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I. Położenie  
 

Teren opracowania położony jest w województwie mazowieckim. 
Dotyczy dwóch gmin rozdzielonych przestrzennie rzeką Liwiec, która jest również 

granicą powiatów - wołomińskiego (gmina  Jadów) i węgrowskiego (gmina Łochów). 
Znajduje się w stosunkowo niewielkiej odległości od Warszawy. 
 
 
 

 
Teren opracowania na tle aglomeracji warszawskiej. 

Na podstawie mapy opracowanej przez  
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego  
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II.  Istniej ące zagospodarowanie turystyczne 
 
Aktualnie zagospodarowanie turystyczne gmin Łochów i Jadów stanowią przede 

wszystkim domki letniskowe. Zwłaszcza tereny sołectw położonych nad rzekami 
charakteryzują się wysokim udziałem budynków letniskowych w ogólnej ilości zabudowań 
(tab. 1 i 2).  
Tabela 1. Ilość domków letniskowych na tle ilości domów mieszkalnych w miejscowościach nadrzecznych w 
gminie Łochów 
Lp. Miejscowość Ilość domków 

letniskowych 
Domy mieszkalne 

1 Pogorzelec 111 83 
2 Kaliska 149 91 
3 Barchów 78 136 
4 Łazy  107 35 
SUMA: 445 351 
(Studium uwarunkowań... Łochów 2006, stan na rok 2004 ) 
Tabela 2. Ilość domków letniskowych na tle ilości domów mieszkalnych w miejscowosciach nadrzecznych w 
gminie Jadów 
Lp. Miejscowość Ilość domków 

letniskowych 
Domy mieszkalne 

1 Strachów 144 63 
2 Iły 188 31 
3 Urle  247 188 
4 Borzymy (brak danych) (brak danych) 
5 Zawiszyn  118 208 
6 Starowola 119 74 
SUMA: 816 564 
(Dane Urząd Gminy w Jadowie, stan na rok 2005). 

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łochów” (2006) w miejscowościach związanych przestrzennie z Liwcem, występują 
445 domki letniskowe, przy 351 domach mieszkalnych. Należy zaznaczyć, że zapotrzebowanie 
na tereny budownictwa letniskowego stale wzrasta. Doskonale obrazuje ten trend zestawienie 
znajdujące się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łochów (2006). W roku 1999 na terenie tejże gminy było 1158 domków letniskowych, 
natomiast 5 lat później, w roku 2004 już ok. 1240. Również w gminie Jadów istnieje stały 
popyt na tereny budownictwa letniskowego. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd 
Gminy Jadów w roku 2005 w miejscowościach związanych przestrzennie z Liwcem 
znajdowało się 816 domków letniskowych, przy czym liczba domów mieszkalnych wynosiła 
zaledwie 564. Zabudowa letniskowa w miejscowościach letniskowych po obu stronach rzeki 
stanowi prawie 58 % ogólnej liczby zabudowy (w gminie Łochów 56%, a w gminie Jadów 
59%).  

Zabudowania te zazwyczaj powstają spontanicznie, co implikuje ich chaotyczny układ 
przestrzenny. W celu ograniczenia powstawania rozproszonej zabudowy letniskowej w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Łochów 2006) 
proponuje się propagowanie adaptacji zabudowy zagrodowej na letniskową. Z punktu widzenia 
gmin korzystne jest zagospodarowanie opuszczonych gospodarstw. Prowadzi ono do 
rewaloryzacji drewnianej zabudowy wiejskiej, jednocześnie zmniejsza koszty uzbrojenia 
terenu (poprzez ograniczanie ekspansji domków letniskowych, co raz to większej powierzchni 
niezagospodarowanej). Jednak jest to kosztowna forma zabudowy letniskowej, związana 
wyłącznie z pewną grupą wczasowiczów, których upodobaniom odpowiada zabudowa 
regionalna.  

Na bazę noclegową wchodzącą w skład opisywanego fragmentu doliny rzeki Liwiec 
składają się również liczne ośrodki wypoczynkowe (Nadkole, Koszelanka, Ośrodek 



 6 

Charytatywno-Kolonijny CARITAS itp.), pole namiotowe (harcówka w Łazach), schronisko 
PTSMP w Gwizdałach oraz nieliczne pokoje gościnne i gospodarstwa agroturystyczne.  

 
Swoistą atrakcję turystyczną może stanowić 
ferma strusi w Sitnem. 

 fot. Kamila Szczepańska 

 

Obok walorów  przyrody  i 
krajobrazu kulturowego doliny Liwca 
niewątpliwą atrakcję turystyczną stanowi 
sztuka regionalna. Dużą popularnością cieszą 
się łochowskie hafty  krzyżykowe. W tym 
rejonie pan Kubis tworzy znane drewniane 
rzeźby. W domach kultury kontynuuje się 
tradycje gry na ligawkach. W muzeum 
gwizdka odbywają się gwizdkowe koncerty.  
Urządzane są okolicznościowe imprezy 
kulturowe np. Powiatowy Przegląd 
Twórczości Ludowej i Rodzimej w domu 
Kultury w Jadowie. 

