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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Drodzy Czytelnicy

mieszkańcy gmin i powiatów
regionu Jeziora Zegrzyńskiego

Od chwili wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku
wypełniamy jako kraj zobowiązania traktatowe, ale też w pełni korzystamy
z uprawnień kraju członkowskiego. Jednym z nich jest wsparcie finan-
sowe, które służy podniesieniu poziomu życia mieszkańców, aby nasz kraj
nie odbiegał tak znacznie od innych, lepiej rozwiniętych krajów Europy.
Temu celowi służą różne programy, dostosowane do specyfiki obszaru,
dziedzin życia, grup społecznych itp. Jednym z nich jest Program
Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński (LGRZZ) powstała w 2009 roku w formie stowarzyszenia specjalnego, dostosowanego prawnie do
warunków ustawowych koniecznych, aby starać się o środki finansowe PO RYBY 2007-2013. W drodze konkursu rozpisanego przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymała środki finansowe na zrealizowanie zadań zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich (LSROR). Realizację programu rozpoczęła w końcu 2011 roku. Na początku 2012 roku przeprowadziła pierwszy konkurs na nabór
wniosków, a z końcem 2013 roku zrealizowała zakładane cele. Wszystkie projekty zostały zrealizowane i rozliczone do 30.06.2015 roku. LGRZZ
jest partnerstwem trójsektorowym, w którym uczestniczą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Obejmuje 
tereny 7 gmin położonych wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Na obszarze całego Mazowsza nie ma innej Grupy, której udało się uzyskać środki
tego programu.

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński dzięki zaangażowaniu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, jako podmiotu
pełniącego funkcje rybackie, gmin członkowskich, powiatów i innych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 
i zwykłych mieszkańców odniosła pełny sukces. Dużą pomoc okazywały instytucje: zarządzająca (MRiRW) i wdrażająca (Samorząd
Województwa Mazowieckiego) oraz płatnicza (ARiMR). Fundusze pozyskane z programu pozwoliły na wsparcie wielu firm, utworzenie nowych
miejsc pracy, poprawę wyglądu miejscowości oraz stanu środowiska naturalnego, a także integrację mieszkańców. Lektura, do której Państwa
zachęcam, pokazuje zrealizowane przedsięwzięcia w odniesieniu do założonych celów ogólnych i szczegółowych (LSROR). Publikacja może
być inspiracją do podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości.
Składam gratulacje realizatorom przedsięwzięć oraz dziękuję wszystkim, którzy pomagali w prawidłowym wdrażaniu projektów.

Szanowni Pañstwo

Mazowsze to lider w realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej. Jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce, nie-
zwykle atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym pod względem położenia geograficznego. Pełni również kluczową rolę w gospodarce krajowej.

O sile i postępie naszego województwa, w dużej mierze decyduje wysoki potencjał gospodarczy, kapitałowy i intelektualny, a także różnorod-
ność walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwo kulturowe. Nie byłoby jednak sukcesów, gdyby nie dotychczasowa współpraca
samorządu województwa z lokalnymi władzami, a przede wszystkim lokalnymi społecznościami, które najcelniej potrafią określić i zdefiniować
nurtujące problemy oraz wskazać sposoby ich rozwiązania. Efektywne zdobywanie środków finansowych to przede wszystkim współpraca 
i partnerstwo, to zacieśnianie więzi i aktywizacja lokalnych społeczności do udziału w programowaniu i wdrażaniu inicjatyw oddolnych.

Przedstawiamy Państwu przedsięwzięcia, zrealizowane na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, jako przykłady dobrej prakty-
ki służące promowaniu wiedzy oraz doświadczenia wynikającego z ukończonych już projektów i jednocześnie pragniemy, aby stanowiły one
inspirację do realizowania nowych.

Życzę przyjemnej lektury
Edward Trojanowski

Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Radosław Rybicki
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie



W
Nieporęcie przy ulicy Jana Kazimierza 45 wybudowano
demonstracyjną, edukacyjną instalację fotowoltaiczną 
o mocy 9,6 kW podłączoną do sieci przesyłowej.

Obiekty znajdują się na ogrodzonej, chronionej działce. Instalacja
posadowiona została na południowej części dachu budynku
siedziby firmy oraz dachu budynku gospodarczego. Takie
umiejscowienie pozwala na swobodny i bezpieczny dostęp osób
zainteresowanych nową technologią. Umieszczenie takiej insta-
lacji na budynku mieszkalnym wykorzystywanym przez pięć osób
miało na celu przeprowadzenie badań w rzeczywistych warunkach
użytkowania, jak również pomóc w prezentacjach i szkoleniach. 
Moc instalacji została zaprojektowana tak, aby produkowana
energia elektryczna zapewniła zapotrzebowanie standardowego
domu jednorodzinnego na poziomie blisko 100% zużycia

energii w ciągu roku. Rzeczywiste dotychczasowe zużycie
energii przez budynek waha się w przedziale 8-10 MWh
rocznie. W projekcie zrealizowano także budowę energo-
oszczędnego oświetlenia instalacji. Całość wyprodukowanej
energii odprowadzana jest do sieci operatora. Do instalacji
dołączone są urządzenia pomiarowe napromieniowania, tem-
peratury, prędkości wiatru oraz temperatury pracy. Wszystkie
informacje udostępniane są w czasie rzeczywistym na stronie
internetowej. EKOpower21 Sp.zo.o. podpisała umowę 
o współpracy z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki
Warszawskiej, dzięki czemu zebrane dane mogą służyć stu-
dentom i doktorantom, którzy poddają je szerokiej analizie.

1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.1. Edukacja ekologiczna społeczności i instytucji mających wpływ na stan środowiska

Instalacje fotowoltaiczne
tworzenie rozproszonych źródeł czystej energii

data rozpoczęcia projektu – luty 2013 r.   
data zakończenia projektu – maj 2014 r.   

W
iel

kość dofinansowania

127127 300,00 zł
300,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2

01
3

Beneficjent
>>EKOPOWER21 SP. Z O.O.<<

całkowity koszt projektu 

261 092,10 zł   
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W
ramach projektu zbudowano 2 elektrownie
fotowoltaiczne. Są to pierwsze naziemne instalacje na
Mazowszu podłączone do sieci PGE S.A.

Elektrownia fotowoltaiczna NIEPORĘT II o mocy 39,6 kWp zbu-
dowana jest na 198 sztukach monokrystalicznych modułów
A-SUN 200M, 2 falownikach SMA SUNNY TRIPOWER
15000TL-21 oraz jednym 8000TL.

Elektrownia fotowoltaiczna NIEPORĘT III o mocy 39,5 kWp zbu-
dowana jest na 158 sztukach polikrystalicznych modułów
Canadian Solar CS6P-250P, 2 falownikach SMA SUNNY
TRIPOWER 15000TL-21 oraz jednym 8000TL.
Obie elektrownie umiejscowione są obok siebie 
w Nieporęcie i pracują w jednakowych warunkach atmosfe-
rycznych. Dzięki temu można porównać produkcję dwóch
rodzajów modułów. 

data rozpoczęcia projektu – sierpieñ 2013 r.   
data zakończenia projektu – czerwiec 2014 r.   

data rozpoczęcia projektu – sierpieñ 2013 r.   
data zakończenia projektu – czerwiec 2014 r.   

Instalacje fotowoltaiczne
naziemne

W
iel

kość dofinansowania

202202 700,00 zł
700,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

W
iel

kość dofinansowania

270270 000,00 zł
000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>EKOPOWER21 SP. Z O.O.<<

całkowity koszt projektu 

530 191,50 zł   

całkowity koszt projektu 

554 904,66 zł   
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1.1. Edukacja ekologiczna społeczności i instytucji mających wpływ na stan środowiska
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R
ealizacja tej inwestycji przyczyniła się do rozbudowania 
i modernizacji infrastruktury stadniny „Ławra” w miej-
scowości Łajski. Dzięki temu stadnina rozszerzyła zakres

i ilość oferowanych usług na rzecz ludności lokalnej i przyjezd-
nych. Można tu miło i ciekawie spędzić czas w otoczeniu przy-
rody i pięknych koni. W ramach tego projektu wybudowano kryty
lonżownik oświetlony elektrycznie z drewnianą bandą, wysypany
kwarcowym piaskiem. Obiekt ten służy do organizacji zajęć 
z hipoterapii, nauki jazdy konnej i szkoleń z udziałem koni.
Inwestycję zakończono w planowanym terminie, przed

Terapia Przyrodą I

Beneficjent
>>MARCIN SEROKA<<

całkowity koszt projektu 

260 418,24 zł   

Wielkość dofinansowania

102102 000,00 zł
000,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013



początkiem sezonu jesienno-zimowego, dzięki czemu dzieci 
i młodzież z naszego terenu mogły już na początku roku szkol-
nego korzystać z walorów tego miejsca. 
Lonżownik to bardzo przydatny i funkcjonalny element
działalności stadniny „Ławra”. Wzbogacił on jej infrastrukturę.
Pozwala na realizowanie zajęć edukacyjnych, szkoleniowych 
i rozrywkowych w każdych warunkach, niezależnie od pogody 
i pory dnia. Z usług programów edukacyjno-rozrywkowych sko-
rzystały już różne grupy szkolne m.in. młodzież z gimnazjum 
w Wieliszewie oraz grupa dzieci z Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ulicy Targowej w Legionowie. Lonżownika używają też
chętnie jeźdźcy indywidualni w czasie niepogody lub po zapad-
nięciu zmroku.
W ramach operacji „Terapia Przyrodą I” powstała tu także
wypożyczalnia rowerów rozszerzająca zakres usług ofe-
rowanych przez stadninę i umożliwiająca osobom zaintere-
sowanym kontakt z przyrodą na obszarze pięknych uroczysk
rozpościerających się wokół Zalewu Zegrzyńskiego.

u   rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2012 r.
data zakończenia projektu – wrzesieñ 2013 r.
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1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.1. Edukacja ekologiczna społeczności i instytucji mających wpływ na stan środowiska

W
tym projekcie w stadninie „Ławra” podstawowym
zadaniem inwestycyjnym przedsięwzięcia „Terapia
Przyrodą II” było wybudowanie krytej hali namiotowej 

o wymiarach 40x20 m, która używana jest jako ujeżdżalnia. Kryta
ujeżdżalnia pozwala prowadzić w stadninie specjalistyczne trenin-
gi skokowe dla bardziej zaawansowanych jeźdźców oraz umożliwia
prowadzenie szkoleń na odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego,
na pełnowymiarowym czworoboku, niezależnie od pogody i pory
dnia, gdyż obiekt jest zadaszony i oświetlony. Operacja ta jest kon-
tynuacją i rozszerzeniem projektu „Terapia Przyrodą I”. Rozbudowa
infrastruktury stadniny Ławra miała na celu rozszerzenie rodzaju
usług oferowanych przez ten kameralny, ale coraz lepiej
wyposażony ośrodek jeździecki.  

data rozpoczęcia projektu – paŸdziernik 2012 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2014 r.

W
iel

kość dofinansowania

154 050,70 zł

154 050,70 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>MARCIN SEROKA<<

całkowity koszt projektu 

396 962,52 zł   

Terapia Przyrodą II
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O
peracja zrealizowana jest na terenie istniejącego od 7 lat 
i prężnie rozwijającego się gospodarstwa agroturystycz-
nego o certyfikowanym profilu ekoturystycznym „Dom

nad Wierzbami” w Jackowie Dolnym w gminie Somianka.
W części rekreacyjnej powstałego budynku na parterze urządzona
jest sala do rekreacji i zajęć relaksujących dla turystów, która także
wykorzystuje się na spotkania edukacyjne w zakresie ochrony przy-
rody i ekologii z dziećmi i młodzieżą z miejscowej społeczności
oraz na robocze spotkania organizacji partnerskich działających 
w dziedzinie ekoturystyki i ekologii.
Na piętrze urządzono atelier dla artystów malarzy oraz salkę na
warsztaty tematyczne. Budynek posiada również zaplecze socjalne
(kuchnia, 2 łazienki i WC) oraz pomieszczenie magazynowe na
sprzęt rekreacyjno-sportowy. 

Gospodarstwo
agroturystyczne
przyjazne dla ekoturystów i wędkarzy

Beneficjent
>>BARBARA POLAK<<

całkowity koszt projektu 
476 101,03 zł

data rozpoczęcia projektu – grudzieñ 2012 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2014 r.

W
iel

kość dofinansowania

189189 100,00 zł
100,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3



W
iel

kość dofinansowania

3838 300,00 zł
300,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Terapia przyrodą III

1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.1. Edukacja ekologiczna społeczności i instytucji mających wpływ na stan środowiska
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W
wyniku realizacji projektu „Terapia Przyrodą III” powstał 

w stadninie „Ławra” w miejscowości Łajski zdrenowany
padok ze specjalistycznym podłożem. Teren po

zdrenowaniu zasypany został piaskiem kwarcowym. Drenaż sprawił,
że na padoku nie tworzą się kałuże nawet po intensywnych opadach
deszczu. Specjalistyczne podłoże z piasku kwarcowego
zlikwidowało, szczególnie w upalne i suche dni, zapylenie uciążliwe
dla otoczenia. Elektryczne oświetlenie umożliwiło korzystanie 
z obiektu nawet po zapadnięciu zmroku.
Budowa nowoczesnego padoku jeszcze bardziej rozszerzyła bazę
stadniny. W chwili obecnej można korzystać z bardzo bezpiecznego
dla koni i jeźdźców obiektu, na którym prowadzone są wszelkiego
rodzaju ćwiczenia w zakresie doskonalenia sztuki jeździeckiej oraz
zajęcia z hipoterapii.
Stadnina rozszerzyła też zakres usług dla ludności lokalnej, szkół,
przedszkoli i organizacji z obszaru Zalewu Zegrzyńskiego. Na terenie
obiektu organizowane są imprezy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Prowadzone są także szkolenia z udziałem koni
dla dorosłych. W miejscu tym można aktywnie odpocząć w otocze-
niu przyrody, przyjrzeć się pięknym koniom, poprawić swoje
umiejętności jeździeckie, odnaleźć w sobie równowagę i pewność
siebie podczas szkoleń z końmi, a na koniec zasiąść wygodnie pod
drzewem popijając aromatyczną kawę i smakując domowe ciasto.
Stadnina włącza się także do akcji organizowanych przez władze
gminne w zakresie ochrony przyrody oraz organizuje corocznie
„Świąteczny jarmark”, podczas którego twórcy rękodzieła artysty-
cznego prezentują i sprzedają swoje wyroby klientom odwiedzającym
stadninę.
Dopłaty ułatwiły sfinansowanie budowy krytego lonżownika 
i zdrenowanego padoku, zorganizowanie wypożyczalni rowerów 
i rozbudowę małej gastronomii, a w 2014 r. pozwoliły na oddanie do
użytku krytej ujeżdżalni. Stopniowa modernizacja infrastruktury
zapewniła stadninie stały i długotrwały rozwój, pozwalając konkurować
jej jakością usług z najlepszymi ośrodkami jeździeckimi w regionie.

Beneficjent
>>MARCIN SEROKA<<

całkowity koszt projektu 
97 550,68 zł

data rozpoczęcia projektu – paŸdziernik 2012 r.

data zakończenia projektu – wrzesieñ 2013 r.

u   rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców
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C
entrum Rozlewisko to doskonałe miejsce spotkań wszyst-
kich tych, którzy swoją pasją, talentem i zainteresowa-
niami chętnie dzielą się z innymi. Tu społeczność lokalna

spotyka się cyklicznie w ramach działalności kół zainteresowań:
rybackiego, turystyczno-przyrodniczego, tradycji kultury i teatru,
fotograficznego, lingwistycznego oraz sportowego. Prowadzone
są warsztaty mające na celu rozwój edukacji ekologicznej dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz zajęcia poszerzające i utrwalające
wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego obszarów nadbużań-
skich. W budynku, oprócz codziennych zajęć, organizowane są
okolicznościowe akcje: popisy teatralne, wystawy, projekcje fil-

mowe, spartakiady rodzinne, wyprawy krajoznawcze, warsztaty
kulinarne. Ważnym elementem inwestycji jest taras widokowy, 
z kącikiem kawowo-herbacianym, z którego można podziwiać
piękne widoki, w tym siedliska ptaków i unikatową przyrodę
starorzecza Bugu. Jest to niezwykłe miejsce, cieszące się
ogromną popularnością wśród miłośników przyrody, wędkarzy
oraz turystów chcących odpocząć i napić się dobrej herbaty. 

Centrum Rozlewisko
nad Bugiem
Ośrodek przyjaznej edukacji, rozwoju turystyki
i aktywności lokalnej

data rozpoczęcia projektu – lipiec 2013 r.   
data zakończenia projektu – grudzieñ 2014 r.   

1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.1. Edukacja ekologiczna społeczności i instytucji mających wpływ na stan środowiska

W
iel

kość dofinansowania

1 2201 220 000,00 zł
000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>NADBUŻAŃSKIE TOWARZYSTWO

OŚWIATOWE „MOJA WIEŚ”<<

całkowity koszt projektu 

1 691 094,84 zł   
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D
o nowo założonego Klubu Sportowego o multidyscypli-
narnym charakterze, który oferuje szeroki wachlarz form
aktywnego spędzania czasu, wypoczynku, zajęć

sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleń z różnych dyscyplin
sportu zakupiono używany jacht żaglowy Twister 800.
Działalność klubu jest prowadzona całorocznie. W okresie let-
nim skupia się na wykorzystaniu walorów Zalewu Zegrzyńskiego
dającego możliwość krzewienia sportów wodnych, zaś poza
okresem żeglownym prowadzone są szkolenia teoretyczne oraz
zajęcia w plenerze bazujące na sieci ścieżek rowerowych 
i urokliwych obszarach leśnych przylegających do Zalewu.

Klienci lokalnych ośrodków wczasowych, hotelarskich i gastro-
nomicznych zlokalizowanych nad brzegami Zalewu, osoby
wypoczywające na plażach pragnące uczestniczyć w organi-
zowanych zajęciach, uczniowie i wychowankowie miejscowych
szkół mają możliwość skorzystania z oferty zajęć sportowych,
rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku w okre-
sie całego roku.

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2014 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

Stworzenie Multidyscyplinarnego
Klubu Sportowego

W
iel

kość dofinansowania

40 098,59 zł
40 098,59 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2

01
3

całkowity koszt projektu 
48 000,00 zł

1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.1. Edukacja ekologiczna społeczności i instytucji mających wpływ na stan środowiska

Beneficjent
>>PRZEDSIĘBIORSTWO

WIELOBRANŻOWE JURBIC 
JAKUB URBANEK<<
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u   rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców

Rozbudowa Ośrodka TPD
w Serocku

O
środek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Serocku stara
się przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia społecznego
w rodzinach zagrożonych patologiami społecznymi.

