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OGŁOSZENIE
KONSULTACJIE SPOŁECZNE W SPRAWIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD ”PUSZCZA KOZIENICKA” W OKRESIE UNIJNEGO PROGRAMOWANIA PROW 2014 - 202
Lokalna Grupa Działania ”Puszcza Kozienicka” prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla
obszaru gmin: Kozienice, Garbatka –Letnisko, Grabów, Głowaczów, Magnuszew Gniewoszów, Sieciechów . Strategia
będzie obejmowała lata 2014-2020.
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „”Puszcza Kozienicka” zaprasza , przedsiębiorców , przedstawicieli
OSP, Stowarzyszenia i wszystkich mieszkańców gminy Kozienice na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji
społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD .
Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice przy ul. Parkowej 5 w dniu
22.05.2015 (piątek) o godzinie 13.00, poprowadzi je dr Leszek Leśniak - Główny Specjalista
w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
W trakcie spotkania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Kozienice oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii
z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego
udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i
kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.
												

Wizyta studyjna na Litwie

Z wyrazami szacunku
Irena Bielawska - Prezes Zarządu

P

rawie trzydziestu lokalnych liderów wzięło udział w ostatniej wizycie studyjnej na
obszarze działania litewskich LGD: Vietos Veiklos Grupė „Radviliškio Lyderis” oraz Raseiniu
Rajono Vietos Veiklos Grupė „Raseiniu Krašto Bendrija” zorganizowanej w dniach 7 –
10 maja 2015r. w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie międzynarodowego
projektu współpracy pod nazwą Południowe Mazowsze - Radviliškis/Raseiniai. Kooperacja.
W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele samorządów z obszaru LGD „Puszcza
Kozienicka”, Zarząd i pracownicy biura, przedsiębiorcy oraz twórcy .
Wizytę rozpoczęła uroczystą
kolacją powitalna. W imieniu
gospodarzy zebranych gości
przywitał Roman Kalvaitis,
Prezes Stowarzyszenia Vietos
Veiklos Grupė „Radviliškio Lyderis” oraz Vincas Blinstrubas, Prezes Stowarzyszenia
Raseinių Rajono Vietos Veiklos
Grupė „Raseinių Krašto Bendrija”.
Nasza delegacja miała okazję zapoznać się z wybranymi projektami realizowanymi
w ramach programu LEADER
na lata 2007-2013 na terenie
goszczącego LGD w rejonie
Radwiliszek : nowoczesnym
centrum sportowym , boiskiem
do koszykówki oraz
domem
spokojnej starości.
Zwiedziliśmy również jeden z
większych zakładów produkcyjnych w tym rejonie tj. zakład produkcji pellet z drewna.
W piątek 8 maja w miejscowości Karczemos, uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej projekt współpracy.
Zebranych gości powitał prezes
Roman Kalvaitis, który wraz z
prezes Ireną Bielawską opowiedział o dotychczasowych
osiągnięciach, aktualnej dzia-

n Od prawej: Algirdas Butkevičius,

premier Litwy, Irena Bielawska
prezes LGD „Puszcza Kozienicka”
oraz Roman Kalvaitis, prezes
Stowarzyszenia Vietos Veiklos
Grupė „Radviliškio Lyderis”.

łalności oraz zamierzeniach i
planach na przyszłość. W konferencji uczestniczyli również
przedstawiciele władz samorządowych rejonu Radwiliszki
na czele z merem Antanasem

n Od lewej Zbigniew Buczma Prezes LGD „Dziedzictwo i rozwój”, Barbara

Gontarek, Roman Kalvaitis, Prezes Stowarzyszenia Vietos Veiklos Grupė
„Radviliškio Lyderis” Irena Bielawska Prezes LGD „Puszcza Kozienicka”;
Vincas Blinstrubas, Prezes Stowarzyszenia Raseinių Rajono Vietos Veiklos
Grupė „Raseinių Krašto Bendrija”, Cezary Nowek Prezes Stowarzyszenie
LGD „Razem dla Radomki”.

Čepononisem
oraz
powiatu kozienickiego na
czele z wiceburmistrzem Kozienic Igorem Czerwińskim ,
wójtem Gminy Garbatka-Letnisko Robertem Kowalczykiem
i wójtem Gminy Sieciechów
Marianem Czerskim. Podczas
konferencji odbyła się prezentacja multimedialna, dotycząca polsko – litewskiego sklepu
internetowego
oferującego
możliwość wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń , a
przede wszystkim umieszczanie ofert kupna /sprzedaży
produktów i usług lokalnych.
Tego dnia podpisano również porozumienie współpracy
w ramach klastra obszarowego
na terenie Polski i Litwy w celu
tworzenia powiązań kooperacyjnych , wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności.
Zaproszeni goście obejrzeli również film przyrodniczy
zrealizowany na zlecenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego , ukazujący piękno Puszczy Kozienickiej.
Konferencję zakończyła degustacja lokalnych specjałów,
przygotowanych przez litewskie koła gospodyń.
W kolejnym, dniu wizyty
studyjnej gościliśmy w dworze Burbiškis na corocznym
„Święcie Kwitnących Tulipanów”. Wydarzenie to jest jednym z największych tego typu
wydarzeń u naszych wschodnich sąsiadów, a bogata oferta
stoisk i atrakcji muzycznych, a
przede wszystkim możliwość
obejrzenia kilkuset gatunków
kwitnących tulipanów sprawia, że co roku odwiedza je
kilkadziesiąt tysięcy osób zarówno z Litwy jak i z zagranicy.
Imprezę uświetnił w tym roku
swoją obecnością Algirdas
Butkevičius, premier Litwy,
z którym dzięki uprzejmości
władz samorządowych mogła

n W imieniu polskich przedstawicieli głos zabrała Prezes Stowarzyszenia
LGD „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska.

porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcie prezes naszej Lokalnej Grupy Działania Irena
Bielawska.
W programie wizyty studyjnej znalazł się również czas na
zwiedzenie największej atrakcji turystycznej Litwy – miasta

Wilna. Po aktywnych dniach
spędzonych na terenie działania naszych litewskich partnerów, z uśmiechami na twarzy,
lecz i z łezką wzruszenia wróciliśmy do domu.
Irena Bielawska

