
Jak powstała Lokalna Grupa 
Działania -Przyjazne Mazowsze

Jubileusz 10-lecia LGD-PM 

Lokalna Grupa Działania – Przy-
jazne Mazowsze powstała na bazie 
Mazowieckiego Stowarzyszenia 
Doradztwa Rolniczego (MSDR 
2003-2008) utworzonego przez 
Prezesa Grażynę Opolską. Stowa-
rzyszenie to zrealizowało 22 pro-
jekty, w tym międzynarodowe a 
także uczestniczyło w Schemacie 
I Pilotażowego Programu Leader+ 
(Schemat PPL+). 
Jego działania służyły rozwojowi 
obszarów wiejskich. Z inicjatywy 
prezesa, z chwilą uruchomiania 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, na 
Walnym Zebraniu Członków 
MSDR 30 lipca 2008 r. podjęto 
uchwałę w sprawie opracowania 
Lokalnej Strategii Rozwoju i doko-
nania zmian w statucie pozwalają-
cych w nowej formule i zmienionej 
nazwie, oddziaływać  na rozwój 
małych społeczności. Do LGD – 
Przyjazne Mazowsze przystąpiły 
gminy powiatu płońskiego – sek-
tor publiczny LGD, przedsiębiorcy 
– sektor gospodarczy oraz stowa-
rzyszenia i osoby fizyczne– sektor 
społeczny. W ten sposób miesz-
kańcy utworzyli trójsektorowe 
partnerstwo będące podstawą po-
dejścia Leader. Zmiany w statucie 
i zarządzie usankcjonowało Wal-
ne Zgromadzenie Członków dnia 
29.10.2008 roku i zapisy w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym.  Pierw-
szą strategię wypracowano w listo-
padzie 2008 r. podczas warsztatów 
z udziałem mieszkańców gmin: 
Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, 
Naruszewo, Nowe Miasto, Ojrzeń, 
Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski 
i Raciąż. Fundusze na realizacje 
warsztatów pozyskała pełniąca 
funkcję zastępcy prezesa MSDR 
Agata Sosińska, w ramach Pro-
gramu Leader +(Schemat PPL+). 
Kilkuosobowy zespół wolontariu-
szek, członkiń stowarzyszenia przy 
wsparciu prezes Grażyny Opol-
skiej przygotował dwa wnioski: 

„Wybór lokalnej grupy działania 
do realizacji lokalnej strategii roz-
woju” i „Funkcjonowanie lokal-
nej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja” w celu 
pozyskania środków z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach PROW Oś 4 Leader. LGD 
– Przyjazne Mazowsze złożyła 
je 15 stycznia 2009 r. do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. W maju 2009 r . 
Zarząd Województwa Mazowie-
ckiego wybrał 35 Lokalnych Grup 
Działania, w tym LGD – Przyjazne 
Mazowsze, do realizacji Lokalnych 
Strategii Rozwoju w ramach osi 4 
Leader PROW na lata 2007-2013. 
W minionej perspektywie dzięki 
pracy LGD – Przyjazne Mazow-
sze gminy, parafie, stowarzyszenia,  
rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkań-
cy z powiatu płońskiego, skorzy-
stali ze wsparcia finansowego w 
kwocie 9 mln 67 tys. zł  i zrealizo-
wali 140 projektów w ramach Lea-
der PROW na lata  2007 - 2013 (na 

stronie internetowej  www.lgdpm.
pl z prawej strony pod zakładka-
mi znajduje się publikacja Na ob-
szarze LGD-PM zaszła zmiana).  
LGD–Przyjazne Mazowsze podej-
mowała wiele dodatkowych inicja-
tyw służących rozwojowi obsza-
rów wiejskich, poznaniu dobrych 
przykładów w kraju i za granicą, 
popularyzowaniu dziedzictwa ku-
linarnego mazowieckiej wsi, roz-
woju przedsiębiorczości. Niektóre 
z nich zyskały uznanie i prestiż, 
przykładem jest propagowanie 
nowatorskiej metody poznawania 

małych ojczyzn z wykorzystaniem 
questu. Warsztaty i utworzenie qu-
estu pt. „Piachem, Pólką, lasem z 
ptasim kompasem” w 2014 roku 
eksperci unijni wpisali do bazy do-
brych praktyk Europejskiej Sieci 
Obszarów Wiejskich jako godne 
popularyzowania przez inne LGD. 
LGD–Przyjazne Mazowsze, w la-
tach 2014 - 2015, przeprowadziła 
konsultacje z mieszkańcami gmin 

powiatu płońskiego (do LGD 
przystąpiła gmina Czerwińsk nad 
Wisłą) i opracowała nową Lokal-
ną Strategię Rozwoju, szczegółowe 
zasady funkcjonowania stowarzy-
szenia, aby 31  grudnia 2015 roku 
złożyć wniosek  w konkursie na 
pozyskanie środków w ramach ini-
cjatywy Leader. Otrzymała 8 mln 
zł  na realizację Strategii Rozwo-

ju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność oraz 1,85 mln  zł na 
koszty bieżące i aktywizację z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, w ramach PROW na lata 
2014-2020. W obecnej perspekty-
wie mieszkańcy ubiegają się o do-
finansowanie projektów z zakresu 
przedsiębiorczości, współpracy 
gospodarczej. Stowarzyszenia, pa-

rafie i samorządy gminne zyskują 
środki na rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej, rekre-
acyjnej lub kulturalnej, zachowa-
nie dziedzictwa lokalnego, a także 
promowanie obszaru.  Złożono 
105 wniosków, większość projek-
tów jest w trakcie realizacji lub we-
ryfikacji przez UM.

Zarząd i pracownicy 2018 r.

Zarząd i pracownicy 2012 r.

