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Razem możemy więcej, razem osiągamy nasze cele.

Szanowni Państwo, 

S iedem lat temu w  2007 roku, gdy spotykaliśmy się z  
Państwem, mówiliśmy o  możliwościach jakie daje utwo-
rzenie lokalnej grupy działania, mówiliśmy o  nowych 

inwestycjach, tak w  sektorze gospodarczym jak i  społecznym, 
które mogą powstać z  wykorzystaniem funduszy unijnych. 
Obiecywaliśmy, między innymi nowe miejsca pracy, nowe pla-
ce zabaw i  obiekty sportowe. Obiecywaliśmy, że powstanie 
Lokalnej Grupy Działania umożliwi pozyskanie z  Unii Europej-
skiej, około 8 milionów złotych na rozwój Ziemi Kozienickiej. 
Dziś możecie powiedzieć „SPRAWDZAM” i  zapytać nas co z  tych 
obietnic zostało zrealizowane. Odpowiadamy, pozyskaliśmy 
13 mln złotych, które postawiliśmy do Państwa dyspozycji. 
Do chwili obecnej organizując otwarte nabory wniosków na 
dofinansowanie projektów rozdysponowaliśmy zdecydowaną 
większość tej kwoty. A  dzięki Państwa pomysłowości, zaradno-
ści i  pracowitości te pieniądze zostały dobrze zainwestowane. 
Dzięki nim powstały między innymi nowe miejsca pracy, nowe place zabaw i  obiekty sportowe. Mimo, że 
po drodze były problemy, błędy i  kłopoty, dziś możemy powiedzieć „Razem, wykonaliśmy dobrą robotę”. 
Zapraszam do przeczytania tych kilkudziesięciu stron, na których przedstawiamy nasze sprawozdanie 
z  tej wspólnie, wykonanej dobrej roboty. Korzystając z  okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę. Miłych i  życzliwych ludzi spotykaliśmy na każdym kroku, jednak szczególnie pragnę podzię-
kować śp. Markowi Buczkowskiemu, jednemu z  założycieli naszego Stowarzyszenia. To w  znacznym stopniu 
jego determinacja i  pogoda ducha przyczyniły się do powstania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”. Dziękując koledze Markowi zapraszam Państwa do lektury i  dalszej współpracy.

Wstęp

Marek Przedniczek

Prezes Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”



W iosną 2007 roku prze-
prowadzono cykl spo-
tkań z  udziałem lokalnych 

przedsiębiorców, przedstawicieli 
samorządów oraz organizacji po-
zarządowych, dotyczący idei part-
nerstwa. W  ich wyniku opracowano 
i  ratyfikowano dokument pod na-
zwą „Porozumienie Partnerskie”.
Kolejnym znaczącym krokiem         
w  kierunku budowy partnerstwa 
była konferencja na temat „Rola 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego w  Rozwoju Ziemi 
Kozienickiej”, pod merytorycznym 
patronatem Piotra Szprędałowi-
cza, ówczesnego Członka Zarządu 
Województwa Mazowieckiego. 
Uczestnikami spotkania byli 
między innymi sygantariusze 
„Porozumienia Partnerskiego”.
24 kwietnia 2008 roku docho-
dzi do podpisania dokumentu 
„Umowa Partnerska”. Zgodnie                   
z  jej postanowieniami Partne-
rzy deklarują wspólną realizację 
przedsięwzięć mających na celu 
rozwój społeczno - gospodarczy 
regionu kozienickiego. Zarząd 
Stowarzyszenia „Porozumienie dla 
Rozwoju” w  oparciu o  wcześniej 
podpisane porozumienia i  umowy 
postanawia przystąpić do two-
rzenia Lokalnej Grupy Działania.
W  tym celu, w  dniu 21 sierpnia 
2008 roku organizuje spotkanie 
z  udziałem sygnatariuszy „Poro-
zumienia Partnerskiego”. Główny 
cel to przedstawienie korzyści 
płynących dla lokalnej społecz-

ności z realizacji Działania Osi 4 
Leader w  ramach PROW. Wśród 
prelegentów są Piotr Szpręda-
łowicz oraz Tomasz Kuliński, 
ówczesny Kierownik Wydziału 
Wdrażania Programów Unijnych 
dla Rolnictwa w  Departamencie 
Rolnictwa i  Modernizacji Terenów 
Wiejskich. Prowadzący spotkanie, 
Marek Przedniczek Prezes Zarzą-
du Stowarzyszenia, przedstawił 
propozycję utworzenia Lokalnej 
Grupy Działania obejmującej 
swym zasięgiem gminy powiatu 
kozienickiego. Została ona skiero-
wana do wszystkich mieszkańców 
powiatu, samorządów gmin, jak 
i  osób prawnych, w  tym przed-
stawicieli sektora publicznego, 
społecznego i  gospodarczego.                                                    
W  wyniku merytorycznej dyskusji 
uczestnicy spotkania zaakcepto-

Spotkanie z lokalnymi liderami w Gminie Grabów nad Pilicą. Prowadzący 
spotkanie Małgorzata Luśtyk, Marek Przedniczek.

wali propozycję utworzeniu LGD.
28 sierpnia 2008 roku zorganizo-
wano zebranie założycielskie nowo 
powstającego Stowarzyszenia. 
Lokalna Grupa Działania, któremu 
nadano nazwę „Puszcza Kozienic-
ka”. Deklarację utworzenia pod-
miotu podpisało 40 osób. Wśród 
nich były: osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, rolnicy, 
przedstawiciele sektora społeczne-
go i  publicznego. Członkowie zało-
życiele wybrali Zarząd w  składzie: 
• Marek Przedniczek - Prezes  

Zarządu, 
• Radosław Łukiewicz - Pierwszy 

Wiceprezes Zarządu, 
• Małgorzata Luśtyk - Drugi Wice-

prezes Zarządu,
• Agnieszka Babańca - Skarbnik 

Zarządu,
• Janusz Stąpór - Członek Zarządu.

Pierwsza koncepcja utworzenia lokalnego partnerstwa powstała w łonie Stowa-
rzyszenia „Porozumienie dla Rozwoju” na początku 2007 roku. Jego członkowie 
w ramach realizacji zadań statutowych postanowili podjąć się nowego wyzwa-
nia utworzenia partnerstwa publiczo - społecznego, którego celem byłby rozwój 
społeczno - gospodarczy Ziemi Kozienickiej.

Historia powstania 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”
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Łącznie uzyskali-
śmy 187 punktów 
na 200 możliwych, 
co dało nam tym 
samym pierwsze 

miejsce.

Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, 
Kozienice, Magnuszew oraz Sie-
ciechów podejmują uchwały w 
sprawie przystąpienia do LGD. 
Tym samym został określony ob-
szar działania stowarzyszenia, 
obejmuje on teren gmin będących 
członkami LGD. 8 grudnia 2008 
roku następuje rejestracja Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka” w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem 
0000318959. Po okresie wytężo-
nej pracy, następuje okres ocze-
kiwania na jej efekty. Trwa ocena 
wniosków złożonych w  konkursie 
na wybór Lokalnej Grupy Działa-
nia do realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju.
19 maja 2009 roku Zarząd Woje-
wództwa  Mazowieckiego podej-
muje uchwałę w  sprawie wyboru 
LGD do realizacji LSR.  Łącznie 
wybrano 35 podmiotów. Ocenie 
podlegała zgodność sposobu or-
ganizacji Lokalnej Grupy Działania 

z  kryteriami zawar-
tymi w  PROW oraz 
wartość merytoryczna 
Lokalnej Strategii Roz-
woju. 
Łącznie uzyskaliśmy 
187 punktów na 200 

możliwych, co dało nam tym sa-
mym pierwsze miejsce.
Dla zespołu przygotowującego 
LSR wyniki konkursu były miłym 
zaskoczeniem. 
2 czerwca 2009 roku została 
podpisana Umowa o warunkach 
i sposobie realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Ze strony 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego umowę podpisał Adam 
Struzik- Marszałek Województwa 
Mazowieckiego oraz Piotr Szpren-
dałowicz. Nasze stowarzyszenie 
reprezentował Prezes Marek 
Przedniczek oraz Radosław Hubert 
Łukiewicz - Pierwszy Wiceprezes.
W ramach umowy stowarzyszenie 
otrzymało środki finansowe na 
realizację LSR:

Powołano również 
zespół mający na celu 
opracowanie Lokal-
nej Strategii Rozwoju, 
w  składzie: Marek Bucz-
kowski, Małgorzata Luś-
tyk, Andrzej Gogacz,  
Renata Wołos oraz  
Marek Przedniczek.
Tym samym, proces budo-
wy partnerstwa wkroczył 
w  decydującą fazę. Komitet 
założycielski podjął kroki, 
konieczne do uzyskania oso-
bowości prawnej przez nowo 
powstający podmiot. 
W  związku z  tym, 5 września 
2008 roku został złożony 
wniosek o  rejestrację stowa-
rzyszenia w  Krajowym Reje-
strze Sądowym. 
Jednocześnie przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego (do-
tacja w  kwocie 12 370 zł na 
realizację zadania publicznego) 
opracowywana jest Lokalna Stra-
tegia Rozwoju.
W  ramach tego za-
dania, w  okresie od 
30 września do 15 
listopada 2008 roku 
przeprowadzono spo-
tkania z mieszkańcami, 
konsultacje społeczne, wywiady z  
liderami lokalnymi, badania opinii 
społecznej oraz zgromadzono in-
formacje na temat obszaru.
Zespół ds. LSR wykonał analizę 
SWOT i  wstępnie sformułował cele, 
wizję i  misję LGD. Końcowym eta-
pem jego pracy jest konferencja 
zatwierdzająca Lokalną Strategię 
Rozwoju.
30 września 2008 roku Zarząd 
Województwa Mazowieckiego 
ogłosił konkurs na wybór lokalnej 
grupy działania do realizacji Lo-
kalnej Strategii Rozwoju w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W okresie od października do 
grudnia 2008 roku Rady Gmin: 
Garbatka - Letnisko, Głowaczów, 
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Lp. Nazwa LGD
Liczba 

uzyskanych 
punktów

1. Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” 187

2. LGD Zielone Mosty Narwi 187

3. LGD „Wspólny Trakt” 184

4. Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego” 183

5. LGD Echo Puszczy Bolimowskiej 176

6. LGD Ziemi Mińskiej 172

7. Fundacja Partnerska LGD „Ciuchcia 
Krasińskich” 172

8. Stowarzyszenie LGD „Ziemia 
Chełmońskiego” 170

9. LGD Natura i Kultura 169

10. LGD Forum Powiatu Garwolińskiego 167

11. Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 167

12. LGD Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 167

13. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej 166

14. LGD „Razem dla Rozwoju” 164

15. LGD Wszyscy Razem 163

16. Fundacja Aktywni Razem 162

17. LGD „Między Wisłą a Kampinosem” 162

18. LGD Gminy Nadpiliczne 159

19. Stowarzyszenie LGD „Przyjazne Mazowsze” 158

20. Stowarzyszenie LGD Sierpeckie Partnerstwo 157

21. LGD Równiny Wołomińskiej 155

22. Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” 155

23. LGD „Zaścianek Mazowsza” 155

24. Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” 154

25. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- 
LGD 153

26. Stowarzyszenie Kapitał – Praca – Rozwój 150

27. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 
Szydłowieckiej 150

28. Stowarzyszenie „Kraina Kwitnących Sadów” 148

29. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, 
Prażmów 148

30. LGD Orzyc –Narew 147

31. LGD „Zapilicze” 146

32. Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” 146

33. LGD „Warka” 144

34. LGD Zielone Sioło 142

35. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast 
Powiatu Garwolińskiego 138

1) Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” - 7 211 488 zł, w tym na operacje:

a) „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” - 1 900 000 zł 

b) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - 2 
300 000 zł

c) „Odnowa i rozwój wsi” - 1 077 257 zł
d) „Małe projekty” - 1 924 231 zł.
2) Działanie „Wdrażanie projektów współpracy” 

- 186 504 zł.
3) Działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania” - 1 802 872 zł.
Gwarancje finansowe wynikające z podpi-
sanej umowy pozwoliły na  przystąpienie do 

Podpisanie umowy. Od lewej: Marek Przedni-
czek - Prezes Stowarzyszenia, Adam Struzik - 
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Piotr 
Szprędałowicz - Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. 

Historyczna chwila. Umowę podpisują : Rado-
sław Łukiewicz - I Wiceprezes Stowarzyszenia 
oraz prezes Marek Przedniczek.

organizacji  biura projektu. Ogłoszono nabór 
na pracowników merytorycznych. W trybie 
konkursowym zostały obsadzone następu-
jące stanowiska: kierownik biura - Michał 
Kusio, specjalistka ds. projektów - Ewelina 
Szewczyk oraz specjalista ds. projektów 
- Edmund Kordas.
Tym samym stowarzyszenie rozpoczęło 
wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
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Podpisanie umowy o dodatkowe środki. 
Od lewej: Michał Kusio - Wiceprezes Stowarzyszenia, 
Marek Przedniczek - Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”,   
Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

W  lipcu 2012 roku Urząd 
Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego 

przeprowadził konkurs na wybór 
LGD do realizacji LSR w  zakresie 
dodatkowych zadań w  ramach 
PROW. W  wyniku konkursu 9 grup 
z  terenu województwa mazowiec-
kiego, w  tym nasze stowarzysze-
nie otrzymało dodatkowe środki 
finansowe.  
Dnia 28 stycznia 2013 roku pod-
pisaliśmy umowę z  Samorządem 
Województwa Mazowieckiego, 
reprezentowanym przez Janinę 
Ewę Orzełowską - Członka Zarządu 
Województwa Mazowieckiego 
oraz Radosława Rybickiego -  
Dyrektora Departamentu  
Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Ze strony naszego sto-
warzyszenia podpis złożyli Marek 
Przedniczek - Prezes Zarządu oraz 
Michał Kusio - Członek Zarządu. 
Powyższe porozumienie przyznało 
nam dodatkowe 4 mln złotych na 
realizacje LSR. 