Program ośrodka wpisuje się także do Programu Zapobiegania
Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci 
i Młodzieży prowadzonego na terenie województwa
mazowieckiego. Ośrodek kładzie również nacisk na edukację
ekologiczną poprzez organizowanie na jego terenie zajęć i kół
ekologicznych.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym wyremontowano
część ogrodzenia otaczającego ośrodek oraz schody zejściowe
nad wodę. Naturalne sąsiedztwo z Zalewem Zegrzyńskim,
własna przystań i infrastruktura rekreacyjno-sportowa sprzyja
uprawianiu sportów wodnych przez dzieci i młodzież
mieszkające w gminie Serock.

data rozpoczęcia projektu – styczeñ 2015 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

Beneficjent
>>TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU
WOJEWÓDZKIEGO<<

całkowity koszt projektu 
29 259,30 zł

Wielkość dofinansowania23 598,26 zł

23 598,26 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013



Instalacje solarne
szansą na czystą energię 

Beneficjent
>>ATOM GROUP MARCIN MIZGALSKI<<

całkowity koszt projektu 
97 852,40 zł

W
iel

kość dofinansowania

4747 732,88 zł
732,88 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

W
Chotomowie zrealizowano projekt budowy demon-
stracyjnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6kWp, 
na trackerze dwuosiowym, czyli podążającym 

za słońcem w płaszczyźnie pionowej i poziomej (ruchomej kon-
strukcji, która pozwala efektywnie pozyskiwać darmową energię
od wschodu do zachodu słońca).
Moc 5kWp oznacza pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną standardowego, energooszczędnego domu 
z rodziną 2+2 na poziomie ok. 75% zużycia prądu w skali
roku. Oznacza to całkowite pokrycie popytu na prąd w okresie
od marca do września i pokrycie w 50% w pozostałych czę-
ściach roku (różnica ta wynika z ruchu Ziemi wokół Słońca, 
w okresie letnim na naszą szerokość geograficzną dociera
wielokrotnie więcej energii niż przez pozostałą część roku, 
co powoduje zauważalną sezonowość produkcji energii 
ze Słońca). 

Cały sprzęt jest zamocowany na chronionej, ogrodzonej działce,
jednak w sposób gwarantujący swobodny dostęp w pobliże
instalacji dla wszystkich chętnych.
Docelowym rozwiązaniem było zamocowanie na ogrodzeniu wan-
daloodpornego ekranu LCD, który będzie przez całą dobę przed-
stawiał dane liczbowe wyprodukowanej energii elektrycznej. 
Do instalacji dołączone są urządzenia pomiarowe należące 
do Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. 
W tym celu nawiązano współpracę z obiema uczelniami.
Instalacja będzie służyła badaniom atmosfery oraz efektywności
promieniowania słonecznego równocześnie studentom oraz dok-
torantom obu uczelni. Wszystkie dane pomiarowe będą również
udostępniane poprzez stronę internetową. 

data rozpoczęcia projektu – lipiec 2013 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2013 r.

1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.2. Promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk
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Porównanie efektywności
instalacji solarnych

Beneficjent
>>SOLAR PARTNERS SP. Z O.O.<<

całkowity koszt projektu 
298 983,54 zł

W
iel

kość dofinansowania

133133 063,33 zł
063,33 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Z
akupiono system informatyczny, ekrany i środki trwałe
oraz samochód ciężarowy do dowozu towarów od produ-
centa, jak również dowozu instalacji fotowoltaicznych do

klienta w celu ich instalacji.
Operacja przyczyniła się do wzrostu zainteresowania klientów
instalacjami fotowoltaicznymi, dzięki nim bowiem istnieje
możliwość uzyskania tańszej energii elektrycznej. Skupiono się
na rozwoju działalności w branży energii odnawialnej w zakresie
sprzedaży urządzeń fotowoltaicznych, ich instalacji na obszarze
LGR ZZ jak również produkcji energii. Firma uzyskuje przychody
z dwóch niezależnych źródeł bezpośrednio związanych ze
świadczeniem usług na rzecz społeczności lokalnej.

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2013 r.
data zakończenia projektu – luty 2014 r.

u   rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców

k służących ochronie środowiska obszaru
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T
en projekt przewidywał imprezę na plaży inaugurującą
sezon letni nad Jeziorem Zegrzyńskim, która
przyciągnęła do Serocka mieszkańców obszaru LGRZZ

oraz licznych gości. W zabawie połączonej z turniejami
sportowymi organizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Serocku uczestniczyło ok. 800 uczestników. Konkursy 
i turnieje odbywały się od godzin porannych do czasu
rozpoczęcia festynu. Nagrody, puchary i dyplomy dla
zwycięzców zostały wręczone podczas wieczornego festynu. 

Dodatkową atrakcją był odbywający się w tym samym dniu finał
„Zegrzyńskiego Rajdu Rowerowego” organizowany przez
Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz finał regat na Jeziorze
Zegrzyńskim organizowany przez Warszawskie Towarzystwo
Regatowe.

1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.2. Promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk

Wianki 2012

Beneficjent
>>OŚRODEK KULTURY W SEROCKU<<

całkowity koszt projektu 
23 358,94 zł

W
iel

kość dofinansowania

1616 002,07 zł
002,07 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

18



Impreza „Wianki 2012” miała charakter eko-
logiczny, zorganizowano konkurs plastyczny 
pt. „Ekologiczny Wianek Nocy Świetojańskiej”,
nawiązujący do tradycji ludowej. Uczestnicy
mieli za zadanie uwić jak najpiękniejszy wianek 
z kwiatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w czasie
festynu. Po rozdaniu nagród odbyło się tradycyjne puszczanie
wianków na wodę. 
Część artystyczno-sceniczna rozpoczęła się interaktywną
inscenizacją teatralną – Teatru Małego z Częstochowy.
Bogaty program artystyczny podczas imprezy zaprezen-
towały dzieci i młodzież z kół i sekcji Ośrodka Kultury 
w Serocku. Kulminacyjnym punktem części artystycznej
podczas imprezy był koncert zespołu Weekend. Całość
zakończyła się zabawą taneczną z zespołem Magnum, pod-
czas której odbył się wspaniały pokaz sztucznych ogni.

u   rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców

k służących ochronie środowiska obszaru

data rozpoczęcia projektu – maj 2012 r.
data zakończenia projektu – sierpieñ 2012 r.
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1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.2. Promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk

Organizacja obchodów
50−lecia Jeziora Zegrzyńskiego

Beneficjent
>>POWIAT LEGIONOWSKI<<

W
iel

kość dofinansowania

5959 997,21 zł
997,21 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
całkowity koszt projektu 
84 458,40 zł

20



u   rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców

k służących ochronie środowiska obszaru

C
elem przedsięwzięcia z okazji 50-lecia Jeziora
Zegrzyńskiego była promocja walorów turystyczno-
-przyrodniczych obszaru LGRZZ oraz promowanie

proekologicznych zachowań wśród mieszkańców i turystów. 
W ramach projektu wzięto udział w Festiwalu Folkowo-
-Szantowym „Szanty nad Zalewem” w sierpniu 2013 roku. 
Na plaży w Wieliszewie uczono mieszkańców gmin objętych
działaniami LGRZZ, dlaczego warto i jak dbać o środowisko 
naturalne. W czasie imprezy promowano rybactwo oraz
przekazywano wiedzę dotyczącą wędkarstwa. Poza stoiskiem
promocyjnym powiatu legionowskiego i gmin LGRZZ znalazły
się także stoiska gospodarstw ekologicznych. 
Z okazji 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego zorganizowano też 
konferencję pt. „Wykorzystanie potencjału turystycznego
obszaru Jeziora Zegrzyńskiego i jego rozwój gospodarczy”.

data rozpoczęcia projektu – sierpieñ 2013 r.

data zakończenia projektu – lipiec 2014 r.
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Trasa spacerowo−edukacyjna
w Kuligowie

Beneficjent
>>GMINA DĄBRÓWKA<<

całkowity koszt projektu 
169 620,00 zł

W
wyniku realizacji operacji w Kuligowie, gdzie znajduje się Skansen,
powstała trasa spacerowo-edukacyjna, przy której została ustawiona
tablica edukacyjna propagująca zachowania ekologiczne, tradycje rybackie,

dziedzictwo historyczno-kulturalne obszaru i obszar Natura 2000.
Projekt ten obejmował:

– roboty ziemne,
– wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki grubości 15 cm, 

– ustawienie opornika betonowego wtopionego wystającego na ławie z betonu,
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej starobruk o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

o grubości 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm,
– dostarczenie i zamontowanie dwóch ławek,

– montaż dwóch koszy na śmieci,
– zamontowanie dwóch latarni ozdobnych wyposażonych we własne źródło zasilania,

– zamontowanie tablicy informacyjno-edukacyjnej.
data rozpoczęcia projektu – marzec 2014 r.
data zakończenia projektu – lipiec 2014 r.

W
iel

kość dofinansowania

82 000,00 zł
82 000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

1. Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR jako warunku dla rozwoju   

1.2. Promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk

22



u   rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców

k służących ochronie środowiska obszaru

23

Beneficjent
>>PRZEDSIĘBIORSTWO

WIELOBRANŻOWE JURBIC 
JAKUB URBANEK<<

całkowity koszt projektu 
83 300,00 zł

Rejsy wycieczkowo−informacyjne
jachtem żaglowym 
po Zalewie Zegrzyńskim

W
iel

kość dofinansowania

48 000,00 zł
48 000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

W
wyniku tego projektu zakupiono nową przyczepę
marki Brenderup oraz używany jacht żaglowy Pegaz
800. W końcówce sezonu żeglarskiego 2014 roku

realizowane były pierwsze rejsy, akcje promocyjne, udział 
w regatach oraz czartery jachtu. Na początku sezonu 2015 roku
jacht przeszedł drobne modernizacje i rozpoczął działalność 
z nowym osprzętem. W okresie całego sezonu jednostka rea-
lizuje na Zalewie Zegrzyńskim swoje podstawowe zadania 
czyli rejsy wycieczkowe połączone z edukacją proekologiczną,
na których będzie można podziwiać i poznawać piękno naszego

akwenu oraz zapoznawać się z urokami żeglarstwa. Planowane
są także podstawowe szkolenia żeglarskie i regatowe oraz
udział w wydarzeniach żeglarskich odbywających się na
Zalewie. Jacht będzie ponadto czarterowany, w tym także ze
skipperem na różnego rodzaju imprezy takie jak wieczory
kawalerskie, spotkania integracyjne, wesela itp.

data rozpoczęcia projektu – luty 2014 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.



2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.1. Zdefiniowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony Zalewu Zegrzyńskiego

Turystyczny
szlak patriotyczny
„Polski Walczącej”

Beneficjent
>>POWIAT LEGIONOWSKI<<

całkowity koszt projektu 
97 852,40 zł

W
iel

kość dofinansowania

8787 073,17 zł
073,17 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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Do współpracy włączyli się przedstawiciele Nadleśnictwa Jabłonna,
PTTK Oddziału „Mazowsze” oraz Hufca ZHP Legionowo. Do konsul-
tacji historycznej zaproszeni zostali także miłośnicy historii regionu 
i reprezentanci środowiska kombatantów. 
W ramach realizacji projektu pomniki pamięci narodowej
związane z walką Polaków o wolność Ojczyzny zostały odpowied-
nio skatalogowane i oznaczone. Dzięki wytyczeniu nowych
szlaków i zapewnieniu im odpowiedniego oznakowania oraz pro-
mocji przedsięwzięcia, informacja o powstaniu patriotycznego
szlaku „Polski Walczącej” dotarła do dużej grupy ludzi, zwłaszcza
do osób, których obowiązkiem jest krzewienie tak istotnych 
w dzisiejszym świecie wartości patriotycznych, a więc nauczycieli. 
Dodatkowym walorem tego projektu było podniesienie wiedzy 
i świadomości mieszkańców. Dzięki realizacji tego zadania
mieszkańcy powiatu legionowskiego zapoznali się z bardzo
bogatą historią walk i wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie ich
zamieszkania.
Realizacja zadania pozwoliła rozwijać funkcję kulturalną, eduka-
cyjną, turystyczną i wychowawczą na terenach objętych
działaniem LGRZZ. Jest to szczególnie ważne na obszarach wiej-
skich i w małych miastach, gdzie dostęp do wartościowych form
spędzania wolnego czasu jest dużo mniejszy niż w rozwiniętych
aglomeracjach. Funkcja wychowawcza ma również ogromne
znaczenie w kontekście rosnącego odsetka młodzieży stykającej
się z patologiami społecznymi takimi jak narkomania czy alko-
holizm. Jest to istotne tam, gdzie nie istnieje lub jest niewystar-
czająco atrakcyjna oferta rozwijania bądź inspirowania do aktyw-
ności twórczej, sportowej czy też kulturalnej. Dzięki stworzeniu
szlaku historyczno-turystycznego każdy z mieszkańców jak i osób
przyjezdnych może pożytecznie spędzić czas korzystając jed-
nocześnie z bogatych walorów przyrodniczych regionu.

P
rojekt miał na celu stworzenie ogólnodostępnej, otwartej 
strefy rekreacji i pozalekcyjnych zajęć turystyczno-histo-
rycznych dla mieszkańców powiatu legionowskiego, 

do której każdy ma swobodny dostęp, wolny od jakichkolwiek
opłat. Stworzono szlaki piesze z możliwością przebycia tej trasy
rowerem.
Ideą przedsięwzięcia było skatalogowanie pomników pamięci na-
rodowej związanych z walką Polaków o wolność Ojczyzny, wytycze-
nie oraz oznakowanie miejsc i szlaków turystyczno-historycznych
na terenie powiatu legionowskiego, utworzenie platformy interne-
towej, opracowanie i publikacja przewodnika oraz mapy. Były
również działania edukacyjne i promocyjne.
Inicjatorem przedsięwzięcia był Zespół Ochrony Pamięci AK przy
Kole im. ppłk. E. Dietricha Światowego Związku Żołnierzy AK 
w Legionowie. Patronowali mu: Starosta Legionowski, Prezydent
Miasta Legionowa, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Wójt Gminy
Jabłonna, Wójt Gminy Nieporęt oraz Wójt Gminy Wieliszew, 
a także Muzeum Historyczne w Legionowie, Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Towarzystwo Przyjaciół Legionowa.

a            turystyki i rekreacji

data rozpoczęcia projektu – paŸdziernik 2012 r.
data zakończenia projektu – maj 2014 r.
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P
rojekt był zadaniem składającym się z kilku tematycznie
powiązanych ze sobą części stanowiących przedsięwzięcie,
które zakładało promocję terenu związaną z obchodami 

50-lecia oddania do użytkowania Jeziora Zegrzyńskiego. Dla
mieszkańców ta data oznacza bardzo wiele, gdyż powstanie zbiorni-
ka całkowicie zmieniło charakterystykę terenu, wpłynęło na rozwój
gospodarczy i poprawę warunków życia jego mieszkańców. 
Pierwszym działaniem było przeprowadzenie w dniach 8-9 stycznia
w Serocku w ośrodku szkoleniowym Exploris warsztatów dla pra-
cowników referatów marketingu i promocji z gmin wchodzących 
w skład Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, a także Starostwa
Legionowskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,

Komisariatu Rzecznego Policji w Nieporęcie, Lokalnej Grupy
Rybackiej Zalew Zegrzyński. Profesjonalny wykładowca i jed-
nocześnie trener, usystematyzował wiedzę uczestników na temat
marketingu i marki miejsca. Wszyscy uczestnicy niezwykle aktywnie
brali udział w warsztatach i przy fachowej pomocy trenera zostały
wypracowane dokumenty służące do opisu strategii marki, a także
koordynacji wielu działań promocyjnych prowadzonych głównie
przez samorządy położone w rejonie jeziora.
Kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia była organizacja kon-
ferencji 24 maja w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku, 
w której wzięło udział 165 osób, w tym przedstawiciele władz 
centralnych, samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i izb

Silna marka
Jeziora Zegrzyńskiego
Silna marka
Jeziora Zegrzyńskiego

2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.1. Zdefiniowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony Zalewu Zegrzyńskiego
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turystycznych. Podczas spotkania zaprezentowano fotoreportaż 
z budowy Stopnia Wodnego na rzece Narew oraz przedstawiono
propozycję strategii marki Jezioro Zegrzyńskie. Patronat honorowy
konferencji sprawowali: Ministerstwo Środowiska, Marszałek
Województwa, Wojewoda Mazowiecki, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Promocja rocznicy 50-lecia oddania do użytkowania Jeziora
Zegrzyńskiego w programie telewizyjnym TVP Prognoza pogody
zwiększyła zainteresowanie mediów jeziorem. Powstał cykl
artykułów w prasie zarówno lokalnej jak też ogólnokrajowej np. 
w Gazecie Wyborczej, katolickiej gazecie „Idziemy” i wielu innych
wydawnictwach.

Opracowano logotyp Jeziora Zegrzyńskiego, który znajduje się już
na wszystkich materiałach wydawanych od 2013 roku.
Realizowane jest także opracowanie pod tytułem „Strategia marki
Jezioro Zegrzyńskie”, które uporządkuje działania podejmowane
przez Związek Gmin w tym zakresie, jak też pomoże umocnić
markę Jezioro Zegrzyńskie.
Dzięki realizacji projektu udało się wzbudzić pozytywne zaintere-
sowanie Jeziorem Zegrzyńskim – zbiornikiem położonym najbliżej
Warszawy będącym konkurencją dla Mazur. Środki wydatkowane
na ten cel przyniosły konkretne efekty promocyjne Jeziora
Zegrzyńskiego i terenów położonych wokół zbiornika. 

W
iel

kość dofinansowania

6969 790,00 zł
790,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
Beneficjent

>>SILNA MARKA JEZIORA 
ZEGRZYŃSKIEGO<<

całkowity koszt projektu 

93 719,60 zł   

data rozpoczęcia projektu – styczeñ 2013 r.   
data zakończenia projektu – wrzesieñ 2013 r.   
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2.1. Zdefiniowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony Zalewu Zegrzyńskiego

J
ezioro Zegrzyńskie nie miało dotychczas w świadomości
mieszkańców, szczególnie warszawiaków, zbyt dobrej opinii,
przyjeżdżali tu nie mając innej alternatywy. Nadrzędnym więc

celem projektu była promocja obszaru, jako miejsca o szerokich
możliwościach uprawiania sportów (w szczególności sportów wod-
nych), ale także uprawiania zdrowej formy wypoczynku przez dzieci,
młodzież oraz całe rodziny pragnące atrakcyjnie spędzić tu czas.
Zintegrowana kampania promocyjna jeziora i obszaru położonego
wokół składała się z 6 zadań.

I. Targi „Wiatr i woda”
To jedna z największych imprez targowych w kraju i tej części Europy.
Odbywają się one pod patronatem najwyższych władz resortowych,
uznanych organizacji i stowarzyszeń branżowych, przy wydatnej
współpracy mediów. Gościły tu największe gwiazdy sportów wod-
nych, olimpijczycy, zawodnicy regatowi, podróżnicy i odkrywcy.
To na tych Targach w 2014 roku (odbyły się one na Stadionie
Narodowym w Warszawie), wystawił się Związek Gmin Zalewu

Budowanie marki Jezioro  Zegrzyńskie
Beneficjent

>>ZWIĄZEK GMIN ZALEWU
ZEGRZYŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ 

W LEGIONOWIE<<
całkowity koszt projektu 
115 729,51 zł

W
iel

kość dofinansowania

81 809,10 zł
81 809,10 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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Zegrzyńskiego, który zgodnie ze swoją strategią buduje markę
Jeziora Zegrzyńskiego pod hasłem „Od przygody do zwycię-
stwa”. Uczestnictwo Związku w Targach stworzyło doskonałą
okazję do promocji obszaru Jeziora Zegrzyńskiego, ale także
promocję wszystkich gmin tworzących ten Związek.
Na Targach została wynajęta powierzchnia wystawiennicza wraz 
z wyposażeniem i fryzem zawierającym nazwę firmy. Wydrukowane
zostały także zdjęcia wielkoformatowe, kalendarz imprez, folder 

oraz czapki z logotypem Jeziora Zegrzyńskiego. Promocją regionu
był także artykuł sponsorowany zamieszczony w targowym maga-
zynie „Żagle”, który był dystrybuowany w całym sezonie letnim. 

