwem 
Pana Krzysztofa Wieczorka – koordyna-
tora części edukacyjnej. 

W ciągu dwóch dni warsztatów 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania 
się z opisem gatunków drewna, para-
metrami technologicznymi, obróbką 
wstępną, rodzajami i stylami w archi-

tekturze drewnianej i ciesielki. Nie oby-
ło się też bez wskazówek, jak rozdziela-
ne są kloce na bale i deski, jak pracuje 
się toporem, siekierą, ośnikiem, czy też 
jak przeprowadzać struganie, wygła-
dzanie, wycinanie kształtów i otworów, 
wykonać więźbę dachową. Prowadzący 
dość dużo uwagi poświęcili instrukta-
rzowi wykonywania elementów deko-
racyjnych, przygotowywaniu narzędzi  
i maszyn do pracy i wielu innym waż-
nym dla tego rzemiosła zagadnieniom.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty
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Działaj Lokalnie – II edycja
Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych 

społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra 
wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie kon-
kursów grantowych, w ramach których wspierane są pro-
jekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miej-
scowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy 
zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swo-
jej społeczności.

Ośrodek „Działaj Lokalnie” w Tłuszczu debiutował w ubie-
głym roku. Wówczas nasi beneficjenci zrealizowali z powo-
dzeniem szesnaście projektów. W tym roku uruchomiliśmy 
drugą edycję DL.  

– Pula środków grantowych, podobnie jak w roku ubie-
głym, wyniosła 55000,00 zł. Szkolenia beneficjentów prze-
prowadziliśmy w czerwcu w 11 gminach na obszarze dzia-
łania LGD „RW” – mówi Maciej Puławski ze Stowarzyszenia 
Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju. Oprócz Macieja Puław-
skiego szkolenia z ramienia Stowarzyszenia Kastor prowa-
dzili także: Artur Dzięcioł, Monika Kur i Ewa Gawrońska.

LGD „Równiny Wołomińskiej” podczas szkoleń reprezen-
tował Jakub Bartkiewicz, który w pierwszej edycji Działaj 
Lokalnie wspólnie z Ewą Gawrońską przeprowadzał moni-
toringi i pomagał beneficjentom pomyślnie przejść przez 
ostatnie etapy projektów, czyli przez rozliczenie ich od 
strony finansowej. – W tej edycji programu zajmowałem 
się między innymi doradzaniem i pomaganiem beneficjen-
tom, którzy konsultowali się z nami w przypadku wątpliwo-
ści przy wypełnianiu wniosków – mówi Jakub Bartkiewicz.

Nabór wniosków trwał od 1 czerwca do 1 lipca 2014 
r. Złożono łącznie 40 wniosków na łączną kwotę około  
210 000 tys. zł.:
Brańszczyk                           - 4 wnioski na kwotę 22 925,00 zł
Długosiodło                       - 4 wnioski na kwotę 21 468,00 zł
Jadów                                     - 1 wniosek na kwotę 5 220,00 zł
Klembów                             - 4 wnioski na kwotę 22 930,00 zł
Poświętne                           - 3 wnioski na kwotę 13 085,00 zł
Rząśnik                                   - 1 wniosek na kwotę 5 350,00 zł

Sadowne                              - 3 wnioski na kwotę 14 505,70 zł
Strachówka                         - 4 wnioski na kwotę 14 462,50 zł
Tłuszcz                          - 10 wniosków na kwotę 50 167,00 zł
Wołomin                              - 2 wnioski na kwotę 10 995,00 zł
Wyszków                               - 1 wniosek na kwotę 5 000,00 zł
Zabrodzie                             - 1 wniosek na kwotę 6 000,00 zł
Zielonka                               - 3 wnioski na kwotę 17 650,00 zł

Organizatorzy konkursu serdecznie 
dziękują za zaangażowanie granto-
biorców i złożenie ofert. Obecnie (po-
czątek lipca 2014) trwa badanie zło-
żonych wniosków, następnie zostanie 
powołana komisja grantowa, która 
oceni wnioski pod względem mery-
torycznym. Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane niezwłocznie po zakoń-
czeniu prac komisji na stronie: 

http://dzialajlokalnie.waw.pl

17 czerwca, szkolenie w punkcie informacyjnym LGD 
„Równiny Wołomińskiej” w Wyszkowie

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na obszarze działania naszej LGD program ten jest realizowany 
wspólnie z naszym partnerem Stowarzyszeniem Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju z siedzibą w Tłuszczu.

13 czerwca, szkolenie w siedzibie Klubu Aktywnych 
Mieszkańców Trzecia Strona w Wołominie

25 czerwca, szkolenie w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„U Kaflika” w Brańszczyku
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Rozmowa z Przewodniczącym LGD „RW” Januszem Tomaszem Czarnogórskim

Jak wyglądały początki LGD „Równiny 
Wołomińskiej”?

Janusz Tomasz Czarnogórski – W zwią- 
zku z uruchomieniem perspektywy fi-
nansowej na lata 2007-2013, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich zakładał, że 
na terenie całego kraju powstaną oddol-
nie Lokalne Grupy Działania, które zajmą 
się dystrybucją części unijnych dotacji, 
skierowanych właśnie na rozwój obsza-
rów wiejskich. Lokalne Grupy Działania to 
zrzeszenia, w których spotykają się przed-
stawiciele trzech sektorów: publicznego, 
społecznego i gospodarczego. Oznacza 
to, że członkami LGD mogą być przedsta-
wiciele samorządów, organizacji pozarzą-
dowych oraz przedsiębiorcy. Gdy w 2007 
roku zostałem wiceburmistrzem Tłusz-
cza na jednym ze szkoleń zetknąłem się  
z programem Leader i ideą lokalnych 
grup działania. To było impulsem do ze-
brania grupy ludzi „pozytywnie zakręco-
nych” z terenu naszego powiatu, którzy 
wkrótce powołali do życia LGD „Równiny 
Wołomińskiej”.

