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Wstęp 

 

Szanowni Państwo 

Za nami już ponad 5 lat wdrażania Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 

realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Razem dla Rozwoju.  

W tym okresie ogłosiliśmy ponad 10 naborów wniosków 

oraz 3 konkursy na Granty. W sumie przez „nasze ręce” 

przewinęło się 114 wniosków i ponad 200 potencjalnych 

Beneficjentów. Największym zainteresowaniem cieszyły 

się nabory na podejmowanie działalności gospodarczej 

oraz Granty, które wykazały ogromną aktywność naszych 

lokalnych organizacji pozarządowych, jak zawsze pełnych 

pomysłów i inicjatyw oraz chętnych do działania na rzecz 

swoich społeczności. 

Wśród podejmowanych w tym okresie działań, znalazły 

się m.in. różnego typu inicjatyw sprzyjające promocji 

lokalnych walorów oraz wspierające rozwój obszaru LSR. 

Okres od maja 2016 do czerwca 2021, był dla nas czasem 

bardzo pracowitym, wymagającym zaangażowania 

i wysiłku, aby to co tak wysoko zostało ocenione w naszej 

strategii podczas konkursu na wybór LSR, zostało w pełni 

osiągnięte. Wysiłek ten nie poszedł na marne, bowiem nie 

tylko osiągnęliśmy wszystkie zaplanowane wskaźniki. 

Dzięki temu na dzień 30 czerwca 2021 r  udało się nam się 

zakontraktować ponad 6 mln złotych z naszego budżetu, 



 

 

co stanowi ponad 95% całego budżetu LSR. Z pieniędzy 

tych skorzystały samorządy, parafie oraz organizacje 

pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia. 

Największą grupę beneficjentów stanowili lokalni 

przedsiębiorcy. Ponad połowa tych środków to środki 

wykorzystane przez lokalnych przedsiębiorców, dzięki 

czemu na całym obszarze LGD Razem dla Rozwoju udało 

się przez ostatnie 5 lat utworzyć nowe miejsca pracy 

dostosowane do specyfiki regionu. 

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z 

następujących działań: 

- aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania 

kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie 

oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji 

społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru 

poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o 

lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju 

społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję 

produktów i usług lokalnych; 

- rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności 

gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy 

odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz 

aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój 

przedsiębiorczości; 

- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez 



 

 

zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu 

infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej. 

 Wzorowo spisaliśmy się w skuteczności wdrażania LSR, 

tak wysokie zaangażowanie budżetu LSR poparte 

skuteczną realizacją projektu uplasowało nasze 

Stowarzyszenie jako jedno z najskuteczniej 

wydatkujących środki w całym województwie 

mazowieckim. 

Dziękujemy wszystkim Beneficjentom, Grantobiorcom, 

osobom i instytucjom, w tym Gminom tworzącym LGD, 

które wspierały wdrażanie LSR oraz bezpośrednio były 

zaangażowane w realizację LSR, w szczególności  

pracownikom Biura LGD, którzy z ogromnym 

zaangażowaniem włączyli się we wdrażanie strategii, z 

dużym zrozumieniem i kompleksowo starali się pomagać 

Beneficjentom, w szczególności osobom 

rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz 

Grantobiorcom, czyli przedstawicielom lokalnych 

organizacji społecznych. Podziękowania należą się także 

wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy 

mobilizowali nas do pracy i wspierali w podejmowaniu 

skutecznych decyzji, dzięki czemu możemy teraz 

pochwalić się naszym sukcesem oraz Członkom Rady 

LGD za współpracę i rzetelną ocenę projektów. 

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz 

całego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 



 

 

Mazowieckiego z Panem Dyrektorem Radosławem 

Rybickim na czele, za ogromny trud i zaangażowanie w 

rozwój obszarów wiejskich Województwa 

Mazowieckiego. 

 

      

Zarząd LGD  

     Razem dla Rozwoju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju i jej 

członkowie 

 

Lokalna Grupa Działania ma już za sobą 15 letnią historię 

działalności na rzecz lokalnej społeczności. 

Ukonstytuowała się w formie Stowarzyszenia na 

spotkaniu założycielskim w dniu 17 marca 2006 roku. W 

wyniku głosowania, spośród kilku zgłoszonych 

propozycji, uczestnicy spotkania wybrali dla niej nazwę 

Razem dla Rozwoju, jako nawiązującą do projektu, który 

dał jej początek oraz trafnie oddającą ideę, która była 

powodem jej powstania. Założycielami Stowarzyszenia 

byli beneficjenci projektu Razem dla rozwoju – 

aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i 

Radzanowo. 

 
 



 

 

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia, pełniący tę 

społeczną funkcję nieprzerwalnie przez 15 lat był Mariusz 

Bieniek – jeden z inicjatorów jego powołania. 

Przez lata kształt Lokalnej Grupy Działania ulegał zmianie 

co świadczy niewątpliwie o  dojrzałości organizacji, 

gotowej do zmian na rzecz doskonalenia współpracy przy 

rozwiązywaniu lokalnych problemów  i wykorzystania 

potencjału regionu w jego rozwoju. 

