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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2019 ROK 

KRS 0000216768 
 
 
 
 
 
 
 
I. DANE PODSTAWOWE  

 
 

 
Siedziba:                                                            Grzybów ½, 09-533 Słubice  
 
Adres biura:                         ul. Stary Rynek 20, 09-400, Płock 
 
Data rejestracji:                                                 09.09. 2004 rok 
Data wpisu w KRS:                                           09.09. 2004 rok  
 
Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 30.11.2005 r 
REGON:                                                             611426482 
NIP:              774-28-39-486 
Zarząd: 
Prezes     Iwona Marczak 
Członek   Dariusz Winiarski 
Członek   Hanna Stańczyk  
Celem statutowym jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 
1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
2. Edukacji, kultury, tradycji, sportu i turystyki. 
3. Ochrony środowiska. 
4. Programów naukowo – badawczych, oświaty, edukacji i wychowania. 
5. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu. 
6. Prac społecznych. 
7. Ochrony praw człowieka. 
 
Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży.  
 
 
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 

2. Działalność statutowa: 

a) była prowadzona wyłącznie w formie działalności pożytku publicznego – obejmowała 
działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych  
w ustawie z dn. 24 kwietnia  2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
b) prowadzona była na zasadzie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 
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NIEODPŁATNA działalność pożytku publicznego: 
 
Celem Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Płockiej przez wspieraniem dzieci, 
młodzieży i dorosłych w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, 
tolerancji i współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne. 
 
Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, dostarczając jej innowacyjnych 
rozwiązań i umacniając nasz kapitał społeczny, ludzki i materialny. 
 
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna 
działająca na obszarze Regionu Płockiego, oparta na amerykańskich wzorcach community 
foundation. 
 
Tworzymy partnerstwo z samorządem powiatowym, jednostkami samorządowymi, organizacjami 
pozarządowymi i lokalnym biznesem, dlatego przez cały czas rozszerzamy zakres naszej pracy. 
W kształtowaniu kultury lokalnej bardzo ważna jest idea współpracy, integracja społeczna i idea 
dobra wspólnego. Dlatego bardzo ważne dla nas jest angażowanie wielu partnerów, których rola 
polega na pokazaniu, że w naszym środowisku tkwi wielki potencjał kulturotwórczy, tak łatwy do 
zniszczenia, chociażby poprzez zaniedbanie.  
Partnerstwo nawiązuje do tworzenia lokalnych więzi społecznych poprzez nawiązywanie do bogatej 
historii regionu płockiego oraz promocji w skali ogólnopolskiej poprzez ukazywanie twórczości 
regionalnej. 
 
III. PROJEKTY FUNDACJI 
Zrealizowane zadania w 2019 roku: 
 

I. „Działaj lokalnie" oraz „Działaj lokalnie w Powiecie Płockim” 
Finansujący: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Płocki oraz Fundacja FLZP Młodzi Razem. 
 
Zadanie polegało na aktywizowaniu lokalnych społeczności powiatu płockiego ziemskiego poprzez 
wspieranie finansowe projektów tj. regranting inicjujący współpracę mieszkańców wokół ważnych 
dla nich spraw.  
W ramach zadania przeprowadzono konkurs ofert pn. „Działaj lokalnie" mający na celu wyłonić 
inicjatywy lokalne realizowane przez organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich 
(zarejestrowane w ARiMR), kluby lub grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego, działające w 
środowisku wiejskim i miejsko-wiejskim, którzy z własnej inicjatywy byli zainteresowani nabyciem 
nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych. 
Każdy z grantobiorców biorący udział w zadaniu otrzymał od nas wsparcie merytoryczne, 
warsztatowe, doradcze a ich projekty były na bieżąco wspierane i monitorowane.   
 
Opis zrealizowanych działań: 
I.1. Konkurs grantowy pn. „Działaj Lokalnie” - na lokalną inicjatywę w rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – regranting. 
Termin: 26 marca – do 15 listopada 2019r tj.  
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26/03/2019 - 24/04/2019 – ogłoszenie i nabór wniosków. 
25/04/2019 – 30/04/2019r – obrady komisji 
01/05/2019—15/11/2019r – podpisanie umów i realizacja lokalnych inicjatyw.  
Liczba grantów – 46 sztuk. 
 
Odbiorcy: przedstawiciele 46 organizacji pozarządowych/ klubów sportowych/ Kół Gospodyń 
Wiejskich zarejestrowanych w ARiMR/grup inicjatywnych z terenu powiatu płockiego ‐ 12977 
uczestników. 
Sposób przekazania środków realizatorom projektu: regranting ‐ umowy grantowe, przelew środków 
na wskazany rachunek bankowy. 
Konkurs „Działaj Lokalnie” wspierał przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, które 
odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców. 
Elementami, który je łączą jest dobro wspólne i budowa kapitału społecznego. 
W ramach konkursu wspierane były lokalne inicjatywy inicjujące współpracę mieszkańców z małych 
miejscowości powiatu płockiego. Poprzez „Działaj Lokalnie” wsparliśmy zwykłych ludzi, którzy 
wspólnie działają na rzecz swojej społeczności. 
Przebieg konkursu grantowego: 
W ramach konkursu grantowego wpłynęło 59 projektów wniosków. Następnie niezależna komisja 
składająca się z członków Fundacji, samorządu Powiatu Płockiego, przedstawicieli mediów wybrała 
46 najlepszych inicjatyw - projektów. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 30/04/2019r 
Dotacje przyznawane zostały organizacjom, klubom sportowym, KGW i grupom nieformalnym, które 
zgłosiły pomysły na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. 
Z każdym realizatorem inicjatywy tj. organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, kołami 
gospodyń wiejskich oraz grupami nieformalnymi (wymagane było wsparcie w postaci udzielenia 
osobowości prawnej) zawarta została umowa. Następnie wszystkim realizatorom przekazane zostały 
granty na realizację inicjatywy.  
Wszystkie projekty zostały rozliczone. Wysokość środków została w pełni wykorzystana na realizację 
projektów realizowanych przez grantobiorców. 
Wszystkie grupy realizacyjne otrzymały wsparcie doradcy – animatora.   
Wszystkie działania prowadzone w ramach inicjatyw były wykonywane wolontarystycznie przez 
autorów inicjatyw. Realizowane były z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami. 
Realizowane projekty związane były z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, sportem, oświatą i 
wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz 
osób niepełnosprawnych, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią, 
porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością 
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
W ogłoszonym konkursie duży nacisk położyliśmy na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę 
różnorodnych środowisk. 
Organizacje, kluby, KGW oraz grupy nieformalne, które poszukiwały inspiracji do działania, mogły 
skorzystać z doświadczeń innych – tzw. sieciowanie inicjatyw.  
Monitoring prowadzonych działań prowadzony był poprzez: karty monitoringu, sprawozdania z 
realizacji projektów, zdjęcia, materiały promocyjne na stronach www, facebook grantobiorców.  
Podczas realizacji projektów na bieżąco prowadziliśmy monitoring, tzn. sprawdzaliśmy, czy są one 
wykonywane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, czy udało się osiągać zamierzone rezultaty 
oraz czy wydatkowano budżet w zaplanowanej wysokości. Dzięki monitoringowi mogliśmy ocenić 
postępy z prowadzonych działań, zweryfikować tempo i kierunek, w którym zmierzał projekt.  
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Prezentacja działań/efektów inicjatyw odbywała się poprzez: 
- stronę internetową - http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/, Facebook Fundacji 
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem/ oraz realizatorów inicjatyw, 
- stronę internetową Starostwa Powiatowego w Płocku, 
- poprzez lokalną prasę, radio i telewizję, 
- zaproszenia do wszystkich samorządów z terenu powiatu płockiego i gmin ościennych, domów 
kultury, organizacji pozarządowych, poprzez lokalną prasę, radio i telewizję  
- organizację 4 warsztatów, Gali podsumowującej zadanie oraz prezentującej dobre praktyki 
zrealizowanych inicjatyw. 
 