Na terenie obu gmin funkcjonuje 
kilka stadnin konnych (m.in. w Gromku, 
Barchowie, Kukawkach). 

W sąsiedztwie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wyznaczone są szlaki turystyczne. 
Doliną Liwca przepływa ważny szlak turystyki wodnej. Gęstość szlaków pieszych jest 

po stronie Jadowa bardzo niska  (niższa niż 3 km/ 100 km2) (Atlas środowiska geograficznego 
Polski 1994). Wśród nielicznych szlaków można wyróżnić: 

Szlak Słoneczny - rozpoczynający się w Uralach, biegnący na północ wzdłuż Liwca. 
Po przekroczeniu mostu na Liwcu, prowadzący prawą stroną rzeki do Nadkola, gdzie 
ponownie przekracza Liwiec i wchodzi na teren byłego województwa ostrołęckiego.  

Okrężny Szlak Leśny – (obejmujący 16 km długości) rozpoczynający się w 
miejscowości Topór i biegnący przez uroczysko Kuźniarki, Czaplowiznę i uroczysko 
Chomąta, po czym wracający do Toporu.  

Szlak im. Juliana Ejsmonda (pisarza i poety opisującego m.in. piękno ziemi 
łochowskiej) rozpoczynający się w Łochowie, biegnący początkowo skrajem dużego 
kompleksu leśnego, następnie przez wieś Jerzyska i rezerwat Jegiel do Nadkola i do 
Kamieńczyka.  

Szlak Wielkiej Przygody - biegnący po terenie gminy Łochów w kierunku ze wschodu 
na zachód, niemal w całości przez tereny leśne: od Czaplowizny, poprzez uroczyska Chomąta 
i Jerzyska, Wywłokę, rezerwat Jegiel, do Rafy i Kamieńczyka. Jest to główny szlak 
turystyczny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. 

Szlak Zabytków Przyrody - mający początek w Toporze, następnie prowadzący przez 
rezerwat Czaplowizna i dalej na północ, przez wieś Grobiny, do Broku. W granicach gminy 
Łochów przechodzący przez tereny leśne, na pozostałym odcinku głównie przez otwartą 
dolinę Bugu. 

Zielony szlak rowerowy prowadzący najbardziej malowniczymi terenami gminy 
Łochów. Podróżując nim poznać można piękną przyrodę i wiele historycznych miejsc. Prawie 
w całości szlak biegnie terenami Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Duży odcinek 
szlaku prowadzi lewym brzegiem rzeki Bug a później prawym rzeki Liwiec. Po drodze 
spotyka rezerwat przyrody Jegiel i Łopiańskie Bagno. Szlak omija asfaltowe drogi, prowadzi 
żwirowymi i leśnymi ścieżkami. Zatacza pętlę – zaczyna się i kończy w Łochowie.  

Na terenie opracowania brakuje całościowej informacji turystycznej zawierającej 
dane dotyczące bazy noclegowej i atrakcji turystycznych terenu opracowania - szczególnie w 
gminie Jadów.  
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III.  Problematyka zagospodarowania  turystycznego doliny rzeki Liwiec 
w dokumentach 

 
1. Zagospodarowanie turystyczne doliny Liwca 
 

W strategii rozwoju gminy Łochów do roku 2020 rozwój zaplecza turystycznego wraz 
z piętrzeniem wody w Liwcu został wymieniony jako jeden z celi strategicznych: 

„W strategii rozwoju gminy Łochów do roku 2020 sformułowano […] cele 
strategiczne: 
Cel operacyjny I.5. Stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju turystyki i 
rekreacji; […] 
I .5. A. Włączenie Łochowa w ponadlokalną sieć ścieżek rowerowych i szlaków 
turystycznych  
I .5. B. Promocja gminy i informacja turystyczna 
I .5. C. Rozwój agroturystyki 
I .5. E. Realizacja kompleksu rekreacyjnego i spiętrzenie wody na rzece Liwiec na 
terenie gminy Lochów […]”. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łochów, Warszawa 2006. 

 
Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki przyjęto za jeden z głównych celów 

rozwojowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jadów (1997): 

„Jako główne cele rozwojowe gminy Jadów przyjmuje się:[...] 
Cel 3. Ochronę i racjonalizację wykorzystania walorów środowiskowych i zasobów 
przyrodniczych przez: 

3.1. Wzmocnienie ekosystemu gminy [...] 
3.4. Tworzenie warunków dla realizacji funkcji […] służących  obsłudze 
turystyki i wypoczynku czynnego w skali nieobciążającej nadmiernie 
środowiska przyrodniczego 
3.5.Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji rekreacyjnych 
3.6. Ochronę zasobów wodnych” (III.3.) 