LGD – Przyjazne Mazowsze serdecznie dziękuje wszystkim członkom 
stowarzyszenia a także naszym partnerom za wspólną, wieloletnią pracę w 
ramach Inicjatywy Leader. Dziękujemy za podejmowane inicjatywy, udział 

w przedsięwzięciach realizowanych  przez LGD-PM. Jesteśmy otwarci na 
Państwa potrzeby i pomysły, liczymy na dalszą dobrą współpracę na rzecz 

tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju małych społeczności. Hasło 
„Aktywność popłaca a współpraca wzbogaca” niech pozostanie naszym 

drogowskazem. Dziękujemy pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego za wsparcie merytoryczne oraz monitorowanie 

procesu wdrażania lokalnej strategii w ramach  RLKS.
                                                                                Zarząd LGD-PM

Członkowie Zarządu wraz z Prze-
wodniczącym Rady- 2014 r.



Wójt Gminy Nowe Miasto
Sławomir Dariusz Zalewski

Gmina Nowe Miasto w okresach 
programowania  2007-2013 i 
2014-2020 pozyskiwała środki ze-
wnętrzne na realizację zadań zwią-
zanych z infrastrukturą, edukacją, 
kulturą i rekreacją z różnych źró-
deł, zaś przy współpracy z LGD – 

Przyjazne Mazowsze Gmina re-
alizowała działania, w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „LEADER”, wspiera-
nego ze  środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) dzięki, którym 
udało nam się pozyskać środ-
ki w wysokości 249 441,75 zł. 
Powyższe wsparcie finansowe 
wykorzystane zostało w sposób 
racjonalny na realizację nastę-
pujących zadań:
,,I Jarmark Nowomiejski – od 
przeszłości do teraźniejszości” 
- Zadanie zrealizowano w 2012 
roku. Dofinansowanie w wyso-
kości 25 000,00 zł., Przebudowa 
i wyposażenie  terenu nad Za-
lewem Nowomiejskim. Zada-
nie zrealizowano w 2013 roku. 
Koszt inwestycji 204 837,10 zł 
w tym dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 131 353,30 
zł., ,,II Jarmark Nowomiejski 

– od przeszłości do te-
raźniejszości” - zadanie 
zrealizowano w 2013 
roku, dofinansowanie 
w wysokości 24 800,00 
zł., ,,III Jarmark Nowo-
miejski – od przeszłości 
do teraźniejszości” - za-
danie zrealizowano w 
2014 roku. Dofinanso-
wanie w wysokości 43 
288,45 zł., Urządzenie 
terenu sportowo – re-
kreacyjnego ,,KRAINA 
SKRZATA”. Teren wy-
posażono w siłownię 
zewnętrzną oraz plac 
zabaw dla dzieci. Za-
danie zrealizowano w 
2014 roku. Wartość 
całkowita projektu 81 
563,76 zł., dofinanso-
wanie w wysokości 25 
000,00 zł. 
Poza tym dnia 6 sierp-
nia 2018 roku w siedzi-
bie LGD – Przyjazne 
Mazowsze został zło-

żony wniosek o dofinansowanie 
zadania ,,Modernizacja boiska 
sportowego w Nowym Mieście” 
na kwotę 90 763,00 zł. Wniosek 
przeszedł ocenę formalną i został 
przekazany do dalszej oceny – me-
rytorycznej w Urzędzie Marszał-
kowskim w Warszawie. Czekamy 
zatem na jej wynik. 
Podjęliśmy także działania przygo-
towujące do aplikowania o środki 
finansowe w kolejnych naborach. 
Przygotowana została dokumenta-
cja projektowa budowy amfiteatru 
i zagospodarowania przestrzeni 
publicznej nad Zalewem Nowo-
miejskim oraz budowy pomostów 
(kładek) łączących brzegi Zalewu 
Nowomiejskiego z wyspami, wieży 
widokowej na jednej z wysp oraz 
ścieżek edukacyjnych.
Są to cele do osiągnięcia, potrzeba 
tylko czasu i odrobiny cierpliwo-
ści. Chciałbym aby mieszkańcy 
Gminy Nowe Miasto byli w pełni 
usatysfakcjonowani z efektów na-
szych działań.

Od 10 lat Gmina Raciąż jest 
członkiem Lokalnej Grupy Dzia-
łania – Przyjazne Mazowsze, ta 
rocznica jest dobrą okazją do 
krótkiego przedstawienia efek-
tów wzajemnej współpracy Gmi-
ny Raciąż z LGD – Przyjazne Ma-
zowsze. 
Zaangażowanie wielu osób w 
utworzenie LGD, a następnie roz-
wój jej działalności otworzył sa-
morządom lokalnym - gminom 
możliwość pozyskania środków 
finansowych na realizacje różno-
rodnych projektów, dzięki któ-
rym choć w części zaspakajane 
są potrzeby Mieszkańców Gminy 
Raciąż. W ramach Inicjatywy LE-
ADER udało sie pozyskać fundu-
sze z PROW w latach 2007-2013, 
w tym Małych Projektów oraz 
PROW 2014-2020, które przyczy-
niły się do polepszenia życia spo-
łeczności lokalnej oraz wpłynęły 
na rozwój gminy.
Naszym nadrzędnym celem jest 
poprawa infrastruktury wsi tak, 
aby mieszkańcom naszej gminy 
żyło się coraz lepiej. Na przełomie 
ostatnich kilku lat za kwotę po-
nad 400 tyś. zł wyremontowano i 

wyposażono świetlice wiejskie w 
Krajkowie, Jeżewie-Wesel, Szapsku 
i  Kraśniewie, gdzie prężnie działa 
Koło Gospodyń Wiejskich i brać 