Projekty realizowane w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2019 
1. Projekt pn. Spotkajmy się przy stole 
Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic w Orszymowie, gm. Mała Wieś  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 11/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
2. Projekt pn. Kolorowe figle 
Realizator: Grupa inicjatywna: „Przedszkolanki” działająca przy współpracy z Samorządowym 
Przedszkolem w Radzanowie, gm. Radzanowo 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 15/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
3. Projekt pn. Nie święci garnki lepią - Aktywny Brudzeń 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzeniu Małym „KGW Aktywny Brudzeń" 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 16/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
4. Projekt pn. Bioróżnorodność radzanowskich stawów 
Realizator: Sekcja Wędkarska działająca przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w 
Radzanowie, gm. Radzanowo 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 21/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
5. Projekt pn. „Smaki znane i zapomniane" - Integracja pokoleń poprzez warsztaty kulinarne 
Realizator: Stowarzyszenie Wesoła Chatka w Nowym Boryszewie, gm. Radzanowo 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 34/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
6. Projekt pn. Patio dla klasy 
Realizator: Stowarzyszenie Edukacja dla Drobina, gm. Drobin 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 37/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2800,00 
 
7. Projekt pn. Nasz bieg do Wolności - łączymy pokolenia 
Realizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Sparta Miszewo w Nowym Miszewie, 
gm. Bodzanów 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 45/49/DL11-ODL/2019 
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Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
8. Projekt pn. Uchronić od zapomnienia 
Realizator: Grupa inicjatywna: „Razem dla Arciszewa”, gm. Mała Wieś – działająca przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Malwa w Małej Wsi  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 54/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 1800,00 
 
9. Projekt pn. Muzyka nam w duszy gra 
Realizator: Grupa inicjatywna: „Grupa Retro” działająca przy współpracy z Centrum Kultury 
,,Wisła'' w Wyszogrodzie, gm. Wyszogród 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 56/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
10. Projekt pn. „Seniorzy w świecie kreatywności” 
Realizator: Grupa inicjatywna: Gminne Koło Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Radzanowie działająca przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, gm. 
Radzanowo 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 64/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2000,00 
 
11. Projekt pn. Historia zapisana ... na muralu Słupna 
Realizator: Grupa inicjatywna: „Wolontariat działający przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznym w Słupnie”, gm. Słupno 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 73/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
12. Projekt pn. „Czas na integrację i wspólną zabawę” 
Realizator: Grupa inicjatywna „PPUTW - sekcja Brudzeń Duży” - działająca przy współpracy z 
Gminną Biblioteką Publiczną w Brudzeniu Dużym, gm. Brudzeń Duży 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 78/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
13. Projekt pn. 7 zmysłów 
Realizator: Grupa inicjatywna „Młodzi Kreatywni” działająca przy współpracy z Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie, gm. Radzanowo 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 141/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2300,00 
 
14. Projekt pn. Siłownia pod dębem 
Realizator: Grupa inicjatywna: „CIEŚLANIE” działająca przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. 
Janiny Jóźwiak w Cieślach, gm. Bodzanów 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 82/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3500,00 
 
15. Projekt pn. Mówię Wam... 



str. 25 
 

Realizator: Grupa inicjatywna:  „Pełni słów” działająca przy współpracy z Biblioteką Centrum 
Kultury w Bodzanowie, gm. Bodzanów 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 83/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
16. Projekt pn. Pierogowym szlakiem - powrót do przeszłości 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Bodzanowskie Pierożanki, gm. Bodzanów  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 86/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3500,00 
 
17. Projekt pn. Odsłaniamy uroki portu w Nowym Duninowie 
Realizator: Gminny Klub Sportowy Fala w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 88/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 4000,00 
 
18. Projekt pn. Wspólne biesiadowanie sukcesem integracji 
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu Polskim, gm. Gąbin 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 95/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2000,00 
 
19. Projekt pn. Rębowo wczoraj i dziś 
Realizator: Stowarzyszenie „Razem dla Rębowa" w Rębowie, gm. Wyszogród 4 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 93/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2000,00 
 
20. Projekt pn. Świetlica wiejska uczy i podtrzymuje tradycje 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki" w Główinie, gm. Brudzeń Duży 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 106/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
21. Projekt pn. Cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Murzynowo - Poznaj swojego 
sąsiada 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie, gm. Brudzeń Duży 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 126/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
22. Projekt pn. „Człowiek – człowiekowi” 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Strupczewie Dużym „Kreatywne Kobiety”, 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 131/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
23. Projekt pn. „Kreatywność dziś i dawniej” 
Realizator: Grupa inicjatywna: ,,Kreatywne dzieciaki'' działająca przy współpracy z Centrum 
Kultury ,,Wisła'' w Wyszogrodzie 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 146/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 4000,00 
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24. Projekt pn. „Stworzenie miejsc do rekreacji i zabawy na osiedlu nr 3 w Gąbinie” 
Realizator: Grupa inicjatywna: „Kreatywni mieszkańcy osiedla nr 3 w Gąbinie”,  działająca przy 
współpracy Stowarzyszenia Gąbin Biega w Gąbinie  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 147/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 1500,00 
 
25. Projekt pn. Zielony Zakątek 
Realizator: Grupa inicjatywna:  „Mieszkańcy Wsi Rogowo-Rogowiacy” w Rogowie, gm. Bulkowo – 
działająca przy współpracy z GOPS w Bulkowie  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 156/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 4500,00 
 
26. Projekt pn. „Rękodzieło łączy” 
Realizator: Grupa inicjatywna:  „Zakątek nad Słupianką” w Białkowie gm. Radzanowo działająca 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Giny Radzanowo 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 158/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
27. Projekt pn. „Starsza Pani Cukrownia” 
Realizator: Grupa inicjatywna:  Klub Historyczno - Rowerowy Hi – Ro działająca przy współpracy 
ze Szkołą Podstawową im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 166/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
28. Projekt pn. Wiele zabawy i radości sprawia poznanie swojej miejscowości 
Realizator: Grupa inicjatywna: „Klub Przyjaciół Biblioteki” działająca przy współpracy z Miejską i 
Gminną Biblioteką Publiczną w Wyszogrodzie  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 169/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
29. Projekt pn. „Weź posłuchaj” 
Realizator: Grupa inicjatywna:  „Szkolne trele" działająca przy współpracy ze Szkołą Podstawową 
im. Marii Konopnickiej w Bulkowie 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 171/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
30. Projekt pn. „Cekanowska tężnia” 
Realizator: Stowarzyszenie - Cekanowo - Historia i Przyszłość w Cekanowie, gm. Słupno  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 183/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3300,00 
 
31. Projekt pn. „Moje europejskie miejsce na Ziemi” 
Realizator: Stowarzyszenie Nasze Lipianki, gm. Nowy Duninów 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 219/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
32. Projekt pn. Lokalny Klub Wolontariusza - Twórczy Recykling 2 
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Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic Na Rzecz Wspierania Aktywności 
Lokalnej 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 186/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
33. Projekt pn. „Gry korytarzowe - przyłącz się do zabawy!” 
Realizator: Grupa inicjatywna:  „Rodzice Dzieciom” działająca przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Bulkowie 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 187/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
34. Projekt pn. „Polaków rozmowy… o wolności, demokracji i wspólnocie” 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Słupnie „Kobiety Słupna”, gm. Słupno  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 190/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2800,00 
 
35. Projekt pn. „Transformacja 1989 w Małej Wsi” 
Realizator: Grupa inicjatywna: „Iskierka Przyjaźni” w Małej Wsi działająca przy współpracy 
Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 191/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
36. Projekt pn. „Łączymy tradycje z nowoczesnością” 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Zalesianki w Bronowie Zalesiu, gm. Stara Biała 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 187/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
37. Projekt pn. „Ocalić od zapomnienia” 
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej, gm. Bodzanów 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 193/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
38. Projekt pn. Smaki Wolności  
Realizator: Grupa inicjatywna: „Łączymy pokolenia” w Wyszogrodzie działająca przy współpracy 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju", 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 196/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
39. Projekt pn. „Uatrakcyjnianie spotkań międzypokoleniowych dla mieszkańców Sikorza i okolic” 
Realizator: Grupa inicjatywna: „Razem, zdrowo, odjazdowo” działająca przy współpracy z 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sikorzu, gm. Brudzeń Duży 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 210/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
40. Projekt pn. „Nie święci garnki lepią- cykl warsztatów i opowieści z historią w tle” 
Realizator: Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej 
Wsi, gm. Mała Wieś 
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Numer wniosku/umowy dofinansowania: 217/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
41. Projekt pn. „Bezpieczeństwo to podstawa” 
Realizator: Gminny Ludowy Klub Sportowy POLONIA Radzanowo, gm. Radzanowo 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 225/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2000,00 
 
42. Projekt pn. „Razem od młodych lat” 
Realizator: Stowarzyszenie ,,Działajmy Razem” w Koszelewie, gm. Gąbin 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 226/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2000,00 
 
43. Projekt pn. „Szczęśliwe dzieci - szczęśliwi rodzice” 
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie Zalesiu, gm. Stara Biała  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 231/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
44. Projekt pn. „Nasza wieś - nasze dobro” 
Realizator: Grupa inicjatywna:  „Mieszkańcy Wsi Kędzierzyn” gm. Bielsk działająca przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku 
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 233/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 3000,00 
 
45. Projekt pn. „Zielone piłkochwyty - odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach” 
Realizator: Grupa inicjatywna:  UKS "BYSTRZAK" Nowe Łubki, gm. Bulkowo - działająca przy 
współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowych Łubkach  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 240/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2500,00 
 
46. Projekt pn. „Zielone piłkochwyty - odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach” 
Realizator: Grupa inicjatywna:  UKS "BYSTRZAK" Nowe Łubki, gm. Bulkowo - działająca przy 
współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowych Łubkach  
Numer wniosku/umowy dofinansowania: 249/49/DL11-ODL/2019 
Kwota dofinansowania: 2000,00 
 
 
 
I.2.Warsztaty I nt. Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt? 
Ważnych elementem zadania były warsztaty z zakresu pozyskiwania środków, przygotowania i 
realizacji projektów, pracy w zespole oraz animacji społeczności lokalnych.  
Wiedza ta posłużyła do opracowania projektów w ramach konkursu grantowego oraz aplikowania o 
innego środki w ramach konkursów.  
Na warsztaty zaprosiliśmy przedstawicieli i przedstawicielki NGO, KGW i klubów sportowych. 
Podczas warsztatów mogli oni poznać zasady: tworzenia dobrego projektu, partnerstw lokalnych, 
dowiedzieć się jak animować lokalną społeczność do budowania dobra wspólnego oraz gdzie można 
pozyskać środki na realizację działań.  



str. 25 
 

Zwieńczeniem warsztatów było opracowanie przez uczestników (praca w grupach) konkretnego 
projektu.  
 