II. Prognoza pogody + Kurier Live 
To kolejne zadanie, którego celem była promocja obszaru
objętego strategią LSROR. W dniu 01.06.2014 r. na antenie TVP
Warszawa podczas Zegrzyńskiego Rajdu Rowerowego odbyła
się emisja dwóch 3-minutowych odcinków audycji Pogoda 
z Mazowsza – rejon Jeziora Zegrzyńskiego. Przedstawiono 
w nich przygotowania uczestników do rajdu, start z gminy

o  Zegrzyńskie



Radzymin, przejazd szosą i finał uczestników rajdu w Serocku.
Przed emisją prognozy pogody na monitorach telewizyjnych
pojawiły się bilbordy promujące realizowany projekt pt.
„Budowanie marki Jezioro Zegrzyńskie” zawierający logotypy
Unii Europejskiej, programu unijnego PO-Ryby 2007-2013 jak
też Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i Lokalnej Grupy
Rybackiej Zalew Zegrzyński oraz  Jeziora Zegrzyńskiego.

III. Zegrzyñski Rajd Rowerowy
Celem przedsięwzięcia była propozycja wypoczynku na ro-
werze, z jednoczesną możliwością poznania okolicy, skierowana
do mieszkańców gmin objętych LSROR oraz okolic podwarszaw-
skich. Mieli oni możliwość poznania ciekawych miejsc
położonych wokół Jeziora Zegrzyńskiego. W rajdzie uczest-
niczyły całe rodziny, łącznie 200 osób, z 6 gmin, objętych
funkcjonowaniem LSROR oraz goście z gmin ościennych.
Informacja o tej imprezie została zamieszczona w prasie lokalnej,
na stronach internetowych gmin, na plakatach rozmieszczonych
w terenie, a także stronie internetowej  www.polskanarowery.pl.
W 2014 roku po raz pierwszy wzięła udział 10-osobowa grupa 
z gminy Dąbrówka. W dotychczasowych rajdach nie brali oni
udziału z uwagi na zbyt dużą odległość. Sfinansowano im trans-
port rowerów z Serocka do Ryni. Dużą 20-osobową grupą uczest-
niczącą w rajdzie była grupa z Pułtuska i Wyszkowa, biorąca
udział w Zegrzyńskim Rajdzie Rowerowym już po raz trzeci.
Związek sfinansował koszty: przewodnika, opieki sanitarno-medy-
cznej, talonów żywnościowych, rejsów statkami „Jagodowy Ryś”
i „Albatros” po Jeziorze Zegrzyńskim, mechanika-konserwatora,
który naprawiał rowery uczestnikom rajdu, strażnika, przygotowa-
nia boksów na rowery  i uporządkowania terenu po zakończeniu
rajdu oraz nagród dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.
Organizator zapewnił wszystkim uczestnikom: gadżety (identy-
fikatory z numerem, koszulki, czapeczki, bidony do napojów 

i bransoletki odblaskowe) oraz mapy zawierające szlaki
i trasy turystyczne. Tygodnik TIO opublikował relację o rajdzie
promującym zdrowy styl życia oraz obszar objęty LSROR. 

IV. XIII Turniej Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej 
o obszarze Zwi¹zku Gmin Zalewu Zegrzyñskiego
Dnia 06 czerwca 2014 roku w Radzymińskim Ośrodku Kultury 
i Sportu odbył się finał tego Turnieju. Turniej, jako cykliczna
impreza organizowana corocznie przez Związek Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego, jest sprawdzoną formą popularyzacji wśród
młodzieży szkolnej wiedzy o regionie. Jego celem jest szerze-
nie wiedzy krajoznawczo-turystycznej, ekologicznej i histo-
rycznej oraz bezpiecznego przebywania nad wodą. Aby ułatwić
młodzieży przygotowanie się do Turnieju została zorgani-
zowana wycieczka po terenie Związku Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego. Młodzież poznała zasady działania zapory 
i elektrowni w Dębe, ujęcie wody dla miasta st. Warszawa 
w Wieliszewie, obejrzała parki i rezerwaty przyrody oraz
nauczyła się rozpoznawać pomniki przyrody.  Wycieczka
zakończyła się obiadem w skansenie w Kuligowie.
Organizacji etapu regionalnego podjęła się gmina Radzymin. 
W szranki stanęła 28-osobowa grupa z 7 gmin wchodzących 
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w skład Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego w Woli
Kiełpińskiej, zdobyła ona nagrodę główną – tablety. Miejsce
drugie drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza
Kościuszki w Dąbrówce. Otrzymali oni aparaty fotograficzne. Zaś
trzecie miejsce wywalczyła  drużyna z Gminnego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Wieliszewie. Nagrodą dla nich były MP-4.
Dyrektorzy szkół, których drużyny zajęły trzy pierwsze miejsca,
otrzymali szklane puchary. Pozostali uczestnicy zegarki sportowe.
Relacja z Turnieju została zamieszczona w prasie lokalnej.

V. Regaty ¿eglarskie
Celem zorganizowania regat była integracja sympatyków
żeglarstwa i społeczności lokalnych oraz popularyzacja turysty-
ki żeglarskiej, która w naszym regionie ma wieloletnie tradycje.
Regaty zostały zorganizowane w ostatni weekend sierpnia na
brzegu Jeziora Zegrzyńskiego. Biuro zawodów znajdowało się 
w hotelu 500, gdzie zostały przyjęte zgłoszenia 15 jachtów,
odprawa sterników i wyścigi. Regaty zakończyły się w Serocku
gdzie nastąpiło wręczenie pucharów i dyplomów oraz koncert
zespołu szantowego „Cztery Refy”.

VI. Przewodnik po rejonie Jeziora Zegrzyñskiego 
Przewodnik, to naprawdę dobra forma promocji obszaru, 
o czym przekonano się chociażby podczas Targów „Wiatr 
i woda” na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie wydany
poprzednio nakład został w całości nieodpłatnie rozdy-
sponowany. Przewodnik o objętości 120 stron, w pełnym
kolorze, wydano w dwóch wersjach językowych polskiej (2000
egz.) i angielskiej (1000 egz.). Ponieważ nakład wydanego
przed czteroma laty przewodnika wyczerpał się, postanowiono
wydać nową poprawioną wersję. Będzie on nieodpłatnie dys-
trybuowany podczas imprez targowych i gminnych jako ele-
ment promujący obszar objęty LSROR. 

data rozpoczęcia projektu – luty 2014 r.
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2014 r.
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2.1. Zdefiniowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony Zalewu Zegrzyńskiego

W
Serocku stworzono punkt informacyjny dla
mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i inwe-
storów, który ma na celu bezpośrednie działania

informacyjne i doradcze: 
1) umożliwienie mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom 
i inwestorom dostępu do Internetu w miejscu realizacji projek-
tu (1 stanowisko + hot spot);
2) udzielanie profesjonalnych porad w zakresie rozpoczynania
prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości uzyskania
dotacji z funduszy rządowych lub unijnych na terenie LGR
(usługi związane z tzw. asystą w prowadzeniu działalności
gospodarczej);
3) udzielanie informacji o lokalnych atrakcjach turystycznych,
miejscach wartych odwiedzenia, firmach świadczących usługi
agroturystyczne bądź produkujących wyroby lokalne i innych
usługach związanych z promocją;
4) udostępnianie informacji o dobrych praktykach w zakresie
ochrony przyrody jak również promowanie zasad i technologii
służących ochronie środowiska;
5) możliwość organizacji szkoleń z ww. zakresu dla niedużych
grup szkoleniowych;
6) przygotowanie informacji dla obcokrajowców;
7) udostępnianie materiałów informacyjnych na temat Lokalnej
Grupy Rybackiej i LSROR oraz innych materiałów promo-
cyjnych z zakresu turystyki.
Fundacja łaczy w jednym miejscu działania Regionalnych Punktów
Informacji Turystycznej, Centrów Kultury i Sztuki, Gminnych
Centrów Informacji jak również Centrów Obsługi Inwestora.

data rozpoczęcia projektu – wrzesieñ 2012 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

W
iel

kość dofinansowania

37 047,25 zł
37 047,25 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Promocja i podnoszenie
konkurencyjności regionu
LGR ZZ Beneficjent

>>FUNDACJA EBIZNES CLUB<<

całkowity koszt projektu 

43 725,00 zł   
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2.2. Stworzenie uspołecznionego systemu monitoringu stanu wód i pozostałych elementów środowiska 

G
mina Jabłonna posiada atrakcyjne przyrodniczo
i krajobrazowo obszary. Lasy zajmują 42% powierzchni
całej gminy. Na terenie gminy znajduje się piękny zespół

pałacowo-parkowy. Angielski park krajobrazowy liczący 47 hek-
tarów powstał w XVIII wieku według projektu Szymona Bogumiła
Zuga. W parku rośnie 58 drzew ok. 200-letnich, stanowiących
pomniki przyrody. Na terenie całej gminy jest ponad 
80 okazałych rozmiarów drzew, które są pomnikami przyrody. 
W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia wykonano zabiegi
zabezpieczające 14 drzew, wśród których znalazły się
następujące gatunki: dąb szypułkowy (Quercus robur), wierzba
biała (Salix alba) i buk pospolity (Fagus silvatica).

Zabezpieczenie tych okazów jest niezwykle ważne,
ponieważ zapobiega zniszczeniu zabytkowych drzew.
Prace polegały na dokładnych oględzinach drzew 
i ocenie ich stanu zdrowotnego. Dokonano cięcia
gałęzi, zabezpieczono ubytki pni, zastosowano
wiązania linowe w koronach. Drzewa zostały też
odpowiednio oznakowane tabliczkami. 
Pozyskane środki pozwoliły wykonać prace, które
były niezbędne dla zabezpieczenia przed dalszą
dewastacją niektórych cennych okazów rosnących
na terenie gminy.

Zabezpieczenie i oznakowanie
pomników przyrody 
na terenie gminy Jabłonna

W
iel

kość dofinansowania

3232 036,50 zł
036,50 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>GMINA JABŁONNA<<

całkowity koszt projektu 
37 780,05 zł

data rozpoczęcia projektu – luty 2013 r.
data zakończenia projektu – kwiecieñ 2014 r.



W
Wierzbicy przebudowano budynek socjalno-
-hotelowy, a także zmieniono obudowę wiaty maga-
zynowej i budynku warsztatowego oraz wymieniono

nawierzchnię placów manewrowych i parkingów.
W budynku socjalno-hotelowym zostały wykonane następujące
prace: podział stropami pomieszczeń, przebudowa
pomieszczeń z dostosowaniem do pobytu sezonowego węd-
karzy poprzez wydzielenie kuchenek, łazienek i WC, izolacja
pionowa ław i ścian fundamentów poprzez ich odsłonienie
i odizolowanie, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,
CO i elektrycznej, wykonanie nowych instalacji ostrzegawczych
i zabezpieczających. Przebudowany budynek socjalno-
-hotelowy udostępnia 9 pomieszczeń mieszkalnych turystom,
wędkarzom i rybakom.
W wiacie magazynowej i budynku warsztatowym wymieniono
pokrycia dachu na blachę powlekaną, tłoczną, wykonano
obróbki blacharskie rynien, rur spustowych, przemurowano
szczyty i ściany działowe, wymieniono na mniejsze bramy
wjazdowe do obiektu oraz naprawiono stolarkę okienną 
i drzwiową. Naprawiono również mury, posadzki oraz
przeprowadzono konserwację nośnej konstrukcji stalowej
budynku. Wiata służy jako hangar dla łodzi oraz sprzętu rybac-
kiego. Przebywający na terenie ośrodka turyści mogą wynająć

niezbędny sprzęt do wędkowania. Wymieniono nawierzchnię
placów manewrowych i parkingów. Ułożono warstwę
wierzchnią z kostki brukowej. Projekt jest odpowiedzią na
niewystarczającą bazę tanich obiektów noclegowych dla
turystyki kwalifikowanej i wypoczynku. To oferta dobrej jakości
i w umiarkowanej cenie. 
W ramach tej operacji powstały nowe obiekty: noclegi (otwar-
cie budynku hotelowego) i wypożyczalnia sprzętu rybackiego
(przebudowa wiaty magazynowej).
Ośrodek jest zlokalizowany w spokojnej okolicy (w pobliżu
głównej drogi i miasta Serock) przy stawie, z widokiem na
Zalew Zegrzyński, co sprzyja rekreacji i czyni to miejsce atrak-
cyjne turystycznie.

Przebudowa Ośrodka
Rybackiego w Wierzbicy

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2013 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

Beneficjent
>>OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO 

W WARSZAWIE<<
całkowity koszt projektu 
383 752,44 zł

W
iel

kość dofinansowania

259259 516,36 zł
516,36 zł

w

ramach PO RYBY 2007-20
13
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S
erock to ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Znajdują
się tu ośrodki wczasowe i konferencyjno-szkoleniowe.
Jest też przystań żeglugi pasażerskiej. Inwestycja 

w Serocku polegała na budowie zatok parkingowych i chod-
ników oraz remoncie istniejących już chodników i zjazdów przy

ulicach Warszawskiej i Pułtuskiej. Prace te przyczyniły się do
uatrakcyjnienia miejscowości zgodnie z zapisami Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2015 
i wpłynęły na wzrost liczby turystów, a pośrednio na poprawę
warunków życia mieszkańców. 

Wielkość dofinansowania

185185 163,68 zł
163,68 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Rewitalizacja miejscowości
budowa parkingów przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej

Beneficjent
>>GMINA I MIASTO SEROCK<<

całkowity koszt projektu 
267 942,75 zł

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2013 r.
data zakończenia projektu – marzec 2014 r.



2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

36

Budowa chodnika
w Kręgach

M
ieszkańcy miejscowości Kręgi w gminie
Somianka  uzyskali kolejne dogodne 
a zarazem bezpieczne dojście do komu-

nikacji publicznej. Inwestycja polegała na wybu-
dowaniu chodnika z kostki betonowej o szerokości
1,5 m i łącznej długości 960 m. Zamówienie obej-
mowało roboty ziemne polegające na usunięciu
warstwy gruntu, wykonaniu podbudowy pod elemen-
ty chodnika oraz położeniu nawierzchni z kostki
betonowej. Ponadto w newralgicznych miejscach
zamontowano czytelne oznakowanie poziome i pio-
nowe oraz zaprojektowano system odwodnieniowy
zapewniający efektywne odprowadzenie nadmiaru
wód opadowych. Przedsięwzięcie wpłynie na
poprawę warunków i jakości życia mieszkańców,
zapewni bezpieczny dostęp do obiektów o szczegól-
nym dla nich znaczeniu. 

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2014 r.   
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2014 r.   

Beneficjent
>>GMINA SOMIANKA<<

całkowity koszt projektu 

186 003,15 zł   

W
iel

kość dofinansowania

125125 000,00 zł
000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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W
centrum największej miejscowości gminy Jabłonna,
czyli w podwarszawskiej Jabłonnie, zamieszkanej
przez ponad 7700 mieszkańców zrealizowano kom-

pleksową inwestycję. Powiązano ze sobą różne działania takie
jak rewitalizacja miejscowości oraz utworzenie punktu informa-
cji turystycznej. Poprzez budowę parkingu i chodnika wraz z ich
oświetleniem poprawiono jakość komunikacji między ul. Złotej
Renety a ul. Modlińską oraz warunki do parkowania pojazdów 
w centrum miejscowości. Wymieniono także nieszczelny dach
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu (GCKiS). W budynku
Urzędu Gminy przeprowadzono prace remontowe służące
utworzeniu punktu informacji turystycznej w strefie obsługi
interesanta. Dzięki temu poprawiono wygląd pomieszczeń 
w części wejściowej (klatka schodowa). Zadanie to miało
charakter komplementarny, ponieważ wcześniej w latach
2008-2010 wyremontowana została elewacja tego
zabytkowego budynku, dawnej starej karczmy, w ramach pro-
jektu dofinansowanego z RPO WM. Stanowi on część komplek-
su zabytków, do których należą budynek poczty oraz zespół
parkowo-pałacowy PAN.

Rewitalizacja
centrum Jabłonny

data rozpoczęcia projektu – lipiec 2013 r.
data zakończenia projektu – listopad 2014 r.

Beneficjent
>>GMINA JABŁONNA<<

całkowity koszt projektu 

629 734,27 zł   

Wielkość dofinansowania

435435 182,21 zł
182,21 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013



2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

Beneficjent
>>GMINA I MIASTO SEROCK<<

całkowity koszt projektu 
1 899 725,99 zł

T
en projekt dotyczy zagospodarowania nabrzeża Zalewu
Zegrzyńskiego wraz z pomostami w obrębie plaży miejskiej
w Serocku. Zmodernizowano plażę piaszczystą jak i tra-

wiastą. Wydzielone zostały strefy wypoczynku biernego, tzw. część
reprezentacyjna wraz z istniejącym molo oraz strefa wypoczynku
czynnego z boiskami do siatkówki plażowej i koszykówki. Jest też
siłownia oraz wodny plac zabaw. Cały teren został oświetlony.
Jednocześnie na terenie wodnym w obrębie plaży pogłębiono dno
i wykonano pomosty pływające przy betonowym umocnieniu
brzegu służące do cumowania łódek. W wyniku realizacji projektu
powstało w Serocku nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku,
które służyć będzie zarówno mieszkańcom jak i licznie przyby-
wającym nad Zalew Zegrzyński turystom.

data rozpoczęcia projektu – maj 2013 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2014 r.

Wielkość dofinansowania

500500 000,00 zł
000,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Zagospodarowanie
nabrzeża Zalewu
Zegrzyńskiego w Serocku
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W
Olszewnicy Starej został zagospodarowany teren
zielony stanowiący nieużytkowany skwer, położony 
u zbiegu ulicy Małej i Ogrodowej. Dla zmotory-

zowanych użytkowników skweru oraz turystów zaprojektowano 
10 miejsc parkingowych od strony ulicy Małej. Na terenie utwo-
rzono dwa place wypoczynkowe, system pieszych alejek
spacerowych, prowadzących do ogrodu w stylu japońskim, 
w którego bliskim sąsiedztwie usytuowano urządzenia do zabawy
dla dzieci. Wzdłuż ulicy Małej na istniejących słupach energety-
cznych dowieszono oprawy oświetleniowe, które podkreślają
walory krajobrazowe zagospodarowanego już terenu.
Projekt obejmował również odnowę istniejącego w pobliżu
zbiornika wodnego. Zaniedbany i nieuporządkowany zbiornik
wodny, położony w otoczeniu zdewastowanej zieleni poprzez
wiele zabiegów takich jak oczyszczenie z namułów, szuwarów,
ukształtowanie brzegów, obsadzenie roślinnością wodną, sprzy-
jającą samooczyszczaniu wody, odzyskał dawny wygląd 
i funkcjonalność. Docelowo planowane jest zarybienie stawu pod
kątem pasjonatów wędkowania. Teren wokół stawu obsadzono
bylinami i trawami ozdobnymi. Ponadto zaprojektowany został
podest z drewna w formie tarasu przy brzegu stawu, który stanowi
dodatkową atrakcję dla użytkowników. Prowadzi do niego utwar-
dzona alejka spacerowa. Cały teren jest wyposażony w ławeczki
parkowe i kosze na śmieci. 

a            turystyki i rekreacji

Rewitalizacja zbiornika
wodnego w Olszewnicy Starej
i zagospodarowanie skweru

W
iel

kość dofinansowania

188188 500,00 zł
500,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2012 r.
data zakończenia projektu – maj 2014 r.

