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Historia podejścia LEADER w Polsce to historia sukcesu. Po raz pierwszy polskie
społeczności lokalne uzyskały możliwość decydowania w takim stopniu i w sposób
bezpośredni o kierunkach rozwoju obszaru, na którym żyją. Określania w sposób
partnerski, poprzez uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania wszystkich zaintere-
sowanych mieszkańców, organizacje społeczne, przedsiębiorców i samorządy te-
rytorialne. Efektem wspólnej pracy tych podmiotów były Lokalne Strategie
Rozwoju, zawierające pożądaną przez mieszkańców obszaru jego docelową wizję
oraz kierunki i rodzaje działań umożliwiających jej realizację.

Co więcej, społeczności lokalne uzyskały także możliwość uzyskania wsparcia fi-
nansowego dla przeprowadzenia takich działań. I, chociaż procedury warunkujące
skorzystanie z tego wsparcia okazywały się często skomplikowane i restrykcyjne,
szansę tę na ogół dobrze wykorzystały. 

Celem tej publikacji jest zebranie i opisanie w jednym opracowaniu dorobku wy-
pracowanego w ramach programu LEADER w latach 2006 – 2015 na obszarze
wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Ten dorobek to już nie dziesiątki, ale setki zrealizo-
wanych projektów na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju obszaru. Jest
on efektem pracy zarówno wszystkich realizujących te projekty, jak i wizji i świa-
domości grupy ludzi, którzy w roku 2005 zaangażowali się w tworzenie Lokalnej
Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.

Korzyści z udziału społeczności obszaru Jeziora Zegrzyńskiego w realizacji podej-
ścia LEADER nie ograniczają się do pozyskania środków na realizację projektów
rozwojowych. Nie chodzi o negowanie ich znaczenia, gdyż zwiększyły one poten-
cjał gospodarczy obszaru oraz jakość infrastruktury społecznej i technicznej. Jed-
nak - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, powszechnie akceptowanymi
przez rozwiniętą część świata, a w Polsce podniesionymi do rangi zasady konsty-
tucyjnej – w dłuższej perspektywie ważniejsze dla rozwoju obszaru okażą się:
wzmocnione więzi międzyludzkie, pozyskana wiedza, większa aktywność spo-
łeczna, myślenie w kategoriach dobra wspólnego i umiejętność współpracy dla po-
mnażania tego dobra.
Naszą intencją jest  także, by publikacja  ta stanowiła swego rodzaju podziękowanie
dla wszystkich zaangażowanych w dotychczasowe wspólne działania rozwojowe
oraz inspirację dla  pozostałych, którzy dotychczas jeszcze się nie włączyli w nie. 

Z wyrazami szacunku

Edward Trojanowski 
Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń

Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
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O programie LEADER
Program LEADER był jednym z podjętych na przełomie lat 80-tych i 90-tyh XX wieku dzia-
łań mających na celu zreformowanie dotkniętej narastającym kryzysem, coraz bardziej kosz-
townej, a coraz mniej efektywnej Wspólnej Polityki Rolnej (wówczas) Wspólnot Europejskich.
Zainicjowanie programu wiązało się z realizacją nowego podejścia do rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa, stanowiącego odejście od polityki, w której jedyną funkcją wsi była
funkcja producenta żywności, praktycznie ignorującej aspekty społeczne i środowiskowe
życia na wsi. W nowym podejściu znalazła swoje odbicie, zaakceptowana przez społecz-
ność międzynarodową, idea rozwoju zrównoważonego (trwałego) – realizowanego z udzia-
łem społeczeństwa oraz chroniącego dla przyszłych pokoleń zasoby środowiska.

W rezultacie, w 1991 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza (przekształcona w 1992 roku
w Unię Europejską) uruchomiła Inicjatywę Wspólnotową LEADER. Jej nazwa to akronim
nazwy francuskiej: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – w dosło-
wnym tłumaczeniu: „Łącznik miedzy działaniami na rzecz rozwoju gospodarki wiejskiej”. Inicja-
tywa okazała się być dużym sukcesem, którego miarą była duża liczba lokalnych, oddolnie
realizowanych przedsięwzięć na rzecz szeroko rozumianego rozwoju wiejskich społeczno-
ści. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu pierwszego okresu (1991-94), uruchomiono ko-
lejną edycję – Inicjatywę Wspólnotową LEADER II (w okresie 1994-99), a potem następną
– pod nazwą LEADER+ (w okresie 2000-2006). W rezultacie piętnastu lat niezmiennie po-
zytywnych doświadczeń zapadła decyzja o włączeniu LEADER-a do głównego nurtu poli-
tyki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co nastąpiło w latach 2007-2013.

Sukces LEADER-a wynikał z przyjętej w jego ramach specyficznej metody rozwoju obsza-
rów wiejskich, która uzyskała miano „podejścia LEADER”. Ma ona siedem cech – są to:

1. Podejście terytorialne, polegające na kształtowaniu polityki rozwoju danego obszaru 
w sposób uwzględniający jego szczególną sytuację oraz jego mocne i słabe strony. 
W rozumieniu LEADER obszarem takim jest dość jednorodna lokalna jednostka wiej-
ska, którą cechuje wewnętrzna spójność społeczna, wspólna historia i tradycja, po-
czucie wspólnej tożsamości. 

2. Podejście oddolne,mające sprzyjać partycypacyjnemu sposobowi podejmowania de-
cyzji we wszystkich aspektach polityki rozwoju. Jego celem jest zapewnienie zaanga-
żowania w ten proces podmiotów lokalnych, w tym ogółu społeczności, grup interesu
społecznego i ekonomicznego oraz przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych.
Ważnym aspektem podejścia oddolnego jest aktywizacja (włączanie w proces rozwoju)
i szkolenie społeczności lokalnych.

3. Podejście partnerskie i lokalne grupy działania (LGD). LGD to organizacja złożona 
z podmiotów publicznych i prywatnych tworzących partnerstwo, które ustala wspólną
strategię / lokalny plan działania na rzecz rozwoju swojego obszaru. Formuła lokalnej
grupy działania to jedna z najbardziej oryginalnych i strategicznych cech podejścia LEA-
DER. Zespół fachowców, kompetencje decyzyjne i dość duży budżet czynią z LGD
znaczącego uczestnika procesu rozwoju lokalnego. 

4. Innowacyjność, będąca cechą samej metody, ale nie ograniczona do niej. Podejście
LEADER wymaga także innowacyjności prowadzonych w jego ramach działań. Mogą
to być działania nowego rodzaju na danym obszarze lub realizowane w nowy na nim
sposób lub też działania, w rezultacie których powstają nowe produkty lub usługi. LGD
powinny też promować innowacyjność, zarówno na własnym obszarze, jak i na innych.

5. Podejście zintegrowane, zakładające powiązanie przewidzianych w lokalnej strategii
rozwoju działań i projektów, tak by tworzyły spójną całość i wartość dodaną. Integra-
cja może dotyczyć działań w obrębie jednego sektora, pewnych grup działań czy
wszystkich działań. Przede wszystkim zaś musi obejmować współpracę różnych sek-
torów i reprezentujących je podmiotów.

6. Tworzenie sieci kontaktów i współpraca między różnymi obszarami, mające na celu
ułatwianie wymiany i obiegu informacji dotyczących polityki rozwoju i rozpowszechnia-
nie dobrych praktyk, w tym innowacyjnych strategii i działań, a w rezultacie służące
ograniczeniu izolacji LGD i wzmocnieniu jej potencjału. Dotyczy ono także współpracy
obszarów wiejskich, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i wewnątrz danego
kraju czy regionu.

7. Finansowanie i zarządzanie na szczeblu lokalnym, oznaczające przyznanie lokalnym
grupom działania znacznej części kompetencji decyzyjnych w zakresie finansowania 
i zarządzania wdrażaniem lokalnych strategii. Jednak stopień tej niezależności różni się
w zależności od kraju członkowskiego Unii, ten przyjęty w Polsce należy do bardziej
ograniczonych.

Główne cele programu LEADER to zwiększenie zaangażowania społeczności wiejskich 
w działania na rzecz rozwoju ich obszarów, ochrona i wykorzystanie (tzw. waloryzacja) ich
zasobów oraz rozwój kapitału ludzkiego i, szerzej, społecznego. 
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Realizując te cele, w różnych okresach funkcjonowania programu LEADER kładziono nacisk
na różne ich aspekty.

`Głównym celem Inicjatywy Wspólnotowej LEADER I było przetestowanie nowego modelu
rozwoju obszarów wiejskich oraz zróżnicowanie gospodarki wiejskiej. W tym okresie po-
wstało 217 Lokalnych Grup Działania w 12 krajach członkowskich UE. Budżet Inicjatywy
wyniósł 442 mln ecu (euro).

Celem Inicjatywy Wspólnotowej LEADER II było upowszechnienie idei rozwoju obszarów
wiejskich opartej na koncepcji LEADER-a I – objęcie nią 50% obszarów wiejskich. Kładziono
nacisk na większą integrację działań i wzmocnienie podejścia oddolnego. W okresie 1994-99
powstało 906 Lokalnych Grup Działania na obszarach zamieszkanych łącznie przez 50 mln
ludzi. Budżet Inicjatywy wyniósł już 1.755 mln ecu (euro).

Celem Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+ było wspomaganie wdrażania nowoczesnych
(opartych na zasadach rozwoju zrównoważonego) strategii rozwoju terenów wiejskich, współ-
pracy międzynarodowej i tworzenia sieci współpracy. W tym okresie powstały 893 LGD, a na
realizację Inicjatywy przeznaczono 2.105 mln euro.

Okres ten to początek realizacji programu LEADER w Polsce, w formule Pilotażowego Pro-
gramu LEADER+ (PPL+), w podziale na dwa etapy: tzw. Schemat I i Schemat II. Jego rea-
lizacja w latach 2004-2006 miała przede wszystkim pomóc polskim społecznościom
wiejskim w przygotowaniu się do powszechniejszego korzystania z podejścia LEADER 
w okresie programowania 2007-2013. Odbywała się w ramach działania 2.7 Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich, 2004-2006”. 

Cele Schematu I obejmowały: promocję idei i zasad Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+ 
w społecznościach lokalnych, tworzenie lokalnych trójsektorowych partnerstw, zgodnie 
z zasadami LEADER-a złożonych z przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gos-
podarczego oraz opracowanie przez te partnerstwa zintegrowanych strategii rozwoju ob-
szarów wiejskich (ZSROW). W rezultacie powstało 167 Lokalnych Grup Działania, z których
każda opracowała Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budżet jednego
projektu wynosił  maksymalnie 150.000 zł.
Celem Schematu II, którego wdrażanie rozpoczęto w 2006 roku, a zakończono w 2008 roku,
było przetestowanie metody LEADER poprzez pilotażową realizację ZSROW w ramach
ograniczonych budżetów (maksymalnie 750.000 zł), przyznanych 149 wyłonionym w dro-
dze konkursu LGD. Łączny budżet wyniósł prawie 98 mln zł, a LGD – beneficjenci objęli
swoją działalnością 865 gmin, zamieszkanych przez prawie 7 mln osób. 
W 2007 roku LEADER stał się częścią programów finansowanych ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Objęły one
łącznie około 2.350 istniejących i nowopowstałych LGD w całej Unii Europejskiej. Budżet
LEADER-a w skali UE wyniósł 8.875 mld euro środków publicznych (EFRROW i krajowych)
oraz 5.001 mld euro środków prywatnych – razem prawie 14 mld euro.

W Polsce budżet LEADER-a w okresie programowania 2007-2013 wynosił 787,5 mln euro,
a do jego realizacji wybrano w wyniku konkursu 338 Lokalnych Grup Działania. Jedną z nich
(i jedną z 35 na Mazowszu) była Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.

LEADER stanowił jedną z czterech osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na
lata 2007-2013, a jego realizacja miała wspierać osiągnięcie celów przynajmniej jednej z po-
zostałych osi PROW:

• osi 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 
• osi 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; 
• osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

W Polsce była to oś 3.
Na cele osi LEADER składały się:
○ aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich,
○ budowanie kapitału społecznego na wsi,
○ polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja,
○ zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania na ob-

szarach wiejskich.
W Polsce w ramach osi 4 - LEADER PROW 2007-2013 przewidziano trzy działania:

• Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR),
• Wdrażanie projektów współpracy,
• Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Działanie Wdrażanie LSR miało umożliwić mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią
rozwoju realizację w ramach tej strategii projektów na rzecz poprawy jakości życia na ob-
szarach wiejskich. W jego ramach mogły być realizowane projekty kwalifikujące się do udzie-
lenia pomocy w ramach działań osi 3: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz dodatkowo tzw. Małe
projekty, przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gos-
podarczej na obszarze LGD. 

W działaniu Wdrażanie projektów współpracy pomoc była przyznawana LGD na realizację
projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, zgodnych z celami LSR opra-
cowanej i realizowanej przez LGD.

Celem działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja było zapew-
nienie sprawnej i efektywnej pracy LGD wybranych w ramach realizacji osi 4 LEADER po-
przez realizację zadań z zakresu:

• doskonalenia zawodowego osób uczestniczących w przygotowywaniu i realizacji LSR, 
• budowania kapitału społecznego na wsi i pobudzenia zaangażowania społeczności lo-

kalnej w rozwój obszaru oraz szkoleń lokalnych liderów,
• lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich, badań nad obszarem objętym

LSR,
• informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR oraz promocji, związanej z obsza-

rem działania LGD i LSR.
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Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego została powołana w dniu
21.02.2006 roku przez: Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock, Stowarzysze-
nie Młodzi dla rozwoju – EMKA z Wieliszewa i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gmi-
nie Nieporęt. 
Idea powołania związku stowarzyszeń jako formy prawnej dla Lokalnej Grupy Działania na-
rodziła się podczas spotkań z mieszkańcami, organizowanych przez gminę Wieliszew we
współpracy z gminami Serock i Nieporęt. Mieszkańcy obszaru LGD już kilka lat wcześniej
współpracowali przy realizacji różnorakich przedsięwzięć. Współpraca ta miała charakter
nieformalny. Możliwość realizacji Pilotażowego Programu LEADER+ (PPL+) i potencjalne
korzyści dla obszaru sprawiły, że wiele grup sformalizowało swoją działalność i jako stowa-
rzyszenia, skupione wokół realizacji konkretnych celów, wyraziły wolę sformalizowania także
swojej współpracy. W rezultacie uczestnictwa w projekcie w ramach Schematu I PPL+
utworzyły one Lokalną Grupę Działania. Umowę na realizację Schematu I z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarła i realizowała gmina Wieliszew.
Następnie, LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego z powodzeniem wzięła udział w kon-
kursie na udział w Schemacie II PPL+. Realizacja Schematu II w okresie 28.03.2007 –
14.02.2008, a następnie przygotowania do udziału w Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zintensyfikowały proces rozwoju partnerstwa. Rea-
lizowane przez LGD na obszarze gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew zadania 
w ramach Schematu II PPL+ spopularyzowały cele i działalność  LGD Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego wśród mieszkańców, instytucji i organizacji tych gmin, a jednocześnie zwróciły
uwagę sąsiadujących gmin z powiatu wołomińskiego: Dąbrówki i Radzymina. Przeprowa-
dzone w maju i czerwcu 2007 roku spotkania informacyjno-aktywizujące w sześciu gmi-
nach przybliżyły ich mieszkańcom cele Osi 4 – LEADER PROW i możliwości wsparcia w jej
ramach oddolnych działań na rzecz lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W re-
zultacie dwie w/w gminy powiatu wołomińskiego zgłosiły akces do LGD, a liczna grupa
mieszkańców, firm i organizacji z sześciu gmin wystąpiła z wnioskiem o członkostwo w LGD,
w związku z czym liczba członków wzrosła do 108.
Aktywne działania LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego na rzecz rozwoju obszaru poło-
żonego wokół Jeziora Zegrzyńskiego, w tym m.in. jej zaangażowanie w tworzenie Lokalnej
Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, zwróciły uwagę kolejnej społeczności lokalnej na tym ob-
szarze – leżącej w powiecie wyszkowskim gminy Somianka. Jej terytorium stanowi przedłu-
żenie w kierunku północno-wschodnim dotychczasowego obszaru LGD – graniczy ona od
wschodu z gminą Serock, a od północy – z gminą Dąbrówka. Mniej więcej od połowy 2009
roku przedstawiciele gminy Somianka żywo interesowali się działalnością LGD. Gmina przy-
stąpiła także do powyżej wspomnianej, utworzonej w listopadzie 2009 roku Lokalnej Grupy
Rybackiej. Na zebraniu Zarządu LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, które odbyło się 
w dniu 21 stycznia 2010 roku w Popowie, gmina Somianka została przyjęta w skład LGD.
Misja Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego została zdefiniowana
przez jej członków w następujący sposób:
Inicjowanie i wspieranie działań społeczności obszaru partnerstwa na rzecz ochrony bo-
gactwa przyrodniczego, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzy-
staniem tradycji historycznej i kultury lokalnej obszaru partnerstwa. fo
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L.p. Nazwa członka / Imię nazwisko Osoba reprezentująca1 Gmina Sektor

1 Gmina Dąbrówka Radosław Korzeniewski – Wójt Dąbrówka publiczny
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Zaścieniach Henryk  Kłębek – Prezes Dąbrówka społeczny
3 Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Anna Maniecka – Dyrektor Dąbrówka publiczny
4 Jarosław Karpiński – Dąbrówka gospodarczy
5 Mariusz Kowalski – Dąbrówka gospodarczy
6 Sławomir Szczepanik – Dąbrówka społeczny
7 Fundacja „Dziedzictwo Nadbużańskie” Wojciech Urmanowski – Prezes Dąbrówka społeczny
8 Piotr Skłodowski – Dąbrówka gospodarczy
9 Adam Stańczak – Dąbrówka gospodarczy

10 Seweryn Wilkowski – Dąbrówka społeczny
11 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce Jerzy Mackiewicz – Proboszcz Dąbrówka społeczny
12 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Stanisław Berliński – Prezes Dąbrówka społeczny
13 Dorota Wróbel – Dąbrówka gospodarczy
14 Tadeusz Krzyżanowski – Dąbrówka gospodarczy
15 Roman Jankowski – Dąbrówka gospodarczy
16 Jacek Gmurczyk – Dąbrówka gospodarczy
17 Iwona Łazicka – Dąbrówka społeczny
18 Ludowy Klub Sportowy „LOTOS" Małgorzata Kowalska – Prezes Jabłonna publiczny
19 Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego Anna Czachorowska – Dyrektor Jabłonna publiczny
20 Katarzyna  Fularz – Jabłonna gospodarczy
21 Gminne Centrum Kultury i Sportu Grzegorz Przybyłowicz – Dyrektor Jabłonna publiczny
22 Wojciech Zajączkowski – Jabłonna gospodarczy
23 Piotr Sikorski – Jabłonna gospodarczy
24 Małgorzata Szybka – Jabłonna społeczny
25 Marcin Mizgalski – Jabłonna gospodarczy
26 Krzysztof Romatowski – Jabłonna gospodarczy
27 Danuta Grzywacz – Jabłonna gospodarczy
28 Gmina Jabłonna Jarosław Chodorski – Wójt Jabłonna publiczny
29 Witold Modzelewski – Jabłonna gospodarczy
30 Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie Tadeusz Dąbrowski – Prezes Jabłonna społeczny
31 Magdalena Witczak – Jabłonna gospodarczy
32 Agnieszka Lemańska – Jabłonna gospodarczy
33 Aleksandra Karmel – Jabłonna gospodarczy
34 Krzysztof Syguła – Jabłonna gospodarczy
35 Wiesław Dłużniewski – Jabłonna gospodarczy
36 Magdalena Borzymowska – Jabłonna gospodarczy
37 Fundacja „Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną Vanessa Nachabe-Grzybowska – Prezes Jabłonna społeczny
38 Barbara Czerniawska – Nieporęt gospodarczy
39 Ireneusz Kaczmarek – Nieporęt gospodarczy
40 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gminie Nieporęt Krzysztof Mata – Prezes Nieporęt społeczny

Członkowie
W chwili obecnej w skład LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego wchodzą następujący członkowie (stan na 23.02.2015 roku):

1 W przypadku osób fizycznych pole pozostaje puste
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41 Krzysztof Mata – Nieporęt gospodarczy
42 Grażyna Stańczak – Nieporęt gospodarczy
43 Justyna Wróbel – Nieporęt gospodarczy
44 Jakub Urbanek – Nieporęt gospodarczy
45 Małgorzata Jastrzębska – Nieporęt gospodarczy
46 Justyna Wróbel – Nieporęt gospodarczy
47 Zygmunt Szelągowski – Nieporęt gospodarczy
48 Gmina Nieporęt Sławomir Mazur – Wójt Nieporęt publiczny
49 Grażyna Stolarek – Nieporęt społeczny
50 Ataga F.M. Janusz Białkowski – Prezes Nieporęt gospodarczy
51 Leszek Dzięgielewski – Nieporęt gospodarczy
52 Beata Wierzchoń – Nieporęt społeczny
53 Michał Sosnowski – Nieporęt gospodarczy
54 Gminny Ośrodek Kultury Bogusława Oksza-Klossi – Dyrektor Nieporęt publiczny
55 Krzysztof Filipowicz – Nieporęt gospodarczy
56 Michał Majewski – Nieporęt gospodarczy
57 Michał Rasiński – Nieporęt gospodarczy
58 Mariusz Dacewicz – Nieporęt gospodarczy
59 Mariola Dacewicz – Nieporęt gospodarczy
60 Ewelina Rasińska – Nieporęt gospodarczy
61 Katarzyna Kania – Nieporęt społeczny
62 Przemysław Felicki – Nieporęt społeczny
63 Ireneusz Kamiński – spoza społeczny
64 Powiatowa Izba Gospodarcza Krzysztof Marcinkowski – Prezes spoza gospodarczy
65 Edward Trojanowski – spoza społeczny
66 Paweł Szymański – spoza społeczny
67 Iwona Wnuk – spoza gospodarczy
68 Andrzej Szczodrowski – spoza społeczny
69 Powiat Legionowski Jan Grabiec – Starosta Obszar LSR publiczny
70 Andrzej Worotyński – spoza gospodarczy
71 Igor Sulich – spoza gospodarczy
72 Elektrownie Fotowoltaiczne Sp. z o.o. Robert Smolanka – Prezes spoza gospodarczy
73 Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Paweł Kownacki – Przewodniczący spoza publiczny
74 Jarosław Kozłyk – spoza gospodarczy
75 Michał Kostecki – spoza społeczny
76 Magdalena Gabrysiak-Kędzierska – spoza gospodarczy
77 Hotele Korona sp. z o.o. Alicja Nowakowska – Prezes spoza gospodarczy
78 Artur Palica – spoza społeczny
79 Fundacja Koocham Joanna Palica – Prezes spoza społeczny
80 Joanna Palica – spoza społeczny
81 Norbert Pogorzelski – spoza społeczny
82 Bison Energy Sp. z o.o. Tomasz Pijarczyk – Członek Zarządu spoza gospodarczy
83 Zygmunt Kowalczyk – spoza społeczny
84 Krzysztof Wawer – spoza społeczny
85 Piotr Kurpik – spoza gospodarczy
86 Halina Kolibabska – spoza społeczny
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87 Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie Renata Sowińska – Dyrektor spoza społeczny
88 Tomasz Kowalik – spoza gospodarczy
89 Stanisław Orłowski – spoza społeczny
90 Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu Mirosław Jusiński – Dyrektor Radzymin publiczny
91 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin Michał Kamiński – Dyrektor Radzymin publiczny
92 Grzegorz Tawkinowicz – Radzymin społeczny
93 Zbigniew Nagraba – Radzymin gospodarczy
94 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział Radzymin Jerzy Stwora – Dyrektor Radzymin społeczny
95 Stowarzyszenie Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920 Roku Janusz Śledź – Prezes Radzymin społeczny
96 Miasto i Gmina Radzymin Krzysztof Kamil Chaciński – Burmistrz Radzymin publiczny
97 Jacek Wójcik – Radzymin społeczny
98 Parafia bł. Jana Pawła II w Radzyminie Krzysztof Ziółkowski – Proboszcz Radzymin społeczny
99 Aneta Zegartowska – Radzymin gospodarczy

100 Elżbieta Terlecka – Radzymin społeczny
101 Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie Edward Szymankiewicz – Prezes Radzymin społeczny
102 Fundacja „Czyste Lasy” Mariusz Peć – Prezes Radzymin społeczny
103 Hubert Góral – Radzymin społeczny
104 Łukasz Bartkiewicz – Radzymin gospodarczy
105 Maria Chrzanowska – Serock społeczny
106 Ochotnicza Straż Pożarna  w Woli Kiełpińskiej Marian Malinowski – Prezes Serock społeczny
107 Stowarzyszenie „Jachranka” Elżbieta Kurowska-Żydak – Prezes Serock społeczny
108 Małgorzata Szuba – Serock gospodarczy
109 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego Zbigniew Szumera – Prezes Serock społeczny
110 Jadwiga Tyska – Serock społeczny
111 Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock” Józef Zając – Prezes Serock społeczny
112 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Tomasz Gęsikowski – Dyrektor Serock publiczny
113 Regina Rataj – Serock społeczny
114 Wioletta Jabłońska-Mroziewicz – Serock społeczny
115 Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi na Rzecz Jej Rozwoju i Promocji Dariusz Stradomski – Prezes Serock społeczny
116 Krzysztof Bońkowski – Serock gospodarczy
117 Jan Wrona – Serock gospodarczy
118 Hubert Dawidczyk – Serock gospodarczy
119 Damian Wrona – Serock gospodarczy
120 Tadeusz Bońkowski – Serock gospodarczy
121 Fundacja eBiznes Club Krzysztof Bońkowski – Prezes Serock społeczny
122 Marcin Wroniak – Serock gospodarczy
123 Miasto i Gmina Serock Sylwester  Sokolnicki – Burmistrz Serock publiczny
124 Robert Dukowski – Serock gospodarczy
125 Marzena Krzemińska – Serock gospodarczy
126 Krzysztof Krzemiński – Serock gospodarczy
127 Tomasz Olszewski – Serock gospodarczy
128 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego  z siedzibą w Woli Kiełpińskiej Andrzej Marchlewski – Proboszcz Serock społeczny
129 Stowarzyszenie Forum Samorządowe Janina  Osińska – Prezes Serock społeczny
130 Jarosław Nowakowski – Serock społeczny
131 Marzena Nowakowska – Serock społeczny
132 Jarosław Pieczyski – Serock gospodarczy
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133 Adam Nowakowski – Serock gospodarczy
134 MAG-MA Sp z o.o. Magdalena Knauber – Prezes Serock gospodarczy
135 Mirosław Zdeb – Serock społeczny
136 Olga Wierzbicka – Serock gospodarczy
137 Marek Gawryś – Serock społeczny
138 Stowarzyszenie Nasza Borówka Tadeusz Skośkiewicz – Prezes Serock społeczny
139 Sgreen Sp. z o.o. Mariusz Jaszczuk – Prezes Serock gospodarczy
140 Józef Lutomirski – Serock społeczny
141 Tradycyjne Koło Gospodyń Dosin Marzena Nowakowska – Prezes Serock społeczny
142 Grzegorz Gajowniczek – Wieliszew gospodarczy
143 Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego Dariusz Golec – Prezes Wieliszew społeczny
144 Ośrodek Kultury w Wieliszewie Dariusz Skrzydlewski – Dyrektor Wieliszew publiczny
145 Grażyna Kojro-Michalska – Wieliszew gospodarczy
146 Izabella Rządzińska – Wieliszew społeczny
147 Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych i Pensjonatów „Woda i Las” Izabella Rządzińska – Prezes Wieliszew społeczny
148 Ochotnicza Straż Pożarna Bartłomiej Trzaskoma – Prezes Wieliszew społeczny
149 Bogusława Wilgos – Wieliszew społeczny
150 Artur Płochocki – Wieliszew gospodarczy
151 Tadeusz Twardo – Wieliszew społeczny
152 Gmina Wieliszew Paweł Kownacki – Wójt Wieliszew publiczny
153 Artur Żołek – Wieliszew społeczny
154 Alicja Kowalska – Wieliszew gospodarczy
155 Małgorzata Próchnicka – Wieliszew gospodarczy
156 PolHeaven SPA sp. z.o.o. Jarosław Murza – Prezes Wieliszew gospodarczy
157 Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienia Pańskiego w Wieliszewie Grzegorz Kucharski – Proboszcz Wieliszew społeczny
158 Fundacja Emanio Arcus Małgorzata Kubalska – Prezes Wieliszew społeczny
159 Wojciech Szumański, Jacek Szumański – Wieliszew gospodarczy
160 Zbigniew Sienkiewicz – Wieliszew gospodarczy
161 Grażyna Trzaskoma – Jabłonna gospodarczy
162 Waldemar Kownacki – Wieliszew społeczny
163 Sebastian Sienkiewicz – Wieliszew gospodarczy
164 Aviola sp. z o.o. Mirosław Grzybowski – Prezes Wieliszew gospodarczy
165 Jarosław Dobrowolski – Wieliszew gospodarczy
166 Towarzystwo Przyjaciół Szkoły przy Zaporze w Dębem Jerzy Wilczyński – Prezes Wieliszew społeczny
167 Stowarzyszenie Nasz Krubin Urszula Grosser-Zaborowska – Prezes Wieliszew społeczny
168 Barbara Polak – Somianka społeczny
169 Stowarzyszenie na rzecz Gminy Somianka „Soma” Jacek Kacperski – Prezes Somianka społeczny
170 Gminy Somianka Andrzej Żołyński – Wójt Somianka publiczny
171 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasza Gmina Somianka” Izabela  Gargała – Prezes Somianka społeczny
172 Gminny Ośrodek Kultury w Somiance Marzena Kuchta – Dyrektor Somianka publiczny
173 Ochotnicza Straż Pożarna  w Somiance Zbigniew Matwiejczyk – Prezes Somianka społeczny
174 Ochotnicza Straż Pożarna  w Barcicach Jerzy Staśkiewicz – Prezes Somianka społeczny
175 Grzegorz Jeż – Somianka gospodarczy
176 Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Barcicach Wojciech Zyśk – Proboszcz Somianka społeczny
177 Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. w Popowie Kościelnym Remigiusz Stacherski – Proboszcz Somianka społeczny
178 Olga Esse – Somianka społeczny
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Organy Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
Władzami Związku Stowarzyszeń są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna
i Rada. 

Walne Zebranie Członków 
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków (WZC). Do kompetencji WZC na-
leży m.in.: uchwalanie kierunków i programu działania Związku, wybór i odwoływanie człon-
ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady, uchwalanie zmian Statutu, opiniowanie projektu
LSR i uchwalanie regulaminu Rady.

Zarząd
Organem zarządzającym Związkiem jest Zarząd. Do kompetencji Zarządu należy m.in.: kie-
rowanie bieżącą pracą Związku, reprezentowanie Związku wobec osób trzecich i działanie
w jego imieniu, zwoływanie Walnego Zebrania Członków, kierowanie procesem opracowy-
wania Lokalnej Strategii Rozwoju, przygotowywanie projektów do realizacji, utworzenie Biura
Związku i zatrudnianie pracowników tego biura, składanie wniosków do Walnego Zebrania
Członków odnośnie odwołania i powołania nowych członków Rady w przypadku niewła-
ściwego wywiązywania się przez nich z przypisanych im obowiązków.

W latach  2006-2015 w skład Zarządu Związku wchodzili:

Kadencja I (2006-2010):
Prezes Zarządu – Edward Trojanowski
Wiceprezes Zarządu – Józef Zając (Miasto i Gmina Serock)
Członek Zarządu – Katarzyna Fularz (Gmina Jabłonna)

Członek Zarządu – Grażyna Kojro-Michalska (Gmina Wieliszew)
Członek Zarządu – Krzysztof Mata (Gmina Nieporęt)

Kadencja II (2010-2015) oraz kadencja III (2015-2019):
Prezes Zarządu – Edward Trojanowski
Wiceprezes Zarządu – Józef Zając (Miasto i Gmina Serock)
Członek Zarządu – Anna Choma (Gmina Wieliszew)
Członek Zarządu – Katarzyna Fularz (Gmina Jabłonna)
Członek Zarządu – Halina Grzelak (Gmina Radzymin)
Członek Zarządu – Barbara Kopcińska (Gmina Nieporęt)
Członek Zarządu – Agnieszka Salwin (Gmina Somianka)
Członek Zarządu – Ireneusz Zieliński (Gmina Dąbrówka)

Komisja Rewizyjna
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrola bieżącej pracy Związku, ocena prac
i składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Człon-
ków, występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
oraz dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Związku
zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

W latach 2006-2015 w skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:

Kadencja I (2006-2010):
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Barbara Czerniawska (Gmina Nieporęt)
Członek Komisji Rewizyjnej – Mariola Kownacka – Gołębiewska (Gmina Wieliszew)
Członek Komisji Rewizyjnej – Józef Lutomirski (Miasto i Gmina Serock)

Kadencja II (2010-2015):
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Barbara Czerniawska (Gmina Nieporęt)
Członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Kwiatkowski (Gmina Wieliszew)
Członek Komisji Rewizyjnej – Józef Lutomirski (Miasto i Gmina Serock)
Kadencja III (2015-2019):
Członek Komisji Rewizyjnej – Adam Stańczak (Gmina Dąbrówka)
Członek Komisji Rewizyjnej – Radosław Korzeniewski (Gmina Dąbrówka)
Członek Komisji Rewizyjnej – Józef Lutomirski (Miasto i Gmina Serock)

Rada
Rada jest organem decyzyjnym, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór projektów
do finansowania (zgodnie z artykułem 15, punktem 2, ustępem 4 Ustawy o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 roku), mających być realizowanych w ra-
mach opracowanej przez Związek Lokalnej Strategii Rozwoju.

Co najmniej połowę członków Rady LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego muszą stano-
wić partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące spo-
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Biuro LGD – Związku Stowarzyszeń
Realizacja celów LGD nie byłaby możliwa bez efektywnej pracy Biura LGD – Związku Sto-
warzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Na zespół Biura składały się następujące
stanowiska: Dyrektor Biura, Specjalista ds. odnowy obszarów wiejskich, Specjalista ds. pro-
mocji, Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych i kadrowych – w sumie 4 etaty. Zakres obo-
wiązków zespołu Biura był bardzo szeroki. Obejmował m.in.: przygotowanie i złożenie
wniosków o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2008-2015, przygotowywanie i przeprowadzanie naborów wniosków o przyznanie dofi-
nansowania operacji (projektów) realizujących LSR, przygotowywanie i obsługę posiedzeń
Rady, doradztwo dla beneficjentów dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie po-
mocy, promocję obszaru LGD, prowadzenie strony internetowej LGD, opracowywanie LSR,
organizację szkoleń dla mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców, aktywizowanie spo-
łeczności lokalnej, realizację krajowych i zagranicznych projektów współpracy z partnerskimi
LGD, organizację krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych dla mieszkańców obszaru i dla

mazowieckich LGD – na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
współpracę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie wdrażania LSR, a także obsługę admi-
nistracyjną i finansową Związku Stowarzyszeń.

Za wdrażanie Pilotażowego Programu LEADER+ oraz osi 4 – LEADER PROW 2007-2013
odpowiedzialne było biuro, w którym zatrudnione były następujące osoby:

Imię i nazwisko Okres zatrudnienia
Edward Trojanowski od 2006 roku
Lilianna Milewska lipiec – grudzień 2007 roku
Bogusława Wilgos od 2006 roku do listopada 2009 roku
Paulina Sieńkowska od października 2007 roku
Agnieszka Nawrocka od listopada 2009 roku
Andrzej Kisiel kwiecień 2011 roku – grudzień 2014 roku

L.p. Sektor Członek Rady Reprezentuje (imię i nazwisko) Obszar

1 społeczny Ochotnicza Straż Pożarna w Zaścieniach Henryk Kłębek – Prezes OSP Gmina Dąbrówka
2 społeczny Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock" Janina Osińska Miasto i Gmina Serock
3 społeczny Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego Dariusz Skrzydlewski – Wiceprezes cały obszar LGD 
4 społeczny Ireneusz Kamiński Osoba fizyczna cały obszar LGD
5 gospodarczy Działalność gospodarcza PIOTR SIKORSKI Piotr Sikorski Gmina Jabłonna
6 gospodarczy EKOPOWER 21 Sp. z o.o. Krzysztof Mata Gmina Nieporęt
7 gospodarczy BIURO RACHUNKOWE Bogusława Wilgos Bogusława Wilgos Gmina Wieliszew
8 gospodarczy ARI Usługi Rachunkowo-Księgowe Izabella Rządzińska Gmina Wieliszew
9 publiczny Gmina Jabłonna Olga Muniak – Wójt Gmina Jabłonna

10 publiczny Gmina Radzymina Zbigniew Piotrowski – Burmistrz Gmina Radzymin
11 publiczny Gmina Somianka Izabela Gargała Gmina Somianka
12 publiczny Powiat Legionowski Janusz Kubicki – Członek Zarządu Powiat Legionowski

II Kadencja Rady (2013-2017)

łeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe. Zgodnie ze statutem LGD – Związku
Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Rada może liczyć od 12 do 18 człon-
ków. Aktualnie liczy 12 członków reprezentujących 3 sektory i wszystkie 7 gmin objętych Lo-
kalną Strategią Rozwoju LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. W pierwszej kadencji
(2008-2012) w skład Rady wchodziły następujące osoby: 

Sektor publiczny:
1. Olga Muniak – Gmina Jabłonna
2. Grzegorz Przybyłowicz – Gmina Jabłonna
3. Janina Osińska – Miasto i Gmina Serock
4. Marzena Małek – Gmina Radzymin
5. Janusz Kubicki – Gmina Wieliszew

6. Izabela Gargała – Gmina Somianka
Sektor społeczny:
7. Henryk Kłębek – Gmina Dąbrówka
8. Regina Rataj – Miasto i Gmina Serock
9. Paweł Kownacki – Gmina Wieliszew
10. Cezary Wnuk – Gmina Radzymin

Sektor gospodarczy:
11. Krzysztof Mata – Gmina Nieporęt
12. Krzysztof Krzemiński – Gmina Nieporęt
13. Izabella Rządzińska – Gmina Wieliszew
14. Ireneusz Kamiński – Gmina Wieliszew
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Obszar Lokalnej Grupy Działania 
Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego obejmuje położony za północnymi rogatkami War-
szawy zwarty obszar gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew - w powiecie legionowskim,
Dąbrówka, Radzymin – w powiecie wołomińskim, Somianka – w powiecie wyszkowskim. Jego
powierzchnia wynosi 733 km2.   
Obszar ten przecina kilka ważnych dróg, w tym międzynarodowa droga E 67 (w Polsce –
droga nr 8): Praga – Warszawa - Kowno oraz drogi krajowe: nr 61 Warszawa – Augustów 
i nr 62 Strzelno – Włocławek – Płock – Wyszków. Przez południową część obszaru prze-
chodzi linia kolejowa: Warszawa – Legionowo – Nasielsk – Działdowo – Gdańsk. Środkowo-
wschodnią część przecina lokalna linia kolejowa Legionowo – Radzymin – Tłuszcz, z odga-
łęzieniem do Zegrza. 

Walory przyrodnicze obszaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

Teren objęty LSR ma charakter nizinny, ale dość urozmaicony dzięki dolinom przecinają-
cych go rzek i kulminacjom w postaci ostańców wzgórz morenowych i kemowych. Cha-
rakterystyczną cechą obszaru jest bardzo znaczący, unikalny na Mazowszu, udział wód 
w jego powierzchni wynoszący około 8%. Przepływają przezeń aż trzy z czterech najwięk-
szych rzek Polski: Wisła, Narew i Bug. Wody dwóch ostatnich zostały w 1964 roku spięt-
rzone zaporą w Dębem tworząc Jezioro Zegrzyńskie (potocznie nazywane Zalewem) –
sztuczny zbiornik przepływowy o powierzchni 3.300 ha, średniej głębokości 5,7 m i pojem-
ności 94,3 mln m3, służący zaopatrzeniu Warszawy w wodę pitną, celom energetycznym,
rekreacyjno-wypoczynkowym oraz (w ograniczonym stopniu) przeciwpowodziowym. Z je-
ziora wypływa, przechodzący przez południową część obszaru, Kanał Żerański o długości
17 km, który przez śluzę na Żeraniu łączy szlaki żeglugowe Wisły i Narwi. Ponadto na ob-
szarze LGD znajdują się jeszcze: mniejsze kanały, cieki i małe zbiorniki wodne.
Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju cechuje też wysoki, jak na warunki środkowego
Mazowsza, wskaźnik lesistości, wynoszący średnio 26%. Najbardziej zalesiona jest połu-
dniowa część obszaru, położona w Kotlinie Warszawskiej, a słabiej – jego części: północna
i wschodnia, położone na bardziej sprzyjających rolnictwu równinach: Ciechanowskiej i Wo-
łomińskiej. 

Znaczna część środowiska przyrodniczego obszaru LGD – 57% – jest objęta ochroną
prawną. Jednak na wartość tą składa się przede wszystkim ochrona w formie obszaru chro-
nionego krajobrazu (Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni w grani-
cach obszaru 338,8 km2), o raczej ograniczonej w polskich warunkach skuteczności. 
Większe znaczenie dla ochrony ma 9 obszarów Natura 2000, ale ich powierzchnia na ob-
szarze jest dużo mniejsza - wynosi około 69 km2, co stanowi 9,3% jego ogólnej powierzchni.
Są to:

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Nadbużańska, obejmujący naturalną dolinę
rzeki Bug od ujścia Krzny, aż po Jezioro Zegrzyńskie, o długości 260 km, z licznymi sta-
rorzeczami, meandrami, piaszczystymi wyspami i łachami. Ogromna różnorodność sied-

lisk przyrodniczych pociąga za sobą bogactwo gatunkowe roślin oraz zwierząt. Jest to
obszar szczególnie cenny dla ptaków;

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Wisły, obejmujący odcinek Wisły
pomiędzy Dęblinem a Płockiem. Na obszarze ostoi rzeka zachowała swój naturalny cha-
rakter rzeki roztokowej, z licznymi wyspami; 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnego Bugu, stanowiąca ostoję ptaków
o randze światowej – zamieszkuje ją około 200 gatunków w tym 150 zakłada tu gniazda. 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Biała, stanowiący jeden z największych
kompleksów leśnych na Mazowszu, usytuowany między Bugiem a Narwią. Jest to
ostoja ptasia o randze europejskiej; 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łęgi Czarnej Strugi, chroniący lasy łęgowe i nad-
rzeczne zarośla wierzbowe. Ponadto, stwierdzono tu 3 gatunki zwierząt z Załącznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Forty Modlińskie, gdzie znajduje się jedno z naj-
większych zimowisk mopka w Polsce północnej i wschodniej, a także kolonia rozrodcza
nocka dużego Myotis myotis.

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Krogulec, obejmujący dwa, niewielkiej wielkości
zbiorniki wodne – Krogulec i Gliniankę – jedno ze znanych na Mazowszu, stanowisk
strzebli błotnej, ryby zapisanej w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt jako gatunek sil-
nie zagrożony wyginięciem; 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Kampinoska Dolina Wisły, obszar obejmujący od-
cinek doliny Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem, stanowiący fragment jednego z naj-
ważniejszych europejskich korytarzy ekologicznych. Obszar pełni kluczową rolę dla
ptaków zarówno w okresie lęgowym, jak i podczas sezonowych migracji. Znaczna część
gatunków wymienionych jest w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnie – na obsza-
rze ostoi występuje prawie komplet gatunków charakterystycznych dla tych dwóch
typów zbiorowisk roślinnych.

O wartości przyrodniczej obszaru LGD świadczy też ustanowenie na nim 10 rezerwatów
przyrody. Są wśród nich: rezerwaty leśne – Wąwóz Szaniawskiego, Zegrze, Łęgi Czarnej
Strugi, Bukowiec Jabłonowski, Puszcza Słupecka i Jadwisin, florystyczne – Wieliszewskie
Łęgi oraz faunistyczne (ornitologiczne) – Ławice Kiełpińskie i Kępy Kazuńskie. 
Świadczą o niej także zarejestrowane 173 pomniki przyrody, głównie drzewa, a także głazy
narzutowe. 

Walory historyczne i kulturowe

Obszar objęty LSR jest zamieszkiwany od pradawnych czasów. Najstarsze ślady osad-
nictwa, pochodzące sprzed 8.000 lat p.n.e., zostały odnalezione na terenie wsi Komornica
w gminie Wieliszew na licznych stanowiskach archeologicznych (m.in. narzędzia krze-
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mienne). Kultura ta, nazwana Komornicką, jako jedna z najstarszych odkrytych na konty-
nencie europejskim, obejmowała swym zasięgiem część Polski, Niemiec, Danii, a także po-
łudniową Szwecję. 

W Wieliszewie, na wydmowym wzniesieniu – tzw. Górze Sztachera, położonym między Je-
ziorem Wieliszewskim a Jeziorem Zegrzyńskim, odkryto mezolityczne obozowisko otwarte
z pozostałościami osadnictwa myśliwych i rybaków sprzed 7 tysięcy lat (m.in. liczne narzę-
dzia krzemienne, a także słynne „groby kloszowe z Wieliszewa”). We wsi Krubin odnale-
ziono ślady osadnictwa ciągnące się od 3 tysiąclecia p.n.e., poprzez IV w. n.e. i okres
wczesnośredniowieczny. We wsi Łajski, a także we wsiach Olszewnica Stara, Skrzeszew
i Kałuszyn – z okresu kultury halsztackiej.

W średniowieczu znaczna część obszaru należała do biskupów płockich i książąt mazo-
wieckich. Później część ziem przeszła w ręce rodów magnackich, m.in. Nałęczów, Ponia-
towskich, Potockich, Radziwiłłów, Krasińskich. Leżąc w centralnej części kraju, obszar dzielił
na przestrzeni wieków jego losy, te dobre i te złe. 

Okresem historycznym, który najdobitniej zaznaczył się w świadomości mieszkańców ob-
szaru i żyjącym w niej do dziś, jest okres odzyskiwania i utrwalania, po 123 latach rozbio-
rów, niepodległości przez Państwo Polskie – od utworzenia przez Józefa Piłsudskiego
Legionów po Kampanię Wrześniową 1939 roku. 
W odzyskaniu niepodległości w 1918 roku swój udział mieli również mieszkańcy miejsco-
wości położonych między Wisłą i Narwią. 11 listopada oddziały Polskiej Organizacji Wojsko-
wej z Chotomowa, Jabłonny, Krubina, Kałuszyna, Nieporętu, Olszewnicy i Skrzeszewa w sile
ok. 100 żołnierzy ruszyły na garnizon niemiecki w Nowej Jabłonnej (dzisiejsze Legionowo),
zdobywając stację kolejową oraz magazyny broni, 14 listopada żołnierze POW przyjęli ka-
pitulację garnizonu niemieckiego liczącego 2.000 żołnierzy.
Ważnym wydarzeniem okresu międzywojennego było powstanie na terenie gminy Jabłonna,
wokół koszar legionowych, nowego (z czasem samodzielnego) organizmu miejskiego – Le-
gionowa. 
Z kolei okolice Radzymina były teatrem Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 roku, zwanej
potocznie „Cudem nad Wisłą”, kiedy to armia polska pod dowództwem Józefa Piłsudskiego
zatrzymała u bram Warszawy nacierającą z impetem bolszewicką Armię Czerwoną. Radzy-
min był w tym krwawym, ale zwycięskim boju miejscem kluczowym – wyróżniającym miasto
i jego najbliższe okolice. Ranga Bitwy Warszawskiej jest w historii Polski, Europy i świata
wyjątkowo wysoka (uznano ją za jedną z 20 najważniejszych bitew w historii ludzkości), stąd
stanowi ona najwyższą wartość historyczną środowiska kulturowego Ziemi Radzymińskiej.
Od wielu lat liczni przedstawiciele lokalnej społeczności oraz władze samorządowe gminy
starają się tę chlubną kartę historii w różnoraki sposób upamiętniać. 
Wojenna zawierucha w 1939 roku nie ominęła obszaru LGD. Obrona północnych rubieży
Warszawy we wrześniu przebiegała na linii rzeki Narwi. W pałacu w Jabłonnie przez krótki
czas znajdowała się Kwatera Główna Armii Modlin. Przeprawy w Dębem broniła 5 dywizja
piechoty pod dowództwem gen. bryg. Juliusza Zulaufa. Pomimo uporczywej obrony 13 wrze-
śnia Niemcom udało się sforsować Narew na linii Dębe – Izbica. Ciała poległych w tamtej bi-
twie 300 żołnierzy polskich spoczywają na cmentarzu w Wieliszewie. 

Lata okupacji przedzieliły obszar granicą pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Generalną Guber-
nią. Poskutkowały też eksterminacją miejscowej ludności żydowskiej. Intensywnie działały
tutaj oddziały AK ze zgrupowania Obroża. Podczas ofensywy w 1944 roku uporczywe walki
prowadzone na tym terenie spowodowały ogromne zniszczenia, np. wojska niemieckie wy-
sadziły pałac i kościół w Jabłonnie powietrze. Zniszczeń dopełniły zażarte walki jakie toczyły
się na tym terenie w październiku 1944 roku.

W rezultacie tych burzliwych wydarzeń i wojskowej roli, jaką odegrał w nich i wcześniej (okres
rozbiorów) region, do dziś charakterystyczny i wyjątkowy pod względem ilości i mistrzostwa
inżynierii militarnej element materialnego dziedzictwa historycznego stanowią na obszarze
LGD i w bezpośrednim jego sąsiedztwie zabytki militarne: forty w Beniaminowie, Zegrzu,
Dębem, Janówku, Pomiechówku i Modlinie.

Mimo burzliwych dziejów, które odcisnęły swoje piętno w postaci dużych zniszczeń, ob-
szar objęty LSR zachował znaczącą ilość dóbr kultury materialnej, które świadczą o bo-
gactwie jego historii i kultury. Do najważniejszych z nich należą: średniowieczny zespół
urbanistyczny Serocka i późnogotycki kościół parafialny, wspomniane XIX-wieczne za-
bytki architektury militarnej w Beniaminowie, Zegrzu, Dębem i Janówku, pałac Ponia-
towskich w Jabłonnie, kościół pw. NMP Niepokalanego Poczęcia z 1651 roku w Nieporęcie,
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wotum Jana Kazimierza po zwycięstwie nad Szwedami, drewniany, barokowy kościół 
z 1758 roku w Barcicach, neogotycki pałac Skarżyńskich w Popowie, pałace Radziwił-
łów w Zegrzu i Jadwisinie, zespół dworski w Jaktorach z 1827 roku, zespół pałacowy 
w Ślężanach z lat 1880-1889, neogotycki kościół z 1865 roku w Chotomowie, neobaro-
kowy kościół z 1899 roku w Woli Kiełpińskiej, monumentalna, klasycystyczna kaplica na
cmentarzu parafialnym w Wieliszewie z 1834 roku, cmentarz żydowski w Serocku z kil-
kudziesięcioma zachowanymi macewami, stanowisko archeologiczne we wsi Krubin ze
śladami osadnictwa od 3 tysiąclecia p.n.e. do IV w. n.e. i wczesnośredniowiecznego,
dzieła cywilnej sztuki inżynieryjnej: Kanał Żerański i zapora na Narwi w Dębem z hydro-
elektrownią o mocy 20 MW.

Ważnym elementem niematerialnego dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru są
zasłużone dla historii i kultury polskiej postacie. Wszystkim lub wielu Polakom znane są takie
związane z obszarem nazwiska jak Poniatowscy i Potoccy – właściciele majątku z siedzibą
w Jabłonnie, ochrzczony w Dąbrówce Cyprian Kamil Norwid, mieszkający w Zegrzynku dra-
maturg i prozaik Jerzy Szaniawski, związany z majątkiem w Dębem odkrywca złóż ropy na
Kaukazie – Witold Zglenicki czy też zamieszkujące w Zegrzynku pisarskie małżeństwo Cent-
kiewiczów, autorów książek podróżniczych o tematyce arktycznej.
Efektem burzliwej historii obszaru, w tym świadomej polityki niszczenia obyczajów przez
obce narodowi polskiemu władze – czy to z powodu ich polskości, czy też ze względu na
ich związek z kulturą chrześcijańską, ale też signum temporis – nasilającej się unifikacji i do-
minacji kulturowej silniejszych ekonomicznie społeczeństw, jest zanik olbrzymiej większości
dawnych obyczajów, głównie tych związanych z niegdyś czysto rolniczym charakterem ob-
szaru. Tym cenniejsze są inicjatywy kultywujące te, które przetrwały lub starające się przy-
wrócić te zaginione. Z roku na rok pojawia się ich coraz więcej.

Społeczeństwo

Potencjał demograficzny

Liczba ludności zameldowanej na obszarze LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego prze-
kracza 85 tysięcy. Ludność ta zamieszkuje 151 sołectw, jedno osiedle (Zegrze) oraz dwa
ośrodki miejskie: blisko 8-tysięczny Radzymin i niespełna 4-tysięczny Serock. Średnia gęs-
tość zaludnienia obszaru LGD wynosi 116 mieszkańców na km2, co jest wartością nieco niż-
szą od średniej krajowej i dość wyraźnie niższą od średniej dla Mazowsza, ale wyraźnie
wyższą niż średnia dla obszarów wiejskich Mazowsza i kraju.

Mimo sąsiedztwa  Warszawy, obszar LGD pod względem ludnościowym ma zdecydowa-
nie wiejski charakter. Ludność wiejska dominuje, z ponad 85% udziałem. Dopiero uwzględ-
nienie ludności, wyłączonego z obszaru objętego LSR, Legionowa dałoby niewielką przewa-
gę ludności miejskiej.

Społeczeństwo zamieszkujące obszar objęty LSR jest relatywnie młode. Jest to duży atut
obszaru, ale postępuje starzenie się populacji, ze względu na niski przyrost naturalny i zwięk-
szającą przeciętną się długość życia. Obszar jest zróżnicowany pod tym względem: poło-
żone dalej od Warszawy i bardziej rolnicze gminy mają średnio starszych mieszkańców niż
graniczące z Warszawą i miejsko-wiejskie gminy obszaru.

Populacja obszaru cechuje się dużą mobilnością. Jej wielkość systematycznie i szybko roś-
nie, wskutek napływu ludności spoza obszaru LGD, głównie z Warszawy, w mniejszym stop-
niu z innych ośrodków, takich jak Legionowo czy Wołomin. W relatywnie krótkim okresie 
17 lat (1995-2013) liczba mieszkańców ośmiu otaczających Jezioro Zegrzyńskie gmin (wraz
z Legionowem i Jabłonną) wzrosła z około 115 tysięcy do około 147 tysięcy, czyli o ponad
30 tysięcy osób. To tak, jakby na tym obszarze pojawiło się nowe miasto o liczbie miesz-
kańców dwukrotnie większej niż łączna populacja Radzymina i Serocka. 

Powyższe dane mają jednak charakter zagregowany. W rzeczywistości obszar ten jest zróż-
nicowany: oprócz silnie zurbanizowanych części, takich jak gminy: Jabłonna, Nieporęt, czy
część gminy Radzymin, znajdują się na nim także typowo wiejskie, rolnicze tereny w gmi-
nach Dąbrówka, Serock, Radzymin czy Somianka. W związku z tym, równolegle do na-
pływu ludności na obszar LGD ma miejsce typowy dla obszarów rolniczych odwrotny
proces: emigracja jego mieszkańców, najczęściej młodych, głównie do Warszawy. 
Powyżej opisane procesy skutkują wyraźną zmianą struktury społecznej obszaru.

Aktywność społeczna

Mieszkańcy obszaru LGD są coraz bardziej aktywni społecznie. Daje się jednak zauważyć
pewne zróżnicowanie tej aktywności. W bardziej rolniczych, położonych dalej od Warszawy,
gminach (Dąbrówka, Wieliszew) jest więcej tradycyjnych wiejskich organizacji społecznych,
takich jak Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich lub organizacje kulturalne,
mniej zaś organizacji stanowiących grupy interesu mieszkańców i partnera dla władz w za-
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kresie rozwoju lokalnego. W bardziej zurbanizowanych, bliższych Warszawie, gminach Jab-
łonna i Nieporęt sytuacja jest odwrotna. Gminy: Radzymin i Serock lokują się pomiędzy tymi
dwiema grupami. 

Potencjał gospodarczy obszaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

Rolnictwo

Gospodarka obszaru jest dość zróżnicowana. Rolnictwo, niegdyś dominujące, dziś – mimo
ciągle znaczącej liczby istniejących gospodarstw – odgrywa coraz mniejszą rolę – ustąpiło
miejsca usługom oraz (na ogół drobnej) wytwórczości. Największe znaczenie ma ono w gmi-
nach: Dąbrówka, Radzymin, Somianka i Serock, ale często bardziej jako źródło zatrudnie-
nia niż dochodów. Na terenie gmin Radzymin i Dąbrówka znajduje się najwięcej gospodarstw
rolnych. Główne kierunki to: uprawa zbóż, a następnie (w znacznie mniejszym stopniu) ziem-
niaków oraz hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Niektórzy rolnicy w gminach Dąb-
rówka i Radzymin uprawiają pieczarki oraz warzywa pod folią. W gminie Somianka na
żyźniejszych glebach w dolinie Bugu uprawia się także warzywa oraz, na lżejszych glebach,
truskawki. Na terenie gminy Serock rolnictwem zajmuje się około 40 % mieszkańców. Cha-
rakteryzuje się ono tu dosyć dużym udziałem indywidualnych gospodarstw rolnych średniej
wielkości, dużym odsetkiem gospodarstw o znacznym udziale dochodów z produkcji rolnej,
dużym udziałem gospodarstw towarowych, małym udziałem gospodarstw wysokodocho-
dowych. Gmina Serock charakteryzuje się też znacznie przekraczającym średnią odsetkiem
sadów (ponad trzykrotnie wyższy od średniej wojewódzkiej) W gminie Nieporęt użytki rolne
zajmują tylko 30% jej ogólnej powierzchni, ale grunty te w dużej mierze przeznaczone są pod
uprawę warzyw.

Wielu rolników czerpie swoje główne przychody z pracy najemnej, działalności gospodarczej
(często dorywczej) lub ze świadczeń społecznych. Rolnictwo, mimo unijnych dopłat bez-
pośrednich, przegrywa „bitwę o ziemię” z budownictwem mieszkaniowym i rekreacyjnym.
Tak jest szczególnie na terenach o słabych glebach, których na obszarze LGD jest wiele.
Drugi powód to rozdrobnienie gospodarstw, nie dające możliwości utrzymania. 

Przedsiębiorczość i rynek pracy

Na obszarze LGD PZZ zarejestrowanych jest ponad 11 tysięcy podmiotów gospodarczych
– najwięcej w gminie Radzymin, najmniej – w gminie Somianka (ale jest to też najmniej ludna
i najbardziej oddalona od Warszawy gmina). Wśród branż, tak jak w całym kraju, dominuje
handel. Przy dużym zróżnicowaniu pozostałych branż daje się zauważyć lokalna specyfika
gospodarki, związana bądź z rynkiem lokalnym, bądź też warszawskim. W Wieliszewie są
to usługi budowlane i przemysłowe przetwórstwo spożywcze, w Dąbrówce – ceramika bu-
dowlana, produkcja cukiernicza i usługi logistyczne, podobnie – w sąsiednim Radzyminie, 
w Somiance – przemysł mięsny, usługi budowlane i transportowe.
Na obszarze przeważają mikro- i małe przedsiębiorstwa. Dużych firm jest relatywnie mało.
Znaczącymi pracodawcami są ośrodki szkoleniowo–wypoczynkowe nad Jeziorem Ze-
grzyńskim i duże obiekty sklepowe w Markach i w Jabłonnie. 

We wszystkich gminach obszaru ważnym pracodawcą jest sektor budżetowy.

Mimo wyższego niż średnio w kraju poziomu przedsiębiorczości na obszarze, jego rynek
pracy nie zaspokaja potrzeb mieszkańców. Wynika to z dwóch głównych przesłanek:
→ Relatywnie duża liczba firm nie oferuje odpowiednio dużej liczby miejsc pracy, gdyż na

ogół są to mikrofirmy, zatrudniające 1-2 osoby. To niewielkie zatrudnienie wynika po
części z ich specyfiki branżowej (prawdopodobnie dużą część stanowią przedstawi-
ciele wolnych zawodów), ale muszą też występować inne bariery dla ich rozwoju.

→ Prawdopodobnie, tak jak w całej Polsce, oferta pracy nie jest dostosowana do potrzeb
lokalnych przedsiębiorstw. Jako mikrofirmy, przegrywają one konkurencję o pracow-
nika z dużo mocniejszymi firmami z pobliskiego rynku warszawskiego. 

→ Obszar nie generuje odpowiedniej liczby miejsc pracy wysokiej jakości, takich jakie może
zaoferować miasto stołeczne i jakich oczekuje wielu mieszkańców obszaru. Jest to pro-
blem jakościowy, który można w dłuższej perspektywie ograniczyć, ale nie można go
całkiem rozwiązać.

Brak miejsc pracy na analizowanym obszarze jest szczególnie odczuwalny, gdy pogarsza się
sytuacja gospodarcza. Rynek pracy kurczy się, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej
liczbie bezrobotnych. 

Efektem m.in. ograniczoności lokalnego rynku pracy są też dojazdy mieszkańców obszaru
do pracy w Warszawie. Ale wynikają one także z faktu, że na obszarze zamieszkuje wielu
byłych mieszkańców stolicy, którzy zmieniając miejsce zamieszkania, zachowali dotych-
czasowe miejsce pracy.

Turystyka

Turystyka jest, ze względu na swój potencjał, wyróżniającą się na obszarze LGD Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego, a jednocześnie wyróżniającą ten obszar spośród większości innych
obszarów wiejskich Mazowsza, gałęzią gospodarki. 

Akwen i otoczenie Jeziora Zegrzyńskiego pełnią funkcję obszaru rekreacyjnego, a w mniejszym
stopniu  –  turystycznego, dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Są bazą dla uprawia-
nia takich sportów wodnych jak: żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, motorowodniactwo, że-
glarstwo lodowe (bojery) oraz wędkarstwo. Atrakcyjność przyrodnicza obszaru sprzyja też
uprawianiu niezwiązanych z wodą sportów i turystyki aktywnej, takich jak: jazda konna, tury-
styka rowerowa, turystyka piesza, golf, paralotniarstwo, gry zespołowe. Realizacji tych ak-
tywności służy dość bogata i urozmaicona infrastruktura. Składa się na nią też sieć szlaków
pieszych, tras rowerowych oraz szlak kajakowy na Narwi (Dębe – Nowy Dwór Mazowiecki).
Usługi noclegowe na obszarze LGD świadczy kilkadziesiąt obiektów. Przeważają wśród nich
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i wypoczynkowe. Ponadto są to hotele, które zapew-
niają usługi wysokiej jakości. Ich liczba i standard cały czas wzrastają. Poza nimi usługi noc-
legowe świadczą: zajazdy, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne,
kempingi, pola namiotowe i kluby sportowe. Większość obiektów znajduje się nad Jeziorem
Zegrzyńskim, rzeką Bug lub w ich pobliżu.
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Na obszarze działa kilkadziesiąt obiektów gastronomicznych o zróżnicowanym charakte-
rze. Najwięcej z nich znajduje się w gminach: Serock i Nieporęt. Są to głównie bary i res-
tauracje. Inne typy placówek gastronomicznych to: smażalnie ryb, pizzerie, kawiarnia, puby,
domy weselne, kasyno wojskowe, obiady domowe. Z reguły są one zlokalizowane w pobliżu
Jeziora Zegrzyńskiego, przy obiektach noclegowych lub na stacjach benzynowych. Więk-
szość tych obiektów, zgodnie z nazwą, nastawiona jest na usługi gastronomiczne. W nie-
wielkim tylko stopniu realizują one funkcję społeczną jako miejsce spotkań i spędzania
wolnego czasu przez mieszkanców obszaru.

Specyficzną infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną stanowią działki rekreacyjne. Ich roz-
mieszczenie jest dość równomierne na obszarze poszczególnych gmin z wyjątkiem gminy
Jabłonna, gdzie jest ich mniej. Ich liczbę szacuje się na około 23.000, najwięcej w gminach:
Wieliszew (około 5.000) i Serock (około 4.500).

Według danych GUS, liczba noclegów udzielonych na obszarze LGD Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego w 2012 roku przekroczyła 270.000. Co ważne, od roku 2009 zanotowała
ona bardzo duży wzrost o 57%. Jest to znacznie wyższa dynamika niż te dla Polski i Ma-
zowsza na poziomie 10-13%. Analizując ruch turystyczny w układzie gminnym, można
stwierdzić, że wzrost ten jest zasługą przede wszystkim obiektów turystycznych zlokallizo-
wanych na terenie gminy Serock. Pozytywny bilans zanotowały jeszcze obiekty w gminach
Dąbrówka i Radzymin, jednak przy znacznie mniejszych, mało znaczących w skali obszaru,
wartościach. Pozostałe gminy miały bilans negatywny.

Specyfika obszaru

Specyficzną cechą obszaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego jest jego pomosto-
wość: położenie między największym w kraju, stołecznym ośrodkiem miejskim – Warszawą,
a typowo rolniczymi obszarami środkowego Mazowsza. Na obszarze znajdziemy więc, 
i w ciągle przeważającym stopniu, rolnicze osady wiejskie, jak i wsie mocno zurbanizowane,
bardziej przypominające miasteczka, choć bez formalnego ich statusu.

Położenie obszaru sprawia, że - inaczej niż na typowych wiejskich obszarach w Polsce –
wzrasta, a nie maleje liczba jego mieszkańców. Są oni przy tym dość aktywni (chociaż bar-
dziej w wymiarze indywidualnym niż społecznym) i względnie dobrze wykształceni (dzięki
napływowi wykształconych mieszkańców Warszawy).

Inną specyficzną cechą obszaru LGD jest też znaczna w skali regionu atrakcyjność przy-
rodnicza, i co za tym idzie, rekreacyjno-turystyczna, nieporównywalna z żadnym innym pod-
stołecznym obszarem. Nawet Kampinoski Park Narodowy nie może jej dorównać z powodu
braku większych akwenów wodnych, a także - braku odpowiedniej infrastruktury tury-
stycznej. Natomiast na obszarze LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego znajdują się: ów
tytularny dla Lokalnej Grupy - Zalew Zegrzyński oraz aż trzy duże rzeki: Narew, Wisła i Bug,
a także mniejsze obiekty wodne i liczne kompleksy leśne i łąkowe. Tym naturalnym walorom
towarzyszy relatywnie dobra, niespotykana w takim natężeniu na większości obszarów wiej-
skich Mazowsza, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna. Ta unikalna atrakcyjność, połą-

czona jest z podstołecznym położeniem obszaru – gminy: Jabłonna i Nieporęt graniczą 
z Warszawą, a pozostałe leżą w niewielkiej (do 30 km) odległości od jej granic. Połączenie
tych dwóch walorów sprawia, że obszar ma olbrzymi potencjał rozwojowy, zwłaszcza osad-
niczy i rekreacyjno-turystyczny. Jednak jednocześnie podlega on silnej presji na środowisko
naturalne (osadnictwo, transport), presji ekonomicznej (konkurencja Warszawy jako rynku
pracy i dostarczyciela towarów i usług) i społecznej (dominacja instytucjonalnej i kulturalnej
oferty Warszawy nad ofertą lokalną). 