I.3.Warsztaty II nt. RODO dla NGO 
W ramach warsztatów wyposażyliśmy przedstawicieli organizacji w podstawową wiedzę dotyczącą 
RODO, uświadomiliśmy ich o czekających konsekwencjach niewprowadzenia RODO oraz z każdym 
uczestnikiem przeanalizowaliśmy ich dokumentację pod kątem RODO. 
Korzyści dla uczestników: 
1) Przepracowanie swojego podmiotu pod kątem RODO. 
2) Uzupełnienie wiedzy z zakresu formalności dot. RODO. 
3) Pozyskanie praktycznych wskazówek dot. wdrożenie RODO. 
 
I.4. Warsztaty III nt. Wolontariat i pierwsza pomoc. 
Celem warsztatów było podniesienie kompetencji osób chcących pracować jako wolontariusze w 
zakresie metod pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz seniorami poprzez ich zapoznanie z  
kreatywnymi metodami, które pomogą tym osobom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, wpłyną 
bardziej na ich efektywną rehabilitację społeczną i  zawodową i przyczynią się do stworzenia 
korzystnych warunków do integracji osób z niepełnosprawnością lub ułomnościami wieku starczego 
w środowisku i społeczności lokalnej. 
 
I.5. Konkurs pn. „Barwy wolontariatu w powiecie płockim” 
Cel: Promocja dobrych praktyk wolontarystycznych. 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE – UCZESTNICY KONKURSU 
1.Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie do dnia 20 listopada 2019r. karty zgłoszeniowej 
stanowiącej Załącznik do Regulaminu. 
2.Zgłoszeń można było dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub drogą 
mailową na adres organizatora konkursu podany na początku regulaminu.  
3.Konkurs skierowany był  do wolontariuszy indywidualnych i grupowych tj. młodzieży i dorosłych, 
organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, instytucji, szkół, zakładów pracy, którzy angażują się 
społecznie w obszarach życia społecznego: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i 
sztuka, ekologia, zdrowie itd.  
Spośród zgłoszeń decyzją Komisji Konkursowej, wybrani zostali laureaci w dwóch kategoriach: 
- wolontariat indywidualny – 3 laureatów. Nagroda: Smartwatch - zegarek sportowy (Funkcje 
użytkowe: krokomierz, powiadomienia SMS, kalendarz, alarm, stoper, czujnik ruchu, odtwarzacz 
audio, sterowanie spustem migawki, kalkulator, monitor snu, odbieranie i wykonywanie połączeń, 
dyktafon). 
- wolontariat grupowy – 5 laureatów (planowaliśmy 3!). Nagroda sprzęt nagłaśniający (wykorzystanie 
przez grupę podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych).  
Konkurs skierowany był do wolontariuszy indywidualnych i grupowych tj. dzieci, młodzieży i 
dorosłych, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, instytucji, szkół, zakładów pracy, którzy 
angażują się społecznie w obszarach życia społecznego takich jak: edukacja, pomoc społeczna, czas 
wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie itd.  
Laureatami konkursu w kategorii - Wolontariat indywidualny zostali: 
1.Wolontariuszka z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku; 
2. Wolontariusz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie; 
3. Wolontariusz rekomendowany przez grupę nieformalną pn. „Szkolne Trele" przy Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie. 
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Laureatami konkursu w kategorii - Wolontariat grupowy zostali: 
1. Internacki Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. 
2. Grupa pn. RODZICE DZIECIOM z Bulkowa. 
3. Szkolne Koło Wolontariatu „Niewidzialne ręce’’ - przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Słubicach.  
4. Grupa "Hipolitariat" - przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej 
Wsi. 
5. Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. 
 
I.6. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych. 
Prowadzący: 1 osoba – doradca ‐ animator 
Liczba świadczeń: 132. 
Odbiorcy: osoby/grupy/organizacje/kluby/KGW z terenu powiatu płockiego, które skorzystali z 
narzędzi wsparcia oferowanych w ramach projektu – łącznie 46 podmiotów. 
Usługi doradcze obejmowały następujące aspekty: 
• prawno ‐ organizacyjne funkcjonowanie organizacji/kół gospodyń wiejskich/klubu/grupy 
nieformalne, 
• finansowo ‐ księgowe, 
• doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny. 
• tworzenia projektów, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów, 
• tworzenia organizacji pozarządowych: stowarzyszenie rejestrowe lub zwykłe, fundacja, 
• współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi 
partnerami – lokalne partnerstwo, itp. 
• doradztwo w zakresie promocji działań, 
• rozwój i promocja wolontariatu. 
• jak nawiązać kontakt z mediami – aby nas promowali, 
• pomoc przy rozliczeniu inicjatyw  itd. 
 
I.7. Gala podsumowująca 
Uczestnicy: 101 osób – uczestnicy zadania, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i 
powiatowego, media. 
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, ul. 
Małachowskiego 1, 09-400 Płock. 
Program Gali: 
1. Powitanie uczestników. 
2. Przedstawienie efektów programu pn. „Działaj lokalnie ‐ w Powiecie Płockim”.  
3. Prezentacja inicjatyw realizowanych w ramach programu Działaj Lokalnie – uczestnicy projektów. 
4. Uroczyste wręczenie Dyplomów udziału w zadaniu pn. „Działaj lokalnie ‐ w Powiecie Płockim”. 
5. Dobre praktyki w wolontariacie. Wręczenie nagród laureatom konkursu pn. „Barwy wolontariatu 

w powiecie płockim". 
6. Wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom konkursu pn. „Opowiedz …”. 
7. Przedstawienie propozycji współpracy w roku 2020.  
8. Zwiedzanie części zabytkowej  - muzeum szkolnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego. 
  Podczas Gali podsumowującej zadanie zaprezentowano efekty zadania oraz lokalnych inicjatyw.  
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Uczestnicy poznali dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim oraz ich realizatorów ‐ 
wolontariuszy. Przedstawione zostały dobre praktyki w wolontariacie oraz zaprezentowani laureaci 
konkursu wolontarystycznego. 
 
I.8. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych 
Liczba odsłon: 60160 
Osoba odpowiedzialna: 1 – Specjalista ds. serwisu internetowego i promocji. 
Czas pracy: 100 godzin  
Na potrzeby promocji projektu prowadzona jest baza dobrych praktyk/działania w internecie - 
www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie, facebook.com/flzpmlodzirazem - kompendium wiedzy dla 
grantobiorców zawierające m.in materiały programowe, filmy dokumentujące inicjatywy lokalne 
oraz wypowiedzi lokalnych liderów (46), galerię zdjęć, mapę inicjatywach lokalnych wraz z opisem 
działań, oraz grupę dyskusyjną z beneficjentami, gdzie mogą podzielić się swoimi pomysłami, 
doświadczeniami, problemami, przedstawić informacje nt. realizacji działań. Liczba  użytkowników  
21639 oraz facebook - 38521. Łączna liczba unikalnych użytkowników – 60160 (planowano 3000).   
 
