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„ Ten jest większy miedzy ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych” -  
Adam Mickiewicz

LEADER jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich po-
przez włączenie partnerów społecznych  i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zostało utworzone w sierpniu 2008 r. LGD 
„Bądźmy Razem” jest instrumentem wzrostu dobrobytu i poprawy jakości życia, działa na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, aktywizuje społeczność lokalną zamieszkującą obszar LGD, realizuje Lokalną Strategię Rozwoju i roz-
wiązuje problemy związane z obszarem gmin  Łochów, Korytnica, Stoczek w powiecie węgrowskim.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrze-
szeniem o celach niezarobkowych. 

LGD „Bądźmy Razem” znajduje się w północno – wschodniej części powiatu węgrowskiego w województwie 
mazowieckim i obejmuje gminy: Łochów, Korytnica, Stoczek (do 2013 roku) a obecnie dołączyły gminy Miedz-
na, Grębków, Liw, Wierzbno, miasto Węgrów i Powiat Węgrów. 

Obszar położony jest na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Kompleksy leśne rezerwatów przy-
rody chronione są Naturą 2000. Przez obszar LGD „Bądźmy Razem” przepływa Liwiec, która wpływa do Bugu. Gmi-
ny znajdują się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Powierzchnia obszaru LGD „Bądźmy 
Razem” wynosi 1 076 km², a liczba mieszkańców 61 530. 

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje się do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres pro-
gramowania 2014-2020. LGD „Bądźmy Razem” rozpoczęła proces informacyjno-konsultacyjny skierowany do 
członków LGD „Bądźmy Razem” i wszystkich mieszkańców obszaru poddając pod ocenę dotychczasowy dorobek.  
W 2015 roku zostanie powołany zespół do opracowania nowej LSR, który spotykać się będzie regularnie w celu 
opracowania jej założeń na kolejny okres programowania. Liczymy na współpracę wszystkich naszych mieszkań-
ców w tym zakresie – czekamy na uwagi i propozycje, które pomogą nam w opracowaniu dokumentu spełnia-
jącego oczekiwania jak największej grupy naszych mieszkańców i pozwalającego na dalszy dynamiczny rozwój 
naszego obszaru. 

2

GRÊBKÓW

WÊGRÓW

STOCZEK

MIEDZNA

SADOWNE

£OCHÓW

KORYTNICA

WIERZBNO

LIW

SADOWNE

2



33

1.
  P

ro
je

kt
y 

W
sp

ół
pr

ac
y

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

PROJEKT: „Program Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca” o akronimie „PATROL” 
BENEFICJENT: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” 

DOFINANSOWANIE: 39 628,90 zł
OKRES REALIZACJI: luty 2011 – kwiecień 2013
OPIS PROJEKTU:  W ramach zrealizowanego projektu został wytyczony Szlak turystyczny „Doliną 
Liwca”. Szlak został zrealizowany przy współpracy z Lokalną Grupą Działania: Stowarzyszenie „Kapi-
tał – Praca – Rozwój”, „Równiny Wołomińskiej” i Stowarzyszenia -  Lokalna Grupa Działania „Bądźmy 
Razem”. Celem zrealizowanego projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Liwca 
oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności  potrzeby har-
monijnego współżycia człowieka ze środowiskiem przyrodniczym i jego  aktywnej ochrony, jak  
i  promowaniem walorów turystycznych gmin, w tym organizowanie  spotkań, wycieczek, współ-
pracy i wymiany międzynarodowej. Wiąże się to z potrzebą  utworzenia sieci interesujących tury-
stycznie miejsc i obiektów położonych na obszarach  objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju na 
lata 2007- 2013.  Zrealizowany  projekt skierowany do różnorodnych grup społecznych i zawodo-
wych, służyć będzie dynamizacji i zwiększeniu aktywności lokalnych społeczności w działalności na 
rzecz rozwoju turystyki na obszarze Doliny Liwca.

Turysta może przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi punktami węzłowymi: pieszo, pojaz-
dami jednośladowymi, dwuśladowymi, sprzętem kajakarskim, konno.

Szlak przyrodniczo-ekologiczny „Doliną Liwca” umieszczony jest w nawigacji GPS. Sposób za-
logowania szlaku w GPS określa instrukcja umieszczona na stronie internetowej: http://www.lgd-
badzmyrazem.pl/wp-content/uploads/2013/05/Szlak-ekologiczno-przyrodniczy-Dolin%C4%85-
Liwca.htm
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PROJEKT: „Program Rozwoju Europejskich Szlaków Turystycznych i Grup Edukacyjnych” 
o akronimie „PRESTIGE”
BENEFICJENT: Stowarzyszenie –Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” 

DOFINANSOWANIE: 48 726,96 zł
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2011 – sierpień 2014
OPIS PROJEKTU:  W ramach zrealizowanego projektu została utworzona „Droga Świętego Jaku-
ba”. Projekt został zrealizowany przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemi Mińskiej, Lokal-
ną Grupą Działania ”Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszeniem „Kapitał – Praca –Rozwój” i Stowa-
rzyszeniem -  Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”. Droga Św. Jakuba nazywana często także 
po hiszpańsku Camino de Santiago jest szlakiem pielgrzymkowym, który prowadzi do katedry  
w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Katedra w Santiago de Compostela 
jest jedną z najważniejszych świątyń pielgrzymkowych, miejscem docelowym do grobu Święte-
go Jakuba Większego jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Szlak Drogi św. 
Jakuba, przyczynił się do zwiększenia długości szlaków turystycznych, zwiększenia integracji i ak-
tywizacji lokalnych społeczności na rzecz rozwoju turystyki oraz podniósł tożsamość historyczną  
i kulturową osób zamieszkujących tereny objęte Lokalną Strategią Rozwoju.
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PROJEKT: „Biesiada Strażacka w gminie Łochów” 
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 20 715,00 zł
DOFINANSOWANIE: 9 006,00 zł 
OKRES REALIZACJI: czerwiec 2010 – lipiec 2011
OPIS PROJEKTU:  W ramach realizacji projektu odbyła się biesiada kulturalno- rozrywkowa, mająca 
na celu pokazanie strażackich orkiestr dętych, ich programów artystycznych i wokalnych. Biesiada  
promowała także działalność zespołów muzycznych oraz wpłynęła na pogłębianie tradycji organi-
zowanych festynów promujących kulturę społeczności lokalnej. 2.
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PROJEKT:  „Zakup historycznego umundurowania  strażaka”
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 690,99 zł
DOFINANSOWANIE: 8 400,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2011 – grudzień 2011
OPIS PROJEKTU: Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach w 1998 r. pozyskała sikawkę wozową 
konną czterokołową wyprodukowaną w 1874 r. Wykonana została w okresie, gdy Polska była pod 
zaborami. Wiemy, że pochodzi ona z rąk Polaków, gdyż ma wypalony napis „Warszawa” na piastach 
kół. Po odrestaurowaniu służy ona na pokazach i zawodach sikawek. Zakupiono strażackie stroje 
historyczne dla ośmiu strażaków, tj. jednej drużyny z OSP Budziska, jako doposażenie do posiada-
nej sikawki. Składają się one m.in. z: munduru z czapką, pasa z toporkiem, butów, hełmu. Wszystko 
na wzór strojów historycznych z początku XX w. Zakup tych strojów odgrywa znaczącą rolę w życiu 
strażaków. Jednostka OSP Budziska bierze aktywny udział w uroczystościach kościelnych, gmin-
nych i w wielu uroczystościach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Ubiór historyczny będzie 
miał duży wpływ na przypomnienie mieszkańcom, jak wyglądało dawne umundurowanie polskiej 
straży.
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PROJEKT: „Na straży wiejskiej tradycji, kultury i sportu” 
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Toporze