Sytuacja taka, przy braku aktywnych działań społeczności i władz obszaru, grozi realizacją
negatywnego scenariusza rozwojowego, w którym: 

• zamieni się on w przedmieścia stolicy o funkcji głównie mieszkalnej („sypialnia” War-
szawy), 

• środowisko naturalne ulegnie dewastacji wskutek gwałtownej urbanizacji, 
• lokalna oferta pracy pozostanie na ograniczonym, niezaspokajającym potrzeb, poziomie,
• takaż pozostanie liczba i aktywność lokalnych instytucji i organizacji (wskutek konku-

rencji instytucji warszawskich i braku czasu dojeżdżających mieszkańców na lokalną
działalność)

• utracona zostanie (wskutek napływu nowych i pasywności obecnych mieszkańców) toż-
samość lokalna obszaru.

W pewnym stopniu są to cechy i problemy wspólne dla wszystkich obszarów wiejskich gra-
niczących z dużymi ośrodkami miejskimi. Wyjątkowa w przypadku obszaru LGD Partner-
stwo Zalewu Zegrzyńskiego jest ich intensywność: unikalne w skali regionu walory przyro-
dnicze i unikalna siła oddziaływania na obszar ośrodka stołecznego dużego europejskiego
kraju, a co za tym idzie – ewentualna intensywność powyżej opisanych możliwych procesów.
Tylko świadome działania całych społeczności lokalnych: władz, aktywnych mieszkańców 
i przedsiębiorców, wsparte zewnętrznymi środkami (finanse, wiedza i dobre praktyki innych
podmiotów i społeczności) mogą ograniczyć negatywne skutki specyficznej sytuacji ob-
szaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego i pomóc wykorzystać jej walory dla jego dłu-
gofalowego, zrównoważonego rozwoju. 
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Realizacja Pilotażowego Programu  Leader+

Tak jak to już zostało powiedziane, powstanie Lokalnej Grupy Działania – Związku Stowa-
rzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego było rezultatem oddolnej inicjatywy trzech sto-
warzyszeń działających na terenie gmin: Wieliszew, Serock i Nieporęt, do których następnie
dołączyły samorządy, organizacje społeczne i mieszkańcy tych gmin, a także gminy Jab-
łonna. Utworzenie LGD umożliwiło udział tych podmiotów w realizacji Pilotażowego Pro-
gramu LEADER+ (PPL+), podzielonego na 2 etapy zwane „schematami”. 

Schemat I obejmował okres od 23 września 2005 do 25 czerwca 2006 roku i był zoriento-
wany na mobilizację społeczności lokalnych na rzecz tworzenia trójsektorowych partnerstw
– lokalnych grup działania (LGD) i opracowanie przez nie zintegrowanych strategii rozwoju
obszarów wiejskich (ZSROW), zawierających koncepcje wykorzystujących lokalne zasoby
projektów na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów LGD. 

Na działania mobilizujące społeczność obszaru Jeziora (Zalewu) Zegrzyńskiego złożyły się:
• 4 seminaria informacyjne w 4 gminach obszaru w okresie od 23 września do 24 listo-

pada 2005 roku, mające za cel przybliżyć samorządowcom (burmistrzom, wójtom, rad-
nym, sołtysom) obszaru ideę lokalnej grupy działania;

• 6 spotkań informacyjnych z potencjalnymi partnerami projektu, na które zaproszono ak-
tywnych przedstawicieli życia społecznego obszaru i szersze kręgi społeczności lokalnej;

• dodatkowe 12 otwartych spotkań w największych miejscowościach obszaru, których
celem było pozyskanie informacji o potrzebach mieszkańców;

• wstępne badanie ankietowe dzięki któremu pozyskano informacje tworzące obraz lokal-
nego społeczeństwa obywatelskiego i jego potencjału kreowania procesu rozwoju obszaru;

• przygotowanie biuletynu informacyjnego, w którym przedstawiane były założenia pro-
jektu i rezultaty odbytych spotkań;

• opracowanie strony internetowej www.partnerstwozalewu.org.pl, mającej być głównym
instrumentem informacji o działalności LGD;

• akcja promocyjna w lokalnej prasie, której celem było informowanie społeczności lokal-
nej o realizacji projektu i o zasadach programu LEADER.

W następnym okresie realizacji Schematu I, trwającym od 24 listopada 2005 roku do 25 czerwca
2006 roku, przeprowadzono następujące działania:

• zorganizowano 4 szkolenia warsztatowe dotyczące struktury oraz zasad funkcjonowa-
nia LGD;

• zorganizowano 16 szkoleń tematycznych dotyczących dziedzin zakładanej aktywności
LGD, w tym wspierania przedsiębiorczości i rozwoju turystyki, a także rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego;

• przygotowano dokumenty niezbędne do powołania LGD w formie prawnej związku stowa-
rzyszeń, zorganizowano zebranie założycielskie LGD Związku Stowarzyszeń Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego oraz zarejestrowano Związek w Krajowym Rejestrze Sądowym;

• przeprowadzono przy pomocy ekspertów szczegółowe badanie ankietowe, dzięki któ-
remu poznano potrzeby lokalnej społeczności, co posłużyło opracowaniu Zintegrowa-
nej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD;

• zorganizowano panel dyskusyjny, którego tezy wykorzystano przy opracowaniu analizy
SWOT obszaru Jeziora Zegrzyńskiego;

• opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego;

Wsparcie finansowe Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację Schematu I wy-
niosło 150.000 zł + 30.000 zł VAT, łącznie 180.000 zł.

Realizacja ZSROW była przedmiotem Schematu II Programu Pilotażowego LEADER+, który
trwał niecały rok, bo od 28 marca 2007 roku do 14 lutego 2008 roku. Tematem wiodącym
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego była „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich”. W ramach tego tematu człon-
kowie LGD i mieszkańcy obszaru zaangażowani w proces opracowania strategii sformułowali
pięć celów strategicznych. Do każdego celu zostały przypisane realizujące go działania:

Cel Strategiczny 1: Rozwój kapitału ludzkiego
Działania:
○ analiza potrzeb lokalnego rynku pracy: obecnych i w ciągu najbliższych 5 – 10 lat
○ szkolenia (również organizacja szkoleń ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego)
○ praktyki zawodowe
○ kształcenie ustawiczne

Cel Strategiczny 2: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
Działania:
○ promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej
○ rozwijanie sektora usług
○ wspieranie mikroprzedsiębiorstw
○ zwiększanie jakości lokalnych produktów
○ wspierające działania marketingowe
○ zwiększenie absorpcji środków z dostępnych funduszy europejskich 
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Cel Strategiczny 3: Rozwój turystyki
Działania:
○ rozwój infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki
○ dostęp do informacji
○ wspierające działania marketingowe
○ pomoc osobom chcącym się przekwalifikować i rozpocząć prowadzenie turystycznej

działalności gospodarczej (szkolenia, pomoc merytoryczna w pozyskaniu środków 
z funduszy UE)

Cel Strategiczny 4: Zwiększanie dostępności nowoczesnych form komunikacji
Działania:
○ badanie/analiza potrzeb w zakresie dostępu do Internetu
○ zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom każdej miejscowości
○ wykorzystanie dostępu do Internetu w szkoleniach oraz przez lokalne przedsiębiorstwa 

Cel Strategiczny 5: Wspieranie tożsamości lokalnej
Działania:
○ wspieranie społeczeństwa obywatelskiego
○ skuteczne wykorzystanie istniejącej już bazy społeczno – kulturalnej
○ popularyzacja lokalnych tradycji 
○ wsparcie organizacji pozarządowych
○ wsparcie lokalnych inicjatyw
○ organizacja lokalnych imprez

W krótkim okresie, jaki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca rea-
lizacją Sektorowego Programu Operacyjnego, którego częścią był Pilotażowy Program LEA-
DER+, przewidziało na Schemat II PPL+, nie była możliwa pełna realizacja ZSROW. 
Do 14 lutego 2008 roku zostały zrealizowane następujące projekty:
• Mapa turystyczna obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.

Mapa posiada także bogatą część opisową, prezentującą walory i ofertę turystyczną
obszaru LGD;

• Informator o podmiotach gospodarczych na obszarze Lokalnej Grupy Działania Part-
nerstwo Zalewu Zegrzyńskiego;

• Projekt rewitalizacji ruin dworków i zespołów pałacowych położonych na obszarze dzia-
łania Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego;

• Koncepcja techniczna szkieletu sieci szerokopasmowej;
• Projekt renaturyzacji zbiorników wodnych na terenie Lokalnej Grupy Działania Partner-

stwo Zalewu Zegrzyńskiego;
• Strategia rozwoju turystyki i promocji regionu dla obszaru działania Związku Stowarzy-

szeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego;
• Analiza zasobów cennych przyrodniczo na obszarze Lokalnej Grupy Działania Partner-

stwo Zalewu Zegrzyńskiego;
• Projekt placu zabaw dla dzieci;
• Szkolenie dla mieszkańców obszaru z zakresu agroturystyki, rolnictwa ekologicznego

oraz możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w miejscowości Łacha;

• Zorganizowanie kursów nauki języka angielskiego dla 78 mieszkańców w gminach: Wie-
liszew, Jabłonna, Serock, Nieporęt;

• Zorganizowanie 2 imprez targowych na targach turystycznych i agroturystycznych PO-
LAGRA w Poznaniu;

• Promocja LGD w Polskim Radiu – Program I, TV, telewizji lokalnej oraz w prasie regio-
nalnej;

• Promocja LGD podczas imprez kulturalnych w poszczególnych gminach obszaru;
• Przeprowadzenie przez profesjonalną firmę badań ankietowych w regionie mazowiec-

kim nt. rozpoznawalności obszaru Zalewu Zegrzyńskiego jako ośrodka turystycznego;
• Zorganizowanie w Jahrance konferencji dla mazowieckich LGD podsumowującej reali-

zację Schematu II PPL+ na Mazowszu;
• Wizyta studyjna 5 – osobowego Zarządu LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

w hiszpańskich LGD w Murcji. Wizyta dała uczestnikom możliwość poznania działań
prorozwojowych realizowanych przez znacznie bardziej doświadczone hiszpańskie LGD;

• Urządzenie biura, administrowanie projektem.

Nie oznaczało to, że trud opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiej-
skich LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego poszedł w części na marne. ZSROW zys-
kała swoje „drugie życie” w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2008-2015 (LSR), dla
której stanowiła dokument wyjściowy, skorygowany o doświadczenia z realizacji powyższych
projektów i wzbogacony o pomysły mieszkańców, organizacji i instytucji obszaru Jeziora
Zegrzyńskiego uczestniczących w procesie opracowania LSR.
Wsparcie finansowe Sektorowego Programu Operacyjnego dla LGD Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego na realizację Schematu II wyniosło 452.960 zł.
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Udział w realizacji osi 4 (LEADER) 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 
– realizacja Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2008-2015
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Udział w realizacji osi 4 – LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 – realizacja Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 
Ubiegając się o udział w realizacji osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, Lokalna  Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego opracowała
w sposób uspołeczniony Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2008-2015, w której zostały zde-
finiowane cele procesu rozwoju oraz przedsięwzięcia mające służyć realizacji tych celów.
Punktem wyjścia dla określenia jednych i drugich była przeprowadzona analiza SWOT dla
obszaru Partnerstwa. Umożliwiła ona sformułowanie jego wizji w perspektywie kilkunastu lat,
opartej głównie na jego atutach i szansach dla jego rozwoju. Wizja ta według mieszkańców
obszaru jest następująca:

Obszar o bogatych walorach przyrodniczych, przyjazny dla zamieszkania 
i wypoczynku, dbający o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 

z zachowaniem tradycji i kultury lokalnej.

Przy definiowaniu celów i przedsięwzięć wzięte zostały pod uwagę specyficzne cechy ob-
szaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Są to:

• jego pomostowość między największym w kraju, stołecznym, ośrodkiem miejskim –
Warszawą, a typowo rolniczymi obszarami środkowego Mazowsza,

• jego znaczna w skali regionu atrakcyjność przyrodnicza, i co za tym idzie, rekreacyjno-
turystyczna, nieporównywalna z żadnym innym podstołecznym obszarem, wynikająca
z warunków naturalnych i już istniejącej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,

• będący wynikiem tych walorów olbrzymi potencjał rozwojowy, zwłaszcza osadniczy 
i rekreacyjno-turystyczny,

• również będące wynikiem tych walorów: silna presja na środowisko naturalne (osad-
nictwo, transport), presja ekonomiczna (konkurencja jako rynku pracy i dostarczyciela to-
warów i usług) i społeczna Warszawy (dominacja jej instytucjonalnej i kulturalnej oferty
nad ofertą lokalną). 

Pochodną tych cech jest olbrzymi dynamizm sytuacji obszaru, niepozwalający na pasyw-
ność władz i społeczności lokalnych. Pasywność taka grozi bowiem zrealizowaniem nega-
tywnego scenariusza rozwoju („sypialnia Warszawy”, zdewastowane środowisko naturalne,
bierna społeczność lokalna, utracona tożsamość lokalna obszaru), podczas gdy aktywna
postawa pozwala na zrealizowanie pozytywnego scenariusza rozwoju, zawartego w wizji
obszaru. 

Realizacji tego pozytywnego scenariusza służą zdefiniowane cele ogólne i szczegółowe Lo-
kalnej Strategii Rozwoju.

Cele ogólne LSR są następujące:

Cel ogólny 1: Rozwój kapitału społecznego – mierzony wzrostem kwalifikacji zawodo-
wych społeczności lokalnej uwzględniających aktualne potrzeby rynku, poziomem świa-
domości ekologicznej społeczności lokalnej (ilością przedsięwzięć na rzecz ochrony
środowiska), rozwojem edukacji ustawicznej jako warunku rozwoju społeczno-ekono-
micznego obszaru Partnerstwa (ilością oferowanych szkoleń i uczestniczących w nich
mieszkańców), poziomem aktywności i integracji społeczności lokalnej, w tym emerytów,
kobiet, młodzieży i osób niepełnosprawnych (ilością organizacji społ. i realizowanych przez
nie projektów), zwiększonym poziomem bezpieczeństwa komunikacyjnego i publicznego
na obszarze LGD (zmniejszeniem ilości wypadków, przestępstw i wykroczeń na obszarze);

Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości – mierzony ilością osób wykonujących trady-
cyjne zawody, ilością gospodarstw ekologicznych i firm przetwórstwa rolno-spożywczego
opartego na surowcach lokalnych i produktów regionalnych, ilością inicjatyw na rzecz zrów-
noważonego rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, rozwojem ośrodków szkoleniowych
na bazie gospodarstw agroturystycznych, liczbą firm świadczących usługi dla mieszkań-
ców, liczbą małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze nowych i ekologicznych tech-
nologii;

Cel ogólny 3: Rozwój turystyki – mierzony rozwojem markowego produktu turystycznego
regionu, rozwojem publicznej infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, rozwojem
agroturystyki i turystyki wiejskiej;

Cel ogólny 4: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru – mierzony ilo-
ścią inicjatyw i projektów na rzecz propagowania i zachowania walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych obszaru, ochrony i rewitalizacji materialnego dziedzictwa kulturowego, za-
chowania i rozwoju duchowego dziedzictwa kulturowego;

Tak określone cele ogólne były zgodne z celem Osi 4 PROW, zdefiniowanym jako „...budo-
wanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przez przyczynianie się
do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarzą-
dzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja...”

Każdemu celowi ogólnemu (CO) przypisane zostały odpowiednie cele szczegółowe. Są one
następujące: 028
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Cel ogólny 1. Rozwój kapitału społecznego

Cele szczegółowe (CS):
CS 1.1. Rozwój kwalifikacji zawodowych społeczności lokalnej uwzględniający aktualne

potrzeby rynku
CS 1.2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej
CS 1.3. Rozwój edukacji ustawicznej jako warunku rozwoju społeczno-ekonomicznego

obszaru PZZ
CS 1.4. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych
CS 1.5. Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego i publicznego na obszarze LGD

Cel ogólny 2. Rozwój przedsiębiorczości

Cele szczegółowe:
CS 2.1. Rozwój tradycyjnych zawodów
CS 2.2. Wsparcie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa
CS 2.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na

surowcach lokalnych i produktów regionalnych
CS 2.4. Promowanie rozwoju ośrodków szkoleniowych
CS 2.5. Rozwój usług dla mieszkańców
CS 2.6. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze nowych i ekologicznych

technologii
CS 2.7. Rozwój gospodarki elektronicznej i upowszechnianie technik cyfrowych

Cel ogólny 3. Rozwój turystyki

Cele szczegółowe:
CS 3.1. Stworzenie markowego produktu turystycznego regionu
CS 3.2. Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej
CS 3.3. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Cel ogólny 4. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru

Cele szczegółowe:
CS 4.1. Propagowanie i zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru
CS 4.2. Ochrona i rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego
CS 4.3. Zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa kulturowego (obyczaje, obrzędy,

legendy, wspomnienia, wsparcie zespołów ludowych, stowarzyszeń)
CS 4.4. Wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych
CS 4.5. Propagowanie wykorzystania tradycji architektonicznej i ekologicznych technolo-

gii w urbanistyce i budownictwie

Przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1: „AORTA - Akademia Obsługi Ruchu Turystycznego”

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 3. Rozwój turystyki

• Celu szczegółowego 3.1. Stworzenie markowego produktu turystycznego regionu
• Celu szczegółowego 3.3. Rozwój agroturystyki i innych usług turystycznych

Uzasadnienie
Obszar Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego stanowi naturalne zaplecze turystyczno-rekrea-
cyjne dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Jednak aktualna jakość (usługi, infras-
truktura) i promocja tej oferty sprawia, że region nie wykorzystuje swoich możliwości, tracąc
wielu klientów na rzecz bardziej konkurencyjnych regionów turystycznych w Polsce i za gra-
nicą. Także sezon turystyczny, ze względu na dotychczasowy stan infrastruktury i relatywne
ubóstwo oferty, był znacznie krótszy niż to możliwe, co negatywnie wpływało na opłacalność
tej działalności. Działania realizowane w ramach Przedsięwzięcia 1: „AORTA – Akademia
Obsługi Ruchu Turystycznego” miały za cel (m.in. poprzez szkolenia i doradztwo) zwiększyć
zakres i jakość oferowanych usług, zwiększając konkurencyjność i opłacalność oferty tury-
stycznej obszaru.  

Grupy docelowe beneficjentów
Przedsiębiorcy w branży szkoleniowo-doradczej, eksperci w dziedzinie organizacji i marke-
tingu usług turystycznych, firmy oferujące usługi turystyczne, rolnicy zainteresowani rozwo-
jem usług agroturystycznych, samorządy lokalne i organizacje zainteresowane rozwojem
turystyki na obszarze Partnerstwa.

Przedsięwzięcie 2: „Żyję nad Zalewem”  

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 4. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru

• Celu szczegółowego 4.1. Propagowanie i zachowanie walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych obszaru

• Celu szczegółowego 4.2. Ochrona i rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego
• Celu szczegółowego 4.3. Zachowanie duchowego dziedzictwa kulturowego (obyczaje,

obrzędy, legendy, wspomnienia, wsparcie zespołów ludowych, stowarzyszeń)

Uzasadnienie
Warunkiem zrównoważonego i trwałego rozwoju obszaru Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego
jest, z jednej strony, szeroko rozumiane inwestowanie w rozwój mieszkańców tego obszaru,
z drugiej zaś – zachowanie i mądre wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych
i historycznych obszaru. 
Ten drugi kierunek ma na celu propagowanie i zachowanie (a także poprawę stanu) zaso-
bów przyrodniczych, w szczególności wód, lasów i walorów krajobrazowych oraz realiza-
cję działań chroniących i przywracających zarówno materialne, jak i duchowe dziedzictwo



kulturowe obszaru jako element jego tożsamości, a także jako składową produktu tury-
stycznego obszaru Partnerstwa.

Grupy docelowe beneficjentów
Samorządy lokalne i jednostki im podległe (szkoły, biblioteki, GOK itp.), organizacje spo-
łeczne i mieszkańcy (w tym: emeryci, renciści i osoby niezatrudnione), zainteresowani
ochroną dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i zrównoważonym rozwojem obszaru
Partnerstwa, własnym rozwojem oraz integracją społeczności obszaru, osoby zaintereso-
wane usługami o szeroko pojętym charakterze edukacyjnym.

Przedsięwzięcie 3: „Akademia Zegrzyńska” 

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 1. Rozwój kapitału społecznego,

• Celu szczegółowego 1.1. Rozwój kwalifikacji zawodowych społeczności lokalnej
uwzględniający aktualne potrzeby rynku 

• Celu szczegółowego 1.2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej 
• Celu szczegółowego 1.3. Rozwój edukacji ustawicznej jako warunku rozwoju społeczno-

ekonomicznego obszaru PZZ
• Celu szczegółowego 1.4. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w tym emery-

tów, kobiet, młodzieży i osób niepełnosprawnych
• Celu szczegółowego 1.5. Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego i publicznego

na obszarze PZZ

Uzasadnienie
Członkowie Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego uznają zawodowy i osobisty rozwój mieszkań-
ców obszaru Partnerstwa za podstawowy czynnik jego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Kluczem do tego rozwoju jest edukacja: zawodowa, ta dotycząca zależności między dobro-
bytem człowieka a stanem jego otoczenia oraz ta umożliwiająca stałe doskonalenie stanowiące
odpowiedź na wewnętrzne potrzeby człowieka lub wymogi wynikające z rozwoju cywilizacyj-
nego. Edukację tę miała zapewnić realizacja przedsięwzięcia o nazwie „Akademia Zegrzyńska”,
rozumianego jako zbiór różnych działań o charakterze edukacyjnym pod wspólnym hasłem.
Warunkiem zrównoważonego i trwałego rozwoju obszaru Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego
jest również szeroko rozumiane inwestowanie w rozwój mieszkańców tego obszaru, obej-
mujące działania integrujące i aktywizujące społeczność lokalną na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego, w tym budujące identyfikację mieszkańców z obszarem, działania podno-
szące świadomość ekologiczną mieszkańców (synergia z drugim kierunkiem) oraz zwięk-
szające poziom bezpieczeństwa na obszarze. 

Grupy docelowe beneficjentów
Firmy i osoby zainteresowane świadczeniem usług edukacyjnych i doradczych, samorządy
i podległe im placówki (szkoły, biblioteki, GOK), organizacje społeczne zainteresowane dzia-
łalnością edukacyjną, integracją społeczności obszaru, mieszkańcy zainteresowani posze-
rzaniem swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, osoby zainteresowane prowadzeniem
żłobków, przedszkoli i usługami o szeroko pojętym charakterze edukacyjnym.

Przedsięwzięcie 4: „Innowacyjna gospodarka wiejska” 

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 2. Rozwój przedsiębiorczości

• Celu szczegółowego 2.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa rolno-spo-
żywczego opartego na surowcach lokalnych i produktów regionalnych

• Celu szczegółowego 2.4. Promowanie rozwoju ośrodków szkoleniowych
• Celu szczegółowego 2.5. Rozwój usług dla mieszkańców (transport lokalny, przedszkola

itp.)
• Celu szczegółowego 2.6. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze no-

wych i ekologicznych technologii

Uzasadnienie
Obszar Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego, ze względu na swoje podwarszawskie położe-
nie, a w części – także na warunki glebowe, w przyśpieszonym tempie ogranicza swoją
funkcję rolniczą. Uwalnianą siłę roboczą „wchłania” Warszawa, co nie służy długofalowemu
rozwojowi obszaru. Obok naturalnego kierunku, jakim jest – ze względu na warunki przy-
rodnicze – rozwój funkcji turystycznej, istnieje jeszcze szereg innych możliwości aktywizacji
gospodarczej i społecznej obszaru z wykorzystaniem doświadczeń innych, zagranicznych 
i polskich, regionów. 
Realizacji tych możliwości, bądź to związanych z rozwojem osadnictwa, podnoszącą się
stopą życiową mieszkańców, bliskością warszawskiego rynku spożywczego, czy też biz-
nesowym i naukowym potencjałem sąsiadującej stolicy służyło Przedsięwzięcie 4. „Inno-
wacyjna gospodarka wiejska”.

Grupy docelowe beneficjentów
Rolnicy i inni mieszkańcy obszaru zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej, rol-
nicy zainteresowani rolnictwem ekologicznym, samorządy lokalne i organizacje społeczne
zainteresowane propagowaniem rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyjnych i lokal-
nych oraz rozwoju przedsiębiorczości, innowatorzy i firmy zainteresowane rozwojem pro-
dukcji i usług w obszarze nowych i ekologicznych technologii.

Przedsięwzięcie 5. „Dom nad Zalewem”

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 2. Rozwój przedsiębiorczości

• Celu szczegółowego 2.1. Rozwój tradycyjnych zawodów 
• Celu szczegółowego 2.2. Wsparcie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

Uzasadnienie
Atrakcyjność przyrodnicza i krajobrazowa obszaru Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego oraz
jego położenie „za rogatkami Warszawy” tworzy bardzo silną presję osadniczą, z jednej
strony zagrażającą środowisku naturalnemu i krajobrazowi obszaru, z drugiej zaś tożsamo-
ści lokalnej i, w pewnym stopniu – przez windowanie cen gruntu, możliwościom mieszka-
niowym jego uboższych mieszkańców. Z drugiej strony tworzy zapotrzebowanie na usługi 030
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budowlane, remontowe i rzemieślnicze związane  z  budownictwem rezydencjonalnym i re-
kreacyjnym. Przedsięwzięcie 5. „Dom nad Zalewem” miało na celu wspólne – władz i miesz-
kańców – przeciwdziałanie wspomnianym zagrożeniom oraz wykorzystanie możliwości
tworzonych przez boom osadniczy i budowlany na rzecz mieszkańców obszaru.

Grupy docelowe beneficjentów
Mieszkańcy i przedsiębiorcy zainteresowani oferowaniem usług związanych z budownictwem 
i mieszkalnictwem, tradycyjnymi zawodami, w tym rolnicy i członkowie ich rodziny, samorządy
lokalne i organizacje społeczne zainteresowane zrównoważonym rozwojem obszaru Partner-
stwa, w tym gospodarowaniem przestrzenią i realizacją potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

Przedsięwzięcie 6: „Marka dla Zalewu”

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 3. Rozwój turystyki

• Celu szczegółowego 3.1. Stworzenie markowego produktu turystycznego regionu
• Celu szczegółowego 3.2. Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej
• Celu szczegółowego 3.3. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Uzasadnienie
Warunki naturalne (Jezioro Zegrzyńskie, inne wody, lasy, krajobraz) i bliskość Warszawy spra-
wiły, że jednym z głównych kierunków rozwoju obszaru LGD stała się turystyka i rekreacja.
Jednak potencjał obszaru w tej dziedzinie nie był w pełni wykorzystywany. Mimo korzys-
tnego położenia ruch turystyczny miał miejsce głównie w sezonie letnim, zakres i jakość
oferty były ograniczone do wybranych segmentów rynku, a marka turystyczna obszaru słabo
funkcjonowała w świadomości Polaków, w tym także znacznej części mieszkańców War-
szawy, nie wspominając o cudzoziemcach. Przedsięwzięcie „Marka dla Zalewu” miało za
cel poprawić sytuację w tym zakresie poprzez stworzenie markowego(-ych) produktu(-ów)
turystycznego(-ych) obszaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.

Grupy docelowe beneficjentów
Samorządy, podmioty świadczące usługi turystyczne, mieszkańcy pragnący podjąć działal-
ność w branży turystycznej lub związanych z nią, organizacje zainteresowane rozwojem
gospodarczym obszaru Partnerstwa, a w szczególności rozwojem turystyki.

Przedsięwzięcie 7: „Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju”

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 4. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych

• Celu szczegółowego 4.2. Ochrona i rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego.

Uzasadnienie
Zabytki sakralne stanowią bardzo istotną część materialnego dziedzictwa kulturowego Pol-
ski. Nie inaczej jest na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Wy-
nika to ze znaczenia religii dla duchowego życia Polaków, a w przeszłości – gdy Państwo

Polskie formalnie nie istniało – także dla utrzymania tożsamości narodowej. W ich zachowa-
niu do dziś wielką rolę odegrały poszczególne Kościoły, reprezentujące różne społeczności
wyznaniowe. Wbrew obowiązującej opinii o relatywnie dobrym stanie tych zabytków, wiele 
z nich wymaga. Utrzymanie obiektów zabytkowych jest bowiem coraz kosztowniejsze wsku-
tek wzrostu kosztów specjalistycznych usług remontowych i  konserwatorskich. Jednocześ-
nie, mimo rosnącego (średnio) poziomu zamożności Polaków, zachodząca laicyzacja społe-
czeństwa sprawia, że możliwości finansowania tych prac przez gminy wyznaniowe kurczą się. 
Przedsięwzięcie  „Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju” miało za cel wsparcie zachowa-
nia cennych historycznie i kulturowo obiektów sakralnych, mając na uwadze zarówno ich
znaczenie duchowe, jak i dla rozwoju turystyki  – jako składowej oferty turystycznej obszaru
Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego. Bowiem oba te aspekty składają się na zrównoważony
rozwój tego obszaru.

Grupy docelowe beneficjentów
Beneficjenci bezpośredni: Kościoły, związki wyznaniowe i organizacje pożytku publicznego,
zainteresowane zachowaniem sakralnego materialnego dziedzictwa kulturowego obszaru.
Beneficjenci ostateczni: cała społeczność obszaru.

Przedsięwzięcie 8: “Odnawialne źródła energii dla zrównoważonego rozwoju”

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 4. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych 

• Celu szczegółowego 4.4. Wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych

Uzasadnienie
W epoce globalnego ocieplenia, niezależnie od podsycanej przez media dyskusji na temat
jego przyczyn, wykorzystanie energii w maksymalnym stopniu neutralnej dla środowiska
stało się jednym z priorytetów rozwojowych świata, akceptowanych powszechnie przez
wszystkie świadome podmioty i jednostki i zapisanych w szeregu dokumentów międzyna-
rodowych i krajowych (Agenda 21, Strategia Goeteborska, Europa 2020, Strategia Rozwoju
Kraju 2020). W miarę rozwoju i komercjalizacji technologii wykorzystujących naturalne od-
nawialne źródła energii ich stosowanie zaczyna mieć także pozytywny efekt ekonomiczny.
Dlatego, mając na uwadze coraz bardziej intensywną zabudowę obszaru LSR w połącze-
niu z jego nieprzeciętnymi walorami przyrodniczymi, LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
postanowiła zrealizować przedsięwzięcie mające umożliwić wyposażenie obiektów o funk-
cjach kulturalnych i gospodarczych w instalacje wykorzystujące dla celów energetycznych
energię odnawialną, np. pompy ciepła, biogaz, energię wiatru, energię słońca. Zrealizowa-
nie przedsięwzięcia będzie służyć poprawie jakości powietrza na poziomie lokalnym oraz
promocji ekologicznych źródeł energii w szerszych kręgach społeczności obszaru.

Grupy docelowe beneficjentów
Beneficjenci bezpośredni: podmioty obszaru Partnerstwa prowadzące działalność kultu-
ralną i gospodarczą, zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej dla celów ener-
getycznych, w tym organizacje pozarządowe;.
Beneficjenci ostateczni: preferowane były operacje adresowane do grup wiekowych 50+ i 20-



Przedsięwzięcie 9: “Habitat XXI”

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 4. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych

• Celu szczegółowego 4.5. Propagowanie wykorzystania tradycji architektonicznej eko-
logicznych technologii w urbanistyce i budownictwie

Uzasadnienie
Habitat (łac. habitat – mieszka), obrazowo określany jako „adres ekologiczny” – kompleks
specyficznych warunków środowiska życia określonych populacji organizmów: 1) w szero-
kim rozumieniu może oznaczać biotop lub siedlisko, a w szczególnych przypadkach – biom,
2) w wąskim znaczeniu – warunki lub miejsca, część biotopu, w której osobniki danego ga-
tunku znajdują najdogodniejsze warunki życia (za www.wikipedia.org).

„Habitat XXI” to określenie dla miejsca do życia (domu, miejscowości, gminy, obszaru LSR)
na miarę XXI wieku, co oznacza umiejętne łączenie tradycji urbanistycznej i architektonicz-
nej z nowymi - ekologicznymi i ekonomicznymi technologiami. Pomysł przedsięwzięcia jest
odpowiedzią na powszechny problem polskich miast i wsi, negatywnie wyróżniający je na
tle krajów Europy Zachodniej, a także, w wielu przypadkach, Środkowej, jakim jest brak ładu
przestrzennego, zła architektura i zanieczyszczenie środowiska związane ze stosowania nie-
ekologicznych technologii w budownictwie i gospodarce komunalnej. W tym kontekście
nazwę przedsięwzięcia „Habitat XXI” można też interpretować jako „XX (extra)-I (innowacyjny)
Habitat”. Obszar LGD podlega bardzo silnej urbanizacji, a mieszkalnictwo wyrasta na jedną
z jego głównych funkcji. Dlatego funkcjonalność i jakość  szeroko pojętej substancji miesz-
kaniowej ma kapitalne znaczenie dla rozwoju obszaru. Cechy te są szczególnie istotne 
w kontekście innej ważnej funkcji obszaru jaką jest turystyka i rekreacja. Trudno sobie wy-
obrazić ich długofalowy rozwój w warunkach niekontrolowanej, niefunkcjonalnej, brzydkiej 
i szkodzącej środowisku naturalnemu zabudowy miejscowości obszaru. Stąd wielka po-
trzeba promowania rozwiązań w urbanistyce i architekturze wykorzystujących w maksy-
malnym stopniu lokalne wzorce architektoniczne i jednocześnie nowoczesne technologie
dla budownictwa i gospodarki komunalnej, a przez to chroniących walory kulturowe i przy-
rodnicze obszaru. Zważywszy na zachodzący proces starzenia społeczeństwa, szczególny
nacisk powinien być kładziony na technologie i rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne
ułatwiające funkcjonowanie ludzi starszych – nie w pełni sprawnych.

Grupy docelowe beneficjentów
Beneficjenci bezpośredni: Samorządy, samorządowe podmioty w sferze gospodarki ko-
munalnej, podmioty świadczące usługi deweloperskie i budowlane oraz handlowe w branży
budowlanej, obecni i przyszli mieszkańcy obszaru, organizacje pozarządowe zaintereso-
wane rozwojem zrównoważonym obszaru Partnerstwa, w tym rozwojem ekologicznego bu-
downictwa.
Beneficjenci ostateczni: ogół społeczności obszaru, w tym zwłaszcza ludzie starsi. 

Przedsięwzięcie 10. „eZalew”

Przedsięwzięcie przyczyniało się do realizacji:
Celu ogólnego 2. Rozwój przedsiębiorczości

• Celu szczegółowego 2.7. Rozwój gospodarki elektronicznej i upowszechnianie technik
cyfrowych

Uzasadnienie
Komputeryzacja i cyfryzacja nie tylko gospodarki, ale wszystkich sfer życia stała się we
współczesnym świecie faktem do tego stopnia, że młode pokolenie nie może sobie wyob-
razić świata bez technologii informatycznych, a i starsze jest coraz bardziej od nich zależne.
Są one w dużym stopniu warunkiem konkurencyjności ekonomicznej już dziś, a w zupeł-
ności w odniesieniu do najbliższej przyszłości.  Jednocześnie, jak pokazują badania i dane
statystyczne, Polska, na tle większości krajów Europy, jest państwem opóźnionym we wdra-
żaniu technologii cyfrowych w codzienne życie. Dotyczy to m.in. takich ważnych sfer jak
administracja czy służba zdrowia, a także niektórych grup społecznych. Jeszcze bardziej
zapóźnione są pod tym względem obszary wiejskie kraju. Grozi to nasileniem odpływu mło-
dych ludzi z tych obszarów, a więc zagraża ich przyszłości. Przedsięwzięcie „eZalew” upo-
wszechnia techniki cyfrowe i rozwija gospodarkę elektroniczną na terenie LGD Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego, a więc ogranicza to zagrożenie i wzmacnia impulsy rozwojowe ob-
szaru. 

Grupy docelowe beneficjentów
Beneficjenci bezpośredni: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i organizacje
społeczne, kształtujące podstawy rozwoju elektronicznej gospodarki i w niej funkcjonujące;
Beneficjenci ostateczni: młodzi mieszkańcy obszaru (26-) jako grupa najbardziej zaintere-
sowana obszarem merytorycznym przedsięwzięcia oraz starsi mieszkańcy obszaru (50+)
jako grupa o największych potrzebach szkoleniowych.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 miało miejsce nie tylko po-
przez realizacje projektów wnioskodawców z obszaru LGD Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego, zakwalifikowanych do wsparcia przez Radę LGD, ale także przez
bezpośrednie działania LGD na rzecz rozwoju jej obszaru. Należały do nich projekty
współpracy – międzynarodowe i międzyregionalne (krajowe) oraz projekty LGD w ra-
mach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja.

Projekty współpracy

Międzynarodowy projekt współpracy ROOTS/KORZENIE

Trzy Lokalne Grupy Działania, trójsektorowe partnerstwa utworzone w ramach unijnego pro-
gramu LEADER, obejmujące swoją aktywnością obszary wsi i małych miast w Polsce (na
Mazowszu i Kujawach) oraz w Finlandii (w Laponii), mając za cel wyższą jakość życia miesz-
kańców tych obszarów dzięki ochronie i wykorzystaniu dziedzictwa tych obszarów, opra- 032
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cowały i zrealizowały międzynarodowy projekt współpracy pn. KORZENIE – rozwój lokalny
oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.
Wśród nich była LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – inicjator i koordynator projektu.
Pozostałe dwie grupy to: LGD Aktywni Razem z siedzibą w Łącku w powiecie płockim oraz
LGD Pohjoisimman Lapin Leader z siedzibą w Sodankylä w Laponii (w jej imieniu projekt KO-
RZENIE realizowała fińska Federacja 4H - Region Laponia).

Nazwa projektu akcentuje związek między rozwojem lokalnym a przyrodniczym i kulturo-
wym dziedzictwem: tak jak niemożliwy jest rozwój rośliny bez korzeni, tak niemożliwy jest
zrównoważony i trwały rozwój lokalny bez troski o i bez wykorzystania dziedzictwa danego
obszaru.
Cele projektu KORZENIE były następujące:

• promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w każdej uczestniczącej
społeczności,

• podniesienie poziomu świadomości uczestniczących społeczności lokalnych i aktywi-
zacja organizacji społecznych działających na tych obszarach,

• wzajemne uczenie się z doświadczeń Partnerów w zakresie wykorzystania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego, 

• promocja rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne zasoby  kulturowe i przyrodnicze
każdego obszaru,

• rozpropagowanie osiągnięć projektu i promocja uczestniczących społeczności w Europie.

Działania projektu obejmowały:
• organizację międzynarodowych obozów dla młodzieży, dotyczących promocji dzie-

dzictwa przyrodniczego i kulturowego, w Finlandii i w Polsce, 
• stworzenie multimedialnej, internetowej bazy obiektów dziedzictwa kulturowego i przy-

rodniczego dla obszaru każdej LGD,
• opracowanie przez uczestników obozów i przeprowadzenie kampanii społecznej na

rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru (konkretnych obiek-
tów) i ich wykorzystania dla rozwoju obszaru, w tym:

✓ stworzenie multimedialnej, internetowej bazy obiektów dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego dla obszaru każdej LGD,

✓ opracowanie, wydanie i dystrybucję publikacji prezentującej lokalnym społeczno-
ściom w Europie dobre praktyki w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego (po polsku i angielsku).

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w Finlandii nt. ochrony i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego, 18-23 lipca 2012 r., fot. archiwum ZSPZZ

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w Finlandii nt. ochrony i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego, 18-23 lipca 2012 r., fot. archiwum ZSPZZ



„Wyjazd do Finlandii był dla mnie fantastyczną przygodą. Mogłam
poznać środowisko zupełnie odmienne od tego, w którym miesz-
kam. Poznałam fantastycznych ludzi, ich kulturę oraz życie co-
dzienne. Dzięki temu wyjazdowi zauważam piękno mojego kraju 
i okolicy oraz bardziej zwracam uwagę na tematy związane z ekolo-
gią”. 

Kamila Tyska, Zalesie Borowe, gm. Serock, 
uczennica Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie

Pierwszy obóz dla młodzieży odbył się w lipcu 2012 roku w Laponii w gminie Savukoski.
Wzięło w nim udział dwanaścioro młodzieży z obszarów LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego i LGD Aktywni Razem, dwoje opiekunów i trenerka – ekspertka w zakresie rozwoju
lokalnego i edukacji młodzieży oraz ich fińscy koledzy i organizatorzy. Uczestnicy poznawali
lokalną przyrodę i kulturę, m.in. odwiedzając Park Narodowy im. Urho Kekkonena, muzeum
i zabytki Savukoski, Muzeum Laponii Arktikum, wieś Samów – hodowców reniferów –
Vuotso, nie zabrakło też wizyty w słynnej na cały świat Wiosce Św. Mikołaja – Napapiiri. Ale
uczestniczyli także w warsztatach dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – planu-
jąc realizację poświęconej im kampanii społecznej i internetowej  bazy cennych obiektów
przyrodniczych i kulturowych, ale też poznając metody robienia chleba z łyka sosny.
Drugi obóz miał miejsce w październiku 2012 roku w Polsce, na obszarze obu polskich Lo-
kalnych Grup Działania: Aktywni Razem i Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Wzięła w nim
udział 10-osobowa grupa fińskiej młodzieży wraz z trójką opiekunów oraz towarzysząca im
polska młodzież i przedstawiciele LGD. Uczestnicy poznawali walory przyrodnicze, kultu-
rowe i zabytki Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, w tym Gostynińsko-

Włocławskiego Parku Krajobrazo-
wego oraz obszaru wokół Jeziora
Zegrzyńskiego. Atrakcją, mimo pa-
dającego deszczu, była  rowerowa
wyprawa po Parku oraz rejs stat-
kiem po Jeziorze Zegrzyńskim. Du-
żym przeżyciem było wykonanie po-
loneza i kujawiaka wraz z kapelą lu-
dową z Kowala. Niejako „po drodze”
fińscy goście poznali dziedzictwo
historyczne Płocka oraz życie  twór-
czość Fryderyka Chopina. Miarą sa-
tysfakcji z tego obozu była decyzja 
o dodatkowej wizycie fińskiej grupy
w Polsce w grudniu 2012 roku.

Ważnym elementem projektu KO-
RZENIE była kampania społeczna,
mająca na celu uświadomienie lokal-
nym społecznościom walorów dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego

dla rozwoju lokalnego, a co za
tym idzie – potrzeby ich ochrony 
i wykorzystania. Jej częścią były
cztery seminaria, dwa na obsza-
rze LGD Aktywni Razem: w Ko-
walu i Gąbinie i dwa na obszarze
LGD Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego: w Serocku i Radzy-
minie. Odbyły się w okresie gru-
dzień 2012 – luty 2013. Ich uczes-
tnikami była młodzież, władze sa-
morządowe i instytucje zajmujące
się lokalnymi zasobami przyrodni-
czymi i kulturowymi. Program se-
minariów obejmował m.in. pre-
zentacje doświadczeń wyniesio-
nych z pobytu w Finlandii, pre-
zentacje nt. dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego danego
obszaru,  oraz dyskusję nt. wyko-
rzystania tych zasobów. W dwóch seminariach, w Kowalu i Serocku, wzięli udział także fiń-
scy goście. Elementami kampanii o dużym zasięgu były artykuły w lokalnych tygodnikach:
Tygodniku Płockim i Kurierze W, opublikowane w lutym 2013 roku oraz program telewizyjny
wyemitowany przez TVP Info w dniach 19 i 23 lutego 2012 roku. 
Innym, bardziej trwałym jej elementem jest polsko- i angielskojęzyczna publikacja Dobre
praktyki dotyczące wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lo-
kalnego, wydana w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Prezentuje ona przykłady działań w dzie-
dzinie rozwoju lokalnego, bazujących na zasobach kulturowych i przyrodniczych, z obszarów
trzech uczestniczących w projekcie Lokalnych Grup Działania, a także z wybranych innych
regionów europejskich. Książka była dystrybuowana wśród zainteresowanych osób i pod-
miotów w Polsce, Finlandii, ale także w innych krajach europejskich. 

Innym trwałym elementem kampanii społecznej były opracowane z udziałem młodzieży in-
ternetowe bazy cennych przyrodniczych i kulturowych obiektów obszarów LGD Aktywni
Razem i LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Są one interaktywne i zawierają zdjęcia 
i opisy takich obiektów oraz ich lokalizację na mapach. Mają także możliwość umieszcza-
nia filmów. Zamiarem pomysłodawców i autorów jest ich rozwijanie przez lokalne podmioty
po zakończeniu projektu KORZENIE. Dostęp do baz za pośrednictwem stron internetowych
obu Lokalnych Grup Działania.

Projekt został zakończony 28 lutego 2013 roku. Jego autorzy i realizatorzy mają nadzieję,
że dzięki zaangażowaniu weń mieszkańców trzech obszarów i wsparciu innych podmio-
tów, w tym także mediów, przyczyni się on do zachowania ich kulturowego i przyrodniczego
dziedzictwa, a przez to mocniej zwiąże z nimi ich mieszkańców i stworzy nowe możliwości
rozwoju gospodarczego, społecznego i osobistego. 034

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w Polsce nt. ochrony 
i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 
8-10 października 2012 r., fot. archiwum ZSPZZ

Seminarium nt. "Rozwój lokalny oparty o dziedzictwo kulturowe 
i przyrodnicze", Serock, 4 grudzień 2012 r., fot. archiwum ZSPZZ
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Międzynarodowy projekt współpracy TERRA  

Międzynarodowy projekt współpracy TERRA – Tourism for Economic Revival of Rural Areas / Tu-
rystyka dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich był realizowany od 1 września
2012 do 31 października 2014 roku. Jego głównym celem było lepsze wykorzystanie  tury-
stycznego potencjału obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup
Działania: Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Aktywni Razem (obszar Nadwiślańskiego Po-
granicza Mazowiecko-Kujawskiego), Przyjazne Mazowsze (Ziemia Płońska) oraz fińskiej
grupy Perapohjolan kehitys (Nadmorska Laponia) poprzez udzielenie wsparcia istniejącym 
i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Projekt propagował dobre praktyki z Finlan-
dii i Polski, jak również innych krajów europejskich. Inicjował współpracę podmiotów tury-
stycznych na rzecz rozwoju zintegrowanych ofert turystycznych i wzajemną promocję tych
ofert w objętych nim regionach. Miał wbudowany element trwałości, którym była promocja
branży turystycznej wśród młodzieży jako potencjalnego sektora zatrudnienia. Stanowił bo-
dziec dla rozwoju objętych nim obszarów geograficznych i aktywizacji lokalnych społecz-
ności tych obszarów.

Cel projektu był realizowany przez następujące działania:

1) Podróże studialne (porównawcze) dla lokalnych przedsiębiorstw turystycznych
Odbyły się 2 wizyty, po jednej z każdego kraju. Celem wizyt było poznanie doświadczeń
branży turystycznej z kraju Partnera, dotyczących rozwoju produktów turystycznych
opartych o przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo obszaru oraz wzajemne poznanie się
przedsiębiorców i przeanalizowanie możliwości współpracy.

2) Spotkania klubowe lokalnych podmiotów turystycznych
Miały miejsce po 4 lokalne spotkania w ramach każdej LGD oraz 2 wspólne spotkania
(razem 18 spotkań) przedsiębiorców z wszystkich obszarów przy okazji wizyty fińskich
przedsiębiorców w Polsce i polskich przedsiębiorców w Finlandii. Celem spotkań było
wzajemne poznanie się firm i przeanalizowanie możliwości ich współpracy w ramach
każdego obszaru, a także pomiędzy obszarami i krajami. Spotkania miały charakter
otwarty – każdorazowo mogły brać w nim udział wszystkie zainteresowane firmy tury-
styczne, działające na objętych projektem obszarach.

3) Analiza potencjału rozwoju lokalnych produktów turystycznych 
Celem działania, zgodnie z jego tytułem, była ocena możliwości rozwoju lokalnych pro-
duktów turystycznych, wynikających z zasobów przyrodniczych i kulturowych po-
szczególnych obszarów, potencjalnych rynków oraz istniejącej infrastruktury i funkcjo-
nujących przedsiębiorstw turystycznych.Spotkanie w ramach Inkubatora produktów turystycznych, Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie – skansen 

w Kuligowie, 8 października 2013 r., fot. archiwum ZSPZZ

Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt współpracy TERRA, Finlandia, 28 sierpnia – 1 września 2014 r.,
fot. archiwum ZSPZZ



4) Inkubator produktów turystycznych
Celem inkubatora był rozwój produktów turystycznych dla każdego z uczestniczących
obszarów poprzez zdefiniowanie: potencjalnych grup docelowych (rynków), opraco-
wanie koncepcji produktów dla tych grup, określenie ról/zadań dla poszczególnych
usługodawców oraz zasad partycypacji w kosztach i przychodach związanych z ofe-
rowaniem tych produktów.
Inkubator stanowił kontynuację spotkań klubowych – uczestniczyły w nim najbardziej
zainteresowane współpracą firmy – uczestnicy spotkań klubowych.

5) Wizyta studyjna polskich samorządów z obszarów LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego, LGD Aktywni  Razem i LGD Przyjazne Mazowsze w Finlandii. 
Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami samorządów fińskich, dotyczą-
cymi wspierania rozwoju turystyki (w tym współpracy samorządów na jego rzecz) i two-
rzenia produktów turystycznych z udziałem samorządów lokalnych.

6) Promocja branży turystycznej wśród młodzieży
Celem działania było zainteresowanie młodzieży pracą w turystyce na obszarach LGD,
a przez to zapewnienie dopływu kadr dla branży oraz miejsc pracy dla młodych ludzi.
W ramach działania miały miejsce spotkania młodzieży z różnego typu podmiotami
branży turystycznej na objętych projektem obszarach. Dzięki nim młodzi ludzie mogli
poznać specyfikę pracy w branży i oczekiwania potencjalnych pracodawców.

7) Rozwój zintegrowanych ofert turystycznych na obszarze każdej uczestniczącej w pro-
jekcie LGD
Celem działania było opracowanie kompleksowych ofert turystycznych obszarów LGD
– pakietów usług dostosowanych do potrzeb różnych grup docelowych (rynków), wy-
korzystujących istniejące i opracowane w trakcie projektu produkty turystyczne ob-
szarów.

8) Wizyty studyjne (porównawcze) polskich podmiotów turystycznych na obszarach  po-
zostałych LGD – Partnerów w projekcie TERRA 
Organizacja wizyt była realizacją postulatu uczestniczących w projekcie podmiotów tu-
rystycznych, dotyczącego potrzeby zapoznania się z doświadczeniami ich polskich
kolegów.

9) Opracowanie i wydanie materiałów promujących ofertę turystyczną obszarów LGD, 
w tym map turystycznych i broszury pt. Wypoczynek i przygoda w zasięgu ręki. Oferta
turystyczna obszarów: Jeziora Zegrzyńskiego, Nadwiślańskiego Pogranicza Mazo-
wiecko-Kujawskiego i Ziemi Płońskiej
Działanie było odpowiedzią na opinię firm turystycznych dotyczącą niewystarczającej
liczby materiałów promujących oferty obszarów, na których działają.

10) Wzajemna promocja ofert turystycznych partnerów
Celem działania była międzynarodowa i regionalna promocja opracowanych ofert tu-
rystycznych obszarów poszczególnych LGD przez pozostałe uczestniczące w projek-

cie LGD. Była to przede wszystkim promocja w Internecie jako najbardziej efektywna
kosztowo i mająca największy zasięg oraz promocja w mediach (w formie artyku-
łów/informacji sponsorowanych).

11) Międzynarodowe konferencje nt. rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, prezentu-
jące jego zasady oraz dokonania projektu
W ramach projektu TERRA odbyły się dwie międzynarodowe konferencje: po jednej 
w Polsce i w Finlandii. Polska konferencja miała miejsce w Nieporęcie 22 maja 2014 roku.
Merytorycznym prezentacjom i dyskusjom z udziałem samorządów, ekspertów, pod-
miotów turystycznych i mieszkańców towarzyszyły stoiska firm z obszaru trzech pol-
skich partnerów projektu oraz stoiska z produktami lokalnymi.  Konferencja fińska
odbyła się 1 września 2014 roku w miejscowości Simo. Uczestniczyły w niej podmioty
zaangażowane w projekt i partnerzy publiczni i społeczni z objętego nim obszaru.

Tak dobrane działania obejmowały cały cykl budowania potencjału turystycznego obszarów
LGD, na który składają się: 

1) pozyskanie wiedzy (know-how), 
2) inicjowanie i rozwój współpracy podmiotów sektora, 
3) analiza możliwości i określenie kierunków rozwoju oferty turystycznej, 
4) stworzenie w rezultacie tych działań produktów turystycznych, a następnie –
5) – zbudowanie z nich zintegrowanej oferty turystycznej obszarów, 
6) promocja tej oferty, 
7) przekazanie doświadczeń innym obszarom wiejskim w Europie.

Międzyregionalny projekt współpracy NURT – Niezwykły Urok Rzek – Turystyka

Obok dwóch międzynarodowych, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego zrealizowała także międzyregionalny projekt współpracy pn. NURT – Niezwykły Urok
Rzek – Turystyka, którego celem było zwiększenie wiedzy mieszkańców i turystów o walo-
rach okolicznych rzek. W projekcie uczestniczyło siedem lokalnych grup działania z Polski:
LGD Natura i Kultura, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Ziemi Mińskiej, LGD Lep-
sza Przyszłość Ziemi Ryckiej, LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości, LGD Równiny Wołomińskiej.

Początki współpracy lokalnych grup działania w ramach projektu NURT rozpoczęły się 
w 2011 roku, kiedy odbyła się konferencja przygotowująca projekt. Głównym tematem było
ustalenie celów i rezultatów projektu. W efekcie szeregu przygotowań, wielu godzin rozmów
i ustaleń w kwietniu 2012 roku Lokalne Grupy Działania podpisały umowę, a przystąpiły do
realizacji zadań już w 2013 roku. Były to zadania dedykowane mieszkańcom gmin należą-
cych do LGD, tj. spływy kajakowe, warsztaty fotograficzne, konkurs fotograficzny z atrak-
cyjnymi nagrodami. 

Warsztaty fotograficzne dla lokalnej społeczności i partnerów projektu współpracy prowa-
dzone były przez ekspertów-fotografów w niedzielę 4 sierpnia 2013 roku w Serocku. Miały
one za zadanie przygotować potencjalnych uczestników konkursu fotograficznego ogło-
szonego przez LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego w dniu 1 czerwca 2013 roku, któ- 036
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rego celem było propagowanie idei turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych 
i turystycznych rzek, znajdujących się na obszarach Lokalnych Grup Działania, uczestni-
czących w projekcie współpracy. Szkolenie przeznaczone było dla osób początkujących. 
W programie przewidziane były zajęcia teoretyczne, wyjście w plener oraz prezentacje mul-
timedialne. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z historią fotografii, budową aparatu
fotograficznego, podstawowymi elementami fotografii takimi jak światło, kompozycja i ob-
szary fotografii. Omówiono różne techniki i zasady robienia zdjęć, zastosowanie filtrów i ak-
cesoriów fotograficznych oraz proste i skuteczne triki, które pozwolą na wykonanie jak
najlepszego zdjęcia. Podczas zajęć zaprezentowane zostały również prace znanych foto-
grafów, które miały stanowić inspirację dla uczestników, omówiono zagadnienia związane 
z drukiem i cyfryzacją oraz edycją fotografii. Po części teoretycznej uczestnicy warsztatów
odbyli zajęcia w plenerze, gdzie każdy mógł wykazać się swoją kreatywnością, po czym za-
prezentować zdjęcia i omówić je z ekspertami i innymi uczestnikami zajęć, aby unikać 
w przyszłości błędów popełnianych często przez początkujących amatorów fotografii, jak
również pochwalić się swoimi dokonaniami.

Piękno rzek obszaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego można było podziwiać dzięki
zrealizowanemu spływowi kajakowemu, który odbył się 30 sierpnia 2013 roku. Grupa spot-
kała się na molo w Nieporęcie, skąd grupa uczestników przepłynęła statkiem pasażerskim
Laguna – Rejsy Dla Ciebie do Klubu Mila, z którego zostały wypożyczone kajaki na spływ.
Trasa spływu obejmowała rzekę Rządzę, następnie rzekę Narew oraz krótki odcinek Jeziora
Zegrzyńskiego. Spływ trwał 5 godzin. Po spływie na grupę czekał poczęstunek na statku
oraz rejs po rzece Bug oraz Jeziorze Zegrzyńskim.

W ramach konkursu fotograficznego, w terminie przewidzianym regulaminem wpłynęło 
8 zgłoszeń. Wszystkie spełniały wymogi formalne i zostały ocenione przez Jury powołane
przez Organizatora. 

Zwieńczeniem projektu było wydanie 168-stronicowego albumu poświęconego lokalnym
rzekom, w którym zostały zawarte opisy poszczególnych grup i rzek oraz zbiorników wod-
nych na terenie danej LGD.

W dniach 28-29 listopada 2013 roku w Sobieniach odbyła sie konferencja podsumowująca
projekt, na którą zostali zaproszeni dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki oraz
kierownik Wydziału Leader Piotr Łukasik. W pierwszym dniu konferencji przedstawiciele
siedmiu LGD zaprezentowali działania podejmowane przez stowarzyszenia. Swoimi do-
świadczeniami, mogli również podzielić się podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego
okresu programowania 2007-2013, który poprowadził koordynator projektu i wiceprezes
LGD Natura i Kultura Bartłomiej Tkaczyk. O turystyce, o możliwościach wykorzystania lo-
kalnych rzek – mówił podczas drugiego dnia konferencji prezes PTTK Otwock Pan Paweł
Ajdacki. Podsumowaniem wystąpień był panel dyskusyjny dotyczący turystyki na terenie
partnerskich lokalnych grup działania.

Rezultatem projektu było zwiększenie zainteresowania i wiedzy mieszkańców i turystów ob-
szaru LGD na temat lokalnych rzek oraz wypromowanie obszaru objętego LSR poprzez
zorganizowane działania, jak spływ kajakowy, warsztaty i konkurs fotograficzny, wydanemu
folderowi – przewodnikowi zawierającemu informacje na temat lokalnych rzek każdej z LGD
uczestniczącej w projekcie NURT.Laureat 3. miejsca w Konkursie fotograficznym NURT, „Żaba Wodna rz. Rządza Stare Załubice” 

fot. Elżbieta Bobińska

Warsztaty fotograficzne, Serock, 4 sierpnia 2013 r., fot. archiwum ZSPZZ



Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Skuteczna mobilizacja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju obszaru, organizacja jej
udziału w procesie rozwoju oraz efektywny udział w nim samej LGD nie byłyby możliwe bez
stworzenia odpowiedniej jakości zespołu, obejmującego organy LGD i jej wszystkich ak-
tywnych członków, oraz instrumentów komunikacji i promocji. Możliwość taką dawało prze-
widziane w ramach osi 4 - LEADER działanie Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności
i aktywizacja i związany z nim budżet, stanowiący maksymalnie 15% kwoty przeznaczonej
na działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Pozwolił on na zrealizowanie przez LGD
szeregu własnych działań, obejmujących następujące kategorie:

• Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w przygotowywaniu i realizacji LSR, 
• Budowanie kapitału społecznego na wsi i pobudzanie zaangażowania społeczności lo-

kalnej w rozwój obszaru, szkolenia lokalnych liderów, 
• Lepsze wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich, badania nad obszarem objętym LSR,
• Informowanie o obszarze działania LGD i o LSR oraz promocja związana z obszarem

działania LGD i LSR.

Zrealizowane działania LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego dotyczące doskonalenia
zawodowego osób uczestniczących w przygotowywaniu i realizacji LSR

• szkolenia informacyjno-aktywizujące

Lokalna Grupa Działania od 2009 roku przeprowadziła szereg szkoleń informacyjno-aktywi-
zujących w zakresie zasad korzystania ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewidzianych dla mieszkańców obszarów wiejskich 
i małych miast. Szkolenia informacyjne przed ogłoszeniem pierwszego naboru wniosków od-
bywały się w każdej gminie członkowskiej w 2009 roku, a następnie przed każdym naborem
LGD organizowała jednodniowe szkolenia z pisania wniosków, zapraszając na nie ekspertów
z Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zrealizowane działania LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego dotyczące budowania
kapitału społecznego na wsi i pobudzania zaangażowania społeczności lokalnej w roz-
wój obszaru, szkolenia lokalnych liderów

• Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw
• wyjazdy studyjne LGD

Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw (w 2010 roku występujący pod nazwą
Festiwal Aktywności Społecznej i Zawodowej Sołectw) jest cykliczną imprezą, organizowaną
od 2010 roku przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego w pierwszą
sobotę września. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego jest obecnie imprezą 
o zasię- gu regionalnym. Każdego roku przybywa odwiedzających, którzy z zainteresowaniem
oglądają rozśpiewane, kolorowe i atrakcyjne stoiska poszczególnych sołectw biorących udział
w Festi-walu z ich bogatą ofertą kulturalną i kulinarną. Głównym celem imprezy jest integracja

lokalnej społeczności, której kibicują mieszkańcy, zaproszeni goście oraz liczne rzesze turystów. 
W Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw biorą udział sołectwa wytypowane
przez gminy członkowskie Lokalnej Grupy Działania. Poszczególne sołectwa rywalizują ze
sobą na scenie i w stoiskach promocyjnych w trzech kategoriach:

1. Kategoria 1: Prezentacja stoiska
a. Działalność

– aktywność mieszkańców wykorzys-
tująca lokalne surowce i zasoby przy-
rodnicze;

– usługi gastronomiczne, hotelarskie,
agroturystyczne, sportowe, rękodzieło
i inne;

b. Zanikający zawód
– prezentacja rzemiosła lokalnego;
– przykładowe zawody: kowalstwo,

garncarstwo, tkactwo, stolarstwo,
dekarstwo, wikliniarstwo itp.;

2. Kategoria 2: Smaki, kuchnia regionalna 
a. różnorodność potraw, wypieków, na-

pojów;
b. produkty są rozdawane na stoisku za

darmo;
3. Kategoria 3: Występ sceniczny

a. Dorobek artystyczny 038

FASiKS, Stare Załubice, 2014 r., fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Legionowie

FASiZS, Wieliszew, 2010 r., fot. archiwum ZSPZZ



039

– chóry, zespoły muzyczne, grupy teat-
ralne, kabaret, solista itp. działające
tylko na terenie danego sołectwa;

b. Legenda o sołectwie
– historia sołectwa przedstawiona wer-

balnie;
c. Ciekawy człowiek

– wybrana osoba musi mieszkać na te-
renie danego sołectwa;

d. Osiągnięcia – rozwój sołectwa
– prezentowane mogą być sukcesy bę-

dące wynikiem pracy i inicjatywy mie-
szkańców, wyróżniające dane sołec-
two.

Główną nagrodą w Festiwalu jest Puchar Lau-
reata, który zdobywa to sołectwo, które otrzy-
ma największą liczbę punktów w poszcze-
gólnych kategoriach, przyznawanych przez
Kapitułę Festiwalu. Każde miejsce jest hono-
rowane pucharem, dyplomem oraz nagrodą
rzeczową, której fundatorem jest Lokalna
Grupa Działania oraz sponsorzy. FASiZS, Wieliszew, 2010 r., fot. archiwum ZSPZZ

FASiKS, Stare Załubice, 2014 r., fot. archiwum Starostwa Powiatowego w LegionowieFASiZS, Wieliszew, 2010 r., fot. archiwum ZSPZZ

FASiKS, Stare Załubice, 2014 r., 
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Legionowie
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FASiZS, Wieliszew, 2010 r., fot. archiwum ZSPZZ
FASiKS, Stare Załubice, 2014 r., 
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Legionowie

FASiKS, Stare Załubice, 2014 r., 
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Legionowie

FASiKS, Stare Załubice, 2014 r., 
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Legionowie

FASiKS, Stare Załubice, 2014 r., 
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Legionowie

FASiKS, Stare Załubice, 2014 r., 
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Legionowie

FASiZS, Wieliszew, 2010 r., fot. archiwum ZSPZZ
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Lokalna Grupa Działania zorganizowała w latach 2010-2014 kilka wyjazdów studyjnych dla
członków LGD, pozwalających ich uczestnikom zapoznanie się z projektami lub inicjaty-
wami realizowanymi na obszarze przyjmującym. Były to:

• wizyty zagraniczne:  w Niemczech (2010) i w Słowacji (2012)
• wizyty krajowe – w województwach: małopolskim (2010), lubelskim (2011), podkar-

packim (2013) i opolskim (2014)

Wyjazd studyjny, woj. lubelskie, sierpień 2011 r., fot. Grzegorz Tawkinowicz

Wyjazd studyjny, woj. lubelskie, sierpień 2011 r., fot. Grzegorz Tawkinowicz

Wyjazd studyjny, woj. lubelskie, sierpień 2011 r., fot. Grzegorz Tawkinowicz

Wyjazd studyjny, woj. lubelskie, sierpień 2011 r., fot. Grzegorz Tawkinowicz



042Wyjazd studyjny, woj. podkarpackie, 2013 r., fot. archiwum ZSPZZ
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Zrealizowane działania LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego dotyczące lepszego wy-
korzystania potencjału obszarów wiejskich, badań nad obszarem objętym LSR

• Analiza potencjału rozwoju lokalnych produktów turystycznych dla Związku Stowarzy-
szeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Wypracowane założenia oraz baza dobrych
praktyk wraz z konkretnymi przykładami są wynikiem spotkań przedstawicieli podmio-
tów związanych z turystyką na obszarze LGD w ramach międzynarodowego projektu
współpracy TERRA; 

• Konferencja pt. „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”, 14 maja 2014 roku,
hotel Marina Diana w Białobrzegach;

• Ankietyzacja mieszkańców obszaru LGD podczas Festiwalu Sołectw w 2014 roku.