I.9. Działania promocyjne  
Projekt promowany był  poprzez: 
- Baner (Roll‐up) – sztuk 1 - pełen kolor, oznakowany – baner promował zadanie podczas warsztatów, 
gali podsumowującej, lokalnych festynów/imprez plenerowych oraz poza działaniami w siedzibie 
Fundacji. Służył w trakcie trwania projektu jak po jego zakończeniu – nadal promuje zadanie. 
- stronę internetową www.mlodzirazem.pl oraz facebook - 
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem/ - liczba unikalnych  gości: strona www od kwietnia do 
grudnia 2019r. 21639 unikalnych gości, facebook od kwietnia do grudnia 2019r.  38521 unikalnych  
gości – łącznie 60160 osób; 
- kampanię informacyjną: 
• w mediach, artykuły, spoty radiowe – relacje z prowadzonych działań. Przykładowe artykuły: 
https://drobin.pl/lokalny-konkurs-grantowy-w-ramach-programu-dzialaj-lokalnie-polsko-
amerykanskiej-fundacji-wolnosci/, 
https://e-wyszogrod.pl/artykul/dzialaj-lokalnie-2019/629062, 
http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2522-ruszyla-kolejna-edycja-konkursu-grantowego-dzialaj-
lokalnie, 
http://www.radzanowo.pl/737-konkurs-grantowy-dzialaj-lokalnie, 
https://wiadomosciplock.pl/20190326155231/powiat-plock-ruszyla-kolejna-edycja-konkursu-
grantowego-dzialaj-lokalnie-1553562662, 
http://terazgabin.pl/2019/03/27/ogloszono-konkurs-grantowy-dzialaj-lokalnie-atrakcyjna-oferta-
dla-stowarzyszen-grup-spolecznych/, 
http://www.gminalack.pl/index.php?p=125&pk=206, 
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?hide_cover=1&light=1&feed=%2FKRDP_FM%2Fgo%C5
%9B%C4%87-dnia-p%C5%82ock-iwona-marczak-05042019-krdp-
fm%2F&fbclid=IwAR1TCmqUNuO4ZLd3prNj3OqGxsNuCCTMLd15rYUXOGvHeNmvqC6762sI77w, 
https://infoplocktv.pl/2019/12/dzialaj-lokalnie/?fbclid=IwAR3N0OP65C2s-eL-
k0_97sfBX7S3lXgM8aTaMXTCrcPsLWHNfsAujMwUGcs 
https://www.facebook.com/infoplocktv/posts/1218197665044220 
https://tp.com.pl/artykul/dzialaj-lokalnie-w-powiecie/888135 
https://www.facebook.com/gazetatygodnikplocki/posts/2500616789987987 
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https://tp.com.pl/artykul/dzialaj-lokalnie-w-
powiecie/888135?fbclid=IwAR1iIroeZFUHHjbZSvltegGMqrzYXSsT9iC_e4sd_2SCTFaPuDGqO-PHpiQ 
KRDP - https://www.mixcloud.com/KRDP_FM/go%C5%9B%C4%87-dnia-p%C5%82ock-iwona-
marczak-19122019-krdp-
fm/?fbclid=IwAR2dDpHemfTjGNcf7oBo0hIe5HBQkmk2mjk_K7y01Wp4krqi31VK29PFT1A 
https://portalplock.pl/pl/11_wiadomosci/24361_teznia_stawy_pierogi_boisko_sprawd_kto_dostal
_grant_lista.html 
https://www.facebook.com/portalplock/posts/2919064398105916  
• na stronach internetowych realizatorów inicjatyw ‐ 211 artykułów; 
• podczas lokalnych imprez, festynów organizowanych na terenie powiatu płockiego, 
• podczas warsztatów – przekaz ustny oraz prezentacje i materiały warsztatowe opatrzone 
nazwą oraz logotypami współfinansującego. 
Sprawne działania informacyjno–promocyjne są drogą do sukcesu wdrażanego projektu, dlatego 
przeprowadziliśmy szereg działań służących jak najszerszej promocji i komunikacji zarówno o zadaniu, 
jego fundatorze i realizatorze oraz realizatorach lokalnych inicjatyw. 
REZULTATY ZADAŃ: 
1. Wsparcie 46 lokalnych inicjatyw w ramach konkursu pn. Działaj Lokalnie (regranting) 
ukierunkowanych na budowanie dobra wspólnego związanych ze wszystkimi dziedzinami życia 
społecznego. 
2. Praktyczna realizacja 46 samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw 
społecznych angażujących 12977 osób (planowano ok. 2000 osób). Inicjatywy lokalne przyczyniły się 
do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, promocji wolontariatu,  zwiększyło się 
zaangażowania społeczne w życie publiczne, nastąpił rozwój „małych ojczyzn”. Inicjatywy umożliwiły 
zaangażowanie się uczestników w życie społeczne. 
3. Przeprowadzenie 4 warsztatów dla 107 osób ukierunkowanych na wzrost wiedzy członków 
organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, lokalnych liderów w zakresie tworzenia projektów, 
podpowiedzi i umiejętności w rozwiązywaniu dylematów związanych z RODO oraz pracy 
wolontarystycznej z osobami niepełnosprawnymi i seniorami. 
4. Promocja idei wolontariatu poprzez konkurs pn. „Barwy wolontariatu w powiecie płockim”. 
Wyłonienie 8 laureatów. 
5. Świadczenie usług animacyjnych oraz doradczych dla osób biorących udział w projekcie – 132 szt. 
Obejmowały one m.in.: aspekty prawno – organizacyjne, inicjowanie kontaktów z liderami organizacji 
i liderami lokalnymi, pomoc w formułowaniu inicjatyw społecznych, pomoc w zakresie tworzenia 
organizacji pozarządowej, przygotowania strategii finansowania działalności, tworzenia projektów o 
dofinansowanie, realizacji projektów, współpracy organizacji pozarządowych z samorządem 
terytorialnym, pomoc w obsłudze finansowo księgowej organizacji, jak zachęcać wolontariuszy do 
współpracy, jak nawiązać kontakt z mediami – aby nas promowali, pomoc przy rozliczeniu inicjatyw  
itd. 
6. Promocja działań w internecie – baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych  - strona 
http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/ - zawierająca kompendium wiedzy dla 
zainteresowanych (organizacji, grup społecznych) oraz poradniki tematyczne - pdf, filmy 
dokumentujące inicjatywy lokalne (46 szt.), mapę inicjatywach lokalnych przedstawiającą 46 
inicjatyw i grupę dyskusyjną z beneficjentami – liczba  odsłon  21639 oraz facebook - 38521. Łączna 
liczba unikalnych użytkowników – 60160 (planowano 3000).   
7. 101 uczestników Gali podsumowującej zadanie, podczas której zaprezentowano efekty 
prowadzonych działań.  
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8. Wzmocnienie działań oraz kompetencji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 
funkcjonujących na terenie Powiatu Płockiego i ich znaczenia w rozwój lokalnej polityki społecznej. 
9. Wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji ich liderów, 
a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. 
10. Ulepszenie komunikacji pomiędzy organizacjami oraz członkami społeczności, samorządem, 
mediami, biznesem. 
11. Inicjowanie i koordynację współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz mieszkańców a lokalnymi władzami samorządowymi, biznesem. 
12. Ulepszenie jakości, zasięgu i dostępności programów oferowanych przez Fundację oraz 
działań oferowanych przez uczestników projektu.  
13. Tworzenie trwałego partnerstwa międzysektorowego z Powiatem Płockim.  
14. Promocja Powiatu Płockiego jako grantodawcy poprzez promocje konkursu na każdym jego 
etapie.  
Dodatkowo zorganizowaliśmy konkurs pn. „Opowiedz … 2019”, który służył wyłonieniu, 
nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów 
realizowanych w ramach DL, zgłoszonych w formie reportażu filmowy lub krótkiego film. 
Wyłonienie 4 laureatów i 1 wyróżnienie.  
 

II. „Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżek edukacyjno - 
przyrodniczych służących do edukacji ekologicznej” 

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, środki Fundacji FLZP „Młodzi Razem”. 
W ramach zadania utworzono 4 ścieżki edukacyjno-przyrodnicze przy placówkach edukacyjnych, 
które składają się łącznie z 24 sztuk elementów wyposażenia ścieżki tj. 
- Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach gm. Bulkowo - 5 tablic; 
- Szkoła Podstawowa w Rogozinie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, gm. Radzanowo - 10 
tablic; 
- Warsztaty terapii zajęciowej w Męczeninie gm. Radzanowo - WTZ Męczenino - ośrodek dla osób 
niepełn. - 5 tablic; 
- Zielona Szkoła w Sendeniu, gm. Łąck - 4 tablice. 
Tematyka tablic dotyczy rozpoznawania gatunków drzew rodzimych, zawiera informacje dotyczące 
biologii, morfologii, różnic między gatunkami, na podstawie których rozpoznać można dane drzewo 
tj. Klon zwyczajny i klon jawor; Dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy; Lipa drobnolistna i lipa 
szerokolistna; Grab pospolity i buk pospolity; Jodła zwyczajna i świerk pospolity. 
Ponadto tablice zawierają zdjęcia fauny wraz z opisami gatunków, które objęte zostały ochroną in-
situ tj. puszczyk, tracz nurogęś, ropucha zielona, paź królowej, gągoł, bielik. 
Na ścieżkach odbywają się zajęcia dydaktyczne, podczas których uczestnikom prezentowana jest 
przyroda jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system, będący środowiskiem w 
którym żyje człowiek. 
Uczestnicy poznają zasady ochrony środowiska, faunę objętą ochroną gatunkową występującą w 
naszym regionie, uczą się jak rozpoznawać gatunki drzew rodzimych, jak zachowywać się w parku, 
lesie, tak by nie szkodzić przyrodzie. 
Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł na przekazywanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym. Dzięki nim mamy możliwość zdobycia informacji w jaki sposób możemy dbać o 
nasze środowisko. Powstała ścieżka umożliwi uczniom i osobom dorosłym, uświadomić bogactwo 
okolicznych terenów, uwrażliwi na piękno przyrody, rozwinie i wzbogaci kulturę ekologiczną dzieci i 
młodzieży. 
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III. Festiwal smaków" 
Finansujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego, środki Fundacji FLZP „Młodzi Razem” 
Podczas Dożynek Powiatu Płockiego Fundacja oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Płocku zorganizowała Festiwal Smaków, który skierowany był do kół 
gospodyń wiejskich oraz kobiecych organizacji pozarządowych z terenu powiatu płockiego. 
Głównym celem konkursu było promowanie i popularyzacja produktów tradycyjnych, regionalnych i 
lokalnych Mazowsza, promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego oraz aktywizacja gospodyń, Kół 
Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. 
Prezentacja potraw konkursowych oraz rozstrzygniecie konkursu odbyło się w dniu 25.08.2019r. 
podczas Dożynek Powiatu Płockiego w Brudzeniu Dużym. 
 