„Jedną z form aktywizacji rolnictwa może być promowanie i organizacja rozwoju 
agroturystyki” (IV.3.1.) 

 
Plan zagospodarowania przestrzennego tejże gminy z 2004 roku  

„dopuszcza możliwość wykorzystania rzeki Liwiec do celów rekreacji, sportu i 
wypoczynku.” (§12.3) 

   
Działania sprzyjające rozwojowi turystyki i utrzymaniu ładu przestrzennego 

krajobrazu  zapisano również w Wizji Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku: 
 „Rozwój turystyki i rekreacji będzie ważnym obszarem aktywności powiatu i gmin 
regionu. Wymagać będą one większych nakładów i intensywnych działań 
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i dbałości o stan środowiska przyrodniczego. 
Powiat podejmie działania zapewniające zachowanie ładu przestrzennego i 
estetycznego na terenie gmin. Duże znaczenie przywiązywane będzie do utrzymania 
porządku zwłaszcza w sezonie turystycznym.” 

Powstanie zaplecza rekreacyjnego związane będzie z rozwojem infrastruktury technicznej:   
„Zakłada się praktyczne zakończenie działań inwestycyjnych w obrębie rozwoju 
infrastruktury technicznej powiatu, jak też tej, która obsługuje ruch turystyczny 
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[…]Rozwinięte zostaną także alternatywne układy komunikacyjne […m.in.] trasy 
wodne”. 

 Przedsięwzięcia z tego zakresu będą stymulować powstawanie miejsc pracy:  
„Rozwijać się będzie agroturystyka”(2.3),  
„Mieszkańcy znajdować będą pracę w sektorze usług turystyki, rekreacji[…]”.  
 
Cele rozwoju z zakresu rozwoju turystyki wymienione w „Strategii Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego do 2015 roku” z 2003 roku są identyczne z celami sformułowanymi w 
„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Wołomińskiego z Planu Rozwoju Lokalnego 
na lata 2006-2013: 

„Cel VI 
Rozwój rekreacji i turystyki połączonej z restrukturyzacją rolnictwa poprzez: 
 Opracowanie koncepcji informacji turystycznej dla powiatu 
 Opracowanie programu zarządzania turystyką  
 Opracowania i wdrożenia programu rozwoju ścieżek pieszych i rowerowych oraz 

szlaków turystycznych i wodnych w regionie 
 Rozwój agroturystyki w ścisłej współpracy z gospodarstwami ekologicznymi  
 Budowa parkingów, kempingów, pól namiotowych i boisk sportowych 
 Stworzenie warunków dla rozwoju lecznictwa klimatycznego  
 Stworzenie zaplecza noclegowego 
 Wspieranie utworzenia bazy rekreacyjnej powiatu nad Liwcem i Bugiem”. 
 
Rozwój funkcji rekreacyjnych wymieniono również wśród celów Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do roku 2020:  
„Cel średniookresowy  
2.4 j Aktywizacja i modernizacja obszarów metropolitarnych poprzez rozwój funkcji 

turystyczno – wypoczynkowych”.   
 

Zapisy o tradycjach wypoczynku świątecznego i letniskowo-wakacyjnego nad  
Liwcem występują również w Planie Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 
(2006):  

„Dolina Liwca [...] stanowi największy i najbardziej popularny rejon wypoczynku 
mieszkańców Warszawy i pobliskich miast. Charakteryzuje się utrwalonymi przez lata 
tradycjami wypoczynku świątecznego i letniskowo-wakacyjnego. Oferuje dogodne 
warunki dla rekreacji i wypoczynku nad wodą. Rzeka stanowi miejsce kąpieli, 
organizowane są spływy kajakowe, a nadrzeczne łąki […]stanowią wspaniałe miejsce 
na biwaki i sobotnio-niedzielne pikniki.” 

Dokument ten zaleca wręcz podjęcie działań mających na celu rozwój elementów 
zagospodarowania turystycznego: 

 „Postuluje się utrzymanie i modernizację […] 
a) szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz renowacje i uzupełnianie na trasach 

elementów małej architektury turystycznej tj. miejsca odpoczynku z wiatami, 
ławki, kładki , pomosty, wieże obserwacyjne, oznakowanie i drogowskazy, [...] 

b) ścieżek edukacyjnych [...] 
c) obiektów bazy noclegowej [...] 
d) innych obiektów noclegowych [...] 
e) obiektów bazy gastronomicznej[...] 
f) parkingów [...]”. 
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2. Ograniczenia i zalecenia wynikające z ochrony przyrody  
 

Teren opracowania położony jest w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. 
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody: 

„Park  krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji 
tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju” (Art.16, ust.1.). 