Co sprawiło, że został Pan Przewodni-
czącym Rady tego stowarzyszenia?

Byłem jednym z pomysłodawców powo-
łania LGD i od samego początku aktywnie 
uczestniczyłem w jego narodzinach. Za-
pewne dlatego na zebraniu założyciel-
skim delegaci obdarzyli mnie zaufaniem  
i wybrali przewodniczącym Rady LGD 
„RW”. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
to Rada zajmuje się oceną wniosków skła-
danych przez beneficjentów ubiegających 
się o dofinansowanie. 

Dlaczego Tłuszcz stał się siedzibą 
LGD, które w nazwie ma „Równinę Wo-
łomińską” a obejmuje swoim zasięgiem 
znaczną część Lasów Łochowskich i po-
łożonej za Bugiem Puszczy Białej?

To tylko pokazuje, gdzie narodziło się 
LGD i że to w Tłuszczu byli „pionierzy”. Po-
czątkowo do zrzeszenia należało 6 gmin 
(Tłuszcz, Wołomin, Poświętne, Jadów, 
Strachówka, Klembów), a z czasem nasza 
„Równina Wołomińska” sięgnęła dalej niż 
wskazywałaby na to nazwa geograficzna. 
Poza tym w pierwszych miesiącach działal-

ności LGD to Gmina Tłuszcz wsparła młodą 
organizację zapleczem technicznym i me-
rytorycznym.  

Wielu przeciętnych mieszkańców nie 
wie, czym zajmuje się LGD, ani jaki jest 
jego potencjał. Mógłby Pan podać przy-
kłady, które obrazują to, czym napraw-
dę są takie stowarzyszenia?

LGD nie zajmuje się prostym „rozda-
waniem” pieniędzy. Działamy w oparciu  
o Lokalną Strategię Rozwoju, która defi-
niuje, jakie obszary aktywności społecznej 
i gospodarczej powinny być na danym te-
renie wspierane. Z perspektywy lokalnej 
łatwiej nam ocenić, czy dany projekt wpi-
suje się w potrzeby danej gminy czy miej-
scowości, niż gdyby takiej oceny dokony-
wał urzędnik z Warszawy. Mamy środki na 
małe projekty – w ich ramach można urzą-
dzić plac zabaw, zorganizować imprezę 
plenerową albo warsztaty dla młodzieży. 
Wspieramy samorządy i związki wyzna-
niowe w twardych projektach infrastruk-
turalnych (budowa wiejskiego chodnika, 
remont świetlicy, budowa boiska i inne). 
Mamy osobną pulę przeznaczoną na 
wspieranie drobnej przedsiębiorczości  
i tworzenie mikroprzedsiębiorstw i miejsc 
pracy w środowisku wiejskim. Dla rolni-
ków, którzy chcą rozszerzać swoją dzia-
łalność mamy programy umożliwiające 
np. zakup maszyn rolniczych z dofinan-
sowaniem lub urządzenie gospodarstwa 
agroturystycznego.

Czy to wszystkie programy, które ob-
sługuje LGD?

Oczywiście, nie. Niedawno ogłosiliśmy 
konkurs stypendialny skierowany do te-
gorocznych maturzystów, którzy wybie-
rają się na studia dzienne... Z kolei ze Sto-
warzyszeniem Kastor współorganizujemy 
II edycję programu Działaj Lokalnie skiero-
wanego do lokalnych stowarzyszeń i grup 
nieformalnych...

Jak to wygląda w liczbach?
To niewiarygodne, ale od chwili po-

wstania nasza LGD podwoiła obszar 
swojego działania. Dziś mieszka na nim 
łącznie 170 tys. mieszkańców! W cią-
gu pięciu lat działalności w konkursach 
przez nas ogłaszanych beneficjenci

Ksiądz dr Waldemar Sierpiński oprowadza Janusza Tomasza Czarnogórskiego 
po rewitalizowanym placu przykościelnym. 80% środków na tę inwestycję 
pozyskano za pośrednictwem LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Pięć lat działalności LGD 
Spotkanie założycielskie odbyło się jeszcze w 2008 roku, ale KRS nadano Stowarzyszeniu dopiero kilka 
miesięcy później. Także pierwsze środki za pośrednictwem LGD „Równiny Wołomińskiej” pojawiły się  
w 2009 roku, czyli pięć lat temu. Członkowie-założyciele na prezesa Lokalnej Grupy Działania powołali Rafała 
Rozparę z Jadowa. Przewodniczącym Rady wybrano Janusza Tomasza Czarnogórskiego, wiceburmistrza 
Tłuszcza w latach 2007-2010, a obecnie radnego Powiatu Wołomińskiego. Od chwili powstania LGD „RW” 
przetransferowała na obszar swojego działania prawie dwadzieścia milionów złotych...



www.lgdrw.pl

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 9nr 8/2014

otrzymali łącznie ponad 21 mln zł. To 
duże koło zamachowe dla naszych lo-
kalnych społeczności. Trzeba pamiętać, 
że także budżety gmin pozyskały od nas 
niemałe środki. Tylko w gm. Tłuszcz z do-
finansowaniem uzyskanym dzięki LGD 
udało się w ostatnich latach wybudować: 
boiska sportowe w Jasienicy, Stryjkach  
i Mokrej Wsi (w budowie); 6-7 wiejskich  
i osiedlowych placów zabaw i wiele in-
nych inwestycji.

W centrum Postolisk urządzany jest 
obecnie plac przykościelny, także dzię-
ki środkom z LGD...