strażacka. Wybudowano wielo-
funkcyjne, ogólnodostępne boisko 
sportowe w Krajkowie, z którego 
korzystają dzieci, młodzież oraz 
mieszkańcy z okolicznych miej-
scowości. Zaś najmłodsi milusiń-
scy mogą cieszyć się zabawą na 
urządzonym i wyposażonym placu 
zabaw w Krajkowie czy Gralewie. 
Przy szkole w Starym Gralewie 
utworzono Park dawnych maszyn 
i urządzeń rolniczych oraz ogólno-
dostępny plac zabaw. Dzięki temu 
projektowi dzieci mogą poznać 
maszyny rolnicze jakimi posługi-
wali się nasi przodkowie. 
W ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” wdrażając lokalne 
strategie rozwoju wybudowa-
no oświetlenie uliczne lampami 
solarnymi LED w miejscowości 
Cieciersk liczące 30 lamp wypo-
sażonych w panele solarne i tur-
biny wiatrowe za kwotę 154 tyś zł. 
Budowa oświetlenia w znacznym 
stopniu ułatwiła mieszkańcom ko-
rzystanie z chodnika prowadzące-
go z Ciecierska do Raciąża.
Od lat na terenie Gminy Raciąż 
działa zespół ludowy „Krajkowia-
cy”, który dzięki wsparciu finanso-

wemu jakie udało się pozyskać w 
ramach LEADER wzbogacił się o 
stroje łowickie. Takie same stroje 
otrzymał także zespół taneczny 
działający w szkole w Koziebro-
dach. Zaś koło teatralne funkcjo-
nujące od lat w szkole w Uniecku  
wzbogaciło się o stroje szlacheckie 
i  chłopskie, które młodzi aktorzy 
wykorzystują do swoich występów 
scenicznych. Na ten cel gmina po-
zyskała fundusze w wysokości 52 
tyś. zł.
Za pośrednictwem LGD gmina 
przygotowała i wydała folder pro-
mocyjny Gminy oraz nagrała film 
promujący lokalną twórczość kul-
turową Gminy Raciąż.
W 2018 roku zrealizowano za-
danie pod nazwą „Przywrócenie 
walorów historycznych poprzez 
odbudowę oraz wyposażenie sieci 
okopów wojskowych z 1915 roku 
w miejscowości Strożęcin ze stwo-
rzeniem przestrzeni turystycznej 
dla mieszkańców oraz turystów 
Gminy Raciąż”, które w szczegól-
ny sposób pokazuje historię zie-
mi raciąskiej oraz życie okopowe 
żołnierzy jakie w czasie Wielkiej 
Wojny toczyło się na terenie na-

szej Gminy. Dzięki takim inicjaty-
wom Gmina Raciąż ma możliwość 
stworzenia przyjaznych warunków 
mieszkańcom do spędzania wol-
nego czasu, odpoczynku, zwięk-
szenia atrakcyjności turystycznej. 
W ramach projektów realizowa-
nych przy udziale Lokalnej Grupy 
Działania – Przyjazne Mazowsze 
Gmina Raciąż pozyskała dofinaso-
wanie rzędu 440 tyś. zł, przy czym 
łączna wartość zadań sięga 1 mln 
zł. 

Ryszard Giszczak
Wójt Gminy Raciąż

GMINA NOWE MIASTO

GMINA RACIĄŻ

 Z okazji jubileuszu zwróciliśmy się do  gospodarzy naszych gmin z prośbą o podsumowanie wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju, poinformowanie mieszkańców o tym co dobrego udało się zrobić 

dla społeczności w ramach inicjatywy Leader,  na co należy postawić w kolejnym okresie programowania, 
jakie kierunki rozwoju obszaru wytyczyć.

Okopy 
w Strożęcinie 

Urządzenie 
terenu sportowo 
– rekreacyjnego 
Kraina Skrzata. 



MIASTO RACIĄŻ

Gmina Miasto Raciąż serdecz-
nie gratuluje jubileuszu 10-lecia 
funkcjonowania Lokalnej Grupie 
Działania - Przyjazne Mazowsze. 
Ponadto składa wyrazy uznania i 
dowody wdzięczności za owocną 
współpracę na rzecz realizacji LSR 
Zarządowi, członkom i sympaty-
kom LGD.  
Gmina Miasto Raciąż współpra-
cowała z LGD przy realizacji licz-
nych projektów, które obejmowały 
działania na szeroką skalę. Jestem 
dumny, że dzięki wspólnym dzia-
łaniom i pracy, w ramach Inicja-
tywy LEADER, udało się wprowa-
dzić tak liczne zmiany w mieście 
Raciąż. Korzyści są przede wszyst-

kim dla naszych mieszkańców, a to 
w działaniu samorządów jest naj-
ważniejsze. Przede wszystkim uda-
ło się zrealizować projekty popra-
wiające bezpieczeństwo drogowe, 
ulepszające warunki raciąskiego 
Centrum Kultury oraz umożliwia-
jące rozwój nowych form podtrzy-
mywania tradycji i zwyczajów oraz 
lokalnego folkloru.
Ważną kwestią dla mieszkańców 
było i jest jakość spędzania wol-
nego czasu. Budynek Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu wymagał natychmiasto-
wych remontów. Niezbędne środki 
na ten cel pozyskaliśmy w ramach 
inicjatywy LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 
Modernizacja budynku przebiega-
ła w dwóch etapach i obejmowała 
m.in. wymianę poszycia dachu, 
remont instalacji elektrycznej, 
remont instalacji wodno-kana-
lizacyjnej, instalacji centralnego 
ogrzewania oraz częściowo re-
mont i modernizację wnętrza sie-
dziby. Całkowite koszty projektu 
wyniosły 583 635,26 zł, a dofinan-
sowanie 299 785,00 zł. 
Ponadto z powyższego działania 
zrealizowano projekt dotyczący 
Poprawy jakości i bezpieczeństwa 