Przynależność ta nie wyklucza wykorzystania gospodarczego terenów, tym bardziej 
wykorzystania rekreacyjnego:  

„Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku 
krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.” (Art. 16, ust.6) 

Jednak „w parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
[…](Art.17, ust.1.) 
 „Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
przyrodę parku krajobrazowego” (Art.17, ust.3.). 

Innymi słowy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, takich jak 
piętrzenie wody w rzece, należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko. Jeśli 
dokument dowiedzie brak niekorzystnego wpływu na przyrodę (a zdaniem pani Doroty 
Starczewskiej, dyrektor Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, utrzymanie wysokiego 
poziomu wód w dolinie Liwca jest dobre dla środowiska przyrodniczego), nie będzie 
przeciwwskazań  do realizacji inwestycji z tytułu tego artykułu. 
Lista ograniczeń związanych z parkiem krajobrazowym obejmuje również zakaz: 

„6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej 
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej[…] 
9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych[…] 
13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych 
14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych 
zbiornikach wodnych” (Art.17, ust.1.). 
 
Prowadząc inwestycje z zakresu inżynierii wodnej należy zadbać o konserwację 

starorzeczy i podmoklisk, mając na uwadze, na każdym etapie prac, ochronę walorów 
przyrodniczych. Należy również wykluczyć agresywną formę wypoczynku z wykorzystaniem 
sprzętu motorowego i samochodowego na lądzie i na wodzie.  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.880 z póź. zm.) 

  
Na mocy Rozporządzenia w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 teren 
doliny Liwca został włączony w europejską sieć terenów chronionych Natura 2000: 

„Wyznacza się następujące obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod 
nazwą: 
22) Dolina Liwca (kod obszaru PLB140002), obejmująca obszar 23646,0 ha, w tym: 
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a) 23640,6 ha położonych w województwie mazowieckim na terenie 
gmin:[…]Jadów (743,5 ha)[…]”(§ 2.). 

„Celem wyznaczenia obszarów [specjalnej ochrony ptaków Natura 2000], jest 
ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w 
niepogorszonym stanie.” (§ 4.).  
„Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia” (§ 5.). 
Nadzór nad obszarami, o których mowa w § 2, sprawuje wojewoda…(§ 6.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004 r. Nr 299 poz. 
2313). 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody  
„Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych 
formami ochrony przyrody …” (Art.25, ust. 2). 

Ten przypadek występuje na terenie opracowania,  przynależnym do Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego i sieci Natura 2000. 

Analogicznie jak w przypadku parków krajobrazowych jeżeli wymagane 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dowiedzie korzystny 
lub obojętny wpływ na przyrodę - nie ma przeciwwskazań dla realizacji inwestycji: 

„Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący 
sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000 […]” (Art. 33. ust. 1.) 
„…planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru 
Natura 2000 […], a które mogą znacząco oddziaływać, wymagają przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko…” (Art. 33 ust. 3) 
„Na obszarach Natura 2000 […] nie podlega ograniczeniu […] działalność 
gospodarcza […], jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk roślin lub zwierząt, ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki 
roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000”. 
(Art. 36 ust.1)  

(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.880 z późn. zm.). 
   
 Ustawa o ochronie przyrody przewiduje sporządzenie planu ochrony zarówno dla 
parków krajobrazowych, jak również dla obszarów Natura 2000. (Art. 20,29). Dokument ten 
powinien zawierać szereg istotnych i wiążących informacji m.in.: 
 „3) Wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 

4) określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i 
krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań; 
5) wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz 
określenie sposobów ich udostępniania;” (Art. 20, ust.3). 

 W końcu 2006 roku sporządzono Plan Ochrony Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego. Natomiast prace nad terenami sieci Natura 2000 pozostają na etapie 
poprzedzającym wyznaczenie dokładnych granic terenów chronionych, plany ochronne 
powstaną w ciągu kolejnych kilku lat. 
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3.  Bezpieczeństwo powodziowe 
 
O szczególnych ograniczeniach w zagospodarowaniu terenów zagrożonych powodzią traktuje 
Prawo Wodne:  

„Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające 
granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie 
występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od 
sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania terenów zalewowych, terenów 
depresyjnych i bezodpływowych, dokonuje się podziału terenów na: 
1) obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, 

wartość gospodarczą lub kulturową, 
2) obszary służące przepuszczaniu wód powodziowych, zwane dalej „obszarami 

bezpośredniego zagrożenia powodzią”. 
3) Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią.” (Art. 79, ust 2.). 

