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Warsztaty z ozdób choinkowych
W dniu 2 grudnia 2017 r. LGD - Przyjazne Mazowsze zorganizowała warsztaty z 
ozdób choinkowych, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Raciążu. Zajęcia prowadziła Pani Teresa Ruszkowska, która 
podzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu wykonywania ozdób 
choinkowych. Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy obszaru Lokalnej 
Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze, którzy otrzymali potrzebne materiały do 
wykonania bombek metodą karczochową. Ozdabiano bombki  sznurkiem, 
cekinami, gipiurą, wstążkami.
Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Frekwencja znacznie 
przekroczyła planowaną liczbę uczestników. Zaangażowanie grupy wskazywało, 
że tematyka warsztatów w pełni odpowiadała ich oczekiwaniom. Z rąk naszych 
uczestniczek wyszły piękne ozdoby świąteczne. Warsztaty minęły w miłej i 
twórczej atmosferze.

Edyta Olszewska

Każdy wnioskodawca, który złożył 
wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
naborów prowadzonych przez Lokalną 
Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze, 
zmierzył się trudnościami jakie trzeba 
„przejść” aby aplikować o środki unijne. 
Przede wszystkim trzeba zapoznać się z 
procedurami oceny i wyboru projektów oraz 
instrukcją wypełniania wniosków. Wiadomo 
nie od dziś, że aby otrzymać pomoc nansową 
na dany projekt nie tylko należy bardzo 
dokładnie opisać na czym on będzie polegał 
ale także zebrać mnóstwo dokumentów, które 
trzeba dołączyć przy składaniu wniosku. 
Powinien spełnić określone kryteria, które są 
oceniane przez Radę Stowarzyszenia skła-
dającą się z 15 osób. Są to przed-
stawiciele trzech sektorów: gospo-
darczego, społecznego i publicznego 
gmin powiatu płońskiego, reali-
zujących Lokalną Strategię Rozwoju. 
W dniu 4 grudnia 2017 r. LGD - 
Przyjazne Mazowsze zorganizowała 
warsztaty konsultacyjne, które miały 
na celu uzyskanie informacji zwrotnej 
na pytania dotyczące kryteriów oceny 
i wyboru projektów, wpływu realizacji 
projektów na osiągnięcie celów LSR, 
skuteczności działań animacyjnych, 
in f o rmacy jno -promocy jnych  i 
doradczych LGD, czy procedur 
naboru, wyboru i realizacji projektów. 
Z e b r a n e  i n f o r m a c j e  z o s t a n ą 
wykorzystane do wypracowania 

wstępnych wniosków i  rekomendacji 
związanych z poszczególnymi tematami 
badawczymi i przekazane zarządowi LGD-
PM jako materiał do planowanego w lutym 
2018 roku obowiązkowego, w ramach 
ewaluacji, warsztatu reeksyjnego.
Po warsztatach konsultacyjnych odbyło się 
Walne Zebranie Członków LGD-PM, na 
którym przedstawiono projekt i zatwierdzono 
zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju 
dotyczące planowanego międzynarodowego 
projektu współpracy oraz planu komunikacji. 