życia mieszkańców poprzez likwi-
dację barier architektonicznych 
oraz remont ciągów komunika-
cyjnych, w tym utwardzenie par-
kingu na ul. Sportowej, obniżenie 
krawężników w 20 miejscach. Cał-
kowite koszty projektu wyniosły 
109 786,39 zł a dofinansowanie 58 
587,00 zł.
W ramach współpracy z Lokalną 
Grupą Działania – Przyjazne Ma-
zowsze zrealizowano także projekt 
dotyczący zachowania kultury, 
historii oraz tradycji regionu – or-
ganizacja I Jarmarku Raciąskiego. 
Projekt w ramach działania „małe 
projekty” dotyczył organizacji wy-
darzenia, które przybliżyło miesz-
kańcom oraz gościom historię 
miasta oraz tradycji jarmarcznych 
na naszych terenach, gdzie jarmar-
ki odbywały się już od XII wieku. 
Całkowita wartość projektu 60 
148,99 zł a kwota dofinansowania 
to 40 063,73 zł.
Z dofinansowań w ramach Inicja-
tywy LEADER korzystają także 
mieszkańcy Raciąża, w ostatnim 
czasie pozyskano dwa dofinanso-
wania dla stowarzyszeń. Pierw-
szym z beneficjentów była OSP w 
Raciążu z projektem dotyczącym 
budowy placu rekreacyjno-sporto-
wego w Mieście Raciąż w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020. Projekt 
jest realizowany w partnerstwie z 
Gminą Miasto Raciąż oraz Spół-
dzielnią Mieszkaniową w Raciążu. 
Wysokość dofinansowania wy-
niosła 100 % a wartość projektu 
to 298 461,00 zł. Ponadto grant w 
wysokości 10  000,00 złotych na 
statutową działalność pozyskało 
Regionalne Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu. W ramach 
pozyskanych środków członkowie 
stowarzyszenia będą realizowali 
działania mające na celu przekazy-

wanie zwyczajów i tradycji młod-
szym pokoleniom – w ramach 
wymiany wiedzy i doświadczeń 
między pokoleniami. Ponadto wy-
dadzą album ukazujący ich twór-
czość, m.in. rękodzielniczą, malar-
ską, literacką. 
Liczymy, że na tym nasza współ-
praca się nie zakończy i jeszcze 
nieraz będzie nam dane współ-
pracować z LGD - Przyjazne Ma-
zowsze w celu rozwijania miasta 
Raciąża. Inicjatywa LEADER daje 
wiele możliwości przede wszyst-
kim mieszkańcom i to dla nich 
chcemy podejmować co raz to 
nowe działania. 

Burmistrz 
Miasta Raciąż 

Mariusz Godlewski

GMINA ZAŁUSKI
Leader jest innowacyjnym podej-
ściem w ramach unijnej polityki 
rozwoju obszarów wiejskich. Jest 
on sposobem na mobilizowanie i 
realizowanie rozwoju wsi wśród 
lokalnych społeczności wiejskich.
Mieszkańcy, stowarzyszenia, a tak-
że urząd gminy Załuski przez 10 
lat mieli możliwość korzystania z 
założeń i środków Leader. 
Nasza społeczność miała możli-
wość uczestniczenia w wielu szko-
leniach, warsztatach i spotkaniach. 
Dzięki zaangażowaniu społeczno-
ści lokalnej zrealizowaliśmy takie 
projekty jak organizacja imprezy 
plenerowej integrującej mieszkań-
ców „Festiwal Truskawki”, który 
od 2011 roku promuje nasze lokal-
ne „złoto” czyli uprawę truskawek 
i owoców miękkich na naszym 
terenie. Powstały place zabaw dla 
dzieci oraz punkt informacji tury-
stycznej. Odbyło się wiele spotkań 
w ramach zrealizowanego projektu 
„Z kulturą i sztuką na co dzień”. 
Zarówno dzieci, młodzież, dorośli 
i seniorzy mieli możliwość uczest-
niczenia w tymże projekcie. 
Gmina Załuski złożyła w ramach 

programu LEADER, działanie 
„Małe Projekty” przez Lokalną 
Grupę Działania - Przyjazne Ma-
zowsze, 6 wniosków na kwotę 159 
893,10 zł (kwota dofinansowania z 
UE, koszt całkowity 508 545,79 zł). 
W ramach Odnowy wsi pozyskała 
314 502,23 zł na zadanie „Moder-
nizacja istniejącego boiska wraz z 

utworzeniem kompleksu sportowo 
– rekreacyjnego w miejscowości 
Nowe Wrońska” (koszt całkowity: 
486  065,68 zł) oraz 416  263,28 zł 
na operację „Modernizacja wraz z 
budową kotłowni gazowej budyn-
ku z siedzibą punktu informacji 
turystycznej i pracowni kompute-
rowej w Załuskach oraz budowa 

placów zabaw w miejscowościach 
Szczytno, Kamienica i Stróżewo” 
(koszt całkowity 416 263,28 zł).
Stosując podejście LEADER, spo-
łeczności lokalne przyjęły odpo-
wiedzialność za decydowanie i 
kształtowanie własnego środowi-
ska życia i pracy. Jestem przekona-
ny, że ta inicjatywa społeczności i 
ich rola w rozwoju obszarów wiej-
skich powinna dalej się rozwijać.
Należy postawić na: Czyste środo-
wisko = odnawialne źródła ener-
gii; wspieranie, rozwój i promocje 
lokalnych organizacji oraz pro-
duktów lokalnych; rewitalizację 
dziedzictwa wiejskiego (obiektów 
zabytkowych); promocję turystyki 
wiejskiej (gospodarstwa agrotury-
styczne).
Podejście Leader powinno za-
chęcać partnerów społeczno-go-
spodarczych do współpracy, do 
wytwarzania dóbr i usług generu-
jących maksymalną wartość doda-
ną na naszym terenie. 
Należy też iść w kierunku popra-
wy środowiska naturalnego, re-
staurowania obiektów architekto-
nicznych i zabytkowych, turystyki 

wiejskiej, poprawy relacji między 
producentami i konsumentami.
 Doświadczenia pokazują, że po-
dejście Leader może przyczynić się 
do realnej zmiany w codziennym 
życiu ludzi na obszarach wiejskich. 
Program ten odgrywa ważną rolę 
w poszukiwaniu innowacyjnych 
rozwiązań dla problemów wsi i 
rozwijania zdolności lokalnych 
oraz wykorzystywania ich do in-
tegracji lokalnych społeczności i 
realizowania potrzeb społeczności 
wiejskich.