Opracowanie przeciwpowodziowe jest bardzo istotne, ponieważ  
„obszary, o których mowa w art. 79 ust. 2, uwzględnia się przy sporządzaniu planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o 
warunkach zabudowy” (Art. 84.), 

czyli również przy decyzji o warunkach budowy progu wodnego. „Studium dla obszarów 
nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi” dla rzeki Liwiec powstało we 
wrześniu 2004.   
Art. 82 Prawa wodnego (2001) wprowadza szereg zakazów na terenach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią m.in.  

„wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych 
(ust.2 pkt 1)”.  

Od wszystkich może zwolnić w drodze decyzji, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej (Art. 82, ust. 3). 
 
4. Zagadnienia związane z piętrzeniem wody w Liwcu  
 

Problem deficytu wody w rzece Liwiec został zauważony w Raporcie Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2002 roku: 

„Znaczne tereny zlewni [rzeki Liwiec] charakteryzują się poważnym deficytem wody. 
Jest to wynikiem małej retencji naturalnej[...]”. 

 
O niekorzystnych skutkach obniżania poziomu wody w dolinie rzeki traktuje również 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Łochów (2005), do którego należą lasy położone w 
obszarze opracowania: 

„Ekosystemy wodno-błotne mają kluczowe znaczenie dla utrzymania zasobów 
wodnych. Częste w nadleśnictwie są mokradła okresowe, „podmokliska” – obniżenia 
terenu, przez część roku, przy wysokim stanie wód gruntowych z otwartym lustrem 
wody na powierzchni, które latem przeważnie zanika. Część takich gruntów jest 
obecnie zalesiana, bądź ulega naturalnej sukcesji roślinnością drzewiastą. Jest to 
wynikiem powszechnie obserwowanego zjawiska obniżania poziomu wód 
gruntowych”.  
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Rozporządzenie w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (1993) 
zaleca podejmowanie działań z zakresu małej retencji: 

„Zalecenia: […] podejmowanie na obszarach użytkowanych rolniczo działań 
zmierzających do poprawy bilansu wodnego i warunków retencjonowania wody 
zarówno w postaci w/w zadrzewień klimatycznych, wodochronnych i 
fitomelioracyjnych, jak i w postaci rekonstrukcji zdewastowanych lub budowy nowych 
zbiorników wodnych (małej retencji)”. 

 
O niekorzystnych skutkach zaniechania podobnych działań wspomina Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów (1997): 
„Aktualnie na terenie gminy Jadów nie są prowadzone prace hydrotechniczne 
zapewniające poziom przepływu wód w rzece Liwiec sprzed kilkudziesięciu lat dla 
przywrócenia rzeki jako letniego kąpieliska przy zachowaniu walorów przyrodniczych 
rzeki i doliny rzecznej […] w efekcie czego następuje degradacja środowiska 
przyrodniczego (IV 5.2.)”. 
 
Ze względu na poważną w skali kraju rangę problemu deficytu wody Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie opracował  „Program Małej Retencji 
Wodnej dla Województwa Mazowieckiego (2006). Wg zapisów tego dokumentu: 

Istnieje […] potrzeba powiększania zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych. 
Uniezależnia to produkcję rolniczą od sezonowych wahań poziomów wód stwarzając 
równocześnie szansę na poprawę walorów krajobrazowych i działając aktywizująco 
na rozwój turystyki oraz poprawę warunków rekreacji i wypoczynku dla miejscowej 
ludności.”(I. 1.). 
„Województwo mazowieckie […] jest predysponowane do modernizacji                          
i budowy zbiorników retencyjnych. Stwarza to szansę lepszego wykorzystania 
stosunkowo niskiej jakości gleb oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich.”(I.2.). 

Z tego względu  zadeklarowano: 
„Zarząd Województwa Mazowieckiego wspierał będzie inicjatywy  
samorządów lokalnych w obszarze gospodarki wodnej prowadzące do jej 
retencjonowania, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz mających wpływ na 
wielofunkcyjny rozwój gminy. (IV. 10.)”. 
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IV. Mo żliwości pozyskania dofinansowania 
 

Potencjalne możliwości pozyskania funduszy, na potrzeby realizacji „Koncepcji 
zagospodarowania turystycznego doliny Liwca związane są m.in. z projektami Programów 
Operacyjnych na lata 2007-2013: PO „Infrastruktura i środowisko” oraz  „Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich”, a także z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013. 
  

W ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 z dnia 15 maja 
2006 r. możliwe jest ubieganie się o fundusze w ramach priorytetów: 

III. Bezpieczeństwo ekologiczne 
V. Ochrona przyrody i kształtowanie podstaw ekologicznych  
XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe.  

