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Gminy: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Raciąż, Miasto Raciąż,  Naruszewo,  Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski

09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 11, 

tel. 23 661 31 61, e-mail: biuro@lgdpm.pl 

www.lgdpm.pl
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Zakończyliśmy nabór wniosków 
na Podejmowanie działalności gospodarczej

 W dniu 11.09.2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 
zakresie: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej - przedsięwzięcie Firma z pomysłem. Wpłynęło 21 wniosków. Wszystkim 
wnioskodawcom gratulujemy pomysłów i dziękujemy za złożenie wniosków. Wnioski, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej zostały przekazane Radzie 
stowarzyszenia do dalszej oceny merytorycznej. O jej wynikach informujemy wnioskodawców listownie oraz publikując listy operacji wybranych i niewybranych  
na naszej stronie internetowej, w terminie do 35 dni od zakończenia naborów.  
 Wnioski, które zostaną wybrane przez Radę zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, który ma 3 miesiące na ich werykację. Wnioskodawcy, 
których wnioski nie będą kompletne lub będą wymagały poprawek, zostaną wezwani do uzupełnień w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Możliwa jest tylko 
jedna poprawka dlatego uczulamy i prosimy aby wnioskodawcy przygotowywali uzupełnienia starannie, kontaktując się z wyznaczonym, z ramienia Urzędu 
Marszałkowskiego, opiekunem projektu. W przypadku problemów i niejasności prosimy również o  kontakt z biurem LGD - Przyjazne Mazowsze.

Zarząd i Biuro LGD - Przyjazne Mazowsze
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W piątek, 21 lipca 2017 roku LGD - Przyjazne Mazowsze podpisała umowy z 
10 wybranymi w konkursie grantowym wnioskodawcami w ramach projektu 
Wspólna sprawa. Są to oddolne inicjatywy samych mieszkańców powiatu 
płońskiego, włączające i angażujące lokalną społeczność, realizowane przez 
stowarzyszenia i grupy nieformalne. Szczegółowe informacje o 
wydarzeniach są zamieszczane na naszej stronie internetowej 
www.lgdpm.pl w zakładce Wspólna sprawa. Projekt donansowany jest 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Joniecka Akademia Aktywnych – Małych i Dużych

Wspólna sprawa – inicjatywy mieszkańców Wspólna sprawa – inicjatywy mieszkańców 
powiatu płońskiegopowiatu płońskiego
Wspólna sprawa – inicjatywy mieszkańców 
powiatu płońskiego

Rodzina pszczela przykładem dla ludzi

Ziemniak łączy pokolenia
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Udział LGD- Przyjazne Mazowsze
Od lipca do września 2017 roku LGD - 
Przyjazne Mazowsze brała udział w 
wydarzeniach organizowanych przez gminy 
powiatu płońskiego oraz MODR Warszawa O/ 
Poświętne w Płońsku. Była też organizatorem 
wizyty studyjnej dla mazowieckich LGD do 
niemieckich LGD, od 30 lipca do 3 sierpnia,w 
ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Relacje z wydarzeń są 
zamieszczane na naszej stronie internetowej 
www.lgdpm.pl w aktualnościach. 
W wydarzeniach brali udział przedstawiciele 
Zarządu oraz pracownicy biura LGD- 
Przyjazne Mazowsze: Danuta Kucińska, 
Agnieszka Matoblewska, Katarzyna 
Zalewska, Edyta Olszewska, Dominika 
Zacieska.

25-lecie Gminy Raciąż

Festyn Rodzinny w Krysku

Jesienny Jarmark „od pola do stołu”
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w wydarzeniach lokalnych
Wizyta studyjna do Niemiec mazowieckich lokalnych grup działania

Szkolenie z opracowania Biznesplanu 
dla podejmujących działalność gospodarczą

XII Gminne Płońskie Dożynki
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Biuletyn Lider opracowany przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

DK: Większość Pana prac przedstawia 
pejzaże Sochocina i jego okolic, tematem 
Pana obrazów są m.in. rzeka Wkra, 
wiatrak w Milewie czy młyn nad Soną. 
Dlaczego wybiera Pan te właśnie miej-
sca?
SP: Urodziłem się w Nowogródku ale tu 
spędziłem  dzieciństwo, chodziłem do szkoły 
podstawowej, do 14 roku życia. Do liceum 
uczęszczałem w Nałęczowie ale bywałem w 
Sochocinie dosyć często. Tu mieszkała moja 
cała rodzina, tu są groby moich rodziców 
dlatego wciąż powracam do tego miejsca. 
Jestem z nim związany i to właśnie Sochocin  
jest dla mnie tak często inspiracją i tematem 
moich obrazów. Tu prowadziłem też plenery 
malarskie i warsztaty plastyczne w Gminnym 
Ośrodku Kultury.