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 500,00 zł
DOFINANSOWANIE: 9 400,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – lipiec 2011
OPIS PROJEKTU: Zadanie wykonane w ramach projektu: „Na straży wiejskiej tradycji, kultury i spor-
tu” polegało na biesiadzie kulturalno - rozrywkowej. Odbyły się występy zespołów folklorystycz-
nych, satyryków, zorganizowano pokaz sztucznych ogni. Podczas biesiady można było zakupić pro-
dukty do przygotowania potraw regionalnych oraz zorganizowano  konkurs „Regionalna potrawa”.
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PROJEKT: „Festiwal Zbliżenia Kultur”
BENEFICJENT: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 41 757,41 zł
DOFINANSOWANIE: 12 198,09 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – luty 2012
OPIS PROJEKTU: 10 lipca 2010 r. odbyło się finałowe widowisko Festiwalu Zbliżenia Kultur, któ-
ry zdobył uznanie wśród artystów na całym świecie. Na opinię renomowanej imprezy zapracował 
sobie dzięki liczbie działań, jakie podejmuje się w ramach tego festiwalui artystom, którzy chętnie 
biorą w nim udział. W ciągu wszystkich edycji udało się skupić środowisko wybitnych muzyków, 
tancerzy, aktorów i przybliżyć mieszkańców gminy Łochów do innych kultur. Udało się w sposób 
bardzo twórczy skonfrontować tradycje obrzędy wywodzące się z różnych rejonów Polski i świata 
m.in. z Ukrainy. Każda edycja festiwalu opiera się na pokazaniu, iż jest to zjawisko charakterystyczne 
dla Mazowsza i buduje jego niepowtarzalny wizerunek. Wszystkie działania w ramach Festiwalu 
Zbliżenia Kultur mają na celu zintegrowanie lokalnej społeczności, dbanie o regionalne tradycje, 
zbliżenie do siebie wielu kultur, aby mogły one od siebie wzajemnie czerpać inspirację. Chodzi 
o budowanie więzi między przedstawicielami różnych kultur, poprawianie dialogu polsko-ukraiń-
skiego oraz promocję całej gminy poprzez goszczenie na festiwalu uznanych artystów.



2.
  M

ał
e 

pr
oj

ek
ty

9

PROJEKT: „Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku - 105 lat służby społeczeństwu” 
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 899,23 zł
DOFINANSOWANIE: 6 929,46 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2010 – lipiec 2011
OPIS PROJEKTU: Celem projektu była organizacja wydarzenia o charakterze rekreacyjno - sporto-
wym i promocyjno - kulturalnym, skierowanana do mieszkańców gminy Stoczek. Impreza przyczy-
niła się do zachowania miejscowych tradycji związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożar-
nej, wzrostu zainteresowania zwłaszcza wśród ludzi młodych działalnością organizacji pozarządo-
wych.

W ramach wydarzenia przeprowadzono zawody strażackie, wręczono odznaczenia i wyróżnie-
nia dla najbardziej zasłużonych strażaków z terenu gminy Stoczek, przeprowadzono zabawy, kon-
kursy dla najmłodszych; był pokaz sztucznych ogni, odbyła się zabawa taneczna.
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PROJEKT: „Zagospodarowanie terenu w m. Stoczek jako miejsca wypoczynku,  
spotkań i zabaw integracyjnej społeczności wiejskiej” 
BENEFICJENT: Gmina Stoczek