Zrealizowane działania LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego dotyczące informowa-
nia o obszarze działania LGD i o LSR oraz promocji związanej z obszarem działania LGD
i LSR

• Targi AGROTRAVEL w Kielcach
• Targi Polagra Food w Poznaniu
• Targi Tour Salon w Poznaniu
• Targi Wiatr i Woda w Warszawie
• Imprezy gminne
• Mapy turystyczne obszaru LGD
• Udział w programach regionalnych (TVP), radiowych (Program I Polskiego Radia, Re-

dakcja Rolna) dotyczących LSR i turystyki
• Artykuły w prasie lokalnej nt. walorów turystycznych obszaru
• Kongres lokalnej przedsiębiorczości turystycznej w ramach projektu TERRA, 22 maja

2014 r., Karczma Klepisko w Nieporęcie
• Festiwal Piosenki Ranczerskiej WILKOWYJCEIII Ogólnopolski Finał Piosenki Ranczerskiej WILKOWYJCE 2014, Młodzież 50+, Kikół, 27 czerwca 2014 r., 

fot. archiwum ZSPZZ

III Ogólnopolski Finał Piosenki Ranczerskiej WILKOWYJCE 2014, zespół Kantado Koro, Kikół, 27 czerwca 2014 r.,
fot. archiwum ZSPZZ



Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego corocznie w kwietniu uczest-
niczy w targach o zasięgu międzynarodowym. Przez ostatnie lata, na zaproszenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) w Warszawie, ofertę obszaru
Jeziora Zegrzyńskiego prezentowała na targach AGROTRAVEL w Kielcach. Targi AGROT-
RAVEL to największa impreza wystawiennicza dotycząca agroturystyki i turystyki wiejskiej,
podczas której można się zapoznać z kulturą oraz produktami regionalnymi i lokalnymi 
z wielu miejsc Polski, to także platforma wymiany wiedzy i poglądów na temat turystyki wiej-
skiej. Podczas targów, na stoisku zorganizowanym przez UMWM rozpowszechniane są ma-
teriały informacyjne, promocyjne oraz przekazywane informacje na temat założeń LSR, 
w tym realizowanych celów i przedsięwzięć. Prezentowane są także produkty oraz wyroby
lokalne pochodzące z obszaru Jeziora Zegrzyńskiego, które cieszą się ogromnym uzna-
niem wśród odwiedzających targi.

LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego uczestniczyła też w targach: Polagra Food w Poz-
naniu w 2009 roku, Tour Salon w Poznaniu w 2010 roku, Wiatr i Woda w Warszawie w 2014
i 2015 roku.
Lokalna Grupa działania była też stałym uczestnikiem imprez gmin członkowskich LGD,
podczas których aktywnie się promowała.

044Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 2013 r., fot. archiwum ZSPZZ Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 2013 r., fot. archiwum ZSPZZ

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 2011 r., fot. archiwum ZSPZZ
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Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 2015 r., fot. Mikołaj Madejak Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 2012 r., fot. archiwum ZSPZZ

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 2014 r., fot. Mikołaj Madejak Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 2014 r., fot. Mikołaj Madejak



046Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 2013 r.
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Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008 -2015

Całkowity budżet działań Osi 4 LEADER dla LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego wyniósł
15.330.000 zł (środki PROW). 

Sumaryczne wartości dotacji dla poszczególnych działań wyniosły:
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – ogólna wartość dotacji: 2.483.971,50 zł
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – ogólna wartość dotacji: 68.925,00 zł
• Odnowa i rozwój wsi - ogólna wartość dotacji: 5.565.151,65 zł
• Małe projekty - ogólna wartość dotacji: 2.361.036,24 zł

– Nabywanie umiejętności i aktywizacja – ogólna wartość dotacji: 582.392,14 zł
– Projekty współpracy - ogólna wartość dotacji: 233.000,00 zł

Procentowy udział poszczególnych działań w budżecie na wdrażanie LSR wyniósł:
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 19,82 %
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 0,55 %
• Odnowa i rozwój wsi: 44,41 %
• Małe projekty: 18,84 %

Wartość bezwzględna i względna (% budżetu wszystkich przedsięwzięć LSR – bez projek-
tów współpracy, funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności i aktywizacji) poszczegól-
nych przedsięwzięć wyniosły:

• AORTA – Akademia Obsługi Ruchu Turystycznego: 2.801.890,71 zł – 22,36 % budżetu
wszystkich przedsięwzięć LSR,

• Żyję nad Zalewem: 1.000.012,80 zł – 7,98%,
• Akademia Zegrzyńska: 2.617.636,47 zł – 20,89 %,
• Innowacyjna Gospodarka Wiejska: 2.228.632,21 zł – 17,79%,
• Marka dla Zalewu: 193.570,88 zł – 1,54%
• Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju: 970.759,00 zł – 7,75% 
• Odnawialne źródła energii dla zrównoważonego rozwoju: 300.000,00 zł – 2,39% 
• Habitat XXI:  319.062,32 zł – 2,55%
• eZalew: 47.520,00 zł – 0,38% budżetu wszystkich przedsięwzięć LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju w wymiarze finansowym została zrealizowana w 84%. Pełną rea-
lizację uniemożliwiło niedopełnienie warunków umów przez część beneficjentów pomocy
lub ich rezygnacja z podpisania umów z Instytucjami Pośredniczącymi. Według wiedzy kadry
LGD wśród przyczyn takich sytuacji były: zmiany sytuacji finansowej beneficjentów, prze-
ciągające się procedury oceny wniosków oraz nadmiernie, względem wartości dofinanso-
wania, rozbudowane wymogi proceduralne wobec beneficjentów.

Konkurs na dodatkowe zadania

1 lipca 2012 roku został ogłoszony konkurs na dodatkowe zadania dla Lokalnych Grup
Działania z całej Polski. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 marca 2012 roku, w ramach jednego wspólnego limitu dla całego kraju, co naj-

mniej dwie LGD z każdego województwa mogły otrzymać dodatkowe środki. Przewidy-
wana kwota ogółem na cały nabór wynosiła około 280 mln zł. Jedna LGD mogła dostać
maksymalnie 5 mln zł dofinansowania, z tym że nie więcej niż 10% z tych środków miało zos-
tać przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących (administracyjnych) LGD, określonych 
w przepisach dotyczących działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja. Aby otrzymać dodatkowe środki należało spełnić wymagania for-
malne. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należało złożyć do 31 lipca 2012 roku.
Najważniejszym załącznikiem był projekt zmian LSR, czyli dokument zwierający tylko te ele-
menty LSR, które będą podlegać ocenie w ramach konkursu. Projekt musiał być zatwier-
dzony uchwałą, zgodnie ze statutem LGD. Oceniana była także dotychczasowa aktywność
i efektywność realizacji LSR przez LGD.

Wybór LGD do realizacji dodatkowych zadań wymagał otrzymania przez LGD co najmniej
60% maksymalnej liczby punktów z oceny jej dotychczasowej efektywności (w tym realiza-
cji LSR na dzień 31 marca 2012 roku), jak również  uzyskania co najmniej 60 % maksymal-
nej liczby punktów z oceny zakresu i jakości dodatkowych zadań w LSR.

LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego wzięła udział w konkursie na dodatkowe zadania
zajmując 2. miejsce na liście rankingowej województwa mazowieckiego oraz 36. na liście
krajowej.
Pozyskanie dodatkowych środków przez LGD dało inicjatorom przedsięwzięć na obszarze
Jeziora Zegrzyńskiego większe możliwości ich realizacji z pożytkiem dla jego społeczno-
gospodarczego rozwoju.

Lista LGD z terenu województwa  mazowieckiego wybranych do realizacji LSR w za-
kresie dodatkowych zadań

L.p Nazwa LGD Miejsce LGD SUMA (413 +431)
na liście krajowej

1 LGD Fundacja Aktywni Razem 15 5 000 000,00

2 LGD Związek Stowarzyszeń 36 3 815 000,00
PartnerstwoZalewu Zegrzyńskiego

3 LGD Stowarzyszenie 40 5 000 000,00
Kapitał – Praca -Rozwój

4 LGD Puszcza Kozienicka 52 4 000 000,00

5 LGD Zielone Mosty Narwi 57 5 240 268,00

6 Stowarzyszanie LGD  61 5 030 785,00
Przyjazne Mazowsze

7 LGD Razem dla Radomki 69 1 520 000,00

8 LGD Równiny Wołomińskiej 81 5 119 000,00

9 LGD Ziemi Mińskiej 84 4 400 000,00



Szkolenia specjalistyczne dla mazowieckich lokalnych grup działania

Dodatkowo, poza realizacją działań przewidzianych umową na realizację Lokalnej Strategii
Rozwoju, czyli funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywiza-
cja oraz projektów współpracy, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
na zlecenie Samorządu Województwa zorganizowała szkolenia specjalistyczne w formie
wizyt studyjnych dla mazowieckich lokalnych grup działania. Przedstawiciele ZSPZZ również
brali udział w tych wyjazdach. Były to szkolenia w Irlandii w 2009 r., w Finlandii w 2010 r., w Ho-
landii w 2011 r., w Danii w 2012 r., na Węgrzech w 2013 r., w Finlandii w 2014 r. oraz we
Włoszech w 2015 r.

048Wyjazd studyjny dla mazowieckich LGD, Irlandia, 2009 r., fot. archiwum ZSPZZ

Wyjazd studyjny dla mazowie-
ckich LGD, Finlandia, 2014 r.,
fot. archiwum ZSPZZ

Wyjazd studyjny dla mazowieckich LGD, Finlandia, 2014 r., fot. archiwum ZSPZZ

Wyjazd studyjny dla mazowieckich LGD, Dania, 2012 r., fot. archiwum ZSPZZ

Wyjazd studyjny dla mazowieckich LGD, Finlandia, 2010 r., fot. archiwum ZSPZZ

Wyjazd studyjny dla mazowieckich LGD, Włochy, 2015 r., fot. archiwum ZSPZZ



Projekty realizujące 
Cel Ogólny 1 
Rozwój kapitału społecznego

6



Nie tylko żagle, kajaki i siatkówka
Dwa projekty „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim” to masa
atrakcji sportowych, która oferowana była w wakacje 2011
i 2012 r. Za ich realizację odpowiedzialny był Ośrodek Sportu
i Rekreacji z Serocka. Przeprowadzone operacje przyczyniły
się m.in. do: promocji regionu jako atrakcyjnego miejsca wy-
poczynku, zwiększenia aktywności rekreacyjno-sportowej
mieszkańców oraz gości, popularyzacji zdrowego stylu życia,
promocji regionu,  pobudzenia osób po 50 roku życia do ak-
tywności ruchowej, a także integracji mieszkańców gminy 
z turystami. 
Dzięki dofinansowaniu z PROW 2007-2013, w lipcu i sierpniu
2011 r. odbyły się np.: 2 spływy kajakowe; wycieczki rowe-
rowe; nauka pływania na żaglówkach, kajakach oraz windsur-
fingu. Z kolei w 2012 r. odbyły się: spływ kajakowy na trasie
Pułtusk-Serock, cykl rozgrywek siatkówki plażowej w Serocku,
2 dyskoteki na plaży miejskiej, a także zajęcia z nauki pływa-
nia na żaglach i windsurfingu. Spośród wymienionych atrakcji
jedynie spływ kajakowy był w pewnej części finansowany przez
uczestników. Była to jednak symboliczna opłata (około 30 zł).
W ramach nauki pływania na żaglach i windsurfingu zorgani-
zowano 8 spotkań, które odbywały się co tydzień. Ze względu
na ograniczoną liczbę uczestników, pierwszeństwo udziału 
w tych zajęciach miały osoby z gminy. Na serockiej plaży miej-
skiej odbywały się spotkania letniej ligi siatkówki plażowej. Było
ich w sumie 5.

Tomasz Luks, instruktor ds. sportu z OSiR w Serocku:
Działania, które przeprowadziliśmy w 2012 r., nastąpiły dopiero
po 2 latach od złożenia wniosku o dotację z PROW 2007-
2013. Te projekty cieszyły się naprawdę dużym zainteresowa-
niem, szczególnie spływ kajakowy. W sumie w zajęciach
realizowanych w ramach 2 projektów wzięło udział ponad pół
tysiąca osób. Naszym celem była i nadal jest aktywizacja jak
największej grupy do aktywności sportowej. Jesteśmy do-
świadczonym podmiotem w realizacji powierzonych nam
zadań w ramach dofinansowanych projektów. One z roku na
rok są bogatsze o doświadczenia i naszą wiedzę w zakresie
tego, co preferują mieszkańcy Serocka i okolic. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Miasto i Gmina Serock

Aktywnie 
nad Zalewem 
Zegrzyńskim

Wartość projektu:
18 141,48 zł

Dofinansowanie: 
10 714,10 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– sierpień 2011 r.
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Aktywnie 
nad Zalewem 
Zegrzyńskim

Wartość projektu:
31 259,60 zł

Dofinansowanie: 
14 248,05 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– sierpień 2013 r. 
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Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
„Kupalnocka” Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka” to

przykład profesjonalnej i kulturalnej imprezy o charakterze ma-
sowym. To artystyczne wydarzenie od wielu lat wspaniale rea-
lizuje także inny cel – poprawia atrakcyjność turystyczną
miasta i gminy Serock. Z tego powodu „Kupalnocka” zarówno
w 2012 r., jak i w 2013 r., organizowana była przy współudziale
dofinansowania z PROW 2007-2013. W 2012 r. na serockim
rynku tańczyły i śpiewały zespoły z: Albanii, Gruzji, Turcji i Sło-
wacji oraz polskie lokalne zespoły. Natomiast w 2013 r. były to
zespoły z: Meksyku, Serbii, Szwajcarii i Węgier oraz polskie.
Mieszkańcy i goście nieodpłatnie podziwiali więc pokazy m.in.
Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock” oraz zespołu lu-
dowego „Mały Serock” (członkowie w wieku 7-10 lat). Pre-
zentowali oni tańce np. z: regionu Puszczy Białej, Łowicza,
Lublina i regionu krakowskiego. Długo by wymieniać korzyści
wynikające z organizacji tego festiwalu. Do najważniejszych
zaliczają się: upowszechnianie i pielęgnowanie polskiej obrzę-
dowości, tradycji i kultury ludowej; przybliżanie folkloru różnych
narodów oraz prezentacja ludowych tańców i tradycji charak-
terystycznych dla serockiego regionu (Kurpie Białe).
Podobnie, jak w poprzednich latach, finałowe występy „Ku-
palnocki”  odbywały się w Serocku, w pierwszą niedzielę lipca.
Ten finał poprzedzają jednak eliminacje, które odbywają się 
w trzech innych miastach i organizowane są przez: Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Miejskie Centrum Kultury 
w Płońsku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku.

Piotr Kowalczyk, dyrektor Ośrodka Kultury w Serocku:
Jesteśmy praktykami. Nie wymyślamy wniosku, by dostać pie-
niądze. Po to przygotowujemy wniosek, aby zrealizować okre-
ślony cel. I właśnie tak było z „Kupalnocką”, którą corocznie
robimy od 1998 r. Na ten festiwal przyjeżdża 4-5 zespołów 
z zagranicy. Impreza ta zdążyła dorobić się swoich widzów, lu-
dzie się o nią pytają. Dzięki festiwalowi mieszkańcy mieli okazję
spotkać się praktycznie z całym światem. Nie ma bowiem kon-
tynentu, który nie byłby reprezentowany na „Kupalnocce”.
Dzięki dofinansowaniu dwukrotnie pozyskanemu na organiza-
cję festiwalu, było nas stać na więcej, np. lepszą scenę czy
lepsze światła. Ponadto mogliśmy zaoferować atrakcyjniejszy
program dla zespołów, które goszczą w Serocku. W efekcie
mogły zwiedzać nasz kraj, a także uczestniczyć w warsztatach
z zespołem działającym przy naszym Ośrodku Kultury. Później
informacja o tym, jakie stworzono im warunki na festiwalu, roz-
chodzi się po świecie. Pozytywne opinie ułatwiają nam zapro-
szenie do Polski lepszych zespołów.  

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Ośrodek Kultury w Serocku

Międzynarodowe
Spotkania 

Folklorystyczne 
– Kupalnocka 2012

Wartość projektu:
28 865,03 zł

Dofinansowanie: 
17 889,10 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– kwiecień 2012 r.
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Międzynarodowe
Spotkania 

Folklorystyczne 
– Kupalnocka 2013

Wartość projektu:
24 481,93 zł

Dofinansowanie: 
18 190,56 zł

Okres realizacji:
wrzesień 2012 r.

– październik 2013 r.
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By wspólnie odczuwać Boże Narodzenie
Dofinansowanie projektu „Nasze Wspólne Boże Narodzenie” 
z pewnością umożliwiło mieszkańcom wspólne radowanie się
podczas świąt. W 2011 r. na Rynku w Serocku pojawiła się
Szopka Bożonarodzeniowa wykonana przez plastyków i pra-
cowników serockiego Ośrodka Kultury, zaś dopełnieniem tych
atrakcji była Wigilia we wspomnianej placówce, przygotowana
dla  osób starszych i samotnych (jej koszt w całości pokrył
ośrodek). W sumie około 3,5 tys. osób uczestniczyło w świą-
tecznych atrakcjach Serocka. Podczas „Mikołajek” – plenero-
wej imprezy zorganizowanej na miejskim rynku, nastąpiło m.in.
zapalenie choinki i świątecznego oświetlenia. Spotkanie Wigi-
lijne było okazją do wysłuchania i obejrzenia występów zna-
nych artystów, którzy wraz z publicznością śpiewali kolędy.
Okołoświąteczne atrakcje umożliwiły poprawę jakości życia
mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Serock, a także przy-
czyniły się do integracji stałych i „napływowych” mieszkańców
oraz ich zaktywizowały.
W realizację imprez kulturalnych zaangażowani byli także
członkowie Ludowego Zespołu Artystycznego działającego
przy Ośrodku Kultury w Serocku.

Monika Parzonko z Ośrodka Kultury w Serocku:
Przedsięwzięcie pod nazwą „Nasze Wspólne Boże Narodze-
nie” ujmowało wszystkie wydarzenia kulturalne w okresie świą-
tecznym. W ramach projektu zorganizowana została impreza
plenerowa „Mikołajki”; gminny konkurs plastyczny „Motyw Bo-
żonarodzeniowy”; została ustawiona szopka bożonarodze-
niowa, która podczas „Spotkania Wigilijnego” służyła jako
scena dla artystów. W ramach wieczoru grudniowego zdecy-
dowaliśmy się dla odmiany na występ kabaretu. „Mikołajki” od-
bywały się na rynku i, tak jak w poprzednich latach, staraliśmy
się pobić rekord w kategorii – „Tylu Mikołajów ilu serocczan”.
Każdy, kto przebrał się za Mikołaja albo miał charakterystyczny
dla niego element, został wliczany do ogólnej sumy rekordu.
Spośród dzieci i młodzieży w strojach św. Mikołaja wybrano 
i nagrodzono te najlepsze. Dzięki dotacji mogliśmy pozwolić
sobie na zakup atrakcyjniejszych nagród, i nie ma co ukrywać,
większa pula pieniędzy przełożyła się na jakość całości przed-
sięwzięcia.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Ośrodek Kultury w Serocku

Nasze Wspólne
Boże Narodzenie

Wartość projektu:
29 234,09 zł

Dofinansowanie: 
18 538,54 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.
– luty 2012 r.
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Piknikowo i rodzinnie
„Piknik Rodzinny” to kolejna impreza, która odbyła się na miej-
skiej plaży w Serocku, w sierpniu 2013 r. To wydarzenie było
impulsem do integracji społeczności lokalnej: emerytów, ko-
biet, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Impreza ta wzmoc-
niła także u m.in. mieszkańców Warszawy przekonanie o atrak-
cyjności turystycznej obszaru „Partnerstwa Zalewu Zegrzyń-
skiego”. Piknik promował miasto i gminę, a zarazem dla lokal-
nych artystów był okazją do prezentacji np.: wyrobów rze-
miosła artystycznego, wyrobów dziewiarskich (koronki), biżu-
terii oraz rękodzieła plastyków, rzeźbiarzy i malarzy. To przed-
sięwzięcie zorganizowały: Ośrodek Kultury z Serocka, lokalny
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz amatorskie zespoły działające
na tym terenie. Zabawy, konkursy i koncerty ściągnęły około
1500 osób.

Monika Parzonko z Ośrodka Kultury w Serocku:
Piknik Rodzinny odbył się w sierpniu. Część artystyczną dofi-
nansowaną ze środków PROW 2007-2013 poprzedzały gry,
zabawy i turnieje sportowe, w których uczestniczyły: dzieci,
młodzież i zespoły rodzinne. Zorganizowaliśmy także wyścigi
zdalnie sterowanych samochodów. Część artystyczną rozpo-
częliśmy widowiskiem cyrkowym połączonym z animacjami dla
dzieci. Wieczorem wystąpił zespół „Cliver”. Byliśmy pozytywnie
zaskoczeni licznie przybyłą publicznością.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Ośrodek Kultury w Serocku

Piknik Rodzinny

Wartość projektu:
31 935,63 zł

Dofinansowanie: 
22 929,77 zł

Okres realizacji: 
kwiecień 2013 r. 

– październik 2013 r.
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Tenis stołowy w gminie Serock
Realizacją „Programu rozwoju tenisa stołowego w gminie Se-
rock” zajmował się Ośrodek Sportu i Rekreacji z Serocka.
Głównym celem tego przedsięwzięcia było upowszechnianie,
popularyzacja oraz rozwój sportu, przede wszystkim w środo-
wisku wiejskim, na terenie gminy Serock. Operacja ta przy-
czyniła się także do integracji mieszkańców, ponieważ w za-
jęciach brali udział m.in. starsi mieszkańcy. Dzięki programowi
zintensyfikowane zostały treningi tenisa stołowego oraz po-
większyła się grupa uprawiająca ten sport. Treningi odbywały
się w 4 szkołach: w Serocku (podstawówka połączona z gim-
nazjum), Jadwisinie (szkoła podstawowa), Woli Kiełpińskiej
(podstawówka połączona z gimnazjum) i Zegrzu (podstawówka
połączona z gimnazjum). W Serocku zrealizowano 282 godziny
treningów, a w pozostałych placówkach – po 94 godziny. Za-
jęcia odbywały się od marca do czerwca 2013 r. (4 miesiące),
a prowadziło je 5 instruktorów z serockiego OSIR. Na koniec
zorganizowano turniej tenisa stołowego. Dofinansowanie zo-
stało wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia sędziów; wyna-
jęcie autokarów; zakup stołów treningowych i stołów wyczyno-
wych; kupno kompletów siateczek do tenisa stołowego, okła-
dzin oraz automatu do nauki tenisa stołowego; koszty wy-
najmu hali oraz wydruk plakatów i dyplomów.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Miasto i Gmina Serock

Program rozwoju 
tenisa stołowego 
w Gminie Serock

Wartość projektu:
31 259,60 zł

Dofinansowanie: 
21 211,30 zł

Okres realizacji:
lipiec 2011 r.

– lipiec 2013 r.
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Wianki w Serocku
Na miejskiej plaży w Serocku, w lipcu 2013 r. zorganizowano ko-
lejne „Wianki”. W przygotowanie tej imprezy, oprócz lokalnego
Ośrodka Kultury, włączył się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Se-
rocku, a także amatorskie zespoły ludowe. W trakcie „Wianków”
rozegrano wiele turniejów i konkursów sportowych. Dzięki temu
wydarzeniu Miasto i Gmina Serock bardzo zyskały na atrak-
cyjności turystycznej oraz wzmocniła się integracja mieszkań-
ców. Impreza pozwoliła efektywniej promować lokalne walory
kulturowe i przyrodnicze oraz przyczyniła się do zachowania
dziedzictwa kulturowego: tradycji i obrzędów, m.in. za sprawą
puszczania wianków na wodę. Przybyło około 1500 widzów.

Monika Parzonko z Ośrodka Kultury w Serocku:
„Wianki” zaczęły się częścią sportową, natomiast część arty-
styczną rozpoczął konkurs plastyczny dla dzieci – „Ekologiczny
Wianek Nocy Świętojańskiej”. Ponieważ w tym czasie przypa-
dała 50-rocznica Jeziora Zegrzyńskiego, zaprosiliśmy zespół
szantowy. Puszczanie wianków na wodę odbywało się w trak-
cie pięknego spektaklu obrzędowego. Widowisko stworzyła re-
żyserka, aktorka - Anna Kutkowska, która zaprosiła do udziału
w tym przedsięwzięciu Ludowy Zespół Artystyczny „Serock”
oraz Teatr Ognia z Glinojecka. Na spektakl składało się m.in.:
palenie ziół, skakanie przez ognisko i pokazy Teatru Ognia.
Potem odbył się koncert zespołu, dyskoteka oraz pokaz
sztucznych ogni. Jak przystało na Noc Świętojańską, serockie
“Wianki” trwały do rana.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Ośrodek Kultury w Serocku

Wianki

Wartość projektu:
29 789,39 zł

Dofinansowanie: 
22 107,20 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r.

– październik 2013 r.
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Modernizacja świetlicy w Ryni
Dotacje posłużyły także na inwestycje w budynku komunal-
nym w Ryni. Należy on do gminy Nieporęt i pełni rolę świetlicy
wiejskiej oraz Środowiskowego Ośrodka Wychowawczego
TPD. Modernizacja polegała m.in. na termomodernizacji nie-
ruchomości. W efekcie zostały docieplone ściany i ościeża bu-
dynku, a posłużyły do tego płyty styropianowe. Wykonano tam
także tynki zewnętrzne i umocowano parapety zewnętrzne.
Dokonano również montażu rur spustowych i rynien. Wyko-
nano również opaski i wokół świetlicy zagospodarowano teren
zielony. Dzięki realizacji projektu – „Modernizacja gminnego bu-
dynku komunalnego w Ryni wraz z zagospodarowaniem te-
renu przyległego” mieszkańcy wsi, w tym młodzież, osoby
starsze i niepełnosprawne, mogą pełniej i milej uczestniczyć 
w wydarzeniach społecznych i kulturalnych wsi. Działanie:

413-MP Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju (Małe projekty)

Cel ogólny CO 1:
Rozwój kapitału społecznego

Cel szczegółowy CS 1.4:
Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 

w tym emerytów, kobiet, młodzieży 
i osób niepełnosprawnych 

Przedsięwzięcie:
Akademia Zegrzyńska

Beneficjent:
Gmina Nieporęt

Modernizacja 
gminnego budynku 

komunalnego w Ryni
wraz z zagospo-

darowaniem terenu
przyległego

Wartość projektu:
42 867,17 zł

Dofinansowanie:
22 057,00 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r.

– październik 2012 r.
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Wyposażenie świetlicy w Woli Kiełpińskiej
Dzięki finansowemu wsparciu powstała innowacyjna świetlica,
zrzeszająca wszystkie grupy społeczne gminy, tj.: młodzież,
osoby niepełnosprawne, seniorów i dzieci. Świetlica ta działa
w Woli Kiełpińskiej (gmina Serock), w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej. Lokal ten może być wykorzystywany przez
całą społeczność lokalną. Dofinansowanie umożliwiło wypo-
sażenie go w stoły, krzesła, laptop, rzutnik multimedialny, ekran
do rzutnika, drukarkę i gry do spędzania wolnego czasu. Do-
finansowanie projektu przyczyniło się m.in. do aktywizacji i in-
tegracji różnych grup społecznych, m.in.: Koła Gospodyń
Wiejskich, sadowników czy rolników. Ponadto istnienie świe-
tlicy, w której dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas, w du-
żym stopniu gwarantuje im bezpieczną zabawę. W świetlicy
przeprowa- dzane są dla nich także lekcje instruktażowe z za-
kresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ruchu drogowego.

Marian Malinowski, wiceprezes OSP:
OSP w Woli Kiełpińskiej istnieje od 1932 r., a obecna siedziba
straży powstała w 1964 r. Jesteśmy członkiem Lokalnej Grupy
Działania. Właśnie na zebraniach LGD dowiedzieliśmy się, że
można skorzystać z dotacji. To dofinansowanie bardzo nam
pomogło, bo mamy obecnie sprzęt do prowadzenia kursów 
i inne wyposażenie, czyli: laptop, rzutnik, stoły, krzesła i telewi-
zor. Nasza świetlica ma charakter sali konferencyjno-szkole-
niowej. Dzięki zakupionemu wyposażeniu od 2012 r. w świe-
tlicy było kilkanaście kursów. Były to szkolenia np. dla rolników
i sadowników. Dla samych strażaków odbył się np. kurs przed-
medyczny i kurs pomocy technicznej. Ponadto nasza świetlica
jest wynajmowania na organizację różnorodnych przedsię-
wzięć. Nie mogliśmy jednak starać się o wyposażenie dla stra-
żaków, bo programy nie przewidywały wsparcia.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Woli Kiełpińskiej

Wyposażenie 
świetlicy wiejskiej
w budynku Straży

Pożarnej

Wartość projektu:
24 999,50 zł

Dofinansowanie:
17 499,65 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.
– lipiec 2012 r.
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Modernizacja świetlicy OSP
Operacja „Dostosowanie pomieszczeń Straży Pożarnej na po-
trzeby świetlicy wiejskiej” przyczyniła się do realizacji wielu ce-
lów. Odnowiony lokal w Woli Kiełpińskiej umożliwia i zapewnia
np.: przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego, aktywizację i integrację różnych grup społecz-
nych (Koła Gospodyń Wiejskich, sadowników czy rolników), 
a także bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie spędza-
nia przez nich wolnego czasu. Wyremontowana świetlica wy-
korzystywana jest również do organizacji różnorodnych imprez
integracyjnych. Wszystko to jest możliwe, ponieważ przy współ-
finansowaniu ze środków PROW, w świetlicy ułożono między
innymi nowy parkiet w miejsce starej, drewnianej podłogi. Fir-
ma wykonawcza pomalowała również ściany i uzupełniła bra-
kujące tynki. Wartym podkreślenia jest fakt, że przy realizacji
operacji wykorzystano zasoby lokalne. Część prac wykonana
została przez strażaków a zakup materiałów budowalnych do-
konano w lokalnych firmach.

Marian Malinowski, wiceprezes OSP:
OSP zrzesza około 30 strażaków, spośród których zdecydo-
wana większość to panowie. Remont naszej świetlicy wyko-
nywały  firmy, które chciały za tę usługę najmniej pieniędzy. 
W świetlicy między innymi: zostały zerwane stare, drewniane
podłogi; wyrównano posadzkę; pomalowano ściany; uzupeł-
niono brakujące tynki i na końcu zrobiono posadzkę. Jesteśmy
zadowoleni z tej pracy. W świetlicy jest obecnie czyściutko. Jak
coś się zepsuje, to na bieżąco poprawiamy. Dla druhen i dru-
hów z OSP w świetlicy, co najmniej raz w miesiącu, odbywa się
większe zebranie. Z kolei zarząd spotyka się tutaj raz w tygod-
niu, w małej sali.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Woli Kiełpińskiej

Dostosowanie
pomieszczeń Straży
Pożarnej na Potrzeby

świetlicy Wiejskiej

Wartość projektu:
35 711,43 zł

Dofinansowanie:
24 998,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– czerwiec 2012 r.
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Pierwszy plac zabaw w Wieliszewie
Czekały na niego dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie. Na-
reszcie jest i oprócz igraszek dziecięcych, przyczynia się do
integracji mieszkańców. To  ogólnodostępny plac zabaw, który
jest inwestycją częściowo sfinansowaną z unijnych dotacji.
Jest w Wieliszewie, obok hali sportowej, na działce należącej
do gminy. Na tym placu zostały zamontowane nowoczesne
zestawy zabawkowe, tj.: huśtawki, drabinki, zjeżdżalnia i ka-
ruzela. Głównym celem realizacji tego projektu było podnie-
sienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej. Dzieci, dzięki tej inwestycji,
zwłaszcza te nieuczęszczające do przedszkoli, na tym placyku
zaspokajają swoją potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Jest to
również doskonałe miejsce do spotkań dla starszych dzieci.

Anna Choma, sekretarz gminy Wieliszew:
Wieliszew, który jest miejscowością gminną, w ostatnich la-
tach bardzo szybko się rozwija, rośnie więc liczba dzieci i mło-
dzieży. Jednak jeszcze cztery lata temu w miejscowości
Wieliszew nie było ogólnodostępnego placu zabaw. I pomimo
iż dysponujemy dużym terenem gminnym przy hali sportowej,
z którego korzystają ludzie młodzi oraz dorośli, grupa naszych
milusińskich była „niezagospodarowana”. Właśnie dlatego zor-
ganizowaliśmy tam nowoczesny plac zabaw pełen atrakcyj-
nych zabawek. Są one bardzo trwałe i pomimo częstego użyt-
kowania, w dalszym ciągu są sprawne, bezpieczne, a co naj-
ważniejsze chętnie odwiedzane przez dzieci. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Wieliszew

Rozwój 
publicznej

infrastruktury 
rekreacyjnej poprzez 
budowę placu zabaw 

dla dzieci 
w miejscowości

Wieliszew

Wartość projektu:
39 454,07 zł

Dofinansowanie: 
21 927,00 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– październik 2012 r.
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Ośrodek Kultury jak malowany
liwiło rozbudowę tegoż budynku (jest w ewidencji zabytków),
w efekcie powstały nowe sale oraz zaplecze administracyjne.
Ponieważ przed rozbudową Ośrodek miał siedzibę nieco dalej
(wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji), w konsekwencji na-
stąpiła także zmiana jego lokalizacji. Modernizacja przeprowa-
dzona w 2012 r. i stworzenie specjalistycznych oraz dobrze
wyposażonych sal, spowodowało, że wzrosła jakość usług
świadczonych przez ośrodek. Ponadto na zajęcia przyjmowa-
nych jest więcej chętnych, co poprzednio było niemożliwe.
Lepsze usługi i bogatsza oferta ośrodka umożliwiają więc dzie-
ciom i młodzieży rozwój oraz ukierunkowują ich zainteresowa-
nia na kulturę. Dodatkowo kulturalna oferta odciąga młodych
ludzi od cywilizacyjnych zagrożeń typu – narkotyki czy prze-
stępczość. Jednocześnie rozbudowa budynku Ośrodka Kul-
tury i rozszerzenie jego działalności przyczyniła się do akty-
wizacji i integracji społeczności lokalnej z obszaru Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR) „Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego”.
W efekcie inwestycja ta zrealizowała cel ogólny LSR, jakim jest
– rozwój kapitału społecznego oraz cel szczegółowy, czyli –
aktywizację i integrację społeczności lokalnej, w tym emery-
tów, kobiet, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Warty pod-
kreślenia jest fakt, iż  inwestycja integruje nie tylko mieszkańców
obszaru LSR. Ułatwia ona im również kontakty z ludnością
miast partnerskich gminy Serock. Zaliczają się do nich takie
miejscowości, jak: Dzierżoniów, Ignalina, Celleno i Lanskroun.

Bożena Kucharczyk, kierownik działu inwestycji w Urzędzie
Miasta i Gminy Serock:
Rozbudowa Ośrodka Kultury w Serocku zapewne wydarzy-
łaby się nawet bez dotacji. Wtedy jednak ta inwestycja reali-
zowana byłaby później i trwałaby trochę dłużej. Dzięki pozys-
kanemu dofinansowaniu nie zadłużyliśmy więc budżetu w za-
kresie innych realizacji. Opinie na temat rozbudowy ośrodka
są różne, podobnie jak różni są ludzie i mają różne opinie. W zde-
cydowanej ich części są  to pochwały i pozytywne reakcje. Bu-
dynek ośrodka jest miejscem bardzo charakterystycznym dla
Serocka. W obrębie dobudowanej części ośrodka powstał
przystanek autobusowy, a także ładnie zagospodarowany pla-
cyk wejściowy. Powstała więc bardzo ładna przestrzeń pub-
liczna. Te działania naokoło budynku wykonaliśmy już z włas-
nych środków, bez udziału unijnego dofinansowania. Od zło-
żenia wniosku o wsparcie do zakończenia inwestycji minęły 
4 lata. W tym okresie dużo czasu zajęło nam dopięcie do
końca i podpisanie umowy z jednostką wdrażającą. Sama rea-
lizacja zajęła nam kilka miesięcy, a zaczęliśmy ją w 2012 r.

Dotacja na rozbudowę budynku Ośrodka Kultury w Serocku,
który mieści się przy ul. Pułtuskiej 35, wyniosła 200 tys. zł. Na-
tomiast miasto i gmina Serock dysponowało pozostałymi środ-
kami na przeprowadzenie modernizacji. Jej wykonawca został
wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. To przedsię-
wzięcie było kontynuacją wcześniejszej inwestycji zrealizowa-
nej przez Miasto i Gminę Serock. Wykonana ona była przy
współudziale środków z Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego, a polegała na modernizacji bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działalność kulturalną.
Z kolei finansowe wsparcie z perspektywy 2007-2013 umoż-

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Miasto i Gmina Serock

Rozbudowa 
budynku Ośrodka 
Kultury w Serocku

Wartość projektu:
681 247,16 zł

Dofinansowanie:
200 000,00 zł

Okres realizacji:
czerwiec 2010 r. 

– październik 2012 r.



W Chotomowie wypalają ceramikę
W Chotomowie, przy ulicy Strażackiej 8, mieści się filia Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu (GCKiS). Od niedawna działa tam
piec do wypalania ceramiki. Nie ma jednak obawy, że dojdzie
do pożaru, bo wszystko jest pod kontrolą strażaków. Po prostu
Ochotnicza Straż Pożarna działa w tym samym budynku. Ten
piec to spełnienie marzeń zarówno dzieci, jak i dorosłych oraz
pani instruktorki i pani kierowniczki GCKiS. Nowy piec, którego
zakup był możliwy dzięki unijnemu współfinansowaniu, służy do
wypalania wyrobów z gliny, a następnie do wypalania po ich
szkliwieniu. Jak informuje pani Elżbieta Frydrychowicz, pełniąca
obowiązki kierowniczki GCKiS w Chotomowie, w piecu można
także wypalać szkło. W niedalekiej więc przyszłości rozpoczną
się zajęcia z wyrabiania szklanej biżuterii. 
Piec został zakupiony w ramach projektu „Wyposażenie cho-
tomowskiej filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w piec do
wypalania ceramiki”. Pracownicy GCKiS nie mieli praktycznie
żadnych problemów z uzyskaniem dotacji. Ta operacja umoż-
liwiła organizację zajęć poświęconych tworzeniu wyrobów ce-
ramicznych w szerszym niż dotąd zakresie. Są organizowane
dla dzieci, dorosłych i seniorów. Poprzednio, pomimo dużego
zainteresowania tą aktywnością, warsztaty odbywały się spo-
radycznie i tylko dla młodszych. Ponadto zachodziła koniecz-
ność korzystania z odpłatnej, zewnętrznej usługi wypalania, co
wiązało się z tym, że podczas transportu część prac ulegała
uszkodzeniu. Zajęcia z ceramiki prowadzone są w Chotomo-
wie od około 10 lat. Gdy nie było pieca, wypalanie odbywało
się gdzieś w Warszawie. Proces tworzenia był więc długi 
i dzieci nie miały szansy na jego obserwowanie. Za sprawą
pieca zainteresowanie warsztatami jeszcze wzrosło i jest nawet
kolejka dzieci oczekujących na udział. Pojawienie się pieca
wpłynęło na rozwój aktywności społeczności lokalnej. Ponadto
przyczyniło się to do większej integracji i zaspokojenia części
potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Jabłonna. Zajęcia
upowszechniają wiedzę o regionalnych tradycjach garncar-
skich. Ich uczestnicy uczą się tworzenia wyrobów ceramicz-
nych, sposobów zdobienia i wypalania naczyń, a także roz-
wijają umiejętność pracy na kole.

Karolinka Chawros z Chotomowa:
Mam 10 lat. Od kilku lat uczęszczam w zajęciach z ceramiki.
Podoba mi się lepienie w glinie.

Maja Szczypkowska z Chotomowa:
Cztery lata już tutaj przychodzę. Teraz kończę bucik z gliny,
który posłuży mi na wstawianie do niego długopisów.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Jabłonnie

Wyposażenie 
chotomowskiej filii 
Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu 
w piec do wypalania 

ceramiki

Wartość projektu:
7 072,50 zł

Dofinansowanie:
4 600,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– wrzesień 2013 r.
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Nowy sprzęt dla bibliotek z Jabłonny 
i Chotomowa Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego 

w Jabłonnie zrealizowała projekt pod tytułem – „Dla naszego
czytelnika – nowa sieć informatyczna”. Dzięki niemu, dotacji 
i ogromnemu zaangażowaniu dyrektorki biblioteki Anny Cza-
chorowskiej, placówka w Jabłonnie oraz jej filia w Chotomowie
zostały wyposażone w nowoczesne komputery. Ponadto eu-
ropejskie współfinansowanie posłużyło na zakup: 3 drukarek,
rzutnika, projektora, ekranu i serwera. Cztery ze wspomnia-
nych komputerów są w bibliotece w Jabłonnie, a pozostałe
trzy – w Chotomowie. Za sprawą nowego wyposażenia czy-
telnicy mają więc bezpłatny dostęp do Internetu, a także moż-
liwość nauki korzystania z jego zasobów. Okazją do tego są
specjalnie organizowane spotkania, podczas których także
starsi użytkownicy zachęcani są do korzystania z kompute-
rów. Obecnie coraz więcej lokalnej młodzieży wykorzystuje
biblioteczne komputery w celach informacyjnych i edukacyj-
nych. To również konsekwencja wzrostu liczby zarejestrowa-
nych czytelników, których liczba, w ciągu niecałych 10 lat,
wzrosła z około 400 do 2 tys. osób. W związku z tym zaku-
pione sprzęty do robienia wydruków i tworzenia prezentacji są
często używane. Projektor służy między innymi do wyświetla-
nia archiwalnych materiałów filmowych, a także prezentacji
skanów książek z pozycji komputera. Jest to szczególnie przy-
datne podczas spotkań autorskich, które odbywają się w bib-
liotekach. Zaproszone osoby, które posiadają własne prezen-
tacje, mogą je wyświetlać za pomocą projektora. Nowe wy-
posażenie bibliotek to w znacznej mierze zasługa pani Anny
Czachorowskiej, która jest dyrektorką biblioteki od 9 lat. Pry-
watnie jest członkinią Związku Literatów Polskich i wydała 5 to-
mików poezji. 
Główny cel projektu „Dla naszego czytelnika – nowa sieć in-
formatyczna”, jakim było podnoszenie jakości życia społecz-
ności lokalnej poprzez udostępnianie urządzeń i sprzętu infor-
matycznego, został w pełni osiągnięty.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Jabłonnie

Dla naszego 
czytelnika – nowa sieć

informatyczna

Wartość projektu:
19 728,00 zł

Dofinansowanie: 
12 831,21 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– lipiec 2013 r.
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Wybitni w Jabłonnie!
Za sprawą unijnego projektu, Gminna Biblioteka im. Ks. Jana
Twardowskiego zaserwowała mieszkańcom wyborną ucztę in-
telektualno-poznawczą. Pani Annie Czachorowskiej, dyrek-
torce biblioteki, udało się zaprosić wybitne osobistości życia
artystycznego, które uczestniczyły w cyklu spotkań przygoto-
wanych dla mieszkańców Jabłonny i okolic. Odbył się on 
w ciągu roku (2012 – 2013), a spotkania organizowane były 
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu (Ja-
błonna, ul. Modlińska 102) co dwa miesiące. Dofinansowanie
zostało wykorzystane m.in. na: honoraria, przygotowanie sali
widowiskowej, kwiaty dla artystów, a także skromny poczęs-
tunek dla widzów. Niewątpliwie cel projektu został osiągnięty,
bo nastąpiło podniesienie jakości życia mieszkańców z obsza-
rów wiejskich. Dzięki realizacji projektu „Spotkań autorskich
bez liku – dla naszych czytelników” tłumy przybyły posłuchać
i zobaczyć Danutę Wałesę, żonę byłego prezydenta Polski.
Promowała ona książkę „Marzenia i tajemnice” ze swoimi
wspomnieniami redagowanymi przez Piotra Adamowicza. Sala
widowiskowa po brzegi była wypełniona również na promocji
książki Marioli Pryzwan „Anna German. Tańcząca Eurydyka we
wspomnieniach”. Aktywnie uczestniczyła w nim także Joanna
Moro, odtwórczyni postaci Anny German w telewizyjnym se-
rialu. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się także spotkania 
z Niną Andrycz, która mówiła o swojej ostatniej książce „Patrzę
i wspominam” oraz poetą Ernestem Bryllem, który promował
swój tomik wierszy. Pani Ninie towarzyszył Olgierd Łukasiewicz
(aktor), a Ernestowi Bryllowi – Andrzej Rybiński (muzyk). Na
pozostałych spotkaniach była Mariola Zynger, poetka, a także
Jarosław Kret, telewizyjny dziennikarz, który opowiadał o swo-
ich książkach napisanych o Indiach i Egipcie.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Jabłonnie

Spotkań autorskich
bez liku – dla naszych

czytelników

Wartość projektu:
20 917,50 zł

Dofinansowanie: 
13 241,97 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– sierpień 2013 r.
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„Gwiazdy” w Radzyminie
„Książki czytać chcemy, więc pisarzy poznajemy” to projekt,
który zrealizowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzy-
min. Głównym jego celem było zwiększenie zainteresowania
książką i biblioteką wśród najmłodszych, emerytów, kobiet,
młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Radzy-
min. Pomysłodawcom operacji zależało także na wzroście czy-
telnictwa, co jest szczególnie istotne wobec malejącego za-
interesowania dobrą i wartościową książką. Do Radzymina
zostali więc zaproszeni znani pisarze, którzy wyróżniają się
dużym sukcesem na rynku literackim. Jak wyjaśnia Michał Ka-
miński, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzy-
min, ich wyboru dokonano na podstawie badania przeprowa-
dzonego wśród czytelników biblioteki. To oni wskazali, z kim
najchętniej chcieliby się spotkać. Nazwiska: Marii Czubaszek,
Artura Andrusa i Jarosława Kreta padały najczęściej. W efek-
cie odbyło się 11 spotkań autorskich, m.in. z Wandą Cho-
tomską, Joanną Olech i Pawłem Beręsewiczem. Dla osób
dorosłych były spotkania np. z Marią Czubaszek, z publicystą
Michałem Ogórkiem, Arturem Andrusem czy Jackiem Fedo-
rowiczem. Książki tych autorów cieszą się w radzyminskiej bib-
liotece dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy, którzy przybyli
na spotkania, po wysłuchaniu prezentacji, mogli zadawać py-
tania, dyskutowali z autorami, a także wymieniali się spostrze-
żeniami na temat książek. 
Dofinansowanie, jakie Biblioteka uzyskała za pośrednictwem
LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, przyznane było
m.in. na: honoraria autorskie dla zaproszonych gwiazd, a także
koszty związane  z transportem głównie dzieci i młodzieży. Or-
ganizatorzy cyklu spotkań z autorami książek postawili przed
sobą wiele szczytnych celów. Zaliczały się do nich: integracja
społeczności lokalnej; przygotowanie dzieci i młodzieży do ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze poprzez zwiększenie zainte-
resowania polską literaturą współczesną oraz promocja lite-
ratury polskiej. Ponadto dotowany projekt przyczynił się do po-
pularyzacji czołowych postaci związanych z polską literaturą
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jego realizacja wzmoc-
niła rolę biblioteki jako placówki kulturotwórczej oraz placówki
oferującej ciekawe i aktywne formy spędzania wolnego czasu. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Radzymin

Książki czytać
chcemy, więc pisarzy

poznajemy

Wartość projektu:
14 846,70 zł

Dofinansowanie: 
10 000,00 zł

Okres realizacji:
luty 2010 r.

– czerwiec 2012 r.
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Zaroiło się od placów w Somiance
Dzięki dotacjom z PROW 2007-2013 w gminie Somianka
urządzono 4 place zabaw. Powstawały one niemal jednocześ-
nie. Dzieci mają więc swoje kąciki do zabaw we wsiach: Jac-
kowo Dolne, Ostrowy, Popowo Kościelne i Wielęcin. Jak infor-
muje Łukasz Lalak, podinspektor do spraw zamówień pub-
licznych i pozyskiwania funduszy z Urzędu Gminy Somianka,
na otwarcie placów przybyło mnóstwo dzieci. W okresie wio-
sennym i letnim maluchy wraz z opiekunami przebywają tam
od godzin rannych do późnowieczornych. Place zabaw po-
wstały w ramach 4 projektów, tj.: „Stworzenie Rekreacyjnego
Centrum wsi Jackowo Dolne”, „Stworzenie Rekreacyjnego Cen-
trum wsi Ostrowy”, „Stworzenie Rekreacyjnego Centrum wsi
Popowo Kościelne” oraz „Stworzenie Rekreacyjnego Centrum
wsi Wielęcin”. Dzięki unijnym dotacjom pozyskanym za po-
średnictwem LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, na
placach zamontowano takie same zestawy aluminiowych za-
bawek. Na każdym placu jest: ławka parkowa, huśtawka dwu-
osobowa, bujaki aluminiowe dla czterech osób, karuzela obro-
towa, zestaw rekreacyjny dwuwieżowy, bujak typu „bujaczek”
i tablica informacyjna. Te tereny są ogrodzone i z wyjątkiem dzia-
łek w Popowie Kościelnym i Jackowie Dolnym, są nieruchomo-
ściami gminnymi. Działkę w Popowie Kościelnym udostępnił
ksiądz, który również we własnym zakresie ogrodził tamtejszy
plac zabaw. Ten teren jest własnością Parafii Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Z kolei nieruchomość w Jackowie Dol-
nym jest własnością Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty
Gruntowej. Wszystkie nowopowstałe place spełniają normy
bezpieczeństwa, tamtejsze zabawki posiadają certyfikaty i zo-
stały zabetonowane.

Nowe place zaspokoiły część potrzeb społecznych i dzięki nim
wzrosła atrakcyjność wiejskich terenów.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Somianka

Stworzenie 
Rekreacyjnego 

Centrum wsi Wielęcin

Wartość projektu:
33 712,69 zł

Dofinansowanie: 
20 044,32 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– luty 2014 r.
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Stworzenie 
Rekreacyjnego 
Centrum wsi 

Jackowo Dolne

Wartość projektu:
33 712,79 zł

Dofinansowanie: 
20 044,39 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– luty 2014 r.
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Stworzenie 
Rekreacyjnego Centrum 
wsi Popowo Kościelne

Wartość projektu:
31 773,44 zł

Dofinansowanie: 
18 686,85 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– luty 2014 r.
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Stworzenie 
Rekreacyjnego Centrum

wsi Ostrowy

Wartość projektu:
33 712,69 zł

Dofinansowanie: 
20 044,39 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– luty 2014 r.
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Huśtawki w Dąbrówce
Przy ulicy Kościelnej, za „zielonym sklepem” i niedaleko przy-
stanku, od niedawna działa w Dąbrówce uroczy plac zabaw.
Jest kolorowy, ogrodzony i bardzo zadbany. Czego tam nie
ma… Dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego” zostały tam za-
montowane: huśtawka wahadłowa, huśtawka sprężynowa,
podwójna huśtawka równoważna, piaskownica sześciobocz-
na, karuzela krzyżowa, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ławka,
kosze na śmiecie oraz tablica informacyjna. Ten „raj dla malu-
chów”, a zarazem miejsce spotkań opiekunów, rodziców oraz
babć i dziadków, powstał w ramach projektu „Budowa placu
zabaw w Dąbrówce”. Jak wynika z szacunków rocznie prze-
bywa tam około 4,5 tys. osób, w tym 3,5 tys. dzieci i 1 tys. do-
rosłych. Plac zabaw powstał na działce o powierzchni około
780 m kw. Przed uroczystym otwarciem przeprowadzono tam
kompleksowe prace. Na przykład roboty ziemne polegały na
zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, w miejsce której
została ułożona warstwa nawierzchni gruntowej – piaskowej.
Jak widać na zdjęciach, stało się to tam, gdzie zostały zain-
stalowane urządzenia do zabawy. Natomiast w pobliżu zasa-
dzonej zieleni – ziemię przykryto korą. Placyk jest czynny 7 dni
w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Zrealizowanie tej ope-
racji cieszy zarówno dzieci, rodziców, jak i oczy gości, ponie-
waż to uroczy zakątek w Dąbrówce. Projekt ten przyczynił się
do rozwoju turystyki i rekreacji. Umożliwia on społeczności lo-
kalnej obszaru LGD „Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego” ak-
tywne spędzenie wolnego czasu.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Dąbrówka

Budowa placu zabaw 
w Dąbrówce

Wartość projektu:
41 990,00 zł

Dofinansowanie: 
24 999,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– październik 2013 r.
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Sala widowiskowa jak marzenie
Władze gminy Dąbrówka z sukcesem zakończyły starania 
o dofinansowanie na rozbudowę Gminnego Centrum Kultury
(GCK). Dzięki dotacji ze środków LGD „Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego” w starym budynku GCK dobudowano nowe
pomieszczenia i zmodernizowano pozostałe. To finansowe
wsparcie, wynoszące  blisko 200 tys. zł, pochodziło z budżetu
unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Efekt realizacji projektu pt. „Rozbudowa sali wi-
dowiskowej przy GCK i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń
Wiejskich” znajduje się w miejscowości Dąbrówka, przy ul. Ta-
deusza Kościuszki (gmina Dąbrówka, powiat wołomiński).
Przebudowa GCK kosztowała łącznie (z wkładem własnym,
czyli gminnymi środkami) blisko 350 tys. zł. Kwota ta umożli-
wiła m.in. budowę nowych pomieszczeń wraz z dociepleniem
ich ścian oraz przebudowę więźby dachowej. Ponadto w czę-
ści budynku zostały wymienione okna i część drzwi, a w czę-
ści poddasza podwieszono strop na stelażu metalowym.
Została wykonana klatka schodowa w konstrukcji żelbetowej
i zamontowano tam instalacje z czujnikami dymowymi. W trak-
cie inwestycji zastosowano izolacje m.in. termiczne i przeciw-
wilgociowe. W ramach robót wykończeniowych wykonano
np.: tynki, zamontowano wokół budynku płytki klinkierowe, 
a także położono posadzki z terakoty oraz paneli drewnopo-
dobnych. Zamontowano również parapety, pomalowano ścia-
ny i sufity oraz polakierowano powierzchnie drewniane i za-
bezpieczono je preparatami grzybobójczymi. Zostały tam za-
instalowane wymagane rynny i rury, a także uruchomiono m.in.:
kuchnię gazową, ogrzewanie budynku oraz wody. Realizacja
całości operacji przyczyniła się do stworzenia miejsca integru-
jącego lokalną społeczność. Dodatkowo dzięki projektowi pt.
„Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK i świetlicy na potrze-
by Koła Gospodyń Wiejskich” zrealizowano także takie dwa
wcześniej założone cele, jak: wsparcie zespołów ludowych oraz
propagowanie lokalnych obrzędów, zwyczajów i kultury miej-
scowej.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Dąbrówka

Rozbudowa 
sali widowiskowej 

przy GCK i świetlicy 
na potrzeby 

Koła Gospodyń 
Wiejskich

Wartość projektu:
347 473,89 zł

Dofinansowanie:
192 471,00 zł

Okres realizacji:
czerwiec 2010 r. 

– grudzień 2013 r.
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Turniej dla młodzieży, korzyść dla pokoleń
„XII Turniej Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Związku
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego” odbył się w 2013 r. Jego organi-
zacja była współfinansowana ze środków przekazanych przez
Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Wspomniany turniej od wielu lat jest corocznie organizowany
przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. To współzawodnic-
two, w którym uczestniczy lokalna młodzież, jest sprawdzianem
jej wiedzy krajoznawczo-historycznej o regionie objętym Lo-
kalną Strategią Działania. W 2013 r., tak jak w poprzednich la-
tach, w turnieju uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjal-
nych z następujących gmin: Dąbrówki, Jabłonny, Nieporętu,
Radzymina, Serocka, Wieliszewa oraz miasta Legionowo, po-
nieważ jest ono członkiem Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskie-
go. Regionalny etap turnieju odbył się w sportowej hali w Wie-
liszewie. Najlepsze zespoły otrzymały dla każdego członka: ro-
wery, łatwo otwieralne namioty wraz z samopompującymi ma-
tami i plecaki turystyczne. Pozostali uczestnicy otrzymali ze-
garki turystyczne. 
Dzięki unijnemu dofinansowaniu, przekazanemu na projekt „XII
Turniej Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Związku
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego”, odbyła się również wycieczka.
Uczestniczyła w niej młodzież, która rozpoczęła zwiedzanie te-
renu od Zapory w Dębem, dzięki której powstało Jezioro Ze-
grzyńskie. Zbiórka uczestników wycieczki była w Wieliszewie
a jej trasa obejmowała gminy: Wieliszew, Jabłonna, Legiono-
wo, Nieporęt, Radzymin i Dąbrówkę. W trakcie wycieczki mło-
dzież dowiedziała się wiele o m.in.: ujęciu wody dla Warszawy,
które znajduje się w Wieliszewie; obejrzała niektóre parki, re-
zerwaty przyrody i pomniki przyrody, a także  zwiedziła obiekty
dziedzictwa kulturowego. 
Realizacja tego projektu doprowadziła do osiągniecia nastę-
pujących celów: integracji i podniesienia świadomości mło-
dzieży z gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego. Było to następstwem zdobywania wiedzy: histo-
rycznej i ekologicznej o regionie oraz o bezpiecznym uprawia-
niu na nim turystyki i aktywnych form wypoczynku.

Halina Kolibabska, kierownik Biura „Związku Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego” w okresie realizacji wniosku:
Ważne jest to, że turniej skłania młodzież do nauki podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa przebywania nad Jeziorem Ze-
grzyńskim. Dodatkowo kolejne edycje turnieju sprzyjają inte-
gracji młodzieży z całego terenu. Najpierw szkoły organizują 
u siebie turniej, później jest on rozgrywany na etapie gminnym.
Gminy wystawiają 4-osobowe drużyny i one dopiero biorą

udział w etapie regionalnym. I właśnie na ten regionalny etap
Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego dostał dofinansowanie.
W ubiegłorocznym turnieju, który odbywał się w Wieliszewie,
wygrał Serock. W 2014 roku turniej odbywał się w Radzyminie. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.2:

Podniesienie świadomości ekologicznej
społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie:
Akademia Zegrzyńska

Beneficjent:
Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego 

z siedzibą w Legionowie

XII Turniej Wiedzy 
Turystyczno-Ekologicznej

o obszarze Związku
Gmin Zalewu 

Zegrzyńskiego

Wartość projektu:
17 359,22 zł

Dofinansowanie: 
11 972,92 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– październik 2013 r.
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„Wianki” w gminie Radzymin
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyminie przygo-
tował w 2014 r. obchody Nocy Świętojańskiej. W wersji ra-
dzymińskiej były to po prostu „Wianki”. Szczęśliwie na atrakcje
tej imprezy udało się organizatorom pozyskać dofinansowane
ze środków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego”. Zabawa odbyła się w Starych Załubicach, w nocy
z 21 na 22 czerwca. Była ona realizacją projektu – „Organiza-
cja i przeprowadzenie festynu rodzinnego Wianki promującego
staropolskie zwyczaje, kulturę i historię na terenie LGD Związku
Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. W ramach
tej operacji przygotowano różnorodne konkursy i zabawy, mię-
dzy innymi konkurs na najładniejszy wianek. Ponadto odbył się
pokaz pirotechniczny, a dzieci wraz z rodzicami i opiekunami
mogły pobawić się w wesołym miasteczku. Całość atrakcji od-
była się w ramach Festynu Rodzinnego „Wianki 2014”. W jego
trakcie wystąpiły zespoły muzyczne: „Skalar’s”, „Helios”, „Pa-
radox”, a także Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Puszcza
Biała”, Ludowy Zespół Artystyczny „Serock” oraz zespół „Da-
messa”. „Wianki” miały na celu przybliżyć staropolskie zwy-
czaje i zaktywizować lokalną społeczność.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
w Radzyminie

Organizacja 
i przeprowadzenie 
festynu rodzinnego

Wianki promującego
staropolskie zwyczaje,

kulturę i historię 
na terenie LGD 

ZSPZZ

Wartość projektu:
45 009,89 zł

Dofinansowanie: 
19 999,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– czerwiec 2014 r.



Boisko do ligowych rozgrywek piłkarskich
Oto przykład jak bezgraniczna jest miłość do futbolu, szcze-
gólnie przed zbliżającym się EURO 2012… Przy współudziale
aż 200 tys. zł dotacji ze środków LGD PZZ, w Jabłonnie (po-
wiat legionowski) powstało boisko do piłki nożnej spełniające
wymogi PZPN (Polskiego Związku Piłki Nożnej). Oznacza to,
że można na nim organizować rozgrywki ligowe. Zimową porą
wygląda ono skromnie, natomiast całą paletę swoich możli-
wości odsłania w sezonie letnim. Całkowita powierzchnia bo-
iska o nawierzchni z trawy naturalnej wynosi 7 370,00 m, nato-
miast jego płyta jest o wymiarach 65 na 105 m. Wykonano tam:
drenaż odwadniający płytę boiska, warstwy konstrukcyjne oraz
zainstalowano dwanaście zraszaczy (w czasie deszczu czujnik
powoduje automatyczne wyłączenie instalacji). Zamontowano
tam również: dwie bramki z siatką o wymiarach 7,32 m na
2,44 m, cztery słupki uchylne, dwie wiaty dla zawodników
(każda na trzynaście osób), wiatę dla sędziów oraz cztery be-
tonowe kosze. Całość tego przedsięwzięcia została zrealizo-
wana w ramach projektu „Rozwój publicznej infrastruktury
sportowej w gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowy-
miarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu – etap I”. Głównym celem tej
operacji było rozwijanie zarówno aktywności lokalnej społe-
czności, jak i rekreacji na terenie gminy. Dofinansowanie, które
ułatwiło stworzenie boiska, pochodziło z budżetu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Jabłonna

Rozwój 
publicznej infrastru-

ktury sportowej w gmi-
nie Jabłonna poprzez

przebudowę pełnowymia-
rowego boiska do piłki
nożnej, zlokalizowa-
nego przy gminnym 

CKiS – etap I

Wartość projektu: 
526 879,86 zł 

Dofinansowanie: 
200 000,00 zł

Okres realizacji:
czerwiec 2010 r. 
– listopad 2011 r.
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Remont i nowe wyposażenie OSP
Przeszło 2 lata temu jeden z budynków Ochotniczej Straży Po-
żarnej (OSP) w gminie Nieporęt przeszedł gruntowny remont.
Te prace wykonano w powiecie legionowskim w ramach pro-
jektu „Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymińskiej
wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”. Wspomniana
operacja była  współfinansowana ze środków PROW, w tym
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zgromadzonych przez gminę
pieniędzy wystarczyło nie tylko na roboty budowlane wraz 
z zagospodarowaniem terenu OSP. Wymieniono tam: po-
sadzki, stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano także
sanitariaty, instalację wodno-kanalizacyjną i c.o. oraz ocieplono
elewacje. Wykonano również instalację gazową i ułożono na
parkingu kostkę. Do remizy zakupiono także: 2 komputery
osobiste z oprogramowaniem (łącznie z zainstalowanym sys-
temem Windows7 wraz z płytami odzyskiwania), 2 monitory
ekranowe, 2 urządzenia awaryjne i zabezpieczające oraz 1 pro-
jektor multimedialny. Wsparcie finansowe umożliwiło również
wyposażenie budynku w: biurko, szafki, regały i gablotę.
Powyższe przedsięwzięcie zostało dofinansowane, by zaspo-
koić potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców Wólki Ra-
dzymińskiej. Ten projekt przyczynił się także do wzrostu atrak-
cyjności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu, gdyż w pe-
wien sposób dokonane zakupy zapobiegają wykluczeniu spo-
łecznemu i informacyjnemu mieszkańców wsi.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Nieporęt

Modernizacja 
budynku OSP w Wólce

Radzymińskiej wraz 
z zakupem 

niezbędnego 
wyposażenia

Wartość projektu:
353 751,11 zł

Dofinansowanie: 
150 526,00 zł

Okres realizacji:
czerwiec 2010 r. 

– wrzesień 2012 r.
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Dla bezpieczeństwa pieszych!
W Słupnie, przy ulicy Norwida pojawił się nowy chodnik. To za-
sługa realizacji projektu „Zagospodarowanie przestrzeni pub-
licznej w miejscowości Słupno gm. Radzymin poprzez budowę
chodnika w ul. Norwida”. Koszt tej inwestycji był częściowo
pokryty w ramach unijnego dofinansowania (Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz gmin-
nego wkładu. Chodnik wykonany jest z kostki betonowej 
o grubości 8 cm, ciągnie się przez 1358 metrów i ma szero-
kość, w zależności od miejsca, 2-2,5 m. Wykonawca (firma 
z Dąbrówki wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego)
wybudował także wjazdy oraz drenażową kanalizację pod chod-
nikiem. W sumie budowa chodnika w Słupnie (gmina Radzy-
min, powiat wołomiński) zakładała: roboty ziemne i związane 
z kanalizacją deszczową, budowę chodnika, roboty przygoto-
wawcze, podbudowę, wykonanie nawierzchni, roboty wykoń-
czeniowe, zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
a także wykonanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji
powykonawczej. Całość prac została sfinalizowana pod ko-
niec stycznia 2015 r.
Unijne dofinansowanie przekazane ze środków Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” umożliwiło be-
neficjentowi zrealizowanie określonych celów. Zaliczają się do
nich: poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost ich bez-
pieczeństwa komunikacyjnego i publicznego. Budowa chod-
nika w Słupnie jest zgodna z celami ogólnymi i celami szcze-
gółowymi oraz kryteriami wyboru operacji przez Lokalną Grupę
Działania.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.5:

Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego
i publicznego na obszarze LGD

Przedsięwzięcie:
Akademia Zegrzyńska

Beneficjent:
Gmina Radzymin

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej 

w miejscowości Słupno
gm. Radzymin poprzez

budowę chodnika 
w ul. Norwida

Wartość projektu:
1 056 079,23 zł

Dofinansowanie: 
320 539,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2014 r. 