W ramach festiwalu panie przygotowały warsztaty z zakresu wytwarzania żywności metodami 
tradycyjnymi. Odwiedzającym stoiska opowiadały o kuchni regionalnej, produktach regionalnych 
używanych do produkcji potraw, prezentowały swoje wyroby oraz poddawały je degustacji. 
Uczestnicy dożynek mogli przekonać się, jak smaczna jest kuchnia regionalna. Był to unikalny moment 
na poznanie wszystkich regionalnych potraw i produktów, stanowiących dziedzictwo kulinarne, które 
jest przygotowywane według dawnych receptur oraz z lokalnych produktów. 
 
Panie z KGW/organizacji pozarządowych uczestniczyły również w konkursie kulinarnym pn. "Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu". 
 
Konkurs przeprowadzono w 3 kategorie konkursowych: 
1. "przekąska", 
2. "potrawa mięsna", 
3. "deser". 
Nagrodami w konkursie był: sprzęt AGD z przeznaczeniem do przygotowania potraw tradycyjnych, 
regionalnych i lokalnych w prowadzonej działalności społecznej przez KGW. 
 
Laureatami konkursu zostali: 
1. Kategoria I - "przekąska" 
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich "Archutówko" 
II miejsce: PPUTW - KGW Staroźreby 
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich "Polskie Grabianki" z Polskiego Grabia 
  
2. Kategoria II - "potrawa mięsna" 
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich "Nowe Grabianki" z Nowego Grabia 
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich "Pierożanki" w Bodzanowie 
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich "Topólno" 
 
3. Kategoria III - "deser" 
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich "Kreatywne Kobiety" w Strupczewie Dużym 
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywny Brudzeń" w Brudzeniu Małym 
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich "Leszczyn Szlachecki" 
 
Dodatkowo Komisja konkursowa wyróżniła: 
1. Koło Gospodyń Wiejskich "Nowa Góra" 
2. Koło Gospodyń Wiejskich "Biedronki" w Sobowie 
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3. Koło Gospodyń Wiejskich "Słubiczanki znad Wisły" w Słubicach 
4. Kobiety z Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Płockiego. 
 
 

IV. „Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" 
Finansujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego, , środki Fundacji FLZP „Młodzi Razem” 
Cel główny projektu został w pełni osiągnięty. Zakładał aktywizację młodzieży do uprawiania 
turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach animacyjnych i 
edukacyjno‐artystycznych oraz wzmacnianie udziału młodzieży w życiu społecznym poprzez ich 
uczestnictwo w festiwalu piosenki turystycznej, konkursie fotograficznym, warsztatach terenowych 
połączonych z rejsami oraz warsztatach kulturowo‐turystycznych. 
Cel został osiągnięty poprzez: 
• aktywizację młodzieży do uprawiania turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w 
kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno‐artystycznych takich jak: festiwal, 
konkurs i warsztaty; 
• wykorzystywanie turystyki kulturowej dla edukacji młodzieży poprzez popularyzowanie piosenki 
turystycznej promującej walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Regionu; 
• promocję oraz poznanie przez młodzież walorów turystycznych, historycznych, krajobrazowych i 
kulturowych podczas warsztatów kulturowych i rejsów po Wiśle; 
• promocję atrakcji turystycznych i kulturowych Regionu, zwiększanie poczucia tożsamości 
regionalnej wśród uczestników oraz zachęcenie młodzieży do lepszego poznania Mazowsza – jego 
walorów krajobrazowych, turystycznych, zabytków oraz historii poprzez konkurs fotograficzny, jak 
również upowszechnianie mody na aktywne spędzanie wolnego czasu; 
• organizację grupowych wypraw o charakterze kulturowo‐turystycznym, w których uczestnicy 
spotkań odbyli podróż z obiektami, wydarzeniami i walorami kultury wysokiej na terenie Muzeum 
Wsi Mazowieckiej; 
• wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami młodzieży z terenu wielu gmin powiatu 
płockiego i m. Płocka; 
• zwrócenie uwagi młodzieży na potencjał turystyczny, kulturalny, edukacyjny oraz społeczny 
Mazowsza podczas organizowanych działań. 
Rezultaty: 
- 145 uczestników tj. młodzieży biorącej udział w festiwalu piosenki turystycznej pn. 
„Dźwiękospacery po Mazowszu”, którzy w sposób artystyczny promowali walory turystyczne, 
kulturowe, przyrodnicze, historyczne Mazowsza i zachęcali do uprawiania turystyki jako alternatywy 
na aktywne spędzanie czasu wolnego. Wyłoniono 6 laureatów i 6 wyróżnionych.  
- 145 uczestników tj. młodzieży uczestniczącej w warsztatach terenowych pn. „Spacer po Muzeum 
Wisły w Wyszogrodzie oraz rejsy statkiem po Wiśle” zyskało wiedzę m.in. o historii i roli Wisły, roli i 
kultury ludowej narodu polskiego, żydowskiego i olenderskiego zamieszkującego tereny 
nadwiślańskie. Uczestnicy warsztatów poznali fragmenty fundamentów średniowiecznej warowni, a 
także pamiątki z okresu II wojny światowej. Podczas zajęć w Muzeum Wisły uczestnicy mogli poznać 
wielokulturową historię dawnych mieszkańców ziemi płockiej - Polaków, Żydów, Niemców, i 
Olendrów, jak żyli, czym się trudnili np. oprócz tradycyjnej uprawi roli, rybołówstwem i 
wikliniarstwem. Uczestnikom zaprezentowano eksponaty wikliniarskie i wszelkie inne pożytki 
płynące ze współpracy człowieka z Wisłą tj. rybołówstwo, rybactwo oraz mazowiecka specyfika 
olenderska – powidlarstwo. Powidła były wyrabiane z buraków cukrowych. Uczestnicy warsztatów 
poprzez aktywne zwiedzanie i warsztaty polegające na dyskusji, wymianie spostrzeżeń, 
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rozwiązywaniu zadań bliżej poznali walory turystyczne Ziemi Płockiej. Warsztaty dały narzędzie 
uczestnikom do tworzenia własnych inicjatyw dla społeczności szkolnych, lokalnych, gminnych itd.;  
- wyłonienie 3 laureatów i 3 wyróżnionych w konkursie fotograficznym „pn. "Moda na Mazowsze 
– turystycznie i kulturowo" spośród 51 uczestników/młodzieży w konkursie, którzy przedstawili 
samodzielnie wykonane prace prezentujące miejsca kulturowe i turystyczne regionu. Uczestnicy ci 
zostali zachęceni do lepszego poznania walorów turystycznych, krajobrazowych, zabytków i historii 
Mazowsza. Dodatkowo konkurs przyczynił się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych 
naszego regionu, jak również zachęciło do aktywnego spędzanie wolnego czasu;  
- 1 wystawa fotograficzna pn. „Moda na Mazowsze – turystycznie i kulturowo” prezentująca prace 
konkursowe młodzieży, promująca atrakcje turystyczne i kulturalne naszego regionu prezentowana 
w Starostwie Powiatowym w Płocku, szkołach, domach kultury;  
- udział 125 uczestników/młodzieży w imprezach plenerowych pn. „Sztuka pamięci ‐ czyli niedziela 
w skansenie”, którzy zostali zachęceni do uprawiania turystyki kulturalnej poprzez aktywne 
uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno‐artystycznych takich jak: 
Niedziela w Skansenie; Żniwa w Skansenie; Wykopki w Skansenie. Podczas imprez plenerowych 
młodzież zdobyła umiejętności pracy twórczej inspirowanej przestrzenią wiejską. Zdobyli wiedzę nt. 
dorobku tak ważnego dla dziedzictwa kulturowego Mazowsza jakim jest Muzeum Wsi Mazowieckiej;  
- udział 54 osób w seminarium podsumowującym projekt pn. „Turystyka kulturowa ‐ coś dla mnie 
i dla ciebie”, podczas którego młodzież miała możliwość wypowiedzenia się, co dał im projekt; - 
promocja walorów turystycznych, historycznych, krajobrazowych i kulturalnych rzeki Wisły poprzez 
warsztaty, konkursy, imprezy plenerowe;  
- przekazanie młodzieży wartości dot. dziedzictwa kulturowego, historycznego które są zasadniczym 
warunkiem zachowania własnej kultury regionalnej i historii oraz jej trwania; - rozwój świadomości 
obywatelskiej i kulturowej wśród uczestników;  
- promocja zadania poprzez: baner (Roll‐up)- sztuk 1, media, strony internetowe, facebook, 
zaproszenia, karty zgłoszeniowe, regulaminy konkursów, listy obecności, dyplomy dla uczestników 
zadania oraz nagrody, wyróżnienia i dyplomy, informacje ustne. 
  
