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Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej powołane zo-

kątków regionu, porównywanych do niezapomnianych kra-

stało wiosną 2006 roku jako tzw. Lokalna Grupa Działania.

jobrazów zielonej Szwajcarii. W ramach projektu wytyczony

Obejmuje obszar sześciu gmin powiatu płockiego, leżących

zostanie szlak turystyczny biegnący przez 20 gmin powia-

na prawym brzegu Wisły: Bielsk, gdzie znajduje się jego

tów sierpeckiego, płockiego, sochaczewskiego, płońskiego

siedziba, Brudzeń Duży, Miasto i Gmina Drobin, Słupno,

i nowodworskiego, począwszy od gminy Szczutowo aż do

Stara Biała i Staroźreby. Członkami stowarzyszenia są osoby

gminy Młodzieszyn. Na szlaku i w jego sąsiedztwie zostaną

fizyczne, przedsiębiorcy i sześć wymienionych samorządów.

ustawione tablice, które zawierać będą informacje histo-

Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Rozwo-

ryczne. Oznakowane zostaną m.in. kościoły, dwory, parki,

ju Ziemi Płockiej dąży do podniesienia jakości życia spo-

pomniki przyrody, grodziska, cmentarze i wiele innych war-

łeczności obszarów wiejskich. W tym celu przygotowuje

tych zobaczenia miejsc. W celu ułatwienia zwiedzającym

projekty wspierające inwestycje realizowane przez gminy,

dotarcia do wszystkich tych miejsc sporządzona zostanie

przedsiębiorców, rolników, jak również przedsięwzięcia

mapa turystyczna i wydany przewodnik po szlaku. ❚

o charakterze społecznym, edukacyjnym, promocyjnym
i kulturalnym, podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Głównym celem jest podniesienie
jakości życia społeczności zamieszkującej obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju, przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych
regionu.
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej dotychczas
zrealizowało wiele działań integrujących i aktywizujących
społeczność lokalną. W 2011 roku nawiązana została współpraca pomiędzy trzema sąsiadującymi ze sobą lokalnymi
grupami działania z regionu płockiego i sierpeckiego: Lokalną Grupą Działania – Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi

Festyn Sztuki Lokalnej Staroźreby 2009.

Płockiej z Bielska, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo z siedzibą w Mochowie i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju
z Bodzanowa. 29 listopada 2011 te trzy partnerskie grupy
podpisały umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy.
Projekt zatytułowany „Szlakiem Mazowieckiej Szwajcarii”
(„SMS”) ma przyczynić się do promowania urokliwych za-

Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Bielsk 2012.

Stowarzyszenia
regionalne
Rekreacyjny Bieg Wiosny Słupno 2011.

Darmowa wersja cyfrowa Naszych Korzeni