Beneficjent
>>GMINA WIELISZEW<<

całkowity koszt projektu 
272 886,90 zł
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2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

W
Wieliszewie w ramach realizacji tego projektu zostały
wybudowane nowe ścieżki rowerowe: ciąg pieszo-
-rowerowy na ulicy Flisaków na odcinku od ulicy

Modlińskiej (drogi wojewódzkiej nr 631) do drogi gminnej (ulicy
Świętojańskiej); odcinek ulicy Świętojańskiej jako ciąg pieszo-
-jezdny; a także ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Spacerowej, 
na odcinku od ulicy Niepodległości (drogi powiatowej nr 1822W)
do drogi gminnej (ulicy Świętojańskiej); ścieżka rowerowa
dwukierunkowa od drogi wojewódzkiej nr 631 (ulicy Modlińskiej)
do drogi gminnej (Al. Solidarności) wzdłuż istniejącego chodni-
ka przy ogrodzeniu stadionu i hali sportowej.

Budowa ścieżek
rowerowych
w gminie Wieliszew

W
iel

kość dofinansowania

495495 650,00 zł
650,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
Beneficjent

>>GMINA WIELISZEW<<

całkowity koszt projektu 
950 306,07 zł
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a            turystyki i rekreacji

W wyniku podjętych działań w ramach projektu na wieży kościoła
p.w. Przemienienia Pańskiego został stworzony punkt widokowy,
który jest dodatkową atrakcją zarówno dla mieszkańców jak
również turystów. Jest on dostępny nieodpłatnie dla wszystkich
chętnych w okresie wiosenno-letnim. Utworzenie punktu
widokowego w wieży kościoła stało się atrakcją turystyczną.
Chętnie odwiedzają to miejsce m.in. rowerzyści, ponieważ znaj-
duje się ono na trasie czerwonego szlaku. Przedsięwzięcie to
wymagało poniesienia znaczących nakładów finansowych,
bowiem zostały wymienione okna na nowoczesne, bezpieczne
stalowe z wypełnieniem szklanym. Zrealizowany projekt pomaga

promować wśród mieszkańców zdrowy tryb życia oraz po-
znawanie otoczenia, w którym mieszkają lub pracują. Zwiększenie
ruchu turystycznego pogłębia integrację między mieszkańcami 
a turystami oraz pozwala w dużej mierze zwrócić uwagę na walo-
ry przyrodnicze jakie występują na tym terenie.

data rozpoczęcia projektu – marzec 2013 r.
data zakończenia projektu – listopad 2013 r.
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2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

Remont i modernizacja
zabytkowego statku
pasażerskiego m/s Albatros

Wielkość dofinansowania4646 301,94 zł
301,94 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

całkowity koszt projektu 
90 351,28 zł

Beneficjent
>>„ŻEGLUGA MAZOWIECKA” SPÓŁKA Z O.O.<<
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T
en projekt zakładał kapitalny remont jednostki m/s Albatros
(kadłuba, maszynowni, kabiny i pokładu dla pasażerów).
Zmodernizowano instalację elektryczną i wodno-kanaliza-

cyjną. Pomalowano kadłub w części podwodnej i nadwodnej.
Wymieniono okna w kabinie pasażerskiej i mostku kapitańskim.
W ramach prac szkutniczych wykonano nowe ławki dla
pasażerów. Wymieniono boazerię na całym statku, tapicerkę 
w kabinie pasażerskiej oraz wykonano nowe zadaszenie nad
pokładem słonecznym. Poprzez te działania podniesiono standard
usług transportowych oraz zwiększono jednorazowy przewóz
pasażerów do 30 osób.
Albatros to jeden z ostatnich statków zbudowanych 
w Warszawskiej Stoczni Rzecznej w 1964 roku. Zgodnie z plana-
mi, jako statek żeglugi rzecznej, pierwotnie mógł przewozić 
34 pasażerów. Przez 40 lat statek pływał po Wielkich Jeziorach
Mazurskich, gdzie ze względu na warunki pogodowe zmniejszono
ilość pasażerów do 20 osób. Statek posiada wszystkie oryginalne
części wyposażenia. Jako statek wycieczkowy pływający 
po Jeziorze Zegrzyńskim jest nie tylko atrakcją turystyczną lecz
również ciekawym obiektem historycznym. 

a            turystyki i rekreacji

data rozpoczęcia projektu – luty 2013 r.
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2013 r.
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2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
W

iel
kość dofinansowania

249249 393,86 zł
393,86 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka
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W
ramach tego projektu w Dąbrówce zagospodarowano
teren zielenią i wykonano ciągi komunikacyjne (drogi
dojazdowe, parkingi, chodniki). W skład zarezer-

wowanych wyłącznie dla ruchu pieszego powierzchni utwar-
dzonych wchodzą: chodnik wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki,
reprezentacyjny plac frontowy oraz ciąg komunikacyjny będący

przedłużeniem już istniejącego traktu, prowadzącego od budynku
Urzędu Gminy. Biegnie on po łuku, przecinając trawnik. Można
nim podążać w kierunku szkoły oraz budynku Ośrodka Zdrowia.
Jednocześnie stanowi on miejsce rekreacyjne – aleję, wzdłuż
której postawiono ławki i wykonano nasadzenia. 
Poszerzono też chodnik na ulicy Tadeusza Kościuszki do 
szerokości 5,2 m oraz wykonano przylegający bezpośrednio 
do niego ogólnodostępny plac, który został wyposażony 
w miejsca odpoczynku dla mieszkańców oraz obsadzony wokół
różnorodną roślinnością. Poprawiło to znacznie walory
przestrzenne i funkcjonalne tej ulicy.

a            turystyki i rekreacji

całkowity koszt projektu 
368 267,60 zł

Beneficjent
>>GMINA DĄBRÓWKA<<

m miejscowości Dąbrówka

45
data rozpoczęcia projektu – maj 2012 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2012 r.



W
e wsi Zaścienie dzięki dofinansowaniu wyremontowano
świetlicę mieszczącą się w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej istniejcej od 1969 roku. W świetlicy

zrobiono tynk wewnętrzny mozaikowy do wysokości 2,05 m,
naniesiono nowe powłoki malarskie, wymieniono oprawy oświe-
tleniowe oraz drzwi zewnętrzne. Odnowiono również przyle-

gający do Straży Pożarnej plac. Wyremontowano istniejące
dojście i podjazd do budynku świetlicy oraz ułożono przy
budynku nawierzchnię z kostki brukowej (chodnik i parking).

Świetlica wiejska
miejsce aktywizacji i integracji 
mieszkańców wsi Zaścienie

2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

całkowity koszt projektu 
73 668,48 zł

Beneficjent
>>GMINA DĄBRÓWKA<<

W
iel

kość dofinansowania

5050 900,00 zł
900,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2013 r.
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2013 r.
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a            turystyki i rekreacji
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W
Kuligowie wybudowano małą infrastrukturę turysty-
czną obejmującą wiatę turystyczną, stojak rowerowy,
tablicę informacyjną. Wykonano także remont drogi

dojazdowej do obszarów położonych bezpośrednio nad Bugiem. 
Wiata przystankowa połączona z zagospodarowaniem terenu
stanowi swoistą wizytówkę okolicy. Punkt postoju rowerowego
z tablicą informacyjną oraz remont drogi wiodącej od tego
punktu do obszarów znajdujących się nad rzeką Bug, znacznie
zwiększa atrakcyjność turystyczną miejscowości. 
Remont drogi poprawił bezpieczeństwo jej użytkowników
poruszających się nie tylko samochodami, ale także rowerzy-
stów, pieszych oraz osób niepełnosprawnych.
Dzięki budowie zaplanowanej infrastruktury oraz remontowi
drogi, Kuligów odwiedzać będzie większa liczba turystów, 
na których czeka malownicza Dolina Bugu oraz bogactwo 
przyrodnicze tej okolicy.

data rozpoczęcia projektu – sierpieñ 2013 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2013 r.

2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

Turystyczne
zagospodarowanie
doliny Bugu

Wielkość dofinansowania

155155 983,67 zł
983,67 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Beneficjent
>>POWIAT WOŁOMIŃSKI<<

całkowity koszt projektu 
236 992,57 zł
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a            turystyki i rekreacji

W
iel

kość dofinansowania

6363 487,62 zł
487,62 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2

01
3

I
nwestycja przeprowadzona w gminie Somianka polegała na
budowie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powia-
towej nr 4414W (Wyszków–Somianka–Popowo Kościelne).

W ramach operacji zostało wykonane 340 m chodnika 
o szerokości 1,5 m i o spadku 2% w kierunku jezdni (w tym 
ok. 5 m chodników przejazdowych do posesji).
Na całym odcinku chodnika wykonano nawierzchnię z kostki
brukowej, betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 
z kruszywa naturalnego. Na chodniku przylegającym do jezdni
bitumicznej wykonano obramowanie krawężnikiem
betonowym. W miejscach istniejących zjazdów z drogi 
publicznej zrobiono chodnik przejazdowy o wzmocnionej 
konstrukcji. Wykonano 2 przejścia dla pieszych oraz
oznakowanie znakami pionowymi.
W „Koncepcji szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Bugu
i Liwca” Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego,

Popowo Kościelne predysponowane jest do pełnienia funkcji
ośrodka węzłowego, wyróżnionego obszaru o wyjątkowych
walorach przydatnych do wdrażania turystyki przyrodniczej,
kulturowej, biznesowej i konferencyjnej. Popowo Kościelne
to jedna z miejscowości, która zyskała znaczenie w związku 
z rozrastającą się bazą wypoczynkową dla mieszkańców
Warszawy i okolic Zalewu Zegrzyńskiego. Otoczona jest
obszarami Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 
– „Dolina Dolnego Bugu” i „Puszcza Biała”, a także
Specjalnej Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska”.
Realizacja operacji przyczyniła się bezpośrednio do racjonalnego
wykorzystania tych terenów dla rozwoju gospodarczego
obszaru, a zwłaszcza dla turystyki i rekreacji.

Budowa
chodnika
w miejscowości Popowo Kościelne

Beneficjent
>>POWIAT WYSZKOWSKI<<

całkowity koszt projektu 
93 870,32 zł

data rozpoczęcia projektu – sierpieñ 2013 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2013 r.
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P
odczas Mistrzostw w Piłce Nożnej EURO 2012, kiedy to
drużyna Grecji stacjonowała w malowniczo położonym
hotelu „Warszawianka” w Jachrance, wykorzystano

wyjątkową szansę i zaprezentowano atrakcje i walory turysty-
czne regionu Jeziora Zegrzyńskiego kibicom z całej Europy.  
Poprzez realizację tego projektu wypromowano region Jeziora
Zegrzyńskiego. Dotarto z informacjami praktycznymi o terenie 
i zaprezentowano ofertę turystyczno-rekreacyjną dużej liczbie
gości, którzy wybrali powiat legionowski jako miejsce zakwa-
terowania.

Pod hasłem „Kibicujemy turystom!” powstał folder w trzech
językach: polskim, angielskim i rosyjskim zawierający infor-
macje ze wszystkich gmin obszaru LRGZZ. 
Zawarta w nim baza teleadresowa podzielona została na działy:
rekreacja, gastronomia, noclegi, kalendarium imprez gminnych

2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

Kibicujemy
turystom!

W
iel

kość dofinansowania

8888 258,47 zł
258,47 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>POWIAT LEGIONOWSKI<<

całkowity koszt projektu 
116 252,73 zł
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planowanych w czasie EURO 2012 i sezonu wakacyjnego oraz
zabytki i miejsca warte zobaczenia. Mapę turystyczną okolic
Jeziora Zegrzyńskiego, na której zamieszczono ciekawostki 
o terenie oraz informacje praktyczne dla turystów, również
wydano w trzech językach. Oba wydawnictwa były dostępne
bezpłatnie w punktach Informacji Turystycznej oraz w war-
szawskiej i legionowskiej strefie kibica.
Należy zaznaczyć, iż wyjątkowo trafnie zauważono, że 
w wielu ośrodkach nad Jeziorem Zegrzyńskim miejsca
noclegowe zarezerwowali kibice-turyści z Rosji i Ukrainy 
– stąd wybór języka rosyjskiego, jako trzeciej wersji
językowej mapy i folderu turystycznego powstałych 
w ramach projektu.
Akcja „Kibicujemy turystom!” widoczna była na stronach
starostwa powiatowego w Legionowie, Jeziora Zegrzyńskiego
oraz Facebook’u. Codzienne konkursy związane z EURO 
i reprezentacją Grecji w kontekście obszaru LGRZZ oraz

środowiska naturalnego, unikalne zdjęcia i informacje oraz
zaproszenia na imprezy promowały szeroką bazę turystyczną
i rekreacyjną okolic Jeziora Zegrzyńskiego. Podczas trwania
„Konkursu fotograficznego dla drużyn” istniała szansa na
zdobycie wejściówek na trening otwarty podopiecznych
Fernando Santosa w Legionowie.
Dzięki stworzeniu kompleksowych informatorów turystycznych
(folder, mapa) każdy z mieszkańców oraz osób przyjezdnych
mógł ciekawie spędzić czas, korzystając z bogatych walorów
przyrodniczo-turystycznych regionu. Obszar Jeziora
Zegrzyńskiego był reklamowany w telewizji na antenie TVP
Warszawa, na portalu społecznościowym Facebook oraz na
stronach internetowych samorządów regionu i w portalu
turystycznym www.jezioro.zegrzynskie.pl.
Wyprodukowany został film „By dobrze się bawić – Jezioro
Zegrzyńskie” promujący region. Przeprowadzona została
również akcja reklamowa z wykorzystaniem billboardów na
terenie powiatu legionowskiego. 

a            turystyki i rekreacji

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2012 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2014 r.
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Budowa
placu zabaw
wraz z chodnikiem 
w miejscowości Stanisławów Pierwszy

Beneficjent
>>GMINA NIEPORĘT<<

całkowity koszt projektu 
288 999,61 zł

W
iel

kość dofinansowania

199199 715,17 zł
715,17 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2

01
3

W
Stanisławowie Pierwszym wybudowano plac zabaw
dla małych dzieci na działce gminnej nr 251 oraz
chodnik o długości 980 metrów przy ulicy

Słonecznej wiodący do tego miejsca wypoczynkowego. 
W ramach budowy placu zabaw wykonany został montaż
urządzeń służących do zabawy, ogrodzenie, ustawiono ławki,
kosze na śmieci oraz oświetlenie solarne. Dla bezpieczeństwa
dzieci cały teren placu zabaw został wysypany piaskiem.

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2013 r.
data zakończenia projektu – listopad 2013 r.
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Przebudowa kładki
dla pieszych
na Kanale Żerańskim

W
iel

kość dofinansowania

500500 000,00 zł
000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

54



a            turystyki i rekreacji

Beneficjent
>>GMINA NIEPORĘT<<

całkowity koszt projektu 
1 799 079,19 zł

D
zięki przebudowanej kładce mieszkańcy oraz turyści
uzyskali bezpieczniejsze połączenie pomiędzy brzega-
mi Kanału  Żerańskiego.

W ramach przebudowy kładki wykonano następujące prace:
– rozebrano istniejącą nawierzchnię pomostu i schodów,
– odkopano fundamenty podpór kładki i schodów,
– rozebrano fundament pod wyciętą podporą kładki,
– wycięto balustradę na schodach w miejscu połączenia

pomostu kładki z pochylnią,
– oczyszczono strumieniowo elementy betonowe 

i konstrukcję stalową, 
– zdemontowano zniszczone rury osłonowe kabli

teletechnicznych na odcinkach schodów i przęsła,
– wykonano uzupełnienie ubytków, zamknięcie rys i szczelin

oraz reprofilację przez szpachlowanie fundamentów podpór,
– zabezpieczono wszystkie elementy konstrukcji stalowej

przez metalizację natryskową,
– części odziemne fundamentów zabezpieczono izolacją 

bitumiczną,
– wykonano brakującą podporę schodów od strony 

wschodniej,
– wykonano renowację łożysk,
– ułożono nawierzchnię z drewna,
– wymieniono rury osłonowe kabli teletechnicznych,
– wykonano fundamenty pochylni,
– zmontowano stalową konstrukcję pochylni,
– wykonano drewnianą nawierzchnię pochylni,
– ustawiono balustrady i pochwyty dla niepełnosprawnych.

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2013 r.
data zakończenia projektu – wrzesieñ 2013 r.
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Postawienie
wielofunkcyjnych
pomostów

Beneficjent
>>OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO

ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE<<
całkowity koszt projektu 
158 297,00 zł

W
iel

kość dofinansowania

134134 552,45 zł
552,45 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

W
gminie Serock na Zalewie Zegrzyńskim zbudowano 
4 wielofunkcyjne pomosty w kształcie litery L służące do
uprawiania wędkarstwa, cumowania łodzi, kajaków oraz

rowerów wodnych. Lekka konstrukcja, stabilność i nowoczesny
wygląd to cechy, którymi mogą się poszczycić platformy
pomostowe. Specyfikacja techniczna pomostów sprawia, iż ich
instalacja w porównaniu do tradycyjnych jest całkowicie bezpiecz-
na dla środowiska. Pomosty zostały umocowane za pomocą kotwic
i obciążników, przez co ich postawienie nie wymagało znaczących
ingerencji w dnie jeziora. Mają specjalne trapy pozwalające łagod-
nie zejść z brzegu na pomost, gładką nawierzchnię oraz zabez-
pieczenia na całej długości.
Platforma pomostu jest stabilna, zbudowana ze specjalnego mate-
riału wytrzymałego i odpornego na wstrząsy, fale oraz zmiany tem-
peratury. Lekkość konstrukcji umożliwia szybkie ich złożenie 
w przypadku zagrożenia, bez ingerencji w środowisko.

Wielofunkcyjność pomostów pełniących trzy funkcje jednocześnie:
stanowisk wędkarskich, miejsca do odpoczynku, rekreacji i upra-
wiania sportów wodnych oraz dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu
technicznemu, przystani dla łodzi, rowerów wodnych i kajaków
sprawia, iż mieszkańcy oraz turyści mogą w różnorodny sposób
bezpiecznie korzystać z akwenu wodnego.

data rozpoczęcia projektu – sierpieñ 2012 r.
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2012 r.
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data rozpoczęcia projektu – paŸdziernik 2012 r.
data zakończenia projektu – luty 2014 r.

Rewitalizacja
miejscowości
Kuligów

Wielkość dofinansowania9393 463,00 zł
463,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Beneficjent
>>GMINA DĄBRÓWKA<<

całkowity koszt projektu 
135 247,75 zł

P
rzeprowadzono renowację Strażnicy OSP w Kuligowie
pełniącej funkcje społeczno-kulturalne zarówno dla
społeczności lokalnej jak i turystów oraz licznych

działkowiczów.
Miejsce to wymagało remontu, aby możliwa była poprawa 
warunków dotychczas tradycyjnie funkcjonującej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Adaptacja oraz wykończenie budynku stwarza
szansę dla dzieci i młodzieży na zagospodarowanie wolnego
czasu, integrację oraz rozwijanie zainteresowań. 