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 62 072,00 zł
DOFINANSOWANIE: 24 000,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – lipiec 2011
OPIS PROJEKTU: Wybudowano plac wypoczynkowo - biwakowy wyposażony w podstawową,  
a zarazem funkcjonalną i estetyczną infrastrukturę. Plac ten służy do odpoczynku zarówno miesz-
kańcom jak i turystom, organizowane będą na nim przeróżne imprezy okolicznościowe. Na jego 
terenie znajduje się drewniana wiata wraz ze stołem drewnianym i ławami.
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PROJEKT: „Integracja mieszkańców wsi poprzez sport, kulturę i zabawę” 
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Grygrowie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 14 700,00 zł
DOFINANSOWANIE: 9 800,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – lipiec 2011
OPIS PROJEKTU: Zadanie wykonane w ramach projektu polegało na kulturalno – rozrywkowej 
integracji. Odbyły się występy zespołów folklorystycznych, występy dla dzieci i młodzieży, zorgani-
zowano pokaz sztucznych ogni. 
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PROJEKT: „Wydanie publikacji książkowej o dziejach Korytnicy i ziemi korytnickiej” 
BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 43 000,00 zł
DOFINANSOWANIE: 9 891,00 zł 
OKRES REALIZACJI: lipiec 2011 – październik 2011
OPIS PROJEKTU: Książka stanowi drobiazgowy, rzetelny zapis historii ziemi korytnickiej obejmu-
jący zdarzenia od czasów najdawniejszych po współczesne. Wzbogacona jest licznymi zdjęciami, 
ilustracjami. Składa się z 420 stron tekstu i 53 stron z kolorowymi zdjęciami utrwalającymi zabyt-
ki jak też ważne zdarzenia współczesne. Autorem opracowania jest prof. Arkadiusz Kołodziejczyk. 
Pierwsze źródłowe wzmianki o Korytnicy pochodzą z 1419 roku.
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PROJEKT: „Inscenizacja bitwy pod Jerzyskami” 
BENEFICJENT: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 20 109,00 zł
DOFINANSOWANIE: 11 500,14 zł 
OKRES REALIZACJI: lipiec 2010 – grudzień 2011
OPIS PROJEKTU: Bitwa pod Jerzyskami jest jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych, 
które miało miejsce na terenie LGD „Bądźmy Razem”. Rekonstrukcja bitwy odbyła się 22 sierpnia 
2010 r., która w rzeczywistości stoczona została w dniach 14-16 sierpnia 1944 r. między partyzantami 
Armii Krajowej POS „Jerzyki”, a pododdziałami niemieckimi dywizji pancernej SS „Wiking”. Insceniza-
cja przybliżyła nam grozę tamtych wydarzeń. Impreza upamiętniła ważne wydarzenie historyczne 
w kontekście II wojny światowej. Pamięć o tym fakcie oraz kultywowanie tradycji historycznych  
z nim związanych to nie tylko nasz obowiązek, ale również wspaniała szansa na stworzenie orygi-
nalnego wydarzenia, które przyczyni się do zachowania lokalnej tożsamości.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 46 000,00 zł
DOFINANSOWANIE: 8 400,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – wrzesień 2011
OPIS PROJEKTU:  Korytnicki Festyn Rodzinny to cykliczna impreza kończąca okres zbiorów, organi-
zowana z sołectwami Gminy Korytnica. Projekt obejmował występy zespołów artystycznych i kapel 
ludowych, barwny korowód z wieńcami dożynkowymi i chlebem, kiermasz dożynkowy. 
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 26 000,00 zł
DOFINANSOWANIE: 9 584,30 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – sierpień 2011
OPIS PROJEKTU: W  ramach projektu wyposażono zaplecze kuchenne świetlicy wiejskiej. Zakupio-
no zastawę stołową oraz szafy do przechowywania sprzętu kuchennego a także oszklone szafy na 
eksponaty o wartości historycznej, fotografie, prace plastyczne, książki i inne publikacje odzwier-
ciedlające tradycje i historię miejscowości i regionu. Świetlicę udostępnia się mieszkańcom wsi na 
spotkania rodzinne, środowiskowe. Organizuje się w niej wydarzenia kulturalne, prelekcje, itp.



16

2.
  M

ał
e 

pr
oj

ek
ty PROJEKT: „Na ludowo w gminie Korytnica” 

BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 635,00 zł
DOFINANSOWANIE: 12 810,00 zł 
OKRES REALIZACJI: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
OPIS PROJEKTU: Realizacja ww. projektu polegała na przeprowadzeniu 100 godzin zajęć tanecz-
nych dla dzieci, zakupieniu strojów ludowych i skórzanych butów do tańca ludowego dla 10 par 
tanecznych.  Uczestnicy projektu prezentowali swoje nabyte umiejętności podczas wielu imprez. 
Warsztaty taneczne dały możliwość rozwijania zdolności i umiejętności ich uczestnikom, którzy do-
skonalili się, uczyli zachowań scenicznych, angażowali się w życie społeczne, pożytecznie spędzali 
czas.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 985,02 zł
DOFINANSOWANIE: 3 733,00 zł 
OKRES REALIZACJI: czerwiec 2011 – marzec 2013
OPIS PROJEKTU: Celem projektu było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez 
zorganizowanie warsztatów muzycznych i przeglądu piosenki biesiadnej. Podczas warsztatów mu-
zycznych uczestniczki nie tylko ćwiczyły piosenki, ale również doskonaliły swoje głosy poprzez spe-
cjalnie dobrane ćwiczenia emisyjne, poznały pieśni ludowe i biesiadne  Mazowsza. Wydany został 
„śpiewnik piosenki biesiadnej i regionalnej”
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BENEFICJENT: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Łosiewice

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 983,40 zł
DOFINANSOWANIE: 6 980,00 zł 
OKRES REALIZACJI: czerwiec 2011 – marzec 2013
OPIS PROJEKTU: Realizacja ww. projektu polegała na zakupie mebli kuchennych, zastawy stoło-
wej, wyposażenia AGD. Wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej umożliwiło mieszkańcom 
wsi Łosiewice uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i życiu społecznym wsi. Działanie to wpły-
nęło również na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszych obszarów.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 18 054,36 zł
DOFINANSOWANIE: 9 702,00 zł 
OKRES REALIZACJI: lipiec 2011 – październik 2011
OPIS PROJEKTU: W ramach projekt zorganizowana została impreza integracyjna dla wszystkich 
mieszkańców. Działania te służą pielęgnowaniu lokalnej tradycji kultury, ludowości i tradycji religij-
nej. Organizacja rolniczego festynu przyczyniła się do integracji mieszkańców regionu oraz wzrostu 
poczucia lokalnej tożsamości odpowiedzialności za podległy obszar, tym bardziej, że obrzędy do-
żynkowe ciągle funkcjonują w świadomości ludzi od kilku pokoleń jako uroczystości o charakterze 
religijnym i ludowym połączone z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Połączenie obrzędów do-
żynkowych biesiadowaniem wpływa pozytywnie na ożywienie lokalnej tradycji przez pokazanie 
szczególnie młodym pokoleniom śpiewów i tańców ludowych. Na festynie tym występował ze-
spół ludowy „Korytnickie promyczki”, który zaprezentował tańce ludowe z naszego regionu. Szkoła 
Podstawowa w Sewerynowie zaprezentowała tradycyjny (100-letni) korytnicki strój ludowy. Koła 
Gospodyń zaprezentowały na stoiskach tradycyjne jadło polskie, w którym znajdowały się m.in.: 
pierogi z różnorodnym nadzieniem, blaszak – ciepłe danie przygotowane z ziemniaków surowych 
i gotowanych, parowańce, chleb na zakwasie, smalec, pączki z makiem itp. Powyższy projekt przy-
czynił się również do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców, ich uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i rozwoju inicjatyw służących ożywieniu oraz pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lo-
kalnym. Jest to impreza cykliczna, odbywająca się w dzień wolny od pracy, aby umożliwić dostęp 
do imprezy jak największej liczbie mieszkańców.
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BENEFICJENT: Gmina Łochów