W chwili obecnej obszar partnerstwa LGD Razem dla 

Rozwoju objętego  Lokalną Strategią Rozwoju na lata 

2014 – 2020 tworzy 7 gmin: Bodzanów, Bulkowo, Mała 

Wieś, Radzanowo, Wyszogród z terenu powiatu płockiego 

oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu 

sochaczewskiego. 

W dalszej części niniejszej publikacji, zaprezentowane 

zostaną Samorządy Gminne – członkowie Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gmina Bodzanów 

Wójt Gminy Jerzy Staniszewski 

Chodkowo, ul. Bankowa 7 

09-470 Bodzanów 

tel. +48 (24) 260-70-06, 24 260-77-38, 24 260-70-83 

e-mail: gmina@bodzanow.pl  

www.bodzanow.pl 

 

Gmina Bodzanów jest malowniczą gminą wiejską 

położoną w północno-wschodniej części Mazowsza. Jest 

to obszar atrakcyjny turystycznie, położony wzdłuż rzeki 

Wisły, na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

 

Gmina liczy 8 tys. mieszkańców zamieszkujących 34 

sołectwa na obszarze ok. 137 km2 . Na terenie gminy 

działa Dzienny Dom Senior+, który wspomaga 

aktywizację społeczną osób starszych. Funkcjonują dwa 



 

 

przedszkola samorządowe, cztery szkoły podstawowe 

w tym: trzy samorządowe i jedna niepubliczna, biblioteka 

i kluby sportowe. 

Na terenie gminy Bodzanów realizowane są liczne 

przedsięwzięcia a wśród nich: 

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, 

 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,   

- budowa i modernizacja zaplecza oświatowego oraz 

administracyjnego, 

- przebudowa i budowa 

dróg na terenie gminy,  

- remont i przebudowa 

świetlic wiejskich,  

- budowa placów zabaw i 

siłowni zewnętrznych.   

 

Wizytówką gminy są 

zabytkowe obiekty:  

- gotycki Kościół 

Parafialny 

w Bodzanowie  pw. 

Wniebowzięcia NMP 

z przełomu XIV i  XV 

wieku, 

- gotycki Kościół 

z pierwszej połowy XV 

wieku i zespół pałacowo-dworski w Nowym Miszewie, 

- drewniany Kościół w Łętowie z 1764 roku, 

- Kościół klasycystyczny z XVIII wieku w Kępie Polskiej, 



 

 

- Kościół Starokatolicki Mariawitów w Pepłowie z 1907 r, 

- dworek murowany 

w Borowicach 

wzniesiony na 

przełomie XIX  i XX 

w., 

- zagroda młynarska 

z początku XX 

wieku w Gąsewie,  

- zespół dworsko-

parkowy z drugiej 

połowy XIX wieku 

w Kanigowie, 

- zespół pałacowo-

dworski z przełomu 

XIX i XX wieku w 

Felicjanowie - siedziba władz Kościoła Katolickiego 

Mariawitów, 

- pomnik przyrody Dąb Chrobry w Białobrzegach. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gmina Bulkowo 

Wójt Gminy Gabriel Graczyk 

Bulkowo, ul. Szkolna 1 

09-454 Bulkowo 

tel. 24 265 20 41, 24 265 23 48 

e-mail: gmina@bulkowo.pl 

www.bulkowo.pl 

 

Gmina Bulkowo położona jest w północno-zachodniej 

części województwa mazowieckiego, w powiecie płockim 

– jego wschodniej części. Graniczy ona z czterema 

gminami powiatu płockiego (Staroźreby, Radzanowo, 

Bodzanów i Mała Wieś) oraz dwiema gminami powiatu 

płońskiego (Naruszewo i Dzierzążnia). Jej 

administracyjne centrum – miejscowość Bulkowo – jest 

oddalone 22 km od Płońska, 35 km od Płocka i 86 km od 

Warszawy.  



 

 

Jest to gmina wiejska o charakterze rolniczym. Ze 

względu na liczbę mieszkańców w ilości 5480 (stan na 

25.08.2021 r.) oraz dużą powierzchnię – 116,193 km2 jest 

gminą o rozproszonym układzie osadniczym. Na terenie 

gminy prowadzą działalność edukacyjną 3 szkoły 

podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w 

Blichowie, Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach.  

Na terenie gminy Bulkowo realizowane są liczne 

przedsięwzięcia a wśród nich: 

- utworzenie Wiejskiego Parku Niepodległości w 

Bulkowie, 

- przebudowa i modernizacja dróg gminnych 

i powiatowych, 

- budowa stadionu piłkarskiego w Bulkowie, 

- termomodernizacja remiz strażackich w Bulkowie, 

Worowicach oraz Nadułkach, 

- wspieranie organizacji oraz stowarzyszeń, 

zachęcających mieszkańców do aktywności.

 



 

 

 

Wizytówką gminy są zabytkowe obiekty:  

- Kościół pw. Świętej Anny w Blichowie, 

- Kościół 

Rzymskokatolicki 

pw. Św. Trójcy w 

Bulkowie, 

- Kościół 

Rzymskokatolicki 

pw. Przemienienia 

Pańskiego w 

Daniszewie, 

- Kościół pw. Św. 