Wójt Gminy Załuski 
Romuald Woźniak

Sala Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Raciążu. 

Festiwal Truskawki 2012 r.  



Jak wynika z obserwacji ostat-
nich lat LEADER sprzyja lepsze-
mu wykorzystaniu potencjału 
rozwojowego terenów, poprawie 
ich konkurencyjności jako miej-
sca zamieszkania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
przyczynia się do aktywizacji oraz 
współpracy lokalnych środowisk. 
Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy 
mogą uczestniczyć w różnego ro-
dzaju szkoleniach, mając dostęp 
do finansowania swoich projektów 
ze środków zewnętrznych. 

W ramach Inicjatywy Leader na 
terenie Gminy Joniec zrealizo-
wano następujące projekty: Gmi-
na Joniec - „Wykonanie obiektu 
sportowo-rekreacyjnego Pod przy-
jaznym skrzatem”. W ramach 
projektu wykonano ogrodzenie, 
parking, boisko oraz dostarczono 
i zamontowano małą architekturę 
(ławki betonowe, kosz, tablicę in-
formacyjną). Mieszkańcy (osoby 
fizyczne) - „Paro-chatka Skrzatka 
sauna i grill zewnętrzny”. W ra-
mach projektu zakupiono saunę 

zewnętrzną i grilla gastronomicz-
nego w celu udostępniania ich tu-
rystom i mieszkańcom odwiedza-
jącym Przystań Kajakową KAJA 
w Sobieskach nad Wkrą. Sauna 
może pomieścić do 8 osób jedno-
cześnie, grill obsłuży ok. 30 osób. 
„Mały Skrzat Pędziwiatr” - wypo-
życzalnia rowerów. Operacja pole-
gała na zakupie 15 sztuk rowerów 
celem udostępniania ich turystom 
i mieszkańcom odwiedzającym 
Przystań Kajakową KAJA w Sobie-
skach nad Wkrą. „Zakup maszyn 
i urządzeń oraz utwardzenie placu 
manewrowego”. Realizacja projek-
tu umożliwiła rozwinięcie działal-
ności pozarolniczej poprzez pro-
wadzenie usług polegających na 
zagospodarowaniu terenów zieleni 
oraz sprzątaniu. Usługi są świad-
czone na terenie gminy Joniec oraz 
gmin z nią sąsiadujących. „Przy-
gotowanie terenu pod budowę”. W 
ramach projektu kupiono: miniko-
parkę, przyczepo-lawetę, agregat 
tynkarski, zacieraczkę do tynków. 

W trakcie rozliczania jest projekt 
Gminy Joniec: „Wyposażenie si-
łowni zewnętrznej, placu zabaw 
oraz budowa zadaszonej sceny dla 
celów rekreacyjno-sportowych”. 
W ramach projektu wybudowano 
scenę zadaszoną oraz zakupiono i 
zamontowano urządzenia siłowni 
zewnętrznej i placu zabaw (bie-

gacz i orbitrek na pylonie, surfer i 
twister na pylonie, krzesło do wy-
ciskania pojedyncze na pylonie, 
wioślarz pojedynczy wolnostojący, 
regulamin siłowni, ławki bez opar-
cia, kosze drewniane, regulamin 
A4 z daszkiem oraz sześciokąt 
sprawnościowy).

Mając na uwadze dotychczaso-
wą współpracę z Lokalną Grupą 
Działania - Przyjazne Mazowsze, 

jesteśmy przekonani, że nadal bę-
dziemy mogli jako Beneficjenci 
korzystać z dofinansowania pla-
nowanych zadań. Chcemy aby nasi 
mieszkańcy również mogli rozwi-
jać swoje przedsiębiorstwa oraz 
gospodarstwa rolne. Wiemy, że 
dzięki wsparciu ze środków LEA-
DER może powstać wiele inicjatyw 
pobudzających oraz rozwijających 
społeczność naszej małej ojczyzny 
oraz sąsiednich gmin.

GMINA JONIEC

Siłownia zewnętrzna w Jońcu. 

GMINA BABOSZEWO

W związku z Jubileuszem 10-lecia 
LGD – Przyjazne Mazowsze nie-
zwykle miło mi poinformować, jak 
wiele udało się Nam dokonać. 
W ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju 
– odnowa i rozwój wsi” Gmina 
Baboszewo zrealizowała 4 za-
dania o wartości 1  653 715,03 
zł: „Budowa i remont chodników 
oraz wymiana lamp oświetlenia 
ulicznego w Baboszewie”, „Budo-
wa oświetlenia ulicznego w Ba-