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 664,98 zł
DOFINANSOWANIE: 6 936,57 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2012 – listopad 2013
OPIS PROJEKTU: W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Barchowie: 
krzesła, stoliki, lodówkę, zestawy sztućców, talerze, filiżanki oraz zestaw mebli kuchennych. Wy-
posażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej umożliwiło mieszkańcom wsi Barchów uczestnictwo  
w wydarzeniach kulturalnych i życiu społecznym wsi. Działanie to wpłynęło również na wzrost 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszych obszarów.
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mieszkańców miejscowości Grygrów” 
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Grygrowie z/s w Hucie Gruszczyno

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 932,91 zł
DOFINANSOWANIE: 19 100,00 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2012 – wrzesień 2013
OPIS PROJEKTU: W ramach zadania wyposażono kuchnię świetlicy wiejskiej w m.in. asortyment 
kuchenny,  kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym, piecyk konwekcyjny, wykonano instala-
cję elektryczną. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grygrowie umożliwiło mieszkańcom 
wsi uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i w życiu społecznym wsi. Działanie to wpłynęło 
również na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszych obszarów.
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BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 517,50 zł
DOFINANSOWANIE: 18 814,00 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2012 – marzec 2014
OPIS PROJEKTU: W ramach zadania wyposażono kuchnię świetlicy wiejskiej w m.in. w kuchen-
ki gazowe, asortyment kuchenny oraz materiały do wystroju świetlicy, krzesła ozdobne. Remont  
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stoczku umożliwiło mieszkańcom wsi uczestnictwo w wydarze-
niach kulturalnych i w życiu społecznym wsi. Działanie to wpłynęło również na wzrost atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej naszych obszarów.
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BENEFICJENT: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 15 000,00 zł
DOFINANSOWANIE: 12 000,00 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2012 – lipiec 2013
OPIS PROJEKTU: W ramach projektu w dniu 9 czerwca 2013 r. w miejscowości Brzuza odbył się 
festyn pod nazwą „Sport, tradycja i zabawa”. Festyn o charakterze sportowo - rozrywkowym miał na 
celu promowanie wśród młodzieży wiejskiej aktywności sportowej głównie poprzez gry zespołowe 
m.in. takie jak piłka nożna. W części sportowej festynu rozegrany został turniej piłki nożnej w dwóch 
grupach wiekowych. Uczestnikami I grupy były dzieci w wieku 10-13 lat, natomiast II grupy mło-
dzież w wieku powyżej 16 lat. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji oraz zespołów rozda-
ne zostały symboliczne nagrody i upominki: koszulki, czapki, piłki, puchary. W części rozrywkowej 
wzięły udział dzieci z miejscowości Brzuza, które przedstawiły półgodzinny pokaz tańca nowocze-
snego. W dalszej kolejności wystąpił zespół ludowo kabaretowy Łochowianie, który poprzez śpiew 
i recytowanie wierszy nawiązał do patriotycznych elementów z historii naszego regionu i kraju. 
Festyn ten jest jednym z nielicznych atrakcji kulturalnych w miejscowości Brzuza, dlatego wzbudził 
duże zainteresowanie wśród mieszkańców, turystów oraz osób z pobliskich miejscowości. Poprzez 
realizację zadania promowano turystyczne walory naszego regionu. Miejscowość Brzuza znajduje 
się na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze Natura 2000. Region ten 
jest siedliskiem wielu ptaków i zwierząt, ale wciąż jest zbyt mało wiedzy i promocji tego regionu. 
Poprzez festyn, zawody sportowe międzyregionalne, nawiązanie do tradycji historycznej tego re-
gionu organizatorzy zachęcali przybyłe osoby do odwiedzania i poznawania takich miejsc.
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BENEFICJENT: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 580,00 zł
DOFINANSOWANIE: 4 279,67 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2012 – grudzień 2013
OPIS PROJEKTU: Celem projektu „Aktywna społeczność lokalna” było zakupienie sprzętu do ćwi-
czeń Mieszanych Sztuk Walki (MMA), którym dysponuje MiGOK Łochów i udostępnia go uczestni-
kom warsztatów MMA.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 254,50 zł
DOFINANSOWANIE: 7 320,00 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2012 – grudzień 2013
OPIS PROJEKTU: Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historyczne-
go poprzez wydanie publikacji książkowej pod tytułem „Strażacy ziemi korytnickiej”. Jest to książka 
dokumentująca historię i współczesne działania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 
Korytnica. Publikacja zawiera informacje o wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych, 
ich działalności, osiągnięciach, jak również znajduje się w niej opis osób zasłużonych działających 
na terenie gminy Korytnica. Ponadto publikacja zawiera informację o członkach poszczególnych 
jednostek ochotniczych straży pożarnych.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 754,77 zł
DOFINANSOWANIE: 10 046,14 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2012 – sierpień 2013
OPIS PROJEKTU: W ramach realizowanego projektu zorganizowana została impreza integracyjna 
dla wszystkich mieszkańców gminy Korytnica, która miała na celu podniesienie jakości życia spo-
łeczności lokalnej. Połączenie obrzędów dożynkowych z biesiadowaniem wpływa pozytywnie na 
ożywienie lokalnej tradycji przez pokazanie szczególnie młodym pokoleniom śpiewów i tańców 
ludowych. Podczas imprezy masowej jaką jest Rolniczy Festyn Korytnicki promowane były przede 
wszystkim walory kulturalne. Powyższy projekt przyczynił się również do zwiększenia aktywności 
lokalnej mieszkańców gminy Korytnica, ich uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju inicjatyw 
służących ożywieniu i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym. 
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integracji mieszkańców Topór” ” 
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Toporze