 
Celem III. Priorytetu , nazywanego dalej „Bezpieczeństwem przeciwpowodziowym” jest: 

„Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i 
gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych oraz 
przeciwdziałanie poważnym awariom.” 

Dla koncepcji piętrzenia wody w Liwcu szczególnie istotne jest działanie  
3.1. Retencjonowane wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących 
urządzeń wodnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa przejścia wód powodziowych i 
lodów”. 

Wśród przykładowych rodzajów projektów wymieniona jest m.in.; 
„realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych”. 

Jako beneficjentów wymieniono m.in.  
„jednostki samorządu terytorialnego i ich związki”. 

 W ramach tego priorytetu można ubiegać się o środki na piętrzenie wody w Liwcu. 
Realizacja okresowo otwieranych progów wodnych służy retencjonowaniu wody nie 
podwyższając zagrożenia powodzią. 
 
Celem V. Priorytetu „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” jest: 

„Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności 
biologicznej”. 

Interesujące są działania: 
5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 
(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 
5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym 
różnorodności biologicznej” . 

Jako przykładowe realizacje projektów wymienione są m.in.: 
„odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych, […]wykup gruntów 
kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturyzacja, budowa lub modernizacja małej 
infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, 
[…]programy aktywnej edukacji dla wybranych grup społecznych i zawodowych, 
kampanie informacyjno-promocyjne”. 

Beneficjentami mogą być m.in.: 
„parki krajobrazowe, organizacje pozarządowe, RZGW, […]stowarzyszenia 
zawodowe”. 

Beneficjentami tego priorytetu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego, mogą nimi 
być organizacje pozarządowe, np. liczne lokalne stowarzyszenia oraz życzliwie usposobiony 
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Nadbużański Park Krajobrazowy. W ramach w.w. działań można by ubiegać się o 
dofinansowanie takich inwestycji jak: 

 organizacja biwaków, z małą infrastrukturą techniczną (szałasy, sanitariaty 
itp.) 

 urządzenie ścieżki dydaktycznej wraz z zadaszoną bazą dydaktyczną, tablicami 
informacyjnymi itp. 

 
Celem XII Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” jest: 

„Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i 
europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski”. 

Istotne są oba działania: 
„12.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 
12.2. Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz 
zwiększenie dostępu do kultury”. 

Przykładowe realizacje projektów to m.in.: 
„zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej 
[…] budowa, rozbudowa i modernizacja instytucji kultury”. 

Beneficjentem tego priorytetu mogą być: 
„jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury: samorządowa, państwowe 
oraz współprowadzone z ministrem właściwym do spraw kultury, organizacje 
pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym” . 

  W ramach tego priorytetu można by ubiegać się o dofinansowanie: 
 urządzenia centrum białej broni produkowanej nad Liwcem 
 budowy i modernizacji domu kultury i centrum sztuki regionalnej. 

 
Potencjalnie ważnym priorytetem może być również priorytet VII „Transport przyjazny 
środowisku”. 
Celem tego priorytetu jest: 

„Zwi ększenie udziału ekologicznych gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i 
ładunków”. 

Istotne dla koncepcji jest działanie  
„1.1. Rozwój transportu kolejowego” 

Przykładowym rodzajem projektu jest   
„modernizacja linii kolejowych” 

Beneficjentem mogą być: 
„przedsiębiorstwa kolejowe, […]gminy, […]związki, porozumienia jednostek samorządu 
terytorialnego” . 
W ramach modernizacji mostu kolejowego w Urlach można by wykonać oddzielną ścieżkę 
pieszo-rowerową, związaną z konstrukcją mostu kolejowego. 
 
W „Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekcie z 04 marca 
2006 r.” można odnaleźć szansę dofinansowania koncepcji w ramach: 

„II osi - Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich” 
oraz przede wszystkim 

„III osi – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. 
 

W ramach osi II . istotne są: 
„Działanie 2.2. Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem 
dyrektywy 2000/60/WE”  
„Działanie 2.3. Program rolnośrodowiskowy oraz inwestycje nieprodukcyjne” 
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Celem działania 2.2. „Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem 
dyrektywy 2000/60/WE” jest: 

„wsparcie rolników, którzy muszą realizować zobowiązania wynikające z faktu 
położenia gospodarstw na wyznaczonych obszarach Natura 2000 związanych z 
utrzymaniem stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach rolnych”.. 