W ramach projektu polegającego na rozbudowie strażnicy OSP
w Kuligowie wykonano:
– roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 
– roboty ciesielskie i dekarskie 
– roboty wykończeniowe: wewnętrzna instalacja elektryczna,
wywietrzaki dachowe, przewody wentylacyjne, anemostaty
kołowe, sufity podwieszane
– roboty remontowo-adaptacyjne poddasza oraz części socjalnej
– roboty wykończeniowe pozostałe.
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Zegrzyński Rajd Rowerowy
w 2012 i 2013 roku

F inał I edycji rajdu odbył się 30 czerwca na plaży w Serocku, 
w czasie imprezy pod nazwą „Wianki 2012”. 

Podczas zaplanowanych imprez odbywających się w czasie trwania
rajdu, cykliści mogli pozostawić swoje rowery pod dobrą opieką 
w wydzielonych boksach, oznakowanych nazwami poszczególnych
gmin, gdzie można też było naprawić niezbyt skomplikowaną

usterkę rowerową. Organizator zapewnił również uczestnikom
posiłek w stoisku gastronomicznym, dla nabrania sił przed podróżą
powrotną.

W
iel

kość dofinansowania

1818 330,00 zł
330,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2012 r.
data zakończenia projektu – wrzesieñ 2012 r.
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F inał rajdu II edycji nastąpił na rynku w Serocku, gdzie 
o godzinie 18 rozpoczynało się XXII Międzynarodowe

Spotkanie Folklorystyczne „Kupalnocka”. Spotkały się tam około
trzydziestoosobowe grupy rowerzystów, które wystartowały 
ze swoich gmin niekiedy odległych o przeszło 20 kilometrów od
Serocka. Łącznie w rajdzie uczestniczyło około 200 osób ubranych
w niebieskie koszulki z logo rajdu, kamizelki odblaskowe 
i niebieskie czapeczki. 
Osobie o najniższym PESELU i najmłodszemu cykliście
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
Sylwester Sokolnicki wręczył nagrody. Były to: licznik, zestaw

naprawczy, lampka tylna i przednia, a także pompka. Takie akceso-
ria są przydatne każdemu rowerzyście. Podczas II edycji
Zegrzyńskiego Rajdu Rowerowego nagrody powędrowały do gminy
Radzymin, z której pochodził najmłodszy i najstarszy uczestnik.
W obu rajdach wzięły udział osoby pragnące aktywnie spędzić swój
czas wolny. Można było dostrzec całe rodziny z dziećmi, ich przy-
jaciół oraz znajomych. 

data rozpoczęcia projektu – maj 2013 r.
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2013 r.

Beneficjent
>>ZWIĄZEK GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

Z SIEDZIBĄ W LEGIONOWIE<<

całkowity koszt projektu 2013
24 557,77 zł

W
iel

kość dofinansowania

1717 500,00 zł
500,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

całkowity koszt projektu 2012
26 972,20 zł

a            turystyki i rekreacji
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O
peracja objęła swym zasięgiem przebudowę i adaptację
poddasza z przeznaczeniem na działalność statutową
Gminnego Centrum Kultury. Powstały trzy pomieszczenia

edukacyjne, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne,
korytarz i szatnia – o łącznej powierzchni użytkowej 167,92m2. 
Wykonano posadzki, podłogi, stolarkę drzwiową wewnętrzną, 
kompletną instalację elektryczną i wentylacyjną. Położono tynki
oraz pomalowano ściany. Wykończono również pomieszczenia
sanitarne.
Wyremontowano i zmodernizowano salę widowiskową, w której
zamontowano barierki zabezpieczające przy schodach, łazienkę dla
niepełnosprawnych oraz przebudowano korytarz na parterze.
Przygotowany został system oddymiania i przeciwpożarowy oraz
instalacja hydrantowa.

Zwiększenie powierzchni użytkowej w budynku pozwoliło na
pozyskanie pomieszczeń na prowadzenie edukacji ekologicznej,
kulturalnej i społecznej dla mieszkańców gminy, powiatu
wołomińskiego i ościennych powiatów. Na przykład odbywają się
tu zajęcia edukacyjne z leśniczym na temat dokarmiania zwierząt,
wykonywania budek lęgowych czy karmików przydomowych. 
W sali widowiskowej planuje się organizowanie uroczystości
upamiętniających rocznice urodzin i śmierci Cypriana Kamila
Norwida – syna ziemi dąbróweckiej, m.in. Konkurs Poetycki
„Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”. Są to imprezy cykliczne
organizowane od 2000 roku, w której udział biorą dzieci i młodzież
północno-wschodniego Mazowsza.
Sala będzie również miejscem spotkań uczestników Festiwalu
Folklorystycznego „Folklor w krainie Bugu” organizowanego od

Przebudowa i remont
Gminnego Centrum
Kultury w Dąbrówce

Beneficjent
>>GMINA DĄBRÓWKA<<

całkowity koszt projektu 

242 284,31 zł   
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2006 roku, podczas którego prezentują się amatorskie zespoły
ludowe z doliny dolnego Bugu, krajowe zespoły ludowe oraz
zagraniczne folklorystyczne zespoły pieśni i tańca – uczestnicy
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Warsfolk
Festiwal”.
Zmodernizowana sala widowiskowa (jedyna na tym terenie) pozwoliła
również na organizowanie spotkań instytucjom zajmującym się
ochroną środowiska. Dąbrówka bowiem to bogate w faunę i florę kom-
pleksy leśne, rzeka i dolina rzeki Bug. Na terenie gminy występują aż
trzy obszary ochrony przyrody Natura 2000: Ostoja Nadbużańska,
Dolina Dolnego Bugu, oraz Krogulec. W miesiącach wrzesień 
i październik Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
organizowała tu spotkania m.in. na temat obszaru Natura 2000 i strze-
bli błotnej (gatunek zagrożony) występującej na tym terenie.

Sala widowiskowa w istotny sposób wpłynęła na jakość i ilość
dotychczas oferowanych działań,  utworzono nowe sekcje takie jak:
warsztaty teatralne, zajęcia muzyczne oraz taneczne, kółko
fotograficzne. 
Wzbogacono dotychczasową ofertę o nowe zajęcia stałe 
(np. rękodzieło, ceramika, rzeźba) oraz warsztaty wakacyjne 
i zimowe, kursy tematyczne dla dzieci młodzieży i dorosłych,
spotkania z gospodyniami z Kół Gospodyń Wiejskich, z twórcami
ludowymi i rzemieślnikami z tego regionu, którzy przybliżają
dawne tradycje, obyczaje, ginące zawody. 

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2013 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2013 r.

W
iel

kość dofinansowania

165165 000,00 zł
000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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Trasa spacerowo−edukacyjna
w miejscowości Wszebory

P
owstała tu trasa spacerowo-edukacyjna, przy której
została ustawiona tablica propagująca ochronę
środowiska, zachowania ekologiczne, tradycje rybackie

i dziedzictwo historyczno-kulturalne obszaru. Jest to pierwsza
trasa na terenie gminy Dąbrówka, gdzie oprócz walorów rekrea-
cyjnych, można podziwiać po drodze piękno przyrody i krajob-
razu. Spełnia ona także funkcje edukacji ekologicznej i histo-
rycznej.
W ramach tego projektu wykonano:
– roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne;
– chodnik szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej;
– zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej;
– oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
– studzienki ściekowe wraz z przykanalikami;

– roboty wykończeniowe;
– projekt stałej organizacji ruchu;
– zamontowanie elementów małej architektury.
Zrealizowane prace są I etapem szerszego projektu
polegającego na stworzeniu trasy spacerowej łączącej dworek
w Głuchach (miejsce narodzin Cypriana Kamila Norwida) 
z kościołem parafialnym w Dąbrówce, w którym poeta był
ochrzczony.

data rozpoczęcia projektu – maj 2013 r.
data zakończenia projektu – listopad 2014 r.

Wielkość dofinansowania

140 000,00 zł

140 000,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Beneficjent
>>GMINA DĄBRÓWKA<<

całkowity koszt projektu 

229 764,00 zł   
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W
gminie Somianka w miejscowości Ostrowy 
w ramach zadania wykonano chodnik z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 

o długości 900 m wzdłuż pasa drogi powiatowej nr 4413W
Wola Mystkowska–Ostrowy. Na chodniku przylegającym do
jezdni wykonano obramowanie krawężnikiem betonowym. 
W miejscach istniejących zjazdów prowadzących z prywatnych
posesji do drogi publicznej zaprojektowano chodnik przejaz-
dowy o wzmocnionej konstrukcji wykonany z kostki betonowej
o grubości 8 cm. 

Przyczyniło się to do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
i zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych. Ponadto
projekt pomaga promować wśród mieszkańców zdrowy styl
życia sprzyjając uprawianiu sportów rekreacyjnych m.in biegi
krótkodystansowe czy nordick walking.
Inwestycja przez długie lata będzie służyć lokalnej społeczności,
pozytywnie wpływając na wzrost atrakcyjności miejscowości.

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2014 r.   
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2014 r.   

Wielkość dofinansowania

125125 000,00 zł
000,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Budowa chodnika
w miejscowości Ostrowy

Beneficjent
>>GMINA SOMIANKA<<

całkowity koszt projektu 

184 643,47 zł   
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Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej

Beneficjent
>>GMINA SOMIANKA<<

całkowity koszt projektu 
1 667 309,37 zł

data rozpoczęcia projektu – listopad 2013 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2014 r.

W
iel

kość dofinansowania

500 000,00 zł

500 000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

T
en projekt zakładał budowę wielofunkcyjnej hali
sportowej. Została ona połączona łącznikiem z istniejącą
szkołą publiczną. Wykonano także niezbędną infrastruk-

turę techniczną. Bryłę budynku podzielono funkcjonalnie na
dwie części: halę sportową i zaplecze sanitarno-szatniowe.
Budowa hali sportowej umożliwiła nie tylko prowadzenie w niej
przez szkołę zajęć dydaktycznych, ale również organizowanie
wielu spektakularnych przedsięwzięć o charakterze sportowym,
kulturalnym czy rozrywkowym. Inwestycja przyczyniła się do
podniesienia atrakcyjności miejscowości i poszerzenia bazy
sportowo-rekreacyjnej gminy Somianka.

64



a            turystyki i rekreacji

Rybawzalewie.pl

P
rojekt „Ryba w Zalewie” promuje rybołówstwo i kulina-
ria rybne nad Zalewem Zegrzyńskim. Twórcą i organiza-
torem jest Fundacja Bookamore, zajmująca się m.in.

wspieraniem kultury wizualnej i enokulinariów. 
Od 2014 r. Fundacja promuje Zalew Zegrzyński i jego zasoby
w różnorodny sposób. Uruchomiła portal kulinarno-edukacyjny
www.rybawzalewie.pl. oraz aktywny profil na Facebooku, 
w którym znajdują się informacje na temat atrakcji przyrod-
niczych i turystycznych Zalewu. Nie brakuje też danych histo-
rycznych i praktycznych – gdzie wypożyczyć sprzęt do
żeglowania albo rower. Dokonano też przeglądu miejsc
wypoczynku nad Zalewem i polecono te najciekawsze. Na por-
talu zamieszczone są przepisy na oryginalne dania z ryb, które
na specjalne życzenie przygotowali najbardziej popularni
kucharze i blogerzy kulinarni w Polsce m.in. Agata Wojda,

Marta Gesler, Karol Okrasa, Eliza Mórawska. Oni też znaleźli się
w publikacji książkowej pt. „Ryba w Zalewie”. Umieszczono 
w niej przepisy dotyczące wszystkich jadalnych gatunków ryb
występujących w Zalewie Zegrzyńskim. „Ryba w Zalewie” to
pierwsze tego typu wydawnictwo na polskim rynku: książka
kucharska, kilkadziesiąt sprawdzonych, różnorodnych
przepisów, album, atlas oraz kompendium wiedzy na temat ryb
słodkowodnych. Przepiękne ilustracje przypominające stare
ryciny, fotograficzny poradnik sprawiania ryb, zdjęcia malow-
niczych okolic Zalewu Zegrzyńskiego oraz liczne ciekawostki
dotyczące tego największego zbiornika wodnego Mazowsza.

data rozpoczęcia projektu – listopad 2013 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

W
iel

kość dofinansowania

294 985,70 zł

294 985,70 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>FUNDACJA NA RZECZ

ROZWOJU KULTURY
WIZUALNEJ BOOKAMORE<<

całkowity koszt projektu 
347 042,00 zł
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66

Beneficjent
>>STOWARZYSZENIE NA RZECZ
PROMOCJI I ROZWOJU ZALEWU

ZEGRZYŃSKIEGO<<

całkowity koszt projektu 
120 000,00 zł



E
fektem tego projektu jest publikacja map
dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGRZZ.
Według opinii ekspertów w zakresie komu-

nikacji społecznej mapy są jednym z najlepszych 
i najbardziej przyjaznych narzędzi umożliwiających
prezentację i poznanie różnego typu zagadnień
mających miejsce w przestrzeni geograficznej. Tego
typu profesjonalnie przygotowane opracowania
postrzegane są jako najprostsze, atrakcyjne dla
odbiorcy, praktyczne i jednocześnie precyzyjne
instrumenty promocyjno-edukacyjne. 
Mapa obejmuje przyrodnicze i turystyczne atrakcje
obszaru LGRZZ mieszczące się w granicach admi-
nistracyjnych gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock,
Wieliszew, Dąbrówka, Radzymin, Somianka oraz
miasta Legionowo. Zaznaczono na niej obszar kraj-
obrazu chronionego, tereny sieci Natura 2000, re-
zerwaty przyrody, a także elementy informacji
turystycznej (m.in. zabytki, atrakcje turystyczne,
wybrane pomniki przyrody, punkty gastronomiczne,
szlaki piesze, wodne i rowerowe, obiekty hotelowe 
i konferencyjne, wypożyczalnie sprzętu turystycz-
nego, drogi, linie kolejowe, parkingi itd.), a także
informacje przydatne wędkarzom, m.in. wypożyczal-
nie łodzi, stanice wędkarskie PZW, pomosty, itp.
Na odwrocie mapy są opisy wszystkich obszarów
objętych ochroną przyrody znajdujących się na tere-
nie LGRZZ. Ponadto ilustrowane zdjęciami opisy
zabytków, atrakcji turystycznych, przyrodniczych
oraz szereg informacji przydatnych wędkarzom,
m.in. adresy stanic wędkarskich PZW, czy też spis
sklepów wędkarskich. Znajduje się tam również
informacja zachęcająca użytkowników do
odwiedzenia strony internetowej, gdzie jest mapa 
w wersji elektronicznej (do pobrania) i aplikacja pro-
mocyjno-edukacyjna z jej wersją interaktywną.

data rozpoczęcia projektu – listopad 2013 r.
data zakończenia projektu – kwiecieñ 2014 r.

W
iel

kość dofinansowania

96 781,00 zł
96 781,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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W
latach 2002-2006 Wojciech Urmanowski z własnych
środków sfinansował koszty przeniesienia i rekon-
strukcji typowego, drobnoszlacheckiego dworku 

z początku XX wieku. Prace związane z rewitalizacją i adaptacją
pomieszczeń do potrzeb odwiedzających uniemożliwiły
udostępnienie budynku turystom. Jego wnętrza z uwagi na stan
zachowania nie kwalifikowały się do użytkowania.
W rezultacie stworzono:

– punkt recepcyjny dla turystów odwiedzających Skansen, 
– miejsce, w którym prowadzone są warsztaty historyczne,
etnograficzne i plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych,
– biura i pomieszczenia administracyjne Fundacji, która do-
tychczas nie miała takiego miejsca. 
W pobliżu zrekonstruowanej budowli powstał także plac zabaw
dla dzieci oraz zapewniono częściowy monitoring na terenie

Rewitalizacja dworku
w Kuligowie

Wielkość dofinansowania

230 350,00 zł

230 350,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013
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obiektu, który przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego. W efekcie tych wszystkich działań został pod-
niesiony standard obiektu, a to spowodowało wzrost zadowole-
nia odwiedzających Skansen.

data rozpoczęcia projektu – marzec 2014 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

Beneficjent
>> FUNDACJA DZIEDZICTWO

NADBUŻAŃSKIE<<

całkowity koszt projektu 
271 000,00 zł

69
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W
iel

kość dofinansowania

42 075,48 zł
42 075,48 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2

01
3

W
ramach tego projektu wydana została książka pt.
„Wczorajszy świat: Żydzi Radzymina w fotografii
1920-1939” autorstwa Barbary Klimaszewskiej

Agueda, w nakładzie 1000 egzemplarzy. W celu jej wypro-
mowania zorganizowane zostały dwie imprezy kulturalne.
Wystawa fotograficzna Barbary Klimaszewskiej Agueda w foyer
Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie, na
której zaprezentowane zostały zdjęcia dokumentujące związki
Isaaca Bashevisa Singera, a także historia życia Żydów
zamieszkujących Radzymin. Otwarcie wystawy fotografii odbyło
się 22 sierpnia 2014 r. i można ją było oglądać do 5 września
2014 r. Wystawie towarzyszyło spotkanie z autorką, podczas
którego można było otrzymać bezpłatny egzemplarz książki. Do
uczestnictwa w nich zapraszani byli wszyscy chętni, wstęp był
wolny.
Kampania promocyjna, polegająca na rozwieszeniu na terenie
LGR materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów oraz banerów,
jak i promocja przez portale społecznościowe (m.in. wysyłka
informacji do instytucji skupiających środowiska żydowskie 
z terenu całego kraju) oraz samo wydanie książki pozwoliło
przypomnieć mieszkańcom miasta oraz terenów sąsiednich
związki Singera z Radzyminem oraz historię Żydów
zamieszkujących te tereny. Informacje o organizowanych
imprezach trafiły do szerokiego grona odbiorców, także tych
zainteresowanych historią Polski oraz dziejami Żydów na tere-
nie RP, w szczególności na terenie LGR. Książki zostały rozdane
podczas spotkania autorskiego, a pozostałe egzemplarze
zostały wyłożone w budynku gminy oraz Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Radzymin. Są one dostępne dla wszystkich
zainteresowanych, zarówno mieszkańców jak i turystów
odwiedzających gminę. 
Impreza kulturalna nawiązująca do historii Radzymina była
ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi turystyki.
Pozwoliła na wypromowanie walorów gminy oraz obszaru
LSROR skupiając się na przyciągnięciu na ten teren turystów.

data rozpoczęcia projektu – lipiec 2014 r.
data zakończenia projektu – wrzesieñ 2014 r.