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 620,90 zł
DOFINANSOWANIE: 13 296,72 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2012 – wrzesień 2013
OPIS PROJEKTU: Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Toporze dał możliwość 
mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i w życiu społecznym wsi. W ramach 
zadania wyposażono kuchnię świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, stoły, krzeseł, kulę lustrza-
ną. Remont dotyczył m.in. wentylacji. Działanie to wpłynęło również na wzrost atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej naszych obszarów.
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BENEFICJENT: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 451,00 zł
DOFINANSOWANIE: 4 954,74 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – styczeń 2014
OPIS PROJEKTU: Celem imprezy „Przystanek Norwid” było popularyzowanie twórczości literackiej 
Cypriana Kamila Norwida wśród lokalnej społeczności oraz zachęcenie dzieci i młodzieży z Gminy 
Łochów do rozwijania twórczości literackiej.  
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 344,67 zł
DOFINANSOWANIE: 14 953,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – listopad 2013
OPIS PROJEKTU: Działania tego projektu służą pielęgnowaniu lokalnej tradycji kultury, ludowości  
i tradycji religijnej. Organizacja festynu przyczyniła się do integracji mieszkańców regionu oraz 
wzrostu poczucia lokalnej tożsamości odpowiedzialności za podległy obszar, tym bardziej, że 
obrzędy dożynkowe ciągle funkcjonują w świadomości ludzi od kilku pokoleń jako uroczystości  
o charakterze religijnym i ludowym połączone z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Połącze-
nie obrzędów dożynkowych z biesiadowaniem wpływa pozytywnie na ożywienie lokalnej tradycji 
przez pokazanie szczególnie młodym pokoleniom śpiewów i tańców ludowych. Na festynie tym 
występował zespół ludowy „Korytnickie promyczki”, który zaprezentował tańce ludowe z naszego 
regionu. Rolnicy, zgodnie z tradycją, uczcili koniec tegorocznych zbiorów. Powyższy projekt przy-
czynił się również do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców, ich uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i rozwoju inicjatyw służących ożywieniu oraz pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lo-
kalnym.
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BENEFICJENT: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 34 171,50 zł
DOFINANSOWANIE: 16 400,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – grudzień 2013
OPIS PROJEKTU: Projekt składał się z jakby z dwóch imprez: tradycyjnego festynu oraz propozycji 
KARAWANY – Wędrującego Festiwalu Sztuki. Dni Łochowa zostały wpisane w działania Festiwalu 
Zbliżenia Kultur.  Obejrzeć można było obejrzeć ciekawe koncerty, kabarety. Celem projektu było 
podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulturalnej związanej 
z promocją lokalnego rękodzieła, rzemiosła, regionalnych tradycji i artystów.
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tyPROJEKT: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzuza” 

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 18 000,00 zł
DOFINANSOWANIE: 14 400,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – grudzień 2013
OPIS PROJEKTU: Realizacja ww. projektu polegała na zakupie zastawy stołowej, sprzętu AGD  
i mebli do świetlicy wiejskiej. Dzięki temu poprawił się wystrój i estetyka tego miejsca, co wpły-
nie na podwyższenie poziomu aktywności społeczności lokalnej i uczestnictwa w funkcjonowaniu  
i rozwijaniu życia kulturowego, zwiększenia spotkań podtrzymujących różnego rodzaju tradycje 
regionalne, jak i podniesienia jakości życia na tym obszarze. Świetlica jest miejscem do atrakcyjne-
go spędzania czasu, miejscem zabawy i wielu ciekawych spotkań integracyjnych, gdzie mieszkańcy  
i młodzież rozwijają swoje zainteresowania. Działanie to wpłynęło również na wzrost atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej naszych obszarów.
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BENEFICJENT: Stowarzyszenie Pniewnik – Dzieciom

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 27 676,60 zł
DOFINANSOWANIE: 22 141,28 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – maj 2014
OPIS PROJEKTU: Celem budowy placu zabaw było zapewnienie miejsca dla dzieci do odpoczynku  
i zabaw. Zamontowano karuzelę, huśtawki, piaskownicę, bujaki, tor przeszkód. Miejsce to daje moż-
liwość atrakcyjnego spędzania czasu i wielu ciekawych spotkań dla najmłodszych.
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BENEFICJENT: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 233,94 zł
DOFINANSOWANIE: 2 300,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – styczeń 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projektu „Ludowe Brzmienia Bożych Trąb” było zapoznanie lokalnej spo-
łeczności z folklorem muzykowania poprzednich pokoleń. Organizacja zadania miała na celu za-
chęcenie do gry na ligawkach oraz innych instrumentach rzadko już występujących wśród dzieci  
i młodzieży Gminy Łochów.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 20 414,58 zł
DOFINANSOWANIE: 10 182,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – sierpień 2014
OPIS PROJEKTU: W ramach realizowanego projektu Koło taneczne - Korytnickie Promyczki prze-
prowadzone były warsztaty taneczne z zakresu tańców ludowych narodowych i nowoczesnych. 
Dzieci spotykają się, by całą swoją dziecięcą energię spożytkować tańcząc kujawiaka, mazura, obe-
rka, krakowiaka, poloneza. Zadanie posłuży rozwijaniu aktywności społeczności lokalnej. 
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 964,25 zł
DOFINANSOWANIE: 11 033,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – sierpień 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projektu pt. Świetlica dla pokoleń jest rozwijanie aktywności społeczności 
lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny w miejscowości Górki 
Borze. Świetlicę udostępnia się mieszkańcom wsi na spotkania rodzinne, środowiskowe. Organizuje 
się w niej wydarzenia kulturalne, prelekcje, itp. Działanie to wpłynęło również na wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej i inwestycyjnej naszych obszarów.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 20 414,58 zł
DOFINANSOWANIE: 13 338,30 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – sierpień 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projekt jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposaże-
nie placu zabaw - miejsca rozwoju aktywności lokalnej i integracji mieszkańców wsi, podniesienie 
walorów krajobrazowych wsi Korytnica, utworzenie miejsca rekreacji dla najmłodszych mieszkań-
ców, stworzenie warunków do bezpiecznego i przyjemnego spędzania wolnego czasu przez rodzi-
ny z dziećmi.
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BENEFICJENT: Ludowy Klub Sportowy Ostrówek

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 26 946,00 zł
DOFINANSOWANIE: 19 960,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – styczeń 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest modernizacja zagospodarowanej przestrzeni publicznej, któ-
ra wpisuje się w strategię aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Nowe zagospodarowane 
boisko poprawi wizerunek regionu oraz komfort organizowanych rozgrywek i turnejów. 
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ty PROJEKT: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stoczku” 

BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 037,00 zł
DOFINANSOWANIE: 12 829,60 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień  2014 – grudzień 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalnych i życiu społecznym wsi, poprzez zagospodarowanie i udostępnienie terenu 
przylegającego do świetlicy wiejskiej w Stoczku. W skład inwestycji wchodzą wybudowanie altany 
o konstrukcji drewnianej krytej gontem wraz ze stołami drewnianym i ławkami, zakup i montaż 
obok altany kominka ogrodowego.
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BENEFICJENT: Gmina Łochów

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 18 732,84 zł
DOFINANSOWANIE: 9 045,87 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień  2014 – grudzień 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projektu była kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Przygotowane 
były artykuły promocyjne, wykład inauguracyjny dla społeczność  lokalnej  promujący ochronę śro-
dowiska. Zorganizowany został również międzyszkolny konkurs wiedzy o środowisku.