 

V. EKOPOMYSŁ - TWÓRCZE WARSZTATY UPCYKLINGOWE”  
Projekt dofinansowany z Programu "Decydujesz, pomagamy" Fundacji TESCO. 
 
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie realizacji zasad 
zrównoważonej konsumpcji, kształtowanie ekologicznych postaw oraz wykształcenie grona 
świadomych ekokonsumentów, którzy w życiu codziennym będą traktować odpady w swoich 
gospodarstwach domowych jako surowce wtórne. Uczestnicy zdobyli wiedzę, jak mądrze kupować, 
jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady oraz jak ograniczyć indywidualną 
konsumpcję. 
Program "Decydujesz, pomagamy" jest wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco. Celem tego 
działania jest wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności. 
 
W ramach projektu zrealizowaliśmy warsztaty, których uczestnikami były dzieci i młodzież z Regionu 
Płockiego tj: 

• Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie podczas warsztatów nauczyły się 
segregacji odpadów oraz poznały takie pojęcia jak recykling i upcykling. Na koniec wykonały 
klauny ze starych, niepotrzebnych płyt CD. 



str. 25 
 

• Kolejne warsztaty odbyły się w dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. 
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach - segregowały odpady, a następnie wykonały 
prace z pozoru niepotrzebnych rzeczy - nadając im drugie życie. 

• Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bulkowie - poznali zasady prawidłowej segregacji, 
dowiedzieli się co dzieje się z posegregowanymi odpadami, jak zrobić coś z niczego, jak nasze 
wybory w sklepie wpływają na środowisko, co to znaczy być EKOKONSUMENT-em. Uczniowie 
podczas warsztatów przekonali się, że naprawdę można zrobić coś z niczego, nadali drugie 
życie odpadom. 

• Przedszkolaki ze Słubic poznały zasady segregacji odpadów nie tylko teoretycznie, ale również 
praktycznie - biorąc udział w warsztatach. Wiedzą także, jak ważne jest ponowne 
wykorzystywanie - dzięki temu mniej odpadów trafia na składowiska. 

 
 

VI. Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna - przy zaangażowaniu 
wolontariuszy z Fabryki Levi Strauss Poland sp. z o.o. w Płocku  

W ramach akcji wolontariusze z Fabryki przeprowadzili szereg działań, m.in.: 
I działanie - na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. 
Prace polegały na utworzeniu ogrodu warzywno-owocowego do nauki ogrodnictwa dla dzieci. 
Naturalnym działaniem, zmierzającym do przekształcania otoczenia szkoły w miejsca bogate 
przyrodniczo jest sadzenie roślin. Ogród będzie pełnił funkcję dydaktyczną, do nauki ogrodnictwa 
dla dzieci. 
 
II działanie - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Męczeninie gm. Radzanowo - ośrodek dla osób 
niepełnosprawnych. 
W ośrodku prowadzono prace remontowe, naprawcze i porządkowe w ośrodku. Natomiast na 
terenie wokół ośrodka pielono i grabiono ogród, porządkowano teren wokół ośrodka oraz 
malowano wyposażanie. W małej szwalni wolontariuszki z Levis’a szyły fartuchy kuchenne. 
 
III działanie - "Działania na rzecz Wisły" polegające na sprzątaniu bulwaru i plaży nad Wisłą w 
Płocku oraz wokół Zalewu Sobótka. 
Celem działań było zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną odpowiedzialność za stan 
wód np. rzek i jezior, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich opieką. Na uwagę 
zasługuje fakt, że na w/w terenie zebrano duży kontener odpadów!. 
 
IV działanie - twórcze warsztaty upcyklingowe przy udziale wolontariuszy z Fabryki oraz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku. 
Podczas warsztatów uczestnikom przedstawiono zasady prawidłowej segregacji odpadów. 
Natomiast w części praktycznej wolontariusze a fabryki oraz uczyli się wykonywać rozmaite formy 
użytkowe i dekoracyjne wykorzystując surowce wtórne. 
 
V działanie - Prace porządkowe i ogrodnicze na terenie płockiego ZOO. 
Na terenie ogrodu zoologicznego przeprowadzono prace porządkowe przy stawie, wykonano 
nasadzenia wiosennej roślinności - tworząc rabaty, ponadto pielono i prowadzono prace 
porządkowe. 
 
 
 



str. 25 
 

VII. Stypendia Pomostowe 2018/2019  
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem we współpracy z Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości ogłosił w 2018 roku kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 
2018/2019.  
Stypendium Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019 przyznano 4 osobom.  
Segment II skierowany był do maturzystów z 2018, ze szkół objętych programami stypendialnymi 
organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:  
Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I 
stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. 
Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności -PAFW 
„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w 
Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski,  Fundacja Wspomagania Wsi, 
Fundacja mBanku, Fundacja BGŻ BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych 
uczestniczących w programie. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji Pracownia 
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Patronat medialny nad Programem sprawują 
Rzeczpospolita, Forum Akademickie i Perspektywy. 
 

 
VIII. Stypendia Pomostowe 2019/2020 

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem we współpracy z Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości ogłosił w 2019 roku kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 
2018/2019.  
Stypendium Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020 przyznano 2 osobom.  

 
 

IX. Wizyta studyjna dla członków LGD "Razem dla Rozwoju" 
2 wyjazdy studyjne o charakterze edukacyjnym pn.  „Katalog dobrych praktyk w zakresie 
współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej” w ramach realizacji projektu pn. „W 
poszukiwaniu innowacji” we współpracy z LGD "Razem dla Rozwoju". 
Terminy:   
1. Pierwsza grupa 24-25 października – Grupa I 
2. Druga grupa 28-29 października – Grupa II 

Miejsce wizyty: 
Region Sandomierza 
Wizyta w Inkubatorze Przetwórczego w Dwikozach prowadzonego przez Ośrodek 
Promowania Przedsiębiorczości (OPP) w Sandomierzu oraz w gospodarstwach rolnych 
współpracujących OPP. 
Profil wizytowanych obiektów: Przetwórstwo Rolnicze; Produkcja Rolnicza, Instytucje 
wspomagające przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. 
Dzień pierwszy – 24/10/2019 i 28/10/2019 
I. Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach  
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Uczestnicy poznali genezę funkcjonowania Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach 
prowadzonego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, który powstał 
w 2016 roku w celu zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania 
regionalnych produktów na bazie lokalnego surowca i tradycji. 
Zapoznali się z ideą tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Przetwórczego, opartego na 
partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym i zasadami funkcjonowania oraz wymogami 
i standardami określonymi przepisami dla tego typu obiektów, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” w ramach którego 
powstał Inkubator przetwórczy. Poznali również zasady funkcjonowania inkubatorów w 
Polsce i innych krajach Europy oraz zasady funkcjonowania oraz wymogi i standardy 
określone przepisami dla tego typu obiektów, poznali formy korzystania z Inkubatora przez 
potencjalnych użytkowników oraz zasady promocji usług i wyrobów. 
Inkubator Przetwórczy jest miejscem, w którym właściciel surowców roślinnych np. rolnik lub 
prowadzący gospodarstwo agroturystyczne może rozpocząć ich przetwarzanie, korzystając z 
infrastruktury inkubatora, maszyn i urządzeń oraz uzyskać porady oferowane przez podmiot 
prowadzący inkubator tj. Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Ma na 
celu zapewnienie dostępu lokalnym producentom żywności do infrastruktury niezbędnej przy 
wytwarzania regionalnych produktów na bazie lokalnego surowca i tradycji. Inkubator 
udostępnia maszyny i urządzenia do przetwarzania owoców i warzyw. 
Korzystanie z infrastruktury inkubatora może być dla potencjalnego producenta żywności 
pierwszym etapem na drodze do utworzenia własnego zakładu przetwórczego. Producent 
żywności nieprzetworzonej może sprawdzić w Inkubatorze swoje umiejętności przetwórcze 
oraz możliwości wprowadzenia na rynek tj. opakowanie, etykietowanie, dystrybucja i 
sprzedaż własnego produktu w zgodzie z przepisami sanitarnymi. 
 
Podczas części praktycznej warsztatów uczestnicy zwiedzili obiekty  Inkubatora min. 
pomieszczenia dostosowane do potrzeb działalności inkubatora, zapoznali się z jego 
wyposażeniem oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych polegających na udziale w 
pełnym procesie produkcji tłoczenia soku m.in. przyjęcie surowca, przygotowanie do 
przerobu – mycie a następnie na specjalnym urządzeniu obieranie, usuwanie komór 
nasiennych, krojenie, załadunek do multimixa (maszyna wielozadaniowa) i przetwarzanie, 
napełnianie słoików i pasteryzacja.  
Na zapleczu budynku została umieszczona wolnostojąca suszarnia owoców i warzyw, zasilana 
olejem opałowym. Budynek dysponuje odrębnym wjazdem oraz placem manewrowym, 
służącym do bezpiecznego rozładunku surowca, postoju pojazdów w czasie produkcji oraz 
parkowania pojazdów uczestników szkoleń i wizyt studyjnych. 
Na zakończenie procesu każdy uczestnik otrzymał produkt tj. sok jabłkowy, który powstał przy 
jego udziale i zaangażowaniu.  Degustowali również produkty wytwarzane w Inkubatorze, 
m.in.  