Agnieszka Matoblewska
fot. Dominika Zacieska

Warsztaty konsultacyjne i Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

życzyżyczyżyczy
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Konferencja zorganizowana przez 
Lokalną Grupę Działania – Przyjazne 
Mazowsze we współpracy z mieszkań-
cami powiatu płońskiego, odbyła się 7 
grudnia 2017 roku w Centrum Edu-
kacyjno Konferencyjnym w Płońsku. 
Uroczystego otwarcia dokonały przedsta-
wicielki Zarządu LGD- PM Danuta 
Kucińska i Agnieszka Matoblewska. Po 
przywitaniu uczestników przedstawiły 
program oraz cele projektu i konkursu 
grantowego. Celem projektu „Wspólna 
sprawa” było rozwijanie kompetencji 
społecznych i obywatelskich społeczności 
lokalnych poprzez realizację oddolnych 
inicjatyw, wspólnych projektów popula-
ryzujących aktywne i twórcze formy 
spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym 
konkursie grantowym „ABC wspólnego 
działania” postawiono na kreatywność 
mieszkańców, angażowanie społeczności 
lokalnej dla dobra wspólnego oraz 
edukację na rzecz rodzin w zakresie 
rodzicielstwa i macierzyństwa. Wybrano 
10 inicjatyw, które były realizowane od 
lipca do listopada 2017 roku a każda z 
nich obejmowała po kilka wydarzeń, 
które miały miejsce w różnych gminach 
powiatu płońskiego. Konferencja jest 
podsumowaniem i popularyzacją efektów 
inicjatyw, zrealizowanych przez grupy 
nieformalne i stowarzyszenia. Następnie 
głos zabrali sami mieszkańcy, autorzy i 
realizatorzy projektów przedstawiając 
opracowane prezentacje ze zrealiz-
wanych inicjatyw. Stowarzyszenie „Nasz 
Czerwińsk nad Wisłą” opracowało 
projekt Aktywizacja społeczności lokalnej 
w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą 
obejmujący organizację 9 wakacyjnych 
spotkań animacyjnych, przedstawienia 
teatralnego i kina letniego dla społeczno-
ści lokalnej, dzieci, młodzieży i rodzin z 
dziećmi a także wszystkich zaintereso-
wanych. Scenariusz przedstawienia pt. 
„Na Wiśle śpiewają Oryle” oparty jest na 
m a t e r i a ł a c h  a r c h i w a l n y c h , 

wydarzeniach zapisanych w kronikach i 
materiałach źródłowych. W ramach 
widowiska przedstawione zostały dawne 
tradycje i obyczaje miejscowości Czer-
wińsk nad Wisłą związane z Wisłą, w tym 
szkutnictwa oraz isactwa. Projekt 
Dzieło dr Leona Rutkowskiego - źródło i 
inspiracja przygotowany został przez 
grupę nieformalną „Dla Rutkowskiego”. 
Obejmował organizację konkursu w 4 
kategoriach, przeprowadzonego dla 2 
typów szkół, dotyczącego osiągnięć dr 
Leona Rutkowskiego i inspiracji jego 
postacią oraz panelu naukowego po-
święconego jego działalności w obszarach 
medycznym, nansowym, oświatowym, 
patriotycznym i ochrony przeciw-
pożarowej. Ponadto opublikowanie ulotki 
dotyczącej zdrowego i aktywnego trybu 
życia, zorganizowanie wystawy pre-
zentującej sylwetkę społecznika, wizyty 
uczniów w Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta Płońska oraz program 
artystyczny. Koło Pszczelarzy w Płońsku 
realizowało przedsięwzięcie pt. Rodzina 
pszczela przykładem dla ludzi. Zorga-
nizowało cykliczne spotkania z rodzinami 
z powiatu płońskiego bezpośrednio w 
pasiece oraz  w przedszkolu i przekazało 
wiedzę na temat podobieństwa rodziny 
pszczelej do rodziny ludzkiej. Opisując i 
prezentując uczestnikom troskę pszczół 
nad młodym pokoleniem, przybliżyło im 
szczególne znaczenie i rolę macie-
rzyństwa. Została także stworzona 
strona internetowa nt. pszczelarstwa i 
ochrony środowiska (sierpień - paździer-
nik). Zapraszamy na Zieloną Kolonię! 
Cykl spotkań plenerowych przygotowany 
został przez grupę nieformalną  RAZEM. 
Wspólnie z mieszkańcami uporządko-
wany został teren i utworzono miejsca 
rekreacji we wsi Joniec - Kolonia. 
Zorganizowane zostały warsztaty stolar-
skie dla smyka i taty (dziadka), lm w 
kinie pod chmurką, oraz Zielone KOLO-
NIE – cykl spotkań plenerowych, 

