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MARZEC  2019 r. 

W dniu 6 lutego 2019 r. w  Cen-
trum Edukacyjno-Konferencyjnym 
MODR O/Poświętne w Płońsku od-
był się warsztat refleksyjny na temat 
realizacji LSR i działalności  LGD-
-Przyjazne Mazowsze w roku 2018. 
LGD jest zobowiązana do  realizacji 
każdego roku ewaluacji wewnętrznej 
i  monitorowania realizacji strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność według wytycz-
nych Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi nr 5/3/2017.
Celem warsztatu było lepsze zrozu-
mienie osiąganych rezultatów, zmian 
otoczenia oraz przewidywanie zagro-
żeń związanych z realizacją wskaźni-
ków a poprzez to całej Strategii.
Uczestników warsztatu powitała Da-
nuta Kucińska – Prezes LGD-PM, 
która wraz z Agnieszką Matoblew-
ską  – Zastępcą Prezesa przedstawiła 
prezentację dotyczącą dotychczasowej 
realizacji LSR, szczegółowo omawiając 
działania i  inicjatywy podejmowane 
przez LGD w  2018 roku m.in. nabo-
ry wniosków, działania promocyjne, 
warsztaty szkoleniowe dla wniosko-
dawców, postęp finansowy i rzeczowy 
LSR oraz zadania realizowane zgodnie 
z harmonogramem planu komunikacji 

na rok 2018 wraz z planem szkoleń.
Następnie uczestników podzielono 
na grupy i rozpoczęto dyskusję, któ-
rej  celem było uzyskanie odpowiedzi 
m.in. na tematy takie jak: Czy reali-
zacja finansowa i  rzeczowa LSR prze-
biegała zgodnie z  planem i  można 
ją uznać za  zadowalającą? W  jakim 
stopniu jakość składanych projektów 
wybieranych we wszystkich obszarach 
tematycznych wpływa na  osiąganie 
wskaźników w zaplanowanym czasie? 
W  jakim stopniu stosowane kryteria 
wyboru projektów spełniają swoją 
rolę? Czy procedury naboru, wyboru 
i realizacji projektów są przyjazne dla 
beneficjentów? Jaka jest skuteczność 
działania biura LGD (działań anima-
cyjnych, informacyjno-promocyjnych, 
doradczych)? Jakie zmiany nale-
ży wprowadzić w  działaniach LGD, 
by skuteczniej realizowała cele LSR?
W trakcie warsztatu, podczas prezen-
tacji grupowych oraz w toku dyskusji, 
wypracowane zostały wnioski i reko-
mendacje oraz sposób ich wykorzy-
stania. Uczestnicy warsztatu wnosili 
cenne uwagi a zgłaszane wnioski oraz 
pomysły a także wypracowane po 
spotkaniu rekomendacje będą wska-
zówką do dalszej pracy przy realizacji 

Strategii oraz sporządzenia rocznego 
sprawozdania z realizacji LSR. Rozwa-
żania przeprowadzone w trakcie war-
sztatu mogą być również podstawą do 
podejmowania decyzji o ewentualnej 
zmianie kierunku działań – jeśli to bę-
dzie konieczne – oraz stanowią wkład 
w ewaluację ex-post.
Merytoryczną podstawą przeprowa-
dzenia warsztatu były dane zgroma-
dzone przez biuro LGD, a  pochodzą-
ce z monitoringu realizacji Strategii, 
informacji pozyskanych od Samorzą-
du Województwa, danych na temat 
funkcjonowania LGD, wywiadów z 

beneficjentami i grupowych, opinii 
ekspertów, informacji z gmin na te-
mat sytuacji społeczno gospodarczej, 
ankiet internetowych oraz wniosków z 
warsztatu konsultacyjnego z członka-
mi LGD z grudnia 2018r.
W spotkaniu wzięli udział: członkowie 
Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz 
beneficjenci.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za przybycie i  aktywny udział w war-
sztacie refleksyjnym!