• dżemy, powidła, marmolady i konfitury z owoców; 

• suszone owoce (jabłka, gruszki, morele, śliwki); 

• marynaty warzywne. 
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Przy Inkubatorze Przetwórczym działa Centrum Produktu Lokalnego, które prowadzi 
działalność edukacyjną w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego. Organizują szkolenia, 
konferencje i warsztaty edukacyjne dla różnych grup wiekowych. 
Celem działalności Centrum Produktu Lokalnego jest: 

• rozwój rynku produktów lokalnych, dobrej, zdrowej i tradycyjnej żywności; 

• sprzedaż produktów lokalnych, w tym ekologicznych, wytwarzanych przez rolników i 
przetwórców na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji; 

• zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania produktów 
lokalnych przez małe gospodarstwa; 

• wzbogacenie/poszerzenie oferty lokalnych produktów w punktach sprzedaży, w tym 
oferowanie turystom i mieszkańcom lokalnych przetworów. 

 
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości (OPP) w Sandomierzu prowadzący min. Inkubator 
Przetwórczy w Dwikozach jest organizacją, która zajmuje się wspieraniem rozwoju 
przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych na terenie południowo-wschodniej Polski 
nieprzerwanie od 1991 roku. Prowadzi działalność doradczą, szkoli, pomaga otwierać 
działalność gospodarczą oraz udziela pożyczek w ramach prowadzonego Funduszu 
Pożyczkowego.  
Od wielu lat, wspierają rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz realizują 
projekty wzmacniające rozwój aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Podejmują 
działania pomagające społecznościom lokalnym rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje 
zawodowe oraz prowadzić działalność społeczną i realizować ciekawe inicjatywy na rzecz 
własnego środowiska w ramach lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych. 
OPP wspierając małe lokalne przedsiębiorstwa, zaprezentował uczestnikom profil 
działalności „Spiżarni Sandomierskiej” która, jest miejscem spotkań tych, którzy cenią sobie 
wysoką jakość artykułów żywnościowych. 
Produkty w Spiżarni pochodzą w większości z niewielkich gospodarstw agroturystycznych i 
przedsiębiorstw, które wykonują swoją pracę z pasją, bazując na naturalnych składnikach oraz 
pielęgnując wielopokoleniowe tradycje.  
Każdy, tęskniący za smakami z dzieciństwa lub poszukujący nowych, niezapomnianych 
wrażeń smakowych, powinien koniecznie odwiedzić to miejsce. Można tu znaleźć różnorodne 
produkty regionalne, m.in.: świeże owoce i warzywa, konfitury, naturalne soki, pieczywo, 
powstające w oparciu o lokalną recepturę, wiele innych składników niezbędnych do 
sporządzenia dań. 
„Spiżarnia Sandomierska” otworzyła możliwość upowszechnienia rolno-ogrodniczej specyfiki 
produkcyjnej Ziemi Sandomierskiej, która jest jedną z cech charakterystycznych regionu.  
 
Dzień drugi – 25/10/2019 i 29/10/2019 
Wizyta w gospodarstwach rolnych korzystających z usług Inkubatora Przetwórczego w 
Dwikozach specjalizujących się w produktach lokalnych. 
Miejsce I 
Winnica Sandomierska w Górach Wysokich. 
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W Winnicy korzystając z przewodnika uczestnicy zwiedzili winnicę, winiarnię i odbyli 
degustację win oraz serów.  
Właściciel gospodarstwa, który jest jednym z najsłynniejszych polskich winiarzy przekazał 
uczestnikom historię winnicy oraz najważniejsze informacje o uprawie winorośli, na czym 
polega praca winiarza, jak robi się wino. Ponad trzyhektarowa winnica wkomponowana jest 
w krajobraz zbocza doliny Opatówki w jej najwyższym położeniu w pobliżu starego wyrobiska 
piasku. Sprzyja jej południowa ekspozycja i korzystne podglebie. 
Gleba zawiera żyzne lessy z domieszką wapnia i pyłu kwarcowego. Zatem łatwo przepuszcza 
wodę i jest dobrze nasłoneczniana, nagrzewa się i gromadzi ciepło w ciągu dnia, by 
wieczorową porą je oddawać, co jest bardzo korzystne dla wegetacji roślin i owoców.  
Winiarska tradycja rodzinna zaczęła się w okresie przedwojennym, w 1937 roku, kiedy to 
dziadek obecnego właściciela założył jedną z pierwszych w okolicy plantację winorośli. Dziś 
jego wnuk, po wielu latach przerwy w kontynuowaniu tradycji rodzinnych pielęgnuje dzieło 
swojego dziadka. Wcześniej na miejscu obecnych winnic były sady: czereśniowy i 
leszczynowy. 
Właściciel zapytany o tajemnicę powodzenia, odpowiedział, że podstawą są dobrej jakości 
owoce oraz dbałość o wino na każdym etapie produkcji, również wtedy, gdy jest w piwnicy. 
Niezwykle ważna jest czystość w winiarni.  
W trosce o dobrą jakość owoców, a potem wina, w winnicy przeprowadza się redukcję 
winogron na krzakach. Robi się to po to, aby krzewy nie były zanadto obciążone, a owoce, 
które będą dojrzewać, były jak najlepsze. 
Zdaniem właściciela winiarni, ważny jest pomysł na prowadzenie działalności.  
Towarzystwo Naukowe Sandomierskie zachęca mieszkańców regionu do uprawy winorośli i 
powrotu do tradycji winiarskich. Przypomina, że pierwsze winnice powstały na ziemi 
sandomierskiej już w XIII wieku dzięki dominikanom. 
Dodatkowa działalność winnicy to działalność szkoleniowa. Propagują wiedzę z zakresu 
uprawy winorośli oraz produkcji i oceny wina. 
Prowadzona jest również działalność agroturystyczna, gdzie w  domu z 1918 roku czekają na 
gości trzy apartamenty, a tuż obok gospodarstwa jest zarybiany staw, w którym można 
wędkować. W domu przyjmowani są goście, korzystając z rodzinnych wyrobów. 
Winnica Sandomierska jest częścią działalności prowadzonej przez rodzinę, gdzie ojciec 
właściciela winnicy produkuje tzw. Sery Sandomierskie – od Dziedzica. 
Uczestnicy wyjazdu studyjnego wzięli udział w degustacji serów prowadzonych przez 
serowarską firmę „Od Dziedzica”, poznając kilka rodzajów pysznego sera.  
Wytwarzane są sery podpuszczkowe z mleka krowiego: Jaśniepanki, Panicze, Hrabianki, 
Zawisza Czarny, który dzięki dodatkowi popiołu drzewnego i lukrecji, na bazie czerwonego 
wina z Winnicy Sandomierskiej jest koloru czarnego i Królewicze z domieszką wytrawnego 
wina. Sery występują w wersji naturalnej lub z dodatkami: czosnkiem niedźwiedzim, 
czarnuszką, ziołami prowansalskimi i kminkiem. Oferta została ostatnio poszerzona również 
o kozie „Świętokrzyskie sery od Kutery”. Wszystkie sery są ręcznie pakowane i nie zawierają 
konserwantów.  
50% produkcji idzie na potrzeby Winnicy Sandomierskiej. 
Według właściciela firmy serowarskiej, cyt. „W prowadzeniu działalności najważniejsza jest 
wiarygodność produktu. Dzisiejszy konsument, zrażony bylejakością masowej produkcji, nie 
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ma zaufania do tego, co leży na sklepowych półkach. Dlatego zależało mi na stworzeniu 
swojskiego miejsca na wsi, takiego „po domowemu”, gdzie sery są wytwarzane i próbowane 
pod tym samym dachem”.  
Na terenie winnicy znajduje się również pasieka. Świeży miód wykorzystywany jest do 
przygotowywania posiłków dla gości oraz do degustacji – zazwyczaj do serów pleśniowych. 
Zainteresowani goście po wcześniejszym umówieniu mogą wziąć udział w pracach pszczelarza 
– zakładaniu ramek, odymianiu ula, etc. 
 
Miejsce II 
Gospodarstwa agroturystyczne w m. Obrazów.  
Obrazów w powiecie sandomierskim jest gminą typowo sadowniczą. Uprawy sadownicze 
zajmują około 4800 ha. Przeważają jabłonie, choć uprawiane są i inne gatunki np. wiśnie, 
śliwy, morele oraz porzeczka czarna.  
Od wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej zmiany są bardzo szybkie. Dotyczą nie tylko 
uprawianych gatunków, technologii uprawy, intensyfikacji sadów, jakości owoców, 
wyposażenia gospodarstw sadowniczych w nowoczesne maszyny i urządzenia, ale także 
warunków przechowywania owoców.  
Najważniejszą zmianą jest powstawanie organizacji producenckich, które rozwijają się bardzo 
dynamicznie, co świadczy o dobrze obranym kierunku działania. 
Od lat organizowane jest tutaj Europejskie Święto Jabłka. Podczas święta, zarówno grupy 
producenckie jak i indywidualni sadownicy prezentują owoce. Święto to daje możliwość 
nawiązania m.in. kontaktów handlowych. 
 