Dokładnie tak! Będą się na nim odbywa-
ły imprezy o charakterze religijnym i kultu-
ralnym integrujące lokalną społeczność.  
Z wnioskiem do LGD wystąpił Proboszcz 
Parafii w Postoliskach ks. dr Waldemar  
Sierpiński. Zaplanował inwestycję wartą 
ponad 250 tys. zł. Ostatecznie okazało się,  
że to zadanie dostało dofinansowanie  
w wysokości nieco ponad 200 tys. zł  
i obecnie jest w trakcie realizacji. To najle-
piej pokazuje, że jako LGD „Równiny Wo-
łomińskiej” wnosimy wiele dobrego, że 
nasze istnienie ma sens!

Prezes LGD Rafał Rozpara wspo-
minał, że w Postoliskach będzie je-
den z przystanków wytyczanej  
w naszej diecezji Drogi Jakubowej. 

Zgadza się, Prezes Rozpara jako przed-
stawiciel Zarządu LGD ustalił z Ordynariu-
szem Diecezji Warszawsko-Praskiej zarów-
no przebieg samej Drogi Jakubowej, jak  
i miejsca, w których będą mogli zatrzymać 
się pielgrzymi. Nowy plac przykościelny 
w Postoliskach będzie doskonałym miej-
scem na postój. Mam nadzieję, że takich 
przystanków uda się w okolicy urządzić  
z czasem więcej, bo pielgrzym to gość, 
którego wypadnie godnie przyjąć.

LGD wyznacza Drogi Jakubowe za 
unijne pieniądze. Czy to nie jest para-
doks?

Pamiętajmy, że z budżetu unijnego 
otrzymujemy środki, które nam się należą. 
Dzięki nim możemy rozwijać nasze Małe 
Ojczyzny. Tak się składa, że mało religijna 
Unia objęła ochroną Drogi Jakubowe ja-
ko kulturowe dziedzictwo całej Europy. To 
dla Polski szansa, by wpisać się w europej-
ską sieć szlaków pątniczych i „promować” 
nasze wiejskie parafie, lokalne sanktuaria  
i pokazać, że polska ludowa pobożność to 
nie wyraz zacofania, a powód do dumy.

Czym zajmuje się Pan poza pracą  
w LGD?

Obecnie pracuję w Zarządzie Miejskie-
go Zakładu Oczyszczania w Wołominie. 
To firma, która od wielu lat zajmuje się 
utrzymaniem czystości i zagospodaro-
waniem odpadów komunalnych. 

Już niedługo uruchomimy nowocze-
sny, spełniający europejskie standardy 
zakład zagospodarowania odpadów. 
Pozyskaliśmy na ten cel prawie 9 mln zł 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. To gwarantu-
je, że inwestycja ta ma być przyjazna lu-
dziom i środowisku. 

Jako wiceburmistrz Tłuszcza był Pan 
pomysłodawcą utworzenia ekologicz-
nej sortowni w Wólce Kozłowskiej. Dla-
czego ten obiekt nie powstał?

Projekt i dofinansowanie uzyskaliśmy 
pod koniec poprzedniej kadencji. Budo-
wa zakładu miała być realizowana już po 
wyborach, które wyłoniły nowe władze sa-
morządowe w Tłuszczu. Niestety, nasi na-
stępcy, po protestach kilku mieszkańców 
zaniechali realizacji tej inwestycji. Szkoda, 
bo gmina straciła w ten sposób ponad mi-
lion zł dotacji.

Mówiąc o unijnych dotacjach nie spo-
sób nie wspomnieć o Pałacu w Chrzę-
snem. Jest Pan radnym powiatowym, 
a kilka tygodni temu Zarząd Powiatu 
wystąpił z uchwałą przekreślającą pla-
ny powołania w tym obiekcie jednostki 
kultury. Dlaczego?

Jestem zbulwersowany tym, że radni 
otrzymali projekt uchwały dopiero na 
sesji. Temat ten nie był wcześniej oma-
wiany na komisjach: Dziedzictwa Na-
rodowego i Rozwoju Gospodarczego.  
Z analizy pism między starostwem, a Mi-
nisterstwem Rozwoju Gospodarczego  
i Mazowiecką Jednostką Wdrażania Pro-
jektów Unijnych dowiedzieliśmy się, że 
grozi nam utrata wielomilionowej dota-
cji, gdybyśmy powołali jednostkę kultury 
przed ukończeniem wszystkich zaplano-
wanych prac. 

Co będzie dalej z Chrzęsnem?
Jako radny powiatowy i mieszkaniec 

gminy Tłuszcz mam nadzieję, że w końcu 
powstanie tam instytucja zajmująca się 
kulturą, sztuką i dziedzictwem narodo-
wym i otworzy swoje podwoje dla  miesz-
kańców gminy i gości.

Ci, którzy znają Pana osobiście, mó-
wią, że jest Pan bardzo zapracowanym 
człowiekiem, że nie potrafi Pan być bez-
czynny. Naprawdę tak jest?

Lubię mieć poczucie, że dobrze wypeł-
niam swoje obowiązki i nie potrafię od-
kładać ważnych spraw na jutro. Jestem 
aktywny, angażuję się jednocześnie w róż-
ne projekty i formy aktywności społecz-
nej. Mam wiele pomysłów, które czekają 
na realizację, gdy pojawią się sprzyjające 
okoliczności...