Opracowanie i zdjęcia: 
Monika Łabęcka 

Stwórzmy razem Partnerstwo trójsektorowe na rzecz wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw!
Lokalna Grupa Działania-Przyjazne 
Mazowsze zaprasza wszystkich za-
interesowanych do włączenia się w 
działania na rzecz wspierania two-
rzenia krótkich łańcuchów dostaw 
na obszarze działania LGD – Przyja-
zne Mazowsze oraz Mazowsza, czyli 
sprzedaży produktów od rolnika bez 
pośrednika.
Doświadczenie innych organizacji 
pokazuje, że trzeba zaczynać od two-
rzenia dobrych warunków do powsta-
wania krótkich łańcuchów dostaw 
przede wszystkim poprzez zaangażo-

wanie sektora społecznego, publicz-
nego i gospodarczego oraz podejmo-
wanie wspólnych działań, łączenie 
różnorodnych zasobów. 
Jedną z takich dobrych praktyk jest 
stworzenie miejsca na lokalnych tar-
gach, gdzie można sprzedawać pro-
dukty pod wspólną marką, np. targ 
pietruszkowy czy targ śniadaniowy. 
Warto również na naszym terenie, w 
gminach ale również w Płońsku stwo-
rzyć podobne możliwości.
Jednak bez wsparcia ze strony lokal-
nych samorządów, instytucji i orga-

nizacji skierowanego do społeczności 
producentów rolnych, niemożliwym 
wydaje się wykorzystanie potencjału 
danego środowiska. Dlatego gorąco 
zachęcamy do współpracy i utworze-
nia partnerstwa trójsektorowego na 
rzecz wspierania krótkich łańcuchów 
dostaw na obszarze LGD – PM. Rol-
nicy zyskają dodatkowe dochody a 
mieszkańcy zdrową żywność ze zna-
nego źródła. Będzie to również okazja 
do sprzedaży i promocji produktów 
lokalnych, które są wyróżnikiem dla 
regionu. 

Możemy łączyć lokalne zasoby gmin, 
organizacji, rolników i przedsiębior-
ców. Istnieją w kraju przykłady działań 
polegających na dostawach surowców 
czy też produktów „z pola pod drzwi”, 
„paczka od rolnika”, budowanie włas-
nej sieci odbiorców. Strony takiego 
działania mają określone zasady dosta-
wy i płatności oraz czasu i miejsca do-
stawy. Można się tego nauczyć i twór-
czo rozwijać na własnym obszarze.
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych do wypełnienia deklaracji przy-
stąpienia do partnerstwa. Deklaracja 

zamieszczona jest na naszej stronie 
internetowej www.lgdpm.pl i dotyczy 
zaangażowania na rzecz tworzenia 
odpowiednich warunków do powsta-
wania krótkich łańcuchów dostaw, 
wsparcia merytorycznego, promocyj-
nego, pomocy w organizacji sprzeda-
ży artykułów rolno-spożywczych lub 
innych działań. Deklaracja ma cha-
rakter otwarty, adresatem partnerstwa 
są rolnicy, JST, NGO, przedsiębiorcy z 
obszaru LGD-PM oraz Mazowsza. 

Opracowanie: Danuta Kucińska
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Od 2010 roku promujemy nasz ob-
szar wykorzystując wstępnie opraco-
waną koncepcję „Przyjazny skrzat  - 
marka lokalna”. Obszar LGD został 
opisany w formie wierszowanej i każ-
da gmina pozyskała swojego własne-
go przyjaznego skrzata, o cechach i 
walorach charakterystycznych dla 
danego terenu. 
Skrzatolandia to przyjazna kraina, któ-
rej przestrzeń jest otwarta i którą moż-
na wypełniać własnymi pomysłami. 
Zamieszkują ją Skrzaty i podobne im 
istoty, ludki chętne do pomocy i  czy-
nienia różnych przysług ludziom. To 
przyjazne ludziom istoty pojawiające 
się często w literaturze polskiej i zagra-
nicznej, szczególnie w baśniach. We-
dług słowiańskich wierzeń ludowych 
te nadprzyrodzone istoty zamieszki-
wały w każdym domu. W zamian za 
jedzenie, pozostawiane przez gospo-
darzy opiekowały się małymi dziećmi, 
zamiatały izbę a czasem szły do pracy 
w polu. Nazywane były różnie w zależ-
ności od regionu: na Mazowszu – La-