  
Celem działania 2.3. „Program rolnośrodowiskowy oraz inwestycje nieprodukcyjne” jest  
 „poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 

 przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych 
rolniczo […] 

 odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód; 
 kształtowanie struktury krajobrazu […]” 

Korzystne dla koncepcji mogą być działania z takich pakietów jak: 
 Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone 

[…] działanie dostępne na wszystkich łąkach i pastwiskach, ale pod warunkiem 
prowadzenia produkcji zwierzęcej” 

 Pakiet 9. Inwestycje nieprodukcyjne […] 
 Działanie 10.1. Nasadzenie i utrzymanie zadrzewień”   
Beneficjentami tu mogą być producenci rolni. Programy te mogły by umożliwi ć świadome 
kształtowanie struktury krajobrazu w otoczeniu terenów intensywnej rekreacji w celu 
utrzymania malowniczej, atrakcyjnej wizualnie struktury terenów rolnych na 
problematycznych obszarach rozwijających się.  

W ramach działań 2.2. i 2.3. można doradzić rolnikom ubieganie się o dofinansowanie 
na potrzeby: 

 wprowadzania nasadzeń roślinnych osłaniających dysharmonijne elementy 
krajobrazu 

 utrzymania trwałych użytków zielonych w ekstensywnym użytkowaniu 
 utrzymania mozaikowej struktury gruntów itp. 

 
Ważniejszą grupę działań PROW 2007-2013 stanowi oś III.  Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w szczególności: 
 „Działanie 3.1. Różnicowanie w  kierunku działalności nierolniczej 
 Działanie 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
 Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi” 
 
Celem działania 3.1. „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest 

„tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego 
obszarów wiejskich przez wsparcie podejmowania lub rozwijania przez ludność 
rolniczą dodatkowej działalności w zakresie produkcji lub usług. […] 
W ramach działania mogą być wspierane projekty w zakresie 1. agroturystyki 2. usług 
w tym w szczególności […] usług turystycznych oraz związanych z wypoczynkiem …”. 

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne - rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy.  
W ramach działania 3.1. można zachęcić mieszkańców do ubiegania się o dofinansowanie na 
potrzeby: 

  dostosowania gospodarstw do wymogów agroturystyki - remonty, rozbudowa 
itp. 

 urządzenia prywatnych pól biwakowych, parkingów, kawiarenek 
 zorganizowania prywatnych atrakcji turystycznych np. stadniny z torem 

przeszkód dla koni, strzelnicy dla łuczników, wypożyczalni rowerów lub 
sprzętu wodnego itp. 
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„ Maksymalna wysokość pomocy udzielonej w ramach działania […] jednemu 
beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 100 tys. zł. […] Poziom 
pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych 
projektu. ” 

 
Celem działania 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  jest 

„poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich przez rozwój niektórych elementów małej infrastruktury. 
[…]Pomoc inwestycyjna udzielana będzie na realizację projektów w zakresie: 
- zaopatrywania w wodę i gospodarki ściekowej, 
- tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych …” 

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz organy 
wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach działania 3.2 można by 
dofinansować rozwiązanie problemu wywozu śmieci, uciążliwego przy nasilaniu ruchu 
turystycznego. Gospodarka ściekowa bezpośrednio przekłada się na czystość wody w rzece 
Liwiec (bardzo korzystna jest budowa kanalizacji w gminie Jadów). W ostatnich latach 
problematyczny staje się również problem dostępności wody mieszkańców doliny Liwca.  

„Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
Kwoty pomocy wynoszą: 
- dla projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2 500 tys. zł dla jednej gminy 
- dla projektów w zakresie gospodarki odpadami 200 tys. zł dla jednej gminy […]”. 

 
Szczególnie istotne dla koncepcji jest działanie 3.3 „Odnowa i rozwój wsi” . Celem działania 
jest: „stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i 
aktywizacja ludności wiejskiej poprzez: 

- podniesienie jakości życia i pracy na wsi, 
- podniesienie atrakcyjności turystycznej  i inwestycyjnej obszarów wiejskich,  
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, 
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i 
specyfiki obszarów wiejskich, 
- promocję obszarów wiejskich”. 

Działanie będzie wdrażane w ramach dwóch schematów. 
W schemacie I, którego beneficjentami mogą być gminy lub instytucje kultury, dla których 
organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,  

„wsparcie inwestycyjne przyznawane będzie na realizację na obszarach wiejskich 
projektów w zakresie: 
1) modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno- 

kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych, 
2) modernizacji przestrzeni publicznej, 
3) budowy lub modernizacji publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych i społeczno-kulturalnych, 
4) zakupu lub odnowy obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji 

budownictwa wiejskiego w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne, 
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 

obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci,[…]”. 
W schemacie II beneficjentami mogą być, oprócz wymienionych w schemacie I, również 
organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, np. aktywne na terenie 
opracowania stowarzyszenia mieszkańców.  
 „W zakres projektów wchodzą: 
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a) modernizacja i wyposażenie obiektów służących celom społecznym, kulturalnym 
lub promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury materialnej i niematerialnej; 

b) działania szkoleniowe i promocyjne służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego oraz promocji obszaru”. 