Dodatkowe 4 mln złotych na realizację LSR
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Projekt współpracy międzynarodowej

Wiosną 2013 roku nawią-
zaliśmy dialog z  siostrza-
nymi stowarzyszeniami 

działającymi na obszarze Repu-
bliki Litewskiej. Pierwszym kro-
kiem była wymiana informacji na 
temat celów i  zadań opisanych 
w  LSR. Ich zbieżność pozwoliła na 
przedstawienie przez partnerów 
propozycji działań, które mogłyby 
tworzyć projekt współpracy.
Wielotygodniowe konsultacje 
doprowadziły do opracowania za-
kresu porozumienia o  współpracy 
ponadnarodowej, dotyczącego 
utworzenia polsko – litewskiej 
sieci powiązań kooperacyjnych 
i  pobudzenia aktywności innowa-
cyjnej opartej na wykorzystywa-
niu zasobów lokalnych i  dziedzic-
twa kulturowego.
18 czerwca 2013 roku w  Augu-
stowie został podpisany „List in-
tencyjny” będący wyrazem woli 
stron do podjęcia współpracy. 
Sygnatariusze porozumienia: Sto-
warzyszenie Vietos Veiklos Grupė 
„Radviliškio Lyderis” , Stowarzy-
szenie Raseinių Rajono Vietos 

Podpisanie Listu intencyjnego. Od lewej: Vincas Blinstrubas, Prezes Zarządu 
- Stowarzyszenie Raseinių Rajono Vietos Veiklos Grupė „Raseinių Krašto Ben-
drija”, Roman Kalvaitis, Prezes Zarządu - Stowarzyszenie Vietos Veiklos Grupė 
„Radviliškio Lyderis”. LGD reprezentują: Renata Katarzyna Wołos, Marek 
Przedniczek

Veiklos Grupė „Raseinių Krašto 
Bendrija”, Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”.
Kolejnym krokiem było opracowa-
nie projektu współpracy. Partne-
rzy zgodnie ze swoimi strategiami 
przygotowali propozycje działań, 
które będą realizowane w  ramach 
projektu.

30 lipca 2013 roku miała miej-
sce dwudniowa wizyta studyjna 
na Litwie. W  trakcie wizyty 
strona litewska zaprezentowała 
przykłady projektów zrealizo-
wanych na ich terenie t.j. dom 
wiejski i  boiska wielofunkcyj-
ne. Dopracowywano szczegóły 
projektu współpracy. W  drugim 
dniu wizyty została podpisana 
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umowa partnerska, w  ramach 
której zostaną wykonane nastę-
pujące zadania:
1. Wizyty studyjne partnerów 
litewskich w  Polsce oraz partne-
rów polskich na Litwie - w  pro-
gramie, których zawarto prezen-
tację oferty gospodarczej i  kultu-
ralnej oraz omówienie możliwości 
utworzenia sieci powiązań koope-
racyjnych - klastrów,
2. Opracowanie i  wydanie 
(w  języku polskim/litewskim) 
informatora  gospodarczo – kul-
turalnego, obejmującego walory 
i  zasoby obszaru działania parne-
rów litewskich i  polskich,
3. Uruchomienie portalu inter-
netowy z  funkcją e-sklepu ofe-
rującego możliwość wymiany 
informacji, wiedzy i  doświadczeń 
oraz promocję i  umieszczanie 
ofert kupna/sprzedaży produktów 
i  usług lokalnych,
4. Utworzenie klastra obszarowe-
go na terenie Polski oraz klastra 
obszarowego na terenie Litwy, 
5. Utworzenie polsko - litewskiej 
sieci powiązań kooperacyjnych. 

Dobry początek! zdają się mówić twarze uczestników

Historyczny moment podpisania umowy

Opracowanie i  wykonanie Syste-
mu Identyfikacji Wizualnej klastra 
polsko - litewskiego,
6. Wykonanie aplikacji „Wirtualny 
spacer” dla obszaru funkcjonowa-
nia LGD „Puszcza Kozienicka,
7. Budowa i  wyposażenie klubu 
fitness na powietrzu na terytorium 
partnerskim Litwy oraz Polski.
Następnie w  oparciu o  umowę 
parnerską został opracowany 

Wniosek o  realizację projektu 
współpracy.
29 stycznia 2014 roku w  War-
szawie, pomiędzy Samorządem 
Województwa Mazowieckiego 
a  naszym stowarzyszeniem 
nastąpiło podpisanie umowy 
o  realizację projektu współpra-
cy międzynarodowej - „Połu-
dniowe Mazowsze - Radviliškis/
Raseiniai. Kooperacja”.
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09.05.2011 r. 
II Walne Zebranie Członków 
W trakcie zebrania przyjęto 
sprawozdania z prac Rady, Za-
rządu, Biura projektu oraz Ko-
misji Rewizyjnej.
Wprowadzono zmiany w LSR 
dotyczące alokacji środków, har-
monogramu naboru wniosków.
Dokonano również zmian w 
składzie Rady oraz Zarządzie 
Stowarzyszenia. Walne Zebra-
nie udzieliło Zarządowi absolu-
torium za 2010 rok.

12.01.2009 r. 
I Nadzwyczajne Walne Zebra-
nie Członków 
Podczas posiedzenia przyjęto 
następujące dokumenty: Re-
gulamin Pracy Zarządu Sto-
warzyszenia, Regulamin Rady 
Stowarzyszenia LGD „Puszcza 
Kozienicka”, procedury naboru 
wniosków o dofinansowanie, 
procedury odwoławcze od 
rozstrzygnięć Rady, procedury 
zgodność operacji z LSR i oceny 
operacji według lokalnych kry-
teriów wyboru.
Uzupełniono również skład 
Rady Stowarzyszenia.

28.08.2008 r. 
Zebranie założycielskie Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Puszcza Kozienicka”
Członkowie założyciele podjęli 
uchwały dotyczące: 
1) Założenia Stowarzyszenia i 

jego siedzibie
2) Przyjęcia nazwy organizacji
3) Uchwalenia statutu Stowa-

rzyszenia
4) Wyboru Zarządu Stowarzyszenia
5) Wyboru Komisji Rewizyjnej
6) Wyboru Członków Rady Sto-

warzyszenia
W celu rejestracji Stowarzysze-
nia powołano również Komitet 
Założycielski w składzie: Bożena 
Babula, Radosław Łukiewicz, 
Marek Przedniczek.