Marii Magdaleny w 

Pilichowie, 

- Zespoły dworsko-

parkowe w 

Krzykosach, 

Nadułkach, 

Osieku, Pilichowie, 

Worowicach oraz dworki w Wołowie, Szastach 

i Bulkowie, 

- Minimuzeum Etnograficzne w Bulkowie. 

 

 

 

 

 



 

 

Gmina Brochów 

Wójt Gminy Piotr Szymański 

Brochów 125,  

05-088 Brochów  

tel. 22 725-70-03  

e-mail: gmina@brochow.pl  

www.brochów.pl 

 

Gmina Brochów leży w zachodniej części Puszczy 

Kampinoskiej, w odległości 60 km od Warszawy. 

Przez gminę przebiega 

kilka ważnych 

szlaków rowerowych 

i pieszy szlak po 

Puszczy 

Kampinoskiej. Na jej 

teren możliwy jest 

dojazd kolejką 

wąskotorową 

z Sochaczewa. 

Gmina Brochów, 

oprócz zabytków 

historycznych 

i ciekawych lokalizacji 

krajobrazowych, to 

także niezwykle 

prężnie rozwijający się 

teren inwestycyjny. 



 

 

Gminne Targowisko Wiejskie, nowoczesne i bezpieczne 

place zabaw, doskonale wyposażone strażnice, czy 

obiekty sportowe – to jedynie część przedsięwzięć, dzięki 

którym na przestrzeni ostatnich lat Brochów nabrał 

świetności. Warte uwagi obiekty, z których mogą 

korzystać mieszkańcy, to również nowoczesne Gminne 

Centrum Medyczno Rehabilitacyjne, oddane do użytku w 

roku 2020 oraz Gminne Centrum Usług Społecznych 

i Administracji. Oba obiekty zlokalizowane są tuż obok 

zrewitalizowanego centrum Brochowa, wyposażonego w 

ławeczki i tablice informacyjne. To miejsce na idealny 

wypoczynek na świeżym powietrzu. 

 

 

 Największa atrakcją Brochowa jest kościół św. Rocha 

Jana Chrzciciela, którego architektem był Jan Babtysta z 

Wenecji. Kościół wzniesiony w latach 1551 – 1561 jest 

jednym z nielicznych w Polsce sakralnych obiektów 



 

 

obronnych. Masywne wieże, wysokie mury, fosa 

wzbudzająca zachwyt. W brochowskim kościele brali ślub 

rodzice Fryderyka Chopina, także sam kompozytor został 

tu ochrzczony w roku 1810, czego pamiątką są wpisy w 

księgach parafialnych. 

Zwiedzając gminę Brochów warto przyjechać także do 

Tułowic, aby zobaczyć typowy polski dwór z 1800 roku. 

Ta neoklasyczna budowla pod kuratelą malarza Andrzeja 

Zemplińskiego – Novaka, nabrała nowego blasku.  

Piękno typowego mazowieckiego krajobrazu odkryjemy 

spacerując nad Bzurą, przepływającą przez teren gminy. 

Na długo w pamięci zapadną również wycieczki wzdłuż 

Wisły, za sprawa wspaniałej panoramy na wznoszący się 

po drugiej stronie rzeki kościół w Czerwińsku. 

 

 

 

 



 

 

Gmina Mała Wieś 

Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski 

Mała Wieś, ul. J. Kochanowskiego 1,  

09-470 Mała Wieś 

tel. 24 269-79-60 

e-mail: gmina@malawies.pl  

www: www.malawies.pl 

 

Gmina Mała Wieś położona jest w południowo-

wschodniej części powiatu płockiego, przecina ją droga 

krajowa nr 62. Na obszarze 108,9 km 2 znajduje się 30 

miejscowości, zorganizowanych w 24 sołectwa. 

Teren zamieszkuje 5 809 mieszkańców. Funkcjonalnym 

centrum gminy jest miejscowość Mała Wieś oddalona o 

35 km od Płocka i 80 km od Warszawy. 

Tereny nadwiślańskie należące do gminy Mała Wieś w 

znacznej mierze zalesione - charakteryzują się wysokimi 

walorami agroturystycznymi i rekreacyjnymi. Tutaj 

można wędkować, spacerować, jeździć rowerem. 

Południowa część gminy położona jest w obrębie strefy 

chronionego krajobrazu. Na obszarze gminy położone są 

dwa rezerwaty faunistyczne utworzone w 1994 r.: „Wyspy 

Zakrzewskie” i „Kępa Antonińska”. Są to rezerwaty 

obejmujące wyspy i piaszczyste ławice.  

Zróżnicowane tereny gminy zachęcają do turystyki 

rowerowej, dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się 

rajdy rowerowe, obejmujące przejazdy przez malownicze 

tereny gminy Mała Wieś. Organizowane od 2016 roku 

wydarzenie angażuje wielu miłośników dwóch kółek. W 



 

 

roku 2021 odbyła się już VI edycja, przyciągając ponad 

100 uczestników. W sezonie wakacyjnym odbywają się 

cykliczne imprezy, koncerty, organizowane są turnieje 

piłki plażowej oraz seanse filmowe „Kina pod 

Gwiazdami”. 