Zakres inwestycji, na realizację których można ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
działania 3.3 jest bardzo szeroki: 

 rozbudowa i modernizacja domu kultury i centrum sztuki regionalnej 
 budowa centrum białej broni 
 modernizacja przestrzeni publicznej przez wprowadzenie oświetlenia, 

ławeczek, śmietników wzdłuż tradycyjnych deptaków  
 wyposażanie placów zabaw, boisk sportowych 
 budowa infrastruktury publicznej związanej obsługą turystów: parkingi, 

sanitariaty, śmietniki, miejsca palenia ognisk, szałasy biwakowe, tablice 
informacyjne, pomosty, ujęcia wody, w sąsiedztwie kąpielisk, plaż i pól 
biwakowych 

 odnowa i konserwacja zabytków budownictwa regionalnego, kapliczek 
przydrożnych i miejsc pamięci 

 wznowienie nakładu folderu „Szlak kulturowy w dolinie Liwca” itp. 
„Poziom pomocy wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych”.  

Warunkiem pozyskania funduszy z tytuł działania 3.3 jest zgodność z Planem Odnowy Wsi, 
na obecnym etapie prac nad Liwcem niezbędne jest opracowanie takiego dokumentu. 
 
Wstępny projekt „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2007-2013” traktuje w Priorytecie VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i 
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”. Celem głównym tego priorytetu jest 

„Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-
gospodarczy regionu”. 

W ramach priorytetu  
„w celu poprawy poziomu dostępności do kultury realizowane będą projekty 

dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji publicznej infrastruktury kulturalnej 
przyczyniającej się do aktywnego udziału miejscowej społeczności w kulturze. Wsparcie mogą 
uzyskać projekty dotyczące rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie 
kultury oraz projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej, w 
tym interaktywnej sieci informacji internetowej.  
W ramach priorytetu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie, 
modernizacji oraz adaptacji obiektów i infrastruktury na cele turystyczne, sportowe  
i rekreacyjne. Wskazana jest realizacja projektów sieciowych tworzących spójny produkt 
turystyczny. W ramach priorytetu możliwe jest uzyskanie wsparcia na projekty dotyczące 
szlaków turystyczno-kulturowych. Działania promocyjne walorów turystycznych regionu są 
realizowane m.in. poprzez rozwój systemów i centrów informacji turystycznej, organizację 
wydarzeń turystycznych i imprez promocyjnych. Możliwa jest realizacja projektów 
polegających na przygotowaniu i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych  
i regionalnych produktów turystycznych. Do objęcia wsparciem kwalifikują się 
przedsięwzięcia dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji turystycznej, w tym 
interaktywnej sieci informacji internetowej” . 
 Innymi słowy priorytet przewiduje środki na rozwój infrastruktury turystycznej 
związanej zarówno ze środowiskiem kulturowym jak i usługami sportu i rekreacji.  

Beneficjentami mogą być zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i 
organizacje pozarządowe - aktywne na tym terenie. 
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V.  Materiały źródłowe 
 
-  „Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku” Załącznik do Uchwały IX-

61/03 Rady Powiatu Wołomińskiego. Wizja Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 
roku.  

- Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim, Raport 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Warszawie, WIOŚ, Warszawa 2002. 

- Plan Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego „Operat zagospodarowania 
turystycznego”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 2006 r. 

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006-2013 Załącznik do 
uchwały Nr XXXV-291/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku. 

- Program Małej Retencji Wodnej dla Województwa Mazowieckiego” Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, maj 2006. 

- Program Ochrony Przyrody z Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Łochów na okres 
01.01.2005-31.12.2014r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Warszawa 
RDLP Warszawa. 

- Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013” oraz  „Program 
rozwoju obszarów wiejskich”. 

- Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 –

wstępny projekt. 
- Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja - załącznik 

do  uchwały nr 78/06 z dn. 29-5-2006 roku).  
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów, 

„OPIAT”, Jadów - Warszawa 1997. 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, 

zespół autorski Doroty Gadomskiej, Warszawa 2004-2005. 
- Uchwała nr XII/123/2004 Rady Gminy Jadów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania gminy Jadów Dz. U. Woj. Maz. Nr 34 poz. 1046. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, 

poz.880 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. 

zm.). 
- Załącznik 3, D3. Rozporządzenie nr 36/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 30 września 

1993 roku w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. 
Woj.Siedl. Nr 8. poz. 166.). 

Strony internetowe: 
- www.npk.pl - strona Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 
- www.jadow.az.pl - strona urzędu gminy Jadów 
- www.gminalochow.pl - strona urzędu gminy Łochów 
- www.wertepowiec.pl - strona Łochowskiego Klubu Rowerowego 
- www.mrr.gov.pl - strona główna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
 
 


