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Zycie
Puszczy Mariańskiej

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczne - Społecznych zostało utworzone w roku 1997 z inicjatywy mieszkańców gminy Puszcza Mariańska. Ważniejszymi inicjatywami ruchu, było utworzenie Centrum Przedsiębiorczości i Agrobiznesu - w roku 1998 i Gminnego Centrum Informacji - w
. roku 2003. W minionych latach stowarzyszenie zrealizowało dużych 50 projektów społecznych, pozyskało na działalność i realizację swoich planów prawie trzy'miliony złotych. Duża jest skala przedsięwzięć podejmowanych na
rzecz mieszkańców gminy - młodzieży szkolnej, przedsiębiorców i ludzi mających lokalne pomysły, chcących pozyskać nowe kwalifikacje zawodowe, czy
bezrobotnych. W ostatnich latach dużą uwagę przywiązuje się do środowisk i
stowarzyszeń grupujących seniorów. O tym, co za przyczyną MRlES sprawiło jeszcze
większą aktywizację gminnej społeczności Puszczy Mariańskiej, mówiono podczas
jubileuszowego spotkania w piątek 6 października. Była to też okazja do spotkania się
ludzi, dzięki którym MRlES jest jednym z najbardziej prężnych stowarzyszeń nie
tylko na terenie Mazowsza Zachodniego.·
,
Gospodarzami jubileuszowego spotkania z
okazji 20-lecia mariańskiego Ruchu Inicjatyw
Ekonomiczno Społecznych w Puszczy Mariańskiej byli: prezes Jacek Zawadzki i Katarzyna Niewczas - koordynator, jak i dusza
tego, co dzieje się w stowarzyszeniu, Na sali
Domu Kultury w Puszczy Mariańskiej zebra-

się bardzo dużo, Misją MRlES jest wspieranie
inicjatyw i aktywizowanie lokalnej społeczności, podejmowanie działań na rzecz swojego
środowiska, a także prowadzenie akcji i szkoleń, nie tylko w skali gminy, ale i regionu ....
Wsłuchujemy się także w głosy naszych mieszkańców ipodejmujemy działania wynikające z

uuneu, z zajem mewiono O rucziacn, ktorży
odeszli, m.in. o dwóch pierwszych prezesach
- Stanisławie Kurcie i Krzysztofie Matusiaku. Podkreślano, że byli to ludzie bardzo zaangażowani na rzecz lokalnego środowiska,
poświęcający
swój czas stowarzyszeniu
i
mieszkańcom gminy.

Piękna misja MRIES
Zebranych powitał prezes Jacek Zawadzki,
a wśród gości byli: wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, wójt Michał Staniak, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele organizacji i stowarzy-szeń nietylkoz
gminy Puszcza Mariańska, a
także wielu przyjaciół stowarzyszenia, a ta Ii_sta w minionym dwudziestoleciu utworzyła się
'bardzo długa.
. - Przed 20. taty; w roku 1997, 2I .. mieszkańców naszej gminy postanowiło powołać stowarzyszenie, którego zadaniem było aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności. W minionych dwudziestu latach w naszej
gminie, za przyczyną Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno Społecznych, wydarzyło

możliwości wsparcia dla takich inicjatyw ... Za
mami jest okrągła liczba 50 zrealizowanych
dużych programów społecznych i odl l lat, od
kiedy jest prowadzona pełna księgowość, udało się nam pozyskać prawie 2,9 milionów złotych. .. - mówił prezes Jacek Zawadzki przedstawiając w telegraficznym skrócie wydarzenia i szereg akcji, inicjatyw i zadań realizowanych przez stowarzyszenie.
Obecnie w za-o
rządzie kierowanym przez gospodarza: spotkania jubileuszowego - Jacka Zawadzkiego
są: wiceprezesi - Bożena-Łukasik-Jędrzejewska i Radosław Kwiatkowski, członkami ~
Zofia Ogrodnik i Andrzej Lubecki Pracownikami biura stowarzyszenia są: Katarzyna Niewczas i Justyna Kowalczyk.
W minionym
czasie w stowarzyszeniu 'pracowało 34 stażystów z Powiatowego Biura Pracy w Żyrardowie, 10 'osób znalazło pracę w biurze stowarzyszenia, a 75 osób współpracowało
na
podstawie innych umów.

Stowarzyszenie w pigułce
Katarzyna

Niewczas

w telegraficznym

skrócie przypomniała dotychczasową działalność stowarzyszenia. Ta aktywność była różnorodna i polegająca na zaangażowaniu wielu
osób, aby działać na rzecz lokalnej społeczności Od roku 2003 były organizowane półkolonie dla dzieci. Podczas roku szkolnego działały warsztaty informatyczne. Wspierano nieformalne grupy młodzieżowe, działające na
terenie gminy. Podczas konferencjijubileuszowej bardzo dużo mówiono o wsparciu dla grup
nieformalnych takich jak: Koło Ekologiczne
"Robaczek", zespołem artystycznym "Rapsodia" i obecnej Galerii U NAS, powstałej w
roku 2011, z której stowarzyszenie jest najbardziej dumne. Współpracowano również ze
stowarzyszeniami sportowymi. Dzięki takiej
współpracy te środowiska mogły starać się o
dofinansowanie dla zaplanowanych przez siebie przedsięwzięć. Puszczańskie infocentrum
od roku 2003 dysponuje pracownią wyposażoną w 10 stanowisk komputerowych, biblioteczką anglojęzyczną i ekonomiczną oraz informatorami o krajowych i unijnych konkursach granatowych.
Podjęto współpracę ze
szkołami, a zajęcia w pomieszczeniach
stowarzyszenia cieszyły się dużym powodzeniem. Odbyło się również kilkanaście kursów
komputerowych. i zawodowych, a w sumie
kilkaset osób zdobyło nowe kwalifikacje, pomocne na rynku pracy. W roku 2005 otrzyma-

no tytuł najlepiej funkcjonującego Gminnego
Centrum Informacji na terenie województwa
mazowieckiego. Przed kilkunastoma lat rozpoczęto realizację pierwszych projektów unijnych i ten temat jest wciąż wiodącym w tej
działalności.

Ważna jest historia
MRIES dużą uwagę przywiązuje do promocji gminy, Zostały Wydane pierwsze w historii gminy pocztówki. Są wydawane foldery oraz mapy i przewodniki po gminie, zrealizowano duży projekt "Olszanka wczoraj i
dziś", oraz kolejne wydawnictwa
z cyklu:
"Wędrówki po gminie Puszcza Mariańska".
Została utworzona gminna strona internetowa. Lokalna społeczność bardzo pozytywnie
ocenia inicjatywy
podejmowane
przez
MRIES. Są one postrzegane jako element służący mieszkańcom w obecnych, wcale niełatwych czasach.
Od roku 2006 roku rozpoczęto realizację
projektu "Wyższe kwalifikacje szansą na restrukturyzację zawodową obszarów wiejskich".
Jego celem jest umożliwienie mieszkańcom podwyższenia kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do rynku pracy, były to kursy zawodowe, językowe. Tutaj dużą rolę spełniała dyrektor GCI, Elwira Koprowska-Skalska.