Rozmawiała Monika Karpińska 

Rozmowa z Przewodniczącym LGD „RW” Januszem Tomaszem Czarnogórskim

„Równiny Wołomińskiej”
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W którym roku gmina Wyszków przystąpiła do LGD 
„Równiny Wołomińskiej” i co przesądziło o decyzji sa-
morządu, by przystąpić do tego zrzeszenia?
Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski – Uchwałę 
o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wo-
łomińskiej” Rada Miejska w Wyszkowie podjęła 30 września 
2010 roku. Na naszą decyzję o przystąpieniu do LGD „Równi-
ny Wołomińskiej” wpłynęła przede wszystkim  otwierająca się 
w ten sposób możliwość pozyskania środków na różnorodne 
przedsięwzięcia służące rozwojowi naszej lokalnej społecz-
ności, rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i podno-
szeniu aktywności obywateli. Silny może więcej – uznaliśmy, 
że wspólnie gminne samorządy są silniejszym partnerem,  
a tym samym łatwiej im będzie pozyskać fundusze na lokalną 
aktywność. Stawiamy na współpracę samorządową.

Jakie najważniejsze zadania inwestycyjne udało się 
zrealizować w gminie Wyszków dzięki środkom europej-
skim pozyskanym z tego źródła?

Bardzo istotną z punktu widzenia naszych mieszkańców 
inwestycją wspieraną środkami LGD była kontynuacja budo-
wy świetlicy wiejskiej w Leszczydole Działki. Powstało w ten 
sposób znakomite miejsce wiejskiej integracji, edukacji, ak-
tywizacji społecznej. Także z pomocą LGD wybudowaliśmy 
chodniki w sołectwach naszej gminy: Łosinnie, Gulczewie, 
Olszance i Leszczydole Nowiny.  Aktualnie realizowane są in-
westycje związane z doposażaniem wiejskich placów zabaw 
w Drogoszewie, Leszczydole Nowinach, Olszance, Łosinnie, 
Leszczydole Starym, Lucynowie  i Rybnie. W ten sposób ła-
twiej i skuteczniej realizować politykę zrównoważonego 

rozwoju miasta i sołectw Gminy Wyszków. Szybciej też likwi-
dujemy zapóźnienia infrastrukturalne i podnosimy swoją 
samorządową atrakcyjność. A realizujemy przede wszystkim 
te inwestycje, które służą naszym mieszkańcom.

LGD „RW” współfinansuje także mniejsze projekty. Ja-
kie udało się zrealizować w gm. Wyszków?

To głównie przedsięwzięcia związane z pielęgnowaniem  
i utrwalaniem naszej tradycji i lokalnej tożsamości. Jednym  
z takich projektów był projekt, w ramach którego nasz folklo-
rystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wyszków” wziął udział w „Ku-
lisach Mazowsza”, odwiedzając Matecznik ZPiT „Mazowsze”, 
projekt obejmował też zakup strojów ludowych dla naszego 
zespołu. Obecnie realizujemy projekty związane z budową  
i uzupełnianiem infrastruktury rekreacyjnej i sportowej 
na terenie gminy, doposażaniem boisk i placów zabaw. Te 
mniejsze projekty służą zarówno poprawie infrastruktury 
technicznej, jak też budowie naszego kapitału społecznego.

LGD ma także pulę środków, którymi współfinansuje 
wydarzenia kulturalne i różne imprezy. W jakim zakresie 
gm. Wyszków korzystała z tych środków?

Gmina Wyszków korzysta z tego wsparcia bardzo ak-
tywnie, promując zarazem samą LGD „Równiny Wołomiń-
skiej”. Jedną z takich imprez jest nasz wspaniały, smacz-
ny i wyjątkowy Festiwal Miodu i Chleba w Kamieńczyku, 
promujący naturalne walory Gminy Wyszków. Już te-
raz zapraszam na kolejną, trzecią festiwalową edycję 
w niedzielę, 3 sierpnia. Wsparcie LGD wykorzystaliśmy 
także organizując Wyszkowski Dzień Bez Samochodu –  
w ramach tej imprezy promujemy turystykę rowerową, 

zdrowy tryb życia i atrakcje przyrodnicze  
i historyczne naszej gminy. Przy udziale fun-
duszy LGD organizowaliśmy również naszą 
cykliczną imprezę sportowo – rozrywkową: 
Międzysołeckie Igrzyska Sportowo – Rekre-
acyjne w Gulczewie a także folklorystycz-
ny przegląd „Piękno tradycji”. Nasz kalen-
darz imprez jest bardzo bogaty, właściwie  
w każdy weekend proponujemy wyda-
rzenia artystyczne, sportowe, kulturalne. 
I bardzo często do współpracy i współor-
ganizacji zapraszamy LGD „Równiny Woło-
mińskiej”. W przypadku Festiwalu Miodu  
i Chleba w Kamieńczyku współpracujemy 
w organizacji od samego początku.

Ile łącznie środków w różnych nabo-
rach pozyskała gm. Wyszków od począt-
ku przynależności do LGD „RW”?

Według naszych szacunków to kwota ok. 
miliona złotych. 

Jakie inwestycje, w oparciu o środ-
ki unijne, planujecie w najbliższych la-
tach?

Zamierzamy przede wszystkim inwesto-
wać w infrastrukturę techniczną, z jednej 

Prawie milion złotych
Wyszków to jedna z trzech miejsko-wiejskich gmin (obok Wołomina i Tłuszcza) wchodzących w skład LGD 
„Równiny Wołomińskiej”. O tym, na jakie zadania przeznaczane są środki finansowe pozyskiwane dzięki 
naszemu zrzeszeniu, rozmawiamy z Grzegorzem Nowosielskim, gospodarzem nadbużańskiego grodu...