 
 

Wizytówką gminy są zabytkowe obiekty: 

- Grodzisko w Orszymowie, tzw. „Kopiec”, 

- Grodzisko w Wilkanowie nad Ryksą, tzw. „Okop”, 

- Kościół parafialny pw. Świętych Piotra i Pawła w 

Zakrzewie Kościelnym, 

- Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w 

Orszymowie, 

- Dwór drewniany w Podgórzu, 

- Dwór z 1895 roku wraz z pozostałościami parku w 

Starych Święcicach, 

- Dwór murowany w Nakwasinie, 

- Dwór murowany w Główczynie, 

- Dwór w Brodach Małych, 



 

 

- Pozostałości parku angielskiego w Małej Wsi, 

- Park krajobrazowy w Dzierżanowie, 

- Park podworski w Lasocinie, 

- Figura św. Jana Nepomucena w Małej Wsi, 

- Zabudowania gospodarcze w Małej Wsi, 

- Ślady osadnictwa olenderskiego w Zakrzewie 

Kościelnym. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gmina Młodzieszyn 

Wójt Gminy Monika Pietrzyk 

Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25,  

96-512 Młodzieszyn 

tel. 46 8641750, 46 8641765  

e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl   

www.mlodzieszyn.pl 

 

Gmina Młodzieszyn położona jest w południowo – 

wschodniej części województwa mazowieckiego w 

powiecie sochaczewskim. Położenie Gminy 

charakteryzuje przebiegający przez gminę ciąg drogi 

krajowej nr 50 (relacji Sochaczew – Młodzieszyn – 

Płońsk) oraz bliskość ok. 10 km do drogi 

międzynarodowej Nr 2 Warszawa – Poznań. 

 

 
 

Krajobraz Gminy Młodzieszyn jest bogaty w lasy oraz 

pola uprawne. Przez jej teren biegnie malownicza rzeka 

Bzura, nad którą podczas II Wojny Światowej rozegrała 

się największa bitwa kampanii polskiej 1939 - Bitwa nad 

Bzurą. Wskutek tych wydarzeń gmina pielęgnuje oraz 

mailto:sekretariat@mlodzieszyn.pl


 

 

inwestuje w konserwację miejsc pamięci oraz zabytków 

znajdujących się na jej terenie.  

Inwestycje w gminie Młodzieszyn skupiają się przede 

wszystkim na polepszeniu warunków życia mieszkańców. 

Najważniejsze to: budowa i remont dróg, budowa i remont 

oświetlenia ulicznego, inwestycje w gospodarkę wodno-

ściekową, obiekty sportowe i place zabaw a także 

wspomniana rewitalizacja zabytków i wiele, wiele innych. 

 
 

Wizytówką gminy są zabytkowe obiekty: 

- Park we wsi Ruszki wraz z dworem – 5,14 ha powstał 

w połowie XIX wieku, przekształcony w początkach XX 

wieku, przedstawia wartości artystyczne, ekologiczne 

i krajobrazowe, 

- Park w Młodzieszynie – 4,80 ha powstał w XIX wieku, 

przedstawia wartość historyczną i krajobrazową, 



 

 

 - Park i dwór w Witkowicach – powstały w XIX wieku i 

przekształcony w początkach XX wieku. 

 

 

Wartości historyczne i kulturowe: 

przez teren gminy w okresie II wojny światowej 

przemieszczały się Armie 

„Poznań” i „Pomorze” celem 

obrony Warszawy 

i przemieszczały się do Puszczy 

Kamionowskiej przeprawą przez 

rzekę Bzurę. Śladami walk są 

miejsca pamięci narodowej oraz cmentarzy żołnierzy 

poległych we wrześniu 1939 roku. 

Cmentarze te znajdują się : 

– w Juliopolu, gdzie spoczywa 3 773 żołnierzy, 

– w Mistrzewicach Nowych, gdzie spoczywa 29 żołnierzy, 

– w Rokicinie, gdzie spoczywa 36 żołnierzy, 

– miejsce przeprawy przez Bzurę w Witkowicach, gdzie 

spoczywa 21 żołnierzy, 

– w Budach Starych, gdzie spoczywa 80 żołnierzy, 

– w Leontynowie, gdzie spoczywa 6 żołnierzy, 

– w Kamionie, gdzie spoczywa 6 żołnierzy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gmina Radzanowo 

Wójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz  

/do IX.2021 r./ 

Radzanowo, ul. Płocka 32  

09-451 Radzanowo  

tel. 24 369 50 10 

e-mail: sekretariat@radzanowo.pl  

www: www.radzanowo.pl 

 

Gmina Radzanowo to podmiejskie tereny powiatu 

płockiego, w przeważającej części rolnicze. Coraz lepsza 

infrastruktura drogowa, rozwój sieci wodno-

kanalizacyjnej, bezpieczeństwo, dobrze prosperujące 

przedszkola i szkoły, place zabaw, przy jednocześnie 

niewygórowanych cenach gruntów i bliskości Płocka to 

czynniki decydujące o atrakcyjności gminy Radzanowo.  