Beneficjent
>>HABITAT PRIME SP. Z O. O.<<

całkowity koszt projektu 
55 015,00 zł
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W
iel

kość dofinansowania

148 215,26 zł

148 215,26 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>GMINA RADZYMIN<<

całkowity koszt projektu 
214 476,21 zł

B
udynek zaprojektowany przez Henryka Marconiego 
i oddany do użytku w 1843 roku wybudowany został 
w stylu neoklasycystycznym. Wojsko rosyjskie przez-

naczyło obiekt na szpital dla chorych żołnierzy. W 1867 roku,
po upadku Powstania Styczniowego zajęły go rosyjskie władze
powiatowe przeniesione ze Stanisławowa. Od 1915 do 1918
roku budynek zajmowały władze niemieckie. W 1918 roku
mieściła się tu siedziba starostwa powiatowego. Po przegranej
w 1939 roku miejsce polskiego starostwa powiatowego zajęło
hitlerowskie okupacyjne starostwo powiatowe. W 1944 roku
obiekt został opanowany przez żołnierzy I Batalionu 
32 pułku piechoty Armii Krajowej. Po wejściu do Radzymina
oddziałów radzieckich gospodarzem stało się komunistyczne
starostwo powiatowe. W 1952 roku Radzymin przestał być
siedzibą władz powiatowych. Do 1992 roku w budynku mieścił
się internat Studium Wychowania Przedszkolnego.
Obecnie mieści się tu siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej,
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Budownictwa Starostwa
Powiatu Wołomińskiego. Remont elewacji zabytkowego
budynku administracyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 19
przyczynił się do przywrócenia mu dawnego wyglądu.

data rozpoczęcia projektu – grudzieñ 2013 r.
data zakończenia projektu – styczeñ 2015 r.

Remont zabytkowego budynku
w Radzyminie
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Cykl reportaży telewizyjnych
pt. „Gminy zależne od rybactwa”

P
rojekt ten polegał na realizacji i emisji na antenie
telewizyjnej reportaży pt. „Gminy zależne od rybactwa”.
W 7-odcinkowym cyklu przedstawiono gminy, które

wchodzą w skład Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.
Każdy z odcinków trwał 10-12 minut i dotyczył innej gminy,
czyli: Dąbrówki, Jabłonny, Nieporętu, Radzymina, Serocka,
Somianki i Wieliszewa. Reportaże poprzez emisję na antenie
telewizyjnej trafiły do szerokiej grupy odbiorców w każdym
wieku, którzy mogli zainteresować się obszarem objętym
działaniem LGR Zalew Zegrzyński. Przyczyniło się to do 

promocji tych gmin. W reportażach pojawiły się informacje 
o kulturze, rekreacji, sporcie oraz inwestycjach zrealizowanych
przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Ryby
2007-2013. Cykl reportaży został wyemitowany na antenie 
TVP Warszawa jesienią 2014 roku i był skierowany przede
wszystkim do mieszkańców Warszawy i okolic.

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2014 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2014 r.

Beneficjent
>>JOLANTA TURKOWSKA<<

całkowity koszt projektu 
172 200,00 zł

W
iel

kość dofinansowania

140 796,30 zł

140 796,30 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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P
rojekt polegał na realizacji i emisji na antenie telewizyj-
nej cyklu reportaży pt. „Nasza historia”. Został on
wyemitowany na antenie TVP Warszawa jesienią 

2014 roku. W 5-odcinkowym cyklu przedstawiono historię
gmin, które wchodzą w skład Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew
Zegrzyński. Każdy z odcinków trwał 10-12 minut. W reportażach
przedstawiono najważniejsze fakty z historii każdej z gmin, 

co przyczyniło się do ich promocji, między innymi informacje 
o pochodzeniu nazwy, znanych rodach i działaniach wojennych.
Głównym celem projektu było zwiększenie zainteresowania
obszarem objętym działaniem LGR Zalew Zegrzyński.

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2014 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2014 r.

W
iel

kość dofinansowania

116 960,75 zł

116 960,75 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>JOLANTA TURKOWSKA<<

całkowity koszt projektu 
149 506,50 zł

Cykl reportaży telewizyjnych
pt. „Nasza historia”
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Bezpieczny transport koni

C
elem projektu było utworzenie firmy świadczącej usługi
bezpiecznego transportu zwierząt oraz zakup powozu
służącego rekreacji. Na naszym terenie nie było

bowiem firmy oferującej tego typu usługi. Żadna firma nie
świadczyła też usług dowozu konia do klienta. Był to więc
pomysł innowacyjny. Drugim pomysłem jest organizowanie
przejażdżek konnych głównie na terenie gminy Wieliszew. Z tej
oferty mogą korzystać m.in. szkoły, domy spokojnej starości,
ośrodki agroturystyczne i turyści. Beneficjent, jako wieloletni
pasjonat zaprzęgów konnych, posiada ogromne doświadczenie

w powożeniu i aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju
zawodach. Podczas przejażdżki turyści mogą  wysłuchać
opowieści związanej z historią regionu, na przykład o Trakcie
Koweńskim, czy zajeździe przy dzisiejszej ulicy Pułtuskiej 
w Serocku, gdzie niegdyś znajdowała się poczta. Te i inne tego
typu historyjki na pewno umilą wycieczki po okolicznych
miejscowościach i staną się niezapomnianym wspomnieniem.

data rozpoczęcia projektu – styczeñ 2013 r.
data zakończenia projektu – maj 2015 r.

Beneficjent
>>JAN WASZKIEWICZ<<

całkowity koszt projektu 
47 310,00 zł

W
iel

kość dofinansowania

23 752,54 zł
23 752,54 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

74



a            turystyki i rekreacji

Przebudowa ulicy Żeligowskiego
w Radzyminie

W
iel

kość dofinansowania

401 732,91 zł

401 732,91 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

P
rzebudowa ulicy Żeligowskiego zapoczątkowała rewita-
lizację terenu parku krajobrazowego, stanowiącego
pozostałości parku z XVIII w. otaczającego dawny pałac

księżnej Eleonory Czartoryskiej, z którego zachowała się aleja
kasztanowa, budynek administratora i starodrzew parkowy. Tym
samym operacja przyczyniła się do zachowania i przywrócenia
walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych

obszaru. Ulica Żeligowskiego jest często odwiedzana przez
rodziny z dziećmi, gdyż stanowi jedyne w swoim rodzaju
miejsce zabaw i spacerów.

data rozpoczęcia projektu – grudzieñ 2013 r.
data zakończenia projektu – styczeñ 2015 r.

Beneficjent
>>GMINA RADZYMIN<<

całkowity koszt projektu 
618 698,61 zł
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Konkurencyjne usługi
stolarskie

W
iel

kość dofinansowania

6262 940,00 zł
940,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

76



a            turystyki i rekreacji

Beneficjent
>>ROBERT DUKOWSKI<<

całkowity koszt projektu 
113 421,00 zł

data rozpoczęcia projektu – listopad 2012 r.
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2013 r.

W
zakładzie stolarskim w miejscowości Wierzbica 
w ramach tego projektu zakupiono wiele urządzeń,
które pozwoliły na przyspieszenie produkcji zama-

wianych towarów. Między innymi pilarkę formatową Felder K975P
widoczną na zdjęciu oraz inne, ważne dla realizowania usług
maszyny jak: frezarka Felder F 700Z, okleiniarka Felder G 200,
ukośnica-pilarka stołowa Makita LH1040, szlifierka mimośrodowa
Festol ETS150/3EQ, wyrzynarka Makita 4351FCT, młotowiertarka
HR 2470T, pilarka tarczowa Maktec MT582. Nabycie tych
urządzeń umożliwiło produkcję bardzo precyzyjnych i oryginal-
nych form mebli oraz innych elementów drewnianych. Przykłady
niektórych realizacji znajdują się na poniższych fotografiach.
Zakup specjalistycznych, nowoczesnych maszyn umożliwił
zastąpienie w większości starego i wysłużonego parku
maszynowego. Zakupiono również urządzenia grzewcze
stanowiące wyposażenie pomieszczenia użytkowego.
Cel operacji jakim było podniesienie konkurencyjności 
świadczonych usług stolarskich za pośrednictwem zmian jakoś-
ciowych i strukturalnych przedsiębiorstwa, w tym zapewnienie
dostępu do nowych technologii został osiągnięty.
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Beneficjent
>>ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W WARSZAWIE ODDZIAŁ W RADZYMINIE<<

całkowity koszt projektu 
431 397,00 zł

Zakup maszyny
wielozadaniowej
do produkcji mebli 

Wielkość dofinansowania

196196 408,00 zł
408,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013
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Z
akład Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie jest insty-
tucją z wieloletnią tradycją oraz doświadczeniem w pro-
dukcji mebli i obróbce drewna. W czasach przedwojen-

nych zajmował się produkcją drewnianych beczek dla zakładów
piwowarskich i przetwórstwa warzywno-owocowego. Od 1970 roku
rozpoczął produkcję mebli i zabudowę wnętrz. Obecnie oferuje
nowoczesne rozwiązania meblowe najwyższej jakości, tworzone
przez doświadczoną kadrę stolarzy i projektantów. 

Jako jeden z największych producentów  mebli w regionie Zalewu
Zegrzyńskiego proponuje szeroką gamę rozwiązań konstrukcyjnych
i stylistycznych: kuchni, biur, powierzchni usługowo-handlowych,
szaf wnękowych, itp. Klientami firmy są osoby prywatne, instytucje
pożytku publicznego, firmy z branży sportowej, turystycznej (hotele,
pensjonaty), stocznie jachtowe i urzędy państwowe.
Zakup Maszyny wielozadaniowej CNC firmy Holz Her Pro Master
7018 pozwolił na większy rozwój usług świadczonych na rzecz
lokalnej społeczności. Dzięki tej inwestycji zwiększono konkuren-
cyjność na rynku w stosunku do innych firm oraz poszerzono ofer-
tę o nowe rozwiązania konstrukcyjne. Urządzenie Pro Master 7018
Konsole ma mniej szkodliwy wpływ na środowisko oraz pozwala
zaoszczędzić energię poprzez skupienie wszystkich funkcji
nowoczesnego warsztatu w jednej maszynie. Najnowszej gene-
racji konstrukcja CNC umożliwiła zastąpienie starych maszyn oraz
zatrudnienie osoby do obsługi wyżej wymienionego centrum
obróbczego.
Zastosowanie tego typu urządzenia pozwoliło na rozszerzenie
tematyki praktycznego szkolenia zawodu „stolarza” o obsługę 
i programowanie nowoczesnych technologicznie maszyn przez
uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy zakładzie.
Opanowanie powyższych umiejętności oraz zdobyte doświadcze-
nie, pozwoli wychowankom szkoły na lepszy start i konkuren-
cyjność na rynku pracy.

a            turystyki i rekreacji

data rozpoczęcia projektu – listopad 2012 r.
data zakończenia projektu – marzec 2013 r.
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Z
realizowanie tego projektu pozwoliło mieszkańcom oraz
turystom spędzającym czas w okolicy Jeziora
Zegrzyńskiego wraz z jego dopływami, rzekami Bug 

i Narew, poznać otaczającą przyrodę widzianą od strony wody.
W ramach projektu zakupiono statki wycieczkowo-turystyczne
posiadające czternastokomorowe kadłuby typu katamaran, które
są bardzo lekkie, przez co można w nich stosować ekologiczne
silniki o niewielkiej mocy. Obie jednostki posiadają dużą
wyporność przy minimalnym zanurzeniu i doskonałą zwrotność.
Można nimi pływać bezpiecznie i bez przeszkód również w miej-
scach niedostępnych dla tradycyjnych statków. Daje to doskonałą

możliwość rozszerzenia oferty turystycznej o nowe miejsca, do
których dotarcie nie stanowi już problemów. 
„Laguna Rejsy Dla Ciebie” świadczy od czerwca 2013 roku
wycieczki kameralnymi i nowoczesnymi statkami pasażerskimi po
Jeziorze Zegrzyńskim i jego okolicach. Myślą przewodnią firmy jest
jak najlepsza organizacja wypoczynku, integracji i rekreacji.
Statki są przystosowane do przeprowadzania rejsów turystycznych
i wycieczkowych oraz organizacji wszelkiego rodzaju imprez.
Dzięki wielu godzinom spędzonym na rejsach dostrzeżono
niezwykłe piękno otaczającej nas przyrody, które stało się
inspiracją do stworzenia niekonwencjonalnej oferty wycieczek.
Dla osób pragnących poznać walory Jeziora Zegrzyńskiego, rzek:
Narew, Bug, Rządza oraz historię okolicy, zaproponowano rejsy
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Katamarany
nowoczesna i oryginalna forma 
zwiększenia ruchu turystycznego 
na Jeziorze Zegrzyńskim

Beneficjent
>>LESZEK DZIEGIELEWSKI<<

całkowity koszt projektu 

409 507,07 zł   

W
iel

kość dofinansowania

197197 194,00 zł
194,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

80



wycieczkowo-wypoczynkowe do Zamku Polonii w Pułtusku,
Skansenu Wsi Polskiej w Kuligowie, Serocka z urokliwym
zabytkowym rynkiem oraz Zapory Wodnej w Dębe. Dodatkowo
zainteresowani mogą skorzystać z rejsów wycieczkowo-integra-
cyjnych połączonych ze spływem kajakowym, z wizytą w parku
linowym, z pokazem broni ostrej wraz z nauką strzelania z broni
pneumatycznej, z wizytą w stadninie koni, z nauką ratownictwa
medycznego i udzielania pierwszej pomocy, z pokazem działań
antyterrorystycznych oraz z nauką nawigacji i orientacji w terenie.
Regularne rejsy wycieczkowo-turystyczne po Jeziorze
Zegrzyńskim i okolicy przybierają niekiedy formę spotkań rodzin-
nych (imieniny, urodziny). Jako atrakcje weselne proponowane są
sesje zdjęciowe i filmowe na pokładach statków. Organizowane są
wieczory kawalerskie i panieńskie. To wszystko możliwe jest wraz
z całodniową obsługą gastronomiczną gości dzięki wyposażeniu
statków w: zaplecze kuchenno-sanitarne, sprzęt audio-video,
miejsca siedzące ze stolikami, ogrzewanie pokładowe
(umożliwiające odbywanie rejsów przy niskich temperaturach),
łazienkę z toaletą i umywalką oraz taras widokowy.
Dla szkół zarówno z okolicy Zalewu Zegrzyńskiego jak i terenu
całej Polski stworzono niekonwencjonalną ofertę na tzw. zielone

szkoły. Jest to atrakcyjna forma zdobycia oraz poszerzania przez
młodzież wiedzy o historii i przyrodzie przekazywanej przez prze-
wodników w czasie zwiedzania ciekawych miejsc i zabytków.
Podczas organizowanych zabaw i rejsów taka forma wypełnienia
wolnego od nauki czasu jest dobrze przyjmowana przez jej
uczestników, czyli młodzież, spełniając jednocześnie rolę eduka-
cyjną i wychowawczą.
Mieszkańcom i turystom oferowane są rejsy zarówno godzinne po
wodach Jeziora Zegrzyńskiego jak i kilkudniowe w odleglejsze
miejsca Polski jak Augustów, czy Mikołajki. Organizatorzy
gwarantują udaną przygodę, wypoczynek i bezpieczną żeglugę
pod okiem wykwalifikowanej załogi.

a            turystyki i rekreacji

data rozpoczęcia projektu – listopad 2012 r.   
data zakończenia projektu – listopad 2013 r.   
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data rozpoczęcia projektu – paŸdziernik 2012 r.
data zakończenia projektu – marzec 2013 r.

Produkcja wyrobów
garmażeryjnych 
z farszem rybnym
rozwój działalności gospodarczej

Wielkość dofinansowania6464 000,00 zł
000,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Beneficjent
>>ADAM STAŃCZAK 

WYROBY GARMAŻERYJNE
„ADAMUS”<<

całkowity koszt projektu 
133 455,00 zł

W ramach rozwoju przedsiębiorstwa zakupiono dwa
urządzenia do produkcji pierogów z farszem rybnym. 

1. Pakowarkę próżniową marki Tepro zapewniającą wydajniejszą
pracę i mniejsze zużycie energii elektrycznej, która pozwala
pakować produkty w woreczki próżniowe o gramaturze 500 g
lub 1000 g w nowoczesnej technologii MAP z odgazowaniem. 
2. Formierkę wyrobów kulinarnych, która umożliwia produkcję
pierogów, kopytek i uszek w bardzo nowoczesny sposób,
znacząco skracając czas pracy.
Dzięki tym urządzeniom oferowane są na zamówienie klientów
np. pierogi z farszem z serockiego szczupaka, pierogi z farszem
z zegrzyńskiego suma, pierogi z farszem z nieporęckiego
leszcza, jak również pierogi z łososiem i serem, a także 
z pochodnymi ryb np. krokiety ze szpinakiem, serem i kawiorem.
Maszyny polskiego producenta zwiększyły produkcję 
w zakładzie, wpłynęły dodatnio na stan zatrudnienia, a także
rozszerzyły ofertę przedsiębiorstwa, co umocniło jego pozycję
na rynku lokalnym.
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N
a obszarze Zalewu Zegrzyńskiego uruchomiono rejsy
widokowe i sportowo-rekreacyjne nowoczesną łodzią
motorową. 

1. Rejsy widokowe to czarter łodzi motorowych wraz ze ster-
nikiem. Zadaniem sternika jest przedstawienie historii Zalewu oraz
miejsc charakterystycznych, takich jak istniejące rezerwaty oraz
pomniki przyrody. Oferowane są również romantyczne rejsy wie-
czorowe o zachodzie słońca, rejsy rodzinne całodniowe, krótkie
(godzinne) oraz czarter dostosowany do potrzeb klienta. 

2. Rejsy sportowo-rekreacyjne to wiele atrakcji na wodzie.
Proponowane są do wyboru różne sporty wodne, tj. pływanie 
na nartach wodnych, wakeboardzie, kole wodnym oraz „bananie”
za łodzią motorową. Oprócz sportów wodnych możliwe jest
również wypłynięcie na jezioro i korzystanie z kąpieli słonecznych
i wodnych. 
Oba rodzaje rejsów skupiają się zarówno na promocji terenu
wśród społeczności lokalnej jak i międzynarodowej. Oferta jest
polskojęzyczna i anglojęzyczna. Edukacja ekologiczna oraz 
historyczno-kulturowa społeczności zagranicznych jest pro-
mocją terenu na szeroką skalę. 

Rejsy widokowe
i sportowo−rekreacyjne
po Zalewie Zegrzyńskim

W
iel

kość dofinansowania

6060 000,00 zł
000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>KATARZYNA SZELĄGOWSKA<<

całkowity koszt projektu 

100 000,00 zł   

data rozpoczęcia projektu – styczeñ 2013 r.
data zakończenia projektu – wrzesieñ 2013 r.

a            turystyki i rekreacji
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W
gminie Serock zrealizowano inwestycję w centrum
ogrodniczo-wędkarskim mającą na celu powiększenie
powierzchni handlowej dla różnorodnego asortymentu

wędkarskiego, takiego jak zanęty oraz inne dodatki niezbędne 
w połowie ryb.

Dokończenie prac w budynku handlowo-usługowym pozwoliło 
umieścić większe akwarium, dzięki któremu możliwa jest dystry-
bucja żywych ryb przez cały rok, nawet w zimie. Zbudowano kilka
oddzielnych krytych basenów pozwalających na to, aby posiadać
w ofercie różne gatunki żywych ryb, miedzy innymi dekoracyjne do
stawów i oczek wodnych oraz tych, które nie tolerują siebie 
i muszą być trzymane osobno (np. drapieżniki).

Centrum
Ogrodniczo−Wędkarskie

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2013 r.
data zakończenia projektu – marzec 2014 r.