– marzec 2015 r.
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Koncert z okazji „cudu”
W połowie sierpnia 2014 r. Radzymiński Ośrodek Kultury 
i Sportu (ROKiS) zrealizował 2 dotowane projekty związane 
z 94 rocznicą „Cudu nad Wisłą”. W ramach pierwszego zor-
ganizowano – koncert, a drugiego – przemarsz i inscenizację
nadania orderów Virtuti Militari. Te wydarzenia odbyły się 15 
i 16 sierpnia 2014 r. w Radzyminie. Występy muzyczne, w któ-
rych zaprezentował się Maciej Maleńczuk z zespołem Psy-
chodancing oraz zespół Bayer Full, zakładał projekt „Organizacja
i przeprowadzenie koncertu z okazji rocznicy Bitwy pod Ra-
dzyminem promującego lokalne dziedzictwo historyczne i kul-
turowe na terenie LGD Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”. Te występy zostały zrealizowane we
współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Radzymina. 
W międzyczasie odbył się również pokaz fajerwerków. 
Koncert przyczynił się do promocji pamięci o wydarzeniach
historycznych ważnych dla obszaru LGD oraz do integracji
mieszkańców, w szczególności Radzymina i powiatu woło-
mińskiego.
Jak mówi Mirosław Jusiński, dyrektor ROKiS, sporo jest biu-
rokracji przy ubieganiu się o dofinansowanie. W związku z tym
zatrudnili firmę, która pomogła im pisać wnioski o dotacje. Była
ona rekomendowana przez Urząd Miasta. Dotacje bardzo wspo-
mogły Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, bo w ostatnich
dwóch latach w miejskim budżecie brakowało finansów. Z pro-
stej przyczyny - dużą ich część przekazano na wodociągi i ka-
nalizację.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
w Radzyminie

Organizacja 
i przeprowadzenie 

koncertu z okazji rocznicy
Bitwy pod Radzyminem 

promującego lokalne 
dziedzictwo historyczne 

i kulturowe na terenie 
LGD ZSPZZ

Wartość projektu:
86 506,00 zł

Dofinansowanie: 
49 760,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– sierpień 2014 r.
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Bezpieczniej w miejscowości Ciemne
Pod koniec marca 2015 r. pracownicy Gminy Radzymin złożyli
wniosek o płatność ostateczną związaną ze zrealizowaniem
projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miej-
scowości Ciemne poprzez budowę oświetlenia drogowego”.
Dopiero ten wniosek, po zaakceptowaniu, jest podstawą do
wypłaty refundacji części poniesionych kosztów oświetlenia,
czyli dotacji. 
Inwestycja w miejscowości Ciemne (gmina Radzymin, powiat
wołomiński) przeprowadzona była etapowo. Rozpoczęło się
od montażu kablowej linii oświetleniowej i słupów. Następnie
zamontowano napowietrzną linię oświetleniową i zakończono
zainstalowaniem SON, tj. skrzynki energetycznej zawieszonej
na słupie. W międzyczasie odbywało się: ręczne kopanie
rowów dla kabli; mechaniczne przepychanie rur stalowych;
wkładanie rur ochronnych z PCW; ręczne układanie kabli wie-
lożyłowych i innych; zagęszczenie nasypów ubijakami mecha-
nicznymi, a także montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych oraz stawianie słupów oświetleniowych. W efekcie
oświetlona została ulica Wołomińska (to działka nr 84/2). Projekt
ten został dofinansowany z budżetu działania „Odnowa i roz-
wój wsi”, które jest składową Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Realizacja projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Ciemne poprzez budowę oświetlenia drogo-
wego” ułatwiła życie lokalnej społeczności. Operacja przyczy-
niła się do poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa komu-
nikacyjnego i publicznego mieszkańców. Jest to zgodne  z ce-
lami ogólnymi Lokalnej Strategii Rozwoju oraz celami szcze-
gółowymi i kryteriami wyboru operacji przyjętymi przez Lokalną
Grupę Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. 

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.5:

Zapewnienie bezpieczeństwa 
komunikacyjnego i publicznego 

na obszarze LGD
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Radzymin

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej 

w miejscowości Ciemne
poprzez budowę 

oświetlenia 
drogowego

Wartość projektu:
87 118,59 zł

Dofinansowanie: 
56 662,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 
– marzec 2015 r.
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Pojaśniało w Starych i Nowych Załubicach
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich to wielka siła napędowa. Możliwość po-
zyskania z niego unijnego dofinansowania uskrzydla wiele pod-
miotów, w tym gminne władze. Nie inaczej stało się w przy-
padku samorządowców z Gminy Radzymin, którzy postarali
się o dotacje na oświetlenie lokalnych ulic. W ramach projektu
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Stare Załubice i Nowe Załubice poprzez wymianę oświetlenia
ulicznego” osiągnięte zostały cele ułatwiające życie lokalnej
społeczności. Inwestycja przede wszystkim przyczyniła się do
poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego
i publicznego mieszkańców. Jest to zresztą zgodne z celami
ogólnymi Lokalnej Strategii Rozwoju oraz celami szczegóło-
wymi i kryteriami wyboru operacji przez LGD PZZ. 
Realizacja projektu doprowadziła do wymiany opraw oświe-
tleniowych zarówno w Starych Załubicach, jak i Nowych Zału-
bicach. Miejscowości te znajdują się w powiecie wołomińskim
i na tym obszarze, który w razie starania się unijne dotacje,
może o nie wnioskować w Lokalnej Grupie Działania „Partner-
stwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.5:

Zapewnienie bezpieczeństwa 
komunikacyjnego i publicznego 

na obszarze LGD
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Radzymin

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej 
w miejscowości Stare

Załubice i Nowe 
Załubice poprzez 

wymianę oświetlenia 
ulicznego

Wartość projektu:
132 547,75 zł

Dofinansowanie: 
82 429,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2014 r. 

– grudzień 2014 r.
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Lecznicze „chwasty” i zioła
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi na rzecz Jej Rozwoju
i Promocji może pochwalić się realizacją trzech oryginalnych
projektów. Pierwszy z nich nosił tytuł – „Wśród chwastów,
kwiatów i ziół”. Dofinansowanie na tę operację przekazała Lo-
kalna Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” ze
środków przeznaczonych na Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Projekt polegał na przeprowadzeniu spotkań, pod-
czas których wykwalifikowany botanik – znawca flory, podczas
spacerów uczył, jak zbierać i rozpoznawać rośliny o właści-
wościach leczniczych. Unijna dotacja została wykorzystana
m.in. na zakup albumów zielarskich i suszarki do ziół. Spotka-
nia z przyrodą cieszyły się sporym zainteresowaniem, a infor-
macje o możliwości uczestnictwa w nich dostępne były w gmi-
nie Serock i Somianka. Członkowie stowarzyszenia społecznie
zajmowali się promocją projektu. 
Operacja ta przyczyniła się do poprawy świadomości ekolo-
gicznej uczestników, a także zdobycia nowych umiejętności.
Ponieważ spotkania odbywały się na terenie gmin Serock i So-
mianka, ich uczestnicy lepiej poznali i utrwalili sobie walory
przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe tego regionu. W efekcie
zostały osiągnięte takie cele ogólne, jak: rozwijanie kapitału
społecznego, rozwój edukacji ustawicznej i rozwój kwalifikacji
zawodowych. Projekt przyczynił się do zaktywizowania spo-
łeczności lokalnej i stworzył grupę trwale współpracujących ze
sobą uczestników wydarzenia.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Stowarzyszenie Sympatyków 
Nowej Wsi na Rzecz Jej Rozwoju 

i Promocji

Wśród chwastów,
kwiatów i ziół

Wartość projektu: 
ok. 5 000,00 zł

Dofinansowanie: 
3 120,64 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– listopad 2011 r.
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Spotkania w Nowej Wsi
„Plenerowe centrum spotkań edukacyjno-kulturowych” to nazwa
projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków
Nowej Wsi na rzecz Jej Rozwoju i Promocji. Został on dofinan-
sowany ze środków LGD PZZ. Zakładał cykl spotkań eduka-
cyjno-kulturowych, które trwały od czerwca do sierpnia 2011 r.
Spotkania ze znanymi osobistościami odbywały się na placu
zabaw w Nowej Wsi. Goście, m.in. Monika Rogozińska, pre-
zes polskiego oddziału „The Explorers Club”, prezentowali
swoje osiągnięcia z dziedziny: kultury, nauki, sportu czy turystyki.
Ich prezentacjom towarzyszyły pokazy slajdów, filmów, zdjęć 
i eksponatów. Patronat merytoryczny nad całością przedsię-
wzięcia objęła pani Monika Rogozińska. W ramach projektu 
i przy współfinansowaniu unijnej dotacji z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, stowarzyszenie zakupiło: projektor filmowy,
ekran projekcyjny, nagłośnienie, namiot i 40 krzeseł. Projekt był
promowany przez lokalne media, internet i plakaty rozwiesza-
ne w gminach: Serock, Zegrze i Somianka. Był kontynuacją spo-
tkań zorganizowanych w 2009 r. 
Operacja ta przyczyniła się do: poprawy jakości życia poprzez
spotkania ze znanymi osobistościami, a także poznawania no-
wych kultur, zwyczajów, obrzędów i regionów. Ponadto spo-
wodowała kształtowanie aktywnych postaw społecznych i mię-
dzypokoleniową integrację lokalnych społeczności. Zostały
przecież nawiązane trwałe więzi pomiędzy ludnością miej-
scową, a nowymi mieszkańcami. Generalnie skutkiem projektu
jest rozwój kapitału społecznego.

Dariusz Stradomski, prezes Stowarzyszenia Sympatyków
Nowej Wsi na rzecz Jej Rozwoju i Promocji:
Każdy z projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie udał się.
W ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 uzyskaliśmy
dotację na trzy operacje, tj.: „Plenerowe centrum spotkań edu-
kacyjno-kulturowych”, „Wiejskie plenerowe warsztaty fotogra-
ficzne” oraz „Wśród chwastów, kwiatów i ziół”. Zielarski był
małym przedsięwzięciem, bo spotkaliśmy się 2 razy. Natomiast
w przypadku fotograficznego spotkań było więcej. Najwięk-
szym przedsięwzięciem były spotkania w ramach „Plenero-
wego centrum spotkań edukacyjno-kulturowych”. Przyjechało
wtedy do nas wielu ciekawych ludzi, m.in. prezes National Geo-
graphic w Polsce. Pokazywał bardzo interesujące, szczególnie
dla mnie, podwodne zdjęcia z poszukiwań statku niemieckiego,
który w 1945 r. został zatopiony w Bałtyku. W jednym ze spot-
kań brała udział Monika Rogozińska, prezes polskiego oddziału
„The Explorers Club”.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Stowarzyszenie Sympatyków 
Nowej Wsi na Rzecz Jej Rozwoju 

i Promocji

Plenerowe centrum
spotkań edukacyjno-

kulturowych

Wartość projektu:
ok. 20 000,00 zł
Dofinansowanie: 

13 750,71 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– marzec 2012 r.
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Nowa Wieś w obiektywie
„Wiejskie plenerowe warsztaty fotograficzne” to kolejny pro-
jekt, na którego realizację zostało przyznane dofinansowanie 
z PROW 2007-2013. Udało się, bo operacja zakładała osią-
gnięcie celów, wpisujących się strategię rozwoju regionu. War-
sztaty fotograficzne odbywały się w sezonie letnim i jesiennym.
Służyły doskonaleniu umiejętności fotograficznych pod okiem
fachowca. Pierwsze warsztaty dotyczyły fotografii krajobrazo-
wej, a pozostałe spotkania były plenerami fotograficznymi. Do
przeprowadzenia zajęć, przekazania stosownych informacji
oraz podzielenia się praktyką, zakupiono dzięki unijnemu współ-
finansowaniu aparat fotograficzny z obiektywem, kartę pamię-
ci, statyw oraz torbę na aparat. Zajęcia z fotografem służyły do-
skonaleniu własnych umiejętności poprzez samodzielną pracę
pod okiem fachowca. W kolejnym etapie następowało omawia-
nie w grupie rezultatów „przygody z aparatem”. 
Warsztaty fotograficzne przyczyniły się do zdobycia nowych
umiejętności i poprawy świadomości ekologicznej uczestni-
ków. Ponieważ odbywały się na terenie gmin Serock i Somian-
ka, ich uczestnicy lepiej poznali i utrwalili sobie walory przyrod-
nicze i dziedzictwo kulturowe tego regionu. W efekcie zostały
osiągnięte takie cele ogólne, jak: rozwijanie kapitału społecznego,
rozwój edukacji ustawicznej i rozwój kwalifikacji zawodowych.
Projekt zaktywizował społeczność lokalną i stworzył grupę
trwale współpracujących ze sobą uczestników wydarzenia. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Stowarzyszenie Sympatyków 
Nowej Wsi na Rzecz Jej Rozwoju 

i Promocji

Wiejskie plenerowe
warsztaty fotograficzne

Wartość projektu: 
ok. 7 000,00 zł

Dofinansowanie: 
5 237,32 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– kwiecień 2012 r.



084

Warsztaty, teatr, wycieczka itd.
Gmina Wieliszew wiele robi dla integracji mieszkańców. Dla
przykładu – postarała się o dofinansowanie szeregu atrakcji,
które przez dłuższy czas łączyły starsze pokolenie z młodszym
oraz zasiedziałych mieszkańców z nowymi. Wszystko to działo
się na podstawie projektu – „Aktywni mieszkańcy gminy Wie-
liszew”. Głównym jego celem było rozwijanie  aktywności spo-
łecznej oraz promocja aktywnego trybu życia. Rozwój kapitału
ludzkiego, w szczególności – aktywizacja i integracja społecz-
ności lokalnej, w tym emerytów, kobiet, młodzieży i osób nie-
pełnosprawnych, przebiegła jak należy. Organizatorzy przygo-
towali 7 bloków atrakcji. Brały w nich udział osoby ze stałym
zameldowaniem na terenie gminy Wieliszew. 

1. Odbyło się szkolenie z obsługi komputera i dostępu do In-
ternetu (30 h, raz w tygodniu, od kwietnia do października)
skierowane do osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Za-
jęcia były prowadzone w Zespole Szkół w Łajskach.

2. Dla 50 osób (20 osób powyżej 50 roku życia oraz 20 osób
do 20 lat) zorganizowano wyjazd do teatru, z transpor-
tem w obie strony. 

3. Również 50 osób wyjechało na autokarową wycieczkę do
Krakowa. Trwała 2 dni i obejmowała: 2 noclegi, całodnio-
we wyżywienie przez 3 dni, opłacenie biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów oraz przewodnika, wykupienie
ubezpieczenia oraz pokrycie kosztów podróży.

4. Z kolei 20 osób posiadających zdolności wokalne brało
udział w warsztatach wokalnych. Trwały od maja do paź-
dziernika, w sumie 30 godzin (zajęcia w blokach po 2 go-
dziny). 

5. Potem uczestnicy oraz osoby ze środowiska lokalnego
wspólnie przygotowali koncert. By wszystko dopięte było na
„ostatni guzik” opracowali program występu, a także przy-
gotowali: zaproszenia dla widzów, promocję i poczęstunek.

6. Odbył się również cykl zajęć w ramach – „Programu edu-
kacji kultury fizycznej”. Zakładał on wykład o zmianach bio-
logicznych związanych z wiekiem oraz o zasadach zdro-
wego żywienia. Wysłuchało go 60 osób. Następnie prze-
prowadzono rekrutację do programu aktywności rucho-
wej. Obejmowała ona: konsultację medyczną, badania krwi,
EKG oraz próbę wysiłkową. W ten sposób odbyły się kwa-
lifikacje do siedmiotygodniowego programu ruchowego.
I w końcu zajęcia pod okiem instruktora, które były w klu-
bie fitness. 

7. Od maja do listopada 2014 r. odbywały się wieczory fil-
mowe, podczas których na wszystkich czekała kawa i her-
bata. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.1:

Rozwój kwalifikacji zawodowych społeczności
lokalnej uwzględniający aktualne 

potrzeby rynku
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Wieliszew

Aktywni mieszkańcy
gminy Wieliszew

Wartość projektu:
65 947,40 zł

Dofinansowanie: 
42 796,06 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r.

– grudzień 2014 r.
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Działanie „Odnowa i rozwój wsi” było jednym z wielu w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Budżet wspomnianego działania przyczynił się między innymi
do rozwoju piłki nożnej w Chotomowie, miejscowości znajdują-
cej się w gminie Jabłonna (powiat legionowski). Europejska do-
tacja posłużyła na pokrycie większości kosztów budowy bo-
iska. Powstało ono w ramach projektu – „Budowa boiska do
piłki nożnej w Chotomowie”. Operacja polegała między innymi
na: korytowaniu, wywozie ziemi z korytowania, robotach sani-
tarnych boiska piłkarskiego, a także wykonaniu nawierzchni
trawiastej. Ponadto w ramach projektu wykonano opaskę żwi-
rową oraz zakupiono, dowieziono i zamontowano wyposaże-
nie boiska. Dofinansowanie posłużyło również na: kupno, do-
wóz i montaż pozostałego wyposażenia, zaprojektowanie i wy-
konanie tablicy informacyjnej oraz nadzór inwestorski nad bu-
dową boiska. Znajduje się ono przy Centrum Edukacyjno-Kul-
turalno-Sportowym. Nowopowstały obiekt sportowy przyczynił
się do lokalnego rozwoju: sportu, turystyki oraz integracji dzieci,
młodzieży i starszych osób.

Boisko do piłki nożnej w Chotomowie

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Jabłonna

Budowa boiska 
do piłki nożnej 
w Chotomowie

Wartość projektu:
498 917,95 zł

Dofinansowanie: 
324 476,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– grudzień 2014 r.
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W celach kulturalno-społecznych
Gmina Wieliszew postarała się o środki na remont i wyposa-
żenie budynku w Janówku Pierwszym (powiat legionowski).
Odbywają się tam społeczno-kulturalne spotkania mieszkań-
ców oraz zapraszanych przez nich gości. I w tym przypadku
gminnym władzom udało się uzyskać dofinansowanie z Lo-
kalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Po rocznej realizacji dofinansowanego projektu instytucja kul-
tury wypiękniała i dodatkowo została wyposażona w: ekran do
wyświetlania filmów, 20 kubków, 20 łyżeczek, 2 cukiernice, 20
talerzyków, 2 czajniki elektryczne oraz 3 regały. Odnośnie do-
towanego remontu dotyczył on: 3 pomieszczeń, łazienki i ko-
rytarza. Ponadto zostały w nim wymienione okna, drzwi wejścio-
we oraz rynny. Pieniędzy w ramach projektu „Remont i wypo-
sażenie budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne we
wsi Janówek Pierwszy” wystarczyło również na pomalowanie
dachu. 
Operacja ta spotkała się z uznaniem oceniających dostarczone
wnioski o dotacje, ponieważ jej celem było podniesienie stan-
dardów świadczonych usług społeczno-kulturalnych przez wiej-
ską instytucję kultury. Jak zapowiadają pracownicy Urzędu Gmi-
ny Wieliszew, to nie koniec zmian na lepsze w ośrodku kultury,
znajdującym się w Janówku Pierwszym.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Wieliszew

Remont 
i wyposażenie 

budynku pełniącego
funkcje 

społeczno-kulturalne 
we wsi Janówek 

Pierwszy

Wartość projektu:
102 564,60 zł

Dofinansowanie: 
63 382,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– grudzień 2014 r.



Więcej światła w Łajskach
„Bezpieczniej na ulicach Łajsk” to kolejny projekt zrealizowany
w gminie Wieliszew (powiat legionowski). Dofinansowanie na
jego realizację gmina zapewniła sobie ze środków Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Dota-
cja pochodziła z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Dzięki unijnemu wsparciu nastąpiła
więc budowa oświetlenia w drogach gminnych w podziale na
zadania, tj.: budowa linii oświetlenia drogowego zaułka ulicy
Leśnej w Łajskach oraz budowa linii oświetlenia drogowego 
w ulicy Przylesie, w Łajskach. Efekt tej pracy można zobaczyć
jadąc ulicą Kolejową, nieopodal Starostwa Powiatowego w Le-
gionowie. Nowe słupy i oświetlenie poprawiają bezpieczeń-
stwo w tamtym rejonie, bo potencjalni nocni złodzieje są na
widoku. Właśnie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa było
celem ogólnym tej operacji. Był on zgodny z lokalnymi kryte-
riami wyboru LGD PZZ. Ponadto cel projektu „Bezpieczniej na
ulicach Łajsk” wpisuje się w: cel ogólny 1 „Rozwój kapitału spo-
łecznego”, w szczególności w cel szczegółowy 1.5 „Zapewnie-
nie bezpieczeństwa komunikacyjnego”, jak również przedsię-
wzięcie 3 „Akademia Zegrzyńska” Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.5:

Zapewnienie bezpieczeństwa 
komunikacyjnego i publicznego 

na obszarze LGD
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Wieliszew

Bezpieczniej 
na ulicach Łajsk

Wartość projektu:
78 815,84 zł

Dofinansowanie: 
51 262,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 

– grudzień 2014 r.
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Bezpieczniej w Skrzeszewie i Kałuszynie
Miejscowości powiatu legionowskiego pięknieją. To duża za-
sługa dotacji ze środków przekazanych do dyspozycji Lokal-
nej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Przy-
kładem takich „zmian na lepsze” są między innymi miejscowości
– Skrzeszew i Kałuszyn w gminie Wieliszew. To tam w 2014 r.
wybudowano długi chodnik. Stało się to na podstawie pro-
jektu „Budowa chodnika i zjazdów przy ulicy Mickiewicza i ulicy
Dolnej w miejscowości Kałuszyn oraz ulicy Dojazdowej w miej-
scowości Skrzeszew”. Część kosztów jego realizacji została po-
kryta w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chodnik zarówno w Skrze-
szewie, jak i Kałuszynie ciągnie się przez kilkaset metrów. Od
jezdni oddziela go 10-centymetrowy krawężnik, dzięki czemu
spacerowanie po nim jest bezpieczniejsze. I właśnie troska 
o bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Kałuszyn i Skrze-
szew była głównym celem budowy chodnika wraz ze zjazda-
mi. Operacja związana z utworzeniem tego ciągu pieszego mia-
ła na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich po-
przez zaspokojenie społecznych i kulturalnych potrzeb miesz-
kańców. Ponadto ta inwestycja ułatwia promowanie obszarów
wiejskich oraz umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiej-
skiej. Dodatkowo władzom gminy łatwiej jest zachowywać dzie-
dzictwo kulturowe oraz specyfikę tego obszaru. Niewątpliwie
nowa infrastruktura pozytywnie wpływa na wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej i inwestycyjnej gminy Wieliszew.
Nietrudno także zauważyć, że nowe chodniki porządkują oko-
licę oraz wprowadzają w niej ład i harmonię.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.5:

Zapewnienie bezpieczeństwa 
komunikacyjnego i publicznego 

na obszarze LGD
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Wieliszew

Budowa chodnika 
i zjazdów przy ulicy
Mickiewicza i ulicy 

Dolnej w miejscowości
Kałuszyn oraz ulicy 

Dojazdowej w miejs-
cowości Skrzeszew

Wartość projektu:
468 635,47 zł

Dofinansowanie: 
112 795,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2014 r. 

– grudzień 2014 r.
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Rajszew i Boża Wola bardziej bezpieczne
Gmina Jabłonna zrealizowała dofinansowany projekt „Poprawa
bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola”. Dzięki dotacji
przekazanej ze środków w dyspozycji Lokalnej Grupy Działa-
nia „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, po zmierzchu jest 
o wiele widniej przy drodze wojewódzkiej 630. Dotowana ope-
racja została przeprowadzona w powiecie legionowskim i w wię-
kszości została sfinansowana z budżetu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonano szereg
prac. Oświetlony został chodnik od słupa 26 do słupa 35 w Bo-
żej Woli; od istniejącego słupa 54 do istniejącego słupa 69 w Bo-
żej Woli; a także nastąpiło oświetlenie chodnika – od słupa 234
do słupa 259 w Rajszewie. Wsparcie finansowe zostało także
przyznane na obsługę geodezyjną wymaganą podczas prze-
prowadzania tej operacji. Przyczyniła się ona do zaspokojenia
potrzeb społecznych w zakresie: bezpieczeństwa mieszkań-
ców, rozwoju turystyki i rekreacji oraz zachowania dziedzictwa
kulturowego.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.5:

Zapewnienie bezpieczeństwa 
komunikacyjnego i publicznego 

na obszarze LGD
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gmina Jabłonna

Poprawa 
bezpieczeństwa 
we wsi Rajszew 

i Boża Wola

Wartość projektu:
112 981,98 zł

Dofinansowanie: 
ok. 73 484,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2014 r. 

– marzec 2015 r.
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Włodarze gminy Serock zadbali o lepsze oświetlenie dróg. 
W tym celu oddelegowani pracownicy przygotowali wnioski 
o unijne dofinansowanie. Złożyli je do Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, której siedziba mieści
się na czwartym piętrze Starostwa Powiatowego w Legiono-
wie. Dokumenty te spotkały się z pozytywną oceną, potem
przeszły weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie i po wprowadzeniu popra-
wek dotacja w formie refundacji wpłynęła na konto Gminy Se-
rock. Oto więc  jak doszło do realizacji projektu „Zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia dro-
gowego drogi gminnej w miejscowości Wola Smolana i Szadki
gm. Serock”. Na odpowiednie oświetlenie drogi gminnej wyda-
no około 93 tys. zł. Dzięki tej inwestycji zamontowano tam
nowe słupy oświetleniowe i lampy. Dzięki tej operacji osiągnię-
te zostały cele ułatwiające życie lokalnej społeczności. Nastą-
piła bowiem poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa ko-
munikacyjnego i publicznego mieszkańców. Jest to zresztą
zgodne  z celami ogólnymi Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ce-
lami szczegółowymi i kryteriami wyboru operacji przez LGD PZZ.

Oświetlona Wola Smolana i Szadki

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.5:

Zapewnienie bezpieczeństwa 
komunikacyjnego i publicznego 

na obszarze LGD
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Miasto i Gmina Serock

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

poprzez budowę oświe-
tlenia drogowego drogi

gminnej w miejscowości
Wola Smolana i Szadki

gm. Serock

Wartość projektu:
93 395,30 zł

Dofinansowanie: 
60 744,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2014 r. 
– luty 2015 r.
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Tenis stołowy przez 2014 r.
Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie
Serock” zafundował okolicznym mieszkańcom grę w tenisa
stołowego aż 4 razy w 2014 r. Były to turnieje zorganizowane
16 marca, 6 kwietnia, 16 maja i 7 listopada. Mogły w nich
uczestniczyć osoby z gminy Serock oraz pobliskich. Za każ-
dym razem rywalizacja odbywała się w hali Powiatowego Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. W każdym turnieju
(jednodniowym) rywalizacja toczyła się w 6 kategoriach wieko-
wych, czyli: klasy podstawowe 1-3; klasy podstawowe 4-6,
gimnazjum, szkoła średnia, open i weterani 40 plus. Kobiety 
i mężczyźni walczyli w swoich grupach. Trzy z turniejów były in-
dywidualne, a jeden drużynowy. 
To sportowe przedsięwzięcie oczywiście było dofinansowane
w ramach projektu „Organizacja turnieju tenisa stołowego 
w gminie Serock”. Choć beneficjentem pomocy było Stowarzy-
szenie „Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock”,
to organizacją rywalizacji zajmował się Ośrodek Sportu i Re-
kreacji z Serocka. Dofinansowanie posłużyło na pokrycie więk-
szości wydatków m.in. jak wynagrodzenia: sędziów, obsługi
medycznej, obsługi hali, a także wynajmu hali i zakupu mate-
riałów. Opracowano również projekty graficzne plakatów i dy-
plomów. Dotacja posłużyła również na kupno upominków, pu-
charów, nagród rzeczowych i medali.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.3:

Rozwój edukacji ustawicznej 
jako warunku rozwoju 

społeczno-ekonomicznego obszaru PZZ
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Stowarzyszenie „Społeczny Komitet
Pomocy Miastu i Gminie Serock”

Organizacja Turnieju
Tenisa Stołowego 
w Gminie Serock

Wartość projektu:
10 904,59 zł

Dofinansowanie: 
7 984,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r.

– grudzień 2014 r.
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O tajnikach obsługi komputera
By łatwiej znaleźć pracę, zarabiać więcej pieniędzy albo – utrzy-
mać się na dotychczasowym stanowisku, kilkanaście osób z po-
wiatu wołomińskiego wzięło udział w szkoleniu „Komputer dla
dorosłych w stopniu średniozaawansowanym”. To, że ich na-
uka była bezpłatna, było zasługą realizacji projektu dofinanso-
wanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Organizatorzy zakwalifikowali do nauki 14 osób
(siedem kobiet i siedmiu mężczyzn) i zgodnie z wcześniejszymi
założeniami, minimum 6 uczestników miało mieć powyżej 50 lat.
W kursie uczestniczyli głównie mieszkańcy gminy Radzymin 
z wiejskich terenów. Skorzystali oni więc ze 150 godzin lek-
cyjnych w zakresie obsługi komputera i Internetu, w tym pro-
gramów użytkowych w stopniu pozwalającym na samodzielną
obsługę biura i aplikacji. Program ich szkolenia obejmował
także między innymi: pracę w edytorze tekstowym MICRO-
SOFT Office Word 2007, wstawianie grafiki do tekstu oraz za-
awansowaną pracę w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel 2007. 
Kurs trwał 5 miesięcy, od marca do lipca 2014 r. Samo szko-
lenie jednak realizowane było tylko przez 2 miesiące. W jego
ramach odbyło się około 30 spotkań trwających po 5 godzin
lekcyjnych. Miały one na celu wzrost edukacji i kwalifikacji za-
wodowych poprzez wzrost umiejętności obsługi komputera do
stopnia średnio zaawansowanego.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.1:

Rozwój kwalifikacji zawodowych 
społeczności lokalnej uwzględniający 

aktualne potrzeby rynku
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
O/Radzymin

Komputer 
dla dorosłych w stopniu 
średniozaawansowanym

Wartość projektu:
32 795,80 zł

Dofinansowanie: 
25 701,93 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– luty 2015 r.
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Komputerowi profesjonaliści z Radzymina
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie mieszczący
się przy ulicy Komunalnej 6 to również beneficjent dotacji 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zapewnił sobie dofinansowanie na realizację 3 projektów szko-
leniowych. Jednym z nich była operacja „Komputerowy pro-
fesjonalista ECDL drogą do społeczeństwa globalnej informacji”.
Projekt był realizowany w partnerstwie z władzami: miasta 
i gminy Radzymin, Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Radzyminie oraz Stowarzyszenia Wspie-
rania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”. Przeprowadzone
szkolenie wykształciło 12 komputerowych profesjonalistów.
Wśród nich były: 4 osoby do 20. roku życia; 4 osoby w wieku
20-50 lat i 4 osoby powyżej 50. roku życia. Przyjęte były osoby
głównie z terenów wiejskich gminy Radzymin. Im posiadały
niższe wykształcenie, tym większą miały szansę udziału. Or-
ganizatorzy zapewnili równy dostęp mężczyzn, kobiet oraz osób
niepełnosprawnych. Operacja obejmowała w sumie 203 godziny
szkolenia ECDL. Nauka trwała 2 miesiące (wrzesień i paździer-
nik 2014 r.), dziennie po 5 godzin. Lekcje obejmowały szkole-
nie komputerowe, które miało na celu ujednolicenie i udoku-
mentowanie poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu ob-
sługi komputera. Następnym elementem szkolenia była nauka
budowania wizerunku nastawionego na sukces. Zajęcia dla
wszystkich trwały w sumie 10 godzin i dodatkowo po 1,5 go-
dziny indywidualnych spotkań. Kolejnym etapem było 25 go-
dzin nauki o reklamie internetowej i marketingu.
Zakład Doskonalenia Zawodowego po raz pierwszy zorgani-
zował tego typu szkolenie. Jego głównym celem był wzrost kwa-
lifikacji zawodowych, rozwój edukacji ustawicznej oraz aktywi-
zacja i integracja społeczna osób zamieszkujących wiejskie te-
reny. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.1:

Rozwój kwalifikacji zawodowych 
społeczności lokalnej uwzględniający 

aktualne potrzeby rynku
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
O/Radzymin

Komputerowy 
profesjonalista - ECDL

drogą do Społeczeństwa
Globalnej Informacji

Wartość projektu:
44 912,97 zł

Dofinansowanie: 
34 502,60 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– luty 2015 r.



094

Remont dachu chotomowskiej strażnicy
Ochotnicza Straż Pożarna z Chotomowa uzyskała dotację na
remont dachu swojej strażnicy. Unijne dofinansowanie, prze-
kazane ze środków LGD PZZ, pokryło większość kosztów tych
prac. A była to między innymi wymiana papy na blachę trape-
zową, wymiana i wzmocnienie konstrukcji oraz zamontowanie
nowych rynien. Było to nieodzowne, ponieważ strażnica OSP
Chotomów została wybudowana w latach 80. XX w. Stare po-
krycie jej dachu nie spełniało warunków technicznych, a wielo-
krotnie klejona i zużyta papa nie nadawała się do naprawy.
Ponadto na nierównej powierzchni dachu powstawały zastoiny
wody. Przeprowadzony remont spowodował, że woda już nie
zalewa pomieszczeń i nie powoduje zawilgoceń oraz zagrzy-
bienia. Dotychczasowe zagrożenie zarwania dachu zostało
więc zniwelowane.
Roboty na dachu zostały wykonane na podstawie projektu 
– „Remont dachu nad świetlicą wiejską w strażnicy OSP Cho-
tomów”. W tym obiekcie, mieszczącym się w Chotomowie,
przy ulicy Partyzantów, codziennie przebywają dzieci, młodzież
i starsze osoby (m.in. członkowie Koła Kombatanckiego i soł-
tys wsi Chotomów), ponieważ znajduje się tam świetlica wiej-
ska. Odbywają się tam na przykład: spotkania Uniwersytetu 
III wieku; konkursy wiedzy ekologicznej czy historycznej; im-
prezy kulturalne; zebrania wiejskie; spotkania mieszkańców 
z sołtysami wsi Chotomów i Dąbrowa Chotomowska. Przy
OSP działa również orkiestra dęta oraz młodzieżowa drużyna
pożarnicza. Ostatnie prace remontowe przyczyniły się więc do
sprawniejszej i bezpieczniejszej aktywizacji oraz integracji spo-
łeczności lokalnej. Ten cel będzie zachowany co najmniej przez
5 lat od momentu przyznania pomocy.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chotomowie

Remont dachu 
nad świetlicą wiejską 

w strażnicy 
OSP Chotomów

Wartość projektu:
63 960,00 zł

Dofinansowanie: 
25 584,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r.

– październik 2014 r.
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Dwa miesiące po angielsku
Uczyć się obcego języka – zawsze warto! Udowodniła to sobie
i innym grupa kursantów, która uczestniczyła w bezpłatnej
nauce języka angielskiego. Została ona zorganizowana przez
Zakład Doskonalenia Zawodowego z Radzymina, a większość
kosztów szkolenia została pokryta w ramach dotacji ze środ-
ków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego”. To dofinansowanie dotyczyło projektu „Angielski dla
regionu w stopniu podstawowym”. Organizatorzy założyli, że
w kursie weźmie udział 14 osób (siedem kobiet i siedmiu męż-
czyzn) i minimum 30% z nich będzie powyżej 50. roku życia.
Przyjmowaniem uczestników zajmowała się specjalnie powo-
łana komisja. W sumie projekt trwał 5 miesięcy, tj. od 1 sierp-
nia do końca grudnia 2014 r., natomiast samo szkolenie około
2 miesięcy. Odbyło się 30 zajęć, które prowadzone były 2 razy
w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w  try-
bie wieczorowym, w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego, przy ulicy Komunalnej 6.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego ta operacja została dofinan-
sowana, jest oczywista. Po prostu przyświecały jej realizacji
odpowiednie cele, tj. umożliwienie wzrostu poziomu edukacji
i kwalifikacji zawodowych. Kurs dotyczył osób zamieszkujących
teren Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego”, a zwłaszcza mieszkańców gminy Radzymin i Dąbrówka.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.1:

Rozwój kwalifikacji zawodowych 
społeczności lokalnej uwzględniający 

aktualne potrzeby rynku
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
O/Radzymin

Angielski 
dla regionu 
w stopniu 

podstawowym

Wartość projektu:
30 088,71 zł

Dofinansowanie: 
24 075,60 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r.

– luty 2015 r.
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Serocka siłownia z XXI w.
Czego tam nie ma! Do wyboru jest sprzęt do wyciskania, roz-
ciągania, a także poprawiający i rozwijający mięśnie nóg oraz
rąk. Po kilku sesjach treningowych na siłowni w Serocku, nie-
straszny będzie więc silniejszy wiatr na desce windsurfingowej
ani kolejny kilometr płynąc kajakiem po Bugu. W nowo wypo-
sażonej siłowni, która znajduje się wewnątrz Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Serocku, można także pobiegać na specjalnym
urządzeniu. Nowy sprzęt w siłowni to zasługa realizacji pro-
jektu – „Modernizacja siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Serocku”. Ta operacja została dofinansowana, dzięki umo-
wie o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów, w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Dotacja pochodziła z budżetu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki dotowanemu zakupowi
profesjonalnego sprzętu, zwiększyła się atrakcyjność oferty
sportowo-rekreacyjnej siłowni. To korzyść głównie dla miesz-
kańców gminy Serock, ale w okresie letnim również dla turys-
tów licznie odwiedzających serockie plaże Jeziora Zegrzyń-
skiego. W siłowni znajduje się tablica informacyjna o moderni-
zacji współfinansowanej z dotacji. Z siłowni mogą korzystać
wszyscy chętni. Opłata jest na niskim poziomie.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku dodatkowo  z własnych
środków przeprowadził kapitalny remont siłowni, dzięki czemu
pomieszczenie jest większe. Projekt „Modernizacja siłowni 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Serocku” miał na celu promo-
wanie i rozwój rekreacji ruchowej mieszkańców gminy Serock.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Miasto i Gmina Serock

Modernizacja 
siłowni Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 
w Serocku

Wartość projektu:
38 200,00 zł

Dofinansowanie: 
24 845,52 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– grudzień 2014 r.
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Siatka, kosz, spływy i dyskoteka 
Włodarze gminy Serock dbają o zdrowie i sprawność fizyczną
swoich mieszkańców. To właśnie z myślą o nich serocki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w 2014 r. przygotował szereg atrakcji
dla starszych i młodszych, mniejszych i większych oraz bar-
dziej i mniej wysportowanych. Społeczność lokalna do wyboru
miała: 5 spotkań Letniej Ligi Siatkówki Plażowej w Serocku; 
2 turnieje koszykówki; 3 spływy kajakowe po Narwi, Wkrze 
i Liwcu, a na podsumowanie także 2 dyskoteki. Dla każdego
coś miłego. W każdym ze spływów płynęło 25 kajaków i śred-
nio brało udział po 42 osoby. Ten wybór rozrywki możliwy był
dzięki realizacji dotowanego projektu – „Aktywnie z gminą Se-
rock”. Wszystkie wymienione przedsięwzięcia odbyły się na
przestrzeni 3 miesięcy, od czerwca do sierpnia 2014 r. Gene-
ralnie całość operacji miała na celu promowanie aktywnego
trybu życia wśród społeczności lokalnej. Dofinansowanie przy-
znane ze środków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Za-
lewu Zegrzyńskiego” posłużyło, w przypadku spływów kajako-
wych, na pokrycie większości kosztów: opłat za koordynatora
spływu oraz za ratowników medycznych, wynajmu i  trans-
portu kajaków, zakupu kiełbasy oraz transportu uczestników.
Ponadto do rywalizacji koszykarskiej i siatkarskiej opłaceni zos-
tali sędziowie i opieka medyczna oraz kupione m.in. puchary 
i nagrody rzeczowe. Niemałe koszty poniesiono również na opra-
wę muzyczną, obsługę techniczną i nagłośnienie dyskotek,
które przygotowano na koniec projektu. Całe szczęście, że cię-
żar finansowy tego przedsięwzięcia w znacznym stopniu po-
mniejszyło uzyskane wsparcie finansowe.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Miasto i Gmina Serock

Aktywnie 
z Gminą Serock

Wartość projektu:
32 171,15 zł

Dofinansowanie: 
19 756,46 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– grudzień 2014 r.
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Sobótkowe czary-mary
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce po raz kolejny zorgani-
zowało imprezę związaną z Nocą Świętojańską. Czerwcowa
zabawa w 2014 r. była realizowana według projektu „Magia
nocy świętojańskiej”, na który przyznane zostało dofinanso-
wanie. Wszystko odbywało się w miejscowości Chruściele
(gmina Dąbrówka, powiat wołomiński). Mieszkańcy oraz go-
ście uczestniczyli w szeregu atrakcji typu warsztaty czy za-
bawy dotyczące dawnych obrzędów i tradycji. Wito więc wian-
ki, malowano sobie twarze, a także rywalizowano w konkuren-
cji dotyczącej siły żywiołów ognia i wody. Na scenie prezento-
wały się Koła Gospodyń Wiejskich, tj. Koło Gospodyń Wiejskich
w Chajętach, Koło Gospodyń Wiejskich w Chruścielach, Koło
Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki” i Towarzystwo Gospodyń
Wiejskich „Nadbużanki” z Kuligowa. Były występy: Formacji
Odnowy w Duchy Świętym z Dąbrówki, grupy teatralnej CKSiR
z Tłuszcza oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kruszu. Zgromadzeni oglądali widowisko artystyczne doty-
czące słowiańskiego obrzędu Kupalnego i wskrzeszenia Ja-
ryły. Kolejnym punktem programu było puszczanie wianków
na wodę, a następnie zabawa prawie do białego rana. Przy-
grywał do tańca zespół FUSIONBAND.
Celem opisanego projektu było zachowanie lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego, kultywowanie rodzimych tradycji, zwycza-
jów i obrzędów ludowych związanych z Nocą Świętojańską.
Dzięki tej imprezie w lokalnej społeczności kształtuje się po-
czucie identyfikacji z regionem oraz jego tradycjami i warto-
ściami.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 1:

Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy CS 1.4:

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 
w tym emerytów, kobiet, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych 
Przedsięwzięcie:

Akademia Zegrzyńska
Beneficjent:

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

Magia Nocy 
Świętojańskiej

Wartość projektu:
17 630,20 zł

Dofinansowanie: 
13 152,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– lipiec 2014 r.



Projekty realizujące 
Cel Ogólny 2 
Rozwój przedsiębiorczości

7



Leki pod ręką
Apteka w Skrzeszewie, za sprawą dotacji z PROW 2007-2013,
powstała od podstaw. Została zbudowana w technologii kon-
tenerowej. Dzięki tej placówce mieszkańcy Skrzeszewa oraz
okolicznych miejscowości mają ułatwiony dostęp do artyku-
łów farmaceutycznych, artykułów medycznych i opieki farma-
ceutycznej. Właścicielka apteki wykorzystała dofinansowanie
na zakup m.in.: mebli, drukarko-kopiarki, kasy fiskalnej, sprzętu
i urządzeń laboratoryjnych do wytwarzania leków recepturo-
wych, etykiet do opisywania leków recepturowych oraz litera-
tury aptecznej. Budowa i wyposażenie apteki wpisuje się w cele
Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowanej przez Lokalną Grupę
Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Dzięki aptece
nastąpił rozwój: lokalnej przedsiębiorczości, budownictwa oraz
usług dla mieszkańców. Ten projekt przyczynił się także do po-
wstania miejsca pracy. Apteka działa na działce należącej do
Gminy Wieliszew, przy ulicy Nowodworskiej 57 a.

Wioletta Jabłońska-Mroziewicz, wnioskodawczyni:
Z wykształcenia jestem farmaceutą. 
Chcieliśmy otworzyć aptekę i nawet gdybyśmy nie uzyskali do-
tacji, również aptekę byśmy uruchomili. Sama jednak bym nie
podołała obowiązkom związanym z uzyskaniem dotacji. Po-
magał mi mąż, który w innej firmie przygotowywał projekty dla
służby zdrowia. On wiedział jak przygotowywać wnioski i inne
potrzebne dokumenty. Wymagano od nas dużo odpowiedzi 
i poprawek. Przepadł nam jednak zwrot sporej sumy pienię-
dzy, ponieważ pan, który wystawiał fakturę, postawił w złym
miejscu przecinek w adresie. Nie mogliśmy tego poprawić, po-
nieważ ten pan zmarł i faktura nie została uznana. Dobrze, że
pozostała kwota dofinansowania do nas trafiła. Oceniam tę po-
moc pozytywnie, tym bardziej, że apteka znajduje się blisko
mojego domu i dzieci. Jest czynna od 8.00 do 16.00, od po-
niedziałku do piątku.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Wioletta Jabłońska-Mroziewicz

Budowa i wyposażenie
apteki w Skrzeszewie

Wartość projektu:
191 873,56 zł

Dofinansowanie: 
84 349,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– kwiecień 2011 r.

100



Przyszłość w ogrodach
Przedsiębiorcą, który uzyskał wsparcie ze środków Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, jest Gra-
żyna Stańczak. Jej mikroprzedsiębiorstwo działa w Stanisła-
wowie Pierwszym od 2010 r. Dzięki dofinansowaniu do firmy
została kupiona ładowarka wielofunkcyjna, która umożliwia
dużo łatwiejsze i sprawniejsze wykonywanie prac ziemnych.
Dzięki tej inwestycji nastąpiło w mikroprzedsiębiorstwie uno-
wocześnienie parku maszynowego i procesu świadczenia
usług w zakresie zagospodarowania terenu. Jednocześnie
wprowadzona została innowacyjność w postaci nowoczes-
nego sprzętu. Powstały również 2 miejsca pracy. 
Firma działa w Stanisławowie Pierwszym, przy ulicy Przyszłość
35. Świadczy usługi związane m.in. z: projektowaniem i urzą-
dzaniem ogrodów; przetwarzaniem odpadów organicznych 
w kompost; niwelowaniem oraz kształtowaniem terenu; mon-
tażem instalacji odwadniających i automatycznego nawadnia-
nia; zakładaniem trawników; urządzaniem elementów wodnych;
montażem oświetlenia, a także wykonywaniem altan i wynaj-
mem sprzętu ogrodniczego.

Grażyna Stańczak - przedsiębiorca:
Zawsze mieszkałam na wsi i nie wyobrażam sobie życia w mie-
ście. Lubię przyrodę i dlatego zajęłam się zakładaniem ogro-
dów. Moja firma istnieje od 2010 r. Po raz pierwszy starałam się
o dofinansowanie, więc korzystałam z płatnej pomocy przy
kompletowaniu dokumentów i wypełnianiu wniosków o dota-
cję. Jestem wdzięczna osobom pracującym w „Partnerstwie
Zalewu Zegrzyńskiego”, bo były bardzo pomocne. Maszyna,
na którą  uzyskałam dofinansowanie, otworzyła nam drogę do
większych realizacji, do wykonywania których ogłaszane są np.
przetargi. Dzięki maszynie wzrosło zainteresowanie naszymi
usługami. My obecnie więcej pracujemy, ludzie to widzą, więc
zdecydowanie wzrosła konkurencyjność naszej firmy.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Grażyna Stańczak

Zakup 
nowoczesnego 

oraz innowacyjnego
sprzętu w postaci 

ładowarki 
wielofunkcyjnej

Wartość projektu: 
153 045,00 zł

Dofinansowanie: 
76 522,50 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– lipiec 2012 r.
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Innowacyjna tablica z Serocka
sowaniem technologicznym. Była robiona na zamówienie, a jej
wyświetlacz ma aż 65 cali. To urządzenie ma możliwość sa-
modzielnej komunikacji z Internetem. Posiada wbudowane
głośniki i komunikację Bluetooth i WiFi. Do tego urządzenia
można także kablowo bądź bezprzewodowo podłączyć ze-
wnętrzne głośniki. Można go również podłączyć do kompu-
tera albo z USB i wyświetlać informacje bezpośrednio na
monitorze. Tablica, która została zainstalowana w ramach do-
finansowanego projektu „Bońkowski Consulting na rzecz pro-
mocji Serocka”, przyczyniła się do większej integracji lokalnego
społeczeństwa. Pojawiają się na niej informacje w zakresie
działalności gospodarczej beneficjenta, czyli o dotacjach, ale
także o: życiu samorządu i gminy, spotkaniach mieszkańców,
festiwalach, i Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego” i ciekawostkach z Polski. Dzięki tablicy na lo-
kalny grunt przenoszone są nawet wieści z Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu i w ramach
operacji „Bońkowski Consulting na rzecz promocji Serocka”,
zostały również wykonane materiały informacyjne.
Umieszczenie multimedialnej tablicy wpłynęło na poprawę ja-
kości życia na obszarach wiejskich i lepszą promocję Serocka
oraz okolic. Urządzenie to przyczyniło się również do: wzmoc-
nienia tożsamości społeczności wiejskiej, lepszego zachowa-
nia dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
Tablica wpływa też na wzrost atrakcyjności turystycznej i in-
westycyjnej powiatu legionowskiego. 

Krzysztof Bońkowski, beneficjent:
W Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego” nie mieliśmy problemów z dokumentami aplikacyjnymi.
LGD jest bardzo przychylna różnym inicjatywom obywatelskim.
Jeżeli ktoś ma fajne, dobre pomysły, otrzymuje dofinansowa-
nie. Na poziomie Urzędu Marszałkowskiego procedura wery-
fikacyjna była znacznie bardziej skomplikowana. Dotacyjne
procedury, mimo że moja firma na co dzień się tym zajmuje, są
skomplikowane i nie przewidują tego, że projekty o których
mowa są stosunkowo niewielkie. Każdy wydatek po 10, 100,
czy 200 zł musi być szczegółowo opisany i uzasadniony. To
momentami jest bardzo irytujące. Najwięcej czasu poświęca
się właśnie na owe uzasadniania i tłumaczenia zamiast na
przedstawianiu idei przyświecającej beneficjentowi. Zaznaczyć
należy, iż w innych krajach UE procedury i sprawozdania z rea-
lizacji są zdecydowanie prostsze a podejście urzędników przy-
jaźniejsze, w szczególności przy realizacji niewielkich projektów.

Od kilku lat w Serocku, przy firmie Krzysztofa Bońkowskiego,
działa tablica informacyjna, na której wyświetlane są m.in. in-
formacje kulturalne i reklamowe związane z działalnością gminy
i beneficjenta. Ta tablica, która znajduje się naprzeciwko przy-
stanku autobusowego, charakteryzuje się wysokim zaawan-

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 2:

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Cel szczegółowy CS 2.5:

Rozwój usług dla mieszkańców
Przedsięwzięcie:

Innowacyjna gospodarka wiejska
Beneficjent:

Krzysztof Bońkowski

Bońkowski Consulting
na rzecz promocji 

Serocka

Wartość projektu:
43 539,71 zł

Dofinansowanie: 
24 996,79 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– październik 2012 r.
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Na pucowanie i sprzątanie
Pani Dorota Wróbel uruchomiła firmę niedługo przed złożeniem
wniosku o dotację i… udało się. Uzyskała dofinansowanie 
z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Obec-
nie w Trojanach (gmina Dąbrówka, powiat wołomiński), gdzie
zarejestrowana jest jej działalność gospodarcza, stoi nowy
ciągnik rolniczy oraz dodatkowe urządzenia. Wszystko po to,
by łatwiej i lepiej było sprzątać i odśnieżać. Dofinansowanie
zostało przyznane na realizację projektu zatytułowanego „Zakup
ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania, przyczepy
ciągnikowej oraz urządzeń czyszcząco-myjących”. Firma Do-
roty Wróbel obsługuje budynki biurowo-przemysłowe, tzn.
świadczy usługi porządkowe. W efekcie raz dziennie pracow-
nik z jej  firmy przyjeżdża do firmy X i opróżnia kosze na śmie-
cie, myje toalety oraz posadzki, a także okresowo pierze wy-
kładziny albo myje okna. Z kolei pracami porządkowymi na ze-
wnątrz zajmuje się drugi pracownik. Jego zadaniem jest np.:
koszenie trawy, zamiatanie kostki, opróżnianie pojemników na
śmiecie, a zimą – odśnieżanie terenu przy użyciu ciągnika z płu-
giem. W efekcie dotowana inwestycja pozwoliła na świadcze-
nie dodatkowych usług, tj.: odśnieżania całości terenu wokół
firm oraz dokładnego sprzątania hal magazynowych oraz pro-
dukcyjnych. W konsekwencji zakup nowych środków trwałych
spowodował wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz
zwiększenie zatrudnienia.

Dorota Wróbel:
Uzyskałam 100 tys. dotacji na zakupy i zatrudnienie pracow-
nika. Moja firma ma charakter usługowy. Zajmujemy się sprzą-
taniem i odśnieżaniem. Właśnie do tego potrzebne były ciągnik
i pług. Odśnieżamy tereny lokalnych firm usytuowanych m.in.
przy trasie S8, których nagromadziło się tam dużo. Powstał
tam teren przemysłowy. Na nasze usługi będzie wzrastać za-
potrzebowanie. Mąż ma pieczarkarnię. Dotację otrzymałam 
w dwóch ratach: pierwszą w kwocie – 66 725,00 zł i drugą –
27 448,00 zł.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Dorota Wróbel

Zakup ciągnika 
rolniczego wraz 

z pługiem 
do odśnieżania, 

przyczepy ciągnikowej 
oraz urządzeń
czyszcząco-

myjących

Wartość projektu:
188 346,00 zł

Dofinansowanie: 
94 173,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– grudzień 2014 r.
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Na rozwój firmy transportowej
Pan Grzegorz Jeż, przedsiębiorca, otrzymał dofinansowanie 
z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. To wspar-
cie umożliwiło mu zakup potrzebnych maszyn i stworzenie jed-
nego miejsca pracy. Jego firma transportowa, która funkcjo-
nuje od 2007 r., ma siedzibę w miejscowości Somianka (gmina
Somianka, powiat wyszkowski). Ta działalność gospodarcza
polega na zagospodarowaniu terenów zielonych, zimowym
utrzymaniu dróg i usługach transportowych.
Dzięki dofinansowanemu projektowi, który realizuje następu-
jący cel – „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowych
maszyn”, Grzegorz Jeż zakupił ciągnik rolniczy z kabiną John
Deere 509OM Comfort o mocy 90 KM, wyposażony w przedni
TUZ i WOM oraz ładowacz czołowy URSUS TUR-6, udźwig
1650 kg. Ten ciągnik pozwala przedsiębiorcy na rozszerzenie
oferty świadczonych usług oraz ogranicza wydatki związane 
z zakupem usług od dostawców zewnętrznych. Ciągnik jest
wykorzystywany do świadczenia usług związanych z pielę-
gnacją terenów zieleni. Dzięki niemu możliwe jest także pełniej-
sze wykorzystanie maszyn i urządzeń, już będących własnością
firmy. Ciągnik służy również do odśnieżania wąskich, leśnych
dróg, do których nie ma dostępu ciężkim sprzętem.

Grzegorz Jeż:
Za pierwszym razem, gdy wnioskowaliśmy o dotację, pomocy
nie otrzymaliśmy. Nasz wniosek otrzymał zbyt małą liczbę
punktów. Udało się za drugim razem. Wnioskowaliśmy wtedy
o to samo. Znajomy pomagał nam wypełniać wnioski. Dzięki
dotowanym zakupom troszeczkę wzrosły nam obroty, bo dzięki
nowemu ciągnikowi i ładowaczowi czołowemu można wyko-
nać więcej prac. Generalnie zajmuję się koszeniem traw w se-
zonie letnim, a w zimowym – odśnieżaniem dróg. Świadczę
usługi komunalne na zlecenie gminnych lub miejskich urzędów.
Utrzymywać się z samego gospodarstwa byłoby nam ciężko.
Dochody z prowadzonej firmy poprawiły naszą sytuację finan-
sową.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Grzegorz Jeż

Podwyższenie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa 

i zwiększenie poziomu
zatrudnienia poprzez

zakup nowych 
maszyn

Wartość projektu:
194 250,00 zł

Dofinansowanie: 
97 125,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– kwiecień 2014 r.
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Zagospodarowywanie nie tylko zieleni
Jednym z beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie z dzia-
łania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, jest Sławomir
Szczepanik z Trojan. Dotację wykorzystał na uruchomienie
działalności gospodarczej polegającej na budowie i pielęgna-
cji terenów zieleni. Jego projekt „Usługi dla ludności” został na
tyle wysoko oceniony, że w gospodarstwie mikroprzedsię-
biorcy (gmina Dąbrówka, powiat wołomiński) już od 3 lat stoi
ciągnik rolniczy i specjalistyczna przyczepa budowlana. Usługi
świadczone przez Sławomira Szczepanika stanowią dla niego
dodatkowe źródło dochodu, ponieważ jest także właścicielem
niewielkiego gospodarstwa rolnego (około 10 hektarów).  
Zakupiony przez beneficjenta ciągnik jest o mocy powyżej 
100 KM, natomiast przyczepa – 12-tonowa. Zdecydował się
na taką inwestycję, ponieważ w obszarze podwarszawskim, 
w związku z prowadzonymi inwestycjami, jest duże zapotrze-
bowanie na usługi związane z zagospodarowaniem terenu.
Wymagają tego obszary po inwestycjach drogowych i pod
sklepy wielkopowierzchniowe lub składy logistyczne. Oferta
firmy Sławomira Szczepanika obejmuje także prace dotyczące
budownictwa indywidualnego oraz wynajem zakupionego
sprzętu wraz z operatorem.

Sławomir Szczepanik:
Kupić sprzęt to jednak pół sukcesu. Ważne jest znaleźć pracę.
Aby zarobić, jadę w Polskę. Rok pracowałem w Rzeszowie,
potem rok w Łodzi. Zajmuję się budową i pielęgnacją terenów
zieleni. Jestem z wykształcenia technikiem terenów zielonych.
W ramach dotacji zakupiliśmy ciągnik rolniczy oraz budowlane
przyczepy i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tej pomocy.
Wzrosły nam obroty. Przy kompletowaniu i wypełnianiu doku-
mentów dotacyjnych odpłatnie pomagała nam firma wyspe-
cjalizowana w tym zakresie.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Sławomir Szczepanik

Usługi transportowe 
dla mieszkańców

Wartość projektu:
188 995,93 zł

Dofinansowanie: 
94 497,50 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r.  

– maj 2012 r.
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Ekologiczno-innowacyjny wzór
Firma produkcyjna w Łajskach, przy ul. Polnej 4B, jest pod
względem ekologii wzorem do naśladowania. Łączy wyso-
koefektywną produkcję z wysokimi normami środowiskowymi.
Zrealizowany przez firmę dofinansowany projekt „Zakup inno-
wacyjnych i ekologicznych urządzeń szansą na rozwój Aviola
sp. z o.o. na terenie Zalewu Zegrzyńskiego” spowodował, że
nastąpił kolejny znaczący krok w jej rozwoju. Dotacja ze środ-
ków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego”, wynosząca prawie 300 tys. zł, została przyznana przed-
siębiorstwu na zakup energooszczędnej wtryskarki wraz z nie-
zbędnymi formami oraz ekologicznego urządzenia chłodzą-
cego.
Nowa wtryskarka poszerza produkcję firmy, natomiast urzą-
dzenie chłodzące, które w ciągu 3 sekund schładza z tempe-
ratury 200 st. C do 4 st. C, umożliwia zwiększenie produkcji
przy jednoczesnym odzysku ciepła. Nowe urządzenie służy do
produkcji wiader i uchwytów do nich. 
Jak informuje Mirosław Grzybowski, prezes firmy, surowiec do
wytwarzania wiader pochodzi z ropy naftowej. Do produkcji
np. wiadra, formę trzeba nagrzać do 250 st. C. Następnie
musi być ona schłodzona, co powoduje, że z maszyny wy-
pływa woda o temp. +250 st. C. Służy ona do ogrzewania hali. 
Nowe urządzenie zmniejsza materiałochłonność, a jednocześ-
nie zwiększa szybkość produkcji. To powoduje, że konkuren-
cyjność firmy z Łajsk (powiat legionowski), która siedzibę ma
w Michałowie-Reginowie, znacząco wzrosła. W efekcie reali-
zacji dotowanej operacji w firmie zwiększyła się także liczba
pracowników. Firma od wielu lat zajmuje się produkcją i dys-
trybucją wyrobów z tworzyw sztucznych dla gospodarstw do-
mowych. W jej ofercie znajdują się m.in.: miski, wiadra, mopy,
kije, szczotki, zmiotki, pojemniki na kółkach, pojemniki na żyw-
ność, kosze składane, woreczki śniadaniowe, reklamówki oraz
worki na śmiecie.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Aviola Sp. o.o.

Zakup 
innowacyjnych 
i ekologicznych 

urządzeń szansą na
rozwój Aviola sp. z o.o.

na terenie ZSPZZ

Wartość projektu:
695 440,07 zł

Dofinansowanie: 
282 507,50 zł

Okres realizacji:
listopad 2013 r. 

– grudzień 2014 r.
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Radosny plac zabaw
W prywatnym przedszkolu działającym w Jabłonnie (przy ulicy
Piaskowej 5) ostatnio pojawiły się nowe zjeżdżalnie i inne at-
rakcje dla maluchów. Znajdują się one na placu zabaw, obok
budynku przedszkola. Zostały zakupione 2 zestawy zaba-
wowe, które są kolejnym przykładem zakupów dofinansowa-
nych ze środków LGD PZZ. Nowe zestawy, zamontowane 
w ramach projektu „Radosny plac zabaw”, pomagają wy-
kształcać u dzieci potrzebę i nawyk aktywnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Ponadto umożliwiają dzieciom
zarówno zabawę, wypoczynek, współpracę, rywalizację oraz
rozwój sprawności fizycznej i umysłowej w sposób bezpieczny
i kontrolowany przez opiekunów, rodziców czy dziadków.
Przedszkole działa w budynku będącym własnością Danuty
Grzywacz, mieszkanki Jabłonny od urodzenia. Oprócz kolo-
rowych i czyściutkich sal w przedszkolu, pełnych gier i zaba-
wek, dzieci na co dzień mogą mieć tam także kontakt 
z żywymi zwierzętami w mini-zoo. Za płotkiem i dwiema furt-
kami są m.in.: kozy, kucyk i kurki. Część kosztów kwalifiko-
wanych (objętych dotacją) projektu „Radosny plac zabaw”
stanowiły także prace administracyjne, projektowe, monta-
żowe oraz nadzorcze.

Danuta Grzywacz, dyrektorka:
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego dofinansowania. Składa-
liśmy 3 projekty, spośród których zaakceptowany został jeden.
To ten, który był dla nas najbardziej istotny. Po prostu po-
przednio na placu zabaw nie mieliśmy dużo sprzętu. Obecnie
wyposażony on jest w dodatkowe zestawy zabawowe z dwoma
zjeżdżalniami. Wniosek o dofinansowanie pomagała nam wy-
pełnić firma doradcza. Moje przedszkole działa już 6 lat. Jesz-
cze niedawno mieliśmy więcej dzieciaczków. Teraz ich liczba
się uszczupliła, bo nieopodal powstała tańsza państwowa pla-
cówka, do której część rodziców przepisała maluchy.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 2:

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Cel szczegółowy CS 2.5:

Rozwój usług dla mieszkańców
Przedsięwzięcie:

Innowacyjna gospodarka wiejska
Beneficjent:

„Tutorland” Danuta Grzywacz

Radosny Plac Zabaw

Wartość projektu: 
24 579,90 zł

Dofinansowanie: 
19 663,92 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r.

– wrzesień 2013 r.
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Na zatrudnienie i wyposażenie
Dofinansowane przedsięwzięcie zrealizowane w firmie pana
Krzysztofa Bońkowskiego jest kolejnym przykładem aktywno-
ści przedsiębiorców na terenie Lokalnej Grupy Działania. W tym
przypadku dotacja z LGD PZZ została przyznana na podwyż-
szenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzrost jego inno-
wacyjności. Nastąpiło to dzięki: zwiększeniu zatrudnienia,
kupnie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
a także nabyciu samochodu ciężarowego i wyposażenia do
biura. Efektem tego w firmie Krzysztofa Bońkowskiego, która
ma siedzibę w Serocku (powiat legionowski), nastąpiła dywer-
syfikacja działalności, wzrost rentowności i przychodów. Prze-
łożyło się to na poszerzenie grona klientów. Dofinansowanie
pokryło część kosztów kwalifikowanych, tj. przewidzianych do
objęcia dotacją. Przyczyniło się do kupna elektroniki: rejestra-
tora cyfrowego HD z monitorem, kamer nightvision, kamer me-
gapikselowych; cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z obiek-
tywem, namiotu bezcieniowego, fotograficznego zestawu oświe-
tleniowego; laptopa z oprogramowaniem, tableta iPad z opro-
gramowaniem, drukarki igłowej; czytnika kodów kreskowych,
drukarki etykiet na paczki, drukarki termotransferowej etykiet;
smartfona iPhone z oprogramowaniem oraz routera siecio-
wego. Ponadto unijne współfinansowanie pokryło część wy-
datków na oprogramowanie wspierające prowadzenie działal-
ności oraz wyposażenie firmy: lampę biurową, stolik, fotele,
biurka i krzesła ergonomiczne, regały na dokumenty i aneks
kuchenny.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.6:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 

w obszarze nowych i ekologicznych 
technologii

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Krzysztof Bońkowski

Wdrożenie 
sprzedaży produktów 

z wykorzystaniem 
technologii 

informatycznych

Wartość projektu:
263 991,45 zł

Dofinansowanie: 
100 000,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– kwiecień 2012 r.
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Dwa miejsca pracy i nowoczesna maszyna
W Dąbrówce, przy ulicy Kościuszki 15, od 4 lat działa warsz-
tat mechaniczny. Jego właścicielem jest pan Krzysztof Szy-
mański. Świadczy usługi dla kilku dużych firm produkcyjnych,
tj.: projektuje, buduje nowe rozwiązania produkcyjne, przepro-
wadza remonty maszyn i dorabia części. Pan Krzysztof uzys-
kał dofinansowanie z LGD PZZ na realizację projektu – „Roz-
szerzenie oferty o zaawansowane usługi komputerowej ob-
róbki skrawaniem poprzez zakup centrum obróbczego stero-
wanego numerycznie CNC o dużym zakresie pracy”. Zakup
tej maszyny umożliwił przedsiębiorcy zarówno poszerzenie
asortymentu świadczonych usług, jak i pozyskanie nowych
klientów. Maszyna umożliwia szybką produkcję dowolnych
części mechanicznych, których nie można wykonać na kon-
wencjonalnych maszynach obróbczych. Jej zakup to kolejny
krok do pełnego wyposażenia warsztatu w urządzenia stero-
wane komputerowo. Dzięki realizacji projektu wzrosła konku-
rencyjność firmy oraz stworzono 2 nowe stanowiska pracy 
w oparciu o zakupione pionowe centrum frezerskie.

Krzysztof Szymański:
Ambitnie podszedłem do starania się o dotację i sam chciałem
przygotować wniosek. Dopiero po pewnym czasie profesjo-
naliści przekonali mnie, że jest to praktycznie niemożliwe.
Pierwszy wniosek, który sam wypełniłem, odrzucono mi na
etapie sprawdzania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Wtedy zatrudniłem firmę, która profesjonalnie się
tym zajęła. Udało się. Nowa maszyna poszerzyła zakres pro-
dukcyjny mojej firmy. Jednak aż 2 lata upłynęły od czasu zło-
żenia wniosku o dofinansowanie do momentu złożenia wnio-
sku o płatność ostateczną. 