tawce.
Nasz Mazowiecki Skrzat jest przy-
jazny, życzliwy dla innych, uczynny, 
rzetelny, solidny i  odpowiedzialny a 
przede wszystkim, gościnny, pomy-
słowy i ma duże poczucie humoru. 
Lubi otwartą przestrzeń, wolność, jest 
ruchliwy i lekki jak ptak, chętnie szy-
buje w  przestrzeni, także wirtualnej. 
Marka – Przyjazne Mazowsze nawią-
zuje do jego cech charakterystycznych. 
Produkty opatrzone marką muszą 
nawiązywać do cech charakterystycz-
nych skrzata. Powinny być pomysłowe 
i przyjazne dla odbiorców, ale tak-
że  spełniać określone wymogi  jakości 
– solidności, rzetelności, bezpieczeń-
stwa. 
Od 2018 roku Lokalna Grupa Dzia-
łania – Przyjazne Mazowsze realizuje 
operację własną w ramach przedsię-
wzięcia: Marka – Przyjazne Mazow-
sze. Celem realizacji operacji własnej 
jest rozwój „oferty weekendowej” dla 
turystów i  mieszkańców bazującej na 
posiadanych zasobach przyrodniczych 

i kulturowych poprzez promocję 
wspólnej marki lokalnej. Działania 
zaplanowane w projekcie mają na 
celu tworzenie warunków do roz-
woju marki lokalnej poprzez szero-
ką akcję promocyjną, dostarczenie 
wiedzy o lokalnych zasobach. 
W ramach realizacji zadania zo-
stały wykonane przez Ryszar-
da Piotrowskiego rzeźby z brą-
zu -  11 Skrzatów. Każdy skrzat 
trzyma w ręku atrybut oddają-
cy specyfikę gmin należących 
do obszaru LGD-PM, opisaną  
w wierszu „Skrzatolandia”, opubli-
kowanym na stronie www.lgdpm.
pl.   Skrzaty zostały przekazane go-
spodarzom gmin 
w celu wspólnej 
promocji Marki 
– Przyjazne Ma-
zowsze. 

Opracowanie 
i zdjęcia: 
Danuta 
Kucińska, 
Ewelina 
Gościcka

Skrzatolandia 

SKRZATOLANDIA

Myślałby ten i ÓW, że płońska kraina
to taka sobie zwyczajna mazowiecka nizina
ospałą, bladą wstęgą opasana...

lecz gdy tylko mgła opada
z ziemnych norek wychodzi skrzacia gromada
by taniec przyjaźni rozpocząć

z jonieckiej krainy ziołami pachnącej
skrzat Ziółko przybywa
i zdrowia likier gorący nalewa

dwa skrzaty Szuwarki z raciąskiego grodu
na żurawiach przybywają, lilie
i kaczeńce z wiekowego brązu rozdają

oderwany od kołyski mistrza Sarbiewskiego
baboszewski skrzat Laurowy lutnię rychtuje
a do tego smakowitym miodem wszystkich częstuje

bo tańca czas zacząć

sienkiewiczowskiego szlaku wypatruje...

lecz któż to nadciąga z sochocińskiej krainy
w muszlanym płaszczu
to skrzat Perłowy
z pełnym workiem guzików muszlowych

a z nowomiejskiego gaju
skrzat Wodnik na drewnianej tratwie przypływa
ciepły promień ze słonecznego raju
trzyma by ogrzać swych braci

skrzat Leśnik z naruszewskich lasów 
koralową kalinę przynosi
kosz grzybów i zapach wonnej marzanki po rosie

skrzat Rycerz strzegący załuskiego pałacu księgę
legend podaje
i złotopolicowy chleb życia rozdaje

z dziewiczego boru dzierzążnianego
skrzat Żurawianek czyste powietrze wnosi
i urok wiekowego drzewostanu głosi

skrzat Cholewiak płońszczany z podworskiego 
parku
zieleń lipowych alei opiewa
i makowe magiczne czapeczki
na głowy skrzacich braci wdziewa

taniec przyjaźni czas zacząć

dołączył czerwiński skrzat królewski
zdjął hełm druciany 
jako symbol dobrej zmiany
wielkość klasztoru, malowniczość Wisły sławi
i wspólne dobro błogosławi

przy dźwiękach lutni tańczyli
i kolejną lokalną strategię obmyślili
nie bójcie się ludzie włóżcie makowe czapeczki
by pomysłów moc spłynęła na was
ze skrzaciej magicznej główeczki