rodzinne potyczki sportowe zakończone 
ogniskiem oraz kurs samoobrony dla 
kobiet (lipiec-listopad). Towarzystwo 
Przyjaciół Załusk wymyśliło projekt 
Damy radę! dla kobiet będących w trud-
nej sytuacji rodzinnej. Przeprowadzone 
zostały warsztaty ze zdrowego przy-
gotowania żywności, podstawowy kurs 
obsługi komputera, warsztaty twórcze i 
integracyjne tj. decoupage, malowanie 
toreb, krawiectwo, szydełkowanie, 
muzykoterapia, bajkoterapia, choreo-
terapia (lipiec - listopad). Wykorzystanie 
potencjału sportowego dzieci i młodzieży, 
propagowanie sportowej rywalizacji z 
poszanowaniem zasad fair play umożli-
wił projekt Trening czyni mistrza 
realizowany przez Stowarzyszenie Kul-
tury Fizycznej FOOTBALL ACADEMY 
PŁOŃSK. Przeprowadzone zostały m.in. 
turnieje oraz pogadanki na tematy pro-
zdrowotne, treningi piłkarskie, treningi 
bramkarskie (lipiec – listopad). Stowa-
rzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia 
jest autorem inicjatywy Dzierzążnia - 
świadomy rozwój i aktywizacja spo-

łeczności lokalnej. Projekt obejmował 
organizację pchlich targów i pikników - 
połączonych z prelekcją nt. wolontariatu, 
roli rodzicielstwa i macierzyństwa, war-
sztatami i konkursem nt. roli żywienia i 
aspektu więzi rodzinnych poprzez wspól-
ne gotowanie i spożywanie posiłków, 
warsztatami nt. szycia oraz rajdem ro-
werowym po okolicy (lipiec  - listopad). 
Grupa nieformalna Szóstka znad Wkry w 
ramach Jonieckiej Akademii Aktywnych 
- Małych i Dużych zrealizowała happe-
ning malarski pod nazwą ,,Gmina Joniec 
pędzlem malowana” podczas festynu 
rodzinnego, a na placu szkolnym, we 
współpracy z OSP w Jońcu, zorga-
nizowała dla dzieci zabawy oraz wystawę 
pt. „Zabawki i zabawy wczoraj i dziś”. 
Projekt obejmował także warsztaty 
teatralne pt. Teatr Małych i Dużych, 
spotkania dla rodziców z neurologopedą 
oraz wystawę i degustację zdrowych 
produktów, owoców i warzyw (sierpień  - 
listopad). 

Konferencja podsumowująca 
projekt „Wspólna sprawa”

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
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Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna 
młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków 
publicznych” był adresowany dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z obszaru działania LGD - 
Przyjazne Mazowsze i Stowarzyszenie Społecznej 
Samopomocy- LGD. Ostatnim jego etapem był 
przeprowadzony w dniu 30.10.2017 r. test wiedzy, do 
którego przystąpiło 53 uczestników, reprezentujących 
11 szkół z obszarów wiejskich powiatów żuromińskiego, 
mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego. Test 
zawierał 25 pytań zamkniętych a tematyka pytań 
obejmowała zagadnienia takie jak młodzież na rynku 
pracy, kluczowe podmioty instytucjonalne realizujące 
działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, 
formy aktywizacji zawodowej młodzieży, źródła 
nansowania przedsięwzięć, programy, z których 
młodzież może otrzymać wparcie, dotacje ze środków 
publicznych i unijnych, w tym w ramach Lokalnych 
Strategii Rozwoju, realizowanych przez Stowarzyszenie 
Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania i 
LGD - Przyjazne Mazowsze. Nagrody zostały wręczone 
22 laureatom podczas Europejskich Dni Pracodawcy w 
Żurominie 15.11.2017 r. Główną nagrodą jest 5 dniowy 
wyjazd edukacyjny do Niemiec w 2018 roku, w ramach 
międzynarodowego projektu współpracy dla 22 
laureatów, ufundowany przez Stowarzyszenie 
Społecznej Samopomocy - LGD i LGD- Przyjazne 
Mazowsze. 5 nagród rzeczowych ufundowali patroni 