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju 
(Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Krzysztof Szymański

Rozszerzenie 
oferty o zaawansowane

usługi komputerowej
obróbki skrawaniem 

poprzez zakup centrum
obróbczego sterowanego

numerycznie CNC 
o dużym zakresie 

pracy

Wartość projektu:
537 141,00 zł

Dofinansowanie: 
200 000,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– grudzień 2014 r.
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Na zagospodarowanie terenów zielonych
Dotacje z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
będącego składową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
pomogły pani Lemańskiej rozwinąć dotychczasową działal-
ność gospodarczą. Dzięki realizacji dofinansowanego projektu,
w Jabłonnie pojawiło się więc mikroprzedsiębiorstwo, które
również świadczy usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni.
Dofinansowanie projektu „Zakup maszyn do pielęgnacji tere-
nów zieleni w celu poprawy konkurencyjności przedsiębior-
stwa oraz wzrostu zatrudnienia” zostało przekazane pani
Agnieszce Lemańskiej ze środków Lokalnej Grupy Działania.
Stanowiło ono częściową refundację kosztów związanych 
z zakupem środków trwałych umożliwiających wnioskodaw-
czyni wzbogacenie oferty o nowe usługi. Przyczyniają się one
do wzrostu dochodów firmy. Pochodzą dodatkowo z pielę-
gnacji ogrodów, parków, pól golfowych oraz boisk, a także in-
nych miejsc zieleni związanych ze sportem i rekreacją. Wła-
ścicielka firmy pozyskuje klientów głównie za sprawą interne-
towych portali branżowych oraz poprzez anonse w prasie lo-
kalnej. Jej oferta skierowana jest do klientów indywidualnych,
przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych. 
Dotowany projekt przyczynił się do realizacji kilku celów. To
między innymi rozwój: przedsiębiorczości w zakresie rozwoju
ośrodków szkoleniowych; promocji; obsługi gastronomicznej;
a także organizacji i prowadzenia imprez sportowo-kultural-
nych. Operacja ta spowodowała również wzrost aktywizacji
społeczności w wieku 50+, natomiast w zakresie turystyki
nowy sprzęt poprawia estetykę otoczenia. Ponadto następuje
waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz roz-
wój kapitału społecznego na obszarach Związku Stowarzy-
szeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Agnieszka Lemańska

Zakup maszyn 
do pielęgnacji terenów
zieleni w celu poprawy

konkurencyjności 
przedsiębiorstwa oraz
wzrostu zatrudnienia

Wartość projektu:
125 000,00 zł

Dofinansowanie: 
62 500,00 zł

Okres realizacji:
listopad 2013 r. 

– listopad 2014 r.



Turbosprężarki samochodowe jak nowe!
Firma Witolda Modzelewskiego istnieje na lokalnym rynku od
25 lat. W Chotomowie, przy ulicy Partyzantów 29 świadczy
usługi motoryzacyjne, tj.: zajmuje się naprawami samochodów
osobowych i dostawczych, serwisuje układy klimatyzacji i ogu-
mienie, a także dokonuje przeglądów rejestracyjnych samo-
chodów osobowych i dostawczych do 3,5 t, motocykli, ciągni-
ków rolniczych i przyczep. Jednak rozwój technologii i coraz
większa automatyzacja aut sprawia, iż do ich naprawy wyma-
gane są bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia.
Ostatnio na cały taki zestaw maszyn udało się chotomowskiej
firmie uzyskać unijne dofinansowanie ze środków LGD „Part-
nerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Te nowoczesne urządzenia
do regeneracji turbosprężarek, pomagają już sprostać oczeki-
waniu klientów w zakresie kompleksowej i pełnej obsługi sa-
mochodów. Dzięki uzyskanej dotacji na realizację projektu –
„Rozwój przedsiębiorczości lokalnej, poszerzenie zakresu ofe-
rowanych usług poprzez zakup urządzeń do regeneracji turbo-
sprężarek samochodowych”, w mikroprzedsiębiorstwie pana
Modzelewskiego stworzono także jedno miejsce pracy. 
Operacja, polegająca na zakupie maszyn i urządzeń oraz do-
stosowaniu pomieszczenia do świadczenia usług, została do-
finansowana z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”, będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Projekt ten miał na celu podnieść konkurencyjność
firmy za sprawą wdrożenia nowych usług, których brakowało
w okolicy. Jednocześnie inwestycja ta przyczyniła się do wzrostu
dochodów firmy.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Witold Modzelewski

Rozwój 
przedsiębiorczości 

lokalnej o poszerzenie 
zakresu oferowanych usług

poprzez zakup urządzeń 
do regeneracji 
turbosprężarek 

samochodowych

Wartość projektu:
126 233,08 zł

Dofinansowanie: 
63 116,50 zł

Okres realizacji:
czerwiec 2012 r.
– sierpień 2014 r.
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Na specjalistyczne usługi budowlane
W Komornicy (gmina Wieliszew), przy ulicy Wspólnej 25 działa
firma Sebastiana Sienkiewicza. Ten mikroprzedsiębiorca uzy-
skał dofinansowanie na rozwijanie działalności gospodarczej, 
a dokładnie na poszerzenie zakresu jej usług o specjalistyczne
roboty budowlane. Pan Sienkiewicz w momencie składania
wniosku o dotację działał krócej niż rok obrotowy. Wsparcie fi-
nansowe wykorzystał na pokrycie części kosztów zakupu no-
wych maszyn i urządzeń, tj.: systemu dozującego opartego na
reaktorze GRACO E-30 z osprzętem, koparko-ładowarki
TEREX TLB 890 PS z klimatyzacją, dodatkowymi łyżkami: 
300 mm, 600 mm, 1500 mm, szybkozłączem tylnym i młotem
hydraulicznym TEREX TXH 1 100S oraz nowego samochodu
ciężarowego IVECO Daily 35C15. Tych refundowanych zaku-
pów dokonał w ramach projektu – „Rozwój mikroprzedsię-
biorstwa działającego na terenie wiejskim poprzez zakup no-
wych środków trwałych w postaci koparko-ładowarki, samo-
chodu ciężarowego i systemu dozującego opartego na reak-
torze oraz utworzenie trzech nowych miejsc pracy na terenie
wiejskim o dużej stopie bezrobocia”. Realizacja tej operacji spo-
wodowała, że firma Sebastiana Sienkiewicza stała się bardziej
konkurencyjna na rynku i „otworzyła” się na nowych klientów,
zleceniodawców i kontrahentów. Korzyści płynące z realizacji
projektu są dostrzegalne zarówno dla samego przedsiębior-
stwa, jak i również dla rynku pracy, społeczności lokalnej oraz
regionu. Obecnie świadczy więc ono również takie usługi, jak:

• roboty ziemne i wykopy pod fundamenty za pomocą ko-
parko-ładowarki,

• wykonywanie fundamentów,
• wykonywanie izolacji pianką poliuretanową za pomocą

systemu dozującego opartego na reaktorze,
• remonty i naprawy,
• docieplenie fundamentów.

Przed poszerzeniem działalności mikroprzedsiębiorstwo Se-
bastiana Sienkiewicza zajmowało się: zamiataniem i polewa-
niem ulic, zasadzeniami, pielęgnacją i utrzymaniem parków
oraz ogrodów, a także pielęgnacją terenów zieleni przy ulicach,
brzegach dróg wodnych i w portach oraz przy terenach spor-
towych przeznaczonych do zabaw na świeżym powietrzu. 
Realizacja dofinansowanego projektu przyczyniła się m.in. do:
zatrudnienia trzech pracowników i jednocześnie podniesienia
kwalifikacji zawodowych społeczności lokalnej, rozwoju przed-
siębiorczości za sprawą nowoczesnych i innowacyjnych roz-
wiązań oraz technologii, a także do rozwoju turystyki, bo więk-
szość zleceń będzie dotyczyć inwestycji związanych z przy-
gotowaniem obiektów turystycznych i rekreacyjnych.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Sebastian Sienkiewicz

Rozwój 
mikroprzedsiębior-

stwa działającego na
terenie wiejskim poprzez
zakup nowych środków 
trwałych oraz utworze-

nie trzech nowych 
miejsc pracy 

Wartość projektu:
743 735,00 zł

Dofinansowanie: 
288 247,29 zł

Okres realizacji:
lipiec 2013 r.

– marzec 2015 r.
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Na wykończenie części usługowej
Dotacja dla firmy z miejscowości Łajski przyczyniła się z kolei
do podwyższenia jej konkurencyjności. Przedsiębiorstwo zaj-
muje się hurtową i detaliczną sprzedażą kosmetyków, a także
usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Finansowe
wsparcie ułatwiło właścicielom: budowę budynku magazy-
nowo-biurowego, wprowadzenie na rynek nowych produktów
oraz obsługę klienta według najwyższych standardów. To
przedsiębiorstwo działające w powiecie legionowskim (ul. Sta-
nisława Moniuszki 12a) zrealizowało projekt „Budowa – do-
kończenie budowy”. Operacja dotyczyła części usługowej bu-
dynku w zakresie jego: murowania, tynkowania, elektryki, hyd-
rauliki, podłóg i wykończenia, a także zagospodarowania te-
renu wokół budynku. Ta budowla powstała na nieruchomości
gruntowej o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego, pod prowadzenie działalności gos-
podarczej. W ramach projektu dokonano również zakupu wy-
posażenia magazynu i części biurowej tego rodzaju, jak meble
czy regały. Zakupiony został także samochód dostawczy do
rozwożenia towaru dla handlowca oraz sprzęt informatyczny
wraz z oprogramowaniem. Zatrudniony został również handlo-
wiec-magazynier, który uruchomił nowe kanały sprzedaży
przez Internet.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Polheaven SPA Sp. z o.o.

Podniesienie 
konkurencyjności, 

budowa i wyposażenie 
biura wraz z magazynem,
wdrożenie nowoczesnych

technologii 
informatycznych 

– Santos Per Aqua

Wartość projektu: 
ok. 250 000,00 zł
Dofinansowanie: 

100 000,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– marzec 2015 r.
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Lokalny biznes internetowy
turystycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego”; „Przewodnik
turystyczny obszaru Jeziora Zegrzyńskiego” i „O architekturze
w duchu zrównoważonego rozwoju”. Ostatnio rozliczony zo-
stał jeszcze jeden projekt, tj. „E-biznes szansą rozwoju gospo-
darczego obszaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Projekty te odnoszą się głównie do otoczenia Jeziora Ze-
grzyńskiego, bo ma ono bardzo wiele atrakcji związanych z wo-
dą, usługami turystycznymi itp. Dotychczas były jednak mało
wypromowane. Środki unijne są jedyną szansą na efektywną
promocję. Uważam, że branża turystyczna może być ważną
dziedziną gospodarki na terenie powiatu legionowskiego.
Warto wykorzystywać jego walory, by powstawały tutaj nowe
miejsca pracy. Wielkie centra logistyczne czy fabryki z dymią-
cymi kominami tu nie powstaną, bo rozwija się tutaj budow-
nictwo mieszkaniowe. Miejsca pracy może stworzyć branża
turystyczna, która w powiecie legionowskim jest nadal margi-
nesem wykorzystania gospodarczego i nie przynosi dochodu
zbyt wielu ludziom. Rolą samorządu jest, przy wykorzystaniu
środków unijnych, przygotować ludzi do rozwoju biznesu tury-
stycznego. Mamy sporo miejsc hotelowych i to jest nasz atut.
Przed powstaniem Lokalnej Grupy Działania niewiele jednak
mieliśmy inicjatyw dotyczących małego biznesu. Myślę, że po-
winniśmy porównywać się z takimi obszarami, jak Sopot albo
Kraków, gdzie z dziada pradziada ludzie żyją z turystyki. Chciał-
bym, aby miejsc pracy związanych z turystyką było w naszym
powiecie kilka tysięcy, a nie jak obecnie – kilkaset. Szukamy 
i dzięki katalogom czy przewodnikom chcemy dotrzeć do tu-
rystów, którzy stworzą tutaj nowe miejsca pracy. Do tych, któ-
rzy będą parkować na strzeżonych parkingach – a nie na po-
boczach;  jeść w lokalnej gastronomii – a nie przy sąsiadach na
plaży smażyć kiełbaski na grillu; cumować swoje łodzie w por-
tach. Z kolei w związku z intensywną zabudową powiatu, na-
leży zadbać o ład w przestrzeni. Administracyjnie nie da się
jednak wielu rzeczy wymusić. Najważniejsze jest więc, żebyś-
my nie popełniali błędów na etapie planowania przestrzennego.
Przez ostatnich 20 lat transformacji niewiele działo się w dzie-
dzinie promowania turystyki. Gminy promowały natomiast wła-
sne miejscowości. Brakowało płaszczyzny, by napisać coś o re-
gionie. Ponieważ chcieliśmy, by w jednym miejscu była zgro-
madzona wiedza o obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, dlatego
powstała strona internetowa – www.jezioro.zegrzynskie.pl.
Chcemy żeby nie tylko informowała, ale również – zachęcała
do kupienia usług turystycznych Jeziora. W marketingowym
celu chcemy te usługi gromadzić w jednym miejscu.

Dofinansowany projekt – „E-biznes szansą rozwoju gospo-
darczego obszaru LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
to jeden z kilku zrealizowanych przez Powiat Legionowski.
Operacja ta miała na celu, zgodnie z nazwą,  podnieść jakość
życia społeczności lokalnej z zakresu tworzenia e-commerce
i rozwoju e-biznesu. Unijne współfinansowanie posłużyło do
przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń. Uczestniczyło w nich
45 osób z terenu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Za-
lewu Zegrzyńskiego”. Zarówno bezrobotni, jak i przedsiębiorcy

zdobyli bądź poszerzyli wiedzę m.in. o: uruchamianiu działal-
ności, przepisach, zasadach księgowości, internetowej sprze-
daży, tworzeniu sklepów czy sposobach na promowanie pro-
duktów.

Jan Grabiec, starosta Powiatu Legionowskiego:
Powiat Legionowski zrealizował 6 dofinansowanych projektów
ze środków LGD PZZ, którymi dysponowała ona w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
To następujące projekty: „Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl
źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu Jeziora
Zegrzyńskiego”; „Promocja walorów turystycznych, krajoznaw-
czych i historycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego na tar-
gach turystycznych w Polsce i zagranicą”; „Katalog usług

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 2:

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Cel szczegółowy CS 2.7:

Rozwój gospodarki elektronicznej 
i upowszechnianie technik cyfrowych

Przedsięwzięcie:
eZalew

Beneficjent:
Powiat Legionowski

E-biznes 
szansą rozwoju
gospodarczego

obszaru LGD PZZ

Wartość projektu:
59 400,00 zł

Dofinansowanie: 
47 520,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– wrzesień 2014 r.
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Innowacyjna lecznica weterynaryjna
Dzięki dofinansowaniu lecznica weterynaryjna z miejscowości
Łajski (ul. Nowodworska 93A) została wyposażona m.in. w ra-
diograf cyfrowy służący do cyfrowej obróbki zdjęć rentgenow-
skich. W 2011 r. było to jedyne takie urządzenie w powiecie
legionowskim. Wsparcie pozwoliło właścicielowi także na za-
kup: aparatu do EKG; drukarki do USG; aparatu RTG; środka
transportu do przewozu zwierząt (skoda octavia kombi); dwu-
dzielnej klatki do samochodu; zestawu 5 klatek dla psów, w tym
z podgrzewaną podłogą; lassa do poskramiania psów ułatwia-
jącego m.in. założenie obroży, smyczy i kagańca. Dotacja po-
służyła także do nabycia strzelby pneumatycznej do poskra-
miania farmakologicznego. Dzięki temu sprzętowi o wiele wię-
cej zwierząt może być obecnie przebadanych i zdiagnozowa-
nych na miejscu, bez konieczności odsyłania ich do innych
lecznic weterynaryjnych. Ponadto realizacja tego projektu przy-
czyniła się do stworzenia nowego miejsca pracy. Pan doktor
przyznał jednak, że uzyskanie dotacji jest dosyć skompliko-
waną procedurą. Pierwszy ze złożonych przez niego wniosków,
został odrzucony ze względów formalnych. Pozytywnie oce-
niony został drugi, złożony w kolejnym roku. Przygotowywa-
niem aplikacji zajmował się sam, wspierając się jednak wielo-
krotnie poradami uzyskanymi w ramach bezpłatnych konsul-
tacji oferowanych przez lokalną grupę działania ZSPZZ. Miro-
sław Kado skorzystał z zaliczki w wysokości 20 tys. zł. 

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Mirosław Kado

Zakup nowoczesnej
aparatury dla poprawy

jakości opieki 
weterynaryjnej

Wartość projektu:
ok. 250 000,00 zł
Dofinansowanie: 

100 000,00 zł

Okres realizacji:
marzec  2010 r. 
– marzec 2011 r.
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Małe sklepiki górą
Tuż za Bożą Wolą, a przy wjeździe do miejscowości Góra,
znajduje się nowy sklep spożywczo-przemysłowy. To już drugi
handlowy punkt właściciela, którym jest Artur Płochocki. Jak
przekonuje i udowadnia, po prostu lubi kontakt z klientami 
i nie martwi się o rosnącą konkurencję. Na sklep w Górze,
który powstał od podstaw – fundamentów – właścicielowi
udało się uzyskać dofinansowanie. Zostało ono przyznane
na realizację projektu „Sklep spożywczo-przemysłowy w miej-
scowości Góra, gm. Wieliszew”. Operacja ta polegała na wy-
budowaniu w Górze nowego punktu handlowo-usługowego, 
w którym mieści się sklep spożywczo-przemysłowy i ogródek
kawowy. Można tam na przykład wypić kawę czy zjeść ciasto.
Unijne dofinansowanie, które pan Artur otrzymał ze środków 
w dyspozycji LGD PZZ, pokryło między innymi takie koszty
kwalifikowane, jak: roboty ziemne i fundamentowe; wykona-
nie  dachu, stolarki okiennej i drzwiowej; instalacje sanitarne 
i elektryczne; roboty tynkarskie, posadzkarskie i elewacyjne
oraz instalację przeciwpożarową. W następstwie operacji „Sklep
spożywczo-przemysłowy w miejscowości Góra, gm. Wieli-
szew” zatrudniona w nim została jedna osoba na umowę 
o pracę. I właśnie stworzenie nowego miejsca pracy było jed-
nym z celów realizacji projektu. Innym – rozwinięcie działalno-
ści gospodarczej.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Artur Płochocki

Sklep 
spożywczo-przemysłowy
w miejscowości Góra,

gm. Wieliszew

Wartość projektu:
323 809,00 zł

Dofinansowanie: 
70 271,00 zł

Okres realizacji:
październik 2013 r. 

– marzec 2015 r. 
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Dotacja dla inżynierów
Dofinansowany projekt – „Konkurencyjna i nowoczesna firma”
został z kolei zrealizowany przez lokalnych inżynierów. To mał-
żeństwo prowadzące działalność gospodarczą w powiecie le-
gionowskim. Specjalizują się w inżynierii i związanym z tym
doradztwem. Mieszkają w Michałowie-Reginowie, natomiast
operację przeprowadzali nieopodal, tj. w Stanisławowie Dru-
gim, przy ulicy Łąkowej. Dotacja została im przyznana między
innymi na: zakup nowoczesnych maszyn (np. maszyny do dru-
kowania rysunków, komputera), narzędzi oraz wyposażenia
biurowego. Realizacja tej operacji pozwoliła im na zwiększe-
nie zakresu usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. To
przełożyło się na wzrost dochodu oraz dalszy rozwój firmy. 
Projekt „Konkurencyjna i nowoczesna firma” przyczynił się do
podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzrostu
poziomu zatrudnienia. Operacja została dofinansowana ze środ-
ków PROW 2007-2013, z budżetu działania „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw”.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Marta Romatowska-Kania

Konkurencyjna 
i nowoczesna firma

Wartość projektu:
88 131,96 zł

Dofinansowanie: 
32 489,50 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– sierpień 2014 r.
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Mały sklep z dużym potencjałem
Sklep spożywczo-przemysłowy w Skrzeszewie, przy ulicy Ko-
ścielnej 76, ostatnio zmienił się na korzyść. To duża zasługa
dofinansowania, jakie uzyskali państwo Kowalscy. Z budżetu
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zapewnili
sobie wsparcie finansowe, które wykorzystali na wyposażenie
obiektu w urządzenia wspierające prowadzenie sklepu oraz
remont i modernizację obiektu handlowego. W części ekspo-
zycyjnej oraz magazynowej zostały więc zainstalowane m.in.:
regały i szafa chłodnicza, co pozwoliło na poszerzenie asorty-
mentu sprzedawanych produktów. Zamontowany klimatyzator
zwiększył komfort pracy zatrudnionych i niewątpliwie wpływa
na trwałość oferowanych warzyw i owoców. Z kolei generator
prądu pozwala na funkcjonowanie sklepu nawet w sytuacjach
awarii zasilania. Dotacja przyczyniła się do stworzenia nowego
miejsca pracy, co było możliwe dzięki kupnie dodatkowego
sprzętu i urządzeń (np. kasa fiskalna, 2 regały sklepowe i apa-
rat telefoniczny). Prace modernizacyjne związane z zadasze-
niem budynku zwiększyły natomiast estetykę sklepu i umożliwiły
jego odpowiednie docieplenie. Pierwotnie bowiem dach był
płaski. 
Całość przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie
projektu „Modernizacja budynku handlowego i zakup wypo-
sażenia oraz urządzeń poprawiających warunki pracy i wpły-
wających na zwiększenie sprzedaży”. Celami, które przyświe-
cały tej inwestycji była modernizacja obiektu, zakup wyposa-
żenia i urządzeń dla zwiększenia sprzedaży oraz zatrudnienia.
Ta operacja przyczyniła się więc do rozwoju przedsiębiorczo-
ści.

Michał Kowalski, syn właścicielki sklepu, który pomagał
uzyskać wsparcie:
Dotacje unijne z całą pewnością wspierają zarówno rozwój, jak 
i prowadzenie działalności gospodarczej. Pozyskane środki fi-
nansowe pozwoliły unowocześnić i zmodernizować budynek, 
w którym prowadzimy naszą działalność. Przyznam jednak, że
praca związana z pozyskaniem dotacji jest wymagająca. Wnio-
sek o dofinansowanie z PROW 2007-2013 napisaliśmy sami.
Dokumentację złożyliśmy do Lokalnej Grupy Działania, gdzie
wniosek został pozytywnie oceniony. Następnie wniosek został
przekazany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ostatecznie w styczniu 2014 roku, czyli po upływie 1,5 roku od
momentu złożenia wniosku do LGD, podpisaliśmy umowę o do-
finansowanie.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Alicja Kowalska

Modernizacja 
budynku handlowego 
i zakup wyposażenia

oraz urządzeń 
poprawiających 
warunki pracy

Wartość projektu:
178 889,62 zł

Dofinansowanie: 
ok. 70 947,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– marzec 2015 r.
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Instalacje fotowoltaiczne w Chotomowie
Dotację na projekt związany z pozyskiwaniem energii sło-
necznej zapewnił sobie pan Marcin Mizgalski. To przedsię-
biorca z Chotomowa (gmina Jabłonna, powiat legionowski),
który firmę prowadzi przy ulicy Kisielewskiego. Zajmuje się in-
żynierią i związanym z nią doradztwem. Ponieważ od wielu lat
interesuje się nowoczesnymi technologiami, informatyką i zrów-
noważonym rozwojem środowiska, dofinansowanie wykorzy-
stał na realizację projektu – „Odnawialne źródła energii szansą
na rozwój”. Jego efektem jest kolejna duża instalacja fotowol-
taiczna, która usytuowana jest nieopodal jego domu. Ta insta-
lacja fotowoltaiczna, dofinansowana z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013, jest o mocy 18kWp.
Znajduje się na trakerze, tj. ruchomej konstrukcji, która podąża
za ruchem słońca po nieboskłonie. Pozwala ona efektywnie
pozyskiwać darmową energię od wschodu do zachodu słoń-
ca. Jak wyjaśnia beneficjent, moc 5kWp oznacza pokrycie za-
potrzebowania na energię elektryczną standardowego energo-
oszczędnego domu z rodziną 2+2 na poziomie 75% zużycia
prądu w skali roku. W związku z tym pozyskiwana energia sło-
neczna całkowicie wystarcza na pokrycie popytu na prąd firmy
Marcina Mizgalskiego od marca do września. W chłodniej-
szych miesiącach energia słoneczna wystarcza na połowę po-
trzeb. Do wspomnianej instalacji dołączone są urządzenia po-
miarowe należące do Uniwersytetu Warszawskiego i Politech-
niki Warszawskiej. Służy ona bowiem również do badań at-
mosfery oraz efektywności promieniowania słonecznego. Uzy-
skiwane z niej dane pomiarowe są udostępniane na interneto-
wej stronie.  
Dotacja przyznana na operację „Odnawialne źródła energii
szansą na rozwój” posłużyła na sfinansowanie części różno-
rodnych działań. Zaliczają się do nich: wykonane prace pro-
jektowe (projekt techniczny fundamentu pod traker, mapy
geodezyjne, otrzymanie warunków zabudowy oraz pozwolenia
na budowę); wykonanie zbrojenia fundamentu; a także wykopy
ziemne pod kabel energetyczny. Ponadto dofinansowanie ob-
jęło połowę kosztów: modułu fotowoltaicznego, systemu mon-
tażowego podążającego za słońcem, falownika, zestawu elek-
trycznego z instalacją i materiałów zmiennoprądowych. Wspar-
cie finansowe objęło także: montaż instalacji, zestaw do pre-
zentacji danych w Internecie, kupno samochodu ciężarowego
i komputera osobistego. Zgodnie z umową o dofinansowanie
przedsiębiorca utworzył 2 miejsca pracy.
Celem tego projektu było podniesienie konkurencyjności przed-
siębiorstwa poprzez zakup narzędzi niezbędnych do jej pro-
wadzenia.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.6:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 

w obszarze nowych i ekologicznych technologii
Przedsięwzięcie:

Innowacyjna gospodarka wiejska
Beneficjent:

Marcin Mizgalski

Odnawialne 
źródła energii 

szansą na rozwój

Wartość projektu:
353 010,00 zł

Dofinansowanie: 
ok. 143 500,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– marzec 2015 r.
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„Polna róża” rozkwitła
Estetyczna sala bankietowa w Łajskach również została wy-
kończona i wyposażona przy udziale unijnego dofinansowa-
nia. To miejsce przy ulicy Polnej służy spotkaniom przy okazji
m.in. karnawału, ślubów czy chrztów. Na podstawie dotowa-
nego projektu „Uruchomienie ośrodka bankietowego we wsi
Łajski” właścicielka lokalu utworzyła nowe miejsce pracy oraz
zleciła wykończenie wcześniej wybudowanego budynku. W ra-
mach tej inwestycji koszty związane z pracami wykończenio-
wymi poniesiono na: posadzki, roboty malarskie, montaż sa-
nitarny oraz zakup i montaż blatów, parapetów, luster i półek.
Zagospodarowany został również  teren wokół sali bankieto-
wej, ponieważ wyłożona została tam kostka brukowa, wyko-
nano krawężniki, zasadzono krzewy i rośliny ozdobne. Do po-
siłków oraz relaksu na świeżym powietrzu zakupiono również
meble ogrodowe. Ponadto beneficjentka zakupiła: chłodnię,
zamrażarkę, kuchnię gazową, lodówkę oraz wykonane ze stali
nierdzewnej: szafę przelotową, regały i stoły. Resztę kosztów
kwa lifikowanych, tj. przewidzianych do objęcia dofinansowa-
niem, poniosła m.in. na: zakup talerzy, szklanek, sztućców,
świeczników i obrusów, a także komputer, agregat prądotwór-
czy, kosiarkę i pług do odśnieżania. Przeprowadzona operacja
polegała na rozwinięciu działalności gospodarczej o usługi
związane z organizacją dużych imprez gastronomicznych.
Przed złożeniem wniosku o dotację do Lokalnej Grupy Działa-
nia „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”  pani Iwona Augu-
ścik świadczyła usługi gastronomiczne na niewielką skalę,
m.in. catering. 
Przeprowadzenie projektu „Uruchomienie ośrodka bankieto-
wego we wsi Łajski” przyczyniło się do: podniesienia konku-
rencyjności firmy oraz utworzenia miejsca pracy. Operacja
wpisała się w cel ogólny, jakim jest rozwój przedsiębiorczości.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Iwona Auguścik

Uruchomienie 
ośrodka bankietowego

we wsi Łajski

Wartość projektu:
59 005,00 zł

Dofinansowanie: 
31 000,50 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– marzec 2015 r.
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„Park linowy w Jachrance” otwarty!
W miejscowości Jachranka działa park linowy. Jego oficjalne
otwarcie nastąpiło podczas majówki 2015 r. Będzie otwarty
przez cały rok, ale z pewnością najwięcej klientów będzie 
z niego korzystać od kwietnia do października. Do wyboru są
4 płatne trasy oraz punkty gastronomiczne (restauracja, fast
food). Nad bezpieczeństwem korzystania z parku linowego
czuwają osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa gór-
skiego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ta nowa
atrakcja (znajdująca się na wydzierżawianym terenie komple-
ksu hotelowo-konferencyjnego "Windsor") została zrealizo-
wana w ramach dofinansowanego projektu „Park linowy 
w Jachrance”. Dotację uzyskał Adam Nowakowski, który roz-
szerzył dotychczasową działalność gospodarczą. Wsparcie fi-
nansowe posłużyło na: zakup i montaż parku linowego oraz
kupno 30 uprzęży dla dorosłych, 15 uprzęży dla dzieci, 2 zesta-
wów ewakuacyjnych oraz 4 zestawów uprzęży dla obsługi. 
Celem tej operacji było rozwinięcie dotychczasowej działalno-
ści gospodarczej i zwiększenie dochodu poprzez zakup i mon-
taż parku linowego. Projekt był zgodny z takimi celami ogólnymi,
jak: rozwój przedsiębiorczości i rozwój turystyki. Ponadto na-
stąpiło promowanie rozwoju ośrodków szkoleniowych i rozwój
usług dla mieszkańców. Stworzony został markowy produkt
turystyczny regionu. Co bardzo istotne, dzięki nowemu par-
kowi linowemu powstały nowe miejsca pracy. Uruchomienie
parku zwiększyło także atrakcyjność Jachranki i terenów wokół
Zalewu Zegrzyńskiego, które uchodzą za miejsca konferen-
cyjno-szkoleniowe regionu warszawskiego. 

Adam Nowakowski:
Rejon Zalewu Zegrzyńskiego nadal wymaga wielu inwestycji,
które przyciągną turystów. Oferta czasu wolnego, zapewnia-
jąca wypoczynek turystów na łonie natury z dala od zgiełku
miejskiego, jest wciąż niewystarczająca. Odpowiedzią na te
potrze- by jest park linowy usytuowany na terenie leśnym, nad
brzegiem Narwi, w Jachrance. Zróżnicowanie trudności na 
4 trasach linowych umożliwia dużą dawkę adrenaliny oraz dobrą
zabawę zarówno dla najmłodszych dzieci, jak i młodzieży oraz
osób dorosłych. Nad bezpieczeństwem czuwa wykwalifiko-
wana i przeszkolona załoga, zawsze chętna do pomocy. Ser-
decznie zapraszam.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 2:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel szczegółowy CS 2.5:
Rozwój usług dla mieszkańców

Przedsięwzięcie:
Innowacyjna gospodarka wiejska

Beneficjent:
Adam Nowakowski

Park linowy 
w Jachrance

Wartość projektu:
517 215,00 zł

Dofinansowanie: 
ok. 210 250,00 zł

Okres realizacji:
listopad 2013 r. 
– marzec 2015 r.
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Projekty realizujące 
Cel Ogólny 3 
Rozwój turystyki

8



Folder promujący turystykę i rekreację 
w gminie Nieporęt Gmina uzyskała również dofinansowanie na przygotowanie 

i wydanie folderu „Inwestycje sportowo-rekreacyjne w gminie
Nieporęt”. Zawiera on zdjęcia kluczowych inwestycji w gminie,
które związane są ze sportem, rekreacją i turystyką, a także
podstawowe informacje o gminie. Ta publikacja powstała w na-
kładzie 4 tys. sztuk. Projekt ten przyczynił się do wzrostu kon-
kurencyjności i opłacalności oferty turystycznej tego obszaru,
ponieważ udostępniany jest np. podczas uroczystości gmin-
nych, w namiocie promującym gminę. Celem wydania folderu
było również zachęcenie osób po pięćdziesiątym roku życia
do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz prze-
konanie lokalnej młodzieży o możliwościach, jakie stwarzają
im ich okolice.

Justyna Chwojnicka-Gut, główny specjalista ds. zamówień
publicznych i integracji z Unią Europejską:
Wymagania formalne związane z przygotowywaniem doku-
mentacji aplikacyjnej nie spędzały mi snu z powiek. Każdy pro-
jekt, w tym ten dotyczący folderu, jest indywidualny i trzeba do
niego indywidualnie podejść. Oczywiście nie wszystko przycho-
dzi bezboleśnie. Tempo prac jest również związane z tym, kto
weryfikuje projekt od strony Urzędu Marszałkowskiego. Z każ-
dym człowiekiem współpracuje się inaczej. Nam się jednak
udało, bo przecież wszystko można dopracować. Przygoto-
wanie wszystkich dokumentów potrzebnych do ubiegania się
o dotacje zajęło nam kilka tygodni. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Nieporęt

Przygotowanie 
i Wydanie Folderu 

Dotyczącego Promocji
Infrastruktury Służącej
Turystyce i Rekreacji 

Na Terenie Gminy
Nieporęt

Wartość projektu:
20 748,00 zł

Dofinansowanie: 
15 808,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r.

– październik 2013 r.
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Promocja gminy Nieporęt
„Niepowtarzalne miejsce na Mazowszu – Gmina Nieporęt” tak
zatytułowano folder promujący turystykę na obszarze tej gminy.
Zawiera on zdjęcia i krótkie opisy atrakcji turystyczno-spor-
towo-rekreacyjnych, jakie dostępne są nie tylko przy Zalewie
Zegrzyńskim. Dzięki dotacji wydano 3 tys. egzemplarzy tej pu-
blikacji. Zawiera ona 64 strony i jest w twardej oprawie. Właś-
nie dzięki realizacji tego projektu – „Przygotowanie i wydanie
folderu dotyczącego turystyki na obszarze gminy Nieporęt”
wzrasta konkurencyjność i opłacalność oferty turystycznej tego
obszaru, ponieważ publikacja udostępniana jest zaintereso-
wanym podczas: uroczystości gminnych, spotkań Lokalnej
Grupy Działania oraz na targach turystycznych.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Nieporęt

Przygotowanie 
i wydanie folderu 

dotyczącego turystyki 
na obszarze Gminy

Nieporęt

Wartość projektu: 
36 750,00 zł

Dofinansowanie: 
24 500,00 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r.

– październik 2012 r.
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Plac zabaw w Olszewnicy Nowej
Dzięki dofinansowaniu projektu – „Rozwój publicznej infras-
truktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw dla dzieci
w m. Olszewnica Nowa” w gminie Wieliszew powstał kolejny
plac zabaw dla najmłodszych dzieci oraz miejsce odpoczynku
dla młodzieży i starszych mieszkańców. Dotacja z PROW
2007-2013 przyczyniła się więc do m.in.: wzrostu atrakcyjno-
ści Olszewnicy Nowej, zaspokojenia potrzeb najmłodszych
mieszkańców oraz ich rodziców i opiekunów. Generalnie ta in-
westycja wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich. Ogólnodostępny plac zabaw powstał obok boiska
do gry w piłkę. Przy przeważającej części unijnych środków 
z PROW gmina zakupiła i zamontowała w Olszewnicy Nowej
nowoczesne zestawy zabawkowe: huśtawki, drabinki, zjeż-
dżalnię oraz karuzelę. Gmina jest właścicielem nieruchomości,
na której jest plac zabaw. Inwestycja ta nieustannie przyczynia
się do integracji mieszkańców wsi.

Anna Choma, sekretarz gminy Wieliszew:
W mniejszych miejscowościach, takich jak Olszewnica Nowa,
place zabaw są miejscem spotkań rodzinnych, koleżeńskich 
i sąsiedzkich. Są niezwykle potrzebne, gdyż służą integracji
mieszkańców. Gmina Wieliszew prężnie się rozwija, a na jej
wsie sprowadzają się nowi mieszkańcy, głównie z Warszawy.
Plac zabaw w Olszewnicy Nowej integruje stałych i nowych
mieszkańców.  Oczywiście dbamy o to, by miejsce to było es-
tetyczne i bezpieczne, aby piasek w piaskownicy był czysty, 
a zabawki sprawne. Zamontowany sprzęt jest dobrej jakości.
Dzieci mają atrakcyjne miejsce do bezpiecznej zabawy i odpo-
czynku. Takie wspólne tereny, gdzie można wyjść z dzieckiem
i nawiązać kontakty sąsiedzkie, są potrzebne zarówno dla
mieszkańców, jak i dla gości naszej gminy.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Wieliszew

Rozwój 
publicznej 

infrastruktury 
rekreacyjnej poprzez 
budowę placu zabaw 

dla dzieci 
w m. Olszewnica 

Nowa

Wartość projektu:
56 961,80 zł

Dofinansowanie: 
22 834,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 
– maj 2011 r.
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Plażowanie w Wieliszewie!
„Urządzenie miejsca rekreacji z wykorzystaniem walorów natu-
ralnych obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego” to projekt, który zreali-
zowała gmina Wieliszew. Dzięki współfinansowaniu z PROW, ze
środków LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” (w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”) w miejscowości Wieliszew po-
wstała bezpieczna i atrakcyjna plaża w miejscu niestrzeżonego
kąpieliska. Znajduje się ona przy osiedlu 600-lecia, wzdłuż linii
brzegowej Zalewu Zegrzyńskiego. W ramach dofinansowanej
operacji wykonano tam: piesze dojścia, placyki oraz boisko do
piłki plażowej; zreperowano schody wejściowe; ogrodzono plac
zabaw; zamontowano stoły do ping-ponga, a także przygoto-
wano miejsca ogniskowe. Ponadto umieszczono: ławki, kosze
na śmieci, stojak rowerowy i tablice z regulaminem. Wspaniale
prezentuje się również  tamtejszy plac zabaw, gdyż w ramach
projektu wstawiono do niego nowe urządzenia zabawowe, speł-
niające wymogi norm: zestaw zabawowy dla maluchów ze zjeż-
dżalnią, zestaw składający się z huśtawki wagowej oraz waha-
dłowej, karuzela z kierownicą, linarium oraz bujaki sprężynowce.
Plac ogrodzony jest niskim płotkiem. By plażowanie i kąpiele były
w Wieliszewie maksymalnie bezpieczne, kąpielisko jest strze-
żone. Ratownicy zostali wyposażeni m.in. w ratowniczą łódź
wiosłową, koło ratunkowe, rzutki ratunkowe, maszt wraz z kom-
pletem flag oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
Głównym celem, jaki przyświecał całości tej inwestycji, było
urządzenie i uporządkowanie terenu gminnej plaży jako miejsca
do wypoczynku i rekreacji. Zrealizowanie tego zadania spowo-
dowało również, że znacznie poprawił się stan infrastruktury
społecznej oraz wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców Wieli-
szewa.

Anna Choma, sekretarz gminy Wieliszew
Gmina Wieliszew leży nad Jeziorem Zegrzyńskim, ale niestety
nie ma bezpośredniego dostępu do wody. Jesteśmy odgrodzeni
wałem przeciwpowodziowym i nawet nasz wzrok nie sięga tafli
jeziora. Istnieją nieliczne fragmenty większego pasa zieleni za
wałem i łagodnego zejścia do wody. Na jednym z nich powstała
„dzika plaża”, która nie była zagospodarowana, ani zbyt uro-
dziwa. Dzięki środkom unijnym, jakie pozyskaliśmy na zagospo-
darowanie tego terenu, powstała piękna i bezpieczna plaża.
Obecnie jest tam m.in.: czysty piasek, plac zabaw dla dzieci,
boisko do siatkówki i stoły do ping-ponga, przyjemne miejsce
do grillowania, teren na scenę i tańce. Ponadto w sezonie letnim
kąpielisko jest strzeżone i można wypożyczać sprzęt wodny.
Dzięki temu mieszkańcy gminy oraz liczni turyści mogą korzys-
tać z uroków wypoczynku nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Wieliszew

Urządzanie 
miejsca rekreacji  
z wykorzystaniem

walorów naturalnych
obrzeża Zalewu 
Zegrzyńskiego

Wartość projektu:
209 973,30 zł

Dofinansowanie: 
136 568,00 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– czerwiec 2013 r.

127



Siłownia w Skierdach
Dotacja z LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” pozwoliła
na stworzenie siłowni pod chmurką w gminie Jabłonna. Po-
wstała ona w Skierdach, przy filii Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu (GCKiS). Zamontowano tam m.in.: biegacz, rowerek
i mały atlas, ale w przyszłości władze gminy planują dokupić
więcej tego typu urządzeń. Jak zapewnia pani Olga Muniak,
wójt gminy Jabłonna w okresie realizacji projektu, urządzenia
te nie rdzewieją, bo są często użytkowane. To tym bardziej cie-
szy inicjatorów przedsięwzięcia, bo ćwiczy tam dużo osób 
w wieku 50+, tj. głównych adresatów tej inwestycji. I co cie-
kawe wśród użytkowników wcale nie przeważają mężczyźni.
Wstęp na siłownię jest bezpłatny. 
Stworzenie siłowni umożliwiło zrealizowanie kilku wcześniej za-
łożonych celów. Podstawowym z nich było zakupienie urzą-
dzeń do ćwiczeń pozwalających na aktywne spędzanie
wolnego czasu. Ponadto operacja poprawiła warunki życia
mieszkańców Skierd oraz wsi Rajszew i Suchocin, gdyż wzro-
sła atrakcyjność nielicznej tamtejszej infrastruktury rekreacyjnej
i sportowej. Siłownia przyczyniła się  również do większego za-
ktywizowania i zintegrowania mieszkańców. Ponadto przed-
sięwzięcie to przysłużyło się do promowania turystyki wiejskiej,
ponieważ siłownia może być wykorzystywana np. przez osoby
korzystające z tras rowerowych. 
W ostatnich latach w gminie Jabłonna przybyło dużo miesz-
kańców, którzy pracują w Warszawie, natomiast popołudniami
albo w weekendy regenerują swoje siły na boiskach lub na si-
łowni. W związku z tym, świątek, piątek czy niedziela – zawsze
ktoś korzysta z urządzeń zamontowanych w „siłowni pod
chmurką”. Dawniej okolice Skierd były zamieszkiwane przez
ludność rolniczo-ogrodniczą. Obecnie uległo to zmianie a wielu
mieszkańców wykonuje pracę siedzącą, więc muszą dbać 
o swoją kondycję fizyczną. Wie o tym pani wójt Olga Muniak 
i dlatego w gminie, oprócz siłowni, pojawiły się również boiska.
Gdyby nie było możliwości skorzystania z dotacji, siłownia nie
powstałaby tak szybko. Nieopodal siłowni w Skierdach jest
również plac zabaw i filia ośrodka kultury. To pozwala na łą-
czenie zabawy dzieci z gimnastyką ich rodziców na siłowni. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Jabłonna

Urządzenie siłowni
„pod chmurką” 
we wsi Skierdy

Wartość projektu:
25 033,58 zł

Dofinansowanie: 
12 542,60 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r.

– sierpień 2013 r.
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Plac zabaw w Suchocinie
We wsi Suchocin, znajdującej się w gminie Jabłonna, powstał
plac zabaw. Dzięki niemu dzieci mają bezpieczne miejsce do za-
bawy a ich opiekunowie – okazję do rozmowy czy zacieśnia-
nia sąsiedzkich kontaktów. Ta inwestycja przyczyniła się także
do rozwijania turystyki oraz rekreacji na obszarze objętym Lo-
kalną Strategią Rozwoju (LSR) i w efekcie – wpłynęła na po-
prawę jakości życia mieszkańców wsi. Stworzenie w Suchocinie
placu zabaw zrealizowało więc cel ogólny LSR, jakim jest roz-
wój kapitału społecznego oraz wynikający z niego cel szcze-
gółowy, tj. przyczyniło się do aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej: emerytów, kobiet, młodzieży i osób niepełnospraw-
nych. Ponadto w ramach drugiego założonego celu, tj. roz-
woju turystyki, operacja w Suchocinie umożliwiła rozwój
publicznej infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.
Wszystkie imprezy, które odbywają się w sołectwie, typu „Po-
witanie lata” czy „Dzień Dziecka” organizowane są właśnie na
placu w Suchocinie. Jest to możliwe, ponieważ obok placu
zabaw, jest pomieszczenie, gdzie mieszkańcy organizują inte-
gracyjne spotkania (budynek ten powstał w ramach innego
projektu). Dodatkowo, to właśnie placyk zabaw spowodował,
że zostały przy nim wybudowane 2 boiska dla młodzieży. 
W efekcie w pobliżu dostępne są: ławeczki, parasole oraz
miejsce na ognisko i do grillowania (ufundowane z funduszu
sołeckiego). Zgodnie z wymaganiami, gmina cyklicznie doko-
nuje na placu zabaw przeglądów zabawek i urządzeń, nato-
miast na wiosnę, wymienia piach. Plac zabaw wyposażony jest
w zabawki ulubione przez dzieci. To oczywiście: piaskownica,
zjeżdżalnia, huśtawki i karuzela.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Jabłonna

Urządzenie 
placu zabaw 

we wsi Suchocin

Wartość projektu:
32 464,00 zł

Dofinansowanie: 
18 626,88 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 
– luty 2011 r.
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Placyk zabaw W Bożej Woli
Przy skrzyżowaniu ulic Dębowej i Orzechowej, 5 lat temu po-
wstał w Bożej Woli plac zabaw dla dzieci. Jest ogólnodostępny
i ogrodzony.  Znajduje się na działce będącej własnością gminy
Jabłonna. Zainstalowano na nim (za pomocą betonu) urzą-
dzenia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz jakości,
m.in.: huśtawki, domki i zjeżdżalnię. Maluchy mają tam pia-
skownicę a dla ich opiekunów zamontowano – ławki. Ten teren
jest urządzony na bezpiecznej nawierzchni z piasku. Najpierw
była ona korytowana na głębokość 40 cm, potem ułożono
geowłókninę zapobiegającą wyrastaniu chwastów, a następ-
nie – żwir. Na końcu wysypano 30-centymetrową warstwę pia-
sku (zgodnie z normą PN-EN 1177). Plac zabaw jest więc miej-
scem spotkań dzieci, ich rodziców oraz babć i dziadków. Znaj-
duje się nieopodal świetlicy wiejskiej tzw. „Klubu Rolnika”. Do-
finansowany projekt „Urządzenie placu zabaw we wsi Boża
Wola” miał na celu rozwijanie turystyki oraz rekreacji. W jego
następstwie została rozbudowana  mała infrastruktura rekrea-
cyjna oraz wypoczynkowa. Wpłynęło to na poprawę jakości
życia mieszkańców wsi i  w znaczący sposób zaspokoiło lo-
kalne potrzeby wsi Boża Wola.

Katarzyna Lis, mieszkanka Bożej Woli:
Plac zabaw już istniał, gdy urodził się mój synek. Obecnie bar-
dzo często z niego korzystamy, bo on znajduje się praktycznie
przez płot od domu. Z zamontowanych tam urządzeń synkowi
najbardziej podoba się konik, natomiast trochę ciężko korzysta
mu się ze zjeżdżalni. Jest tępa. Czy czegoś tam brakuje? Może
przydałoby się jeszcze jakieś urządzenie, bo te dotychczasowe
trochę mu się znudziły. Generalnie podoba nam się ten plac,
bo jest ogrodzony i Piotruś nie wybiegnie mi na ulicę.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Jabłonna

Urządzenie 
placu zabaw 

we wsi Boża Wola

Wartość projektu:
34 464,00 zł

Dofinansowanie: 
19 586,26 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 
– luty 2011 r.
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Ćwiczenia pod gołym niebem
W Jabłonnie również powstała siłownia „pod chmurką”. Działa
przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu, które jest instytucją
publiczną pełniąca m.in. funkcje rekreacyjne. Gmina Jabłonna,
która wnioskowała o dotację, uznała, że siłownia „pod chmurką”
powinna funkcjonować przy obiektach sportowych typu „Orlik”
czy innych boiskach. Siłowania pojawiła się w ramach projektu
„Doposażenie siłowni »pod chmurką« w Jabłonnie”, a unijne
środki na jej sfinansowanie pochodziły z budżetu Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Dzięki
temu wsparciu zostało zakupionych 6 urządzeń do ćwiczeń, 
z których mieszkańcy i inni chętni mogą korzystać za darmo.
Ponadto ćwiczyć na świeżym powietrzu jest bardzo miło, 
a okazją do tego może być na przykład spacer z dzieckiem.
Pojawienie się siłowni w pewnym sensie poprawiło m.in. mie-
szkańcom Jabłonny warunki życia. Niewątpliwie pozytywnie
wpłynęło też na aktywizację i integrację mieszkańców, w tym
młodzieży i osób powyżej 50-ego roku życia. To przedsięwzię-
cie wspiera i promuje także turystykę wiejską, bo siłownia na
trasie może stanowić doskonały punkt relaksu. Mogą z niej
przecież korzystać zarówno rowerzyści, jak i osoby odwie-
dzające pobliskie obszary NATURY 2000 czy Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Jabłonna

Doposażenie siłowni
„pod chmurką” 

w Jabłonnie

Wartość projektu:
25 420,72 zł

Dofinansowanie: 
14 119,00 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– listopad 2013 r.
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Zalew w Internecie
W ramach projektu przeprowadzono więc aktualizację informa-
cji i bazy turystycznej takich gmin, jak: Serock, Wieliszew, Jab-
łonna i Nieporęt. Zweryfikowano również istniejące oraz nowe
szlaki piesze, wodne i rowerowe, a także zebrano informacje
dotyczące bazy turystycznej w gminach: Somianka, Radzymin
i Dąbrówka. W efekcie operacji „Portal www.jezioro.zegrzyn-
skie.pl źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu
Jeziora Zegrzyńskiego” serwisowi zmieniono też szatę gra-
ficzną. Ale na tym nie koniec zmian! By portal mógł zaintere-
sować dzieci i młodzież, uruchomiono na nim nowe podstrony,
dzięki którym możliwy jest np. wirtualny spacer po jeziorze, 
a dzieci mogą pobawić się grami online związanymi z Jeziorem
Zegrzyńskim. Serwis prezentuje obecnie informacje tury-
styczne również wykraczające poza powiat legionowski, bo, 
z założenia projektu, miał obejmować obszar Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Na ten ostatni
składa się dodatkowo część powiatu wołomińskiego (gminy
Radzymin i Dąbrówka) i powiatu wyszkowskiego (gmina So-
mianka). Serwis informacyjny – www.jezioro.zegrzynskie.pl
powstał już w 2008 r. Na początku zawierał jednak informacje
wyłącznie z takich gmin, jak: Serock, Wieliszew, Nieporęt oraz
Jabłonna i Legionowo. Wprowadzone zmiany przełożyły się
zarówno na większą liczbę osób korzystających z serwisu, jak
i turystów wypoczywających nad Jeziorem Zegrzyńskim. Wię-
kszy ruch turystyczny zaowocował z kolei powstaniem kolej-
nych punktów świadczących usługi turystyczne i w związku 
z tym – nowymi miejscami pracy.
Ponieważ dofinansowany projekt zakładał też promocję ser-
wisu – www.jezioro.zegrzynskie.pl powstały – roll-up’y, które
rozmieszczono m.in. w urzędach gmin, wchodzących w skład
LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Te reklamy mają
zachęcać do odwiedzenia stron serwisu. Aktualizowaniem jego
informacji zajmuje się Wydział Promocji i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Legionowie. 
Głównym celem tego projektu było podniesienie jakości ob-
sługi wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają nad Zalew Ze-
grzyński. Operacja ta spowodowała wzrost atrakcyjności tu-
rystycznej i inwestycyjnej regionu Jeziora Zegrzyńskiego, a także
przyczyniła się do wzrostu jakości życia mieszkańców i zróż-
nicowania ekonomicznego obszarów wiejskich LGD. 

Blisko 25 tys. zł dotacji uzyskało Starostwo Powiatowe z Le-
gionowa na zaktualizowanie, wprowadzenie nowości i promo-
cję serwisu – www.jezioro.zegrzynskie.pl. Jak zapewniają
pracownicy Starostwa, pozyskanie dofinansowania odbyło się
bez problemów. Było to możliwe dzięki wykwalifikowanym pra-
cownikom Starostwa i odpowiednio sformułowanemu pomy-
słowi, wpisującemu się w Lokalną Strategię Rozwoju. Korzy-
stanie z serwisu jest bezpłatne! Znajdują się tam m.in.: prze-
wodniki, mapy, serwis pogodowy, a także informacje o zbliża-
jących się atrakcjach.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Powiat Legionowski

Portal 
www.jezioro.zegrzyn-

skie.pl źródłem 
kompleksowej

informacji turystycznej
regionu Jeziora 
Zegrzyńskiego

Wartość projektu:
43 788,00 zł

Dofinansowanie: 
24 920,00 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r.

– lipiec 2013 r.
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Dla dzieci w Starym Dybowie
Plac zabaw powstał również w Starym Dybowie, przy ul. My-
śliwskiej. Inwestycja ta była pierwszym przedsięwzięciem 
z udziałem środków unijnych zrealizowanym we wsi. Plac znaj-
duje się na gminnej działce, obok Wiejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu za pośrednic-
twem LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, gmina Ra-
dzymin zleciła zakupienie i zamontowanie zestawów zabaw-
kowych, które utworzyły przestronny i wygodny plac zabaw.
Znajdują się tam obecnie: huśtawki, drabinki, piaskownica,
zjeżdżalnia oraz karuzela. Z tego miejsca korzystają całe ro-
dziny, bo na placu spotykają się zarówno dzieci, jak i ich ro-
dzice czy opiekunowie. Jest on okazją dla maluchów do tego,
by nauczyły się, że czasami trzeba coś pożyczyć rówieśnikowi,
ustąpić słabszemu, a także razem zorganizować wspólną za-
bawę. To miejsce rekreacji rodzinnej powstało na podstawie
projektu – „Plac zabaw we wsi Stary Dybów – rozwój publicznej
infrastruktury rekreacyjnej”. Już na etapie wnioskowania o do-
tację, Urząd Miasta i Gminy Radzymin posiadał środki finanso-
we na sfinansowanie inwestycji. Plac zabaw powstał na nieru-
chomości KW 83371, działka nr 234, przy ul. Myśliwskiej 27.
Dofinansowana operacja miała innowacyjny charakter na ob-
szarze jej realizacji i oddziaływania, ponieważ w Starym Dybo-
wie nie było ogólnodostępnego, publicznego placu zabaw, 
a ponadto tego typu obiekty były rzadkością w pobliskich
miejscowościach. 
Dzięki wykorzystaniu niezagospodarowanej przestrzeni spo-
łecznej władze gminy Radzymin przyczyniły się do rozwoju ka-
pitału społecznego oraz rozwoju turystyki. Jednocześnie
stworzenie placu przyczyniło się do realizacji 2 celów ogólnych
Lokalnej Strategii Rozwoju, tj.: 1.4 „Aktywizacja i integracja spo-
łeczności lokalnej, w tym dzieci, młodzieży, kobiet i emerytów”
oraz 3.2 „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej”. Po-
wstanie placu doprowadziło również do realizacji celu okre-
ślonego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” (małe projekty). Wspomnianym celem jest – poprawa ja-
kości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb
społecznych mieszkańców wsi.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Radzymin

Plac zabaw 
we wsi Stary Dybów 
– rozwój publicznej 

infrastruktury 
rekreacyjnej

Wartość projektu:
38 567,62 zł

Dofinansowanie: 
22 128,96 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– marzec 2011 r.
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Wita „Cud nad Wisłą”
„Witamy w Radzyminie – witacze – elementy publicznej in-
frastruktury turystycznej” to kolejny projekt, który gmina Ra-
dzymin zrealizowała przy współudziale unijnych funduszy.
Dzięki niemu w 2011 r. na głównych drogach gminy pojawiły
się cztery witacze. Informują one m.in. o przekroczeniu granic
tejże gminy. Znajdują się w miejscowościach peryferyjnych ta-
kich jak: Łąki, Ciemne, Emilianów i Zwierzyniec. W tych wios-
kach również do 2010 r. nie zrealizowano projektów z udziałem
środków unijnych. Tak więc na drodze Warszawa-Białystok
(droga krajowa nr 8) zainstalowano 2 witacze. Droga ta jest
częścią trasy międzynarodowej zwanej Via Baltica, która łączy
kraje nadbałtyckie z krajami Europu Środkowej i Zachodniej.
Jeden ze wspomnianych witaczy umieszczono od strony War-
szawy, na granicy gmin: Radzymin i Marki, a drugi – na wyjeź-
dzie z gminy w kierunku na Białystok, na granicy z gminą
Dąbrówka. Trzeci witacz znajduje się na drodze powiatowej 
nr 4303W. Ustawiony został na granicy gmin Radzymin i Nie-
poręt. Ostatni, czyli czwarty z witaczy, promuje gminę na wo-
jewódzkiej drodze nr 635, prowadzącej do Wołomina.
Jak widać na zdjęciach, witacze prezentują najważniejsze wa-
lory gminy. Przypominają np. o corocznych obchodach rocz-
nicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 albo wizycie papieża –
Polaka Jana Pawła II. 
Zainstalowanie witaczy, które są ważnym elementem promo-
cji i wizerunku gminy, doprowadziło do realizacji wcześniej za-
łożonych celów. Witają gości, zachęcają do odwiedzenia
gminy i inwestowania w niej. Ukazują także zalety gminy Ra-
dzymin i jej charakterystyczne cechy. W pewnym stopniu pro-
jekt „Witamy w Radzyminie – witacze – elementy publicznej
infrastruktury turystycznej” wpłynął także na poprawę jakości
życia na wiejskich obszarach i wzrost ich atrakcyjności tury-
stycznej.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Radzymin

Witamy w Radzyminie 
– witacze – elementy

publicznej infrastruktury 
turystycznej

Wartość projektu:
38 015,16 zł

Dofinansowanie: 
21 792,06 zł 

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– październik 2011 r.



Raj dla maluchów
Dzięki funduszom europejskim wokół Zalewu Zegrzyńskiego
powstało wiele placów zabaw. Jednym z nich jest „raj dla ma-
luchów” we wsi Stare Załubice, zlokalizowanej w gminie Ra-
dzymin, w powiecie wołomińskim. Plac, który znajduje się przy
ulicy Mazowieckiej, jest duży, ogrodzony wysoką, metalową
siatką i usytuowany na nieruchomości gminnej. Co warto pod-
kreślić, jest on pierwszą inwestycją we wsi zrealizowaną przy
współudziale unijnych środków. Została ona przeprowadzona
na podstawie projektu „Plac zabaw we wsi Stare Załubice –
rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej”. Kupiono i za-
montowano tam zestawy zabawkowe, huśtawki, drabinki,
zjeżdżalnię, karuzelę, a także piaskownicę. To miejsce rekrea-
cji rodzinnej, przeznaczone dla mieszkańców wsi i okolic, zos-
tało oddane do użytku w 2011 r. Dzięki niemu zarówno dzieci
zapisane do przedszkoli, jak i te, które tam nie uczęszczają,
na placu zabaw rozwijają kontakty społeczne. Często zresztą
spotykają się tam całe rodziny oraz opiekunowie maluchów,
bo przecież na wsi nie ma miejsc dla dorosłych (poza sklepem
czy barem), w których razem z dziećmi mogą oni spotkać się
z koleżankami czy kolegami. 
O dotację na stworzenie w Starych Załubicach pierwszego,
ogólnodostępnego i publicznego placu zabaw, wnioskowała
Gmina Radzymin. Jest ona członkiem Lokalnej Grupy Działa-
nia „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Projekt tej inwesty-
cji został pozytywnie zaopiniowany w LGD, a ponieważ Urząd
Miasta i Gminy Radzymin dysponował kompetentną kadrą
urzędników do zrealizowania operacji oraz posiadał środki 
finansowe na jej sfinansowanie, inwestycja szybko została wy-
konana. 
Plac zabaw powstał do celów rekreacyjnych, rozwojowych oraz
integrujących lokalne środowiska. Dzięki niemu poprawiła się
jakość życia na obszarach wiejskich, bo w pewnym stopniu
zaspokojone zostały społeczne potrzeby mieszkańców wsi.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Radzymin

Plac zabaw 
we wsi Stare Załubice 

– rozwój publicznej 
infrastruktury 
rekreacyjnej

Wartość projektu:
40 992,00 zł

Dofinansowanie: 
23 385,60 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– marzec 2011 r.
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Strategia na wagę złota
Dofinansowanie przekazane przez LGD „Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego” przyczyniło się do powstania „Strategii marki
Jeziora Zegrzyńskiego”. Ma ona być kierowana przede wszy-
stkim do mieszkańców Warszawy i okolic. Zawiera wskazówki
i informacje dotyczące tego, w jaki sposób pracować nad bu-
dową nowego wizerunku – Jeziora Zegrzyńskiego. Podpo-
wiada także, jakie należy wdrażać działania promocyjne. Stra-
tegia została przygotowana w toku operacji pod nazwą „Opra-
cowanie projektu pt. Strategia marki Jezioro Zegrzyńskie”. 
Strategia doprowadzi do zmiany świadomości turystów o po-
tencjale Jeziora Zegrzyńskiego, a w szczególności o możliwo-
ściach turystycznych i rekreacyjnych, jakie stwarza zarówno
akwen wodny, jak i pobliski region. Młode pokolenie uświa-
domi sobie, jak duży zakres korzystania ze sportów wodnych
oraz nauki żeglarstwa stwarza infrastruktura Jeziora. Ponie-
waż Jezioro Zegrzyńskie dla warszawiaków jest miejscem „za
rogiem, w którym mogą zdrowo i aktywnie spędzić wolny czas”,
najwyższy czas, by stało się dla nich także synonimem suk-
cesu i zmiany.  Przyczyni się do tego realizowanie założeń stra-
tegii. W efekcie akwen wodny ma być odbierany przez tury-
stów jako miejsce, gdzie można łyknąć bakcyla oraz odkryć
pasję, która zaprocentuje na całe życie. Do turystów, którzy
jeszcze nie są tego świadomi, ma dotrzeć, że przez dziesiątki
lat Jezioro Zegrzyńskie wychowało mistrzów oraz szczęśliwych 
i spełnionych ludzi. 
Oprócz przygotowania strategii, dofinansowana operacja obej-
mowała również przeprowadzenie konsultacji społecznych 
z partnerami marki, a także jednorazowe szkolenie związane 
z jej wdrożeniem. Jak mówi Halina Kolibabska, kierownik biura
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w okresie realizacji pro-
jektu, w pierwszym spotkaniu uczestniczyli szefowie gmin, na-
tomiast w drugim – przedsiębiorcy działający na terenie gmin
wchodzących w skład Związku. Na trzecie spotkanie zapro-
szeni zostali pracownicy Wydziałów Promocji, którzy realizują
strategię. 
Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu strategii było
podniesienie świadomości mieszkańców Warszawy i okolic 
o możliwościach turystycznych regionu Jeziora Zegrzyńskiego.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.1:
Stworzenie markowego produktu 

turystycznego regionu
Przedsięwzięcie:
Marka dla Zalewu

Beneficjent:
Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego 

z siedzibą w Legionowie

Opracowanie projektu 
pt. Strategia marki

Jezioro Zegrzyńskie

Wartość projektu:
23 370,00 zł

Dofinansowanie: 
15 200,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– czerwiec 2014 r.
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Wodne rozrywki z Łachy
Na Mazowszu, przy ulicy Mazowieckiej a dokładnie w miejs-
cowości Łacha powstało atrakcyjne miejsce dla wędkarzy, ro-
werzystów i miłośników sportów wodnych. To wypożyczalnia
stworzona przez Jana Wronę, która została dofinansowana 
i zrealizowana w ramach projektu – „Wędkowanie nad Zale-
wem”. Przepływająca obok rzeka Narew oraz bliskość Jeziora
Zegrzyńskiego i rzeki Bug gwarantują tam: rybki – „palce lizać”,
profesjonalne przystanie, zagospodarowane plaże, super wi-
doki itd. Wypożyczalnia stanowi dla Jana Wrony alternatywne
źródło dochodu. Przy wypełnianiu dokumentów dotacyjnych
korzystał z pomocy profesjonalnej firmy. 
Ten przedsiębiorca od wielu lat prowadzi w Łasze (gmina Se-
rock) firmę handlową. Ponieważ sieć potężnych marketów 
w ostatnich latach bardzo ograniczyła dochody małych skle-
pików, dlatego pan Wrona postanowił poszerzyć działalność
gospodarczą. Wszedł w turystykę wodną. Posiłkując się do-
tacją z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów
Wiejskich zakupił m.in.: rowery wodne dla dorosłych i dzieci,
sprzęt wędkarski, pojemnik do przetrzymywania żywych ryb,
kajaki i kapoki. Liczba klientów, która korzysta z tego sprzętu,
jest uzależniona od pogody. Niejednokrotnie w słoneczne wee-
kendy nawet go brakuje, bo zdarza się, że dziennie więcej niż
20 osób wypożycza sprzęt wodny. 
Zrealizowana operacja spowodowała podwyższenie konku-
rencyjności przedsiębiorstwa. Umożliwiła także: wzrost po-
ziomu zatrudnienia, zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego
oraz ogólnie – poszerzenie palety usług. W efekcie projekt ten
przyczynił się do podniesienia jakości życia społeczności lo-
kalnej i umożliwił zwiększenie zainteresowania turystów wypo-
czynkiem w wodzie oraz na wodzie.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Jan Wrona Firma, 

Handlowo-Usługowa 
„IMPERIUM”

Wędkowanie 
nad Zalewem

Wartość projektu:
26 382,78 zł

Dofinansowanie: 
13 735,61 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– styczeń 2013 r.
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Solary w agroturystyce
Pani Maria Chrzanowska od 10 lat prowadzi w Jadwisinie
(gmina Serock) gospodarstwo agroturystyczne. Przeznacza
na to 5 pokoi, w których jest do 15 miejsc noclegowych. 
W związku z tym przy ulicy Szkolnej 9 turyści i przejezdni mogą
wynająć pokoje, smacznie zjeść, potem zwiedzić okolice i w se-
zonie letnim – popływać w niedalekim Jeziorze Zegrzyńskim.
Szczęśliwie i z pomocą firmy doradczej pani Marii udało się
uzyskać dofinansowanie na kolektory słoneczne, by zmniej-
szyć ponoszone wydatki na ogrzewanie wody. Dotacja zos-
tała przyznana na realizację projektu „Modernizacja systemu
grzewczego wody i centralnego ogrzewania z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja ta wpłynęła na po-
prawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD PZZ.
Przedsięwzięcie to miało innowacyjny charakter ze względu na
wykorzystanie słońca jako źródła ciepła. Latem kolektory sło-
neczne rzeczywiście wystarczająco nagrzewają wodę do ką-
pieli dla wszystkich gości. Jej temperatura umożliwia wzięcie
prysznica. W konsekwencji właściciele gospodarstwa mniej
płacą za prąd. Poprzednio, gdy woda była ogrzewana grzałką,
płacili po 800 zł za prąd, a obecnie jedynie po 200 zł. Zain-
westowane przez nich 8 tys. zł na solary zwróci się im po kilku
latach. Szczęśliwie te urządzenia nie psują się. W przyszłości
właścicielka chciałaby jeszcze pozyskać dotację na m.in.: urzą-
dzenie placu zabaw, saunę albo zakup kilku rowerów, ponie-
waż jest zapotrzebowanie na tego typu atrakcje, zwłaszcza,
że w ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie agrotury-
styką. To również zasługa władz powiatu legionowskiego,
które w ostatnich latach wydały różne foldery z atrakcjami ob-
szaru Jeziora Zegrzyńskiego oraz uruchomiły i aktualizują sto-
sowną stronę internetową. Znajdują się tam między innymi
namiary teleadresowe do gospodarstwa państwa Chrzanow-
skich. Głównym celem, jaki przyświecał zamontowaniu kolek-
torów było wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania
wody oraz generowania ciepła do ogrzewania gospodarstwa
agroturystycznego.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.3:
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Przedsięwzięcie:
AORTA – Akademia Obsługi 

Ruchu Turystycznego
Beneficjent:

Maria Chrzanowska

Modernizacja 
systemu grzewczego
wody i centralnego

ogrzewania z wykorzys-
taniem odnawialnych

źródeł energii

Wartość projektu:
20 354,40 zł

Dofinansowanie: 
12 110,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– wrzesień 2011 r.
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Drewniana altana z grillem
W gospodarstwie agroturystycznym Jadwigi Tyskiej pojawiła
się kolejna atrakcja dla turystów. Jest nią elegancka, drew-
niana altana oraz kamienny grill, który z pewnością cieszy oko
niejednego klienta. Na zimę altana jest zabezpieczana spe-
cjalną folią, by wilgoć czy topniejący śnieg nie niszczyły kon-
strukcji. Pod dachem altany jest wielki stół, ławy a podłoże jest
wyłożone kostką. W sezonie letnim jest to wspaniałe miejsce
do relaksu i nocnego przyrządzania smakołyków na grillu. Tu-
ryści wynajmujący pokoje w gospodarstwie pani Tyskiej, które
znajduje się w miejscowości Zabłocie 29 (gmina Serock, po-
wiat legionowski) bardzo chwalą atrakcje związane z altaną.
Jej powstanie jest związane z realizacją projektu „Zakup i mon-
taż altany ogrodowej z kamiennym grillem”, który został dofi-
nansowany. Dotacja pochodziła z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i została przekazana ze środków Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Pani Tyska jest
członkiem LGD PZZ.
Unijna dotacja, składająca się w części ze środków europej-
skich oraz polskiej składki, została przyznana na rozwijanie tu-
rystyki i rekreacji na obszarze LSR. Pani Jadwiga nie prowadzi
działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem podatku VAT. 
W związku z tym podatek VAT dotyczący wykonanych robót 
i zakupów został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, czyli
pokrywanych w ramach dotacji.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.3:
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Przedsięwzięcie:
AORTA – Akademia Obsługi 

Ruchu Turystycznego
Beneficjent:

Jadwiga Tyska

Zakup i montaż 
altany ogrodowej 

z kamiennym grillem

Wartość projektu:
33 702,00 zł

Dofinansowanie: 
23 591,40 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– grudzień 2013 r.
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Nowoczesna agroturystyka w miejscowości
Zabłocie Na prawdziwej wsi, w oddali od miejskiego zgiełku, wśród łąk

i pól pani Jadwiga Tyska prowadzi gospodarstwo agrotury-
styczne. Od kilkunastu lat przyjeżdżają do niej turyści, którzy
wybierają odpoczynek właśnie w tej serockiej wsi – Zabłocie
(29), znajdującej się w legionowskim powiecie. By uatrakcyjnić
im pobyt i móc liczyć na niemalejące zainteresowanie ofertą
turystyczną, pani Jadwiga od kilku lat modernizuje otoczenie
gospodarstwa i wnętrze domu. Ponieważ jest rolniczką (ho-
duje m.in. 50 krów) a gospodarstwo agroturystyczne umożli-
wia jej wzrost dochodów, w ostatnich latach uzyskała unijne
dofinansowanie ze środków LGD PZZ na realizację kilku pro-
jektów związanych z agroturystyką. Jednym z nich jest opera-
cja „Rozbudowa gospodarstwa agroturystycznego w Zabłocie
gm. Serock”. Polegała ona na przebudowie poddasza domu
Jadwigi Tyskiej. Zostało ono w całości przeznaczone dla tu-
rystów. Ta inwestycja została zrealizowana w domu, w którym
mieszkają 4 osoby i zajmują parter oraz część piętra. Na stry-
chu zostały m.in.: wylane posadzki, postawione ścianki dzia-
łowe oraz zamontowane rynny. Zbudowano tam stropodach,
a także wstawiono m.in.: okna, drzwi, grzejniki i armaturę ła-
zienkową. Ponadto wykonano tam instalację wodną, kanali-
zacyjną i elektryczną. Dofinansowanie posłużyło także na za-
kup: lodówko-zamrażarki, kuchni gazowej, okapu, zlewozmy-
waka, sofy, szafek kuchennych, szafki pod zlewozmywak, ze-
stawu do jadalni, krzeseł, stołów, szaf, szafek nocnych, mate-
raców i łóżek. Wykonane roboty i zakupiony sprzęt przyczyniły
się do tego, że pokoje na poddaszu są obok aneksu kuchen-
nego. Jest on połączony z częścią wypoczynkową, w której
jest kanapa i telewizor. Jeden pokój dla turystów jest z ła-
zienką, a dwa pozostałe mają wspólną łazienką, do której wej-
ście jest z korytarza. Aneks kuchenny umożliwia samodzielne
przygotowanie posiłków. Dzięki rozbudowie budynku miesz-
kalnego nastąpiła poprawa warunków materialnych rodziny,
co zapobiegło migracji najmłodszych członków rodziny z gos-
podarstwa. Ponadto wzrósł standard obiektu agroturystycz-
nego, zwiększyła się w nim liczba miejsc noclegowych, a oferta
usług została poszerzona.