 
Podejmowane inwestycje, realizowane przy znaczącym 

udziale środków z Unii Europejskiej i dotacji krajowych, 

podnoszą standardy życia mieszkańców. Po modernizacji 



 

 

dróg gminnych, budowie chodników, rozbudowie sieci 

kanalizacyjnej i montażu oświetlenia największe środki 

kierowane są na infrastrukturę sportową i społeczną. 

Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rogozinie, 

pełnowymiarowej hali sportowej z siłownią i salą 

aerobową w Radzanowie to przykłady takich inwestycji. 

Ogromnym potencjałem gminy są organizacje 

pozarządowe i rady sołeckie. Sołtysi cieszą się zaufaniem 

społecznym, to wartość, która jest pielęgnowana 

i wykorzystywana do angażowania i wspierania projektów 

oraz inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Efektami 

dobrej współpracy są m.in. wydarzenia kulturalne, 

działalność sekcji i klubów sportowych, festyny 

integracyjne, czy prężnie działające koło seniorów i sekcja 

wędkarska.  

 

 



 

 

Na terenie gminy Radzanowo realizowane są liczne 

przedsięwzięcia a wśród nich: 

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, 

 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,   

- budowa i modernizacja zaplecza oświatowego, 

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

- przebudowa i budowa dróg na terenie gminy,  

- remont i przebudowa świetlic wiejskich,  

- budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych.  

 

 
Wizytówką gminy są zabytkowe obiekty: 

- Ciółkowo - dwór wraz z otaczającym drzewostanem, 

- Dźwierzno - grodzisko,  

- Radzanowo - kościół wraz z najbliższym otoczeniem,  

- Woźniki - kościół wraz z otaczającym drzewostanem. 

 



 

 

Gmina i Miasto Wyszogród 

Burmistrz Gminy i Miasta Iwona Gortat  

Wyszogród, ul. Rębowska 37  

09-450 Wyszogród 

tel. 24 267 26 00 

e-mail: ugim@wyszogrod.pl   

www: www.wyszogrod.pl 

 

Gmina miejsko-wiejska Wyszogród położona jest 

w powiecie płockim w północno - zachodniej części 

województwa mazowieckiego nad północnym brzegiem 

Wisły. Graniczy:  

- od zachodu z gminą Mała Wieś (powiat płocki),  

- od wschodu z gminą Czerwińsk nad Wisłą (powiat 

płoński), 

- od  północnego - wschodu z gminą Naruszewo 

(powiat płoński), 

- od południa z gminami Iłów, Młodzieszyn, 

Brochów (powiat sochaczewski). 

Wyszogród posiada bardzo dobre połączenia 

komunikacyjne, odległość do Płocka wynosi  40 km, do  

Warszawy – 70 km.  



 

 

Atrakcyjne położenie Ziemi Wyszogrodzkiej stwarza 

ogromne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. 

Sąsiedztwo Wisły, przy odpowiednio rozbudowanej 

infrastrukturze, może zostać wykorzystane do 

organizowania rejsów po rzece i spływów kajakowych. 

Istnienie rezerwatów przyrody, kęp i starorzeczy, jak 

również zabytków jest bodźcem do rozkwitu turystyki 

kwalifikowanej i weekendowej. Duże znaczenie odgrywa 

szlak rowerowy Płock – Wyszogród przebiegający 

równolegle do Wisły na odcinku Drwały - Wyszogród. 

 
 

Na terenie Gminy i Miasta Wyszogród znajdują się 

następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

- najcenniejszy zabytek w postaci architektonicznego 

zespołu sakralnego (gotycko-barokowego) w postaci 



 

 

kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej (zbudowany 

w 1408 roku) i klasztoru Franciszkanów,  

- układ urbanistyczny centrum Wyszogrodu (XVII i XIX 

wiek), 

- obiekty sakralne: kościoły w Kobylnikach (kościół 

z 1521 roku p.w. Świętej Anny), w Rębowie (drewniany 

kościół z I-szej połowy XVI wieku) i w Wyszogrodzie z 

1786 roku (późnobarokowy kościół p.w. Świętej Trójcy), 

- dwór murowany z drugiej połowy XIX wieku wraz z 

parkiem krajobrazowym w Gródkowie. 

Ponadto, w spisie zabytków budownictwa i architektury 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków byłego 

województwa płockiego znajduje się kilkadziesiąt 

obiektów z terenu całej Gminy.   

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog dobrych praktyk Wdrażania LSR  

w latach 2016-2020 

 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

 i rozwój przedsiębiorczości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zakup wyposażenia do sklepu rolniczo-

technicznego w celu podejmowania 

działalności gospodarczej 

 
Beneficjent: 

 

ZIÓŁKOWSKA ANNA 

 
Lokalizacja         Gmina Bodzanów 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Sfinansowania zakupu wyposażenia 

sklepu rolniczo-technicznego w ramach prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 



 

 

Budowa nowoczesnych technologii 

światłowodowych 
 

 

Beneficjent: 

 

ZAKRZEWSKI MARIUSZ 

 

Lokalizacja         Gmina Wyszogród 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Sfinansowanie zakupu maszyn 

i urządzeń niezbędnych do prowadzenia innowacyjnej 

działalności gospodarczej w zakresie technologii 

cyfrowej.  