honorowi konkursu tj. Starostowie: Ciechanowski, 
Mławski, Płoński i Żuromiński oraz Burmistrz Miasta i 
Gminy Lidzbark.
Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Społecznej 
Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Lokalna 
Grupa Działania -  Przyjazne Mazowsze oraz 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w 
Ciechanowie
Wyniki konkursu dla szkół z powiatu płońskiego: 
Laureaci - nagrodą jest wyjazd studyjny do Niemiec w 
ramach międzynarodowego projektu współpracy: Zespół 
Szkół w Raciążu: Weronika Wójtewicz, Karolina 
Szelągiewicz, Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą: 
Mateusz Smardzewski, Adam Zajączkowski, Zespół 
Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście - 
Maja Elak, Dawid Perkowski. Nagroda starosty 
płońskiego: Łukasz Wojciechowski z Nowego Miasta.
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W dniu 22 listopada 2017 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w 
Płońsku odbyło się szkolenie pt.” 
Zasady konkurencyjności w ramach 
PROW 2014 - 2020”.

Szkolenie poprowadziły: Danuta Ku-
cińska i Agnieszka Matoblewska, z biura 
LGD – Przyjazne Mazowsze.
Spotkanie było skierowane do mieszkań-
ców obszarów wiejskich powiatu płońs-
kiego, przedstawicieli różnych instytucji 
(jst, parae, stowarzyszenia) oraz przed-
siębiorców, którzy aplikowali dokumenty 
w ramach naborów prowadzonych przez 
LGD-PM. Zasady konkurencyjności w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich są niezwykle ważne, bowiem 
benecjanci PROW 2014-2020 w tym 
inicjatywy Leader, otrzymujący do-
nansowanie na realizację projektów od 
18 marca 2017 roku zostali zobowiązani 

do pozyskiwania ofert na realizację 
swoich przedsięwzięć jedynie w trybie 
konkurencyjnym. ARiMR  uruchomiła 
portal, na którym benecjenci programu 
(oprócz osób ubiegających się o premie w 
ramach podejmowania działalności 
gospodarczej) są zobowiązani zamie-
szczać zapytania ofertowe, np. na wy-
konanie usługi lub zakup maszyn czy 
urządzeń niezbędnych do wykonywania 
określonego rodzaju działalności.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego 
trybu wyboru wykonawców dotyczy 
wnioskodawców oraz benecjentów 
pomocy i pomocy technicznej, przyzna-
wanej w ramach PROW 2014-2020 w 
formie refundacji kosztów kwaliko-
wanych, czyli:

-wnioskodawców/benecjentów, którzy 
nie są zobowiązani do stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych ale mają zadania ujęte w 
zestawieniu rzeczowo - nansowym 
operacji o wartości powyżej 20 tys. zł 
netto;
-wnioskodawców/benecjentów zobowią-
zanych do stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych - którzy mają 
zadania ujęte   w zestawieniu rzeczowo - 
nansowym operacji o wartości powyżej 
20 tys. zł netto i zamówienia o wartości 
poniżej 30 tys. euro oraz zamówienia 
wyłączone spod ustawy o zamówieniach 
publicznych na podstawie przepisów o 
zamówieniach sektorowych.

W swoich prezentacjach osoby prowa-
dzące wskazały zagadnienia dotyczące 
prawidłowego określenia parametrów 
przy konstruowaniu zapytania oferto-
wego zwłaszcza dodatkowe elementy, 
które powinny wystąpić w specykacji, 

aby cena nie była jedynym kryterium. 
Często są to: usługa serwisowa, okres 
gwarancji, rękojmia, autorskie prawa 
majątkowe - korzystanie z prawa zależne-
go. Zwracały uwagę na poprawność 
konstruowania zapytania ofertowego ze 
względu na kary nakładane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego w przypadku naruszenia 
wymogów określonych przepisami. 
Każdy benecjent przed zamieszczeniem 
zapytania ofertowego na portalu ARIMR 
może przesłać to zapytanie wraz z 
dokumentami do werykacji przez 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
Szkolenie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem o czym świadczyły liczne pytania 
zadawane w trakcie dyskusji. Temat ten 
jest niezwykle trudny i obszerny dlatego 
w pierwszym kwartale 2018 r. LGD po-
nownie zorganizuje tego typu spotkanie z 
przedstawicielem ARiMR, na które już w 
tej chwili serdecznie zapraszamy. 