40

2.
  M

ał
e 

pr
oj

ek
ty PROJEKT: „Wykonanie konserwacji nagrobków; Ks. Jana Lipki - Kanonika Podlaskiego,  

1888 r. oraz Ś.P. Ewy z Matusewiczów – Butowtowa, 1885 r., usytuowanych na cmentarzu 
parafialnym w Stoczku” 
BENEFICJENT: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 31 576,94 zł
DOFINANSOWANIE: 25 261,55 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2014 – grudzień 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycz-
nego. Projekt ma na celu renowację nagrobków wpisanych do rejestru objętych ewidencją zabyt-
ków.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 860,82 zł
DOFINANSOWANIE: 25 000,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2014 – listopad 2014
OPIS PROJEKTU: Zagospodarowanie centrum wsi przyczyni się do budowania marki regionu, jako 
obszaru rozwijającego się, inwestującego w nowe pokolenie. Działki zagospodarowane w formie 
skweru przyczynią się do większej integracji społecznej oraz zwiększą atrakcyjność turystyczną.
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ty PROJEKT: „Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego obrazu pt. „Pokłon Pasterzy” 

BENEFICJENT: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 18 496,00 zł
DOFINANSOWANIE: 14 796,80 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2014 – grudzień 2014
OPIS PROJKTU: Projekt wpłynie na promocję obszaru poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go i historycznego. Odtworzenie jego pierwotnych wartości estetycznych i użytkowych przywróci 
wartości artystyczne, co wpłynie pozytywnie na poprawę jego wizerunku jako symbolu religijności.
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BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 29 940,90 zł
DOFINANSOWANIE: 19 473,76 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2014 – marzec 2015
OPIS PROJEKTU: Celem projektu było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze 
LSR poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej- utworzenie placu zabaw w miejscowości 
Sewerynów - miejsca rozwoju aktywności lokalnej i integracji mieszkańców. Zadanie miało również 
na celu udostepnienie mieszkańcom z obwodu Szkoły Podstawowej w Sewerynowie dostępu do in-
frastruktury integracyjnej, rekreacyjnej oraz kształtowanie więzi emocjonalnych, kulturowych, spo-
łecznych. Plac zabaw to baza rekreacyjna dla najmłodszych, to miejsce spotkań rodziców z dziećmi.
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w tym budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem świetlicy” 
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 66 649,00 zł
DOFINANSOWANIE: 50 000,00 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2014 – grudzień 2014
OPIS PROJEKTU:  Celem projektu było wybudowanie placu zabaw, który zachęci do odwiedzin  
i korzystania z niego przez dzieci i młodzież. Zagospodarowany teren  podniesie jego wartość, spra-
wi poczucie więzi z miejscem oraz zwiększy aktywność mieszkańców wsi, poprawi jego wizerunek.
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PROJEKT: „Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego Liwia Łochów” 
BENEFICJENT: Klub Sportowy Liwia Łochów

DZIAŁANIE: „Małe projekty”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 77 900,00 zł
DOFINANSOWANIE: 50 000,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień  2014 – marzec 2015 
OPIS PROJEKTU: Celem  projektu  jest zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego, który przy-
czyni się do dalszego rozwoju i zainteresowania sportem i rekreacją na terenie LGD „Bądźmy Razem”. 
Poprawa i utrzymanie w dobrym stanie wielofunkcyjnego boiska wpłynie na wzrost aktywności  
i integracji społeczności lokalnej oraz podniesie standardu życia mieszkańców. Zawody sportowe 
i aktywny wypoczynek czyni boisko znakomitym miejscem spotkań i zawiązywania więzi społecz-
nych. Odpowiednio utrzymany obiekt rekreacyjno – sportowy pobudza zarówno mieszkańców, 
szkoły, samorząd, organizacje do aktywności pożytecznej społecznie.
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si PROJEKT: „Odnowa centrum wsi Korytnica, Wola Korytnicka, Trawy,  
Górki Borze i Górki Grubaki” 
BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 676 051,29 zł
DOFINANSOWANIE: 409 000,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2011 – grudzień 2011

OPIS PROJEKTU:
W miejscowości Korytnica wykonano podbudowy parkingu, chodników 
oraz  utwardzono i zbudowano plac zabaw dla dzieci  typu „Przedszkolak”. 
Celem budowy placu zabaw było zapewnienie miejsca dla dzieci do odpo-
czynku i zabaw.

W miejscowości Wola Korytnicka przeprowadzono remont świetlicy wiej-
skiej polegający na dociepleniu ścian budynku, wymianie stolarki drzwio-
wej zewnętrznej i okiennej, remoncie łazienek.

W miejscowości Trawy przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej pole-
gający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie sanitariatów  
i instalacji sanitarnej i elektrycznej.

W miejscowości Górki Borze przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej  
w następującym zakresie : wymiana pokrycia dachu z eternitu na blacho-
dachówkę, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrz-
nej, remoncie elewacji, instalacji sanitarnej i elektrycznej, przeprowadzono 
także remont chodnika dla pieszych.