Jesteśmy technicznie i proceduralnie gotowi do realizacji budowy małej 
obwodnicy miasta – mówi Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski

GMINA WYSZKÓW
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dzięki LGD „ RW ”
strony podnoszącą atrakcyjność inwestycyjną miasta, z drugiej  – 
komfort zamieszkiwania w nim, a więc infrastrukturę okołodro-
gową, kanalizację, oświetlenie uliczne, chodniki, parkingi.  Od 
kilku lat systematycznie inwestujemy w dzielnicę przemysłową 
Wyszkowa, dzięki czemu udaje się nam podnosić jej atrakcyjność 
i pozyskiwać inwestorów, dzięki którym powstają nowe miejsca 
pracy w mieście. Oczywiście, największe potrzeby są w zakresie 
dróg i od lat bardzo konsekwentnie unowocześniamy i moderni-
zujemy nasze drogi. Dziś Wyszków może się pochwalić naprawdę 
dobrą komunikacją. Problemem są dla nas tylko te drogi, których 
zarządcami nie jesteśmy i w które zainwestować nam nie wolno.

Czy Wyszków jest przygotowany na koleją perspektywę fi-
nansową 2014-2020? Jak wygląda zadłużenie gminy?

Potrafimy skutecznie sięgać po unijne fundusze i jesteśmy 
gotowi na nową unijną perspektywę. Nasze zadłużenie jest na 
bezpiecznym poziomie, nie jesteśmy ograniczeni w możliwości 
inwestowania. Choć oczywiście, czasy dla samorządów nie są 
łatwe. Sytuacja finansowa Gminy Wyszków jest stabilna, dzię-
ki oszczędnościom i racjonalnej polityce finansowej spokojnie 
przetrwaliśmy okres spowolnienia gospodarczego. Aczkolwiek 
mamy tez świadomość, że sięganie po unijne pieniądze będzie 
coraz trudniejsze. Tymczasem dzięki temu wsparciu uczyniliśmy 
cywilizacyjny skok. Gmina Wyszków w ciągu ostatnich dziesię-
ciu lat pozyskała z unijnej pomocy blisko 24 miliony złotych.

W perspektywie finansowej 2014-2020 duża część środ-
ków z budżetu UE ma być skierowana na infrastrukturę,  
w tym drogową. Czy gmina Wyszków dysponuje planami  
i projektami, które umożliwią budowę np. małej obwodnicy 
miasta, która rozładowałaby korki w Wyszkowie?

Jesteśmy technicznie i proceduralnie gotowi do realizacji in-
westycji budowy małej obwodnicy miasta. O realizację tej in-
westycji zabiegamy od dawna. Dysponujemy także dokumen-
tacjami technicznymi innych planowanych przez nas inwestycji, 
gdyby tylko pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania 
unijnego, będziemy w stanie z niej skorzystać. Bardzo dużą 
wagę przykładamy do procedury przygotowania inwestycji,  
w czasie, gdy możliwości inwestycyjne samorządu są ogranicza-
ne, choćby przez kryzys finansowy, skupiamy się na starannym 
przygotowaniu planów i projektów. 

Wyszków to miasteczko nad Bugiem, na skraju Puszczy 
Białej. W jakim zakresie udaje się Państwu wykorzystać to 
wyjątkowo atrakcyjne położenie?

 Stawiamy przede wszystkim na turystykę weekendową, orga-
nizację atrakcji turystycznych z myślą o naszych mieszkańcach  
i tych, którzy spędzają czas na setkach działek ulokowanych wo-
kół, w urokliwych częściach naszej gminy. Właśnie realizujemy 
duży projekt z dofinansowaniem unijnym, dzięki któremu two-
rzymy kompleksową i profesjonalną ofertę turystyczno – rekre-
acyjną. Stawiamy na innowacje, między innymi questing, wyko-
rzystujemy nowe technologie, ale także powstaną nowe miejsca 
wypoczynku, miejsce widokowe nad Bugiem. I już mamy po-
mysł na kontynuację tego projektu, złożyliśmy stosowny wnio-
sek o dofinansowanie jego drugiego etapu. Gmina Wyszków jest 
znakomitym miejscem do spokojnego odpoczynku w przyjaźni 
z naturą, turystyki rodzinnej i agroturystyki, korzystania z takich 
przyjemności, jak spływy kajakowe, rajdy rowerowe  czy piesze 
wędrówki. Fajnie i aktywnie się u nas odpoczywa. 

Rozmawiał Robert Szydlik

5 sierpnia 2013 r. – Festiwal Miodu i Chleba  
w Kamieńczyku

18 stycznia 2014 r. – uroczyste otwarcie świetlicy  
w Leszczydole. Na zdjęciu od lewej: Sołtys  

Leszczydołu Działek Henryk Borkowski,  
burmistrz Grzegorz Nowosielski, sołtys  

Leszczydołu Podwielątek Janusz Rogulski

13 lipca 2014 r. – Igrzyska sportowo-rekreacyjne  
w Gulczewie
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Utrzymać się z rolnictwa
Pan Mirosław Maguza jest gospodarzem niewielkiego gospodarstwa rolnego w Grabiu Starym  
w gminie Wołomin. W wołomińskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego dowiedział się o możliwości zdobycia 
dofinansowania na zakup maszyn rolniczych, dzięki którym usprawni własną produkcję rolną i będzie mógł 
świadczyć usługi dla okolicznej ludności, która podobnie jak on gospodarzy na niewielkich areałach.

Skąd dowiedział się Pan o możliwości uzyskania dofi-
nansowania na zakup sprzetu rolniczego?

Mirosław Maguza – Powiedziano mi o tym w Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego w Wołominie. Początkowo byłem prze-
konany, że nie uda mi się zdobyć tego dofinansowania, ale 
postanowiłem zaryzykować.

Trudno było spełnić wszystkie wymagania i wypełnić 
potrzebne dokumenty?