boszewie przy ulicach: J. A. Bro-
deckich, Polnej i Brzeskiej oraz w 
Brześciu”, „Przebudowa i wypo-
sażenie świetlicy w Goszczycach 
Średnich”, „Remont i wyposażenie 
świetlic wiejskich w Cywinach 
Wojskich i Dziektarzewie”. 
W ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii roz-
woju – małe projekty” Gmina 
Baboszewo zrealizowała 7 zadań 
o wartości 332 581,42 zł: „Opra-
cowanie oraz wydanie folderu in-
formacyjnego „Gmina Baboszewo 
– Przyjazna Gmina”, „Szlakiem 
tradycji i kultury wsi polskiej”, 
„Organizacja plenerowej impre-
zy kulturalno – rekreacyjnej pn. 
„Powitanie lata 2012” w Babosze-
wie”, „Śladami Horacego z Ma-
zowsza”, „Organizacja plenerowej 
imprezy rekreacyjno – sportowej 
pn. „Powitanie lata 2013” w Ba-
boszewie”, „Organizacja plene-
rowej imprezy rekreacyjnej pn. 
„Powitanie lata 2014 w Babosze-
wie”, „Utworzenie ogólnodostęp-
nego placu zabaw „Mały skrzat”  

w Baboszewie”. 
W ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego 
PROW na lata 2014 – 2020 Gmi-
na Baboszewo pozyskała dofi-

nansowanie na realizację operacji 
„Rozbudowa ścieżki pieszo – ro-
werowej poprzez budowę oświet-
lenia w miejscowości Sokolniki 
Nowe” w wysokości 178 749,00 zł.  
Mam nadzieję, że w kolejnym 

okresie programowania wytyczone 
kierunki rozwoju pozwolą na rea-
lizację zadań infrastrukturalnych, 
w tym m.in. budowę chodników, 
oświetlenia drogowego, infra-
struktury sportowej.  

Tomasz Sobecki
Wójt Gminy Baboszewo

Wójt Gminy Joniec 
Marek Czerniakowski

Powitanie lata w Baboszewie 2014 r. 



Pozyskanie finansowych środków 
pozabudżetowych jest bardzo waż-
nym czynnikiem w kształtowaniu 
wizerunku gminy oraz postrzega-
niu jednostki samorządu teryto-
rialnego jako instytucji kreatyw-
nej, nowoczesnej z innowacyjnym 
podejściem do realizacji zadań za-
pisanych w ustawie z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. 
Gmina Dzierzążnia przy udziale 
Lokalnej Grupy Działania-Przyja-
zne Mazowsze pozyskała środki na 

następujące operacje:
I. W ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwo-
ju” objętego PROW na lata 2007 
– 2013 w zakresie małych projek-
tów: „Remont połączony z moder-
nizacją łącznie z wyposażeniem 
świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Starczewo Wielkie” (całkowity 
koszt operacji: 32.688 zł, kwota 
otrzymanej pomocy: 19.305,39 zł); 
„Spacer po Gminie” – opracowanie 
i wydanie folderu oraz gadżetów 
promujących Gminę Dzierzążnia” 
(całkowity koszt operacji: 8 485,06 
zł., kwota otrzymanej pomocy: 
5.053,00 zł).
II. W ramach 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój 
wsi”: „Remont nawierzchni placu 
przy Ośrodku Zdrowia w Dzie-
rzążni” (całkowity koszt operacji: 
80 050,87 zł, kwota otrzymanej 
pomocy: 52.065,00 zł); „Remont 
i wyposażenie świetlic wiejskich 
w miejscowościach: Dzierząż-
nia, Kadłubowo i Wierzbica Pań-
ska” (całkowity koszt operacji: 
78.319,65 zł, kwota otrzymanej 
pomocy: 44.766,68 zł); „Remont 
nawierzchni placu przy Urzędzie 
Gminy w Dzierzążni” (całkowity 

koszt operacji: 56.159,66 zł, kwota 
otrzymanej pomocy: 36 526,00 zł).
Do podstawowych kierunków 
rozwoju Gminy Dzierzążnia na-
leżą: rozwój i poprawa infrastruk-
tury drogowej, poprawa jakości i 
zwiększenie dostępności do usług 
publicznych, rozwój przedsiębior-
czości i zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej Gminy Dzierzążnia, 
działania na rzecz upowszech-
niania turystyki, sportu i rekrea-
cji oraz aktywnego wypoczynku 

mieszkańców; rozbudowa sieci ga-
zociągowej. Mamy świadomość, że 
nie będzie to łatwe, ale właśnie tu 
otwiera się pole do jak najściślej-
szego współdziałania władz gminy 
i jej obywateli, by jak najlepiej wy-
korzystać środki i możliwości, któ-
rymi dysponujemy, oraz zdobywać 
te, na które są szanse. Mamy na-
dzieję, że taki społeczny klimat ak-
tywności i współpracy, do którego 
dążymy i który staramy się dostęp-
nymi nam środkami wytworzyć, 

pobudzi z jednej strony aktywność 
(biznesową, zawodową, społeczną, 
kulturalną) samych mieszkańców 
zachęci i przyciągnie wszystkich 
tych, którzy chcieliby w naszej 
gminie prowadzić działalność go-
spodarczą, pracować czy po prostu 
odpoczywać. Liczymy na dalszą 
dobrą współpracę na  rzecz roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność z LGD-Przyjazne Ma-
zowsze.

GMINA NARUSZEWO

GMINA DZIERZĄŻNIA

Jubileusz 10-lecia funkcjonowania 
LGD-Przyjazne Mazowsze to do-
skonała okazja do podsumowania 
współpracy Gminy Naruszewo ze 
Stowarzyszeniem oraz podzięko-
wanie Zarządowi, członkom i sym-
patykom LGD za pracę na rzecz 
realizacji LSR. 
Jako Wójt Gminy Naruszewo bar-
dzo się cieszę z tego, co udało się 
dotychczas zrobić. Dzięki bardzo 
dobrej współpracy z LGD-Przyja-
zne Mazowsze, w ramach Inicja-
tywy LEADER, udało się zrealizo-
wać szereg projektów dla Gminy 
Naruszewo i jej Mieszkańców, za-