Z godnie ze Statutem najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków. 
Do jego kompetencji należy w szczególności: uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzy-
szenia; wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; rozpatrywanie i zatwierdza-

nie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w szczególności dotyczących projektów realizowanych  
w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD; uchwalanie zmian Statutu.

Organy Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków

Bożena Babula Uśmiechnięci uczestnicy Walnego  
Zebrania w przerwie pozują do zdjęcia

24.05.2010 r. 
I Walne Zebranie Członków
Dokonano zmian osobowych  
w składach organów LGD i przy-
jęto sprawozdania z działalności 
Stowarzyszenia i Komisji Rewi-
zyjnej.
Przyjęto rezygnację z funkcji 
Członka Rady: Renaty Wołos, Ire-
ny Bielawskiej, z funkcji Skarbnika 
Agnieszki Babańca, z Członka Ko-
misji Rewizyjnej Bożeny Babuli.
Uzupełniono skład Zarządu,  
Komisji Rewizyjnej i Rady.
Walne Zebranie udzieliło  
Zarządowi absolutorium za 
2009 rok.

11.04.2012 r.  
III Walne Zebranie Członków 
Przyjęto sprawozdania z prac  
Zarządu, Rady, Biura projektu  
i Komisji Rewizyjnej. 
Wprowadzono zmiany w LSR  
i lokalnych kryteriach wyboru.  
Dodano cel III szczegółowy: 
„Wzrost zdolności konkurencyjnej 
gospodarki subregionu poprzez 
pobudzanie aktywności inno-
wacyjnej mikroprzedsiębiorstw 
opartej na wykorzystaniu zaso-
bów lokalnych i dziedzictwa  

kulturowego”
oraz przedsięwzięcia: Klaster  
„Południowe Mazowsze”, budowa 
i promocja marki parasolowej 
„Południowe Mazowsze” i wiążą-
ce się z tym wskaźniki oddziały-
wania, rezultatu i produktu.
Zmiany powyższe były podykto-
wane postanowieniem o apli-
kowanie o dodatkowe środki na 
realizację LSR. Walne Zebranie 
udzieliło Zarządowi absolutorium 
za 2011 rok.
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Członkowie Stowarzyszenia podczas obrad

Pomiędzy obradami Walnego 
Zebrania Członków pracą 
Stowarzyszenia kieruje Zarząd. 

Składa się on od 5 do 7 osób.  
W składzie Zarządu co najmniej 
50% wszystkich członków powinno 
być przedstawicielami partnerów 
społecznych i gospodarczych. Do 
jego kompetencji należy m.in.: opra-
cowywanie i koordynowanie reali-
zacji LSR, przygotowanie projektów 
do realizacji, pozyskiwanie środków 
na dofinansowanie projektów w 
ramach realizacji LSR, kierowanie 
bieżącą pracą Stowarzyszenia.

K omisja Rewizyjna jest or-
ganem kontrolnym. Składa 
się z 3-5 członków, w tym 

Przewodniczącego, Wiceprze-
wodniczącego i Sekretarza oraz 2 
członków Komisji Rewizyjnej wy-
bieranych i odwoływanych przez 
Walne Zebranie Członków w gło-
sowaniu jawnym. 

27.09.2012 r.  
IV Walne Zebranie Członków 
W czasie spotkania zaprezen-
towano sprawozdania z prac 
Zarządu, Rady, Biura projektu  
i Komisji Rewizyjnej. 
Udzielono Zarządowi absoluto-
rium za 2011 rok. Ze względu 
na kończącą się kadencję po-
wołano członków Rady Stowa-
rzyszenia. Kolejnym punktem 
obrad był wybór członków  
Zarządu oraz składu Komisji  
Rewizyjnej. Podjęło uchwałę  
w sprawie upoważnienia Za-
rządu do wystąpienia o zmianę 
Lokalnej Strategii Rozwoju.

25.06.2013 r.
V Walne Zebranie Członków 
Podsumowano pracę Komisji 
Rewizyjnej, Rady Stowarzyszenia 
oraz Zarządu. Przedstawiono zgro-
madzonym propozycje projektów, 
które będą realizowane w najbliż-

szym czasie t.j. akcje promocyjne 
w wydawnictwach i na łamach 
prasy oraz podczas różnego ro-
dzaju imprez, organizacja warsz-
tatów artystycznych, realizacja 
projektu współpracy z Litwą.

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Marek Przedniczek,
I Wiceprezes - Michał Kusio,
II Wiceprezes - Ewa Dobrzańska - Trela,
Skarbnik - Renata Katarzyna Wołos,
Członek Zarządu - Henryk Plak,
Członek Zarządu - Radosław Łukiewicz.
Agnieszka Babańca - Skarbnik (28.08.2008 - 24.05.2010),
Wiesława Kucharska- Członek Zarządu (09.05.2011 - 27.09.2012),
Małgorzata Luśtyk - II Wiceprezes (28.08.2008 -  09.05.2011),
Janusz Stąpór - Członek Zarządu (28.08.2008 -  09.05.2011).

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Barbara Gontarek, 
Wiceprzewodnicząca – Irena Luśtyk, 
Sekretarz – Teresa Oleksiak.
Bożena Babula - Sekretarz (28.08.2008 - 24.05.2010),
Irena Bielawska -Przewodnicząca (28.08.2008 - 24.05.2010),
Andrzej Wnuk - Wiceprzewodniczący(28.08.2008 - 24.05.2010), 
Członek Komisji Rewizyjnej (24.05.2010 - 27.09.2012).
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Przewodnicząca Barbara Gontarek składa sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady z uwagą oceniają 
wnioski. Od lewej: Maciej Bochnia, 
Ryszard Jeziorowski

Rada w co najmniej 50% 
składa się z osób reprezentu-
jących sektor gospodarczych 

i społecznych. Składa się z 9-21 
członków, wybieranych i odwo-
ływanych przez Walne Zebranie 
Członków.
Do kompetencji Rady należy 
głównie wybór operacji, które 
mają być realizowane w ramach 
lokalnej strategii rozwoju.

Rada Stowarzyszenia

Aktualny skład Rady:
Gmina Garbatka - Letnisko, Jerzy Drągowski,
Gmina Głowaczów, Zygmunt Mućko,
Gmina Gniewoszów, Artur Piechota, 
Gmina Grabów nad Pilicą, Bernard Wdowiak,
Gmina Kozienice, Wojciech Węgrzycki, 
Gmina Magnuszew, Dariusz Zawodnik, 
Gmina Sieciechów, Remigiusz Żak, 
Piotr Bielawski, Wiesław Żulewski.
Piotr Babula (24.05.2010 -  27.09.2012),
Maciej Bochnia (28.08.2008 - 27.09.2012),

Teresa Bogumił (27.09.2012 - 25.06.2013),

Martin Bożek (27.09.2012 - 25.06.2013),

Marek Buczkowski (28.08.2008 - 27.09.2012),

Roman Frąckiewicz (28.08.2008 - 27.09.2012),

Andrzej Gogacz  (28.08.2008 - 27.09.2012),

Ryszard Jeziorowski (28.08.2008 - 27.09.2012),

Anna Kalbarczyk (28.08.2008 - 27.09.2012),

Małgorzata Luśtyk (09.05.2011 - 27.09.2012),

Aleksandra Popis (28.08.2008 - 27.09.2012),

Renata Katarzyna Wołos (12.01.2009 - 24.05.2010),

Joanna Wróbel (12.01.2009 - 27.09.2012).