DK: Jaka jest Pana ulubiona technika 
malarska i dlaczego?
SP: Najchętniej maluję akwarelą, w tej 
technice czuje się mocny ale wybieram także 
pastele, olej, ołówek, tusz, kredki. Bardzo lubię 
malować pejzaże, najchętniej w plenerze, 
przyroda wycisza a praca pochłania i wtedy 
troski znikają.

DK: Pana akwarele są jasne, pogodne i 
radosne, z przyjemnością się je ogląda. 
Jakie, obok pejzażu Sochocina i okolic, są  
jeszcze inne motywy Pana obrazów?
SP: Moje prace są pogodne bo mam w sobie 
spokój wewnętrzny, życzliwość do ludzi i 
świata a pomaga mi w tym wiara. Wybieram 
kwiaty, ptaki, motywy sakralne, mary-

nistyczne a także zagraniczne związane z 
wyjazdami; z Hawajów, Kalifornii. Niedawno 
malowałem całe przedszkole Nr 2 na 70-lecie, 
portrety wszystkich  dzieci, nauczycieli. 
Aktualnie wystawę moich prac można oglądać 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. 
Sienkiewicza w Płońsku.
 
DK: Wiemy ze źródeł lokalnych, że 
malarstwo nie jest Pana jedyną pasją, 
pisze Pan także wiersze i prozę i podobno 
pięknie śpiewa. Co w pana duszy gra i co 
chciałby Pan przekazać naszym czytel-
nikom?
SP: Piszę wspomnienia z lat dziecinnych, 
także opowiadania, na razie jeszcze do 
szuady, trochę mało czasu mam na pisanie, 
robię to najczęściej zimą. Bardzo lubię śpiewać, 
należałem do chóru szkolnego, zespołu muzyki 
dawnej przez ponad 20 lat, teraz śpiewam solo. 
Muzyka dawna, klasyczna dopełnia moje 
malarstwo, śpiew pomaga w wyciszeniu. 
Ukończyłem lologię romańską, uczyłem 
języka francuskiego od przedszkola po liceum  i 
wyższe seminarium duchowne. Mam więc 
różne doświadczenia, teraz też nie siedzę w 
domu i do tego zachęcam  innych. Trzeba 
wychodzić z domu, do ludzi, dużo rozmawiać i 
mieć rożne pasje, niekoniecznie artystyczne. 
Ogródek, pieczenie ciasta, czytanie książek, 
wszystkie te zajęcia wzbogacają  i urozmaicają 
życie. W mojej duszy gra muzyka dlatego wciąż 
maluję, śpiewam i uśmiecham się do ludzi.

DK: Dziękujemy za rozmowę

Maluję, śpiewam i uśmiecham się do ludzi
Wywiad z malarzem Panem Stanisławem Prokopczykiem przeprowadziła Danuta Kucińska
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Stanisław Prokopczyk, 
artysta malarz, urodził się w 1940 roku w Nowogródku. Chrzest otrzymał 
prawdopodobnie w tym samym kościele sióstr nazaretanek, w którym ponad 
140 lat wcześniej ochrzczony był Adam Mickiewicz. Po wojnie rodzina 
Prokopczyków zamieszkała w Sochocinie, gdzie Stanisław wychowywał się 
do czasów liceum. Obecnie mieszka w Warszawie ale utrzymuje stały kontakt 
z Sochocinem i to właśnie ta miejscowość i jej okolice jest wciąż źródłem jego 
inspiracji artystycznych. Z zawodu jest nauczycielem języka francuskiego, 
podyplomowo ukończył  Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego prace 
malarskie eksponowane były m.in. we Francji i w Kalifornii, na wielu 
wystawach krajowych oraz w płońskiej galerii „P” i Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sochocinie. Zamiłowany w śpiewie chóralnym, w przeszłości  był  
także członkiem chórów muzyki dawnej, występował z zespołem „Ars 
antiqua” i wciąż  śpiewa dużo pieśni solowych.

Prace Pana Stanisława Prokopczyka 

 Kościół w Smardzewie 

Stary wiatrak w Milewie

Plebania w Królewie