równo z PROW-u, jak również z 
Małych Projektów. To inwestycje, 
które służą rozwojowi gminy oraz 
polepszają życie Mieszkańców.
Naszym priorytetem jest dbałość 
o infrastrukturę sportowo - re-
kreacyjną w naszej gminie. Za 
kwotę 500 tyś. zł (dofinansowanie 
- 262 tyś. zł) zagospodarowaliśmy 
odpowiednio otoczenie szkół. Po-
wstały place zabaw w Nacpolsku, 
Radzyminku i Krysku, wybudo-
waliśmy boisko do gry w siatków-
kę w Nacpolsku oraz boisko do 
gry w piłkę nożną w Radzymin-
ku. Stworzone zostały warunki do 
wspólnego spędzania czasu oraz 
odpoczynku. Dzieci zyskały nowe 
miejsca, w których mogą trenować 
nie tylko swoje ciało, ale również 
umiejętności społeczne polegające 
na nauce współpracy oraz współ-
zawodnictwa.
Niezwykle istotną kwestią z punk-
tu widzenia Mieszkańców są spra-
wy związane ze stanem dróg, chod-
ników i parkingów. Z LEADER-a 
pozyskaliśmy środki finansowe 
na budowę chodników w Nacpol-
sku i Żukowie oraz zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej po-
przez rewitalizację ul. Wspólnej w 

Nacpolsku za łączną kwotę 845 tyś. 
zł (dofinansowanie - 437  tyś. zł). 
W ramach projektów wykonano 
nowe chodniki, progi zwalniające, 
miejsca postojowe dla pojazdów, 
a także wymieniono nawierzchnię 
bitumiczną. Zdecydowanie popra-
wiło się bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu drogowego, wizerunek 
miejscowości oraz standard życia 
społeczności lokalnej.
Z Małych Projektów wyposażyli-
śmy świetlicę wiejską w Radzymi-
nie. Zakupiliśmy meble kuchenne, 
sprzęt AGD i RTV, zastawę stoło-
wą, krzesła i stoły, stół do tenisa, 
cymbergaja, bilarda, sprzęt na-
głaśniający za łączną kwotę 25 tyś. 
zł. Od marca 2018 r. w świetlicy 
realizowany jest ciekawy projekt, 
którego celem jest zagospodaro-
wanie czasu najmłodszych naszych 
mieszkańców. Wykwalifikowane 
osoby prowadzą zajęcia świetlico-
we – głównie plastyczne. Dzieci, 
pod kierunkiem pedagogów, po-
znają nowe techniki zdobienia i 
wykonywania ozdób, kartek oko-
licznościowych, origami i wiele in-
nych. Świetlica jest wykorzystywa-
na również do organizacji spotkań 
mieszkańców, zebrań wiejskich 

oraz imprez okolicznościowych.
Coraz częściej o dofinansowanie w 
ramach Inicjatywy LEADER ubie-
gają się również parafie z terenu 
gminy Naruszewo. Księża z suk-
cesem pozyskują środki unijne na 
odnowę obiektów sakralnych oraz 
zagospodarowanie terenów przy-
kościelnych.
Na pewno dużo udało się zrobić, 
ale wiele jeszcze przed nami. Nie 
wystarczy tylko pozyskać wsparcie. 
Trzeba jeszcze zrealizować projekt 
oraz go rozliczyć. Oczywiście, na 
każdym z tych etapów Biuro LGD 

służy pomocą. Pamiętam jak bli-
sko dziesięć lat temu rozpoczyna-
liśmy prace nad przystąpieniem do 
LGD. Było wiele wątpliwości. Dziś 
widzimy konkretne efekty.
Uważam, że Wsparcie dla rozwo-
ju lokalnego w ramach Inicjatywy 
LEADER to bezdyskusyjny impuls 
rozwojowy i lekarstwo na wiele in-
westycyjnych bolączek. Widać go-
łym okiem, że mamy do czynienia 
w gminie z potężnymi zmianami 
dzięki pozyskanym przez nas pie-
niądzom unijnym.Beata Pierścińska

Wójt Gminy Naruszewo

Witold Pająk
Wójt Gminy Dzierzążnia

Plac w Skołatowie

Budowa placu zabaw 
w Radzyminku 



GMINA PŁOŃSK

Punktem wyjścia dla podjęcia ini-
cjatywy i działania w ramach Lea-
der były potrzeby i aspiracje zgła-
szane przez mieszkańców Gminy 
Płońsk. 
Analiza wniosków mieszkańców 
pozwoliła stworzyć wspólny obraz 
potrzeb społeczności lokalnej 
różnej pod wieloma względami, 
ale jak się okazuje podobnej pod 
kątem jakości życia, problemów 
społecznych oraz aktywności spo-
łecznej. Staramy się jako gmina 
wykorzystywać każdą możliwość 
pozyskania środków zewnętrz-
nych na finansowanie inwestycji 
jak i innych ciekawych projektów, 
na które zwykle brakuje środków 
własnych, gdyż zawsze są inne, 
ważniejsze zadania do realizacji. 
Taką szansę dał nam właśnie LEA-
DER, który funkcjonuje w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
Zrealizowano następujące in-
westycje z udziałem środków z 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: w zakresie działania 