Wędrując Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym, który skupia gospodarstwa agroturystyczne, 
które mogą zaoferować nie tylko pobyt na ziemi sandomierskiej, ale także uatrakcyjnić go 
propozycjami innowacyjnych tras, wiodących przez najciekawsze, najbardziej malownicze i 
atrakcyjne miejsca powiatu sandomierskiego zawędrowaliśmy do dwóch gospodarstw: Willa 
Wojtasówka i Swojskie jadło.  
 
Gospodarze proponują nie tylko nocleg, ale również wyżywienie, poczęstunek, organizację 
szkoleń, spotkań rodzinnych i biznesowych oraz imprez okolicznościowych. Oferta 
dostosowana jest zarówno dla turystów, osób odwiedzających rodzinne strony i najbliższych, 
uczestników szkoleń, jak i dla okresowo zamieszkujących. Dodatkowo prowadzą 
gospodarstwa sadownicze.  
 

1. Willa Wojtasówka znajduje się w typowo sadowniczej wsi Obrazów, 6 km od 
Sandomierza. W otoczeniu urokliwego krajobrazu kwitnących, a potem 
dojrzewających jabłoni znajduje się gospodarstwo agroturystyczne usytuowane w 
spokojnej i bogatej w drzewa owocowe okolicy. 

„Wojtasówka” to nie tylko agroturystyka i pensjonat, ale również gospodarstwo sadownicze. 
Jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Świętokrzyskiego w Ramach Europejskiej sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest znakiem 
potwierdzającym jakość tradycyjnej i innowacyjnej żywności, która promuje tradycje regionu. 
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Wojtasówka otrzymała Certyfikat Miejsca z Klimatem 2012, przyznany przez Forum Rozwoju 
Efektywnej Energii (FREE) dla obiektu promującego nowoczesne źródła energii na terenach 
wiejskich i podmiejskich. 
  

2. Swojskie jadło, to gospodarstwo, które znajduje się na trasie Sandomierskiego Szlaku 
Jabłkowego. Oferuje gościom wypoczynek w stylowych pokojach wyposażonych w 
naturalne drewniane meble. Ponadto oferują kuchnię lokalną. Jest także miejsce z 
pięknym widokiem na panoramę rozpościerających się dookoła sadów jabłoniowych. 

Występują tu bardzo dobre gleby, głównie czarnoziemy, które umożliwiają prowadzenie 
produkcji sadowniczej. Od wieków region ten jest związany z ogrodnictwem, począwszy od 
kultury łużyckiej i dzikiej „jabłonki płonki” aż do dzisiejszej nowoczesnej produkcji 
sadowniczej. 
Wędrując Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym, uczestnicy mieli możliwość obcowania z 
naturą, uczestniczyć w spotkaniach, m.in. z przedsiębiorcami, których działalność związana 
jest przetwórstwem, dystrybucją oraz promocją owoców i warzyw.  
 
Wyjazd studyjny był dla uczestników żywą lekcją, miał charakter innowacyjny i edukacyjny. 
Zapraszał do poznania czegoś nowego, do wizyty w sadzie, do zwiedzenia rodzinnej winnicy i 
degustacji wina, do skosztowania serów, domowych przetworów i naturalnych miodów, do 
zobaczenia jak powstaje ser w serowni czy wino oraz samodzielnego udziału w produkcji 
soków.  
Smakowanie lokalnej kuchni jest dopełnieniem podróżowania, zapisana jest w niej historia 
regionu i społeczności. Dostęp do zdrowej, pozbawionej sztucznych dodatków żywności 
wytwarzanej metodami tradycyjnymi, a nie produkowanej masowo, to dla wielu uczestników 
ważne doświadczenie. 
Podsumowując Ziemia sandomierska to istne królestwo zmysłów i smaków.  
Wśród wielu pamiątek i upominków z Sandomierza jest kilka, które zasługują na większą 
uwagę, są to „krówki sandomierskie”, opakowane w eleganckich 200 gramowych 
opakowaniach, ozdobionych najpiękniejszymi panoramami Sandomierza. Ponadto każda 
krówka zapakowana jest w papierek ze zdjęciem jednego z sandomierskich zabytków. Po 
otwarciu słodkości, wewnątrz każdego z nich znajduje się opis konkretnego zabytku. 
 
Krówki sandomierskie" można kupić w kilku sklepach na starym mieście Sandomierz. Jest 
produktem, który odwiedzający będą kojarzyć z miastem tak, jak kojarzą z nim sandomierskie 
zabytki. 
  
X. „Dobre praktyki rozwoju lokalnego” - wyjazd studyjny na Litwę.  

Termin: 23-26/10/2020r 
CeL: podniesienie poziomu wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie 
podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Wizytowane obiekty obejmowały: Dobre praktyki rozwoju lokalnego, w tym lokalne 
dziedzictwo kulturowe, rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, zrównoważony 
rozwój obszarów wiejskich w oparciu o zasoby naturalne. 
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Liczba uczestników: 10 osób.  
 
 

XI. Jubileusz 15-lecia działalności Fundacji  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - 
Młodzi Razem" 

 
Miejsce: statek “Marianna” (dwupokładowy) połączony z rejsem po Wiśle na trasie Płock – Nowy 
Duninów - Płock 
Termin: 13 września 2019r 
Czas trwania: 16.00 -20.00 
13 września obchodziliśmy w pięknej nadwiślańskiej scenerii na statku “Marianna” Jubileusz 15-lecia 
Fundacji. Współorganizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
oraz Starostwo Powiatowe w Płocku.   
Patronat medialny objęli:  
- Tygodnik Płocki  
- infoPłock TV 
Patronat nad wydarzeniem objęli: 

• Piotr Zgorzelski - Poseł VIII kadencji Sejmu RP 

• Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

• Mariusz Bieniek – Starosta Płocki  
Finansujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Płocku. 
 
Program: 
1. Otwarcie spotkania, powitanie gości. 
2. Przedstawienie 15-letniej historii i działalności Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi 

Razem”. 
3. 15 lat „Działaj Lokalnie” na Ziemi Płockiej - Programu wspierającego aktywność obywatelską. 
4. Wystąpienia zaproszonych gości. 
5. Podziękowania dla osób które tworzyły fundację, partnerów i wspierających działalność Fundacji.  
6. Bankiet 
W trakcie rejsu statkiem po Wiśle obserwacja przez lornetkę bogatych zjawisk przyrodniczo-

krajobrazowych na Wiśle oraz obiektów kultury oraz wykład nt. Historia dwóch parków 
krajobrazowych. 

 
Jubileusz rozpoczęliśmy od występu muzycznego gościa specjalnego Jubileuszu Pana Ryszarda 
Wolbacha – wokalisty, autora tekstów, kompozytora, gitarzysty, społecznika.  
Następnie przypomniano najważniejsze wydarzenia z życia organizacji oraz podziękowano 
zaproszonym na Jubileusz partnerom oraz gościom. 
W ramach wydarzenia zakupiono i wręczono statuetki okolicznościowe tym, którzy wspierają 
działania fundacji, są jej PARTNERAMI, tj.:  
1. P. Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 
2. P. Tomasz Kominek - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury w 
Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
3. p. Mariusz Bieniek – Starosta Płocki  
4. P. Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka  
5. p. Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego 
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6. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
7. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w Polsce 
8. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku 
9. Firma Levi Strauss Poland w Płocku. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki okolicznościowe. 
 
 
 

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 
1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
2. Informacja o uzyskanych przychodach 
W 2018 roku FUNDACJA uzyskała ogółem przychód w wysokości:  409446,86 zł. 
3.Informacja o poniesionych kosztach 
FUNDACJA nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone koszty związane są 
z realizacją celów statutowych. 
Ogółem koszty w 2019 roku wyniosły 409446,86 zł 
4.Dane o zatrudnieniu 
Zarząd sprawuje swoje funkcje nie pobierając wynagrodzeń. 
W 2019 roku FUNDACJA nie prowadziła działalności gospodarczej, nie przyznała i nie 
wypłaciła nagród ani premii, nie zaciągała zobowiązań. 
5.Informacja o rozliczeniach Federacji (podatki i ZUS) 
Wszystkie zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS regulowane były terminowo. 
W roku 2019 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola Skarbowa. 

6. dodatkowe informacje. 
Ze wszystkich podpisanych umów i zobowiązań Fundacja wywiązuje się na bieżąco.  
Sprawozdania z realizacji zadań zostały złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z 
ich realizacji.  
7.Sytuacja finansowa Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" jest dobra. 
 
 
Grzybów, dn. 05/06/2020r 
 
 
Sprawozdanie zatwierdził zarząd:  
 
 
Iwona Marczak      Dariusz Winiarski  
Prezes Zarządu      Członek Zarządu   
 