Agnieszka Matoblewska

Danuta Kucińska

 Aktywizacja społeczności lokalnej to tytuł 
projektu, którego autorem jest grupa nieformalna 
„Integracja” z Wróblewa, gmina Naruszewo. Jego celem 
było pobudzenie do uczestnictwa w życiu społecznym 
poprzez stworzenie warunków do wspólnego spędzenia 
czasu matek z dziećmi. Mieszkańcy razem przygotowali 
teren na placu zabaw, na którym zostały zamontowane 
urządzenia siłowni zewnętrznej (sierpień) oraz 
zorganizowana rodzinna impreza integracyjna.  Ziemniak 
-  łączy pokolenia to projekt Klubu Seniora w 
Koziebrodach. W ramach inicjatywy odbyły się szkolenia z 
zakresu certykowanego produktu lokalnego oraz zdrowej 
żywności,  impreza integracyjna dla mieszkańców wraz z 
konkursem na potrawę z ziemniaka oraz zakupiono stroje 
dla lokalnego zespołu (lipiec – wrzesień).
Po prezentacjach uczestników koordynatorka projektu 
przedstawiła wypracowane przez uczestników, we 
współpracy z opiekunami projektu, rekomendacje 
dotyczące lokalnego modelu współpracy pomiędzy 
samorządem a organizacjami pozarządowymi. Następnie 
wykład na temat „Skuteczne metody i narzędzia 
partycypacji społecznej – dlaczego warto wspierać i 
promować aktywność obywatelską? – wygłosiła ekspertka 
w dziedzinie edukacji obywatelskiej, Pani Monika 
Hausman-Pniewska. Na zakończenie konferencji był czas 
na dyskusję i wymianę poglądów. Autorzy zgodnie 
podkreślali duże znaczenie i korzyści inicjatyw dla 
lokalnej społeczności. Nawiązane kontakty, wyniesiona 
wiedza i umiejętności oraz wspólnie wypracowane wzorce 
współpracy zaowocują większym zaangażowaniem 
mieszkańców w życie publiczne gminy. Zdecydowana 
większość uczestników projektu zamierza kontynuować 
wybrane działania projektowe w przyszłości.

Projekt donansowany jest ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Danuta Kucińska

fot. Dominika Zacieska
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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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.

DANUTA KUCIŃSKA: Niedawno w GOK 
odbył się koncert podsumowujący projekt  
„Dzieje się w gminie - kulturalny Socho-
cin”. Na uwagę zasługuje fakt, że złożony 
przez Ośrodek wniosek został wybrany w 
konkursie ogólnopolskim i donansowany  
ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Dom Kultury+ Inicja-
tywy lokalne 2017." Jakie inicjatywy zosta-
ły zrealizowane w ramach projektu? 
KRYSPIN KADEJ: Projekt składał się z dwóch 
etapów. W pierwszym przeprowadzono dia-
gnozę problemów i potrzeb społeczności w sferze 
kultury, zorganizowano konkurs grantowy dla 
społeczności lokalnej i wyłoniono siedem 
inicjatyw zgłoszonych przez lokalnych liderów. 
W drugim etapie  zrealizowano siedem 
inicjatyw takich jak: ,,Regionalne tańce ludowe 
– edukacyjne warsztaty taneczne”, „Gmina 
Sochocin malowana pędzlem”, „Urokliwe 
zakątki gminy Sochocin”, „Blues – Rock nad 
Wkrą”, „Na folkową nutę”, „Zostać lmowcem”, 
„Ogień, ziemia, powietrze – kulturalna ulica”.

Jak wysoki był budżet projektu i  ile 
pozyskaliście środków na realizację 
inicjatyw?
Pozyskaliśmy 7 tys. zł na przeprowadzenie 
diagnozy oraz 22 tys. na realizację lokalnych 
inicjatyw. Mogliśmy wybrać od 3 do 7 projektów, 
wybraliśmy 7 aby jak najwięcej osób mogło 
skorzystać z donansowania. Oczywiście 
udostępniliśmy realizatorom nasze zasoby, 

sprzęt, sale i zapewniliśmy pomoc orga-
nizacyjną.