W miejscowości Górki Grubaki przeprowadzono remont chodnika dla 
pieszych, zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 
i ziemne, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowej kostki 
brukowej.
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siPROJEKT: „Zagospodarowanie centrum wsi Budziska - teren przy kościele” 
BENEFICJENT: Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Andrzeja Boboli

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 78 000,00 zł
DOFINANSOWANIE: 57 577,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – luty 2013
OPIS PROJEKTU: Wokół kościoła, będącego obszarem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, 
wykonano: ogrodzenie z cegły klinkierowej z przęsłami metalowymi, uporządkowano teren przy 
kościele, zasiano trawę, posadzono drzewa i krzewy. Stworzony układ zieleni jako element deko-
racyjno-estetyczny pełni rolę izolacyjną wzdłuż głównej ulicy. Zmiana wizerunku tego terenu daje 
ukojenie duszy i cieszy wzrok zarówno tutejszych mieszkańców i przyjezdnych turystów. Wpływa 
pozytywnie na środowisko naturalne. Zieleń wokół kościoła odmieniła przestrzeń wokół nas, która 
teraz zachwyca swym pięknem.
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si PROJEKT: „Zagospodarowanie terenu Ludowego Klubu Sportowego Ostrówek” 
BENEFICJENT: Ludowy Klub Sportowy Ostrówek

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 46 740,00 zł
DOFINANSOWANIE: 35 055,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – sierpień 2011
OPIS PROJEKTU: W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano trybuny sportowe na 
boisku do piłki nożnej na Stadionie Ludowego Klubu Sportowego w Ostrówku. Dnia 21 sierpnia  
2011 r. w Ostrówku odbyło się oficjalne otwarcie trybun. Tego dnia rozpoczął się nowy sezon piłkar-
ski, w którym udział wzięli zawodnicy LKS-u Ostrówek i Orzeł Łosice.
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w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu 
zabaw we wsi Ostrówek” 
BENEFICJENT: Gmina Łochów

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 627 006,28 zł
DOFINANSOWANIE: 324 333,16 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2011 – maj 2012
OPIS PROJEKTU: Modernizacja świetlicy miała na celu integrację mieszkańców sołectwa Barchów 
poprzez możliwość organizacji życia społecznego i kulturalnego oraz zapewnienie dzieciom i mło-
dzieży możliwości spędzania wolnego czasu w świetlicy wiejskiej. Natomiast celem budowy placu 
zabaw we wsi Ostrówek było zapewnienie miejsca dla dzieci do odpoczynku i zabaw.
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PROJEKT:  „Rozbudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Stare Lipki  
z przeznaczeniem do użytku publicznego” 
BENEFICJENT: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 201 170,50 zł
DOFINANSOWANIE: 159 512,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2013 – listopad 2013
OPIS PROJEKTU: W miejscowości Stare Lipki przeprowadzono rozbudowanie świetlicy wiejskiej 
polegające na ociepleniu ścian budynku, wykonaniu stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie i wy-
posażenie kuchni i łazienek, kotłownię. Ponadto wykonano pokrycia dachu, elewację, instalację 
sanitarno – elektryczną. Świetlica wiejska jest miejscem do odpoczynku i zabaw dla mieszkańców 
wsi oraz dzieci.
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PROJEKT: „Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy” 
BENEFICJENT: Gmina Łochów

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 385 942,86 zł
DOFINANSOWANIE: 249 000,00 zł 
OKRES REALIZACJI: kwiecień 2013 – marzec 2015
OPIS PROJEKTU: W ramach projektu wykonano dobudowę segmentu murowanego, utwardzo-
no drogi dojazdowe, ukształtowano tereny wokół budynków, zakupiono wyposażenie do świetlicy. 
Modernizacja świetlicy w Łazach  miała na celu integrację mieszkańców poprzez możliwość organi-
zacji życia społecznego i kulturalnego oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości spędza-
nia wolnego czasu w świetlicy wiejskiej.
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PROJEKT: „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Jaczew” 
BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 140 663,67 zł
DOFINANSOWANIE: 80 019,00 zł 
OKRES REALIZACJI: lipiec 2013 – październik 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projektu było wykonanie posadzki z izolacją, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej. Modernizacja świetlicy w Jaczewie miała na celu integrację mieszkańców poprzez 
możliwość organizacji życia społecznego i kulturalnego oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 
możliwości spędzania wolnego czasu w świetlicy wiejskiej.
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PROJEKT: „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Połazie Świętochowskie” 
BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 63 104,58 zł
DOFINANSOWANIE: 34 873,00 zł 
OKRES REALIZACJI: luty 2013 – październik 2014
OPIS PROJEKTU: Projekt polega na dociepleniu  budynku, wykonanie elewacji z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej, remont dachu polegającego na wymianie pokrycia dachowego, docieple-
nie stropów, utwardzenie terenu, remont pomieszczeń wewnątrz budynku. Modernizacja świetlicy  
w Połaziu Świętochowskim miała na celu integrację mieszkańców poprzez możliwość organizacji 
życia społecznego i kulturalnego.
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PROJEKT: „Remont oraz docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabiany wraz  
z utwardzeniem terenu.” 
BENEFICJENT: Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 298 074,13 zł
DOFINANSOWANIE: 133 549,00 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2015 – październik 2014
OPIS PROJEKTU: Celem projektu było wykonanie posadzki z izolacją, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, remont dachu polegającego na wymianie pokrycia 
dachowego. Modernizacja świetlicy w Rabianach miała na celu integrację mieszkańców poprzez 
możliwość organizacji życia społecznego i kulturalnego oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 
możliwości spędzania wolnego czasu w świetlicy wiejskiej.
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PROJEKT: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach” 
BENEFICJENT: Gmina Łochów

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 484 962,88 zł
DOFINANSOWANIE: 302 176,00 zł 
OKRES REALIZACJI: maj 2014 – grudzień 2014
OPIS PROJEKTU: W ramach projektu wykonano prace remontowo – budowlane m.in. elewację, 
wykończenie pomieszczeń, instalacje sanitarno – elektryczną, grzewczą,   wyposażenie do świetli-
cy. Modernizacja świetlicy w Matałach miała na celu integrację mieszkańców poprzez możliwość 
organizacji życia społecznego i kulturalnego oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości 
spędzania wolnego czasu w świetlicy wiejskiej.
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PROJEKT: „Zagospodarowanie terenów przy obiektach użyteczności publicznej, tj. hali 
sportowej i biblioteki w Stoczku przy ul. Armii Krajowej polegające na utwardzeniu placu  
i budowie chodników” 
BENEFICJENT: Gmina Stoczek

DZIAŁANIE: „Odnowa Wsi”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 134 713,50 zł
DOFINANSOWANIE: 87 734,00 zł 
OKRES REALIZACJI: wrzesień 2014 – listopad 2014
OPIS PROJEKTU: W ramach zadania zagospodarowania przestrzeni publicznej przy hali sportowej 
i bibliotece publicznej powstanie nowoczesny, spełniający oczekiwania odbiorców element infra-
struktury, który przyczyni się do wzrostu zainteresowania dzieci i młodzieży oraz osób niepełno-
sprawnych działających w zakresie rekreacji, sportu, kultury fizycznej oraz efektywnego spędzania 
wolnego czasu.