Działanie:
413-311 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej)

Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.3:
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Przedsięwzięcie:
Marka dla Zalewu

Beneficjent:
Jadwiga Tyska

Rozbudowa 
gospodarstwa 

agroturystycznego 
w Zabłocie gm. Serock

Wartość projektu:
188 194,00 zł

Dofinansowanie: 
68 925,00 zł

Okres realizacji:
czerwiec 2010 r. 
– sierpień 2014 r.
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Dla turystów – rowery i komputer
Jadwiga Tyska, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego,
otrzymała również dotację, której celem jest – poprawa  funk-
cjonowania działalności na terenie wiejskim. Dofinansowanie
zostało jej przyznane na realizację projektu – „Stworzenie
strony internetowej, zakup sprzętu komputerowego oraz mebli
do korzystania, zakup rowerów”. W konsekwencji w gospo-
darstwie pani Tyskiej, które znajduje się w miejscowości Za-
błocie (29), nowy sprzęt uatrakcyjnia turystom wypoczynek.
Ponadto obecność w internecie gospodarstwa agroturystycz-
nego ułatwia jego właścicielce pozyskanie większej grupy
klientów. Na stronie potralu społecznościowego facebook za-
prezentowane są atuty tego miejsca. Dzięki stworzonemu pun-
ktowi  internetowemu turyści na bieżąco mają dostęp do infor-
macji turystycznej o regionalnych atrakcjach. Z kolei dzięki ro-
werom gospodarstwo poszerzyło swą ofertę i stało się bar-
dziej atrakcyjne turystycznie. Do stanowiska komputerowego
zostały zakupione: komputer stacjonarny, klawiatura wraz 
z myszką, monitor, biurko, krzesła i mata podłogowa. Wspar-
cie przyznane z LGD PZZ miało na celu – rozwój turystyki 
i agroturystyki.

Jadwiga Tyska:
Od wielu lat jestem wdową samotnie wychowującą pięcioro
dzieci. By podołać finansowo, zajęłam się również działalno-
ścią agroturystyczną, która stanowi dodatkowy dochód do
prowadzonego przeze mnie gospodarstwa rolnego. Turystów
przyjmuję już ponad 15 lat. Część z nich niejednokrotnie wraca,
bo moje miejsce jest zaciszne, blisko lasu. Dzięki dofinanso-
waniu rozbudowałam poddasze. Dla klientów stworzyliśmy na
zewnątrz altanę, gdzie wieczorami mogą posiedzieć przy ognisku
czy grillu. Ponieważ wokół mamy piękne ścieżki rowerowe nad
Zalewem Zegrzyńskim, dzięki dofinansowaniu zakupiłam dla
gości także rowery. Również z myślą o nich kupiłam komputer
z dostępem do Internetu. Przyjeżdża do mnie szczególnie dużo
młodych ludzi, głównie w soboty. Dzięki zainstalowanym ko-
lektorom słonecznym oszczędzam około 50% na opłatach za
ogrzanie wody, w porównaniu z kosztami przed ich zamonto-
waniem. Od kwietnia do października nie muszę grzać wody.
Jak jest mocne słońce to woda jest gorąca, jak świeci mniej in-
tensywnie – to temp. wody dochodzi do 40 C.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.3:
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Przedsięwzięcie:
AORTA – Akademia Obsługi 

Ruchu Turystycznego
Beneficjent:

Jadwiga Tyska

Stworzenie strony 
internetowej, zakup

sprzętu komputerowego
oraz mebli 

do korzystania, 
zakup rowerów

Wartość projektu:
12 841,58 zł

Dofinansowanie: 
8 648,50 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 
– lipiec 2013 r.
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Kajakiem po Bugu, rowerem na trasy
właścicielka otrzymała dofinansowanie na zakup 2 kajaków, 
2 rowerów i 1 łódki. Pierwotnie planowany był zakup 2 rowerów
za łączną kwotę 2798 zł, ale ostatecznie promocyjnie nabyte
zostały tańsze i wyższej klasy rowery po 1154 zł za sztukę.
Łódka i kajaki wykorzystywane są głównie do pływania po tu-
tejszych rozlewiskach, choć kajakami można dopłynąć do
głównego nurtu Bugu (w razie konieczności trzeba je kawałek
przenieść). Ponieważ gospodarstwo agroturystyczne znajduje
się na obszarze europejskiej sieci „Natura 2000 Dolina Dol-
nego Bugu” nie ma tam strzeżonej plaży i nie będzie. Wokół do
wyboru jest natomiast wiele tras rowerowych. Gospodyni
„Domu nad Wierzbami” jest członkinią Ogólnopolskiego To-
warzystwa Ochrony Ptaków. W pewnym sensie jest też straż-
niczką przyrody, bo wiele prowadzonych przez nią szkoleń
edukacyjnych dotyczy ekologii. Od 2010 r. jej obiekt, znajdu-
jący się w gminie Somianka w powiecie wyszkowskim, posiada
certyfikat ekoturystyczny nadany przez Społeczny Instytut
Ekologiczny z Warszawy. 
Unijna dotacja przyczyniła się więc do realizacji kilku celów,
spośród których najważniejszym jest - rozwijanie turystyki i rek-
reacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Barbara Polak:
Do Jackowa Dolnego trafiłam przypadkiem. Przyjechałam tu
po raz pierwszy 15 lat temu. Zauroczenie tym miejscem spo-
wodowało, że się tutaj osiedliłam. Kupiłam działkę, a ponieważ
chciałam dzielić się z innymi ludźmi pięknem nadbużańskiej
przyrody, udostępniłam dom dla agroturystyki. Kupiłam także
więcej ziemi, by zostać rolniczką. Dla moich gości i szkolnych
grup dzieci prowadzę zajęcia edukacyjne. To są rozmowy o przy-
rodzie i sposobach jej ochrony, Naturze 2000, o ptakach żyją-
cych w naszej okolicy, i tych które wiosną i jesienią przelatują
pod naszym niebem. Moje gospodarstwo ma profil ekologiczny.
Jestem współorganizatorką sieci ekoturystycznej „Między Bu-
giem a Narwią”. W związku z tym oferowane gościom jedzenie
przygotowuję z produktów naturalnych, jak najmniej przetwo-
rzonych. A te przetworzone – owoce, warzywa, grzyby – robię
sama. Mam mały ekologiczny sad, uprawiam ogródek ziołowo-
warzywny, a kawę, herbatę i wiele innych produktów kupuję 
z certyfikatem eko. Ponadto oszczędzamy wodę i energię elek-
tryczną – mam kolektory słoneczne na dachu, dom ogrzewany
jest drewnem, a przy domu działa oczyszczalnia ścieków.

W uroczym zakątku Jackowa Dolnego (11A), nieopodal rozle-
wisk Bugu stoi odremontowany, piękny stary dom. To w nim
pani Barbara Polak od 8 lat wynajmuje turystom pokoje i smacz-
nie im gotuje. Dom, którego atmosferą i wystrojem zauroczo-
nych jest wielu gości, został przeniesiony z Podlasia, z Wyso-
kiego Mazowieckiego. By było w nim więcej miejsca dobudo-
wano piętro z 5 pokojami i 2 łazienkami. W ramach projektu –
„Doposażenie bazy sprzętu rekreacyjno-sportowego dla tu-
rystów wypoczywających w gospodarstwie agroturystycznym”

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.3:
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Przedsięwzięcie:
AORTA – Akademia Obsługi 

Ruchu Turystycznego
Beneficjent:

Barbara Polak

Doposażenie bazy
sprzętu rekreacyjno-

sportowego dla turystów
wypoczywających 
w gospodarstwie 
agroturystycznym

Wartość projektu:
7 599,98 zł

Dofinansowanie: 
5 522,98 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– wrzesień 2013 r.
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Wielofunkcyjne boisko w Słupnie
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w Słupnie powstało
wielofunkcyjne boisko. Jest ono dostępne za darmo dla wszyst-
kich, którzy chcą z niego skorzystać. W dniach i godzinach
lekcyjnych pierwszeństwo w użytkowaniu tego obiektu przy-
sługuje jednak uczniom. Boisko otwarte jest od 8.00 do zmierz-
chu. Znajduje się przy Zespole Szkół (Al. Jana Pawła II 14) 
 a jego właścicielem jest Gmina Radzymin. Dotacja przyznana
na to przedsięwzięcie pochodziła z budżetu Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środkami tymi
dysponowała Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego”, która przyjmowała wnioski o dofinansowanie
od gmin usytuowanych w pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego. Pro-
jekt – „Budowa boiska ogólnodostępnego w Słupnie” został
zrealizowany w gminie Radzymin (powiat wołomiński). Unijne
dofinansowanie, składające się w przeważającej części ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz w mniejszej części z polskiego bu-
dżetu, posłużyło na: budowę boiska, jego wyposażenie oraz
odwodnienie, stworzenie bieżni i jej wyposażenie, a także wy-
konanie chodników. Finansowe wsparcie pokryło także część
wydatków przygotowania dokumentacji projektowej oraz in-
wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Powstaniu nowej infrastruktury sportowej w Słupnie przyświe-
cało wiele celów. Zaliczają się do nich np.: poprawa infras-
truktury sportowej, w większym zakresie zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców, promowanie obsza-
rów wiejskich, umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki ob-
szarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i in-
westycyjnej obszarów wiejskich.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Radzymin

Budowa boiska 
ogólnodostępnego 

w Słupnie

Wartość projektu:
275 921,55 zł

Dofinansowanie: 
176 494,65 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– czerwiec 2014 r. 
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„Kółko i krzyżyk” przy Podstawówce
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przyczynił się do po-
wstania wielu placów zabaw w gminie Wieliszew. Przykładem
na to jest teren do zabawy, który stworzono w rejonie Szkoły
Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku. Unijne dofi-
nansowanie na ten cel władze gminne pozyskały ze środków
LGD PZZ. Plac powstał w ramach projektu – „Rozwój pub-
licznej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodo-
stępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Janówek
Pierwszy, gm. Wieliszew”. Na ogrodzonym terenie zamonto-
wano: sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną i ścianką wspi-
naczkową, tradycyjną zjeżdżalnię, dwa bujaki sprężynowce,
grę interaktywną – „kółko i krzyżyk” oraz tablicę rysunkową.
Posadowiono tam także: ławeczki, kosze na śmiecie i tablicę
regulaminową. Te atrakcje umieszczono w większości na pia-
szczystym podłożu, co ma zagwarantować użytkownikom
bezpieczną zabawę. Plac powstał na terenie przyszkolnym, na
którym wykonano niezależne wejście. Umożliwia ono korzy-
stanie z urządzeń zabawowych również po godzinach lekcyj-
nych oraz w soboty i niedziele, a także wtedy, gdy szkoła jest
zamknięta. Urządzenia wykonane są z bezpiecznych i trwa-
łych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami
bezpieczeństwa. Właśnie w tym celu została wcześniej przygo-
towana dokumentacja techniczna, której koszt wyniósł około
2,5 tys. zł. Plac zabaw w Janówku Pierwszym istnieje na tere-
nie należącym do gminy. Jest miejscem spotkań również dla
dzieci starszych, w tym osób nieuczęszczających do tej szkoły.
Powstał, by zwiększyć aktywność społeczności lokalnej. Innym
celem, jaki przyświecał jego stworzeniu, był lokalny rozwój tu-
rystyki oraz infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Wieliszew

Rozwój publicznej 
infrastruktury rekreacyjnej
poprzez budowę ogólno-
dostępnego placu zabaw 
dla dzieci w miejscowości

Janówek Pierwszy, 
gm. Wieliszew

Wartość projektu:
36 328,52 zł

Dofinansowanie: 
22 559,12 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– listopad 2013 r.



145

Zabawa dla dzieciaków i młodych sportowców
Krubin jest miejscowością położoną z dala od większych
ośrodków życia społecznego w gminie Wieliszew. W związku
z tym utworzenie tam placu zabaw przyczyniło się do podnie-
sienia jakości życia lokalnej społeczności. Służy on przecież
do dziecięcej zabawy, rekreacji i jednocześnie integruje miesz-
kańców. Jest doskonałym miejscem spotkań również dla star-
szych dzieci, ich opiekunów i młodziutkich sportowców ocze-
kujących na treningi, bo znajduje się nieopodal klubu sporto-
wego „Mewa”. Powstanie placu to efekt realizacji dofinanso-
wanego projektu – „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyj-
nej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla
dzieci w miejscowości Krubin, gm. Wieliszew”. Unijna dotacja
pochodziła ze środków LGD PZZ. Wsparcie umożliwiło ogro-
dzenie placu i usytuowanie na nim nowych oraz bezpiecznych
urządzeń. Na naturalnej powierzchni (trawa i piasek) zamon-
towano: zestaw zabawowy z wieżą i daszkiem, zjeżdżalnią, dra-
binką, kratownicą liniową oraz drabinką poziomą, huśtawkę
podwójną, karuzelę metalową, dwa bujaki-sprężynowce, huś-
tawkę dwuosobową z równoważnią, a także urządzenia rek-
reacyjne do gry w kółko i krzyżyk. Na placu umocowano rów-
nież tablicę do rysowania, ławeczki parkowe, kosze na śmieci
oraz tablicę regulaminową.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Wieliszew

Rozwój publicznej 
infrastruktury rekreacyjnej

poprzez budowę 
ogólnodostępnego placu

zabaw dla dzieci 
w miejscowości Krubin, 

gm. Wieliszew

Wartość projektu:
50 181,19 zł

Dofinansowanie: 
25 000,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– listopad 2013 r.
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Zabawki za strażakami
Przy ulicy Kościelnej w Skrzeszewie powstał plac zabaw dla
maluchów. Czego tam nie ma… I sześciokąt sprawnościowy
z pajęczyną oraz ścianką wspinaczkową, i huśtawka wagowa,
bujak sprężynowiec, a także karuzela tarczowa. Ponadto znaj-
dują się tam również: ławeczki parkowe, kosze na śmiecie 
i tablica regulaminowa. Plac ten jest ogrodzony, a dzieci mogą
się bawić zarówno na podłożu piaskowym, jak i na trawie. Po-
wstał on w ramach projektu – „Budowa placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Skrzeszew w ramach rozwoju publicznej in-
frastruktury rekreacyjnej w gminie Wieliszew”. Realizacja tej
operacji była współfinansowana z unijnych środków będących
w dyspozycji LGD PZZ. Plac zabaw mieści się na tyłach Ocho-
tniczej Straży Pożarnej. Usytuowane tam są nowe i bezpieczne
urządzenia zabawowe. Są wykonane z bezpiecznych i trwa-
łych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami
bezpieczeństwa. Ogólnodostępny plac służy rozwojowi malu-
chów, zaspokaja ich potrzeby kontaktu z rówieśnikami i mo-
tywuje do podjęcia większej aktywności fizycznej. Ta atrakcja
dla maluchów z pewnością przyczynia się do wzrostu poziomu
integracji społeczności lokalnej.

Alicja Kowalska:
Na placyk zabaw przychodzę z wnusią Zuzanką Kowalską. On
jest tuż za sklepem, którego jestem właścicielką. Największe
oblężenie placu jest w sezonie letnim, bo młodych rodzin 
z dziećmi jest u nas naprawdę dużo. Urządzenia na placu są
zadbane i niezniszczone, bo tutaj jest takie fajne rodzinne śro-
dowisko. Tam do piaskownicy nie wchodzą ani psy, ani koty,
bo placyk jest szczelnie ogrodzony. Skrzeszew się zmienia.
Dawniej był miejscowością typowo zasiedziałą i starą, a teraz
zaludnia się nowymi mieszkańcami. W najbliższej przyszłości
przy placu zabaw mają być postawione urządzenia do mini-si-
łowni na powietrzu. W tej okolicy naprawdę dużo się dzieje 
i fajnie!

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Wieliszew

Budowa placu 
zabaw dla dzieci 
w miejscowości

Skrzeszew w ramach
rozwoju publicznej 

infrastruktury rekrea-
cyjnej w gminie

Wieliszew

Wartość projektu:
34 764,23 zł

Dofinansowanie: 
21 792,84 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– listopad 2013 r.



Estetyczny plac przy remizie
Ochotnicza Straż Pożarna z Barcic (powiat wyszkowski) uzys-
kała dofinansowanie na zagospodarowanie placu przy remi-
zie. Operacja ta wykonana została w ramach projektu – „Mo-
dernizacja przestrzeni publicznej we wsi Barcice pod działal-
ność kulturalną”. Wykonaniem tego zadania zajmowali się stra-
żacy i mieszkańcy. Co zrobiono i ile się zmieniło? Otóż plac
przed remizą (część działki o numerze 599/2 i 599/3) został
utwardzony. Położono tam kostkę brukową o grubości 8 cm
na powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Dotacja ze
środków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego” posłużyła także na wykonanie podbudowy za-
sadniczej  z kruszywa betonowego pod kostką oraz okrawę-
żnikowanie placu. Niewątpliwie obecny wygląd okolicy remizy
poprawił estetykę centrum Barcic. Te zmiany „na plus” doce-
niają nie tylko mieszkańcy i przyjezdni, ale przede wszystkim
osoby uczęszczające do świetlicy środowiskowej, która mie-
ści się w budynku OSP. Zagospodarowanie przestrzeni przy-
czyniło się do zwiększenia liczby usług dla lokalnej społecz-
ności. Utwardzony plac umożliwia bowiem organizowanie im-
prez o zasięgu wiejskim, gminnym oraz szerszym, między in-
nymi dożynek wiejskich oraz powiatowych. 
Nowy plac poprawił więc warunki do prowadzenia działalności
kulturalnej. Ponadto, zgodnie z celami projektu, podniesiony
został standard przestrzeni publicznej, nastąpiła zmiana funk-
cjonalności i estetyki placu przed remizą oraz przy jej części,
gdzie mieści się świetlica środowiskowa.

Katarzyna Staśkiewicz, żona prezesa OSP w Barcicach:
Obecnie przy remizie jest ładniej. Przede wszystkim nie ma
błota, które cyklicznie pojawiało się na wiosnę. Estetycznie to
miejsce o wiele lepiej się teraz prezentuje. Wszystko razem –
plac przy remizie, odremontowany kościół i niedawno wyko-
nany plac zabaw – sprawia na mieszkańcach i turystach dobre
wrażenie. Przecież przy zagospodarowanym placu jest rów-
nież sklep i ze względu na niego wiele osób się tam zatrzymuje.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Barcicach

Modernizacja 
przestrzeni publicznej 

we wsi Barcice 
pod działalność 

kulturalną

Wartość projektu:
59 040,00 zł

Dofinansowanie: 
38 139,84 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– wrzesień 2014 r.
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Chodnik dla Dąbrówki i Małopola
„Ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka-Małopole” to za-
równo efekt realizacji unijnego projektu, jak i jego nazwa. Ta
inwestycja została przeprowadzona w gminie Dąbrówka, znaj-
dującej się w powiecie wołomińskim. Chodnik, którego po-
wierzchnia znajduje się kilkanaście centymetrów nad ulicą
Kard. Wyszyńskiego, zapewnia bezpieczne przemieszczanie
się, jazdę na rowerze czy edukacyjne spacery. Łączy nie tylko
okoliczne zabytki, ale również dwie wsie, tj. Małopole z Dąb-
rówką, w której znajduje się Urząd Gminy. Unijna dotacja (pra-
wie 113 tys. zł) przekazana na ułożenie chodnika, pochodziła ze
środków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego”. To finansowe wsparcie zostało wykorzystane na:
roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w Dąbrówce i w Mało-
polu, wykonanie elementów odwodnienia oraz indywidualnych
zjazdów w Dąbrówce i Małopolu, a także roboty wykończe-
niowe oraz oznakowanie poziome.
Realizacja powyższej operacji przyczyniła się do poprawy wa-
runków dla turystów odwiedzających miejscowości – Dąbrów-
ka i Małopole. W efekcie dzięki powstaniu infrastruktury turysty-
cznej, cel ogólny, tj. rozwój turystyki – został osiągnięty. Cel szcze-
gółowy, którym jest rozwój infrastruktury turystycznej, sporto-
wej i rekreacyjnej, jest obecnie łatwiej osiągalny dla uczniów,
młodzieży i dorosłych z okolicznych miejscowości oraz turystów.
Chodnik będzie przecież wpływać na zmianę stylu życia na
bardziej ekologiczny oraz ułatwi integrację mieszkańców i tu-
rystów. 

Ireneusz Zieliński z Urzędu Gminy Dąbrówka:
Mało mamy zabytków w gminie Dąbrówka. Właśnie dzięki
ścieżce spacerowo-edukacyjnej chcemy połączyć dworek 
w Chajętach-Jaktorach z zabytkowym kościołem w Dąbrówce
oraz drewnianą plebanią. To są takie charakterystyczne obiekty
na naszym terenie. Wygląd dworku, jaki zachował się do dziś,
to pałacyk klasycystyczny z przełomu XIX i XX w. Na wyko-
rzystanie unijnych funduszy my mielibyśmy o wiele więcej po-
mysłów, jednak nie ma obecnie środków na ich realizację. Już
myślimy o następnym rozdziale środków i pomału się przygo-
towujemy do niego. Wystartujemy z impetem!

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Dąbrówka

Ścieżka 
spacerowo-edukacyjna

Dąbrówka-Małopole

Wartość projektu:
292 836,33 zł

Dofinansowanie: 
112 969,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2014 r. 
– luty 2015 r.
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Nowe centrum w Kręgach
Cztery miesiące kończące 2014 r. okazały się przełomowymi
dla miejscowości Kręgi. Od września do grudnia zrealizowany
został tam projekt „Zagospodarowanie terenu placu zabaw 
w Kręgach w celu utworzenia centrum miejscowości”. W efek-
cie, jak można się dowiedzieć z internetowej strony gminy So-
mianka (powiat wyszkowski), utwardzono tam plac, ustawiono
stojaki na rowery oraz ławki parkowe. Teren przy publicznej
szkole został przystosowany do spotkań i rekreacji lokalnej
społeczności. Generalnie przedsięwzięcie to polegało na usu-
nięciu nawierzchni gruntowej i zastąpieniu jej nawierzchnią 
z kostki betonowej. Istniejące tereny zieleni zostały wkompo-
nowane w obszar zabudowy oraz wzbogacane w elementy
małej architektury. W ramach operacji, na wspomnianym tere-
nie, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej powierz-
chni 856,60 m kw. Posadzono tam 40 tuj, zainstalowano 8 ławek
parkowych, zamontowano 2 stojaki na rowery oraz 4 kosze na
śmiecie. Wykonawstwem całości zadania zajmowała się firma
z siedzibą w Zielonce. Całość operacji była finansowana ze
środków unijnych oraz wkładu gminnego. Dotacja pochodziła
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi”. Unijne dofinan-
sowanie zostało przyznane ze środków, jakimi dysponowała
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Somianka

Zagospodarowanie
terenu placu zabaw 
w Kręgach w celu 

utworzenia centrum
miejscowości

Wartość projektu:
102 784,13 zł

Dofinansowanie: 
ok. 66 851,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 
– marzec 2015 r.
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Odnowione centrum Popowa
Centralne miejsce Popowa Kościelnego, które znajduje się 
w powiecie wyszkowskim, ostatnio bardzo zmieniło się na ko-
rzyść. To zasługa: ciężkiej pracy, unijnego dofinansowania i Gmi-
ny Somianka, która częściowo partycypowała w kosztach.
Wraz z nastaniem wiosny zakończono tam prace nad realiza-
cją następującego projektu – „Przebudowa rynku wiejskiego
stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne”.
Przebudowa rynku trwała niecałe 4 miesiące. Gołym okiem
widać i na podstawie informacji umieszczonych na interneto-
wej stronie Urzędu Gminy Somianka – www.somianka.pl wia-
domo, że wykonano tam nawierzchnię z wysokiej jakości
kostki brukowej, która odporna jest na ścieranie i zabrudze-
nia. Zrobiono również ciągi piesze (chodniki) z kostki bruko-
wej, które zwiększają bezpieczeństwo osób idących od zaby-
tkowego kościoła do ronda, ponieważ obok znajduje się droga
powiatowa 527. Przeprowadzona inwestycja uatrakcyjniła także
okolice pobliskiego kościoła, ponieważ przy wejściu do niego
położono kostkę kamienno-granitową. Ma ona odcień ciem-
noczerwony, by komponować się z otoczeniem. W ramach ope-
racji dosadzono również trochę zieleni, tj. 53 drzewa i krzewy
liściaste. Dodatkowo ustawiono kosze na śmiecie, zamonto-
wano ławki parkowe, a pozostały teren obsiano trawą. Tak, jak
w przypadku pozostałych projektów opisanych w tej publika-
cji, tak i ta operacja zasilona została unijną dotacją ze środ-
ków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego”.
Dofinansowanie zostało przyznane, ponieważ operacja ta wpi-
suje się w Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2008-2015 i przy-
świecały jej następujące cele: stworzenie warunków do wy-
poczynku i organizacji imprez masowych, poprawa atrakcyj-
ności turystycznej i jakości życia w Popowie Kościelnym oraz
wyeksponowanie walorów architektury poprzez zagospoda-
rowanie centrum miejscowości. Zdjęcia obrazujące zrealizo-
wany projekt wykonane zostały pod koniec marca, kiedy pra-
cownicy kończyli swe zadanie.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Somianka

Przebudowa rynku
wiejskiego stanowiącego
centrum miejscowości

Popowo Kościelne

Wartość projektu:
377 323,89 zł

Dofinansowanie: 
180 995,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2014 r. 

– marzec 2015 r.

150



Plac jak marzenie
Ostatnie lata można określić jako „złote” dla Zespołu Szkół 
im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego. Placówka oświatowa
z Woli Mystkowskiej (gmina Somianka, powiat wyszkowski) po
prostu pięknieje. Niedawno zbudowano tam salę gimnasty-
czną, zmieniono ogrzewanie, a ostatnio zrealizowano także
projekt – „Zagospodarowanie terenu wokół budynku hali spor-
towej oraz świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej”. Ta
operacja była współfinansowana środkami z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dofinansowanie pochodziło z działania „Odnowa i rozwój wsi”,
będącego składową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Plac wokół hali sportowej oraz świetlicy środowiskowej został
wyłożony kostką. Stworzono tam m.in. miejsca parkingowe,
ustawiono kosze na śmiecie, stojaki na rowery oraz ławki.
Dofinansowanie przyznane było na sfinansowanie części kosz-
tów: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, wy-
konania elementów placu i jego nawierzchni, robót wykończe-
niowych, małej architektury oraz projektu budowlanego wraz 
z mapą dla celów projektowych. Dotacja, która została wypła-
cona Gminie Somianka na opisany wyżej projekt, pochodziła
ze środków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego”. Za sprawą tej inwestycji zostały zrealizowane
wcześniej założone cele takie, jak poprawa wizerunku, atrak-
cyjności turystycznej oraz jakości życia w Woli Mystkowskiej.
Ponadto stworzone zostały warunki do wypoczynku i relaksu
poprzez rozbudowę centrum miejscowości oraz zagospoda-
rowanie terenu przy Zespole Szkół Publicznych. Projekt ten
wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2008-2015.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Somianka

Zagospodarowanie
terenu wokół budynku

hali sportowej 
oraz świetlicy

środowiskowej w Woli
Mystkowskiej

Wartość projektu:
293 998,48 zł

Dofinansowanie: 
ok. 172 063,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 
– marzec 2015 r.
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Brukowa nawierzchnia w Somiance
W ramach działania „Odnowa i  rozwój wsi”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przy
Zespole Szkół w Somiance ułożono brukową nawierzchnię.
Przy hali sportowej i boisku zostały wykonane chodniki i par-
kingi. Przy wyłożonym kostką terenie posadzono 60 tuj, a także
ustawiono: 4 ławki parkowe, 5 koszy na śmiecie i 4 ośmiosta-
nowiskowe stojaki na rowery. Brukowa kostka o kolorze gra-
fitowym została ułożona na miejscu starej, wcześniej zdjętej.
Nowa nawierzchnia pojawiła się także przed szkołą, dzięki
czemu zostały stworzone miejsca parkingowe dla samocho-
dów. Roboty ziemne i rozbiórkowe kosztowały około 4 tys. zł;
roboty ziemne – 14 tys. zł; podbudowa placu (51 tys. zł); na-
wierzchnia placu (74 tys. zł); roboty wykończeniowe i mała ar-
chitektura (15 tys. zł) oraz koszty projektu budowlanego wraz
z mapą do celów projektowych (około 4 tys. zł). Inwestycja ta
była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Prace zostały wykonane w ramach projektu – „Stworzenie rek-
reacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez zagos-
podarowanie terenu przy hali sportowej i boisku sportowym”.
Oprócz wkładu własnego, gmina wykorzystała na to przed-
sięwzięcie unijne dofinansowanie pozyskane ze środków LGD
PZZ. W efekcie inwestycji zrealizowane zostały następujące
cele: w większym zakresie zaspokojenie społecznych potrzeb,
podniesienie atrakcyjności miejscowości i poprawa estetyki
przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy
hali sportowej, boisku sportowym oraz nowo budowanym
placu zabaw. Projekt „Stworzenie rekreacyjnego centrum miej-
scowości Somianka poprzez zagospodarowanie terenu przy
hali sportowej i boisku sportowym” wpisywał się w Lokalną
Strategię Rozwoju na lata 2008-2015.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Somianka

Stworzenie 
rekreacyjnego 

centrum miejscowości
Somianka poprzez
zagospodarowanie

terenu przy hali
sportowej i boisku 

sportowym

Wartość projektu:
201 895,31 zł

Dofinansowanie: 
ok. 121 163,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 
– marzec 2015 r.
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Boisko w Izabelinie
Niedawno w gminie Nieporęt otwarto nowe boisko przy Szkole
Podstawowej w Izabelinie (powiat legionowski). Dzięki dofi-
nansowaniu, które pokryło większość kosztów tej inwestycji,
dzieci mają bezpieczne miejsce do rozwijania kultury fizycznej,
poprawiania sprawności i kondycji. Unijna dotacja przekazana
ze środków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego” posłużyła na: wykonanie dokumentacji technicz-
nej boiska, badania i pomiary, roboty ziemne, a także przygo-
towanie podbudowy pod boiska, wyposażenie sportowe i po-
łożenie nawierzchni boisk. Wsparcie finansowe wystarczyło
także na: pokrycie 80 proc. kosztów ogrodzeń i piłkochwyty,
wykonanie ciągów komunikacyjnych, kanalizacji deszczowej,
a także oświetlenie boisk i monitoring oraz ich odwodnienie. Ta
inwestycja została wykonana na podstawie projektu „Budowa
boiska przy Szkole Podstawowej w Izabelinie”. Realizacja przed-
sięwzięcia doszła do skutku, ponieważ odpowiadało ono wa-
runkom działania „Odnowa i rozwój wsi”, wchodzącego w skład
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Operacja ta przyczyniła się do poprawy jakości życia miesz-
kańców gminy Nieporęt. Boisko w Izabelinie umożliwiło także
aktywny wypoczynek oraz ułatwiło mieszkańcom gminy upra-
wianie sportu. W efekcie operacja ta realizuje następujące cele
Lokalnej Strategii Rozwoju: rozwój turystyki i kapitału społecz-
nego.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Nieporęt

Budowa boiska 
przy Szkole 

Podstawowej 
w Izabelinie

Wartość projektu:
688 840,00 zł

Dofinansowanie: 
442 151,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 

– luty 2015 r.
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Plac zabaw i mini-siłownia na wojskowym
osiedlu W gminie Nieporęt przybywa rozrywek dla dzieci i ich opieku-

nów. Już od końca 2014 r. mieszkańcy i ich dzieci mogą ko-
rzystać z nowego placu zabaw w Zegrzu Południowym. Po-
wstał przy Osiedlu Wojskowym. Jest wyposażony w wielo-
funkcyjne zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią, różne huśtawki 
i piaskownicę. Tuż obok znajduje się mini-siłownia zewnętrzna
z podwójnym rowerem, potrójnym twisterem oraz urządze-
niem do wyciskania i biegania. Całość atrakcji usytuowana jest
na piasku. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zrealizowane w ramach
projektu – „Budowa placu zabaw w miejscowości Zegrze Po-
łudniowe”. Dotacja posłużyła na pokrycie 80 proc. kosztów
projektu i budowy placu, natomiast reszta została pokryta ze
środków Urzędu Gminy Nieporęt. 
Operacja ta przyczyniła się do poprawy jakości życia miesz-
kańców gminy Nieporęt, w tym w szczególności zamieszkują-
cych w Zegrzu Południowym. Za sprawą projektu częściowo
zostały zaspokojone ich potrzeby sportowe, rekreacyjne i spo-
łeczno-kulturalne. Stworzona im została możliwość aktywnego
wypoczynku oraz uprawiania sportu. Projekt realizuje nastę-
pujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju: rozwój turystyki i roz-
wój kapitału społecznego.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Nieporęt

Budowa 
placu zabaw 

w miejscowości 
Zegrze Południowe

Wartość projektu:
159 866,18 zł

Dofinansowanie: 
103 978,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2014 r. 
– luty 2015 r.
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Jezioro Zegrzyńskie w katalogach
Do promocji Jeziora Zegrzyńskiego oraz pobliskiego regionu
przyczyniają się różne projekty realizowane przez Powiat Le-
gionowski. Takie zadanie miała operacja – „Katalog usług tu-
rystycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego”. Została dofinan-
sowana, a środki na ten cel przekazała Lokalna Grupa Działa-
nia „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Powstałe katalogi
prezentują, w formie wycieczek, wszystkie istotne miejsca nie-
opodal Jeziora Zegrzyńskiego. Te publikacje zawierają infor-
macje historyczne i praktyczne, które są przydatne w trakcie
wycieczek zarówno jednodniowych, weekendowych, jak i kil-
kudniowych. Zaprezentowane to zostało w czterech różnią-
cych się tematycznie katalogach. Dotyczą one: turystyki aktyw-
nej, turystyki rekreacyjnej, turystyki rodzinnej oraz turystyki hi-
storycznej. W wersji polskiej wydano 4 tys. sztuk katalogów, 
w angielskiej – 8 tys., niemieckiej – 4 tys. i rosyjskiej – 4 tys.
Wersje elektroniczne tych katalogów można znaleźć na stro-
nie – www.jezioro.zegrzynskie.pl. Te publikacje powstały po to,
by promować lokalne usługi obszaru Jeziora, a katalogi były
bezpłatnie dystrybuowane m.in. na targach turystycznych 
w Warszawie, Berlinie i Moskwie.
Katalogi usług turystycznych powstały dzięki operacji realizo-
wanej na terenie LGD PZZ, która obejmuje  w powiecie legio-
nowskim następujące gminy: Jabłonnę, Nieporęt, Serock 
i Wieliszew, w powiecie wołomińskim (gminy: Radzymin i Dąb-
rówkę) oraz z powiatu wyszkowskiego – gminę Somiankę.
Projekt został zrealizowany we współpracy z lokalnymi samo-
rządami, przedsiębiorcami branży turystycznej, organizacjami
pozarządowymi działającymi w dziedzinie kultury, turystyki, his-
torii, a także ze wszystkimi zainteresowanymi rozwojem sze-
roko rozumianej turystyki regionu LGD (regionaliści, tradycjo-
naliści, lokalne zespoły ludowe). 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Powiat Legionowski

Katalog usług 
turystycznych obszaru
Jeziora Zegrzyńskiego

Wartość projektu:
33 456,00 zł

Dofinansowanie: 
21 760,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 
– luty 2014 r.
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Jezioro Zegrzyńskie w przewodniku
Unijne dofinansowanie w znacznym stopniu przyczynia się do
promocji Jeziora Zegrzyńskiego oraz pobliskiego regionu.
Dzięki środkom przekazanym z LGD „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego” dla Powiatu Legionowskiego, w latach 2013-
2014 powstały odpowiednie katalogi turystyczne i przewodnik,
które bezpłatnie dystrybuowane były m.in. na targach tury-
stycznych w Warszawie, Berlinie i Moskwie. Przygotowanie i wy-
danie przewodnika było możliwe za sprawą dofinansowanego
projektu – „Przewodnik turystyczny obszaru Jeziora Zegrzyń-
skiego”.
Przewodnik turystyczny powstał jednak z myślą głównie o mie-
szkańcach obszaru LGD. Został wydany w nakładzie 4 tys. eg-
zemplarzy, w tym: 2 tys. – w polskiej wersji językowej oraz 
1 tys. – po rosyjsku i 1 tys. – po angielsku. Przewodnik powstał,
by poprawić promocję obszaru LGD. Jest to kompendium wie-
dzy o regionie Jeziora Zegrzyńskiego. Zawiera: prezentację
poszczególnych gmin LGD i ich walorów przyrodniczych, opisy
zabytków, bazę noclegową i gastronomiczną, opisy ścieżek
rowerowych i szlaków turystycznych, a także kalendarz naj-
ciekawszych wydarzeń regionu itd. 
Ten produkt promocyjny służy do informowania o regionie Je-
ziora Zegrzyńskiego. Przyczynia się do wzrostu: atrakcyjności
turystycznej rejonu, liczby turystów oraz dochodów powiatów
(legionowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego) i działają-
cych firm z branży m.in.: gastronomicznej, hotelarskiej czy agro-
turystycznej.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Powiat Legionowski

Przewodnik 
turystyczny obszaru

Jeziora Zegrzyńskiego

Wartość projektu:
31 180,00 zł

Dofinansowanie: 
20 455,60 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r.
– luty 2014 r.
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Jezioro Zegrzyńskie na targach
Atrybuty Zalewu Zegrzyńskiego, obecnie określanego jako Je-
zioro Zegrzyńskie, prezentowane były m.in. na targach tury-
stycznych w Warszawie, Berlinie i Moskwie. Było to współ-
finansowane z unijnej dotacji i działo się w latach 2013-2014.
Dotacja na ten cel została przekazana ze środków LGD PZZ,
na realizację projektu – „Promocja walorów turystycznych, kra-
joznawczych i historycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego
na targach turystycznych w Polsce i zagranicą”. 
W ramach tej operacji beneficjent przeprowadził 3 komple-
ksowe działania. Polegały one na organizacji spotkań infor-
macyjnych z podmiotami branży turystycznej, działającymi na
obszarze LGD (7 gmin z powiatów: legionowskiego, wołomiń-
skiego i wyszkowskiego). Te zjazdy pomogły opracować wspól-
ną koncepcję promocji obszaru LGD. Następnym z tych dzia-
łań był udział w krajowych targach „LATO Targi Turystyki i Wy-
poczynku” zorganizowanych w Warszawie (kwiecień 2014 r.) 
oraz – udział w zagranicznych targach w Berlinie „ITB Berlin”
(Niemcy, marzec 2014 r.) i „MITT” w Moskwie (Rosja, marzec
2014 r.). Na targach bezpłatnie dystrybuowane były wcześniej
przygotowane m.in. katalogi usług turystycznych (w różnych
wersjach językowych) oraz przewodnik po regionie Jeziora Ze-
grzyńskiego. Te produkty promocyjne były także wykorzysty-
wane i nadal są – do informowania o regionie Jeziora Zegrzyń-
skiego przy innych okazjach. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.1:
Stworzenie markowego produktu 

turystycznego regionu
Przedsięwzięcie:
Marka dla Zalewu

Beneficjent:
Powiat Legionowski

Promocja 
walorów turystycznych, 

krajoznawczych 
i historycznych obszaru
Jeziora Zegrzyńskiego 

na targach turystycznych 
w Polsce i zagranicą

Wartość projektu:
33 081,96 zł

Dofinansowanie: 
21 427,27 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– lipiec 2014 r.
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Pływanie poprawia zdrowie 
i konkurencyjność! W gminie Nieporęt, a głównie wokół Zalewu Zegrzyńskiego

przeprowadzono kampanię o powstałym na początku 2012 r.
obiekcie sportowo-rekreacyjnym, Aquaparku FALA. Trwała rok,
od 1 września 2013 r. do 28 sierpnia 2014 r. Wykorzystano
w tym celu wolnostojące tablice bilbordowe formatu 6x3 m, 
tj. 18 m2. Ta kampania została dofinansowana i zrealizowana
w ramach projektu „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej
Aquaparku FALA w Stanisławowie Pierwszym”. Obejmowała
ona ekspozycję, montaż/demontaż i oświetlenie bilbordów. 
W opinii beneficjenta ta akcja reklamowa miała duży wpływ na
promocję i utrwalenie marki Zalewu Zegrzyńskiego jako miejsca
do aktywnego wypoczynku, uprawiania turystyki, a także miejsca
do zamieszkania. Aquapark FALA jest jedynym obiektem tego
typu na terenie gminy. Cała akcja doprowadziła do rozpo-
wszechnienia informacji, które wzmocniły świadomość spo-
łeczności lokalnej w zakresie rozwoju kultury fizycznej i zdro-
wego trybu życia. Dzięki kampanii wzrosła konkurencyjność
oferty turystycznej, sportowej i rekreacyjnej całego obszaru.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Nieporęt

Przeprowadzenie 
kampanii promocyjnej

Aquaparku „Fala” 
w Stanisławowie 

Pierwszym

Wartość projektu:
37 194,20 zł

Dofinansowanie: 
23 807,35 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– listopad 2014 r.



Prąd ze słońca
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 umożliwiło zastosowanie na obszarze Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” szeregu
proekologicznych działań. Dla przykładu dzięki finansowemu
wsparciu właściciele gospodarstw agroturystycznych instalują
na dachach kolektory słoneczne a przedsiębiorcy od funda-
mentów budują hurtownie przeznaczone na sprzęt bazujący
na odnawialnych źródłach energii. Dbałość o środowisko się
poprawia, a ku zadowoleniu rolników wynajmujących pokoje –
w ich gospodarstwach znacznie tanieją opłaty za prąd. Taką
właścicielką gospodarstwa rolnego, która prowadzi agrotury-
stykę, jest pani Jadwiga Tyska z miejscowości Zabłocie (gmina
Serock, powiat legionowski). Niedawno zrealizowała projekt –
„Zakup i montaż kolektorów słonecznych”. Kilka lat temu, gdy
wnioskowała o dotację na kolektory, były one jeszcze innowa-
cyjnym rozwiązaniem w najbliższej okolicy. Dzięki zainstalo-
waniu tych urządzeń jej gospodarstwo agroturystyczne stało
się bardziej przyjazne środowisku oraz znacznie obniżyły jej się
wydatki na ogrzewanie wody. W domu Jadwigi Tyskiej liczba
wynajmowanych gościom pokoi jest dwukrotnie większa od
pokoi zajmowanych przez domowników. Co warto dodać, przy
domu (wcześniej od kolektorów) zainstalowano przydomową
oczyszczalnię ścieków. Zarówno goście, jak i mieszkańcy wsi
Zabłocie oraz okolic mogą obecnie zapoznawać się z korzy-
ściami wynikającymi z użytkowania energii słonecznej. Opera-
cja „Zakup i montaż kolektorów słonecznych” umożliwiła osią-
gnięcie wcześniej zakładanych celów takich, jak: rozwój tury-
styki, zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz
podniesienie świadomości ekologicznej.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.3:
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Przedsięwzięcie:
AORTA – Akademia Obsługi 

Ruchu Turystycznego
Beneficjent:

Jadwiga Tyska

Zakup i montaż 
kolektorów 

słonecznych

Wartość projektu: 
ok. 23 000,00 zł
Dofinansowanie: 

16 587,30 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– kwiecień 2014 r.
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Nowa podłoga w sportowej hali
Również hala sportowa w Wieliszewie oraz jej otoczenie zmie-
niają się na korzyść za sprawą dotacji z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Dzięki realizacji projektu „Nowe oblicze
hali sportowej w Wieliszewie”, który współfinansowany był z bu-
dżetu działania „Odnowa i rozwój wsi”, w hali widowiskowo-
sportowej zamontowano nowoczesną podłogę. Z pewnością
odpowiednia jest ona i do treningów sportowych, i do tanecz-
nych. To przecież właśnie w Wieliszewie (gmina Wieliszew, po-
wiat legionowski) co roku odbywają się mistrzostwa, konkursy 
i festiwale, w których rywalizują i prezentują się zespoły tańca lu-
dowego. 
Operacji „Nowe oblicze hali sportowej w Wieliszewie” przy-
świecał taki cel ogólny, jak – rozwój turystyki. Ta inwestycja zo-
stała dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania „Par-
tnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Niewątpliwie obszar LGD PZZ
stanowi naturalne zaplecze turystyczno-rekreacyjne głównie
dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Dofinansowanie
modernizacji sali widowiskowo-sportowej podniosło więc ja-
kość lokalnych usług oraz konkurencyjność i opłacalność
oferty turystycznej obszaru. W wieliszewskiej sali od lat orga-
nizowane są cykliczne imprezy zarówno sportowe, jak i kultu-
ralne, które przyciągają turystów.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Wieliszew

Nowe oblicze 
Hali Sportowej 
w Wieliszewie

Wartość projektu:
398 000,00 zł

Dofinansowanie: 
153 818,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 

– grudzień 2014 r.
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Elegancki skwer i plac zabaw
W Łajskach (gmina Wieliszew) w 2014 r. zagospodarowano
skwer nieopodal ronda. W efekcie tych prac rodzice mają gdzie
usiąść a dzieci – bawić się. Porządne chodniki wyłożone kostką,
stoliczki i ławki, jakie znajdują się na skwerze, zachęcają star-
szych do odpoczynku, a różnorodne urządzenia zabawowe
typu: huśtawki, zjeżdżalnie czy piaskownica umożliwiają dzie-
ciom ciekawą zabawę, połączoną z ćwiczeniami fizycznymi.
Ta nowa atrakcja Łajsk została w większości kosztów sfinan-
sowana za sprawą dotacji, która pchodziła z budżetu Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i została przy-
znana na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej –
plac zabaw i skwer w Łajskach”. W ramach tej operacji przepro-
wadzono roboty rozbiórkowe i ziemne. Następnie wykonano
krawężniki i obrzeża, nawierzchnie z: kostki brukowej, płyt be-
tonowych ażurowych (grubości 10 cm), kruszyw oraz piasko-
wą (na placu zabaw) i gdzieniegdzie z kory. Jak widać na zdję-
ciach, plac wyposażono w nowe, kolorowe urządzenia zaba-
wowe i elementy małej architektury (m.in. ławeczki, kosze na
śmiecie). Ten teren został także ogrodzony i na stałe ozdobiony
zielenią. W ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej – plac zabaw i skwer w Łajskach” wydatki ponie-
siono również na sprawowanie nadzoru nad operacją oraz ro-
boty elektryczne takie, jak: instalacje oświetlenia placu i skweru
oraz wymagane pomiary.
Nowy skwer z placem zabaw przyczynił się do zwiększenia at-
rakcyjności Łajsk. W ocenie pracowników Urzędu Gminy Wie-
liszew za sprawą tego projektu nastąpiło propagowanie
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz integracja i roz-
wój społeczności lokalnej.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Wieliszew

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej 
– plac zabaw i skwer 

w Łajskach

Wartość projektu:
249 526,64 zł

Dofinansowanie: 
153 771,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r.

– grudzień 2014 r.
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Boiska w Dąbrówce i Józefowie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wal-
nie przyczynił się do rozwoju przyszkolnej bazy sportowo-re-
kreacyjnej. Wspaniałym tego dowodem jest gmina Dąbrówka,
która zrealizowała między innymi projekt – „Budowa boisk wie-
lofunkcyjnych na terenie gminy Dąbrówka”. Przyczynił się on
do powstania boisk przy Szkołach Podstawowych w Dąb-
rówce oraz Józefowie i generalnie – do poprawy infrastruktury
sportowej na obszarze tejże Gminy.
Dotacja przyznana ze środków LGD PZZ posłużyła na sfinan-
sowanie większości kosztów: dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej oraz robót ziemnych, podbudowy, wykonania na-
wierzchni boiskowych i robót brukarskich. Ponadto dofinan-
sowanie zostało wykorzystane na wyposażenie boiska do: piłki
ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz
ogrodzenie tego sportowego terenu.
Boisko w Józefowie jest zarządzane przez Dyrekcję Zespołu
Szkół w Józefowie. Zgodę dla potencjalnych chętnych na ko-
rzystanie z boiska wydaje dyrekcja szkoły. Powszechnie jest
ono udostępniane od poniedziałku do piątku, w godzinach od
16.30 do 20.00 oraz w soboty i niedziele po uprzednim zare-
zerwowaniu godziny i dnia. Z boiska mogą korzystać: 

• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub tre-

nera,
• zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem pro-

wadzącego,
• osoby fizyczne,
• uczestnicy lub kibice na organizowanych imprezach spor-

towych z udziałem publiczności,
• społeczność lokalna.

W regulaminie boiska w Dąbrówce wśród potencjalnych użyt-
kowników są jeszcze turyści. To boisko jest nieopodal terenu do
piłki nożnej oraz ogólnodostępnej bieżni lekkoatletycznej.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Dąbrówka

Budowa boisk 
wielofunkcyjnych 
na terenie gminy

Dąbrówka

Wartość projektu:
555 391,46 zł

Dofinansowanie: 
ok. 362 277,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r.
– marzec 2015 r.
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Dąbrówka i Somianka na filmowo
Również filmy o Somiance i Dąbrówce budują markę Jeziora
Zegrzyńskiego. To dobry materiał promocyjny. Powstał w efek-
cie dofinansowanego projektu – „Promocja turystyki szansą
rozwoju regionu – filmy promujące walory turystyczne gmin
Dąbrówka i Somianka”. Ukazane w nich miejscowości i gminy
(o takiej samej nazwie) znajdują się odpowiednio z powiecie
wyszkowskim i wołomińskim. W filmach zaprezentowano miej-
sca mniej znane i rozpropagowane, ale posiadające duże wa-
lory przyrodnicze, kulturowe lub turystyczne. To lokalne koś-
ciółki, cmentarze, pomniki przyrody itp. Filmy o Somiance i Dą-
brówce zostały wydane na kilku tys. płyt DVD. Nadzór arty-
styczny nad pracami sprawował prof. Stanisław Wieczorek,
dyrektor Instytutu Sztuka Mediów ASP, kurator Galerii Sztuki 
w Pałacu PAN w Jabłonnie. Zaangażowanymi w realizację fil-
mów byli również m.in. Zbigniew Szumera, dziennikarz i foto-
graf oraz działacz turystyczny oraz inni dziennikarze, publicyści
czy realizatorzy filmowi: Bożena Chlabicz, Marcin Kapiński,
Jakub Buragiewicz, Jacek Popiołek, Cezary Kopczyński (foto-
grafik) oraz Andrzej Sajdak. 
W realizacji tej operacji Stowarzyszenie współpracowało z lo-
kalnymi samorządami, działaczami kultury i organizacjami po-
zarządowymi. Projekt ten jest kontynuacją działań Stowarzy-
szenia, zrealizowanych wcześniej w ramach projektów LGD
PZZ, tj. nakręconych filmów promujących walory turystyczne
gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew. Jego celem jest
promocja regionu Zalewu Zegrzyńskiego. Dzięki niej następuje
wzrost zainteresowania tym terenem, rozwój infrastruktury tu-
rystycznej i okołoturystycznej.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.1:
Stworzenie markowego produktu 

turystycznego regionu
Przedsięwzięcie:
Marka dla Zalewu

Beneficjent:
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

Promocja turystyki
szansą rozwoju regionu 

– filmy promujące 
walory turystyczne 

gmin Dąbrówka 
i Somianka

Wartość projektu:
57 874,27 zł

Dofinansowanie: 
46 299,41 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– październik 2014 r.
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Szary dom kusi turystów
We wsi Jackowo Dolne, która znajduje się w powiecie wyszkow-
skim (gmina Somianka), można miło odpoczywać. W miejsco-
wym gospodarstwie agroturystycznym, którego właścicielką
jest Barbara Polak, niedawno wyposażono budynek o funkcjach
socjalno-rekreacyjnych. To efekt realizacji dofinansowanego pro-
jektu, który pierwotnie trafił do Lokalnej Grupy Działania „Part-
nerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. W budynku, który pani Basia
określa jako „szary dom”, znajduje się 40-metrowa sala z roz-
ległym widokiem na Bug i tarasem, osobna kuchnia oraz dwa
pomieszczenia z łazienkami na piętrze. Jeden pokój ma duży
balkon, z okna drugiego można oglądać sad. W efekcie ope-
racji „Wyposażenie pomieszczeń budynku o funkcjach so-
cjalno-rekreacyjnych służącym gościom wypoczywającym w go-
spodarstwie agroturystycznym” w szarym domu pojawiły się
m.in.: urządzenia multimedialne, zestaw wypoczynkowy, krze-
sła i stoły. A dla chętnie przyjeżdżających do gospodarstwa ar-
tystów malarzy sztalugi. Wyposażone zostały także łazienki 
i kuchnia, łącznie z urządzeniem do przygotowywania kawy.
W tym budynku już odbyły się pierwsze warsztaty i szkolenia.
Jego właścicielka jest rolniczką. Dla gości prowadzi zajęcia
edukacyjne o przyrodzie również dlatego, że jej gospodarstwo
agroturystyczne znajduje się na obszarze „Natura 2000 Dolina
Dolnego Bugu”. Ma ono profil ekologiczny i posiada certyfikat
ekoturystyczny nadany przez Społeczny Instytut Ekologiczny
z Warszawy. Dofinansowanie przyznane na wyposażenie bu-
dynku przyczyniło się do rozwijania turystyki i rekreacji na ob-
szarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.3:
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Przedsięwzięcie:
AORTA – Akademia Obsługi 

Ruchu Turystycznego
Beneficjent:

Barbara Polak 
Gospodarstwo Agroturystyczne 

„Dom nad Wierzbami”

Wyposażenie
pomieszczeń budynku 
o funkcjach socjalno-

rekreacyjnych służących
gościom wypoczywają-
cym w gospodarstwie

agroturystycznym

Wartość projektu:
46 631,10 zł

Dofinansowanie: 
35 458,75 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– marzec 2015 r.



165



166

Nowe tablice, gry, ławki itd.
Włodarze Serocka uzyskali dotację na realizację projektu –
„Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej
Serock-Jadwisin”. W jej następstwie na trasie zostało umiesz-
czonych kolejnych jedenaście tablic dydaktycznych, dwie gry
terenowo-edukacyjne „Leśne zagadki” i „Memo”, pięć nowych
ławek a pozostałe sześć – zmodernizowano. Zamontowano
tam również 10 nowych koszy oraz zmodernizowano miejsce
piknikowe. Na początku ścieżki ustawiono także witacz i tab-
licę z przebiegiem ścieżki.
Obecnie długość ścieżki wynosi około 2,5 km. Jej początek
jest na ulicy Rybaki, biegnie wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego i koń-
czy się w Rezerwacie Wąwóz Szaniawskiego. Na trasie, która
została wyznaczona w obrębie ciekawych miejsc pod wzglę-
dem zabytków oraz bogatej fauny i flory wodnej, znajduje się
między innymi: Rezerwat Jadwisin i Rezerwat Wąwóz Szaniaw-
skiego. Przed rewitalizacją na trasie znajdowało się 9 ławek, 
6 koszy, 6 tablic informacyjnych oraz miejsce piknikowe, w któ-
rym było 6 zadaszonych stolików z ławkami. 
Realizacja projektu „Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej krajo-
znawczo-turystycznej Serock-Jadwisin”, który został dofinan-
sowany ze środków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”, przyczyniła się do modernizacji obiek-
tów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej znajdujących
się na szlaku.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Miasto i Gmina Serock

Rewitalizacja 
ścieżki dydaktycznej 

krajoznawczo-turysty-
cznej Serock-Jadwisin

Wartość projektu:
35 045,20 zł

Dofinansowanie: 
22 793,61 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r.

– wrzesień 2014 r.
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Wodny Szlak Turystyczny
Dofinansowanie z PROW 2007-2013 umożliwiło opisanie i wy-
tyczenie Wodnego Szlaku Turystycznego. Operacja ta została
zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Roz-
woju Zalewu Zegrzyńskiego. Projekt ten obejmuje cały obszar
LGD PZZ, w szczególności: pas linii brzegowej dolnego Bugu
(znajduje się w gminach Dąbrówka i Somianka), Narwi i Je-
ziora Zegrzyńskiego (nieopodal miasta i gmin: Nieporęt, Ra-
dzymin, Serock, Wieliszew) oraz Wisły (na odcinku linii brze-
gowej gminy Jabłonna). Wytyczenie Szlaku oraz stworzenie pa-
pierowej mapy było jednak możliwe dopiero po uprzedniej in-
wentaryzacji atrakcji turystycznych, ich sfotografowaniu oraz po-
zycjonowaniu GPS. Członkowie Stowarzyszenia dokonali rów-
nież m.in.: 

– monografię „Wodnego Szlaku Turystycznego Jeziora Ze-
grzyńskiego”, która jest na stronie internetowej www.je-
ziorozegrzynskie.info oraz na płycie CD. Wraz z wersją ele-
ktroniczną mapy, monografia została powielona na 1 tys.
sztuk płyt CD, 

– na papierowej mapie szlaku turystycznego opisali wiele at-
rakcji przyrodniczych i turystycznych obszaru LGD (mapa
została wydana w nakładzie 2 tys. sztuk, na papierze wo-
doodpornym),

– na stronie www.jeziorozegrzynskie.info  umieścili aplikację
elektroniczną mapy.

Te zadania zostały przeprowadzone na podstawie dotowa-
nego projektu – „Turystyczna kraina Jeziora Zegrzyńskiego”.
Jego celem była i jest promocja atrakcji przyrodniczych, tury-
stycznych i kulturowych miast oraz gmin regionu Jeziora Ze-
grzyńskiego.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.1:
Stworzenie markowego produktu 

turystycznego regionu
Przedsięwzięcie:
Marka dla Zalewu

Beneficjent:
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

Turystyczna kraina
Jeziora Zegrzyńskiego

Wartość projektu:
57 906,80 zł

Dofinansowanie: 
41 719,20 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– październik 2014 r.
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Plac zabaw naprzeciwko młyna
W powiecie wyszkowskim, w odróżnieniu od legionowskiego,
większość terenów to typowe wiejskie okolice. Łąki i pola ciąg-
nące się kilometrami nikogo nie powinny tam więc dziwić.
Większy spokój, mniejszy ruch samochodowy oraz mniej tu-
rystów i gości powoduje, że łatwiej tam zapewnić dzieciom
bezpieczeństwo. Pod koniec 2014 r. utworzono w Suwinie
plac zabaw. Stało się to na podstawie projektu „Utworzenie
placu zabaw w miejscowości Suwin”. Operacja ta została
zrealizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, będącego składową częścią Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja była
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Za blisko 40 tys. zł gmina zakupiła zestawy zaba-
wowe dla maluchów i większych dzieci. To różnego rodzaju
huśtawki, a o ich korzystaniu najlepiej świadczy wydeptana
trawa. Na tym placyku, który znajduje się naprzeciwko starego
młyna, ustawiono także ławki i kosze na śmiecie. 
Tak więc, gdy rodzice czy inni opiekunowie będą pracować 
w polu, ich dzieci mają miejsce na spotkania, integrację i bez-
pieczniejszą zabawę. Operacja polegająca na urządzeniu placu
zabaw ma także na celu rozwijanie turystyki oraz rekreacji na
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez budowę
małej infrastruktury. To jednocześnie wpływa na: poprawę ja-
kości życia mieszkańców wsi oraz w pewnym zakresie – na
zaspokojenie potrzeb społecznych wsi.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Somianka

Utworzenie 
placu zabaw 

w miejscowości Suwin

Wartość projektu:
38 969,30 zł

Dofinansowanie: 
25 000,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– listopad 2014 r.
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Zabawa na „102”
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się place zabaw przy
szkołach. Takim strzałem w „10” jest także plac przy placówce
oświatowej w miejscowości Somianka (gmina Somianka, po-
wiat wyszkowski). Każda przerwa, wolna lekcja to dobra oka-
zja dla uczniów, by zaczerpnąć świeżego powietrza i zrege-
nerować siły na przyszkolnych zestawach zabawowych, m.in.
różnorodnych huśtawkach i bujawkach. Plac zabaw powstał 
w ramach projektu – „Utworzenie placu zabaw w miejscowo-
ści Somianka”. Operacja ta została dofinansowana a unijne
wsparcie przekazała Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Za-
lewu Zegrzyńskiego”. 
Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju”, będącego składową częścią
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja miała na celu rozwijanie turystyki oraz rekreacji na
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez budowę
małej infrastruktury dla celów rekreacyjnych oraz wypoczyn-
kowych. Projekt realizuje cel ogólny LSR – 1. Rozwój kapitału
społecznego, cel szczegółowy 1.4. – Aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej w tym emerytów, kobiet, młodzieży i osób
niepełnosprawnych a przede wszystkim cel ogólny – 3. Roz-
wój turystyki i cel szczegółowy – 3.2 Rozwój publicznej infras-
truktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Somianka

Utworzenie 
placu zabaw 

w miejscowości 
Somianka

Wartość projektu:
38 969,30 zł

Dofinansowanie: 
24 688,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– listopad 2014 r.
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Boisko przy Podstawówce
Dzięki dotacjom przybyło kolejne boisko. Zbudowano je w miejs-
cowości Guzowatka, która znajduje się w powiecie wołomiń-
skim i gminie Dąbrówka. Nowy obiekt sportowy znajduje się
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowatce. W ramach
dofinansowanego projektu utworzono boisko o nawierzchni
trawiastej i wymiarach 20,0 x 40,0 m. Przeprowadzona ope-
racja polegała między innymi na: usunięciu warstwy humusu 
i wyrównaniu powierzchni. Potem położono warstwę ziemi
urodzajnej, ułożono mieszankę torfu i piasku z nawozami mi-
neralnymi, a następnie wysiano trawy przeznaczone do inten-
sywnej eksploatacji. Potem zamontowano dwie bramki stalowe
do piłki ręcznej o wymiarach 2,0 x 3,0 m. Całość prac prze-
prowadzono zgodnie z projektem „Budowa boiska przy Pub-
licznej Szkole Podstawowej w Guzowatce”. Celem tej operacji
było umożliwienie społeczności lokalnej rozwijania rekreacji, tu-
rystyki oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 3:
Rozwój turystyki

Cel szczegółowy CS 3.2:
Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie:

AORTA – Akademia Obsługi 
Ruchu Turystycznego

Beneficjent:
Gmina Dąbrówka

Budowa boiska 
przy Publicznej Szkole

Podstawowej 
w Guzowatce

Wartość projektu:
33 296,10 zł

Dofinansowanie: 
20 260,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r.