Dla mnie jako rolnika te dokumenty wyglądały bardzo 
poważnie. Nie wiem, czy sam dałbym sobie z tym radę i tu 
muszę serdecznie podziękować za pomoc pani Grażynie Wa-
laszczyk. To ona mnie przekonała, że damy radę.

Złożyliście dokumenty w Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i co było dalej?

Odesłano nam dokumenty z kilkunastoma poprawkami. 
Tak się zdenerwowałem, że chciałem te wszystkie papiery 
cisnąć na rozpałkę pod kuchnię. Chciałem zrezygnować, ale 
mnie Pani Grażyna rozbroiła mówiąc: „Panie Mirku, nie od-
puszczajmy, szkoda by było mojej pracy przy pisaniu tego 
wniosku”. Potem okazało się, że wniosek był wypełniony do-
brze. Ktoś w Warszawie się pomylił. 

Zakupione maszyny bedą służyły w Pana gospodar-
stwie a dodatkowo zarobi Pan pomagając sąsiadom...

Tak. Zakupiony ciągnik z ładowarką i owijarką pomogą mi 
się utrzymać wyłącznie z rolnictwa. Te maszyny służą w pro-
dukcji rolnej do zbierania i pakowania słomy, siana i zielonek 
przeznaczonych na paszę dla zwierząt.

Rozmawiał Robert Szydlik

Za ciągnik marki Zetor, ładowarkę i owijarkę pan Maguza zapłacił 209 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło 85 tys. zł.

Zakupiony sprzęt rolniczy pozwoli panu Maguzie na 
utrzymanie się wyłącznie z pracy w rolnictwie

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013
Cel: Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, 
działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia 
poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
2) usług dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej, z wyjątkiem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu; 4) rzemiosła 
lub rękodzielnictwa; 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją  
i wypoczynkiem; 7) usług transportowych; 8) usług komunalnych; 9) przetwórstwa, z wyjątkiem produktów objętych załącznikiem I do 
Traktatu; 10)magazynowania lub przechowywania towarów; 11)wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, 
doradztwa lub usług informatycznych. 
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Odnowa i rozwój wsi  
Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/975/2014 z dnia 26 maja 2014 r. 
LGD „RW” sporządzono listę wniosków wybranych do realizacji. 
Dofinansowanie otrzymało osiem projektów na łączną kwotę 
1 379 800,00 zł.
Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Gmina Brańszczyk: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Białebłoto-Kobyla, wnioskowana kwota 48 904,00 zł
Gmina Klembów: Budowa ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy  
Szkole w Klembowie, wnioskowana kwota 186 875,00 zł
Gmina Klembów: Budowa ogólnie dostępnego boiska do piłki  nożnej przy  
Szkole w Dobczynie, wnioskowana kwota 175 000,00 zł
Gmina Sadowne: Remont boiska piłkarskiego i bieżni sportowej oraz  
wykonanie parkingu na 44 miejsca postojowe w Sadownem, wnioskowana 
kwota 350 605,00 zł
Gmina Strachówka: Odnowa wsi Strachówka poprzez budowę chodnika  
i miejsc postojowych wraz z elementami odwodnienia przy ul. Marii 
Konopnickiej, wnioskowana kwota 136 608,00 zł
Gmina Długosiodło: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach  
Dalekie i Jaszczułty, wnioskowana kwota 144 562,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej  
Trójcy w Niegowie: Zagospodarowanie  
przestrzeni publicznej przy  kościele pw.  
Świętej Trójcy w Niegowie (na zdjęciu obok),  
wnioskowana kwota 242 253,00 zł
Gmina Wyszków: Wzrost aktywności  
gospodarczej kobiet poprzez budowę  
infrastruktury w postaci chodników we  
wsi Kamieńczyk oraz Lucynów Duży,  
wnioskowana kwota 94 993,00 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW 

Małe projekty 
Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/975/2014 z dnia 26 maja 2014 r. 
LGD „RW” sporządzono listę wniosków wybranych do realizacji. 
Dofinansowanie otrzymało osiem projektów na łączną kwotę 
267 949,18 zł.
Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Gmina Strachówka: Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie  
świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego, 
wnioskowana kwota 19 977,60 zł
Iwona Zdziarstek (gm. Brańszczyk i gm. Długosiodło): „Wakacyjna 
przygoda”, wnioskowana kwota 14 947,04 zł
Związek Strzelecki: Obóz Szkoleniowy Związku Strzeleckiego w Bemowie 
Piskim (gm. Biała Piska), wnioskowana kwota 33 113,02 zł
Gmina Długosiodło: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  
Olszaki, wnioskowana kwota 25 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Matki Bożej Częstochowskiej  
w Urlach: Pogodne Wieczory 2014 
(na zdjęciu obok), wnioskowana 
kwota 40 320,00 zł
Biblioteka Publiczna  
Gminy Jadów: 
Renowacja pomnika nagrobnego  
Józefa Zamoyskiego jako pomysł na  
aktywizację kobiet wiejskich,  
wnioskowana kwota 25 000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie: Chronimy dziedzictwo  
kulturowe gminy Klembów, wnioskowana kwota 49 995,52 zł
Domako Sadowski. Iwona Sadowska: Energia odnawialna jako  
wspomaganie działalności gospodarczej, wnioskowana kwota 19 996,00 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej  