Jakie korzyści dla mieszkańców i samego 
ośrodka wynikają z udziału w programie 
NCK Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne?
Efekty były widoczne na scenie, podczas 
podsumowania projektu, gdzie wystąpili 
uczestnicy warsztatów, zespoły taneczne i 
instrumentalne. Zaprezentowaliśmy lm 
dokumentalny, który powstał w ramach 
inicjatywy „Zostać lmowcem” pt. „Wspo-
mnienia Edwarda Remligera – dzieciństwo i 
okupacja”. Powstały również dwie broszury z 
pracami fotogracznymi w ramach inicjatywy 
,,Urokliwe zakątki gminy Sochocin” oraz 
plastycznymi ,,Gmina Sochocin malowana 
pędzlem”. Nawiązaliśmy lub pogłębiliśmy 
współpracę z lokalnymi liderami, otworzyliśmy 
ośrodek na nowe pomysły i zaangażowanie 
samych mieszkańców. Uczestnikami projektu 
były dzieci, młodzież i dorośli.

Jakie są Pana najbliższe plany?
W połowie grudnia będziemy obchodzić 20 lecie 
Orkiestry Dętej Sochocin, która działa przy 
Gminny Ośrodku Kultury. Z okazji jubileuszu 
orkiestry, planujemy uroczysty koncert, a w 
roku 2018 nagranie płyty z muzyką rozryw-
kową. Myślimy o kolejnych projektach w celu 
pozyskania środków na zakup sprzętu mu-
zycznego.

Dziękuję za rozmowę

„Dzieje się w gminie - kulturalny Sochocin”
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Czas? Stale nam ucieka, gdzieś się 
spieszymy, a niektóre ważne sprawy 
odkładamy na później. Jak w tym 
codziennym natłoku obowiązków 
znaleźć czas dla dziecka? 
Najczęściej brak czasu chcemy wynagrodzić 
gdy zbliżają się urodziny, imieniny czy inne 
ważne momenty do uczczenia, kiedy to 
zastanawiamy się  jaki prezent będzie 
traony, czy wniesie w życie małego człowieka 
wartość, czy sprawi mu radość? A gdyby tak 
podarować dzieciom w prezencie czas?
Warto wykorzystać zbliżający się ten niezwy-
kły i jakże magiczny okres zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, który jest tak 
ważny i wyczekiwany przez dzieci. A gdyby 
tak zaangażować dzieci do wspólny prac 
przedświątecznych… Które dziecko nie lubi 
pichcić i lepić kolorowych ciasteczek? 
Zachęcamy w tym świątecznym okresie do 
wspólnego pieczenia tradycyjnych pierników. 

Tradycyjne pierniczki świąteczne
Składniki na ok. 30 sztuk: 
2 szklanki mąki, 2 łyżki miodu, 3/4 szklanki 

cukru, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej, 10 g (1/2 
torebki) przyprawy piernikowej, 1 łyżka 
masła
1 średnie jajko (dodatkowo 1 jajko do 
posmarowania), około 1/3 szklanki lekko 
ciepłego mleka. 
Przygotowanie: 
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony 
gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). 
Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i 
przyprawy, a następnie masło i jedno jajko.
Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka 
zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio twarde 
i gęste, przypominające ciasto kruche (za-
pewne nie wykorzystamy całego mleka, bo 
masa byłaby za rzadka). Dokładnie wyrabiać 
ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 minut.
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować 
ciasto na placek o grubości maksymalnie 1 cm. 
Foremkami wykrajać z ciasta pierniczki, 
złączyć resztki ciasta w kulkę, ponownie 
rozwałkować i wyciąć pierniczki. Smarować 
rozmąconym jajkiem i układać na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach 
około 2 - 3 cm od siebie (pierniczki urosną).

Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni 
(góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 15 
minut, w zależności od grubości. Po upieczeniu 
pierniczki będą miękkie, później będą 
twardniały. Twarde pierniczki przechowywać 
w szczelnie zamkniętym pojemniku, z czasem 
będą miękły i kruszały. Po wyjęciu udeko-
rować np. zwykłym lukrem z cukru pudru 
mieszanego z gorącym sokiem z cytryny lub 
lukrem królewskim.

Dominika Zacieska
fot. Agnieszka Matoblewska

Pierniczki świąteczne 
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