413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe 
Projekty”. „Zagospodarowanie te-
renów rekreacyjno – sportowych 
w miejscowości Skarżyn”. Dofi-
nansowanie: 94 256,00 zł. „Re-
mont budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Ćwiklin”. Dofinan-
sowanie: 128 354,00 zł.  „Zagospo-
darowanie terenu wokół świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ćwiklin”. 
Dofinansowanie: 110  063,00 zł. 
„Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w Strachowie”. 
Dofinansowanie: 107 313,00 zł. 
„Remont i przybudowa świetlicy 
wiejskiej wraz z zagospodarowa-
niem terenów rekreacyjno-spor-
towych w m. Słoszewo Kolonia”. 
Dofinansowanie: 411 353,00 zł. 
„Wyposażenie przyjaznego miej-
sca do spędzania wolnego czasu na 
terenie mazowieckiej wsi, którym 
jest świetlica wiejska w miejscowo-
ści Cempkowo, służąca mieszkań-
com i turystom Powiatu Płońskie-
go”. Dofinansowanie: 19 950,35 zł. 
„Wyposażenie przyjaznego miej-
sca do spędzania wolnego czasu na 
terenie mazowieckiej wsi, którym 
jest świetlica wiejska w miejsco-
wości Skarżyn, służąca mieszkań-
com i turystom Powiatu Płońskie-
go”. Dofinansowanie: 21 566,73 
zł. „Wyposażenie przyjaznego 
miejsca do spędzania wolnego 
czasu na terenie mazowieckiej 
wsi, którym jest świetlica wiejska 
w miejscowości Słoszewo Kolonia 

służąca mieszkańcom i turystom 
Powiatu Płońskiego”. Dofinanso-
wanie: 19 312,24 zł. „Wyposażenie 
przyjaznego miejsca do spędzania 
wolnego czasu na terenie mazo-
wieckiej wsi, którym jest świetli-
ca wiejska w Szerominku służąca 
mieszkańcom i turystom Powiatu 
Płońskiego”. Dofinansowanie: 10 
946,36 zł.  
Ponadto zorganizowano wiele 
uroczystości w ramach inicjatywy 
Leader PROW na lata 2007 – 2013. 
Zrealizowano następujące projek-
ty: „Organizowanie wolnego czasu 
na terenie mazowieckiej wsi po-
przez obchody V Płońskich Gmin-
nych Dożynek 2010 w Arcelinie”. 
Dofinansowanie: 24 819,53 zł. 
,„Organizowanie wolnego czasu na 
terenie mazowieckiej wsi poprzez 
obchody VI Płońskich Gminnych 
Dożynek 2011 w Arcelinie”. Dofi-
nansowanie: 12 892,62 zł., „Orga-
nizowanie wraz z Gminą Płońsk 
wolnego czasu na terenie mazo-
wieckiej wsi poprzez obchody VII 
Płońskich Gminnych Dożynek 
2012 w Lisewie”. Dofinansowanie: 
22 652,53 zł. ,„Organizowanie wol-
nego czasu na terenie mazowie-
ckiej wsi poprzez obchody VIII 
Płońskich Gminnych Dożynek 
2013”. Dofinansowanie: 23 960,00 
zł.
„Organizowanie wolnego cza-
su na terenie mazowieckiej wsi 
poprzez obchody IX Płońskich, 
Gminnych Dożynek 2014”. War-
tość dofinansowania: 50 000,00 
zł., Wniosek o przyznanie pomocy 
na realizację Projektu.: „Obcho-

dy 91 rocznicy Bitwy Arcelińskiej 
w celu upamiętnienia wydarzeń 
historyczno-kulturalnych w obro-
nie Płońska”. Wartość dofinan-
sowania: 19 954,22 zł. „Obchody 
92 rocznicy Bitwy Arcelińskiej 
w celu upamiętnienia wydarzeń 
historyczno-kulturalnych w obro-
nie Płońska”. Wartość dofinan-
sowania: 24 999,85 zł. „Obchody 
94 rocznicy Bitwy Arcelińskiej w 
celu upamiętnienia wydarzeń hi-
storyczno-kulturalnych w obronie 
Płońska”. Wartość dofinansowania: 
49 979,20 zł.
Projekty, które udało nam się 
zrealizować w znacznym stop-
niu przyczyniły się do rozwoju 
Gminy jako jednego z elementów 
realizacji strategii rozwoju całe-
go obszaru powiatu płońskiego  
i doskonale wpisały się w działania 
w ramach Leadera. To właśnie ak-
tywność wielu podmiotów i osób 
mieszkających na terenie powiatu 
płońskiego zaowocowała utwo-
rzeniem partnerstwa w formie lo-
kalnej grupy działania. Powstanie 

Stowarzyszenia LGD - Przyjazne 
Mazowsze było podstawą do roz-
wijania wzajemnej współpracy i 
zaspokajania tych potrzeb, które w 
pojedynkę żaden z partnerów nie 
byłby w stanie zrealizować.
Jako członek partnerstwa lokalne-
go myślę, iż wypracowany dialog 
między nami bardzo dobrze się 
rozwija i umożliwia coraz efektyw-
niejsze rozwiązywania lokalnych 
problemów. Z drugiej strony ra-
zem stanowimy ogromny poten-
cjał, który daje wiele nowych moż-
liwości. 
W latach 2007-2013 Polska otrzy-
mała bardzo duże fundusze, które 
należało wydać efektywnie tak aby 
dogonić szybko rozwijające się 
kraje wspólnoty europejskiej. Czas 
ten był dla nas wszystkich przede 
wszystkim czasem nauki i zdoby-
wania doświadczeń. Na podsta-
wie doświadczeń wiemy już, które 
zadania są dla nas strategiczne, 
które winniśmy jeszcze bardziej 
wzmacniać, tak aby jeszcze lepiej 
wykorzystywać pozyskane środki 
i pełniej przyczyniać się do zmian 
naszych „małych ojczyzn”.

Wójt Gminy Płońsk 
Aleksander Jarosławski

Świetlica w Skarżynie
Projekty za pośrednictwem LGD-
-PM realizowały gminy, parafie, 

przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje 
pozarządowe. Dzięki temu na na-

szym obszarze odnowiono zabytko-
we kościoły, tworzono i rozwijano 
firmy, budowano  i wyposażono 

obiekty kulturalne, sportowe i rekre-
acyjne, realizowano imprezy i ważne 
dla lokalnej społeczności  wydarze-
nia. Ogółem LGD-PM pozyskała na 

LSR prawie 20 mln złotych.