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/955/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. 
LGD „RW” sporządzono listę wniosków wybranych do realizacji. 
Dofinansowanie otrzymały dwa projekty na łączną kwotę 
126 163,50 zł.
Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Małgorzata Wiśniewska, Rozalin gm. Strachówka:  
Inwestycja polega na zakupie wyposażenia w postaci mebli ogrodowych: 
stołów, ław, huśtawek, hamaków, jak również trampoliny, piłkarzyków, per- 
goli, drewutni, które będą służyły gościom w gospodarstwie agroturystycz-
nym: „Leszczynowe Zacisze”. W ramach inwestycji zwiększona będzie ilość pun- 
któw oświetleniowych na zewnątrz budynku oraz wybudowany będzie grill,  
pozwoli to na spędzanie czasu na świeżym powietrzu niezależnie od pory. 
Wyposażenie to posłuży agroturystom zarówno do wypoczynku jak i aktyw-
nego spędzania czasu na wsi. 
Wnioskowana kwota 26 163,50 zł
Grażyna Suchta, Janowo gm. Rząśnik:  
Przedmiotem operacji jest wynajem maszyn rolniczych dla gospodarstw 
rolnych. W tym celu zakupiona zostanie przyczepa rolnicza, pług obracalny 
4 skibowy, agregat uprawowy. Wynajem maszyn rolniczych przyczyni się do 
osiągnięcia dodatkowych dochodów dla gospodarstwa. Oferta obejmowała 
będzie działalność na terenie powiatu wyszkowskiego oraz powiatu wołomiń-
skiego, a rozpropagowanie usług w dużej mierze zamierzam oprzeć poprzez 
ogłoszenia internetowe oraz współpracę z firmami handlującymi środkami  
dla rolnictwa. 
Wnioskowana kwota 100 000,00 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw  

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/948/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. 
LGD „RW” sporządzono listę wniosków wybranych do realizacji. 
Dofinansowanie otrzymały trzy projekty na łączną kwotę 
656 152,00 zł.
Beneficjenci i realizowane przez nich zadania
Cecylia Witkowska, Letnisko Nowy Jadów:  
Operacja dotyczy budowy nowoczesnego sklepu ogólnospożywczego i che-
micznego o powierzchni 500 m2. Będzie to sklep samoobsługowy z dużym  
i wygodnym parkingiem, wyposażony w nowoczesne regały, lady i chłodnie  
z agregatami energooszczędnymi. Sklep będzie posiadał duże zaplecze maga-
zynowe, a tam chłodnie do przechowywania wędlin i warzyw oraz możliwość 
towarowania paletowego. Nieodzowny element stanowić będzie zaplecze 
socjalne zarówno dla obecnego jak i nowozatrudnionego personelu. Będzie  
to największy sklep na terenie gminy Jadów. 
Wnioskowana kwota 298 000,00 zł
JSJ SC Sławomir Godlewski Jacek Godlewski, Jaszczułty gm. Długosiodło: 
Rozwój działalności oraz podwyższenie konkurencyjności spółki poprzez utwo- 
rzenie Placówki Zapewniającej Całodobową Opiekę Osobą w Podeszłym Wieku:  
etap pierwszy – roboty budowlane i adaptacja budynku byłej szkoły na potrze- 
by biurowo-organizacyjne w ramach rozpoczęcia nowej działalności 
Wnioskowana kwota 298 770,00 zł
Magdalena Banaszek, Długosiodło: 
Produkcja tablic aluminiowych metodą tłoczenia oraz tablic z  tworzyw  
sztucznych metodą grawerowania. 
Wnioskowana kwota 298 770,00 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW 
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Rzeczpospolita Tłuszczańska 1944
PATRONATY LGD „RW” – REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE

Nie ma się czego obawiać! Wszystko 
spowodowane było już trzecią na te-
renie Tłuszcza inscenizacją historyczną 
pt. „Rzeczpospolita Tłuszczańska. Lato 
1944”. Miała ona miejsce 21 czerwca 
2014 r. na placu przy starym Urzędzie 
Gminy. W wydarzeniu, które wyreży-
serował Jarosław Stryjek, wzięła udział 
stworzona z mieszkańców naszej gmi-
ny, nieoficjalna grupa rekonstrukcyjna.

– Tłuszcz ma swoją historię. Nie wszy-
scy ją znają. Chcemy w atrakcyjny spo-
sób przedstawiać wydarzenia, które 

miały miejsce w przeszłości na terenie 
naszej gminy. Jednym ze sposobów są 
inscenizacje historyczne takie jak obec-
na i ta z poprzedniego roku – mówi w 
imieniu organizatorów Paweł Ciszyński. 
– Podstawowym celem realizowanych 
przez nas rekonstrukcji jest aktywizacja 
i integracja lokalnej społeczności naszej 
gminy. Chcemy łączyć pokolenia. W in-
scenizacji zaangażowani byli seniorzy, 
dorośli, młodzież oraz dzieci, a w kil-
ku przypadkach nawet całe rodziny – 
kontynuuje. – Naszą ideą jest, aby jak 

największa liczba osób w każdym wie-
ku miała możliwość angażowania się  
w takich przedsięwzięciach nie tylko 
jako widz, ale również jako aktywny 
uczestnik – podkreśla Paweł Ciszyński.

W inscenizację wydarzenia zaangażo-
wanych zostało wiele osób i instytucji, 
m.in. harcerze, seniorzy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, członkowie Stowarzy-
szenia Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony 
„Kobra”, uczniowie Płockiego Uniwersy-
tetu Ludowego oddział w Wołominie, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ja-
sienicy a także znane grupy rekonstruk-
cyjne: Stowarzyszenie „GRH Powstaniec 
Śląski”, Stowarzyszenie Historyczno-
Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nad-
wiślańskich i Stowarzyszenie Historycz-
ne Ostfront.

Przedsięwzięcie jednak nie odbyłoby 
się bez wsparcia finansowego, którego 
udzielili: Burmistrz Tłuszcza, Lokalna 
Grupa Działania „Równiny Wołomiń-
skiej”, Stowarzyszenie na Rzecz Orga-
nizowania Społeczności Lokalnych AB 
OVO, przedsiębiorcy i osoby prywat-
ne...