Do kompetencji Komisji Rewizyj-
nej należy m.in: przeprowadzanie 
okresowych kontroli działalności 
Stowarzyszenia, opiniowanie bi-
lansów, rachunków zysków i strat, 
składanie sprawozdań finanso-
wych Stowarzyszenia na Walnym 
Zebraniu Członków.
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Michał Kusio – Kierownik biura. Solidny i odpowiedzialny absolwent  
Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie. W Stowarzy-
szeniu pełni funkcje I Wiceprezesa LGD. Odpowiada za sprawy organiza-
cyjno – administracyjne. Udziela potencjalnym beneficjentom informacji 
oraz pomaga w opracowywaniu projektów.

Izabela Śmietanka – Specjalistka ds. promocji. Młoda i ambitna ekono-
mistka; absolwentka Politechniki Radomskiej i Wyższej Szkoły Biznesu.  
Do jej obowiązków należą głównie: doradztwo w zakresie przygotowywa-
nia dokumentów aplikacyjnych, współpraca z lokalnymi środowiskami 
twórczymi. Kompetentnie udzieli Państwu informacji jak wypełnić wnio-
sek o dofinansowanie projektu.

B iuro projektu. W ramach 
Stowarzyszenia funkcjonuje 
Biuro Projektu, które służy 

do realizacji jego celów i zadań. 
Prowadzi swoją działalność  
w oparciu o Statut Stowarzyszenia 
i uchwały jego organów. Pracow-
ników zatrudnia Zarząd Stowarzy-

Celem działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja jest zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Stowa-
rzyszenia, realizacji opracowanej przez nie Lokalnej Strategii Rozwoju, doskona-
lenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz budowanie kapitału 
społecznego na wsi. 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

szenia, określając ich kompetencje, 
obowiązki, odpowiedzialność oraz 
czas pracy i wynagrodzenie. Nad 
jego bieżącą pracą nadzór sprawu-
je Kierownik Biura. Zespół pracow-
ników tworzą: dwaj specjaliści ds. 
projektów, specjalista ds. promocji 
oraz specjalista ds. IT.

Biuro rozpoczęło swoją działalność 
1 września 2009 roku. W trybie 
konkursowym zostali zatrudnieni 
pierwsi pracownicy.
Poniżej prezentujemy listę obec-
nych oraz byłych pracowników 
Biura oraz zakres ich obowiązków:

Marek Przedniczek – Koordynator projektu. Doświadczony i sumienny absolwent Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe: Wyższa Szkoła 
Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości, Politechnika 
Radomska, w zakresie Organizacji i Zarządzania w Oświacie, Warszawski Instytut Finan-
sów i Spraw Międzynarodowych. Specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. 
W naszym Stowarzyszeniu sprawuje funkcję Prezesa Zarządu. Wiedza i praktyka jaką 
posiada pozwala na sprawne funkcjonowanie biura i pracę jego personelu. 

Renata Katarzyna Wołos – Specjalista ds. finansów i rachunkowości. od 12 lat prowadzi 
Biuro Rachunkowe. Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów. Prezes  
i założyciel Stowarzyszenia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz pomocy rolnikom. 
W LGD pełni funkcję Skarbnika. Odpowiada za obsługę rachunkowo – finansową prowa-
dzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej. 

Irena Bielawska – Specjalistka ds. projektów. Doświadczona i kom-
petentna absolwentka S.G.G.W. W Warszawie. Pełni funkcje doradcy. 
Zawsze chętnie przeprowadzi Państwa przez meandry procesów apli-
kacyjnych.
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Nasza oferta skierowana jest do wszystkich 
mieszkańców obszaru objętego LSR jak również 
do osób prawnych i jednostek samorządu tery-
torialnego. Wszelkie informacje udzielane są w 
Biurze Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” 

Kozienice, ul. Radomska 23, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

biuro@lgdkozienice.pl  oraz pod numerami  
tel. 4836661899, 601217102.

Do tej pory  udzielono ponad 3000 bezpo-
średnich i telefonicznych porad w zakresie 
przygotowywania wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju”.

Piotr Mielcarzewicz – Specjalista ds. IT. Młody i rzetelny student Wydziału Infor-
matyki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Do jego 
obowiązków należy zarządzanie i administrowanie stroną internetową, realizacja, 
montaż i udźwiękowienie produkcji filmowych, nadzór i konserwacja oprogramo-
wania oraz sprzętu informatycznego.  Pomoże Państwu w zakresie techniczno – 
informatycznego przygotowania wniosków.

1. Przygotowanie wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” w tym operacji:  
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  
„Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”  
„Odnowa i rozwój wsi”  
„Małe projekty” 

2. przygotowanie i opracowanie wniosków apli-
kacyjnych w ramach: PROW, POKL, RPO WM i 
inne,

3. szkolenia i doradztwo w zakresie: ABC przed-
siębiorczości, rachunkowość podmiotu 
gospodarczego, biznesplan i marketing dzia-
łalności gospodarczej, zakładania Centrów 
Rozwoju Lokalnego , elastyczne formy pracy,  

4. udzielanie informacji dotyczących tworzenia 
i funkcjonowania podmiotów gospodarczych 
działających w oparciu o zasady ekonomii 
społecznej, 

5. opracowywanie: lokalnych strategii rozwoju, 
planów rozwoju lokalnego, regionalnych 
strategii innowacji, planów odnowy miejsco-
wości, strategii społecznego rozwoju gminy, 
strategii rozwoju produktu turystycznego oraz 
innych dokumentów planistycznych, 

6. organizacja targów i konferencji. 

Aleksandra Wieczorek – Specjalistka ds. projektów. Kreatywna humanistka; absol-
wentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Odpowiada za opracowy-
wanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz kontakty z mediami. Z przy-
jemnością pomoże Państwu w merytorycznym opracowaniu wniosków.

Edmund Kordas -  zatrudniony  
od 01.09.2009r. do 31.05.2010r. 
Specjalista ds. projektów. Absol-
went Wydziału ekonomicznego 
Uniwersytetu Marii Curie - Skło-
dowskiej  w Lublinie. Kierunek: 
Organizacja i zarządzanie. 