– wrzesień 2014 r.



Projekty realizujące 
Cel Ogólny 4 
Waloryzacja zasobów 
przyrodniczych i kulturowych

9



„Święto Darów Ziemi”
Aż trzykrotnie „Święto Darów Ziemi” uzyskało dofinansowanie
z PROW 2007-2013. Dotowane imprezy odbyły się w 2011,
2012 i 2013 r. W ich organizacji uczestniczyły: Urząd Miasta 
i Gminy w Serocku; Parafia w Woli Kiełpińskiej; Koła Gospodyń
Wiejskich; Stowarzyszenie Woda i Las; Ochotnicza Straż Po-
żarna w Woli Kiełpińskiej; Związek Działkowców i Pszczelarzy;
koła wędkarskie; Ośrodek Doradztwa Rolniczego; 20 sołectw
(spośród 28 w gminie) oraz młodzież szkolna. Takie wydarze-
nia przyczyniają się do rozwoju tradycji dożynkowych o cha-
rakterze religijno–folklorystycznym, a także podtrzymywania toż-
samości serockich wsi. Święto jest także doskonałą okazją na
promocję dla lokalnych rolników, sadowników i wytwórców.
Ponadto impreza przyczynia się do wyrównania dostępu do
kultury między miastem a wsią. Święto od wielu lat organizowa-
ne jest w małej wsi – Wola Kiełpińska, oddalonej od Serocka
o około 4 km. Obchody rozpoczynają się od uroczystej mszy,
podczas której święcone są dary i wieńce przygotowane m.in.
przez gminne sołectwa (20 sołectw). Potem owoce, warzywa,
przetwory itd. wystawiane są do prezentacji i smakowania. Rów-
nież zagraniczni goście, głównie z Litwy, udostępniali dary do
bezpłatnej degustacji. Zgodnie z dożynkowym zwyczajem,
przedstawiciel lokalnych władz całuje dożynkowy chleb i łamie się
nim z mieszkańcami. Na obchody przybywa około 1500 osób.

Piotr Kowalczyk, dyrektor Ośrodka Kultury w Serocku:
Obchody święta rozpoczęliśmy w latach 90. XX wieku. Po-
czątkowo pod nazwą „Święto pieczonego ziemniaka”, później
jako „Święto pól i lasów”, a od 2000 r. nazwaliśmy to przed-
sięwzięcie  „Świętem Darów Ziemi”. Impreza rozwijała się stop-
niowo, od maleńkiej imprezy do dużej, w której uczestniczą
mieszkańcy wszystkich miejscowości i grup środowiskowych.
Teraz nikogo nie trzeba namawiać do czynnego uczestniczenia
w święcie. Praktycznie wszystkie sołectwa przynoszą swoje
wieńce, kosze z darami, a swoje stoiska wystawiennicze przy-
gotowują  m.in.: pszczelarze, rybacy, sadownicy oraz koła gos-
podyń. Zaszła więc konieczność powiększenia terenu imprezy.
To cykliczne święto obchodzimy w pierwszą lub drugą niedzielę
września. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu jesteśmy
w stanie przygotować atrakcyjny program i gościć większą liczbę
uczestników. Otrzymane dotacje pokrywały średnio 50-60%
kosztów organizacji imprezy. Przy pisaniu projektów projektów
początkowo korzystaliśmy z pomocy fachowców, natomiast
od 2-3 lat sporządzamy je samodzielnie ze 100% skuteczno-
ścią.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Serocku

Święto Darów Ziemi

Wartość projektu:
25 533,14 zł

Dofinansowanie: 
18 234,79 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– październik 2011 r.
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Święto Darów Ziemi

Wartość projektu:
39 629,85 zł

Dofinansowanie: 
23 338, 37 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r.  

– październik 2012 r.
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Święto Darów Ziemi

Wartość projektu:
32 771,68 zł

Dofinansowanie: 
19 400,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r.

– październik 2013 r.
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Konkurs tańców narodowych „Mazur”
„X Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich – Mazur 2010 Wie-
liszew” odbył się w 2010 r. (kwiecień).  Rywalizacja i okolicznoś-
ciowe występy odbyły się na parkiecie hali sportowej w Wieli-
szewie. Konkurs „Mazur”, który cyklicznie odbywa się w gmi-
nie Wieliszew, nawiązuje do tradycji starych polskich balów, 
a rywalizacja w tańcach polskich to nowe zjawisko w polskim
nieprofesjonalnym ruchu artystycznym. W trakcie konkursu pary
taneczne prezentują polskie tańce narodowe. Wykonują więc
poloneza oraz krakowiaka tańczonego już w XV i XVI w., nieco
młodszego – mazura, a także – kujawiaka i oberka. W przerwach
konkursu zgromadzona licznie publiczność podziwiała również
występy zespołów folklorystycznych. Dofinansowanie tego
przedsięwzięcia wpłynęło na poprawę jakości życia na obsza-
rach wiejskich, bo w pewnym stopniu zaspokojone zostały po-
trzeby kulturalne mieszkańców. Ta inicjatywa spowodowała
również wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Wieliszew
oraz była okazją do promowania obszarów wiejskich. Kulty-
wowanie tego typu konkursów umożliwia także zachowanie
dziedzictwa kulturowego, jakim są polskie tańce narodowe.
Organizacją konkursu zajmował się samorządowy Ośrodek
Kultury i to on uzyskał dotację z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013 (PROW).

Dariusz Skrzydlewski, dyr. Ośrodka Kultury w Wieliszewie:
Dotychczas udało nam się pozyskać dotacje zarówno na or-
ganizację festiwali, konkursów, jak  i warsztatów o charakterze
wokalno-tanecznym. Każde z tych dofinansowań w znaczny
sposób nam pomogło, ponieważ projekty, na które otrzyma-
liśmy dofinansowanie, mogły być realizowane w pełni, na wy-
sokim poziomie. Obecnie nasz budżet jest mniejszy niż w latach
poprzednich, dlatego też  dodatkowe środki finansowe, pozy-
skiwane dzięki wnioskom składanym do Lokalnej Grupy Dzia-
łania, są nam bardzo potrzebne. 
W organizowanych przez nas ogólnopolskich konkursach tań-
ców polskich „Mazur” rokrocznie bierze udział około 40 ze-
społów z całej Polski, czyli około 200 par. Rywalizują ze sobą
pary, które ubrane są w stroje wizytowe, tj. takie, w jakich tań-
czono w XVIII i XIX w. na polskich salonach.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie

X Ogólnopolski 
Konkurs Tańców 

Polskich – Mazur 2010 
Wieliszew

Wartość projektu:
36 703,20 zł

Dofinansowanie: 
21 512, 93 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– kwiecień 2011 r.
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„Promyki” w Grecji
Dotacja pokryła też część kosztów udziału „Promyków” w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Kultury EARTHDANCERS. Impreza
ta zorganizowana była w Grecji, na przełomie sierpnia i wrześ-
nia 2010 r. Zespół Tańca Ludowego „Promyki”, działający przy
Ośrodku Kultury w Wieliszewie, zaprezentował się tam w kilku
występach. Oglądała go grecka publiczność oraz uczestnicy
festiwalu, czyli 8 zespołów z 9 państw. Zespół „Promyki” wy-
stąpił na festiwalu, który został zorganizowany przez Departa-
ment Kultury gminy Agios Stefanos, oddalonej 30 km od Aten.
Właśnie z tą gminą władze gminy Wieliszew podpisały poro-
zumienie w 2009 r. Organizator festiwalu był odpowiedzialny za
promocję imprezy w greckiej prasie, radiu i telewizji. Do Grecji
wyjechało 50 osób z Polski, wśród których byli tancerze z grupy
dziecięco-młodzieżowej. Ten wyjazd odbyłby się nawet bez
dotacji z PROW 2007-2013, natomiast wsparcie finansowe
umożliwiło udział w tym artystycznym wydarzeniu większej licz-
bie osób. Dotacja pozwoliła podczas festiwalu m.in. lepiej wy-
promować się polskiemu zespołowi za sprawą większej liczby
materiałów reklamowych i promocyjnych. Ponadto wsparcie
finansowe przyczyniło się do realizacji celów zapisanych w Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. Nastąpiła bowiem promocja lokalnej
twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa,
a także kreowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz pol-
skich twórców za granicą. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Udział 
ZTL PROMYKI 

w Międzynarodowym
Festiwalu w Grecji 
– promocja lokalnej 

twórczości 
kulturalnej

Wartość projektu:
48 110,00 zł

Dofinansowanie: 
24 999,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– kwiecień 2011 r. 
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X Festiwal Pieśni i Tańców Polskich
Dotacja ze środków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Za-
lewu Zegrzyńskiego” została przyznana na organizację jubileu-
szowego – X Festiwalu Pieśni i Tańców Polskich. Wstęp na tę
imprezę jest bezpłatny. Corocznie festiwal ma formę  przeglądu
i uczestniczą w nim zespoły reprezentujące określony region et-
nograficzny. Jubileuszowy festiwal (podobnie jak poprzednie) był
także okazją do prezentacji gospodarzy, czyli wieliszewskiego
Zespołu Ludowego „Promyki”. Po festiwalu odbyło się spotka-
nie integracyjne dla tancerzy, tancerek i ich opiekunów. Przygo-
towane zostały również: wystawa fotograficzna, prezentacja
strojów ludowych oraz wystawa ludowych instrumentów mu-
zycznych. Ta ostatnia została zorganizowana we współpracy 
z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Te ekspozycje można
było oglądać do końca listopada 2010 r. w Gminnym Centrum
Kultury w Łajskach. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, przyznane na festiwal, służyło realizacji kilku
celów. Przyczyniło się do: wzmocnienia poczucia tożsamości
ludowej, regionalnej i ogólnopolskiej; budowania więzi kulturo-
wej, a także rozwijania współpracy w dziedzinie zachowania
oraz popularyzowania folkloru i sztuki ludowej. Nastąpiła także
promocja wartościowych zjawisk życia kulturalnego i artystycz-
nego oraz ochrona folkloru i sztuki ludowej. Ponadto festiwal 
i towarzyszące mu wydarzenia przyczyniły się do rozbudzenia
potrzeby tańczenia polskich tańców i śpiewania polskich pieśni
narodowych. Dodatkowo - festiwalowe tańce i pieśni narodowe
uświetniły obchody Święta Niepodległości.

Dariusz Skrzydlewski, dyr. Ośrodka Kultury w Wieliszewie:
Festiwal Pieśni i Tańców Polskich organizujemy każdego roku, 
w listopadzie, w przeddzień Święta Niepodległości. Z biegiem
lat stał się wydarzeniem ogólnopolskim. Nie ma on formuły kon-
kursowej, a prezentują się na nim zaproszone przez nas zespoły
pieśni i tańca. W dwunastoletniej historii gościliśmy: Ludowy
Zespół Artystyczny „Serock” (dwukrotnie), Ludowy Zespół Dzie-
cięcy „Nieporęcak”, ZPiT „Wyszków” (trzykrotnie), Ludowy Ze-
spół Artystyczny SGGW „Promni” im. Zofii Solarzowej, ZPiT
„Mała Warszawianka”, ZPiT UW „Warszawianka” (czterokrot-
nie), ZTL „Kościelec”, Regionalny Zespół BARTUSIA OBROCH-
TY z Zakopanego, Zespół „Białodunajcanie” z Białego Dunajca,
ZPiT „Małe Podlasie” Siemiatycze, „Kuźnię Artystyczną” Wila-
nów, ZPiT „Kościerzyna”, Kaszubski Zespół Folklorystyczny
„Krebane” z Brus, ZPiT „Malbork”, ZPiT „Kurpie” Ostrołęka, 
a także Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Cepelia Poznań”. Na
festiwalu prezentują się również gospodarze – ZTL „Promyki”
Wieliszew i Gminny Chór „Marzenie”.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Festiwal Pieśni 
i Tańców Polski

Wartość projektu:
34 354,00 zł

Dofinansowanie: 
21 867,98 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– kwiecień 2011 r.
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Witacze w gminie Wieliszew
Dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” na drogach dojazdowych
do gminy Wieliszew pojawiły się cztery witacze. Jeden stoi na
granicy z gminą Jabłonna (przy drodze powiatowej w miejs-
cowości Olszewnica Stara). Drugi witacz znajduje się przy wo-
jewódzkiej drodze nr 632, przy zaporze wodnej w Dębem.
Trzeci zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 631 w miej-
scowości Janówek Pierwszy (na granicy z Nowym Dworem
Mazowieckim), a czwarty witacz jest w Wieliszewie, na granicy
z gminą Nieporęt. Ponieważ realizacja tej inwestycji miała wes-
przeć promocję gminy oraz podnieść jakość informacji tury-
stycznej, witacze są dobrze widoczne. Witają więc wjeżdżają-
cych, zachęcają do odwiedzenia gminy oraz inwestowania 
w niej, a także promują gminę poprzez ukazanie jej zalet. Po-
nadto witacze ułatwiają dojazd mieszkańcom sąsiednich gmin,
miast a nawet Warszawy na wiele imprez organizowanych 
w gminie Wieliszew. W konsekwencji wzrasta prestiż marki gmi-
ny Wieliszew, bo witacze utrwalają w świadomości gości po-
zytywne skojarzenia z tym miejscem – jako terenem dobrym do
spędzania wolnego czasu.
Gmina Wieliszew, szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu,
została intensywnie rozbudowana. W następstwie coraz wię-
cej osób poszukuje w Internecie informacji o tym terenie. Do-
wodem na to jest  wzrost  liczby gości odwiedzających stronę
internetową www.wieliszew.pl. Ponieważ na terenie gminy przy-
bywa także działkowiczów, spędzających wolny czas właśnie
tutaj, w gminie wzrasta ruch turystyczny. To z kolei działa mobi-
lizująco na lokalnych mieszkańców i powstają nowe firmy
umożliwiające wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu ruchu tu-
rystycznego. W gminie powstają tym samym nowe miejsca
pracy. 

Anna Choma, sekretarz gminy Wieliszew:
Witacze są wizualizacją bramy wjazdowej do naszej gminy.
Przez gminę Wieliszew przebiegają drogi wojewódzkie i często
osoby przejeżdżające przez nasze miejscowości nie do końca
zdają sobie sprawę, w którym miejscu się znajdują na poli-
tycznej mapie Polski. Z pewnością dzięki witaczom mniej osób
pogubi się w terenie. Witacze są naszą wizytówką i przywita-
niem na wjeździe na teren gminy. Zrealizowanie tej operacji
wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez
promowanie obszarów wiejskich wśród szerokiego grona tu-
rystów, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej
gminy.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.2:

Ochrona i rewitalizacja materialnego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gmina Wieliszew

Witamy 
w Wieliszewie

Wartość projektu:
31 720,00 zł

Dofinansowanie: 
18 200,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 
– luty 2011 r.
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Magia starych fotografii
Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej po-
wstał szczególny album. Szczególny z kilku względów. Wzbu-
dził bardzo duże emocje, zawiera archiwalne fotografie mie-
szkańców ziemi dąbróweckiej, a prace nad nim trwały ponad
rok. Album „Ocalić tożsamość” zawiera również archiwalne
dokumenty społeczności gminy Dąbrówka. Jego wydanie zo-
stało dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” (PROW 2007-2013). Realizacji tej
operacji przyświecało kilka celów. Z pewnością dzięki niej:
mieszkańcy bardziej identyfikują się (szczególnie dzieci i mło-
dzież) z miejscem pochodzenia, zacieśniły się więzi lokalne
oparte na świadomości wspólnego dziedzictwa, a ponadto
album przyczynił się do popularyzacji wiedzy o przeszłości, po-
głębienia świadomości historycznej oraz zwiększenia szacunku
dla minionych czasów. W trakcie gromadzenia materiałów,
Gminne Centrum Kultury zebrało około 1000 starych fotogra-
fii i kilkadziesiąt dokumentów. Wyselekcjonowano ponad 200
zdjęć  i dokumentów, które zostały wyretuszowane i poddane
wszelkiej niezbędnej obróbce. Nad projektem albumu praco-
wały: Anna Maniecka, Agnieszka Nowińska i Magdalena Kar-
łowicz-Iwanicka. W pracach uczestniczyli także: Jarosław Stry-
jek (rys historyczny), dr Jacek Szczepański (recenzent) oraz
Bogusław Lackoroński  (kwestie prawne). Opracowaniem i re-
dakcją tekstów zajmowała się Agnieszka Nowińska. 

Anna Maniecka, dyrektor GCK w Dąbrówce:
Wszystko zaczęło się od pomysłu na wystawę poświęconą
gminie Dąbrówka, na organizację której dofinansowanie otrzy-
maliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Wystąpiliśmy do miesz-
kańców z apelem o udostępnienie zdjęć z prywatnych zbiorów.
Nasza prośba spotkała się z ciepłym odbiorem. Zebraliśmy kil-
kaset starych fotografii, wykonanych do 1960 r., prezentują-
cych pokolenia mieszkańców ziemi dąbróweckiej. Na werni-
sażu często słyszeliśmy opinie, że z tych materiałów mogłaby
powstać piękna książka. Do tego, by powstała, należało jednak
uzupełnić zbiory, wybrać te fotografie, które znajdą się w albu-
mie, wyretuszować je i opisać. Wystąpiliśmy więc z wnioskiem
o dofinansowanie i udało się. Album wydany został w nakładzie
1 tys. sztuk. Wręczaliśmy go osobom i rodzinom, które udo-
stępniły nam zdjęcia. Obecnie wręczamy go dzieciom jako na-
grodę albo gościom w celu promowania gminy. Ten album ma
dla nas ogromną wartość sentymentalną. Bez dotacji by nie
powstał. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gminne Centrum Kultury 

w Dąbrówce

„Ocalić 
Tożsamość” wydanie 

albumu zawierającego 
archiwalne zdjęcia 

i dokumenty
społeczności Gminy

Dąbrówka

Wartość projektu:
45 337,01 zł

Dofinansowanie: 
20 491,80 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.  

– grudzień 2011 r.
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Folklorystycznie w Dąbrówce
„Folklor w Krainie Bugu” i „Folklor w Krainie Bugu II” to dwie
edycje przedsięwzięcia, które były wielką atrakcją dla miesz-
kańców, nie tylko gminy Dąbrówka. Ponieważ operacje te zo-
stały dofinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, dlatego zapraszani na
nie  byli równie gorąco mieszkańcy LGD oraz osoby wypo-
czywające nad Zalewem i w miejscowościach nadbużańskich.
Zarówno pierwszy projekt, jak i drugi, realizowany był w dwóch
etapach. W pierwszym etapie obchodzona była Noc Święto-
jańska (czerwiec, miejscowość Chruściele), natomiast drugim
– był festiwal zespołów folklorystycznych (sierpień). Celem tych
operacji było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
poprzez kultywowanie rodzimych tradycji, zwyczajów, obrzę-
dów oraz poznawanie folkloru zarówno lokalnego, krajowego,
jak i zagranicznego.
Obchody Nocy Świętojańskiej, które w 2012 r. zorganizowano
w Chruścielach, rozpoczęły się od rozpalenia ognisk. Panie
wskrzeszające ogień były wtedy opasane bylicą, bo według
dawnych wierzeń, ma ona moc oczyszczającą. Dawniej roz-
palane ogniska traktowane były jako sposób na odpędzanie
złych duchów, a w stosunku do czarownic – na pozbawianie
ich mocy. Mężczyźni z gminy Dąbrówka, biorący udział w tej
zabawie,  rozpalili natomiast ognisko na polach, gdyż takie
działanie, jak sądzono drzewiej, miało zapewnić urodzaj i do-
bro inwentarza. W kolejnych etapach tego magicznego wie-
czoru na estradzie pojawiały się członkinie: Koła Gospodyń
Wiejskich z Chruściel, Koła Gospodyń Wiejskich z Chajęt, To-
warzystwa Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” i Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Dąbrowianki”. Potem tańczyły dzieci ze szkoły
podstawowej w Kruszu i prezentowały takie tańce jak: kuja-
wiak, krakowiak czy taniec z wiankami. Następnie organizato-
rzy przeprowadzili wiele sobótkowych wróżb, konkursów, a na-
stępnie odbyło się puszczanie wianków na wodę. Kolejnym
etapem Sobótki była zabawa taneczna, w trakcie której poja-
wiły się trzy dziewczyny wyglądające jak nimfy leśne. Wyko-
nały na scenie efektowny układ taneczny, który wespół z ko-
lorami fluorescencyjnymi dawał magiczne wrażenie. Organiza-
torzy tej imprezy to: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce,
wójt gminy Dąbrówka, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąb-
rówce, sołtys wsi Chruściele oraz KGW „Chruścielanki”.
Druga część projektu „Folklor w krainie Bugu” została prze-
prowadzona 27 sierpnia 2011 r. Na scenie przy Urzędzie Gmi-
ny Dąbrówka pojawił się Zespół Pieśni i Tańca ze Stalowej Woli
„Lasowiacy" oraz Zespół Pieśni i Tańca z Mielca „Rzeszowia-
cy”. Następnie występowała gminna reprezentacja, czyli: Koło

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gminne Centrum Kultury 

w Dąbrówce

Folklor 
w Krainie Bugu

Wartość projektu:
31 596,59 zł

Dofinansowanie: 
19 672,13 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– wrzesień 2011 r.

180



Folklor 
w Krainie Bugu II

Wartość projektu:
22 019,19 zł

Dofinansowanie: 
25 000,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2011 r. 

– wrzesień 2012 r.
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Gospodyń Wiejskich z Chajęt, Koło Gospodyń Wiejskich z miej-
scowości Chruściele, Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki 
i Towarzystwo Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki”. Ich pre-
zentacje wplotły się pomiędzy występy uczestników VII Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Warsfolk”. Między innymi były to
zagraniczne zespoły: „Svitanak” z Białorusi oraz „Doruletul” 
z Rumunii.

Anna Maniecka, dyrektor GCK w Dąbrówce:
Zorganizowaliśmy dwie edycje cyklicznych imprez pt. „Folklor
w krainie Bugu”. Każda podzielona była na dwa etapy. W czer-
wcu odbywały się obchody „Nocy Świętojańskiej”, zaś w sierp-
niu organizowany był festiwal folklorystyczny. Noc Świętojań-
ską celebrowaliśmy w Chruścielach, nad stawem. Podczas im-
prez przeprowadzano konkursy, zabawy i inscenizacje nawią-
zujące do dawnych tradycji i obrzędów. Punktem kulminacyj-
nym było puszczanie wianków na wodę i pokazy teatrów
ognia.  Nie zabrakło też zabawy tanecznej. Z kolei podczas fes-
tiwali folklorystycznych prezentowały się zespoły ludowe z Pol-
ski i z zagranicy, uczestnicy  Międzynarodowego Festiwalu Folk-
lorystycznego „Warsfolk Festiwal”. Festiwal był niesamowitą oka-
zją do poznania folkloru i kultury innych krajów. Dzięki dofinan-
sowaniu było nas stać na ustawienie profesjonalnej sceny z za-
daszeniem, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia oraz wiele
ciekawych atrakcji.
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Cichociemni, Kołaków i ludzka pamięć!
mocnicze i posiłek. W ramach centralnych obchodów odbyła się
polowa Msza Święta z udziałem Orkiestry Wojska Polskiego. Na-
stępnie na okolicznościowym pikniku zaprezentowano pojazdy
militarne i sprzęt wojskowy oraz zaserwowano wszystkim woj-
skowy specjał, czyli – grochówkę. By uczestnicy tych wydarzeń
byli bezpieczni – wynajęta została ochrona, czuwała opieka me-
dyczna i obsługa sanitarna. Dodatkowo organizatorzy wykupili
także polisę OC dotyczącą imprezy niemasowej. Część budżetu
na tę uroczystość wykorzystano również na druk ulotek, plaka-
tów, banerów, zaproszeń i wydruki wielkoformatowe. Wykonano
także reportaż fotograficzny. Wszystkie te działania były realiza-
cją wcześniej założonych celów. Do tych ostatnich zaliczały się
np. promocja lokalnego dziedzictwa historycznego oraz eduka-
cja patriotyczna dzieci, młodzieży i społeczeństwa. W obcho-
dach mógł wziąć udział każdy zainteresowany a  kierowane one
były do mieszkańców LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
oraz osób wypoczywających nad Zalewem Zegrzyńskim, w miej-
scowościach nadbużańskich. 

Anna Maniecka, dyrektor GCK w Dąbrówce:
Obchody  bez dotacji nie byłyby tak atrakcyjnie przygotowane.
Uroczystości upamiętniające zrzuty żołnierzy cichociemnych na
terenie naszej gminy, organizowane są od 2006 r. Do tej pory
miały raczej kameralny charakter, odbywały się Msze Święte,
koncerty pieśni patriotycznych, a po nich spotkania pod Pomni-
kiem Chwały Oręża Polskiego, gdzie składano kwiaty. Z uwagi
na fakt, że w 2014 r.  mijała 70. rocznica zrzutu, w tym roku zmarł
również generał Stefan Bałuk ps. „Starba”, który brał udział w sko-
kach ’44, i był wielokrotnie na naszych obchodach, wspólnie
z wójtem gminy, postanowiliśmy w sposób szczególny uczcić
pamięć cichociemnych oraz żołnierzy AK i zorganizować uro-
czystość o szerszym zasięgu.  Zależało nam na tym, aby jak naj-
więcej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców obszaru do-
wiedziało się o tym wydarzeniu. Przeprowadziliśmy grę terenową,
w której udział wzięło 12 drużyn ze szkół całego powiatu. Uczest-
nicy gry mieli okazję sprawdzić się w trudnych warunkach, 
a przede wszystkim poznać tajniki działalności cichociemnych.
Najlepsi w nagrodę otrzymali tablety! Główne uroczystości odbyły
się na leśnej polanie, w okolicach dokonania zrzutu. Była msza
święta polowa, uroczysty apel pamięci, złożenie kwiatów z opra-
wą orkiestry Wojska Polskiego. Ostatnim elementem miała być
rekonstrukcja zrzutu żołnierzy cichociemnych, która nie odbyła
się z powodu złych warunków atmosferycznych. Mimo to, uczest-
nicy obchodów mieli możliwość skorzystania z wielu innych at-
rakcji, zwiedzali przygotowane wystawy i miasteczko wojskowe.

W maju 2014 r., w okolicach lądowania, zorganizowano obchody
70. rocznicy zrzutu żołnierzy cichociemnych na placówkę od-
biorczą „Imbryk” pod Kołakowem. Za sprawą dotacji, pozyskanej
ze środków LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, uroczy-
stości te miały wspaniałą oprawę. W ramach dofinansowanego
projektu „Żołnierze niezłomni. Kołaków 1944. Pamiętamy” ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięli udział w grze te-
renowej związanej z historią zrzutów cichociemnych. W czasie tej
przygody mieli zapewnione: ubezpieczenie, opiekę medyczną,
zestawy startowe tzn. – koszulki z nadrukiem, wodę, materiały po-

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gminne Centrum Kultury 

w Dąbrówce

Żołnierze niezłomni.
Kołaków 1944. 

Pamiętamy.

Wartość projektu:
41 804,67 zł

Dofinansowanie: 
29 111,45 zł

Okres realizacji:
maj 2013 r. 

– czerwiec 2014 r.
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Konkursy, pokazy, wystawa, festyn i sesja
ne, m.in.: dokumenty, rzeźby św. Rocha i św. Floriana z XVIII w.,
obraz z XVII w. św. Anny z Dzieciątkiem i Madonną, drogocenne
ornaty, ławy kościelne, a także fotografie wnętrza kościoła,
stare zdjęcia z uroczystości kościelnych, pamiątki I Komunii
Świętej, portrety księży oraz innych osób związanych z para-
fią. Powód organizacji festynu historycznego również powią-
zany był z kościołem, a mianowicie – 570 rocznica powstania
parafii. W trakcie festynu przedstawiano lokalną historię, tra-
dycje i kulturę gminy z elementami rekonstrukcji najważniej-
szych wydarzeń historycznych. Zwieńczeniem dotowanego
projektu była kolejna wystawa  oraz sesja historyczna „Nasza
historia – nasza pamięć. Dąbrówka na historycznej mapie Ma-
zowsza”. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia i dokumenty
związane z historią gminy i parafii w Dąbrówce, natomiast przy-
gotowane prelekcje (wzbogacone prezentacjami multimedial-
nymi) dotyczyły gminy Dąbrówka. Podsumowując – mnóstwo
atrakcji. Jakie jednak cele przyświecały organizacji tego projektu?
Było ich kilka, a głównym – wzmocnienie identyfikacji miesz-
kańców (szczególnie dzieci i młodzieży) z miejscem pocho-
dzenia oraz budowanie więzi lokalnych. Ważnym celem było
także podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Ponadto
operacja ta przyczyniła się do: popularyzacji wiedzy o przeszło-
ści, pogłębienia świadomości historycznej oraz pobudzenia
szacunku dla tradycji.

Anna Maniecka, dyrektor GCK w Dąbrówce:
Projekt „Śladami  historii dąbróweckiej ziemi” składał się z kilku
etapów. Generalnie miał zachęcić mieszkańców do poszuki-
wania swych korzeni. Od marca do czerwca we wszystkich
szkołach przeprowadzonych było 12 konkursów. Dzięki dofi-
nansowaniu były one poprzedzone warsztatami z profesjona-
listami. W konkursach uczestniczyły także przedszkolaki. Dla
nich przewidziane były spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy, które prezentowały różne wiejskie zwyczaje.
Członkinie opowiadały jak dawniej wyglądało życie na wsi. Po-
kazywały np. kiszenie kapusty, przędzenie na kołowrotku, pra-
sowanie żelazkiem na parę, czy pranie na tarach. Kolejnym
etapem tego przedsięwzięcia był festyn historyczny. Na nim
prezentowały się grupy historyczne z różnych epok, np. Sło-
wianie, szlachta. Ostatnim etapem projektu „Śladami historii
dąbróweckiej ziemi” była sesja historyczna i wystawa. Podoła-
liśmy organizacji dzięki temu, że były na to pieniądze. Po pro-
stu fakt, że projekt można napisać, a potem zrealizować –
dodaje człowiekowi skrzydeł. Mamy mnóstwo nowych pomy-
słów, ale potrzebujemy wsparcia finansowego do ich realizacji.

Cykl dofinansowanych wydarzeń w ramach projektu „Śladami
historii dąbróweckiej ziemi” odbył się na terenie gminy Dąbrówka.
Przedsięwzięcie to umożliwiło mieszkańcom bliższe poznanie
historii gminy Dąbrówka, a także wiązało się z 570 rocznicą po-
wstania parafii i kościoła parafialnego. Odbyły się więc konkursy:
plastyczne, dziennikarskie, historyczne, a także spotkania przed-
szkolaków z czterema lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich.
W sali Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowana została wy-
stawa prac pokonkursowych, natomiast w sali widowiskowej
Gminnego Centrum Kultury zaprezentowano eksponaty kościel-

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
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Śladami historii
dąbróweckiej ziemi

Wartość projektu:
38 784,72 zł

Dofinansowanie: 
25 000,00 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r.

– październik 2012 r.



Doskonalenie polskich tańców narodowych
Unijna dotacja ze środków Lokalnej Grupy Działania „Partner-
stwo Zalewu Zegrzyńskiego” została przyznana również na or-
ganizację warsztatów tanecznych. Adresowane one były do
uczestników X Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich –
Mazur 2010 Wieliszew. Trwały 2 dni, tj. 9-10 kwietnia 2010 r.
i, dla poszczególnych kategorii wiekowych, odbywały się na
terenie: hali sportowej w Wieliszewie, hali sportowej Zespołu
Szkół w Dębem, sali ośrodka ZETOM w Jachrance oraz sali
ośrodka CSK w Jachrance. Podczas warsztatów doskona-
lono technikę polskich tańców narodowych, czyli: poloneza,
krakowiaka, oberka, mazura i kujawiaka. Zajęcia te prowa-
dzone były przez wybitnych specjalistów. Odbyły się w związku
z dynamicznym rozwojem polskiej sceny tanecznej i często
zmienianymi przepisami. Właśnie ze względu na ten fakt, jed-
nym z tematów warsztatów było wskazanie najczęstszych błę-
dów, jakie pojawiają się na skutek złej interpretacji przepisów
i systematyki. Przeprowadzenie warsztatów przyczyniło się do
realizacji kilku celów. Między innymi nastąpiło: wzmocnienie
poczucia tożsamości regionalnej, promocja wartościowych
zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także  rozbudze-
nie ambicji i potrzeby tańczenia polskich tańców narodowych,
szczególnie wśród młodzieży. Realizacja tej operacji wpłynęła
również na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, po-
nieważ pod pewnym względem zostały zaspokojone potrzeby
kulturalne mieszkańców. Dzięki temu zrealizowano cel okre-
ślony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 
w zakresie małych projektów. Przeprowadzenie warsztatów
wpłynęło na: promowanie obszarów wiejskich, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej gminy. Bardzo istotne jest i to, że warsztaty były spo-
sobem na przygotowywanie dzieci i młodzieży do aktywnego
uczestnictwa w kulturze. 

Dariusz Skrzydlewski, dyr. Ośrodka Kultury w Wieliszewie:
Warsztaty taneczne były prowadzone dla tancerzy i tancerek 
w 7 kategoriach wiekowych. Zajęcia te prowadzili najlepsi spe-
cjaliści, zajmujący się polskimi tańcami narodowymi. Warszta-
ty zgromadziły około 150 tancerzy, którzy doskonalili, w pierw-
szej (7-9 lat) i drugiej (10-12 lat) kategorii wiekowej, polkę pod
kierunkiem pana Norberta Późniewskiego, choreografa Ze-
społu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warsza-
wianka”. W trzeciej (12-15 lat) i czwartej kategorii wiekowej
(15-18 lat) oberka doskonalono pod okiem pana Jarosława
Wojciechowskiego, choreografa i dyrektora Zespołu Pieśni 

i Tańca Politechniki Warszawskiej. W piątej kategorii wiekowej
(powyżej 18 lat) zajęcia dotyczące mazura poprowadził pan Jan
Łosakiewicz, wiceprezydent polskiej sekcji CIOFF, dyrektor
ZPiT UW „ WARSZAWIANKA”. Z kolei z szóstą i siódmą kate-
gorią wiekową pracował pan Mariusz Krupiński (komisarz re-
gionu warmińskiego Komisji Tańców Polskich w Polskiej Sekcji
CIOFF, kierownik ZPiT „Warmia” z Olsztyna), który pomagał
przy kujawiaku.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Ogólne 
warsztaty Taneczne 

„Polskie Tańce 
Narodowe w Turniejach

Tańca Polskiego”

Wartość projektu:
22 199,68 zł

Dofinansowanie: 
12 910,14 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– kwiecień 2011 r.
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Odkrywamy miasto i radzymińską gminę
Film pt. „Nad Zalewem Radzymin” trwa około 10 minut. Auto-
rzy przy jego realizacji korzystali ze wsparcia merytorycznego
ze strony gminy, a dotację pozyskali za pośrednictwem Lokal-
nej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Re-
żyserią zajmowali się Jacek Popiołek i Zbigniew Szumera.
Scenariusz przygotował Marcin Kapiński, a za zdjęcia odpo-
wiedzialni byli: Jakub Buragiewicz, Jacek Popiołek, Zbigniew
Szumera i Robert Werenc. Montaż i udźwiękowienie było z kolei
zadaniem Czesława Kuźmińskiego, a kierownictwo produkcji
– Andrzeja Sajdaka. Dofinansowanie filmu, w ramach projektu
„Radzymin – niemy świadek najnowszej historii”, przyczyniło
się do promocji potencjału turystyczno-gospodarczego oraz
inwestycyjnego gminy Radzymin. Dzięki tej operacji w pew-
nym sensie została zaktywizowana lokalna społeczność, bo
uczestniczyła w przygotowaniach do tego promocyjnego filmu.
W efekcie nastąpił więc rozwój tożsamości społeczności miej-
skiej oraz wiejskiej, a także zachowanie dziedzictwa kultural-
nego. Osoby pracujące nad filmem porównują Radzymin do
Serocka, ponieważ o podobnym nasileniu występuje w tych
dwóch miastach natłok różnych wydarzeń, ciekawostek i cie-
kawych rzeczy. W filmie o Radzyminie jest więc dużo powiązań
historyczno-lokalnych (kościoły, pomniki, zabytkowe budynki).
Pokazane w nim są również np. mogiły wojskowych czy uro-
czystości Bitwy Warszawskiej. Ponieważ gmina Radzymin to
także kawałek Jeziora Zegrzyńskiego, film eksponuje tamtej-
sze atrakcje turystyczno-wodne. Ten dokument o Radzyminie,
podobnie, jak i inne filmy nakręcone przez Stowarzyszenie na
Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, powstałby 
i bez dotacji. Bez dofinansowania byłby zrealizowany jednak
w trochę innym zakresie.

Olga Gajda, mieszkanka okolic Zalewu Zegrzyńskiego:
Takie filmy, jak ten o Radzyminie, pozwalają poznać okolice
dotąd niedoceniane. Okazuje się, że choć mieszka się 20 km
od Radzymina, nie ma na co dzień okazji, by zwiedzić ten za-
kątek Polski. Wspaniała muzyka, ciekawe ujęcia w filmie tym
bardziej zachęcają np. do: obejrzenia nadbużańskich łąk, po-
spacerowania tamtejszym wałem przeciwpowodziowym albo
wstąpienia na rokroczny zjazd starych samochodów w Kuli-
gowie. Może warto wziąć kiedyś udział w organizowanym tam
biegu „Cud na Wisłą”… Z pewnością jednak filmowa węd-
rówka po tamtejszych ciekawych i zabytkowych obiektach,
wzbudza ochotę na pogłębienie wiedzy o bohaterskich żołnie-
rzach, którzy pod Radzyminem polegli w 1920 r. Takie filmy to
wspaniała inicjatywa, również promocyjna.
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Radzymin 
– niemy świadek 

najnowszej historii

Wartość projektu:
34 366,83 zł

Dofinansowanie: 
22 974,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– wrzesień 2011 r.
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Miłość od pierwszego wejrzenia…
Dotacje przyczyniły się także do powstania dokumentalnego
filmu „Nad Zalewem Wieliszew”. Jest on połączeniem repor-
tażu i przewodnika po najatrakcyjniejszych miejscach gminy
Wieliszew. Ten promocyjny film trwa około 10 minut i został
zrealizowany w ramach projektu „Zakochaj się w Wieliszewie
– nowoczesna promocja gminy kluczem do sukcesu regionu”.
Zachęca do odwiedzenia gminy Wieliszew, poznania jej atrak-
cji zarówno turystycznych, krajobrazowych, przyrodniczych,
jak i kulturowych. Uwaga autorów skupia się w filmie m.in. na:
wieliszewskiej przyrodzie, w tym również otaczającej Jezioro Ze-
grzyńskie, fortach, ruinach pałacu oraz ciekawostkach z gminy.
Wspaniałym dodatkiem są uśmiechnięte i bawiące się dzieci,
do których sfilmowania zgoda rodziców nie była potrzebna.
Dofinansowanie wykorzystano na: przygotowanie i realizację
wraz z udźwiękowieniem i montażem filmu; opracowanie oraz
tłoczenie płyt DVD (2 tys. sztuk); a także na promocję filmu.
Dotychczas produkcja ta ukazała się m.in. na stronie Stowa-
rzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego,
a także w telewizjach internetowych i satelitarnej. Realizacja
projektu „Zakochaj się w Wieliszewie” miała na celu promocję
potencjału turystycznego oraz gospodarczego gminy Wieli-
szew. Ponadto przyczyniła się do aktywizacji lokalnej społecz-
ności, ponieważ uczestniczyła ona  w procesie przygotowania
oraz realizacji filmowych zdjęć. Projekt umożliwił także rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa
kulturalnego. 
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Wartość projektu:
34 366,83 zł

Dofinansowanie: 
22 974,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– sierpień 2011 r.
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Moje miasto Serock
stycznego oraz gospodarczego gminy Serock. Z kolei jej celem
dodatkowym była aktywizacja lokalnej społeczności. Nastą-
piła ona w trakcie przygotowania oraz realizacji zdjęć do ma-
teriału promocyjnego, ponieważ napotkani mieszkańcy  uczest-
niczyli w procesie tworzenia materiału filmowego. Istotne jest
również to, że cele tej operacji były zgodne z celami określo-
nymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (dla
małych projektów).

Zbigniew Szumera, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pro-
mocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego:
Nieporęt jest typową gminą turystyczną, posiadającą najdłuż-
szy odcinek Jeziora Zegrzyńskiego. Ma piękne porty, piękną
plażę oraz liczne bary i restauracje położone nad wodą. Wieli-
szew to gmina wiejska, położona nad chronionym w większo-
ści obszarem Jeziora Zegrzyńskiego. Jest atrakcyjna głównie
dla wędkarzy, miłośników agroturystyki i turystyki rowerowej.
Miłośnicy aktywnej turystyki wodnej mają niewiele miejsc rów-
nież w gminie Radzymin. To krótki odcinek linii brzegowej Je-
ziora Zegrzyńskiego (bez bazy turystycznej) między ujęciem
rzek Bugu i Rządzy. Radzymin to miasto „cudu nad Wisłą”, co
podnosi atrakcyjność miasta i gminy. Turystyczną perełką re-
gionu jest położone naprzeciw ujścia Bugu do Narwi miasto
Serock. Na terenie gminy znajduje się najwięcej zabytków i at-
rakcji historycznych. To raj do uprawiania aktywnej turystyki
wodnej i rowerowej. Tu znajduje się największa na Mazowszu
(poza Warszawą) baza hotelowa oraz gastronomiczna. W filmie
o Serocku najbardziej skoncentrowaliśmy się na zabytkach tej
miejscowości. Jako twórca filmów (producent, reżyser i współ-
autor zdjęć filmowych) trudno jest mi wybrać ten najlepszy.
Każdy z nich pokazuje to, co warto obejrzeć, wędrując tury-
stycznymi szlakami Krainy Jeziora Zegrzyńskiego. Jako miesz-
kańcowi Serocka i armatorowi miejscowego statku pasażer-
skiego ALBATROS, z czterech filmów, na nakręcenie których
uzyskaliśmy dotacje, najbardziej podoba mi się oczywiście film
z Serocka. To w  tym mieście można było znaleźć najwięcej atrak-
cyjnych miejsc do sfilmowania, interesujących dla potencjal-
nego turysty. Chciałbym zaznaczyć, iż dzięki dotacjom ze środ-
ków Unii Europejskiej powstało wiele atrakcyjnych dla turystów
miejsc nad Jeziorem Zegrzyńskim, o których opowiadają filmy
z cyklu „Kraina Jeziora Zegrzyńskiego”, które zrealizowaliśmy 
w 2011 r. wspólnie z Jackiem Popiołkiem (reżyser), Marcinem
Kapińskim (scenarzysta), Jakubem Buragiewiczem (operator),
Robertem Werencem (zdjęcia lotnicze).

„Żyjemy nad Zalewem – nowoczesna promocja Serocka” to
jeden z kilku dofinansowanych projektów, w wyniku których
powstał film. Promocyjny materiał filmowy trwa około 15 minut.
Zachęca do odwiedzenia atrakcji turystycznych, przyrodni-
czych, krajobrazowych oraz kulturowych Serocka. Film sta-
nowi połączenie reportażu z przewodnikiem i był emitowany
zarówno w telewizji internetowej, jak i satelitarnej. Dotowany
projekt przyczynił się także do wydania 2 tys. płyt z filmem
przeznaczonych do promocji gminy. Głównym celem wymie-
nionej operacji była nowoczesna promocja potencjału tury-

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

Żyjemy nad Zalewem 
– nowoczesna 

promocja Serocka

Wartość projektu:
34 366,83 zł

Dofinansowanie: 
22 974,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– sierpień 2011 r.
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Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Ze-
grzyńskiego otrzymało dotację również na nakręcenie filmu
promującego gminę Nieporęt. Powstał on w ciągu 4 miesięcy
2011 r. Zdjęcia do filmu wykonane zostały na różne sposoby,
tj.: metodą tradycyjną, z lotni oraz z samolotu. Ponieważ do-
tacja z LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” przyznana
została m.in. na tłoczenie płyt DVD, zostało wydanych 2 tys.
takich płyt z filmem przeznaczonym do promocji gminy. Część
z nich beneficjent przekazał do gminy Nieporęt i LGD. Pozos-
tałe 1,5 tys. płyt było rozdawane na krajowych i zagranicznych
targach turystyki. Ponadto w 2011 r. film był emitowany w TV
EDUSAT. Aktualnie jest dostępny na: internetowej platformie
– ITV Mazowsze i stronie Urzędu Gminy Nieporęt oraz na tu-
rystycznym portalu – www.jeziorozegrzynskie.info Ten 10-mi-
nutowy film jest połączeniem przewodnika i reportażu o gminie
Nieporęt leżącej na Zalewem Zegrzyńskim.
Realizacja projektu „Nasza mała ojczyzna Nieporęt – promocja
gminy z zastosowaniem technologii IT” miała na celu promo-
cję potencjału turystycznego oraz gospodarczego gminy Nie-
poręt. Przyczyniła się także do aktywizacji lokalnej społeczno-
ści, gdyż została ona włączona w proces przygotowania oraz
realizacji zdjęć do filmu promocyjnego. Istotny jest też fakt, że
operacja ta umożliwiła: rozwój tożsamości społeczności wiej-
skiej; zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz specyfiki obsza-
rów wiejskich. Dodatkowo wpłynęła na wzrost atrakcyjności tu-
rystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich gminy Nieporęt.

Nieporęt – małą ojczyzną

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

Nasza mała ojczyzna
Nieporęt – promocja

gminy z zastosowaniem
technologii IT

Wartość projektu:
34 366,83 zł

Dofinansowanie: 
22 974,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– październik 2011 r.
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Instrumenty i stroje dla strażackiej orkiestry
Trzy trąbki, po dwa klarnety i saksofony, jeden puzon oraz dzie-
więć strojów – oto namacalne efekty realizacji projektu – „Wy-
posażenie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomo-
wie”. Tak wyposażona orkiestra, której początki sięgają 20. lat
XX w., gra aż miło. Jej członkami są strażacy, członkowie Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także inni amatorzy w wieku
szkolnym. Dzięki dofinansowaniu przekazanemu za pośred-
nictwem LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” orkiestra
nie musi już grać na starych (około 40-letnich), zniszczonych 
i ciężkich instrumentach. Ćwiczą w Chotomowie, przy ul. Par-
tyzantów 27, tj. w budynku OSP im. Polikarpa Wróblewskiego.
Kierownikiem orkiestry jest Zbigniew Frydrychowicz. To stra-
żak, który reaktywował zespół w 2003 r. Dzięki niemu zaczęła
grać po 17 latach. Orkiestra gra w składzie 15-osobowym, a do-
datkowo około 10 amatorów-muzyków w wieku szkolnym do-
piero uczy się gry. Orkiestra strażacka jest częścią Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Gra na różnorodnych imprezach, np. dla
Chotomowa czy Jabłonny. Mają w repertuarze m.in.: muzykę
rozrywkową, kościelną, a także strażackie melodie.
Doposażenie orkiestry, za sprawą unijnego współfinansowa-
nia, przyczyniło się do rozwijania aktywności społeczności lo-
kalnej. Ponadto lepiej wyposażona orkiestra w pewnym stopniu
podniosła jakość życia chotomowskiej społeczności.

Tomasz Frydrychowicz, strażak i muzyk z orkiestry:
Nowe instrumenty przełożyły się na jakość naszej gry. Te in-
strumenty są lepsze, sprawne i gra się na nich dużo wygodniej.
Ponadto one są lżejsze. W starych instrumentach, które miały
już kilkadziesiąt lat, były problemy z niektórymi ich częściami.
My gramy różnorodne utwory, m.in.: Hymn Polski, marsze 
z 10. Pułku, „Warszawiankę”, kolędy i inne okolicznościowe
melodie. Nasi muzycy generalnie ćwiczą w domach, natomiast
wspólne próby są 2 razy w tygodniu, po 2 godziny. Ja w or-
kiestrze OSP w Chotomowie gram od 11 lat. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Chotomowie

Wyposażenie 
orkiestry Ochotniczej

Straży Pożarnej 
w Chotomowie

Wartość projektu:
25 291,91 zł

Dofinansowanie: 
14 749,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– wrzesień 2011 r.
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O magii Sobótki
Jak łatwo, miło i przyjemnie dowiedzieć się o dawnych wie-
rzeniach? Najlepiej wiedzą o tym mieszkańcy i goście gminy
Dąbrówka, ponieważ od kilku lat tamtejszy Ośrodek Kultury
organizuje imprezy świętojańskie. Tak też było w 2013 r., kiedy
wydarzenie to częściowo zostało sfinansowane ze środków
PROW 2007-2013. Szereg atrakcji, pod wspólną nazwą „Poz-
naj magię Nocy Świętojańskiej”, odbył się z 22 na 23 czerwca.
Decyzja lokalnych władz o potrzebie ratowania słowiańskich
korzeni, podjęta kilka lat wcześniej, została więc kolejny raz
zmaterializowana.
Impreza plenerowa odbyła się w Chruścielach. Ponieważ miała
przybliżać stare obrzędy i obyczaje oraz informować o daw-
nych wierzeniach, odbyło się wiele konkursów i zabaw, z któ-
rych można było się dowiedzieć się o żywiołach, tradycjach zwią-
zanych z pleceniem i rzucaniem wianków na wodę, a także
z samą Nocą Świętojańską. Na scenie występowały m.in.: For-
macja Odnowy w Duchu Świętym z Dąbrówki, grupa teatralna
CKSiR z Tłuszcza i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
Dąbrówka. Przygotowano także warsztaty, podczas których
można było: upleść wianek, zrobić świętojańską galanterię,
przygotować naturalny deser, a także stworzyć własną kulę
kąpielową, zielniki czy magiczną runę. Obrzęd nocy Kupały po-
legał w skrócie na: rozpaleniu świętego ognia Swarożycowego,
wspólnych modlitwach, pieśniach i składaniu bogom ofiar. 
W ofierze składano postać boga płodności – Jaryły, a jego miej-
sce zajmował Kupało („kup” – czyli: wypalony, stary, nieuży-
teczny). Gdy ogień Jary przygasał, przy pieśniach kupalnych
rozniecano ogień Dadźboży (bóstwo solarne). Symbolem ostat-
niego było koło z sześcioma szprychami, a każda ze szprych
oznaczała miesiąc liczony od 24 grudnia, tj. dnia odrodzenia
słońca, do czerwcowej Kupały. Aby wczuć się w atmosferę,
która towarzyszyła pogańskim Słowianom, uczestnicy zabawy
z 2013 r. utworzyli korowód. Gdy doszli do wody, puścili na
nią wianki mające przynieść szczęście. Potem była jeszcze
huczna zabawa ludowa i pokaz ognia. W trakcie imprezy o bez-
pieczeństwo uczestników dbała agencja ochrony oraz zespół
medyczny. W organizację imprezy zaangażowane były m.in.:
sołectwo wsi Chruściele, Koła Gospodyń Wiejskich z gminy
Dąbrówka, jednostka OSP w Zaścieniach oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kruszu. Całe to przedsięwzięcie miało na celu:
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także kul-
tywowanie rodzimych tradycji, zwyczajów i obrzędów ludo-
wych związanych z Nocą Świętojańską. Wszystko po to, by
ukształtować w społeczeństwie poczucie identyfikacji z regio-
nem oraz jego tradycjami i wartościami. Zabawy świętojańskie

w Chruścielach skierowane były zarówno do mieszkańców
LGD „Partnerstwo Zlewu Zegrzyńskiego”, jak również osób
wypoczywających w miejscowościach nadbużańskich.  

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gminne Centrum Kultury 

w Dąbrówce

Poznaj magię 
Nocy Świętojańskiej

Wartość projektu:
13 981,24 zł

Dofinansowanie: 
9 836,00 zł

Okres realizacji:
wrzesień 2012 r. 
– lipiec 2013 r.
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By w przestrzeni zapanowała harmonia
Powiat Legionowski uzyskał dofinansowanie na realizację pro-
jektu – „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”.
W jego ramach odbyły się dwie konferencje. Pierwsza była za-
tytułowana – „Połączenie lokalnych tradycji architektonicznych
i urbanistycznych z nowoczesnymi, ekologicznymi i ekono-
micznymi rozwiązaniami stosowanymi w dzisiejszej architek-
turze”, a druga – „Jak skutecznie i efektywnie opracowywać
plany zagospodarowania przestrzennego”. Ponadto unijna do-
tacja (ze środków LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”)
została wykorzystana na wydanie 500 sztuk albumu poświę-
conego tradycjom architektonicznym obszaru LGD oraz nowym
projektom i rozwiązaniom, które wpisują się w te tradycje. 
W sumie projekt realizowany był 6 miesięcy i we współpracy 
z lokalnymi: samorządami, architektami, przedsiębiorcami i or-
ganizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie ekologii,
ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Operacja
przeprowadzona była na terenie LGD „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego”. W konferencjach uczestniczyli  także mieszkańcy
z obszaru LGD, którzy zainteresowani byli: podtrzymywaniem
tradycji architektonicznych i jednocześnie – wykorzystaniem 
w budownictwie nowoczesnych i ekologicznych technologii.
W przypadku tych ostatnich chodziło zwłaszcza o technolo-
gie wykorzystujące odnawialne źródła energii, tj.: słońce, wodę,
wiatr oraz biomasę. Główną ideą przyświecającą realizacji tego
projektu było więc to, by budownictwo na obszarze LGD było
zharmonizowane ze współczesną infrastrukturą budowlaną,
krajobrazem, tradycją i kulturą oraz warunkami środowiskowymi.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.5:

Propagowanie wykorzystania tradycji 
architektonicznej i ekologicznych technologii 

w urbanistyce i budownictwie
Przedsięwzięcie:

Habitat XXI
Beneficjent:

Powiat Legionowski

O architekturze 
w duchu

zrównoważonego 
rozwoju

Wartość projektu:
26 200,02 zł

Dofinansowanie: 
19 062,32 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r.
–  lipiec 2014 r.



193

Drewniana świątynia nad Bugiem
We wsi Barcice (gmina Somianka, powiat wyszkowski) znajdu-
je się kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, w tym proboszcza
ks. kan. Wojciecha Zyśka oraz unijnemu dofinansowaniu, 
w 2014 r. przeprowadzono remont dachu tej zabytkowej bu-
dowli. Zachwycać się nią może obecnie każdy mieszkaniec, tu-
rysta albo żeglarz przepływający pobliską rzeką Bug. Dotacja na
pokrycie dachu miedzianą blachą została przekazana ze środ-
ków LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, za co jej preze-
sowi Edwardowi Trojanowskiemu proboszcz przekazał dyplom 
z podziękowaniami. Okazją ku temu była msza dziękczynna,
która odbyła się w Barcicach pod koniec października 2014 r.
Miała ona uroczystą oprawę, przybyło wielu mieszkańców i za-
proszonych gości. Wśród nich był Jarosław Kalinowski (obecnie
europoseł) mieszkaniec gminy Somianka. Biskup, który spra-
wował najświętszą Eucharystię za wspólnotę, czynił to przede
wszystkim jako dziękczynienie za wykonane prace. Za upię-
kszenie i zabezpieczenie tego pięknego, drewnianego zabytku,
który wymaga więcej pielęgnacji niż zabytki murowane. 
W ramach projektu „Wymiana pokrycia dachu – część niższa
– kościoła w Barcicach” między innymi rozebrano pokrycie da-
chowe z gontów i pokrycie dachowe z papy. Następnie doko-
nano wymiany pokrycia dachowego, w tym m.in. oczyszczenia
elementów drewnianych. Zaimpregnowano drewno, zamonto-
wano łaty, wykonano konstrukcję wentylacyjną. W dalszej ko-
lejności wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny
dachowe i na koniec pokryto dach blachą miedzianą płaską,
układaną w karo. 
Dzięki remontowi dachu zabytkowe wnętrza drewnianego ko-
ściółka nie będą narażone na zniszczenie. Znajdują się tam
np.: barokowy krucyfiks z XVII w. pochodzący prawdopodob-
nie z poprzedniego kościoła, barokowy ołtarz główny, a także
dwa barokowe ołtarze boczne z około 1640 r. W 1379 r. bis-
kup płocki Dobiesław erygował w Barcicach parafię pw. Naj-
świętszej Marii Panny i św. Stanisława. To wtedy wybudowano
tam pierwszy drewniany kościół. Kolejna świątynia wybudo-
wana w 1616 r. przetrwała do połowy XVIII w. Dopiero kościół
wybudowany w 1758 r. zachował się do współczesności. Prze-
szedł generalny remont w latach 1998-2001. Nieopodal ko-
ścioła znajduje się drewniana dzwonnica z 1768 r. oraz kapliczka
drewniana (prawdopodobnie XVIII-wieczna) wykonana z jed-
nego pnia drzewa.
Przeprowadzenie operacji „Wymiana pokrycia dachu – część
niższa – kościoła w Barcicach” przyczyniło się do poprawy wi-
zerunku oraz zachowania dziedzictwa kulturowego miejsco-

wości. Ponadto projekt ten wpisuje się w Lokalną Strategię
Rozwoju na lata 2008-2015.

Irena Dąbrowska, mieszkanka Barcic:
Remont dachu był konieczny, bo był przerdzewiały. Przez dziury
ciekło do środka. Teraz elegancko wygląda. Remont został
przeprowadzony zgodnie z zaleceniami konserwatora zabyt-
ków. Wcześniej na dachu była szara blacha, potem gont. Gont
wytrzymał 10-13 lat i trzeba było go wymienić, bo wszystko le-
ciało. Po prostu drewno spróchniało. Nasz kościółek w Barcicach
jest drewniany, pełen zabytków. Oj, ile tutaj podczas remontu
było nazwożone nowego drewna! Przydałby się jeszcze remont
dzwonnicy. Jest niewykończona, bo nie ma funduszy. Dzwon-
nica, owszem, jest czynna, ale jej dzwon używany od święta.
U nas nie ma księdza na stałe. Ksiądz przyjeżdża z Somianki,
gdy jest zamówiona msza i co niedziela.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.2:

Ochrona i rewitalizacja materialnego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju

Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.

Stanisława BM w Barciach 
z siedzibą w Somiance

Wymiana pokrycia 
dachu – część niższa –
kościoła w Barcicach

Wartość projektu:
189 450,97 zł

Dofinansowanie: 
150 000,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 
– listopad 2014 r.
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Kościół po Wazach – jak nowy!

Barokowy kościół w Nieporęcie prezentuje się obecnie jak nowy. Aż trudno uwierzyć,
że zbudowano go w latach 1661-1667. Dobry stan świątyni to jednak nie tylko za-
sługa fundatora króla Jana Kazimierza, ale również wielopokoleniowej opieki rozta-
czanej nad tym zabytkiem. Ostatnio dzięki staraniom ks. Jerzego Sieńkowskiego,
który był proboszczem w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Nieporęcie do 2014 r., a także ofiarom parafian i unijnemu dofinansowaniu,
został przeprowadzony gruntowny remont kościoła i jego otoczenia. Na ten cel Lokal-
na Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” przekazała blisko 436 tys. zł.
Ta dotacja pochodziła ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, z działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach projektu „Odnowa elewa-
cji zabytkowego kościoła oraz parkanu cmentarza parafialnego w Nieporęcie” 
w 2010 r. wykonano renowację elewacji zewnętrznej kościoła. Polegało to na stworze-
niu tzw. izolacji pionowej i poziomej, która nie będzie dopuszczała wody do funda-
mentów i ścian kościoła oraz powstrzyma podciąganie wody przez ścianę. Natomiast
od roku 2013 r. przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza zabytku. 

Ratowanie zabytkowego kościoła w Nieporęcie rozpoczęło się
w 2009 r. Decyzja zezwalająca na przeprowadzenie remontu
została wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Warszawie. Prace rozpoczęto pod koniec kwietnia 2010 r.
Jednak do momentu zabezpieczenia fundamentów przed
wciąganiem wody, wszystkie roboty były finansowane z darów
parafian. Do tego czasu nie udało się uzyskać dofinansowania,
choć wnioski o wsparcie trafiły do: Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – Departament Ochrony Zabytków, Ma-
zowieckiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego oraz MSWiA – Fundu-
szu Kościelnego.
Unijne dofinansowanie przyczyniło się więc do realizacji kilku
celów. W efekcie nastąpiło wzmocnienie i utrzymanie atrakcyj-
ności obszaru Jeziora Zegrzyńskiego oraz ochrona dziedzictwa
kulturowego obiektu kościoła i cmentarza w Nieporęcie. Na-
stąpiła także poprawa jakości życia na obszarach wiejskich po-
przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych miesz-
kańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

ks. Jerzy Sieńkowski, proboszcz w Nieporęcie do 2014 r.:
Remont kościoła i jego otoczenia trwał prawie 4 lata. Przed
tymi pracami w kościele był: nieprzyjemny zapach zawilgoce-
nia, duże pęknięcia ścian a płot zabytkowego cmentarza prze-
walał się. Przed rozpoczęciem prac, najpierw były zrobione
projekty konserwatora oraz przeprowadzono wszelkie badania
gruntowe i ścian. Remont kościoła rozpoczął się od naprawie-
nia jego fundamentów, bo nie mając żadnych izolacji wciągały
wodę. To cechuje stare budownictwo. Zrobiono więc odwod-
nienia i izolacje. Fundamenty zostały osuszone przy pomocy
elektrod. Potem w dwa rzędy nawiertów wpuszczono spe-
cjalne impregnaty, a otwory zaklejono. Na tym etapie zastoso-
wano: masę wulkaniczną, która pozwala przepuszczać powie-
trze a nie dopuszcza wody, a także inne masy bitumiczne. Na-
stępnie prace remontowe kontynuowano na ścianach, gdzie
było dużo pęknięć i uszczerbków. Zostały na nich położone
tynki renowacyjne, które zostały pomalowane farbami prze-
puszczającymi powietrze. Podobny zakres prac dotyczył par-
kanu wokół cmentarza oraz dzwonnicy. Po remoncie kościoła,
zagospodarowano także jego otoczenie. Zasiano tam trawę,
zamontowano nawodnienie i ułożono granitowy chodnik. Pod-
świetlona została także Droga Krzyżowa. W trakcie remontu
kościół cały czas był otwarty dla wiernych. Przy wypełnianiu
dotacyjnych wniosków pomagali mi pracownicy z Urzędu
Gminy Nieporęt.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.2:

Ochrona i rewitalizacja materialnego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju

Beneficjent:
Kościół Parafialny pod wezwaniem

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny 

w Nieporęcie

Odnowa elewacji
zabytkowego kościoła

oraz parkanu cmentarza
parafialnego 
w Nieporęcie

Wartość projektu:
558 857,23 zł

Dofinansowanie: 
435 900,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r.

– czerwiec 2014 r.
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„Dożynki” na chwałę plonom
W Woli Mystkowskiej (gmina Somianka, powiat wyszkowski)
odbyły się dofinansowane Dożynki Gminne 2013 r. Było to 
w niedzielę 25 sierpnia. Impreza była realizacją projektu „Skarb-
nica przysmaków to nasza gmina – impreza dożynkowa”, na
której przygotowanie LGD przyznała unijną dotację. Uroczy-
stość dziękczynienia za rolnicze plony rozpoczęła się Mszą
Świętą. Następnie w trakcie Dożynek rozstrzygnięto konkurs
na: „Wieniec dożynkowy”, tradycyjną nalewkę (wygrał trunek 
z aronii, wiśni i malin) i „Ciasto z przepisów babuni”. Najsmacz-
niejszy był podobno wypiek ze śliwkami. Wśród nagród dla
najlepszych były m.in.: zestaw mebli ogrodowych i kosiarka.
Nie obyło się także bez wspólnego biesiadowania, gdyż z wiej-
skiego stołu każdy przybyły mógł skosztować: kaszanki, kieł-
basy, smalcu, ogórków kwaszonych, salcesonu itd. Potem
zaprezentowały się takie zespoły, jak: „Przepióreczka” i cy-
gański zespół „Kamaf” oraz grupy: „Skalar’s”, „Paradox”, „Mig”
i „Mateo”.
W zamierzeniu impreza dożynkowa miała upowszechniać wie-
dzę o możliwościach wykorzystania walorów regionalnych pro-
duktów. I tak też się stało, a jednocześnie wydarzenie to
zintegrowało lokalną społeczność, tworząc lokalną tożsamość.
Zgodnie z celami, jakie przyświecały dofinansowanemu pro-
jektowi, nastąpiła promocja wsi oraz popularyzowanie działań
na rzecz rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury 

w Somiance

Skarbnica przysmaków
to nasza gmina 

– impreza dożynkowa

Wartość projektu:
36 860,39 zł

Dofinansowanie: 
24 709,02 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– wrzesień 2013 r.
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Kablowa więź społeczna
W 2014 r. w Nowej Wsi i Kani Nowej oświetlono ulicę Topo-
lową. Operacja ta była współfinansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej oraz z polskiego budżetu. Unijne dofinansowanie
pochodziło ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, który zasilił budżet Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i w konsek-
wencji jednego z jego działań, czyli „Odnowa i rozwój wsi”. Tak,
jak we wszystkich projektach opisanych w niniejszej publika-
cji, te fundusze były w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania.
Projekt – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez bu-
dowę oświetlenia drogowego ulicy Topolowej w Nowej Wsi 
i Kani Nowej, gm. Serock” został przygotowany przez pra-
cowników miasta i gminy Serock. Oświetlenie drogi Topolo-
wej, przebiegającej przez 2 wsie, zostało wykonane na słupach
aluminiowych. Mają one wysokość 5 m i są z wysięgnikami
jednoramiennymi, na których zainstalowane zostały oprawy
oświetleniowe ze źródłem światła LED. 
Zrealizowanie powyższego projektu nie przyczyniło się jednak
wyłącznie do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.
Zdaniem autorów projektu budowa linii kablowej oświetlenia
spowodowała nawet budowanie więzi społecznych. Bezsprze-
cznie przeprowadzenie tej operacji w pewnej części zaspokoiło
przecież potrzeby mieszkańców i wpłynęło na wzrost bezpie-
czeństwa komunikacyjnego.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Miasto i Gmina Serock

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

poprzez budowę 
oświetlenia drogowego
ulicy Topolowej w Nowej

Wsi i Kani Nowej, 
gm. Serock

Wartość projektu:
167 430,15 zł

Dofinansowanie: 
92 677,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r.