Zebrani dzięki temu wydarzeniu mo-
gli poznać kawałek historii dotyczącej 
miasta, które mają „w zasięgu ręki”. Warto 
wspierać takie inicjatywy. Prowadzi to do 
integracji mieszkańców, co jest jednym  
z celów przedsięwzięcia.

Aneta Stankiewicz
Skrót artykułu zamieszczonego w „Stacji Tłuszcz”, nr 

6-7/2014 z 1 lipca 2014 r. 
Zdjęcia: Organizatorzy

„Niemcy” ze Stowarzyszenia Historycznego Ostfront 

Huk wystrzałów, echo wybuchów, dochodzące z oddali dźwięki wrogiej artylerii, odgłosy nadjeżdżających 
pojazdów wojskowych, przeraźliwe krzyki, płacz i lament… Czyżby wojna w Tłuszczu?

Także dzieci wzięły udział w tym historycznym spektaklu

Przysięga wojskowa żołnierzy Armii Krajowej 
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Norwid powiatowy

Jadowskie klimaty

25 i 26 marca w Zespole Szkół 
im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej  
w Strachówce odbył się VII Powiato-
wy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twór-
czości Cypriana Norwida, adresowa-
ny do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Pierwszego dnia zmie-
rzyły się drużyny ze szkół podsta-
wowych z Wszebor, Jadowa, Mokrej 
Wsi i Strachówki. Na podium sta-
nęły: Jadów – III miejsce, Wszebory 
- II miejsce i Strachówka – I miejsce. 
Nagrodę za prezentacje artystycz-
ną otrzymała Katarzyna Suchocka 
ze Szkoły Podstawowej w Jadowie. 
Zmagania zespołów sędziowali pan 
Andrzej Zbyszyński reprezentujący 
Starostwo Powiatu Wołomińskiego, 
Beata Trojanek – wiceprezes LGD 
Równiny Wołomińskiej, Anna Go-
łoś – kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Strachówce i Renata 
Karyś – doradca rolny w UG w Stra-
chówce. 

Drugiego dnia konkursu do Stra-
chówki przyjechało aż dwadzieścia 
drużyn gimnazjalnych z całego po-

wiatu: z Duczek, Ostrówka, Zielonki, 
Poświętnego, Starych Załubic, Ko-
byłki, Mokrej Wsi, Postolisk, Jadowa, 
Wołomina – Gimnazjum nr 5, nr 1, 
nr3, Ząbek, Tłuszcza, Radzyminia, 
Czarnej, Strachówki oraz reprezen-
tacja Gimnazjum w Stanisławowie  
z powiatu mińskiego, która nosi imię 
Cypriana Norwida. 

Po dogrywce między zespołem 
z Duczek i Starych Załubic trzecie 
miejsce zajęli Patrycja Kowal, Klau-
dia Gawrońska, Monika Jankowska 
ze Starych Załubic, na drugim upla-
sowała się drużyna z Gimnazjum nr 
4 z Wołomina w składzie Daria Mar-
ciniak, Joanna Marciniak, Przemy-
sław Kopania. Laureatkami konkur-
su zostały Anna Jarząbek, Marlena 
Grabska i Sylwia Karkosa ze Stra-
chówki. Dziesięć szkół przygotowa-
ło również część artystyczną. Była to 
poezja śpiewana, recytacje. Najlepsi 
w ocenie jury byli uczniowie z Tłusz-
cza Witold Baranowski, Angelika Ko-
walczyk i Anna Jakubiak.

Na podst.: www.zsstrachowka.pl

22 czerwca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jadowie odbyła się wystawa 
poplenerowa w ramach pleneru malar-
skiego „Jadowskie Klimaty”, a była pod-

sumowaniem pleneru trwającego od 
15 czerwca. W tym roku odwiedziło nas 
czternaścioro malarzy prezentujących 
różne style i techniki, a byli to: Tomasz 

Awdziejczyk, Dariusz Buczyński, Ga-
briela Czarnecka, Barbara Czerwińska, 
Zbigniew Dziwosz, Zdzisław Macho-
wicz, Janusz Maśnik, Antoni Omiotek, 
Katarzyna Orthwein, Jan Bonawentura 
Ostrowski, Eliza Pawlak, Lech Pawlak, 
Ewa Piasecka-Kudlacik i Ada Rakoczy.

W ramach otwarcia imprezy wystą-
pili młodzi aktorzy – Wiktoria Winnicka 
i Michał Siuchta. Zaprezentowali tekst 
napisany specjalnie na tę okazję przez 
p. Mariusza Kubata. Po przedstawie-
niu komediowym mogliśmy posłuchać 
muzyki poważnej, bowiem z Tłuszcza 
przybył tenor p. Arnold Kłymkiw. Po wy-
konaniu kilku utworów, takich jak: „Moja 
droga”, „Strangers In The Night”, czy „Con 
Te Partirò” przeszliśmy do drugiej części 
niedzielnego spotkania. Przedstawiono 
kolejno każdego z artystów biorących 
udział w plenerze, a potem uroczystego 
otwarcie wystawy dokonał Wójt Gminy 
Jadów Dariusz Kokoszka.

Na podst.: www.gokjadow.pl



Władze Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Skład Zarządu 
Prezes: Rafał Rozpara;  Wiceprezes: Beata Trojanek;  Sekretarz: Jacek Szymański

Czonkowie: Krzysztof Skołorzyński, Grażyna Kapaon, Krzysztof Jezierski

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

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

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

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

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

wymienionego rozporządzenia – partnerzy społeczni i gospodarczy. 

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

Członkowie: Leon Palesa, Paweł Bednarczyk, Marcin Żabicki

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