Ewelina Maria Szewczyk - 
zatrudniona od 01.09.2009r. do 
02.04.2010r. Specjalista ds. pro-
jektów. Magister filologii polskiej 
- Uniwersytet Marii Curie - Skło-

dowskiej w Lublinie. 

Biuro projektu oferuje  
bezpłatne doradztwo w zakresie:
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Promocja obszaru, lokalnej 
twórczości oraz działalności 
naszego Stowarzyszenia to 

główne zadania realizowane za 
pośrednictwem naszych mediów. 
W skład grupy medialnej wcho-
dzą: prasa, telewizja oraz strona 
internetowa.
Dzięki nim możemy zapoznać 
Państwa z działalnością naszego 
Stowarzyszenia, wydarzeniami 
kulturalnymi, ofertą turystyczną 
i gospodarczą, dziedzictwem kul-
turalnym, lokalną twórczością, 
jak również z efektami projektów, 
realizowanych za pośrednictwem 
naszego Stowarzyszenia.

Nasze media

 

I nternet 
Witryna internetowa funk-
cjonuje od 2009 roku. Ze 

strony technicznej opiekuje się 
nią Piotr Mielcarzewicz, od stro-
ny merytorycznej wszyscy pra-
cownicy biura.
Dotychczasowa liczba odwiedzin 
na naszej stronie to 137 495.
Ponadto jesteśmy obecni na por-
talach internetowych: Facebook, 
Twitter, Nasza klasa oraz serwisie 
internetowym Youtube.

www.lgdkozienice.pl

 

 

B iuletyn Informacyjny
Od 2009 roku wydajemy 
cyklicznie Biuletyn Infor-

macyjny. Do tej pory ukazało się 
19 tytułów w łącznym nakładzie 
28 500 egzemplarzy.
Na przestrzeni lat biuletyn uka-
zywał się w różnych formach - 
jako wydawnictwo samodzielne 
lub dodatek do tygodnika Echo 
Dnia. Zmiany te podyktowane 
były opiniami odbiorców. Chcie-
liśmy tym samym dostosować 
się do Państwa oczekiwań.

F ilmy promocyjne
W 2013 roku przy współ-
pracy z radomską telewizją 

Dami zrealizowaliśmy trzy filmy 
promocyjne:
1) „Kraina trzech rzek” (wersja 
warszawska) - film zawiera infor-
mację na temat walorów przy-
rodniczych oraz turystycznych 
obszaru objętego Lokalną Strate-
gią Rozwoju, jak również dorobku 
kulturalnego jego mieszkańców. 
2) „Kraina trzech rzek” (wersja 
radomska).
3) „Ziemia Kozienicka pełna ener-
gii” - film promocyjny obejmujący 
ofertę gospodarczą podmiotów 
działających na obszarze naszego 
działania. Stanowi on również za-
proszenie dla inwestorów, którzy 
na obszarze Ziemi Kozienickiej 
chcieliby rozpocząć działalność 

 

T elewizja 
Nasz pro-
gram tele-

wizyjny uruchomi-
liśmy w styczniu 
2012 roku. Pro-
gram telewizyjny 
jest dostępny na 
stronie interne-
towej w zakładce 
Telewizja. W tym miejscu zapraszamy Państwa do współtworzenia 
naszej telewizji. Możecie Państwo za pośrednictwem drogi elektro-
nicznej przesyłać do nas informacje dotyczące ciekawych wydarzeń 
kulturalnych, lokalnej twórczości, jak również efektów projektów, re-
alizowanych za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. Nadesłane 
materiały zostaną następnie bezpłatnie wykorzystane. Liczymy na 
Państwa udział i zaangażowanie.  
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• Poradnik  – Krok po kroku – Jak rozpo-
cząć działalność gospodarczą 
(nakład 200 egz.)
Poradnik powstał w ramach pro-
jektu „Mogę być samodzielny/a na 
rynku pracy”, finansowany ze środ-
ków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

• Informator – Jak rozpocząć działal-
ność gospodarczą w formie podmiotu 
ekonomii społecznej? 
(nakład 1000 egz.)
Informator jest częścią projektu „Aktywne 
Centrum Ekonomii Społecznej”, 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki.

• Dobre praktyki 
(nakład 1000 egz.)
Publikacja jest poświęcona dobrym 
praktykom w pozyskiwaniu oraz 
wykorzystaniu środków unijnych. 
Za jej pośrednictwem można za-
poznać się z przykładami projek-
tów, które zostały zrealizowane, 
ze środków finansowych nasze-
go Stowarzyszenia.

• Dla rozwoju Ziemi Kozienic-
kiej - Wdrażamy Lokalną Strategię 
Rozwoju na lata 2009 - 2015 
(nakład 1000 egz.)
Publikacja ta stanowi „starszą sio-
strę” wydawnictwa, które Państwo 
czytacie.
Stanowi ona formę sprawozdania 
z postępów we wdrażaniu LSR na 
lata 2007 - 2015. 

• Rzeźba, Malarstwo, Haft – Do-
robek mieszkańców Ziemi Kozie-
nickiej Część I 
(nakład 1000 egz.)
Publikacja prezentuje sylwetki oraz dorobek 
twórców lokalnych.

• Rzeźba, Malarstwo, Haft – Dorobek 
mieszkańców Ziemi Kozienickiej Część II 
(nakład 1800 egz.)

Nasze wydawnictwa

 

• „Vademecum po Ziemi Kozienickiej. 
Informator Turystyczny” 
(nakład 2500 egz.)
Autorski przewodnik turystyczny zawierają-
cy najważniejsze zdaniem autorów walory 

turystyczne Ziemi Kozienickiej oraz 
legendy z nimi związane. Dodat-
kowo zamieszczono adresy bazy 
noclegowej, informacje dotyczące 

godnych polecenia mikroprzedsię-
biorstw produkujących w oparciu o 

lokalne zasoby. Publikacja dostępna 
jest również w wersji elektronicznej 

na stronie internetowej www.lgdko-
zienice.pl w zakładce Nasze wydaw-
nictwa. 

• „Słowa puszczane na wiatr. Antolo-
gia poetów Ziemi Kozienickiej 

- Wydawnictwo pokonkursowe” 
(nakład 1000 egz)

Tomik to zbiór utworów li-
rycznych 14 twórców, których 
wyłoniono spośród uczestni-

ków Konkursu 
Poetyckiego 
zorganizo-
wanego 
przez nasze 
Stowarzy-
szenie.