 

 

 

 



 

 

Utworzenie innowacyjnej działalności 

gospodarczej świadczącej usługi najmu 

proekologicznych skuterów elektrycznych 
 

Beneficjent: 

 

KNYSZEWSKI PAWEŁ 

 

Lokalizacja         Gmina Bodzanów 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Sfinansowanie zakupu skuterów 

elektrycznych niezbędnych do prowadzenia do 

prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej 

w zakresie wynajmu skuterów z napędem elektrycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Najlepsza, bo ekologiczna myjnia 

samoobsługowa, zawsze Twe auto  

umyć jest gotowa 
 

Beneficjent: 

 

DYBICZ PAWEŁ 

 

Lokalizacja         Gmina Brochów 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Sfinansowanie przygotowania terenu 

i zakupu wyposażenia ekologicznej myjni 

samoobsługowej na potrzeby  prowadzenia innowacyjnej 

działalności gospodarczej.  

 

 
 

 

 

 



 

 

Wyposażenie punktu gastronomicznego 
 

 

 

Beneficjent: 

 

OWCZAREK ELŻBIETA  

 

Lokalizacja         Gmina Młodzieszyn 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Zakup wyposażenia punktu 

gastronomicznego na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

gastronomicznych.  

 

 

 
 



 

 

Strefa FDA 
 

 

 

Beneficjent: 

 

ANITA LIPSKA  

 

Lokalizacja         Gmina Bodzanów 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Zakup sprzętu do ćwiczeń/urządzeń  

fitness oraz wyposażenia sali.   

W ramach podjętych działalności świadczone są usługi: 

- fitness dla młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów, 

- zajęcia taneczne dla dzieci oraz dorosłych, 

- aerobik, 

- zajęcia plastyczne, muzyczne, 

- zajęcia języka angielskiego. 

 

 

  



 

 

Mobilne Usługi Doradcze 
 

 

 

Beneficjent: 

 

JOLANTA KĘSICKA  

 

Lokalizacja         Gmina Wyszogród 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Adaptacja 

poddasza na potrzeby 

prowadzenia biura wraz z 

montażem instalacji 

fotowoltaicznej oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia 

biura w postaci 

komputerów i mebli. Przedsiębiorstwo świadczy 

doradztwo w zakresie proinnowacyjnym, ekologicznym, 

informacyjnym, doradztwo dla osób chcących założyć 

działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców chcących 

rozwinąć swoje przedsiębiorstwo, doradztwo w zakresie 

pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, 

szkolenia a także wsparcie z zakresu BHP. 
 

 

 



 

 

Założenie działności gospodarczej w zakresie 

usług stolarskich 
 

 

 

Beneficjent: 

 

KAMIL STELMACH  

 

Lokalizacja         Gmina Brochów 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Adaptacja budynku gospodarczego na 

potrzeby prowadzenia działalności oraz 

zakup maszyn i urządzeń do obróbki drewna. 

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją 

gotowych wyrobów drewnianych tj. studnie, 

domki, altany, wiaty, zadaszenia itp.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Naturalna Harmonia 
 

 

 

Beneficjent: 

 

RENATA MIECH  

 

Lokalizacja         Gmina Radzanowo 

Przedsięwzięcie Premie na założenie działalności 

gospodarczej  

 

Wysokość dofinansowania 100 000,00 zł 

 

Zakres projektu Zakup specjalistycznych urządzeń do 

wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz samochodu 

na potrzeby dojazdu do klienta. Mobilny Salon 

Kosmetyczny prowadzi szeroki zakres usług kosmetyki 

pielęgnacyjnej twarzy i całego ciała, a także podologii 

i trychologii na terenie gm. Radzanowo i okolic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Katalog dobrych praktyk  

Wdrażania LSR w latach 2016-2020  

Tworzenie miejsc pracy odpowiadających 

specyfice lokalnej gospodarki 
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

Budowa budynku handlowo-usługowego  

z przeznaczeniem na rozwój działalności 

gospodarczej firmy handlowej „EWA” 
 

Beneficjent: 

 

GOŁASZEWSKA EWA FIRMA USŁUGOWA "EWA" 

 

Lokalizacja         Gmina Bulkowo 

Przedsięwzięcie Realizacja inwestycji w istniejących 

firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy  

 

Wysokość dofinansowania 242 000,00 zł 

 

Zakres projektu Budowa budynku usługowego na 

potrzeby rozszerzenia działalności z powodu dużego 

zapotrzebowania na usługi fryzjersko-kosmetyczne w 

rejonie. Wybudowany budynek dla celów prowadzonej 

działalności zwiększył konkurencyjność firmy a także 

podniósł  komfort świadczonych usług zarówno dla 

pracowników firmy jak i klientów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zwiększenie konkurencyjności firmy RIBE 

Łukasz Rybicki poprzez inwestycje oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy 

 
Beneficjent: 

 

RIBBE RYBICKI ŁUKASZ  

 

Lokalizacja         Gmina Bodzanów 

Przedsięwzięcie Realizacja inwestycji w istniejących 

firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy  

 

Wysokość dofinansowania 300 000,00 zł 

 

Zakres projektu Budowa hali do konfekcjonowania 

i zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych w ww. 

procesie na potrzeby rozwinięcia dotychczasowej 

działalności. W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostały 3 nowe miejsca pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez 

zakup maszyn i urządzeń  

 
Beneficjent: 

 

TECH-MET ZAOPATRZENIE TECHNICZNE 

PRZEDSIĘBIORSTW PAWEŁ JASIŃSKI, 

RADOSŁAW JASIŃSKI S.C.   