3.
  O

dn
ow

a 
w

si



57

4.
  R

óż
ni

co
w

an
ie

 w
 k

ie
ru

nk
u 

dz
ia

ła
ln

oś
ci

 n
ie

ro
ln

ic
ze

j

PROJEKT: „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w dziedzinie świadczenia usług ogólno-
budowlanych i instalacyjnych w celu osiągnięcia dochodu i stworzenia miejsca pracy dla 
wnioskodawcy”.
BENEFICJENT: Zbigniew Michał Stelmach – Gmina Stoczek

DZIAŁANIE: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 45 937,00 zł
DOFINANSOWANIE: 17 618,50 zł 
OKRES REALIZACJI: styczeń 2011 – październik 2014
OPIS PROJEKTU: W ramach projektu zakupiono maszyny i urządzenia: przyczepę Wiola, poziomicę 
laserową, odkurzacz, piłę szablastą, agregat prądotwórczy itp. w celu świadczenia usług ogólnobu-
dowlanych i instalacyjnych.  Realizacja projektu stanowi dodatkowe źródło dochodu dla wniosko-
dawcy. 
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PROJEKT: „Uzyskanie dodatkowego dochodu poprzez podjęcie działalności pozarolniczej 
w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych”.
BENEFICJENT: Mariusz Grodzki – Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 211 068,00 zł
DOFINANSOWANIE: 85 800,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2012 – grudnia 2012
OPIS PROJEKTU: Realizacja projektu polegała na świadczeniu usług w zakresie wypożyczania za-
kupionych agregatów prądotwórczych. Wykonywane usługi będą stanowić dodatkowe źródło do-
chodu dla wnioskodawcy. 
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PROJEKT: „Uzyskanie dodatkowego dochodu poprzez prowadzenie usług na wywożenie 
odchodów płynnych z gospodarstw rolnych”.
BENEFICJENT: Mariusz Grodzki – Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 41 500,00 zł
DOFINANSOWANIE: 14 200,00 zł 
OKRES REALIZACJI: lipiec 2012 – wrzesień 2013
OPIS PROJEKTU: Realizacja oprojektu polegała na zakupie przyczepy asenizacyjnej, dzięki której 
będą świadczone usługi na rzecz gospodarstw rolnych posiadających zbiorniki na odchody płyn-
ne. Profesjonalny, ekologiczny wywóz odchodów zwierzęcych stanowi naturalny nawóz dla roślin. 
Wnioskodawca będzie czerpał zysk, stanowiący dodatkowe źródło dochodu. 
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PROJEKT: „Uzyskanie dodatkowego dochodu, poprzez zakup maszyn i rozszerzenie  
zakresu prowadzonej działalności”.
BENEFICJENT: Wioletta Joanna Bala – Gmina Łochów

DZIAŁANIE: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 181 856,00 zł
DOFINANSOWANIE: 73 925,00 zł 
OKRES REALIZACJI: marzec 2014 – lipiec 2014
OPIS PROJEKTU: Zadanie polegało na uzupełnieniu parku maszyn do świadczenia usług w pro-
dukcji rolnej a także do zagospodarowania terenów zielonych na zlecenie. Praca zakupionych ma-
szyn przyczyniła się do osiągnięcia wymaganych standardów wytworzonych produktów rolnych 
oraz stworzenia usług umożliwiających uzyskanie dobrej jakości pasz. Dzięki realizacji projektu 
stworzono dodatkowe źródło dochodu na wnioskodawcy.
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PROJEKT: „Uzyskanie dodatkowego dochodu poprzez podjęcie działalności pozarolniczej 
w zakresie pielęgnowania terenów zielonych”.
BENEFICJENT: Grzegorz Łoś – Gmina Korytnica

DZIAŁANIE: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 78 082,00 zł
DOFINANSOWANIE: 12 608,50 zł 
OKRES REALIZACJI: wrzesień 2014 – październik 2014
OPIS REALIZACJI: Realizacja zadania polegała na zakupie sprzętu do świadczenia usług pozarol-
niczych w zakresie pielęgnowania trernów zielonych. Poprzez realizację podjętego działania na 
terenie LGD „Bądźmy Razem” wnioskodawca będzie czerpał zysk, stanowiący dodatkowe źródło 
dochodu.  
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PROJEKT: „Zagospodarowanie terenu oraz remont budynku, jego wyposażenie i otwarcie 
punktu sprzedaży detalicznej”.
BENEFICJENT: Patryk Mech – Gmina Łochów

DZIAŁANIE: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 250 920,00 zł
DOFINANSOWANIE: 100 000,00 zł 
OKRES REALIZACJI: lipiec 2012  – grudzień  2014
OPIS PROJEKTU: Realizacja projektu polegała na utwardzeniu terenu oraz remontu budynku, co 
przyczyniło się do otwarcia punktu sprzedaży detalicznej stolarki budowlanej - materiałów najwyż-
szej jakości produkowanych wg rygorystycznych norm UE i stworzenia jednego miejsca pracy dla 
osoby z terenu działania LGD „Bądźmy Razem”.



PROJEKT: „Zakup kompaktora styropianowego”.
BENEFICJENT: Mateusz Miciukiewicz – Gmina Łochów

DZIAŁANIE: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
WARTOŚĆ PROJEKTU: 222 000,00 zł
DOFINANSOWANIE: 90 173,50,00 zł 
OKRES REALIZACJI: wrzesień 2014 – styczeń 2015
OPIS PROJEKTU: Realizacja zadania polegała na zakupie sprzętu do świadczenia usług w zakresie 
utylizacji odpadów styropianowych. Poprzez realizację podjętego działania na terenie LGD „Bądź-
my Razem” wnioskodawca będzie czerpał zysk, stanowiący dodatkowe źródło dochodu. 
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ISBN:  978-83-64423-25-3

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 23
tel. 22 300-14-55
www.lgdbadzmyrazem.pl
www.facebook.com/LokalnaGrupaDziałaniaBadzmyRazem
email: lgdbadzmyrazem@gmail.com
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