14



Warsztaty artystyczne - ma-
larstwa, rzeźby i haftu 
skierowaliśmy do uczniów 

szkół podstawowych z obszaru na-
szego działania.
Dzięki tym zajęciom, dzieci uczęsz-
czające do wybranych placówek 
mogły zapoznać się nie tylko z 
twórczością lokalną i różnymi tech-
nikami plastycznymi, ale również 
poznać tradycje i dziedzictwo Ziemi 
Kozienickiej.
W tajniki sztuki ludowej wprowadzali 
uczestników nasi członkowie - twór-
cy regionalni: Władysława Barbara 
Drachal, Marlena Zielińska,  
Helena Sza-

Warsztaty artystyczne 
mańska, Zbigniew Kurasiewicz, Sta-
nisław Grudzień oraz Józef Kondeja. 
Odwiedziliśmy 26 szkół. Łącznie w 
spotkaniach ze sztuką wzięło udział 
800 dzieci. 
W myśl zasady, że sztuka nie ma 
granic, 5 września 2013 roku w 
Centrum Myśli Błogosławionego 
Jana Pawła II, przy parafii p.w. 
Świętej Rodziny w Kozienicach 
zorganizowaliśmy również warsz-
taty dla dorosłych, które dotyczyły 
tradycyjnych form zdobienia przed-
miotów codziennego użytku. 
Uczestni-

kami szkolenia był kozienicki Klub 
Miłośników Robótek Ręcznych 
„Niteczka”.
Celem szkolenia było podtrzy-
mywanie i promowanie lokalnej 
twórczości – malarstwa, a także 
wzmocnienie poczucia tożsamości 
regionalnej, przypomnienie lokal-
nych tradycji i wzorów używanych 
oraz przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie na terenie Ziemi Ko-
zienickiej.

Harmonogram warsztatów: 
Nowa Wieś - 28.02.2012, Kozieni-

ce - 15.03.2012, Ryczywół -  21.03.2012, Sieciechów - 
19.04.2012, Grabów nad Pilicą - 24.04.2012, Magnuszew - 25.04.2012, 

Nowa Wieś - 01.06.2012, Magnuszew -  09.06.2012, Magnuszew - 09.07.2012, Wysokie Koło 
-  10.10.2012, Garbatka - Letnisko - 18.10.2012, Zajezierze - 30.10.2012, Głowaczów - 20.11.2012, Ursynów 
- 20.11.2012, Bogucin - 13.03.2013, Brzeźnica - 20.03.2013, Brzóza - 21.03.2013, Kozienice - 18.04.2013, 
Augustów - 25.04.2013, Gniewoszów - 08.05.2013, Opactwo - 28.10.2013, Rozniszew - 07.11.2013, Stani-
sławice - 21.11.2013, Świerże Górne - 17.03.2014, Kozienice -  19.03.2014, Stanisławice - 19.03.2014.

15



Spotkania aktywizujące i szko-
lenia to działania podejmo-
wane w celu budowy kapitału 

społecznego oraz podnoszeniu 
zdolności konkurencyjnej gospo-
darki, czyli realizacji II i III Celu 
Szczegółowego LSR. Pozwoliły 
nam one na nawiązanie bli-
skiego kon-

taktu  
z mieszkańcami, po-

znanie ich problemów oraz prze-
kazanie informacji w zakresie:
1. PROW i jego finansowanie
2. Oś IV Leader, działanie:

- wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju,

- wdrażanie projektów współ-
pracy,

- funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja.

3. Dobre praktyki - przykłady 

Szkolenia i spotkania aktywizujące 
projektów realizowanych ze 
środków LGD

4. Tworzenie projektów, weryfika-
cja projektów, realizacja pro-
jektu, rozliczenie projektu.

 

W części 
warsztatowej uczestnicy 

definiowali problemy  
z jakimi się spotykają, wspólnie po-
szukiwano ich rozwiązań i przygoto-
wywano wstępne wersję projektów 
będących sposobem rozwiązania 
zdiagnozowanych problemów. 
Spotkania i szkolenia odbywały się 
na terenie wszystkich gmin  
będących członkami LGD. 
Byliśmy zarówno w ich stolicach 
np. w Kozienicach, Magnuszew, 
Głowaczów,  jak również w małych 
miejscowościach Ursynów, Wola 
Klasztorna, Łoje.

Harmonogram szkoleń: 
Aleksandrówka x1, Augustów x2, 
Brzeźnica x 1, Brzóza x 1, 
Garbatka - Letnisko x8, 
Głowaczów x6, Gniewoszów x2, 

Grabów nad Pilicą x7, 
Holendry Kozienickie 
x2,
Janów x1, Kępice x1, 
Kozienice x54, Łoje 
x1, Magnuszew x7, 
Nowa Wieś x2, 
Piotrkowice x2, 
Rozniszew x1, 
Ryczywół x1, 
Samwodzie x1, 
Sieciechów x7, 
Stanisławice x3, 
Studzianki 
Pancerne x1, 
Świerże Górne 
x3, Ursynów 
x1, Wola 
Klasztorna 
x1, 
Wola Chod-
kowska x1, 
Wólka 
Tyrzyńska 
x1, Wyso-
kie Koło 
x2.

Spotykaliśmy się z rolnikami, 
przedsiębiorcami, członkami 
organizacji pozarządowych, z 
młodzieżą i dorosłymi. Łącznie 
przeprowadziliśmy 121 spotkań 
i szkoleń aktywizujących, w któ-
rych wzięło udział około 2000 
mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej, w tym 
z terenu gminy: 
Garbatka - Letnisko - 116 osób, 
Głowaczów - 120 osób, Gniewo-
szów - 31 osób, Grabów nad Pili-
cą - 114 osób, Kozienice -  osób 
1282, Magnuszew - 105 osób, 
Sieciechów - 144 osoby.
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Wśród przedsięwzięć 
przyczyniających się do 
osiągnięcia Celu II Szcze-

gółowego: „Budowanie kapitału 
społecznego poprzez aktywizację 
mieszkańców” nasze Stowarzysze-
nie zorganizowało  we wszystkich 
gminach subregionu kozienickiego 
cykl Festynów Rodzinnych.

Wydarzenia miały jednolity scena-
riusz:
1) programy artystyczne przygo-

towane przez młodzież z danej 
gminy;

2) wystawa - prezentacja dorobku 
artystycznego naszego regionu 
m.in. malarstwo, rzeźba, haft;

3) wystawa - produkty wytwarza-
ne w oparciu o lokalne zasoby 
przez rodzimych mikroprzedsię-
biorców;

4) prezentacja działań realizowa-
nych w ramach funkcjonowa-
nia LGD;

5) promocja „Dobre praktyki” - 
projekty zrealizowane przez 
mieszkańców obszaru ze środ-
ków LGD.