W
iel

kość dofinansowania

121121 354,47 zł
354,47 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
Beneficjent

>>F.H.U. „HELIOS” 
CENTRUM OGRODNICZO-WĘDKARSKIE 

HUBERT DAWIDCZYK<<

całkowity koszt projektu 
248 818,14 zł

>>

Helios
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W ramach projektu nabyto:
– zestaw ciągnik samochodowy z naczepą ciężarową do przewozu

materiałów sypkich (używany) – 1 komplet
– wywrotka trójstronna z HDS (używana) – 1 komplet
– zagęszczarka rewersyjna WACKER DPU 6555H  (nowa) – 1 szt.
– młot wyburzeniowy 70J (nowy) – 1 szt.
– przecinarka spalinowa do betonu 4,4 KM (nowa) – 1 szt.

Zakupione urządzenia wykorzystywane są w celu rozwijania
działalności i podnoszenia konkurencyjności firmy na terenie 
LGR ZZ oraz poza nim. Przyczynia się to bezpośrednio do dalszego
podnoszenia jakości realizowanych przez firmę usług, zdobywania
nowych klientów i umacniania pozycji firmy na lokalnym i regio-
nalnym rynku.

Usługi ziemno−budowlane
związane z sektorem rybackim

Wielkość dofinansowania

178178 500,00 zł
500,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Beneficjent
>>JACEK SKŁODOWSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGBUD

MARIA SKŁODOWSKA, ADAM SKŁODOWSKI, 
PIOTR SKŁODOWSKI SPÓŁKA CYWILNA<<

całkowity koszt projektu 
365 937,30 zł

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2013 r.
data zakończenia projektu – lipiec 2013 r.

a            turystyki i rekreacji
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Park Linowy Radocha

W
iel

kość dofinansowania

9292 983,80 zł
983,80 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2

01
3

W
obrębie Portu Jachtowego w Nieporęcie, 20 metrów 
od wód Zalewu Zegrzyńskiego rozbudowano istniejący
Park Linowy Radocha o trzy dodatkowe trasy.

1. Trasa rekreacyjna wysoka zawieszona na wysokości powyżej 
5 m, składająca się z 19 przeszkód, przeznaczona dla dzieci,
młodzieży i dorosłych powyżej 140 cm wzrostu (orientacyjna
długość trasy – 210 m). 
2. Trasa rekreacyjna niska zawieszona na wysokości maksimum
2,5 m, składająca się z 13 przeszkód, przeznaczona dla dzieci
powyżej 110 cm wzrostu (orientacyjna długość trasy – 115 m). 
3. Trasa szkoleniowa zawieszona na wysokości około 1 m,
składająca się z 4 przeszkód i przeznaczona do przeprowadzania
szkoleń klientów parku linowego z zasad bezpieczeństwa (orien-
tacyjna długość trasy – 25 m).
Wspaniały obiekt przeznaczony dla rozrywki i rekreacji na świeżym
powietrzu oraz integracji i edukacji grup dzieci i młodzieży szkolnej. 

Beneficjent
>>IWONA WNUK<<

całkowity koszt projektu 

189 899,19 zł   

data rozpoczęcia projektu – paŸdziernik 2012 r.   
data zakończenia projektu – sierpieñ 2013 r.   
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a            turystyki i rekreacji

Z
akupiono maszynę umożliwiającą wprowadzenie na rynek
nowego rodzaju pelletu składającego się z minimum trzech
rodzajów surowca wyjściowego. Jest to proces innowacyjny,

ponieważ tworzony produkt dotychczas był wytwarzany tylko
i wyłącznie z jednego surowca wyjściowego, przeważnie z trocin.
Produkowany pellet składa się m.in. z połączenia odpadów słomy
zbóż, rzepaku, kukurydzy siana z łąk lub wykaszanych nieużytków
oraz z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
odpadów z kory, opakowań z drewna i odpadów powstałych 
wskutek obniżenia się poziomu wód.
Na terenie województwa mazowieckiego jest to pierwsza produkcja
pelletu tego typu. Granulat powstały z połączenia wyżej wymie-
nionych odpadów ma postać niewielkich walców, co ułatwia znacznie
jego stosowanie. Dużą zaletą tworzonego produktu jest niska wilgot-
ność, wysoka wartość opałowa przy czym popiół powstały w czasie

palenia jest znikomy. Odbiorcami produktu są duże elektrownie
oraz odbiorcy indywidualni.
Projekt ma charakter przyszłościowy, gdyż tworzenie w 100% eko-
logicznej biomasy o bardzo niskiej zawartości dwutlenku siarki 
i innych substancji szkodliwych, przy jednoczesnej wysokiej
wartości opałowej może stać się największym potencjalnie źródłem
energii odnawialnej na świecie w najbliższym czasie.

Maszyna do produkcji
ekologicznego pelletu

data rozpoczęcia projektu – maj 2013 r.   
data zakończenia projektu – czerwiec 2013 r.   

W
iel

kość dofinansowania

299299 970,00 zł
970,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>JACEK KALINOWSKI<<

całkowity koszt projektu 

676 500,00 zł   
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D
o sklepu spożywczego w Radzyminie znajdującego się przy
ulicy Stary Rynek 23 zakupione zostały 2 zamrażarki, które
pomogły lepiej wyeksponować produkty mrożone, nowa

waga elektroniczna oraz lada chłodnicza poprawiająca ekspozycję
przetworów rybnych. Wymieniona została witryna wejściowa wyko-
nana z PCV poprawiająca ogólną estetykę sklepu, a w celu ułatwienia
transportu towarów nabyto niedużej wielkości samochód dostawczy.

Nowe urządzenia w znaczący sposób przyczyniły się do pod-
niesienia jakości wykonywanych usług oraz do poprawy konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym.

data rozpoczęcia projektu – luty 2013 r.   
data zakończenia projektu – sierpieñ 2013 r.   

Wyposażenie i rozwój firmy

Beneficjent
>>JACEK ARTUR WALISZKIEWICZ<<

całkowity koszt projektu 

54 292,20 zł   

W
iel

kość dofinansowania

2626 200,00 zł
200,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2012 r.   
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2012 r.   

a            turystyki i rekreacji

Modernizacja
i rozwój działalności gospodarczej 
związanej z rybactwem

W
iel

kość dofinansowania

2626 886,00 zł
886,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>PPHU EKO MATE 

MAŁGORZATA ŁUKASIK<<
całkowity koszt projektu 

55 116,30 zł   

W
Serocku, do sklepu w pobliżu Rynku zajmującego się
sprzedażą ryb zakupiono ladę chłodniczą, regał z przy-
stawką kasową, dwa regały chromowe, stół nierdzewny

zabudowany, szafę mroźniczą, zamrażarkę skrzyniową, łuskarkę do
lodu oraz ladę do prezentacji świeżych ryb. 
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Rozwój działalności firmy
Bońkowski Consulting

F
irma wzbogaciła swoją działalność poprzez zakup łodzi
motorowej z pełnym osprzętem do celów turystyczno-
rekreacyjno-wędkarsko-rybackich. W ramach projektu

zakupiono 7-osobową łódź Coral Yacht 750. Posiada ona
wysoki standard i jest jedną z najlepszych, jakie służą żegludze
indywidualnej. Ta 240-konna łódź wyposażona jest w toaletę,
lodówkę, radio, echosondę, a także reflektory umożliwiające
pływanie nocą. Dzięki zakupionemu sprzętowi przedsiębiorstwo

świadczy usługi połowu ryb dla turystów, organizuje spotkania
biznesowe i rekreacyjne oraz przejażdżki po Zalewie
Zegrzyńskim. Jednocześnie możliwe jest również wykonywanie
ślubnych sesji zdjęciowych czy zdjęć z innych imprez okazjo-
nalnych.

data rozpoczęcia projektu – lipiec 2013 r.
data zakończenia projektu – luty 2014 r.

Beneficjent
>>BOŃKOWSKI CONSULTING
KRZYSZTOF BOŃKOWSKI<<

całkowity koszt projektu 
172 200,00 zł

Wielkość dofinansowania67 481,73 zł

67 481,73 zł
w

ramach PO RYBY 2007-2013
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a            turystyki i rekreacji

R
ealizacja zadań przez firmę w zakresie ochrony osób 
i mienia świadczona jest na podstawie koncesji
wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. Z uwagi na duże zainteresowanie usługami
związanymi z utrzymaniem porządku, na chronionych przez
spółkę obiektach, zakupiono następujące wyposażenie:  
– ciągnik kosiarka z odśnieżarką, łańcuchami, rozsiewaczem,
zapasowym nożem i olejem
– ciągnik Poulan EB12597RB
– odkurzacz do pracy na sucho-mokro
– odkurzacz piorący
– automat szorująco-zbierający akumulatorowy
– szorowarka jednotarczowa 

– samochód ciężarowy FIAT DUCATO
– ubrania robocze – 18 kompletów
– notebook ASUS – 3 sztuki.
Nabyty sprzęt umożliwił poszerzenie oferty usług w zakresie
utrzymania porządku skierowanej do klientów instytucjonal-
nych, szpitali, przedszkoli, szkół, urzędów gmin, galerii han-
dlowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni
mieszkaniowych, developerów oraz administratorów 
i zarządców nieruchomości.

data rozpoczęcia projektu – paŸdziernik 2012 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

Restrukturyzacja
spółki AVA SECURITY

Wielkość dofinansowania89 697,12 zł

89 697,12 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Beneficjent
>>AVA SECURITY SP. Z O.O.,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA<<

całkowity koszt projektu 
183 879,10 zł
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Restrukturyzacja działalności
gospodarczej w Ośrodku
Rybackim w Wierzbicy

D
ająca się łatwo zauważyć w ostatnim czasie moda na
zdrowe żywienie zwiększyła w sposób wyraźny popyt
na świeże ryby. Odpowiedzią na to zjawisko jest po-

wstały budynek o powierzchni całkowitej 215,70 m2 w pobliżu
Zalewu Zegrzyńskiego, nad stawem rybnym w miejscowości
Wierzbica (gmina Serock). Wybudowany tam obiekt posiada
smażalnię wraz z tarasem konsumpcyjnym i sklep rybny, gdzie
dostępne są różne gatunki ryb: m.in. leszcze, krąpie, płocie,
karasie srebrzyste, sumy europejskie, pstrągi jesiotry i liny.
Sklep i smażalnię wyposażono w niezbędny sprzęt: ladę skle-

pową, lodówki, zamrażarki, stoły, krzesła, parasole, piece
kuchenne i grille. Zmodernizowano również instalację
wodociągową.
Osoby przebywające w okolicy Serocka przejeżdżające drogą
krajową nr 62 w kierunku Wyszkowa, po prawej stronie tuż
przed mostem w Wierzbicy mogą zatrzymać się na posiłek
i w tym samym miejscu zakupić świeże ryby prosto ze stawu.

data rozpoczęcia projektu – grudzieñ 2012 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

Beneficjent
>>OKRĘG MAZOWIECKI 

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 
W WARSZAWIE<<
całkowity koszt projektu 
845 424,30 zł

W
iel

kość dofinansowania

412 401,61 zł

412 401,61 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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            turystyki i rekreacji

W
spółce, która od 12 lat prowadzi działalność gospo-
darczą w zakresie świadczenia usług ogrodniczych 
i architektury krajobrazu zakupiono w ramach projek-

tu urządzenie wielofunkcyjne. Nabycie specjalistycznego
sprzętu umożliwiło spółce rozszerzenie usług. Maszyna ta
nadaje się zarówno do użytku prywatnego jak i dla firm. Świetna
do obsługi ogrodów oraz przy przebudowie i budowie dróg
utwardzonych. Posiada doskonałą sprawność w każdych
warunkach oraz niskie zużycie paliwa. Ma też system tzw. po-
dwójnej prędkości pozwalający na zmianę prędkości i przepływu
oleju. System ten jest bardzo prosty w obsłudze wymaga jedynie
naciśnięcia jednego przycisku, praca zaś staje się szybsza 
i wydajniejsza. W maszynie tej zmaksymalizowano

uproszczenia skomplikowanych rozwiązań technologicznych.
Jest to urządzenie o przegubowej konstrukcji zapewniającej
doskonałą zwrotność i oferujące nie jedno lecz wiele
możliwych rozwiązań. Można do niego zamontować nawet 
50 różnych wymiennych narzędzi.
Dzięki nabyciu tej maszyny przedsiębiorstwo może sprawniej
zagospodarować teren, wykonywać prace porządkowe, świad-
czyć usługi w zakresie odśnieżania oraz pomóc w bieżącym
użytkowaniu obszarów ściśle związanych z rybołówstwem.

data rozpoczęcia projektu – listopad 2013 r.
data zakończenia projektu – styczeñ 2014 r.

Zakup urządzenia
wielofunkcyjnego

Beneficjent
>>P.P.H.U. „ILEX” S.C. 

M. GAJDA, Z. NAGRABA<<

całkowity koszt projektu 
169 620,00 zł

Wielkość dofinansowania82 000,00 zł

82 000,00 zł
w

ramach PO RYBY 2007-2013
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2. Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza            turystyki i rekreacji

2.4. Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej i odwiedzających obszar LGR

Z
akupiono samochód marki Mercedes Benz Sprinter 518
CDI Bus z 2008 roku o pojemności silnika 3000 cm3

i mocy 196 KM napędzany olejem napędowym (diesel)
umożliwiający przewożenie 21 osób. W grudniu 2013 roku
wyposażono auto w fabrycznie nową zabudowę zawierającą
między innymi klimatyzację, dodatkowe ogrzewanie postojowe,
system multimedialny, TV, nagłośnienie, mikrofon, bezprze-
wodową sieć WIFI i rozkładane fotele. Powiększono również
przestrzeń bagażową oraz zainstalowano oświetlenie LED.
Przewóz osób w samochodzie o podwyższonym komforcie
umożliwił lepszą obsługę hoteli i ośrodków szkoleniowych znaj-

dujących się w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego. Nabyty pojazd
oprócz działalności komercyjnej, wykorzystywany jest w celach
edukacyjnych. Na zamontowanym w autobusie monitorze,
wyświetlane są krótkie filmy promujące region Jeziora
Zegrzyńskiego i działalność LGRZZ, przyczyniając się w ten
sposób do podniesienia świadomości ekologicznej, zwięk-
szenia atrakcyjności turystycznej obszaru oraz pielęgnowania
tradycji rybackich na obszarze LSROR.

data rozpoczęcia projektu – wrzesieñ 2013 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2013 r.

Transport pasażerski
szansą rozwoju turystyki nad Zalewem

Beneficjent
>>KRZYSZTOF ROMATOWSKI<<

całkowity koszt projektu 
190 650,00 zł

Wielkość dofinansowania71 000,00 zł

71 000,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013
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a            turystyki i rekreacji

Produkcja lodów
ze świeżego mleka

W
Józefowie, w gminie Nieporęt zakupiono dwie
maszyny: pasteryzator i frezer do wytwarzania trady-
cyjnych lodów gałkowych ze świeżego mleka.

Pasteryzator Elframo o pojemności do 120 litrów służy do kon-
serwacji mieszanki mlecznej, przy pomocy odpowiednio
dobranego podgrzewania, tak aby zniszczyć lub zahamować
wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych przy jednoczesnym
zachowaniu smaku lodów i uniknięciu obniżenia ich wartości
odżywczych. Frezer Carpigiani Labotronic 15/45 rtx o pojem-
ności do 10 litrów służy do ostatecznego zmrożenia już
wcześniej spasteryzowanej bazy lodowej.
Producent ma nadzieję rozsławić nasz region smakiem trady-
cyjnych lodów ze świeżego mleka (36% śmietany i prawdzi-
wych owoców). Lody są sprzedawane detalicznie w opakowa-
niach 1- i 2- litrowych. Można je nabyć w punktach gastro-
nomicznych na obszarze Zalewu Zegrzyńskiego.
Lody tradycyjne odróżniają się od produktów masowych krót-
szym terminem ważności. Są one świeże, mało napowietrzone
i nie zawierają chemicznych środków utrwalających, dzięki
czemu charakteryzują się innym, znacznie lepszym smakiem
niż lody przemysłowe. Dla porównania 5 litrów lodów rzemieśl-
niczych (tradycyjnych) waży ok. 4,2 kg, a 5 kg lodów prze-
mysłowych – ze względu na wysokie napowietrzenie – waży
tylko 2,5 kg.

data rozpoczęcia projektu – marzec 2015 r.
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.

Beneficjent
>>JMG JUSTYNA GRABOWSKA<<

całkowity koszt projektu 
72 000,00 zł

W
iel

kość dofinansowania

42 000,00 zł
42 000,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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M
iędzynarodowy projekt współpracy „Partnerstwo dla
zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich” zreali-
zowano w trzech etapach:

– wyjazd studyjny do LGR Północna i Wschodnia Laponia 
(25-29.06.2012 r.)
– organizacja międzynarodowej konferencji na temat
współpracy administracji i organizacji społecznych na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich (28.11.2013 r.)
– opracowanie publikacji dotyczącej europejskich dobrych
praktyk w zakresie współpracy administracji i organizacji
społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
rybackich (grudzień, 2013 r.).

Wyjazd studyjny do Finlandii dotyczył promowania proekolo-
gicznych zachowań i współpracy administracji i organizacji
społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybac-
kich. Umożliwił on obu lokalnym grupom rybackim wymianę

3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

3.1. Wypracowanie i promocja rozwiązań systemowych wspierających rybactwo na poziomie krajowym         (projekty współpracy)

Partnerstwo
dla zrównoważonego
rozwoju obszarów
rybackich

W
iel

kość dofinansowania

147147 355,35 zł
355,35 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>LOKALNA GRUPA RYBACKA ZALEW ZEGRZYŃSKI<<

całkowity koszt projektu 

147 355,35 zł   
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wiedzy na temat upowszechniania dobrych praktyk służących
ochronie środowiska, a także lepsze poznanie się obu LGR 
i określenie kierunków ich dalszej współpracy. Obie 
LGR działają na obszarach rybactwa śródlądowego jeziorowo-
-rzecznego. Jest to dość rzadka sytuacja, zwłaszcza w „starej” 
części Unii, gdzie przeważa rybactwo morskie. W wyjeździe wzięli
udział członkowie LGR Zalew Zegrzyński, w tym przedstawiciele
samorządów lokalnych i sektora rybackiego oraz instytucji
odpowiedzialnych za ochronę środowiska na obszarze LSROR. 
Na program złożyły się dwa tematyczne seminaria, zapoznanie się
ze Spółdzielnią Rybacką i Zakładem Przetwórstwa Ryb 
w Lokka oraz „Wioską Rybacką” w Lokka. Zaprezentowane zostały
nowe usługi sektora rybackiego dotyczące rybactwa rekreacyjnego. 
Konferencja w Jachrance stanowiła merytoryczną kontynuację
wyjazdu studyjnego. Podczas jej trwania prezentowano
doświadczenia z całej Finlandii, Polski oraz innych krajów Unii
Europejskiej. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele 
polskiego i fińskiego sektora rybackiego oraz instytucji i orga-
nizacji z obszarów zależnych od sektora rybackiego.
Publikacja jest adresowana do około 300 odbiorców krajowych,
regionalnych i lokalnych. Jest ona instrumentem promocji
w zakresie współpracy administracji i organizacji społecznych
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, ale też
sektora rybackiego jako takiego. Opracowanie pozwoliło na 
utrwalenie pozyskanej wiedzy, propagowanie jej po zakończe-
niu projektu oraz przekazanie jej innym grupom społecznym 
w Polsce zamieszkującym obszary zależne od rybactwa.

m         (projekty współpracy)

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2012 r.   
data zakończenia projektu – grudzieñ 2013 r.   
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3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

3.2. Ograniczenie patologii negatywnie wpływających na gospodarkę rybacką (kłusownictwo, wprowadzanie

Platforma geolokalizacyjna

Wielkość dofinansowania

219219 555,00 zł
555,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Beneficjent
>>OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE<<
całkowity koszt projektu 

258 300,00 zł   
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e ścieków do wód itp.)