taniec przyjaźni niech trwa
DK

W dniach 1 i 4 marca br. Komisja 
konkursowa oceniała produkty zgło-
szone w konkursie na produkt lokal-
ny pt. „Co wieś to inna pieśń”. Do 
biura LGD – Przyjazne Mazowsze 
zgłoszono 9 produktów kulinarnych, 
9 produktów z rękodzieła oraz 2 wy-
darzenia nawiązujące do lokalnego 
dziedzictwa. W kategorii twórczość 
artystyczna nie wpłynęło żadne zgło-
szenie.
Komisja konkursowa przyznała w po-
szczególnych kategoriach następujące 
nagrody:
Produkty kulinarne:
I miejsce  - Ser Górala – wędzony – 
Radosław Góral

II miejsce - Jogurt owczy bardzo natu-
ralny z owocami leśnymi - Śródborska 
Manufaktura Serów – Magdalena Le-
wandowska
II miejsce ex aequo – Pasztet z pyłkiem 
borowikowym - Koło Gospodyń Wiej-
skich z Kondrajca 
Nagroda specjalna – olej rzepakowy 
tłoczony na zimno – Krzysztof Kowal-
ski 
Rękodzieło:
I miejsce  - Naturalne Mydła i Mydełka 
– Marta Łach
II miejsce - Koszyk z papierowej wikli-
ny - Monika Wasiak
II miejsce ex aequo - Galanteria drew-
niana – Jerzy Smoliński

Nagroda specjalna - Bieżnik lniany, 
bawełniany – Danuta Kantorowska
Nagroda specjalna - Wszyscy jesteśmy 
z tej samej gliny – Małgorzata Adam-
czyk
Wydarzenia nawiązujące do lokalne-
go dziedzictwa
I miejsce – Ptasie Święta w Małej Bie-
brzy – Michał Adamczyk.
Nagrodami w konkursie są:
I miejsce - statuetka „Przyjazny Skrzat 
– Marka Lokalna” oraz wyjazd na jar-
mark „Doñana Nature Life” do Hi-
szpanii (I kw. kwietnia 2019 r.)

II miejsce - nagroda rzeczowa o warto-
ści 300,00 zł brutto.
Nagroda specjalna za produkty szcze-
gólnie wyróżniające nasz obszar – wy-
jazd na jarmark „Doñana Nature Life” 
w Hiszpanii.
Nagrody zostały wręczone 21 marca 
br. podczas seminarium pt. „Mazowie-
ckie dobre praktyki i tradycje kulinar-
ne – od rolnika bez pośrednika,  czyli 
zdrowa żywność ze znanego źródła”, 
które odbyło  się w Centrum Eduka-
cyjno-Konferencyjnym Mazowieckie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie, Oddział Poświętne w 
Płońsku.
Konkurs na produkt lokalny współ-
finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 
19.3 „Przygotowanie i realizacja dzia-
łań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Opracowanie: 
Agnieszka Matoblewska

Konkurs na produkt lokalny pt. „Co wieś to inna pieśń” rozstrzygnięty
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LGD – Przyjazne Mazowsze przystąpiła do ko-
lejnego etapu realizacji projektu grantowego. 
Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego w Warsza-
wie nadszedł długo oczekiwany czas na podpi-
sanie umów z Grantobiorcami.

Pięć organizacji pozarządowych otrzymało 
wsparcie finansowe w kwocie po 10  000 zł na 
realizację lokalnych projektów społecznych w 
ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś z zakresu 
wzmocnienia kapitału społecznego, zachowania 
dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru 
objętego LSR, w tym produktów lub usług lokal-
nych. 
Celem projektu grantowego jest pobudzenie ak-
tywności i odpowiedzialności społecznej miesz-
kańców poprzez rozwój oferty aktywizującej 
mieszkańców w tym grup defaworyzowanych.
Projekt realizowany jest w ramach  poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy i życzy-
my pomyślnej realizacji zadań.
 

Opracowanie i zdjęcia: Monika Łabęcka

Umowy z Grantobiorcami podpisane

Międzynarodowy projekt współpracy z Hiszpanią rozpoczęty
W dniu 13 marca 2019 r. Lokalna Grupa Dzia-
łania – Przyjazne Mazowsze podpisała umowę 
z Województwem Mazowieckim na realizację 
międzynarodowego projektu współpracy pt. 
„Co wieś to inna pieśń ” o akronimie „CoWiP”. 
Jego celem jest upowszechnienie i rozwój pro-
duktów lokalnych na obszarze partnerów pro-
jektu poprzez ich identyfikację i promocję w 
trakcie trwania projektu.

Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania 
- Przyjazne Mazowsze, natomiast jej partnerami 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lo-

kalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechano-
wie oraz partner zagraniczny Mancomunidad 
de Desarrollo Condado de Huelva z siedzibą w 
Bonares.
Projekt obejmuje identyfikację produktów lokal-
nych i ich promocję w czterech kategoriach: ku-
linaria, rękodzieło, twórczość artystyczna i wy-
darzenia nawiązujące do lokalnego dziedzictwa. 
Zidentyfikowane i wypracowane w projekcie 
produkty przyczynią się do waloryzacji lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrod-
niczego poprzez zaplanowane działania wspólne i 
własne a przede wszystkim wydanie trójjęzycznej 

publikacji i filmu promującego oraz utworzenie 
strony internetowej. Ponadto partnerzy wymie-
nią się doświadczeniami w tym zakresie poprzez 
wizyty studyjne przedstawicieli obu krajów.
Już na początku kwietnia br. przedstawiciele obu 
polskich LGD a wśród nich laureaci konkursu na 
produkt lokalny pt. „Co wieś to inna pieśń” będą 
uczestniczyć w wizycie studyjnej w Hiszpanii. 
Konkurs był pierwszym etapem realizacji mię-
dzynarodowego projektu współpracy CoWiP. 
Wręczenie nagród laureatom odbyło się w dniu 
21 marca br. podczas seminarium pt. „Mazo-
wieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – od 

rolnika bez pośrednika, czyli zdrowa żywność ze 
znanego źródła”.
Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń” współfinanso-
wany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygoto-
wanie i realizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Opracowanie: Agnieszka Matoblewska
Zdjęcia: LGD-PM, gazeta lokalna Płońszczak
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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.

Lider
Wydawca:

 
Lokalna Grupa Działania
–Przyjazne Mazowsze

www.lgdpm.pl

09-100 Płońsk, 
ul. Sienkiewicza 11 
tel. 23 661 31 61, 

e-mail: biuro@lgdpm.pl 

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE
 Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wyso-
kiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze  takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dy-
nie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne,  ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.
 Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługu-
jące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.
 Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się 
znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz  będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności 
m.in. doradztwa technologicznego, marketingowego. Ponadto uzyska możliwość udziału w kampanii promocyjnej Mar-
ka Przyjazne Mazowsze.
Regulamin, formularz zgłoszeniowy i wzór umowy będą dostępne w kwietniu br. na stronie www.lgdpm.pl 
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Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne 
– od rolnika bez pośrednika, czyli zdrowa żywność ze znanego źródła 

– relacja z seminarium
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze 
we współpracy z  Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizo-
wała  seminarium pn. „Mazowieckie dobre prakty-
ki i tradycje kulinarne – od rolnika bez pośrednika 
czyli zdrowa żywność ze znanego źródła” które od-
było się w dniu 21 marca 2019 roku, w Centrum 
Edukacyjno- Konferencyjnym MODR O/Poświętne 
w Płońsku.
Seminarium otworzyła i powitała uczestników  Pre-
zes LGD-PM Danuta Kucińska. Następnie pracownik 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowie-
ckiego w Warszawie Pan Krzysztof Zaniewski zapre-
zentował mazowieckie dobre praktyki i tradycje ku-
linarne. 
Kolejnym punktem programu była prelekcja Pani 

Marty Kurkiewicz, aktywnej członkini Stowarzysze-
nia „Kooperatywa Na zdrowie” na temat krótkich 
łańcuchów dostaw żywności. Podzieliła się swoimi 
doświadczeniami na rzecz budowania współpracy 
pomiędzy producentami żywności, a konsumentami 
w celu umożliwienia zakupu zdrowej żywności ze 
znanego źródła. 
Po krótkiej przerwie Pan Eugeniusz Mientkiewicz – 
ekspert i propagator serów zagrodowych w ciekawy 
sposób przedstawił dobre praktyki przetwórcze, pro-
dukcyjne i dystrybucyjne.
Seminarium zakończył panel dyskusyjny podsumo-
wujący spotkanie.
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