 

Lokalizacja         Gmina Brochów 

Przedsięwzięcie Realizacja inwestycji w istniejących 

firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy  

 

Wysokość dofinansowania 300 000,00 zł 

 

Zakres projektu W ramach realizacji operacji zakupione 

zostały maszyny i urządzenia do obróbki metalu oraz 

tworzenia gotowych elementów dostosowanych do 

potrzeb zmieniającego się rynku. Operacja przyczyniła się 

do stworzenie nowych miejsc pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wyposażenie istniejącej bazy turystyczno – 

rekreacyjnej w miejsca noclegowe poprzez 

zakup domków kempingowych  

 
Beneficjent: 

 

MOTO-PRZYSTAŃ MICHAŁ ŚCIGOCKI  

 

Lokalizacja         Gmina Brochów 

Przedsięwzięcie Realizacja inwestycji w istniejących 

firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy  

 

Wysokość dofinansowania 94 551,68 zł 

 

Zakres projektu W ramach realizacji projektu zakupiono 

2 domki kempingowe. Domki są obiektami całorocznymi 

oferującymi maksymalnie 8 miejsc noclegowych każdy. 

Posiadają dwie sypialnie, salon, w pełni wyposażoną 

kuchnię, łazienkę oraz duży taras przed wejściem. 

 

 

 

 



 

 

 

Budowa sali bankietowej "Leśny Zakątek"  

w celu aktywizacji osób z obszaru działania 

LGD  

 
Beneficjent: 

 

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ROBERT 

GOLACIK ROBERT 

 

Lokalizacja         Gmina Bodzanów 

Przedsięwzięcie Realizacja inwestycji w istniejących 

firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy  

 

Wysokość dofinansowania 271 000,00 zł 

 

Zakres projektu W ramach realizacji projektu 

wybudowano nowoczesny obiekt usługowy 

z przeznaczeniem na rozszerzenie prowadzonej 

działalności o nowy zakres usług tj. organizację imprez 

okolicznościowych. 

 

 

 



 

 

Rozwój usług instalacyjnych  

 
Beneficjent: 

 

AFTAŃSKI GRZEGORZ  

 

Lokalizacja         Gmina Bodzanów 

Przedsięwzięcie Realizacja inwestycji w istniejących 

firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy  

 

Wysokość dofinansowania 122 517,00 zł 

 

Zakres projektu W ramach realizacji projektu dokonano 

zakupu urządzenia przeciskowego, sprężarki przewoźnej 

śrubowej, wiertnicy do przewiertów i samochodu 

transportowego. Operacja przyczyniła się do rozwoju 

usług instalacyjnych poprzez zakup maszyn oraz 

stworzenia dwóch miejsc pracy w istniejącej firmie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Katalog dobrych praktyk Wdrażania LSR  

w latach 2016-2020   

 

 

Zachowanie lokalnego dziedzictwa  

PROW 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remont ścian budynku kościoła parafialnego 

Świętej Trójcy w Wyszogrodzie  

 
Beneficjent: 

 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW TRÓJCY 

W WYSZOGRODZIE  

 

Lokalizacja         Gmina Wyszogród 

Przedsięwzięcie Odnowa obiektów mających wartość 

kulturową, historyczną dla obszaru  

 

Wysokość dofinansowania 79 993,00 zł 

 

Zakres projektu W ramach realizacji projektu wykonano 

prace restauratorskie zabytkowego kościoła pw. Św. 

Trójcy w Wyszogrodzie, w tym: wykonanie izolacji 

pionowej ścian fundamentowych i wymianę tynków na 

dolnej części zabytku. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odnowa zabytkowych schodów z okresu 

międzywojennego  

 
Beneficjent: 

 

GMINA WYSZOGRÓD  

 

Lokalizacja         Gmina Wyszogród 

Przedsięwzięcie Odnowa obiektów mających wartość 

kulturową, historyczną dla obszaru  

 

Wysokość dofinansowania 77 512,72 zł 

 

Zakres projektu W ramach realizacji projektu 

przeprowadzono remont zabytkowych schodów 

zlokalizowanych w Wyszogrodzie prowadzących do 

siedziby Gminy Żydowskiej. Ponadto w miejscu realizacji 

przedsięwzięcia została zamontowana tablica 

przedstawiająca historię tego miejsca wraz z fotografiami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remont więźby dachowej nad nawą główną  

i prezbiterium w Kościele Parafialnym  

pw. Św. Anny w Blichowie  

 
Beneficjent: 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. ANNY  

W BLICHOWIE  

 

Lokalizacja         Gmina Bulkowo 

Przedsięwzięcie Odnowa obiektów mających wartość 

kulturową, historyczną dla obszaru  

 

Wysokość dofinansowania 89 305,00 zł 

 

Zakres projektu W ramach realizacji projektu 

przeprowadzono prace konserwatorskie polegające na 

remoncie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia 

dachowego nad nawą główną i prezbiterium w Kościele 

Parafialnym pw. Św. Anny w Blichowie. 