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2013 r.   
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2013 r.   
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3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

3.2. Ograniczenie patologii negatywnie wpływających na gospodarkę rybacką (kłusownictwo, wprowadzanie

Zakup sprzętu
do walki z kłusownictwem
dla społecznej i etatowej Straży Rybackiej 
działającej na terenie LGR Zalew Zegrzyński

Beneficjent
>>OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE<<
całkowity koszt projektu 

215 970,00 zł   

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2012 r.   
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2013 r.   
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W
ramach przedsięwzięcia zakupiono specjalistyczny sprzęt służący do
monitoringu terenów objętych ochroną oraz walki z kłusownictwem
wodnym. Były to łódź patrolowa wykonana z aluminium wraz z silnikiem

40 KM i przyczepką, a także samochód terenowy Mitsubishi L-200 Intense+. Auto
to umożliwiło funkcjonariuszom Straży Rybackiej poruszanie się zarówno po
suchym lądzie jak i bagnach, piasku oraz groblach stawowych w celu ścigania
kłusowników. Problem kłusownictwa wodnego nie jest dobrze znany społeczeń-
stwu. Czyn ten powszechnie uważany jest za mało szkodliwy społecznie. Nielegalne
połowy niszczą faunę w środowisku śródlądowym. Kłusownicy stosują niedo-
zwolone narzędzia do połowu zagrażające otoczeniu, takie jak: prąd, materiały
wybuchowe, trujące substancje itp. Często łowione są ryby zagrożone wyginię-
ciem, lub w okresie ochronnym. Ma to zły wpływ na zachowanie bioróżnorodno-
ści jaka powinna występować w środowisku naturalnym.
Dzięki zakupowi tego sprzętu, negatywne oddziaływanie kłusownictwa na chro-
nione gatunki ryb i inne organizmy wodne zostało znacząco zmniejszone.

e ścieków do wód itp.)

Wielkość dofinansowania
182182 612,10 zł

612,10 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013
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W
ramach tego projektu został zbudowany budynek
szkoleniowo-edukacyjny dwukondygnacyjny z dachem
czterospadowym dla osób z różnych środowisk i sek-

torów, stowarzyszeń, dzieci, młodzieży i dorosłych. Obiekt służy 
do organizowania szkoleń z zakresu: ochrony środowiska, edukacji
ekologicznej, zwalczania kłusownictwa, zwiększenia wiedzy 
z zakresu rybactwa i wędkarstwa, letnich i zimowych obozów
szkoleniowych krajowych i międzynarodowych (w tym celu po-
wstała w budynku część noclegowa – 12 pokoi z aneksem kuchen-
nym), przeprowadzaniu konkursów z zakresu wiedzy wędkarskiej,
szkoleń instruktorów i inspektorów wędkarstwa młodzieżowego
oraz innych imprez związanych z programem sportu wędkarskiego
oraz ochrony środowiska i przyrody. Część szkoleniowa budynku

może pomieścić jednorazowo ok. 120 osób. Konstrukcja i mate-
riały z jakich zbudowano budynek pozwalają na jego całoroczne
użytkowanie. 

data rozpoczęcia projektu – marzec 2013 r.   
data zakończenia projektu – czerwiec 2015 r.   

Beneficjent
>>OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE<<
całkowity koszt projektu 

2 183 728,14 zł   

W
iel

kość dofinansowania

1 1541 154 416,04 zł
416,04 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Budowa ośrodka
szkoleniowo−edukacyjnego
w Serocku

3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

3.2. Ograniczenie patologii negatywnie wpływających na gospodarkę rybacką                                                           
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3.3. Poprawa stosunków wodnych obszaru

R
ekultywacji jeziora Góra dokonano poprzez zastosowanie
innowacyjnej metody oczyszczania zbiorników wodnych –
probiotechnologii. Technologia ta opiera się na naturalnych

narzędziach biologicznych – probiotycznych mikroorganizmach
nazywanych ProBio Emami oraz innych naturalnych komponen-
tach pełniących różnorakie funkcje w procesie rewitalizacji wody.
Rekultywacja jeziora przyniosła pozytywne efekty m.in. systematy-
czną redukcję osadów organicznych, poprawę parametrów fizyko-
chemicznych wody jeziora, w tym zmianę koloru i zapachu wody,

poprawę przejrzystości i dotlenienia wody, a także poprawę
bioróżnorodności ekosystemu jeziora. Zwiększenie populacji ryb,
poprzez stworzenie im lepszych warunków do rozrodu i dostęp-
ności dna jako bazy pokarmowej poprawiło warunki ich połowu  
i zapewniło lepszą możliwość uprawiania wędkarstwa.

Rekultywacja jeziora Góra
w gminie Wieliszew

data rozpoczęcia projektu – sierpieñ 2012 r.   
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2012 r.   

Beneficjent
>>OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE<<
całkowity koszt projektu 

94 468,00 zł   

W
iel

kość dofinansowania

8080 297,80 zł
297,80 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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Kałuszyn przed remontem...

W
gminie Wieliszew odtworzono 16 przepustów i jeden
mostek, które są ważnym elementem ochrony przeciw-
powodziowej. Modernizacja umożliwiła udrożnienie

rowów melioracyjnych i w dalszej konsekwencji przepływ wody

przez rowy melioracyjne, obniżenie poziomu wód gruntowych,
odwodnienie terenu w przypadku podtopień oraz zabezpiecze-
nie lokalnych dróg gminnych i powiatowych przed uszkodze-
niami spowodowanymi wysokim stanem wód gruntowych.

3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

3.3. Poprawa stosunków wodnych obszaru

Modernizacja i odtworzenie
przepustów i mostków
na rowach melioracyjnych w Gminie Wieliszew

W
iel

kość dofinansowania

150150 373,98 zł
373,98 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
Beneficjent

>>GMINNA SPÓŁKA WODNA WIELISZEW<<

całkowity koszt projektu 

217 600,00 zł   

...i po modernizacji

Krubin przed remontem...

...i po modernizacji
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Realizacja tego zadania umożliwiła jednocześnie nawodnienie
terenu w przypadku suszy. Wyremontowane mostki przyczyniają
się do bezpiecznego poruszania się po terenach zmeliorowanych.
Wpływają na rozwój turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

data rozpoczęcia projektu – marzec 2013 r.   
data zakończenia projektu – listopad 2013 r.   

Krubin

Góra przed remontem...

Góra 

Olszewnica Nowa

Mostek przy OSP Krubin

...i po modernizacji
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R
enowacja stawu obejmowała ukształ-
towanie i wyplantowanie dna
zbiornika oraz wyprofilowanie jego

linii brzegowej. W ramach operacji wyko-
nano wylot żelbetonowy z klapą zwrotną
oraz zamontowano bariery energochłonne,
poprawiające bezpieczeństwo użytkow-
ników drogi przebiegającej w pobliżu
zbiornika wodnego.
Wpłynęło to korzystnie na poprawę struk-
tury bilansu wodnego, jakość środowiska 
i na zaspokojenie potrzeb gospodarczych
np. gromadzenie wody przeciwpożarowej.
Zgromadzona w zbiorniku woda pozy-
tywnie oddziaływuje na lokalne ekosyste-
my zapewniając występującym na tych 
terenach autochtonicznym gatunkom
roślin i zwierząt, korzystne warunki do
rozwoju.

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2014 r.
data zakończenia projektu – listopad 2014 r.

Renowacja stawu
w Wielęcinie

Beneficjent
>>GMINA SOMIANKA<<

całkowity koszt projektu 
91 248,06 zł

W
iel

kość dofinansowania

46 304,11 zł
46 304,11 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2

01
3

3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

3.3. Poprawa stosunków wodnych obszaru                                                                                               
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P
rojekt polegał na realizacji i emisji na antenie telewi-
zyjnej reportażu pt. „Gruba ryba”. 10-minutowy pro-
gram swoją premierę miał 23 września 2014 roku na

antenie TVP Warszawa. Gdyby ryby mogły mówić
powiedziałyby wiele, a że tego robić nie potrafią wyręczyli je
w tym wędkarze i eksperci. W reportażu przedstawiono
najskuteczniejsze metody wędkowania oraz odpowiedni sprzęt,
przekazano także informacje na temat ryb jakie występują 
w Jeziorze Zegrzyńskim. W „Grubej rybie” zaprezentowano też
duże okazy, między innymi olbrzymiego suma, którego wędka-
rzowi udało się złowić w Jeziorze Zegrzyńskim. 
Reportaż poprzez swoją treść oraz emisję na antenie telewi-
zyjnej trafił do założonej grupy odbiorców. Był skierowany
przede wszystkim do amatorów wędkowania, miał zachęcić ich
do wykorzystania swoich umiejętności i promocji rybactwa na
wodach Jeziora Zegrzyńskiego.

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2014 r.
data zakończenia projektu – grudzieñ 2014 r.

Reportaż telewizyjny

Beneficjent
>>JOLANTA TURKOWSKA<<

całkowity koszt projektu 
27 613,50 zł

W
iel

kość dofinansowania

23 413,50 zł
23 413,50 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2

01
3

3.4. Promocja rybactwa na obszarze i edukacja wędkarska dorosłych i młodzieży
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3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

3.4. Promocja rybactwa na obszarze i edukacja wędkarska dorosłych i młodzieży

„Zaprzyjaźnij się z Zalewem”
Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGRZZ 

W
iel

kość dofinansowania

119119 527,00 zł
527,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

Beneficjent
>>GMINA JABŁONNA<<

całkowity koszt projektu 

153 000,00 zł   
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W
ramach projektu przeprowadzono kampanię promo-
cyjną szeroko rozumianego rybactwa na obszarze
Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. Wykonano

interaktywną mapę oraz folder promocyjny obszaru LGRZZ.
Zorganizowano całodzienną imprezę plenerową na terenie parku
przy pałacu w Jabłonnie, zakończoną koncertem. 
Serwowany był bezpłatnie karp w warzywach. Do degustacji
karpia ustawiła się długa kolejka dorosłych i młodzieży, których
edukowano w zakresie wędkarstwa.
W celu ukazania mieszkańcom walorów krajobrazowych oraz
turystyki i ekologii obszaru, przeprowadzono konkurs plasty-
czny, skierowany do ludzi z całego regionu oraz zorganizowano
wystawę zdjęć.
Realizacja projektu przyczyniła się do rozpoznawalności marki
LGRZZ oraz wzmocnienia atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej
gminy Jabłonna. Uwagę mieszkańców skupiono na walorach,
jakie posiada ten obszar i możliwościach ich wykorzystania dla
rozwoju turystyki. Niewątpliwą wartością jest wzmocnienie
świadomości mieszkańców, iż konieczne jest dbanie i sza-
nowanie najbliższego otoczenia, a w szczególności przyrody jaka
się tutaj znajduje.

data rozpoczęcia projektu – lipiec 2013 r.   
data zakończenia projektu – grudzieñ 2013 r.   
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W
ramach projektu w Kuligowie wybudowano drew-
nianą, krytą strzechą wiatę rybacką, w której mieści
się Izba Rybacka. Dodatkowo przed wejściem zapro-

jektowano i wykonano 30 miejsc parkingowych. 
Skansen w Kuligowie, oprócz miejsc postojowych i nowej
wiaty, został wyposażony w przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych funkcjonalne zaplecze sanitarne, które 

w zdecydowany sposób przyczyniło się do podniesienia jakości 
i komfortu usług oferowanych przyjeżdzającym tu turystom oraz
odwiedzającym to miejsce mieszkańcom z obszaru LGRZZ.
Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej na terenie
Skansenu w Kuligowie pomogła animować działania kulturalno-
-edukacyjne służące promocji rybactwa i edukacji wędkarskiej
dorosłych i młodzieży. 

3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

3.4. Promocja rybactwa na obszarze i edukacja wędkarska dorosłych i młodzieży

data rozpoczęcia projektu – czerwiec 2012 r.   
data zakończenia projektu – paŸdziernik 2013 r.   

W
iel

kość dofinansowania

271271 520,72 zł
520,72 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3
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Jednym z elementów projektu była również organizacja
dwóch imprez z cyklu „Rybka lubi pływać”, które dzięki
wsparciu z PO RYBY 2007-2013 mogły być zrealizowane jako
lokalne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, kończące sezon 
w roku 2012 i 2013. Organizatorzy liczą, że ta część projek-
tu, na stałe wkomponuje się w ofertę turystyczną Zalewu
Zegrzyńskiego.

Ponadto odwiedzającym Skansen, w ramach projektu udostęp-
niona została lokalna, bezprzewodowa sieć internetowa. 
Kuligów stał się atrakcyjnym punktem na trasie weekendowych
wycieczek pieszych i rowerowych. Miejscem, gdzie na
świeżym powietrzu mazowieckiej wsi, w ciszy i spokoju, 
w sielankowej scenerii można szybko zregenerować swoje siły.

Skansen w Kuligowie
wita nad Zalewem Zegrzyńskim

Beneficjent
>>FUNDACJA DZIEDZICTWO NADBUŻAŃSKIE<<

całkowity koszt projektu 

319 436,14 zł   
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W
ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej
Zalew Zegrzyński zorganizowano dwa wyjazdy
młodzieży z obszaru objętego LSROR. Pierwszy miał

charakter szkolenia ekologiczno-wędkarskiego i odbył się 
w  dniach 30.07-04.08.2012 roku. Miejscem zakwaterowania
był Ośrodek Caritas w Rybakach, na terenie Pojezierza
Olsztyńskiego. W  czasie tego obozu młodzież uczestniczyła 

w lekcji „Kultura pokoleń”, w skansenie w Olsztynku oraz
zobaczyła żywe muzeum leśne – Arboretum w Kudytach. 
Na terenie ośrodka prowadzone też były zajęcia sportowe:
siatkówka oraz piłka nożna.

W
iel

kość dofinansowania

24 652,00 zł
24 652,00 zł

w

ramach PO RYBY 2007-2
01

3

3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński                             

3.4. Promocja rybactwa na obszarze i edukacja wędkarska dorosłych i młodzieży

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2012 r.
data zakończenia projektu – sierpieñ 2012 r.

Beneficjent
>> LGRZZ<<

całkowity koszt projektu 
24 652,00 zł

Wyjazd aktywizacyjny młodzieży 
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Wielkość dofinansowania32 997,60 zł

32 997,60 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

U
czestnicy drugiego wyjazdu, który odbył się w terminie
13.07-20.07.2013 roku, zakwaterowani byli w ma-
lowniczo położonym Ośrodku „Wodnik” w miej-

scowości Ruciane Nida. Podczas pobytu gimnazjaliści mieli
możliwość poznania podstaw żeglowania oraz zasad bez-
pieczeństwa na wodzie, a także uczestniczyli w szkoleniu,
przeprowadzonym przez instruktora, dotyczącym rybactwa
sieciowego oraz wędkarstwa. Szkolenie zakończyło się roz-
daniem wędek oznakowanych stosownym logo. W czasie tego
wyjazdu młodzież udała się z wizytą do „Galindii”, krainy hi-
storycznego plemienia Galindów, położonej w centrum
Puszczy Piskiej na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
na półwyspie u ujścia rzeki Krutyni do Jeziora Bełdany.
Organizatorzy nawiązując do historii Galindów stworzyli
niepowtarzalny klimat integrujący i bawiący uczestników.
Spotkaniu towarzyszyły różnego rodzaju atrakcje, m.in.:
obrzędy szamańskie lub pozorowane walki międzyplemienne.
Wycieczka dostarczyła uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

data rozpoczęcia projektu – kwiecieñ 2013 r.
data zakończenia projektu – lipiec 2013 r.

y w 2012 i 2013 roku

Beneficjent
>> LGRZZ<<

całkowity koszt projektu 
32 997,60 zł
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3. Rozwój rybactwa na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński                             

3.4. Promocja rybactwa na obszarze i edukacja wędkarska dorosłych i młodzieży

Z
akupiono nowy sprzęt, który umożliwił zorganizowanie 
i funkcjonowanie koła młodzieżowego działającego 
w ramach stowarzyszenia. Są to dwa jachty żaglowe oraz

sprzęt wędkarski. Nabycie dodatkowego wyposażenia poszerzyło 
i uatrakcyjniło dotychczasową ofertę istniejącej organizacji oraz
zwiększyło możliwości działań na rzecz lokalnej społeczności, 
w szczególności młodzieży, która ma teraz szansę rozwijać nowe
umiejętności oraz podnosić sprawność fizyczną.
Jednym z głównych celów utworzonego koła młodzieżowego jest
nauka proekologicznych zachowań służących ochronie środowiska
poprzez właściwe zachowania na wodzie oraz świadome korzys-
tanie z walorów akwenu Jeziora Zegrzyńskiego. Nastolatkowie
angażowani są miedzy innymi w akcje czyszczenia brzegów jezio-
ra. Dzięki temu wzrasta ich edukacja ekologiczna, która służy pro-
mocji i rozwojowi wędkarstwa.

data rozpoczęcia projektu – sierpieñ 2013 r.   
data zakończenia projektu – styczeñ 2014 r.   

Wielkość dofinansowania3030 000,00 zł
000,00 zł

w
ramach PO RYBY 2007-2013

Młodzieżowe Koło
Miłośników Zalewu
Zegrzyńskiego

Beneficjent
>>STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW AKTYWNEGO

SPĘDZANIA CZASU SZANTA 4X4<<
całkowity koszt projektu 

39 632,20 zł   
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Zakończenie

W ramach przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Rybacką Zalew Zegrzyński czterech konkursów na nabór wniosków (trzy w 2012 r.
oraz jeden w 2013 r.) do biura LGRZZ wpłynęły 242 wnioski o dofinansowanie, które dotyczyły działań inwestycyjnych sektora pub-
licznego, gospodarczego i społecznego. Dla wielu mieszkańców pozyskane środki unijne były doskonałą możliwością stworzenia lub
rozwoju firm zlokalizowanych w regionie Jeziora Zegrzyńskiego. Siedem gmin: Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock,
Somianka, Wieliszew oraz trzy powiaty: legionowski, wołomiński i wyszkowski wsparły realizowane projekty funduszami z Unii
Europejskiej. Region Zalewu Zegrzyńskiego objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) stał się ciekawszy
turystycznie poprzez rewitalizację wielu miejsc oraz nowocześniejszy dzięki zastosowaniu m.in. innowacyjnych technologii
fotowoltaicznych, zainstalowaniu nowoczesnych linii produkcyjnych, itp. 
Do końca marca 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisał z beneficjentami 89 umów o dofinansowanie
realizowanych projektów, w tym pięć na funkcjonowanie i aktywizację Lokalnej Grupy Rybackiej w latach 2011-2015 oraz jedną doty-
czącą współpracy międzynarodowej pomiędzy LGRZZ, a Lokalną Grupą Rybacką Północna i Wschodnia Laponia.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano 83 różnorodne projekty społeczne i inwestycyjne, jakie przy pomocy środków
pochodzących z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 udało się współfinansować i zrealizować. 
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