– październik 2014 r.



198

Malarska promocja Radzymina i okolic
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zorganizowała
międzynarodowy plener artystyczny. To ciekawe przedsięwzięcie
miało na celu popularyzację i promocję lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego. W efekcie powstała mini-kolekcja
sztuki obrazująca obszar Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”. Dofinansowany projekt „Międzynaro-
dowy radzymiński plener artystyczny” umożliwił mieszkańcom
regionu obcowanie z artystami i sztuką na wysokim poziomie,
co z pewnością przełożyło się na zwiększone zainteresowanie
sztuką i twórczością jako sposobem na samorealizację. 
Plener artystyczny odbył się w sierpniu. Jego uczestnicy zo-
stali wyłonieni na podstawie ogólnodostępnych zgłoszeń.
Swoje prace wykonywali w różnych miejscach LGD PZZ. Oglą-
dali najciekawsze miejsca regionu, które były inspiracją do po-
wstania prac malarskich i rysunkowych. Mieli zapewnione
odpowiednie zaplecze i materiały: sztalugi plenerowe, podob-
razia malarskie, bloki, farby, pędzle i pastele. Malując lokalne
dziedzictwo (kościoły, zabytki, przyrodę) promowali okolice Je-
ziora Zegrzyńskiego nie tylko lokalnie, ale również w swoich
miejscach zamieszkania – zawożąc tam swoje prace powstałe
w plenerze. Każdy z artystów zobowiązany był do przekazania
na rzecz organizatora minimum jednej pracy plastycznej.

Michał Kamiński, dyrektor biblioteki:
„Międzynarodowy radzymiński plener artystyczny” zgromadził
w Radzyminie artystów z Włoch, Słowenii, Austrii, Ukrainy i Pol-
ski. Najliczniej reprezentowana była Ukraina, gdyż aż 4 mala-
rzy z tego kraju uczestniczyło w naszym projekcie. Artyści –
wykształceni profesjonaliści – przyjechali na własny koszt. Za-
prosiliśmy dziesięciu obcokrajowców, którzy malowali obrazy
przez 10 dni. To była dla nich przygoda, zresztą część z nich
po raz pierwszy była w Polsce. A koncepcja pleneru była na-
szym nowatorskim pomysłem na to, jak promować Radzymin
poza granicami Polski. Uzyskane dofinansowanie umożliwiło
nam opłacenie zakwaterowania gości w Radzyminie, ich wy-
żywienie i transport. Mieszkali w hotelu Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej. Dodatkowo był dla artystów zorganizowany rejs po
Jeziorze Zegrzyńskim, potem – wycieczka do Kuligowa (skan-
senu) i do Warszawy. Również w kwocie dofinansowania zo-
stały przygotowane materiały malarskie i do rysunku. Pod ko-
niec projektu – była poplenerowa wystawa, koncert lokalnych
artystów oraz warsztaty, podczas których mieszkańcy nie tylko
Radzymina mogli porozmawiać z artystami i skorzystać z ich
doświadczenia.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych  

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy Radzymin

Międzynarodowy
Radzymiński 

Plener Artystyczny

Wartość projektu:
16 862,00 zł

Dofinansowanie: 
12 299,32 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– wrzesień 2014 r.
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Radzymińskie zwycięstwo w stolicy
W ramach obchodów 94. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, gmina
Radzymin zorganizowała wyjątkowy „punkt werbunkowy”. 
W pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. przeprowadziła w War-
szawie miejską grę, która promowała walory historyczne i dzie-
dzictwo kulturowe Ziemi Radzymińskiej oraz Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Gra dotyczyła
zwycięskiej bitwy pod Radzyminem (1920 r.) i poprzez uczest-
nictwo w niej miała zachęcać do odwiedzenia tego miasta, 
w szczególności 15 sierpnia. Przedsięwzięcie to zostało dofi-
nansowane ze środków LGD PZZ, w ramach projektu – „Przy-
gotowanie i organizacja Punktu Werbunkowego jako promocja
walorów historycznych Związku Stowarzyszeń „Partnerstwa
Zalewu Zegrzyńskiego”. Uczestnicy gry wcielali się w ochotni-
ków broniących Radzymina przed bolszewikami. Otrzymywali
karty służby, potem w różnych punktach rekonstrukcyjnych
wykonywali różne zadania, np. związane z wojskowym szko-
leniem. Każde z tych miejsc było wyposażone w tablicę infor-
mującą o walkach w okolicach Radzymina. Poszczególne
punkty obsługiwane były przez animatorów. Wszystko to odby-
wało się w okolicach Krakowskiego Przedmieścia w Warsza-
wie. Dotacja została więc wykorzystana na: wynajęcie osób
biorących udział w inscenizacji, wynajem koni i pojazdów hi-
storycznych, wypożyczenie strojów, m.in. mundurów, wynajem
ekspozycji oraz przygotowanie i sporządzenie kokard ochot-
niczych. Organizatorzy wykonali także około 20 bilbordów,
które zostały rozwieszone na terenie LGD oraz przy trasie wio-
dącej przez Radzymin do Warszawy. Wydrukowali również
około 1000 ulotek.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gmina Radzymin

Przygotowanie 
i organizacja Punktu

Werbunkowego 
jako promocja walorów
historycznych ZSPZZ

Wartość projektu:
68 431,05 zł

Dofinansowanie: 
44 508,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– sierpień 2014 r.
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Radzymin… małe miasto-wielka historia!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin niedawno wzbo-
gaciła swój księgozbiór o wyjątkową pozycję. Tym bardziej
godną wyróżnienia, bo napisaną, przygotowaną i wydaną za
sprawą Biblioteki. To album pod tytułem „Radzymin… małe
miasto-wielka historia”. Publikacja została wydana w nakładzie
około 2 tys. egzemplarzy. To 120 kolorowych stron opatrzo-
nych twardą okładką. Album zawiera różnorodne informacje 
o gminie Radzymin. Opisuje jej walory przyrodnicze i krajobra-
zowe, a także dziedzictwo kulturowe, edukację, infrastrukturę,
historię oraz nowoczesność. W albumie jest również co nieco
o lokalnym sporcie, teatrze i muzyce. Duża część publikacji
jest poświęcona Bitwie Warszawskiej 1920 r. Jej atrakcyjność
potęgują profesjonalne fotografie. Album jest bezpłatnie roz-
prowadzany wśród lokalnej społeczności i gości. Trafił do bib-
liotek, szkół, stowarzyszeń i punktów informacyjnych na terenie
obszaru LGD PZZ. Jest więc ważnym elementem lokalnej pro-
mocji. 
Publikacja wydana została za sprawą dofinansowanego pro-
jektu „Wydanie albumu pt. Radzymin… małe miasto-wielka
historia”. Unijna dotacja została przyznana, gdyż operacja ta
doprowadziła do realizacji wielu celów. Przede wszystkim cho-
dzi o promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycz-
nego, bo album w niepowtarzalny i innowacyjny sposób pro-
muje przecież teren i dziedzictwo gminy Radzymin oraz obszaru
„Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego”. W pewnym zakresie za-
spokaja także potrzeby lokalnej społeczności. Ponadto służy
do propagowania i zachowania walorów przyrodniczych i kraj-
obrazowych obszaru – poprzez udokumentowanie najważ-
niejszych miejsc związanych z przyrodą oraz lokalnymi kraj-
obrazami. Warto również podkreślić, że ważny udział w po-
wstaniu publikacji miało Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, 
a Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin nie korzystała
z odpłatnej pomocy dotyczącej przygotowania wniosku o do-
finansowanie. Pracownicy biblioteki pod kierunkiem dyrektora
Michała Kamińskiego samodzielnie postarali się o wsparcie.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy Radzymin

Wydanie albumu 
pt. RADZYMIN… 

MAŁE MIASTO-WIELKA
HISTORIA

Wartość projektu:
36 358,10 zł

Dofinansowanie: 
27 052,88 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– listopad 2014 r.
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Historia miejsc i ludzi z gminy Serock
W 2013 i 2014 r. odbyło się 10 wykładów dotyczących obsza-
ru gminy i miasta Serock. Połączone one były ze zwiedzaniem
niektórych zabytków. Spotkania odbywały się w różnych czę-
ściach gminy, z częstotliwością – raz w miesiącu (w soboty).
Prowadził je Sławomir Jakubczak, regionalista, który opowia-
dał m.in. o poprzednich właścicielach poszczególnych wsi oraz
ich mieszkańcach, a także pochodzeniu nazw miejscowości.
Finanse na realizację tej akcji pochodziły z dotacji przekazanej
od LGD PZZ oraz środków Miasta i Gminy Serock. W ramach
projektu „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsa-
mości lokalnej” wykłady odbyły się w następujących lokaliza-
cjach:
• sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Serocku – „Historia

Serocka od średniowiecza” (28 września 2013 r.),
• świetlica w Wierzbicy – „Dzieje wsi Wierzbica i opowieść o hi-

storycznych postaciach z nią związanych” (26 października
2013 r.),

• szkoła w Zegrzu (16 listopada 2013 r.),
• gimnazjum w Serocku (14 grudnia 2013 r.),
• podstawówka w Jadwisinie (25 stycznia 2014 r.),
• remiza w Gąsiorowie (22 lutego 2014 r.),
• remiza w Woli Kiełpińskiej (29 marca 2014 r.),
• ośrodek szkoleniowy w Dębem (12 kwietnia 2014 r.),
• remiza w Stanisławowie (17 maja 2014 r.),
• centrum Opieki, Terapii, Wychowania KKWR w Serocku – „Se-

rock w XX wieku, od 1914 r. do 1980 r.” (14 czerwca 2014 r.).
W realizacji projektu uczestniczyły więc także: szkoły podsta-
wowe i gimnazja, które przygotowywały krótkie informacje 
o danej miejscowości; ochotnicze straże pożarne, które zgo-
dziły się udostępnić lokale na spotkania; koła gospodyń wiej-
skich, które rozgłaszały o tej inicjatywie; Centrum Opieki,
Terapii, Wychowania KKWR w Serocku oraz Powiatowy Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem. 
Na 10 wykładów przybyło łącznie około 300 osób. Na każde
spotkanie przewidziany był drobny poczęstunek. Wykłady były
połączone z prezentacją multimedialną, a na ich podsumowa-
nie została zorganizowana wystawa. Prezentowane na niej były
zebrane od mieszkańców: pamiątki, zdjęcia i dokumenty do-
tyczące poszczególnych miejscowości. Głównym celem reali-
zacji tego projektu było upowszechnienie historii dotyczącej
gminy i poszczególnych jej miejscowości. Organizatorom za-
leżało, by ta wiedza była bardziej dostępna dla mieszkańców
gminy Serock oraz turystów odwiedzających te rejony. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Miasto i Gmina Serock

Historia miejsc 
i ludzi – budowa 

i umacnianie 
tożsamości lokalnej

Wartość projektu:
17 313,59 zł

Dofinansowanie: 
13 108,77 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

–  lipiec 2014 r.



Festiwal ku chwale Niepodległości!
„XIII Festiwal Pieśni i Tańców Polskich – Wieliszew 2013” odbył
się 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości. To już
kolejny raz, kiedy impreza ta za sprawą polskich tańców i pie-
śni narodowych uświetniała narodowe obchody. Również nie
pierwszy raz na jej organizację Ośrodek Kultury w Wieliszewie
uzyskał unijną dotację ze środków Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Dofinansowana impreza
odbyła się w hali sportowej znajdującej się w Wieliszewie. 
W trakcie XIII Festiwalu osoby zasłużone w działalności samo-
rządowej i społecznej otrzymały odznaczenia. Na parkiecie wy-
stąpiły 3 zespoły, tj.: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”,
Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” oraz Zespół Tańca Lu-
dowego „Promyki” WIELISZEW. Podczas występów „Promy-
ków” wiele osób zachwycało się muzyką im towarzyszącą.
Padały opinie, że brzmi jak filmowa muzyka do bajek. Dariusz
Skrzydlewski, instruktor prowadzący zespół, wyjaśnił powody
jej nietuzinkowości. Zespół po prostu nie ma kapeli, natomiast
tańczy i śpiewa do muzyki napisanej oraz zaaranżowanej
przez kompozytora. Dofinansowanie na organizację Festiwalu 
w 2013 r. zostało przyznane na pokrycie kosztów m.in.:
oprawy artystycznej zabawy tanecznej, opieki lekarskiej, na-
kręcenia filmu, realizacji dźwięku, montażu i demontażu insce-
nizacji, a także ochrony tego wydarzenia artystycznego. 
Podczas pierwszych edycji Festiwal Pieśni i Tańców Polskich
skupiał zespoły taneczne i wokalne z terenu powiatu legio-
nowskiego. Z biegiem lat rozrósł się do wydarzenia ogólno-
polskiego. Realizacja projektu „XIII Festiwal Pieśni i Tańców
Polskich – Wieliszew 2013” przyczyniła się do poprawy jako-
ści życia na obszarach wiejskich, ponieważ w pewnym zakre-
sie zaspokoiła potrzeby kulturalne mieszkańców. Festiwal był
także dobrą okazją do promowania wiejskich obszarów. Cy-
kliczność Festiwalu umożliwia  zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego i wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie

XIII Festiwal Pieśni 
i Tańców Polskich –

Wieliszew 2013

Wartość projektu:
40 320,20 zł

Dofinansowanie: 
21 496,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– maj 2014 r.
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„Promyki” w Macedonii
W 2013 r. blisko 50 osób z powiatu legionowskiego pojechało
na festiwal do Strugi… Lecz nie tej z gminy Nieporęt, ale miejs-
cowości w Macedonii. Odbywał się tam Międzynarodowy Fe-
stiwal Folklorystyczny, podczas którego występowały zespoły
tańca ludowego z Bułgarii, Czarnogóry, Czech, Macedonii,
Polski, Serbii, Węgier. Polska reprezentowana była przez Ze-
spół Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa. Udział dzieci 
i młodzieży z Polski był możliwy dzięki m.in. unijnemu dofinan-
sowaniu przekazanemu ze środków Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Dotacja została wyko-
rzystana na pokrycie kosztów: honorariów i wynagrodzeń opie-
kunów młodzieży, transportu do Macedonii i z powrotem oraz
noclegu (z obiadokolacją i śniadaniem) w Serbii. Dofinansowa-
nie zostało przekazane na realizację projektu – „Udział ZTL
Promyki w Międzynarodowym Festiwalu w Macedonii – pro-
mocja lokalnej twórczości kulturalnej”. Macedoński Festiwal
odbywał się w dwóch miejscowościach: Ohrid i Struga. Tan-
cerki i tancerze z „Promyków” trzykrotnie prezentowali się tam-
tejszej publiczności. W 2013 r. zespół „Promyki” gościł w Mace-
donii już po raz drugi. Wyjazd trwał około 12 dni, łącznie z po-
dróżą. W jedną i drugą stronę jechali autokarem. Wyjazd praw-
dopodobnie odbyłby się nawet wtedy, gdyby nie udało się
pozyskać dofinansowania. Jednak w razie braku dotacji, ro-
dzice musieliby uiścić większą kwotę za podróż dzieci. 
Wyjazd na Festiwal przyczynił się do promocji i organizacji lo-
kalnej twórczości kulturalnej poza granicami kraju. Ponadto
udział w międzynarodowym przedsięwzięciu kulturalnym był
dla członków zespołu – mieszkańców obszaru wiejskiego –
kolejnym sposobem na zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych.

Mateusz Sierawski:
Jestem z Olszewnicy Starej. Tańczę od 8 lat. Byłem w Mace-
donii zarówno w 2013 r., jak 2011 r. Pogoda była wtedy piękna,
bo to były wakacje. Na Festiwal najwięcej zespołów przyje-
chało z Serbii. Byli też Bułgarzy i Węgrzy. Publiczność była re-
welacyjna. Występowaliśmy raz na powietrzu, tj. na otwartej
scenie, później – na rynku, a także w sali widowiskowej. Wra-
żenia rewelacyjne. To europejski kraj, ale inna kultura i inni lu-
dzie. Bardzo mili. Zaskakiwały mnie tam ceny różnych produ-
któw, a zadziwiał zwłaszcza brak poszanowania własności pu-
blicznej. Dla przykładu – na ulicy było mnóstwo śmieci a nikt się
tym nie zajmował. Również w hotelu można było to zauważyć.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Udział ZTL Promyki 
w Międzynarodowym

Festiwalu w Macedonii 
– promocja lokalnej 

twórczości kulturalnej

Wartość projektu:
29 470,00 zł

Dofinansowanie: 
23 300,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– maj 2014 r.
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XIII konkurs i mistrzostwa taneczne
finałów tańce w parach zakończyli Julia Szmyt i Bartosz Bi-
sialski. Nad zawodniczkami i zawodnikami czuwało 36 instru-
ktorów i 50 opiekunów oraz 8 sędziów. Wynagrodzenie za ich
pracę było wypłacone z dofinansowania, jakie wieliszewski
Ośrodek Kultury uzyskał na realizację projektu „XIII Mistrzo-
stwa Polski w tańcach polskich Mazur 2013”. Dotacja ze środ-
ków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego” posłużyła również na sfinansowanie np. scenografii i uło-
żenia parkietu oraz przygotowanie nagłośnienia i oświetlenia. 
Parkietowe zmagania odbyły się w drugiej dekadzie kwietnia
2013 r. (11,12 i 14 kwietnia). Zorganizowane były przez: gminę
Wieliszew, Powiat Legionowski, Ośrodek Kultury w Wielisze-
wie, Referat Sportu Urzędu Gminy Wieliszew, ZTL „Promyki” 
i Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego. Rea-
lizacja projektu „XIII Mistrzostwa Polski w tańcach polskich
Mazur 2013” wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich przez zaspokojenie części potrzeb kulturalnych
mieszkańców. Za sprawą tego wydarzenia nastąpiło promo-
wanie obszarów wiejskich oraz zachowanie dziedzictwa kul-
turowego. Ponadto cykliczność imprezy wpływa na wzrost
atrakcyjności turystycznej gminy Wieliszew.

Julia Leszczyńska:
Mam 12 lat. Mieszkam w Skubiance, obok Serocka. Moja mama
uczy w szkole w Skrzeszewie. W 2013 r. zajęłam podczas mi-
strzostw 5 miejsce. Gdy po raz pierwszy tańczyłam na Mazu-
rze, zajęłam 1 miejsce. To był 2012 r. Wtedy rywalizowałam 
z około 30 parami. W 2013 r. par było trochę mniej, ale były
lepsze. Dlatego zajęłam 5 miejsce. Teraz tańczę z nowym part-
nerem, w kategorii III D. Nazywa się Jakub Wojno. Chyba naj-
bardziej lubię tańczyć krakowiaka, bo on nam najlepiej teraz
wychodzi. Mój starszy brat również tańczy w zespole „Pro-
myki”.

Julia Szmyt:
Tańczę prawie 8 lat, a mam 12 lat. Moja mama troszkę tańczy,
mój tata też. Jednak przeważnie tańczę ja i siostra. Najbardziej
lubię tańczyć krakowiaka. Brałam udział w mistrzostwach 
w 2013 r. Utkwiły mi w pamięci moje występy jako zespołu 
i krakowiak powitalny dla gości. Tańczyliśmy wtedy całym ze-
społem i dołączyły do nas inne zespoły. Mój partner nazywa
się Bartek Bisialski. Jest ode mnie rok młodszy. Najlepsze
miejsce, jakie zajęłam podczas mistrzostw Polski w tańcach
polskich Mazur, to druga pozycja. Startowałam wtedy w pierw-
szej kategorii. W nagrodę otrzymałam dyplom.

W 2013 r. w gminie Wieliszew odbyły się „XIII Mistrzostwa Pol-
ski w tańcach polskich Mazur 2013”. Na parkiecie zaprezen-
towało się 360 tancerzy z kilkudziesięciu polskich ośrodków. 
W siedmiu kategoriach wiekowych pary rywalizowały ze sobą
tańcząc: krakowiaka, polkę, mazura, kujawiaka i oberka. W ra-
mach konkursu tańczyły kategorie: wiekowa 7-9 lat i B, nato-
miast w Mistrzostwach Polski – kategorie A. To wydarzenie
było również okazją do m.in.: obchodów 15-lecia Zespołu
Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa. Trzy pary z ZTL
„Promyki” dotarły do finałowych zmagań. To Aleksandra Misz-
tal i Jakub Rembelski (13-15 lat), którzy zajęli 5. miejsce oraz
Kamila Kuskowska – Miłosz Rynkowski i Julia Leszczyńska –
Radosław Wyszyński (10-12 lat) – miejsca 4. i 5. Na etapie pół-

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie

XIII Mistrzostwa Polski 
w tańcach polskich

Mazur 2013

Wartość projektu:
69 419,90 zł

Dofinansowanie: 
15 757,40 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– luty 2014 r.
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Trojanowska hurtownia z XXI w.
Od niedawna w Trojanach działa hurtownia z urządzeniami ba-
zującymi na odnawialnych źródłach energii. Jej właścicielami
są: Tomasz Pijarczyk, Michał Szewczyk i Ireneusz Szewczyk.
Szczęśliwie uzyskali unijne dofinansowanie z działania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Dotacja przyznana im
na projekt „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę bu-
dynku biurowo-magazynowego, zakup wyposażenia oraz wzrost
zatrudnienia” ułatwiła utworzenie 3 miejsc pracy i wybudowa-
nie hali. Operacja polegała m.in. na: zagospodarowaniu działki,
budowie budynku biurowo-magazynowego, wyposażeniu sta-
nowisk pracy oraz zakupie narzędzi i oprogramowania. Do
kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem zaliczały
się m.in.: roboty ziemne, dostawa hali i jej montaż, roboty mu-
rarskie, stolarka okienna i drzwiowa, tynki wewnętrzne, podłogi
i posadzki, roboty malarskie ścian i sufitów, roboty wykończe-
niowe, instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o., wentylacja, insta-
lacja elektryczna oraz wykonanie drogi i parkingu. Pomoc fi-
nansowa dotyczyła także wykonania: dokumentacji technicz-
nej, projektu budowlanego instalacji sanitarnych oraz projektu
budowlanego budynku biurowo-magazynowego. Beneficjenci
głównie nastawiają się na handel instalacjami fotowoltaicznymi,
czyli wytwarzającymi prąd ze słońca. To nie solary – jak facho-
wo wyjaśniają – do ogrzewania wody, ale urządzenia do pro-
dukcji prądu. Nowa hala usytuowana jest przy wiadukcie nad
trasą S-8 w gminie Dąbrówka (powiat wołomiński), na dzierża-
wionej działce. Budynek jest czę- ściowo zasilany ze źródeł
energii odnawialnej. Dzięki realizacji tego projektu zostały osią-
gnięte takie cele, jak: wzrost zatrudnienia na obszarach wiej-
skich i promocja ekologicznych technologii.

Tomasz Pijarczyk:
Dość trudno było pozyskać dotację, dlatego że długo trwał
proces weryfikacji naszego wniosku. Zastrzeżenie było takie,
że nie zdążymy zrealizować tego projektu. Musieliśmy więc
przekonać Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
że to się jednak uda. Budowę zaczęliśmy w połowie lipca 2014 r.
a umowę z Agencją podpisaliśmy dopiero w grudniu 2014 r.,
kiedy już hala była w połowie zbudowana. Wchodziliśmy wtedy
w początkowe etapy jej wykańczania. Utworzyliśmy 3 miejsca
pracy. Firma już zajmuje się urządzeniami bazującymi na od-
nawialnych źródłach energii. Głównie nastawiamy się na gospo-
darstwa domowe.

Działanie:
413-312 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw)

Cel ogólny CO 4:
Waloryzacja zasobów przyrodniczych 

i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.4:

Wykorzystanie odnawialnych 
zasobów energetycznych

Przedsięwzięcie:
Odnawialne źródła energii 

dla zrównoważonego rozwoju
Beneficjent:

Bison Energy Sp. z o.o.

Rozwój 
przedsiębiorstwa
poprzez budowę 

budynku biurowo-
magazynowego, zakup

wyposażenia 
oraz wzrost 
zatrudnienia

Wartość projektu:
832 659,00 zł

Dofinansowanie: 
300 000,00 zł

Okres realizacji:
grudzień 2013 r. 
– marzec 2015 r.
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Przemarsz na cześć zwycięstwa
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu (ROKiS) to organizator
przemarszu i inscenizacji nadania orderów Virtuti Militari. Te wy-
darzenia odbyły się w połowie  sierpnia 2014 r. w Radzyminie
i dotyczyły 94 rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Organizatorzy uzy-
skali dofinansowanie na przygotowanie obchodów. Odbyły się
one w ramach projektu – „Organizacja przemarszu historyczne-
go ulicami Radzymina zwieńczonego inscenizacją nadania or-
derów Virtuti Militari na terenie LGD Związku Stowarzyszeń
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
W przemarszu, który odbył się 16 sierpnia, uczestniczyli miesz-
kańcy Radzymina oraz władze samorządowe i kościelne. Roz-
począł się w Sanktuarium Jana Pawła II, potem przemierzał
ulicami: Słowackiego, Korczaka, Konstytucji 3 Maja i zakoń-
czył się na Placu Kościuszki. W trakcie marszu na cześć rocz-
nicy „Cudu nad Wisłą” w Radzyminie niesiona była flaga Polski
o długości 123 metrów przez około 500 osób. – To było wiel-
kie przeżycie – mówi Mirosław Jusiński, dyrektor ROKiS. Na-
stępnie obyła się rekonstrukcja wydarzeń, kiedy to gen. Józef
Haller w 1920 r. wręczał odznaczenia Virtuti Militari bohaterom-
walczącym wtedy żołnierzom. Organizacja tego przedsięwzię-
cia przyczyniła się do promocji pamięci o wydarzeniach
historycznych ważnych dla obszaru LGD oraz integracji jego
mieszkańców. Dofinansowanie imprezy, które przekazane zo-
stało w formie refundacji, pochodziło ze środków Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Radzymiński Ośrodek Kultury 

i Sportu w Radzyminie

Organizacja 
przemarszu histo-
rycznego ulicami

Radzymina zwień-
czonego inscenizacją

nadania orderów Virtuti
Militari na terenie 

LGD ZSPZZ

Wartość projektu:
53 771,01 zł

Dofinansowanie: 
36 801,84 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– sierpień 2014 r.
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Izba im. Jana Pawła II
Przy dopiero powstającym Sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Radzyminie, już uruchomiono Izbę poświęconą Janowi Pa-
włowi II. Ma ona charakter muzealny i działa na plebanii, gdzie
Msze Św. odprawiane są w tym samym budynku – w kaplicy.
Proboszcz parafii Krzysztof Ziółkowski pozyskał dofinansowa-
nie od LGD PZZ na uruchomienie Izby. Zaczął zabiegać o środ-
ki pomocowe jeszcze wtedy, gdy Jan Paweł II był błogosławio-
nym. Stąd w nazwie beneficjenta zamiast świętego, jest przy-
miotnik błogosławiony. W ramach projektu – „Zwiększenie at-
rakcyjności Izby im. Jana Pawła II w Radzyminie dokumentu-
jącej dziedzictwo historyczne Związku Stowarzyszeń Partner-
stwo Zalewu Zegrzyńskiego” dotacja posłużyła na: stworzenie
podstrony internetowej, przygotowanie i wydruk katalogu eks-
ponatów izby, a także przygotowanie i wydruk ulotek informa-
cyjnych oraz ich wysyłkę. Wydrukowanych zostało 200 sztuk
ulotek i 100 egzemplarzy publikacji. Przesyłki zostały wysłane
do 100 placówek edukacyjnych, kulturalnych oraz turystycz-
nych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego”. Program, który został zakupiony dzięki wspar-
ciu, pozwala na skatalogowanie eksponatów Izby. Z kolei wszy-
scy odwiedzający tę Izbę mogą zabrać ze sobą pamiątkę 
w postaci znaczka, ponieważ zakupiono także prasę do ich
wykonywania. Podstrona internetowa dotycząca Izby Jana
Pawła II dostępna jest pod adresem – www.jp2.waw.pl/ izba-
pamieci-jana-pawla-II. Znajdują się tam informacje o Izbie i zdję-
cia jej eksponatów.  
To sakralno-społeczne przedsięwzięcie służy: promocji dzie-
dzictwa historycznego Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”, w tym do kultywowania pamięci o św.
Janie Pawle II. Przy okazji następuje aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej, w tym emerytów, kobiet, młodzieży oraz
osób niepełnosprawnych. Ponadto za sprawą działań eduka-
cyjnych dotyczących Izby, promowane jest lokalne dziedzic-
two historyczne.

Proboszcz Krzysztof Ziółkowski:
Ponieważ dostaliśmy cenne pamiątki z Watykanu po św. Janie
Pawle II,  chcieliśmy je skatalogować. Dzięki otrzymanej dota-
cji zakupiliśmy  więc profesjonalny system komputerowy, który
umożliwił nam skatalogowanie i opisanie tych pamiątek. Na tę
okoliczność został również wydrukowany biuletyn pokazujący
te eksponaty. Wiele miast nie może pochwalić się takimi pa-
miątkami. One są jedynie w: Krakowie, Lublinie i Watykanie.
Dzięki dofinansowaniu  łatwiej nam będzie krzewić ideę zwią-
zaną z Janem Pawłem II. Biurokracja związana z pozyskiwa-

niem dotacji niejednokrotnie przeszkadzała. Poradziliśmy sobie
z nią tak, że znaleźliśmy firmę zewnętrzną, która nam pomogła
wypełnić wniosek. Byliśmy pewni, że Jan Paweł II to wielki orę-
downik i pomoże nam. Zapraszamy wszystkich serdecznie do
zwiedzania. Wszystko co robimy, służy szerzeniu kultu Jana
Pawła II.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Rzymskokatolicka Parafia 

bł. Jana Pawła II

Zwiększenie 
atrakcyjności Izby 
im. Jana Pawła II 

w Radzyminie 
dokumentującej 

dziedzictwo 
historyczne 

ZSPZZ

Wartość projektu:
19 047,90 zł

Dofinansowanie: 
12 287,68 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– sierpień 2014 r.
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Izba Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Przy dopiero powstającym Sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Radzyminie uruchomiono także Izbę poświęconą Bitwie
Warszawskiej 1920 r. Ma charakter muzealny i istnieje na ple-
banii. Proboszczowi parafii udało się pozyskać na jej stworze-
nie dofinansowanie od LGD PZZ. Zostało przyznane na reali-
zację projektu „Zwiększenie atrakcyjności Izby Pamięci Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie dokumentującej dziedzic-
two historyczne Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego”. Dotacja została wykorzystana na m.in.: za-
kup kiosków multimedialnych, w tym: laptopa i projektora,
stworzenie podstrony internetowej, a także wydruk, stworze-
nie i wysyłkę materiałów merytorycznych dla nauczycieli. Lap-
top i projektor są obecnie wykorzystywane podczas lekcji 
z uczniami i innymi grupami odwiedzającymi Izbę. To wyposa-
żenie pozostanie własnością parafii i będzie wykorzystywane
do dalszego rozwoju Izby Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Izba przyczynia się do promocji dziedzictwa historycznego
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”,
w tym do kultywowania pamięci o Bitwie Warszawskiej 1920 r.
Dodatkowo umożliwia aktywizację i integrację społeczności lo-
kalnej, w tym emerytów, kobiet, młodzieży oraz osób niepeł-
nosprawnych. Za sprawą prowadzonych w Izbie działań
edukacyjnych następuje również promowanie lokalnego dzie-
dzictwa historycznego.

Proboszcz Krzysztof Ziółkowski:
Budujemy w Radzyminie Sanktuarium Jana Pawła II, który
przecież przyjechał do Radzymina w szczególnym celu – po-
modlić się na cmentarzu poległych w 1920 r. jako syn legio-
nisty, syn żołnierza i – podziękować, że mógł urodzić się w wol-
nej Polsce. Z założenia Izba Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 r.
ma cel edukacyjno-historyczny, by ukazać Jana Pawła II jako
wielkiego patriotę. Gdy był młodym chłopakiem, spotykał się 
z powstańcami styczniowymi. Dla niego duch patriotyczny był
bardzo istotny. Pokazujemy pamiątki po Bitwie, by młodzi lu-
dzie wiedzieli jaką wielką wartość stanowią – historia Radzy-
mina czy historia Bitwy Warszawskiej. Prezentujemy to również
w sposób współczesny, poprzez multimedia, by tym bardziej
zachęcić młodzież do odwiedzenia tego miejsca. Sanktuarium,
a więc i parafia z Izbą jest na miejscu Bitwy. To właśnie przez
te pola szedł atak na Radzymin. Myślę, że bez dotacji ta Izba
by nie powstała. Przy obecnej budowie nie bylibyśmy w stanie
wyasygnować takich środków.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Rzymskokatolicka Parafia 

bł. Jana Pawła II

Zwiększenie
atrakcyjności Izby

Pamięci Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 

w Radzyminie 
dokumentującej

dziedzictwo 
historyczne 

ZSPZZ

Wartość projektu:
62 413,70 zł

Dofinansowanie: 
49 938,96 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– sierpień 2014 r.
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„Mały” – wielki projekt
Jolanta Turkowska, dziennikarka z 11-letnim stażem w Tele-
wizji Publicznej (TVP) uzyskała dotację na przygotowanie m.in.
reportażu pt. „Mały projekt odmienił moje życie”. Wyemitowany
był 15 września 2014 r. w TVP Warszawa. Trwa 12 minut. Jest
okazją do przedstawienia beneficjentów, którzy uzyskali wspar-
cie finansowe np. na: rozwój agroturystyki, organizację festy-
nów czy wydawanie różnorodnych publikacji. 
Materiał filmowy został przygotowany w ramach projektu –
„Realizacja reportażu telewizyjnego pt. „Mały projekt odmienił
moje życie”. Scenariuszem i realizacją reportażu zajmowała się
pani Jolanta Turkowska, zaś produkcją – firma Media-Projekt.
Pani Turkowska to mieszkanka powiatu legionowskiego (gmina
Nieporęt), która z okolicami Jeziora Zegrzyńskiego związana
jest od urodzenia. 
Jej projekt został pozytywnie oceniony i dofinansowany, po-
nieważ jego celem ogólnym była promocja walorów tury-
stycznych, krajobrazowych i przyrodniczych Jeziora Zegrzyń-
skiego oraz jego okolic. Z kolei celem szczegółowym – pro-
pagowanie i zachowanie walorów przyrodniczych i krajobra-
zowych obszaru powiatu legionowskiego oraz części wołomiń-
skiego i wyszkowskiego. Ponadto emisja reportażu przyczynia
się (możliwe są powtórki) do wzrostu zainteresowania aktyw-
nym wypoczynkiem nad Jeziorem oraz w pobliskich miejsco-
wościach, ponieważ może dotrzeć do nawet kilkuset tysięcy
widzów w całej Polsce.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Jolanta Turkowska

Realizacja reportażu
telewizyjnego 
„Mały projekt 

odmienił moje życie”

Wartość projektu:
24 454,38 zł

Dofinansowanie: 
19 562,50 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r.

– październik 2014 r.
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„Mazowieckie Mazury” – reportaż 
o obszarze PZZ Kolejnym telewizyjnym reportażem Jolanty Turkowskiej, który

powstał dzięki unijnemu współfinansowaniu, jest materiał „Ma-
zowieckie Mazury”. Koszt jego wyprodukowania i pozyskana
dotacja ze środków Lokalnej Grupy Działania były identyczne,
jak na trzy inne reportaże pani Turkowskiej, które wyemitowane
były w publicznej telewizji. Za scenariusz i ich realizację odpo-
wiedzialna była Jolanta Turkowska, dziennikarka od wielu lat
współpracująca z TVP, a za produkcję – firma Media-Projekt.
W reportażu wypowiadają się m.in.: lokalni przedsiębiorcy
działający w zakresie turystyki wodnej, osoby prowadzące
agroturystykę, a także okoliczni wójtowie i starosta powiatu le-
gionowskiego. Przedstawione są liczne atrakcje wodne i lą-
dowe obszaru LGD PZZ
Materiał filmowy trwa około 12 minut. Został zrealizowany na
podstawie projektu – „Realizacja reportażu telewizyjnego 
pt. „Mazowieckie Mazury”. Został on dofinansowany, ponie-
waż jego celem ogólnym była promocja walorów turystycz-
nych, krajobrazowych i przyrodniczych Jeziora Zegrzyńskiego
i okolic. Z kolei celem szczegółowym tej operacji jest propa-
gowanie i zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych obszaru powiatu legionowskiego oraz części wołomiń-
skiego i wyszkowskiego. Emisja reportażu przyczynia się (moż-
liwe są powtórki) do wzrostu zainteresowania aktywnym wy-
poczynkiem nad Jeziorem oraz w pobliskich miejscowościach,
ponieważ te wiadomości mogą dotrzeć do nawet kilkuset ty-
sięcy widzów w całej Polsce. 
Dziennikarka ukończyła studia podyplomowe z zarządzania
projektami unijnymi. Udowodniła sobie i innym, że jak się czło-
wiek postara, można zdobyć dotację unijną. Ponadto uważa,
że to wcale nie jest takie trudne. Od początku do końca to ona
zajmowała się wnioskami o dofinansowanie na reportaże. Nie
korzystała z żadnej pomocy. Gdy miała jakieś wątpliwości,
kontaktowała się z Lokalną Grupą Działania.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Jolanta Turkowska

Realizacja reportażu
telewizyjnego pt. 

„Mazowieckie Mazury”

Wartość projektu:
24 454,38 zł

Dofinansowanie: 
19 562,50 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– październik 2014 r.
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Wodne atrakcje w TVP
W połowie września 2014 r. odbyła się premiera telewizyjnego
reportażu – „Wodny świat Zalewu”. Dokładnie został wyemi-
towany 12 września w TVP Warszawa. Dotację na jego sce-
nariusz i realizację otrzymała Jolanta Turkowska, dziennikarka
od 11 lat współpracująca z Telewizją Publiczną. Produkcją
tego materiału filmowego zajmowała się firma Media-Projekt.
W sumie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 zostało przyznane pani Turkow-
skiej na 4 reportaże dla TVP. Zrealizowane zostały w ramach
czterech operacji, tj.: „Realizacja reportażu telewizyjnego 
pt. „Wodny świat Zalewu”, „Realizacja reportażu telewizyjnego
pt. „Mazowieckie Mazury”, „Realizacja reportażu telewizyjnego
pt. „Mały projekt odmienił moje życie” oraz „Realizacja repor-
tażu telewizyjnego pt. „LGD szansą rozwoju wsi”. W reportażu
„Wodny świat Zalewu” przedstawione są liczne atrakcje
wodne i lądowe obszaru LGD PZZ oraz osoby działające w tej
branży. Wypowiadają się w nim m.in. lokalni przedsiębiorcy
działający w zakresie turystyki wodnej, tj.: właściciele wypoży-
czalni sprzętu do pływania, osoby prowadzące szkoły win-
dsurfingu czy flyboardu. Reportaż trwa około 12 minut. Został
dofinansowany, ponieważ promuje walory turystyczne, kra-
jobrazowe i przyrodnicze Jeziora Zegrzyńskiego i okolic. Pro-
paguje także i zachowuje walory przyrodnicze i krajobrazowe
obszaru powiatu legionowskiego oraz części wołomińskiego i
wyszkowskiego. Niewątpliwie także przyczynił się (możliwe są
powtórki) do wzrostu zainteresowania wypoczynkiem i zabawą
nad Jeziorem oraz w pobliskich miejscowościach.
Producenci reportażu zrealizowali go w technice XDCAM HD.
Producent, czyli firma Media-Projekt występowała w charak-
terze pracodawcy lub zleceniodawcy w stosunku do osób
trzecich uczestniczących w produkcji filmu. Zobowiązała się
także do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Jolanta Turkowska

Realizacja 
reportażu telewizyjnego 

pt. „Wodny świat 
Zalewu”

Wartość projektu:
24 454,38 zł

Dofinansowanie: 
19 562,50 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r.

– październik 2014 r.
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Telewizja o „Partnerstwie Zalewu 
Zegrzyńskiego” Dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania

„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” powstało także kilka te-
lewizyjnych reportaży. Jeden z nich został przygotowany na pod-
stawie projektu  – „Realizacja reportażu telewizyjnego pt. LGD
szansą rozwoju wsi”. Za jego scenariusz i realizację odpowie-
dzialna była Jolanta Turkowska, dziennikarka z 11-letnim sta-
żem w Telewizji Publicznej (TVP). Produkcją reportażu zajmowa-
ła się firma Media-Projekt. Materiał ten trwa około 12 minut.
Jest to zobrazowany dowód na to, jak polskie wsie i małe
miasteczka wokół Jeziora Zegrzyńskiego rosną w siłę dzięki
unijnemu wsparciu i istnieniu Lokalnej Grupy Działania.

Jolanta Turkowska:
Moje reportaże  emitowane były w TVP Warszawa: 15 wrześ-
nia 2014 r. – „Mały projekt odmienił moje życie” (premiera) i od-
powiednio 12 września 2014 r. – „Wodny świat Zalewu” oraz
9 września 2014 r. – „LGD szansą rozwoju wsi”. W reporta-
żach występuje m.in. Basia Polak jako ciekawa postać, po-
dobnie pani Jadzia Tyska. To przykłady fantastycznych osób,
które są także medialne. Dla nas ważne jest, by ktoś nam się
ładnie wypowiedział przed kamerą. Dodatkowo te panie reali-
zowały ciekawe projekty. A jak mały projekt zmienił moje życie?
Przede wszystkim udowodnił, że można, jak się człowiek po-
stara, zdobyć dotację unijną. To wcale nie jest takie trudne.
Skończyłam studia podyplomowe z zarządzania projektami
unijnymi. Jestem z tego bardzo dumna, że od początku do
końca tylko ja się zajmowałam wnioskami o dofinansowanie
na reportaże. Nie korzystałam z żadnej pomocy. Gdy miałam
jakieś wątpliwości, kontaktowałam się z Lokalną Grupą Działa-
nia.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Jolanta Turkowska

Realizacja reportażu
telewizyjnego pt. 

„LGD szansą 
rozwoju wsi”

Wartość projektu:
24 454,38 zł

Dofinansowanie: 
19 562,50 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– październik 2014 r.



Chodnik jak marzenie
Parafia Rzymskokatolicka z Zegrza uzyskała dofinansowanie
na wykonanie chodnika na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej. Ta
nekropolia będąca zabytkiem, znajduje się przy kościele ufun-
dowanym przez księcia Macieja Radziwiłła i jego żonę Jadwigę
z Krasińskich. Nie tyle suchą, co czystą stopą można więc
obecnie przejść cmentarz wzdłuż i wszerz, nawet w bardzo
ulewne dni. Wykonane roboty drogowe, jak widać na zdję-
ciach, prezentują się bardzo estetycznie. Dotacja na budowę
chodnika została przyznana ze środków Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w ramach projektu
„Budowa chodnika na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpiń-
skiej”. Wsparcie wystarczyło na pokrycie aż 80% kosztów, tyle
bowiem przewidziane było w działaniu 413 PROW. Wniosek 
o dofinansowanie złożony przez Parafię z Zegrza został pozy-
tywnie oceniony, ponieważ ta operacja dotyczyła m.in. kształ-
towania infrastruktury publicznej o szczególnym znaczeniu dla
mieszkańców ze względu na jej funkcję. Nowy chodnik przy-
czynił się również do ochrony dziedzictwa kulturowego.

Jadwiga Walczak z córką:
Teraz jest dobrze. Poprzednio jak deszcz popadał, to chodziło
się po błocie. W tej chwili jest czyściutko. Można chodzić gdzie
się chce. Myślę, że pomysł z chodnikiem na cmentarzu był bar-
dzo dobry. Wygląda to teraz bardzo estetycznie, jest porząd-
nie wykonane, nic nie odpada. Kostka była kładziona około 
2 lata temu. Jestem mieszkanką Jachranki. Na cmentarzu w Woli
Kiełpińskiej leżą moi bliscy, m.in. babcia. 

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.2:

Ochrona i rewitalizacja materialnego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju

Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Antoniego w Zegrzu

Budowa chodnika 
na cmentarzu 
parafialnym 

w Woli Kiełpińskiej

Wartość projektu:
129 575,07 zł

Dofinansowanie: 
99 999,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 
– marzec 2015 r.
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Nowe tynki i ocieplenie 
Realizacja projektu „Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kul-
tury” była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja na ten
cel pochodziła z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinanso-
wanie w wysokości 35 tys. zł wystarczyło na pokrycie ponad
połowy całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Polegało ono na
wykonaniu robót demontażowych i przygotowawczych oraz
prac ociepleniowych elewacji. Remont samorządowej instytu-
cji kultury rozpoczął się w listopadzie 2014 r. Nowa elewacja
budynku umożliwi w przyszłości oszczędności związane z ogrze-
waniem. Ponieważ budynek już wcześniej był częściowo ocie-
plony, dlatego stare ocieplenie zostało uzupełnione, a całość
ścian pokryta cienkowarstwowym tynkiem. W ramach robót
demontażowych i przygotowawczych ściany zostały ocieplone
płytami styropianowymi. W efekcie tej inwestycji poprawiła się
estetyka zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum
wsi Dabrówka. I to był najważniejszy cel, jaki przyświecał rea-
lizacji opisanej operacji.

Ireneusz Zieliński z Urzędu Gminy Dąbrówka:
Pozyskiwanie funduszy jest pracochłonne, a my sporo korzy-
stamy ze środków unijnych. Ponieważ wielokrotnie to robiliśmy,
w nasze działania weszła już pewna rutyna. Już dokładnie wiemy,
jakie dokumenty trzeba przygotować. Na początku było to tak,
że uczyliśmy się na błędach, jednak w tej chwili mamy wszyst-
kie te procedury dość dobrze opanowane. Sami wszystko przy-
gotowywaliśmy. Nie zatrudnialiśmy żadnych firm doradczych.
Pozyskiwaniem dotacji i rozliczaniem unijnych projektów zaj-
mują się w Urzędzie Gminy Dąbrówka 2 osoby: pani Anna Ci-
szewska i ja, Ireneusz Zieliński. 

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gmina Dąbrówka

Odnowa elewacji 
Gminnego Centrum 

Kultury

Wartość projektu:
67 052,50 zł

Dofinansowanie: 
35 098,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 
– marzec 2015 r.
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Odnowienie kaplicy grobowej
Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie uzyskała do-
tację na odnowienie dachu kaplicy grobowej na cmentarzu 
w Wieliszewie. Efekt widoczny jest gołym okiem i nawet trudno
go nie zauważyć. Wszyscy goście i mieszkańcy przejeżdża-
jący główną drogą przez Wieliszew, widzą nad murem cmen-
tarza solidnych rozmiarów kaplicę z nowym dachem. Została
wyremontowana w ramach projektu – „Kaplica grobowa na
cmentarzu parafialnym w Wieliszewie”. W tym przypadku
wsparcie finansowe, przekazane ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich będących w posiadaniu LGD PZZ,
posłużyło na zrealizowanie następującego celu ogólnego – za-
chowanie dziedzictwa kulturowego. Wieliszewska kaplica gro-
bowa jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. To przy-
kład sakralnej architektury klasycystycznej z I poł. XIX w. na
Mazowszu. Unijne współfinansowanie pokryło zdecydowaną
większość kosztów nadzoru inwestorskiego i wykonania do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto posłużyło do
pokrycia części kosztów inwestycyjnych związanych z: usta-
wieniem rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych; rozbiórką 
i wykonaniem konstrukcji oraz poszycia dachu; elementami
kamiennymi; metaloplastyką; naprawą ściany; robotami po-
rządkowymi; instalacją elektryczną oraz instalacją odgromową.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.2:

Ochrona i rewitalizacja materialnego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju

Beneficjent:
Parafia Przemienienia Pańskiego 

w Wieliszewie

Kaplica grobowa 
na cmentarzu 
parafialnym 

w Wieliszewie

Wartość projektu:
324 160,53 zł

Dofinansowanie: 
209 614,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 

– grudzień 2014 r.
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Renowacja w Popowie Kościelnym
Polskie wsie pięknieją dzięki europejskim funduszom. W szcze-
gólności widoczne to jest w miejscowościach licznie odwie-
dzanych przez turystów. Do takich zaliczają się wsie i mias-
teczka na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”. Przykładem – Popowo Kościelne,
które znajduje się w powiecie wyszkowskim (gmina Somianka).
Na początku 2015 r. uporządkowano plac przed tamtejszym
kościołem, gdzie wyłożono kostkę brukową i na środku za-
siano trawę. Mniej więcej równocześnie trwały prace konser-
watorskie wieży kościoła, które, podobnie jak plac, w większo-
ści sfinansowane były w ramach dotacji. Remont świątyni, nie-
opodal której płynie rzeka Bug, przeprowadzony był na pod-
stawie projektu  „Prace konserwatorskie renowacji lica ścian
wieży głównej kościoła w Popowie Kościelnym – I etap prac”.
Dotacja na ten cel pochodziła z budżetu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie przy-
czyniło się do realizacji kilku celów. Nastąpiło wzmocnienie 
i utrzymanie atrakcyjności obszaru Jeziora Zegrzyńskiego oraz
ochrona dziedzictwa kulturowego obiektu kościoła. Jedno-
cześnie nastąpiła poprawa jakości życia na obszarach wiej-
skich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.2:

Ochrona i rewitalizacja materialnego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju

Beneficjent:
Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia

N.M.P. w Popowie Kościelnym

Prace 
konserwatorskie

renowacji lica ścian
wieży głównej kościoła 
w Popowie Kościelnym 

– I etap prac

Wartość projektu:
94 057,56 zł

Dofinansowanie: 
75 246,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2014 r. 

– październik 2014 r.
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Zrealizowanie dofinansowanego projektu – „Rewitalizacja i ad-
aptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci
i tradycji rybackich w Serocku” to kolejny przykład transfor-
macji zabytków w pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego. Dzięki unij-
nemu współfinansowaniu, przekazanemu ze środków LGD
PZZ, dokonano zmiany funkcji budynku z mieszkalnej na Izbę
Pamięci. Poprzedzone to było wykonaniem między innymi ta-
kich prac, jak: usunięcie podziału wnętrza budynku, zmiana
pomieszczeń mieszkalnych na sale wystawowe, wykonanie
pomieszczeń sanitarnych oraz kotłowni, a także dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych. To z myślą o nich jest
pochylnia oraz przystosowane łazienki. Ponadto adaptacja bu-
dynku wymagała wykonania drewnianej podłogi, z wyjątkiem
pomieszczeń sanitarnych i kotłowni. W tych ostatnich wyło-
żono płytki ceramiczne, co było poprzedzone wykonaniem
tam warstw podkładowych i izolacyjnych. Podczas robót w bu-
dynku zlikwidowano jeden komin, a także ocieplono zewnę-
trzne ściany i strop. Nastąpiła również wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej oraz instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralne-
go ogrzewania, gazowej oraz elektrycznej. Dodatkowo zmie-
niono dach na naczółkowy kryty gontem i utworzono ganek.
Głównym celem wykonania opisanej operacji była rewitalizacja
i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły wraz z ada-
ptacją na cele użyteczności publicznej.

Nowe „cudo” w Serocku

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.5:

Propagowanie wykorzystania tradycji 
architektonicznej i ekologicznych technologii 

w urbanistyce i budownictwie
Przedsięwzięcie:

Habitat XXI
Beneficjent:

Miasto i Gmina Serock

Rewitalizacja 
i adaptacja 

zabytkowego budynku
dawnej szkoły na izbę

pamięci i tradycji 
rybackich 
w Serocku

Wartość projektu:
661 710,83 zł

Dofinansowanie: 
300 000,00 zł

Okres realizacji:
kwiecień 2013 r. 

– luty 2015 r.
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Witaj w Jabłonnie!
„Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny
„Powitalnik” i jego prezentację  na ekranach LCD”. Właśnie tak
zatytułowany był projekt, w wyniku którego wielu mieszkań-
ców gminy Jabłonna otrzymało zestaw informujący o ich oko-
licy. Zostali oni zaopatrzeni  w interaktywną mapę gminy oraz
broszurę, które powstały dzięki współfinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach osi Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wspomniana bro-
szura powstała w oparciu o archiwalne materiały Urzędu Gmi-
ny Jabłonna. Jest ona swoistym przewodnikiem po gminie
Jabłonna, który przy okazji promuje jej walory turystyczno-
przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Znajdują się w nim cie-
kawostki m.in. o Pałacu i poczcie w Jabłonnie, chotomowskim
kościele, a także pomnikach na cześć Armii Krajowej czy Po-
ległych w latach 1939-1945. Są tam również wzmianki o szla-
kach turystycznych na terenie gminy, w tym trasach rowero-
wych i parę słów o lokalnych rezerwatach. Wymienione są też
obiekty sportowe i dane teleadresowe ważnych placówek 
w gminie. Dodatkowo folder zawiera informacje o administra-
cji samorządowej i odpowiedzi na pytania, jakie mieszkańcy
często kierują do pracowników Urzędu Gminy Jabłonna. Rea-
lizacja tego projektu przyczyniła się w szczególności do pod-
niesienia świadomości wśród osób nowo zamieszkałych w gmi-
nie Jabłonna, dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego,
historycznego i przyrodniczego.

Olga Muniak, wójt gminy Jabłonna w okresie realizacji wnio-
sku:
Gmina Jabłonna charakteryzuje się tym, że liczba nowych
mieszkańców przekroczyła liczbę tych, którzy mieszkają tu od
lat. Nowymi mieszkańcami są najczęściej rodziny z dziećmi –
młodzi, aktywni ludzie, którym należy przybliżyć historię gminy,
jej walory turystyczne i kulturalne – pokazać w jak wyjątkowym
miejscu postanowili się osiedlić. Właśnie dla nich przygotowa-
liśmy projekt „Powitalnik”. Każda osoba meldująca się na te-
renie gminy otrzymała pakiet informacyjny, w skład którego
wchodziła mapa interaktywna (na płycie CD) z wyznaczonymi
i opisanymi szlakami turystycznymi, fotografiami i informacjami
o miejscach pamięci, jak również folder z poradnikiem telead-
resowym oraz najważniejszymi informacjami historycznymi,
przyrodniczymi, kulturalnymi dotyczącymi Jabłonny i jej okolic.
Pakiet promocyjny trafił do 1000 nowych mieszkańców. 
Integralną część „Powitalnika” stanowią ekrany znajdujące się
w budynku Urzędu Gminy, na których są wyświetlane najważ-

niejsze informacje dla mieszkańców, aktualności, zdjęcia za-
bytków, miejsc pamięci, atrakcji turystycznych oraz fotorelacje
z imprez gminnych. Ekrany służą jednocześnie do promocji in-
westycji zrealizowanych ze środków zewnętrznych – również
tych pozyskanych dzięki „Partnerstwu Zalewu Zegrzyńskiego”
– takich jak: place zabaw w Suchocinie i w Bożej Woli oraz si-
łownie zewnętrzne w Jabłonnie i Skierdach. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gmina Jabłonna

Promocja 
walorów turystyczno-

przyrodniczych i dziedzi-
ctwa kulturowego Gminy
Jabłonna poprzez pakiet
multimedialny „Powital-
nik” i jego prezentację 

na ekranach LCD

Wartość projektu:
18 500,10 zł

Dofinansowanie: 
11 206,55 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– czerwiec 2011 r.
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Gra w Radzyminie – 90 rocznica Bitwy
Ze względu na znaczenie Bitwy pod Radzyminem i jej 90-rocz-
nicę, odbyła się w Radzyminie – gra historyczna. Została zor-
ganizowana w ramach dofinansowanego projektu „Gra histo-
ryczna Bitwa Radzymińska – organizacja imprezy kulturalnej
nawiązującej do lokalnego dziedzictwa historycznego”. O do-
tację na tę imprezę postarali się pracownicy Urzędu Gminy Ra-
dzymin. Plenerowa gra adresowana była do szerokiego grona
odbiorców. Polegała na wykonaniu szeregu zadań, podobnych
do części tych, jakie w sierpniu 1920 r. żołnierze wykonywali 
w Radzyminie. 15 sierpnia 2010 r. na Placu Konstytucji 3 Maja
mieszkańcy, goście i turyści cofnęli się więc w czasie o 90 lat. 
Gra polegała na wcielaniu się poszczególnych uczestników 
w postać młodego ochotnika, który w 1920 r. zamierzał bro-
nić Radzymina. Chętni najpierw wstępowali do „Biura Werbun-
kowego”, gdzie otrzymywali okolicznościowe Karty Służby. 
W kolejnych punktach wykonywali zadania, za które otrzymy-
wali pieczątki w Karcie, a na koniec – ozdobną Kartę Ochot-
niczą, świadectwo ukończenia gry. Na drugim punkcie, gdzie
stacjonowała Dywizja Litewsko-Białoruska (ckm Maxim, kara-
biny), gracze przechodzili przeszkolenie wojskowe. Przy uła-
nach na koniach – odbywały się z kolei ćwiczenia z lancą na
drewnianym koniu. Miejsce 11 Kompanii Saperów (zaprezen-
towano tam np. kozioł hiszpański, materiały i narzędzia saper-
skie) było natomiast okazją do pomocy w budowie umocnień.
Radiowywiad Sztabu Generalnego (łącznica telefoniczna, an-
tena) służył do radzymińskiej pomocy w rozszyfrowaniu roz-
kazu Tuchaczewskiego do ataku na Warszawę, a przy eks-
pozycji I Kolumny Samochodowej (samochód osobowy marki
Ford, motocykl Enfield) uczestnicy wykazywali się umiejętnoś-
cią naprawy koła samochodu gen. Hallera. W punkcie  „Biura
propagandy” (archiwalne plakaty, gramofon z piosenkami) za-
daniem graczy było np. kolorowanie plakatów albo pisanie
odezw patriotycznych. W kończącym grę punkcie – Kinema-
tograf Polonia – wyświetlano film. Uczestnicy brali udział w qui-
zie dotyczącym jego treści.
Dofinansowana impreza przyczyniła się do realizacji celu okre-
ślonego w PROW 2007-2013 dla działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” (małe projekty). Wpłynęła więc na po-
prawę jakości życia na wiejskich obszarach gminy Radzymin.
Dzięki realizacji projektu w pewnym stopniu zostały zaspoko-
jone potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców wsi. Na-
stąpiło również promowanie tych obszarów, co przełoży się na
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gmina Radzymin

Gra historyczna 
Bitwa Radzymińska 

– organizacja imprezy
kulturalnej nawiązującej

do lokalnego 
dziedzictwa 

historycznego

Wartość projektu:
32 000,00 zł

Dofinansowanie: 
22 400,00 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r.

– sierpień 2011 r.



Powstał plac do spotkań
W miejscowości Somianka-Parcele brakowało placu do spot-
kań. Dzięki unijnemu wsparciu, zaangażowaniu mieszkańców
oraz kontynuacji poprzedniego projektu z 2010 r. centrum wsi
Somianka zostało elegancko urządzone. Za sprawą  projektu
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Somianka-Parcele” dokonano: utwardzenia gminnego placu
oraz ustawienia krawężników (na długości około 420 m) i obrze-
ży (216 m). Jak informuje Łukasz Lalak, podinspektor do spraw
zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy z Urzędu Gminy
Somianka, powstał tam także ciąg pieszo-jezdny na długości
około 1000 m i chodnik z kostki o powierzchni około 630 m2.
Operacja ta spowodowała zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości Somianka-Parcele, która znajduje
się w powiecie wyszkowskim. Mieszkańcy tej miejscowości na
co dzień korzystają z rezultatów projektu, ponieważ w nie-
wielkiej odległości usytuowane są np. przedszkole, ośrodek
zdrowia i apteka. Zagospodarowany plac, który w 2013 r. po-
wstał z połączenia dwóch mniejszych placów, jest obecnie do-
skonałym miejscem zbiórek i spotkań mieszkańców. 
Realizacja tego projektu przyczyniła się do zaspokojenia czę-
ści społecznych potrzeb mieszkańców. Ponadto wpłynęła na
podniesienie atrakcyjności miejscowości i poprawy estetyki
przestrzeni publicznej. W wyniku tej operacji nastąpiło propa-
gowanie i zachowanie walorów przyrodniczych oraz krajobra-
zowych obszaru.

Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.1:

Propagowanie i zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Gmina Somianka

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej 

w miejscowości 
Somianka-Parcele

Wartość projektu:
203 085,19 zł

Dofinansowanie: 
130 421,00 zł

Okres realizacji:
maj 2011 r. 

– kwiecień 2014 r.
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Pieśni i tańce w Wieliszewie
W wigilię Święta Niepodległości, tj. 10 listopada 2012 r. odbył
się „XII Festiwal Pieśni i Tańców Polskich Wieliszew 2012”. Im-
preza odbyła się  w hali sportowej w Wieliszewie. Adam Stru-
zik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, objął tę edycję
festiwalu honorowym patronatem. Za organizację tego wyda-
rzenia kulturalnego odpowiedzialne były Ośrodek Kultury w Wie-
liszewie i Referat Sportu Urzędu Gminy Wieliszew. 
XII festiwal był zorganizowany przy udziale unijnego współfi-
nansowania. Postarał się o to wsparcie wieliszewski Ośrodek
Kultury, który jest członkiem LGD „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego”. Realizacja projektu „XII Festiwal Pieśni i Tańców
Polskich Wieliszew 2012” przyczyniła się do osiągnięcia kilku
wcześniej założonych celów. Nastąpiła promocja lokalnej twór-
czości i aktywnego trybu życia, mieszkańcy gminy mogli uczest-
niczyć w tym wydarzeniu kulturalnym, a ponadto impreza ta
była kolejną okazją do zaprezentowania dorobku artystycz-
nego lokalnego Zespołu Tańca Ludowego „Promyki”. Ponie-
waż od wielu lat wieliszewski festiwal ma formułę przeglądu,
do którego zapraszane są zespoły pieśni i tańca ludowego re-
prezentujące różne regiony etnograficzne na mapie Polski, tak
też było w 2012 r. Gościem XII edycji festiwalu był Dziecięcy
Zespół Folklorystyczny „Cepelia Poznań” z Młodzieżowego
Domu Kultury nr 3 w Poznaniu. Podczas festiwalu, w związku
z jego „niepodległościowym” charakterem, wręczono krzyże
zasługi osobom zasłużonym w pracy i działalności społecznej.
Nagrodzeni zostali również uczestnicy konkursu fotograficz-
nego „Niezapomniane chwile”, który został zorganizowany
przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie. Po zakończeniu festi-
walu odbyło także  spotkanie integracyjne dla tancerzy i opie-
kunów zespołów.

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Ośrodek Kultury w Wieliszewie

XII Festiwal Pieśni 
i Tańców Polskich
WIELISZEW 2012

Wartość projektu:
31 715,75 zł

Dofinansowanie: 
17 500,00 zł

Okres realizacji:
lipiec 2012 r. 

– czerwiec 2013 r. 



Średniowieczny gród Barbarka
W drugiej połowie lipca 2011 r. odbyły się w Serocku niezwykłe
warsztaty rzemieślnicze. Na serockim podgrodziu – Skwerze
Litewskim – zorganizowano trzygodzinne warsztaty z udzia-
łem rzemieślników z gminy Serock oraz gmin wchodzących 
w skład Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego”. W dniu imprezy, czyli 19 lipca na przygotowa-
nych stoiskach wystawiali się: kowal, szewc, koronkarka,
pszczelarz, plastyczka, malarka, garncarka, wikliniarz, lutnik,
gospodyni przygotowująca przetwory domowe tradycyjnymi
metodami, żeglarz-szkutnik-ślusarz, Grupa Słowian i tkaczka.
Ponadto zaprezentowano tam umiejętności wojów słowiań-
skich i uczono średniowiecznego tańca. Uzupełnieniem tych
atrakcji była wystawa dotycząca historii Barbarki oraz badań
archeologicznych prowadzonych na terenie grodziska.
Powstała również edukacyjna publikacja „To Barbarki robota”,
która dokumentuje przebieg wspomnianych warsztatów. Jed-
nak czytelników niezorientowanych w historii Serocka, zadzi-
wiać może specyfika tej imprezy. Jej zagadkowość wyjaśnia
m.in. usytuowanie Skweru Litewskiego. Znajduje się on u pod-
nóża średniowiecznego grodu Barbarka, jednego z najstar-
szych grodów na Mazowszu. To on dał początek istnieniu
Serocka. To dlatego właśnie impreza była objęta patronatem
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Ca-
łość imprezy była realizacją projektu „To Barbarki Robota –
warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu”. Ta operacja została
dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
a dokładnie za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego”. 
Realizacja projektu przyczyniła się do: rozwoju aktywności lo-
kalnej społeczności i jej integracji oraz promowania twórczości
kulturalnej. Ponadto nastąpił wzrost świadomości mieszkań-
ców i gości o zawodach, które już nie są wykonywane albo
dzieje się to coraz rzadziej. 

Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (Małe projekty)
Cel ogólny CO 4:

Waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych obszaru PZZ
Cel szczegółowy CS 4.3:

Zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie:
Żyję nad Zalewem

Beneficjent:
Miasto i Gmina Serock

To Barbarki Robota 
– warsztaty 

rzemieślnicze 
na podgrodziu

Wartość projektu:
21 751,95 zł

Dofinansowanie: 
14 505,79 zł

Okres realizacji:
marzec 2010 r. 

– wrzesień 2011 r.
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