 



 

 

Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele 

parafialnym p.w. Św. Floriana 

w Orszymowie  

 
Beneficjent: 

 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. 

FLORIANA W ORSZYMOWIE 

 

Lokalizacja         Gmina Mała Wieś 

Przedsięwzięcie Odnowa obiektów mających wartość 

kulturową, historyczną dla obszaru  

 

Wysokość dofinansowania 51 239,00 zł 

 

Zakres projektu W ramach realizacji projektu 

przeprowadzono prace konserwatorskie polegające na 

odrestaurowaniu zabytkowej ambony pochodzącej z lat 

60. XIX w kościele p.w. M.B. Różańcowej w 

Orszymowie. Prace nad renowacją tego zabytkowego 

podestu zostały zainicjowane z okazji 625 rocznicy 

parafii.  

 

 

 

 

 



 

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

poprzez odnowę parku zabytkowego w 

Radzanowie - oświetlenie, ciąg pieszo- jezdny  

 

 
Beneficjent: 

 

GMINA RADZANOWO 

 

Lokalizacja         Gmina Radzanowo 

Przedsięwzięcie Odnowa obiektów mających wartość 

kulturową, historyczną dla obszaru  

 

Wysokość dofinansowania 79 275,50 zł  

 

Zakres projektu W ramach realizacji operacji dokonano 

zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez odnowę 

parku zabytkowego w Radzanowie Zakres prac 

obejmował wykonanie ciągu pieszo - jezdnego o długości 

ok. 100 m wraz z zagospodarowaniem przyległej 

przestrzeni oraz montażem oświetlenia. 

 

 

 

 



 

 

Renowacja zabytkowego Parku w 

Młodzieszynie  

 

 
Beneficjent: 

 

GMINA MŁODZIESZYN 

 

Lokalizacja         Gmina Młodzieszyn 

Przedsięwzięcie Odnowa obiektów mających wartość 

kulturową, historyczną dla obszaru  

 

Wysokość dofinansowania 80 786,33 zł  

 

Zakres projektu W ramach realizacji operacji dokonano 

zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez 

wykonanie część alejek parkowych w zabytkowym parku 

w m. Młodzieszyn. Realizacja projektu była I etapem prac 

renowacyjnych kontynuowanych na terenie zabytkowego 

Parku w kolejnych latach. 

 



 

 

Podsumowanie 

Przedstawiony w niniejszej publikacji Katalog dobrych 

praktyk jednoznacznie wskazuje, że przedsiębiorczość jest 

postawą i sposobem na życie. Procesy pobudzania 

i kreowania przedsiębiorczości są w obecnej gospodarce 

rynkowej zjawiskiem nie tylko pożądanym ale przede 

wszystkim niezbędnym do zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich. Przyczyniają się m.in. do 

tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia liczby 

bezrobotnych, do modernizacji i rozbudowy 

infrastruktury. Wzrost przedsiębiorczości na wsi ściśle 

wiąże się z rozwojem pozarolniczych kierunków 

działalności gospodarczej. Rozwój przedsiębiorczości jest 

nie tylko szansą dla polskich obszarów wiejskich, ale 

także wspólną potrzebą i powinnością.  

Zgodnie z danymi udestąpionymi przez Polską Sieć LGD,  

do sierpnia 2020 r. 8526 miejsc pracy na obszarach 

wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali 

wsparcie od lokalnych grup działania w ramach PROW 

2014-2020. W tym okresie przy wsparciu LGD powstało 

4328 nowych firm. 

Na samym obszarze LGD Razem dla Rozwoju dzięki 

wsparciu LGD udało się utworzyć 34 nowych miejsc 

pracy. I liczby te wciąż rosną.  

Opracowany katalog dobrych praktyk potwierdza, że LGD 

mają realny wpływ na rozwój swoich gmin. 

 



 

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko 

rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi 

organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na 

rzecz ich rozwoju. 

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 

Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 

2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich 

oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg 

działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest 

aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań 

innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.  

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie  

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa 

tel.: 22 59 79 701  

e-mail: ksow@mazovia.pl  

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: 

www.mazowieckie.ksow.pl 

gdzie można znaleźć informacje o bieżących 

inicjatywach. 

 

 

mailto:ksow@mazovia.pl
http://www.mazowieckie.ksow.pl/


 

 

 

 

 

„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 

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Razem dla Rozwoju  współfinansowana 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 

Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: 

www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć 

informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW 

oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako 

Partner KSOW. 

 