Aktywizacja mieszkańców

Degustacja lokalnych wyrobów 
wędliniarskich

Goście jak zwykle dopisali

Koncert uczniów ze Szkoły Muzycz-
nej I stopnia z Kozienic

Mini warsztaty artystyczne dla dzieci 
poprowadzili nasi lokalni twórcy

Pokaz robotyki w wykonaniu firmy 
Telsako

Konkurs plastyczny poprowadziła 
Helena Szamańska

Wspaniałymi wytpiekami kusiła 
Krystyna Kowalczyk

Nagrodzeni artyści W rytm muzyki wirowała cała sala Zaproszeni goście

Występ uczniów z PSP Brzóza

Grupa Producentów 
„Nasz Owoc” Sp. z o.o.
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Poniżej prezentujemy osoby, 
które brały udział w wydarzeniach:

Twórcy regionalni:
Aneta Banaś - malarstwo, Marzena Bieniaś - decoupage, Anna 
Dąbrowska - haft, koronkarstwo, Maria Dąbrowska – haftowane 
wyroby dekoracyjne z lnu, Władysława Barbara Drachal - haft, koron-
karstwo, Helena Dudek – wyroby z lnu, Mirosław Dziedzicki - rzeźba  
w drewnie, Marzena Gorzechowska - rękodzieło artystyczne, Janina 
Górska - rękodzieło artystyczne, Stanisław Grudzień - rzeźba w drewnie, 
Magdalena Bernacik - malarstwo na szkle, Grupa Oazowa - rękodzieło 
artystyczne, Barbara Ignacak - malarstwo, grafika, Sylwester Iwań-
czyk - rzeźba w korzeniu, Kabaret „Na chwilę” z Magnuszewa, Janusz 
Karaś - malarstwo, proza, Jacek Kondeja - rzeźba w drewnie, Józef 
Kondeja - rzeźba w drewnie, Lucyna Kudlak –haft krzyżykowy, Eugenia 
Kuna - malarstwo, Zbigniew Kurasiewicz – rzeźba w drewnie, Teresa 
Leszczyńska – haft, Teresa Lis - rękodzieło artystyczne, Alicja Moryc - 
haft, Andrzej Opiłowski - poezja, Jacek Papieski - malarstwo,Urszula 
Pawlak - malarstwo, Podróżująca Filharmonia Marcina Jóźwika, Maria 
Podsiadła - haft, koronkarstwo, Zofia Siarniewicz – haft, Dawid Siwecki 
- malarstwo, Maria Strachota – haft, Helena Szamańska – malarstwo, 
koronkarstwo, Joanna Szczudlińska – haft krzyżykowy, Leokadia Styś 
- malarstwo, Genowefa Śledź - malarstwo, Andrzej Zieliński - rzeźba w 
drewnie, Marlena Zielińska - malarstwo, Zespół Muzyczny „Melodia” 
z Magnuszewa, Zespół Muzyczny „Półborzanki” z Augustowa, Zespół 
Muzyczny „Relaks” z Kozienic, Zespół Szkół Drzewnych - prace w drew-
nie, Zespół Muzyczny „Złota Jesień” z Kozienic.

Wytwórcy produktów lokalnych:
Pasieka Witold Adamski; Grupa Producentów Nasz Owoc sp. z o.o.; 
Koło Gospodyń z Rudy,
Koło Gospodyń z Wilczkowic Dolnych, Koło Nowoczesna Gospodyni ze 
Stanisławic, Masarnia Kociołki - Anna Cieślik, Masarnia Sławomir Grzę-
da, Piekarnia - Robert Kowalczyk,
Zakład Mięsny Nowopol S.J., Zakład piekarniczy Tomasza Potackiego, 
Zakład Piekarniczo - ciastkarski Renaty Czapko, Zakład piekarsko – 
ciastkarski Kowalczyk Krystyna.

Wytwórcy produkujący w oparciu o lokalne zasoby:
Danuta Kawecka, Zofia Kocyk, Janina Krześniak, Katarzyna Sikora, Bar-
bara Kwaśnik, Irena Zielińska.

Harmonogram imprez: 
Kozienice - 03.12.2011, Magnuszew - 29.04.2012, Ryczywół - 
20.10.2012, Majówka w Woli Chodkowskiej - 23.06.2013,  
Grabów nad Pilicą - 16.11.2013, Garbatka - Letnisko - 23.11.2013,
Głowaczów - 01.02.2014,  Zajezierze - 15.02.2014.

Występ kabretu „Na chwilę”

Pyszności ze stoiska Sławomira 
Grzędy

Artystyczne laurki z okazji dnia matki 
zaprezentowała grupa przedszkolaków

Złociste pieczywo z piekarni 
Tomasza Potackiego 

Pracownicy LGD jak zwykle 
czuwają na posterunku
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Zaproszeni goście kosztują tradycyjnych 12 potraw

Wspólne łamanie się opłatkiem

Kolędowania czas...

Wydarzenia o charakterze promocyjnym
    15.12.2012r.
Wieczór wigilijny organizacji 
pozarządowych
Spotkanie odbyło się w Centrum 
Myśli Błogosławionego Jana 
Pawła II, znajdującego się na te-
renie kościoła parafialnego pw. 
Świętej Rodziny w Kozienicach. 
Do wieczerzy wigilijnej przy ro-
dzinnym stole zaproszeni zostali: 
dzieci z Placówki Socjalizacyjnej 
„Panda” wraz z opiekunami, 
członkowie Stowarzyszenia na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin. „Sami sobie”, Caritas 
oraz działacze z Klubu Młodzieżo-
wego Wolontariatu „SKRZYDŁA”.
Wieczór rozpoczął stosowną mo-
dlitwą ks. Władysław Sarwa.
W imieniu organizatorów gości 
serdecznie powitał i zaprosił do 
uroczystej wieczerzy wigilijnej 
Marek Przedniczek, prezes LGD. 
Następnie obaj gospodarze zło-
żyli gościom serdeczne życzenia 
z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia oraz nadcho-
dzącego Nowego 2013 Roku.
Przed przystąpieniem do posiłku 
wszyscy razem, wzajemnie łamali 
się opłatkiem i składali sobie ży-
czenia. 
Zgodnie z polską  tradycją na sto-
łach znalazły się lokalne potrawy 
wigilijne między innymi pierogi 
z kapustą i grzybami, czerwony 
barszcz oraz śledzie. Nie zabrakło 
też przepysznych ciast oraz świą-
tecznej kutii. 
Dania zostały przygotowane 
przez panie z Koła Nowoczesna 
Gospodyni ze Stanisławic, Małgo-
rzatę Reszczyńską, Elżbietę Ośkę 
oraz Alicje i Grzegorza Trociń-
skich. Przybywających gości swo-
imi wyrobami częstowali również 
Sławomir Grzęda oraz Krystyna 
Kowalczyk. Dalszą część spotka-
nia uświetniły swoimi występami 

dzieci z przykościelnej scholii oraz 
zespół wokalny „Relaks”. 
Dla najmłodszych uczestników 
spotkania organizatorzy przygo-
towali warsztaty artystyczne pod-
czas, których dzieci wykonywały 
ozdoby choinkowe. Pracami mło-
dych twórców kierowali ich starsi 
nauczyciele Marlena Zielińska 
oraz Eugenia Kuna.
Na zakończenie spotkania każdy 
uczestnik, który był przez cały rok 
grzeczny i nie wkroczył w dorosły 
wiek otrzymał świąteczny upominek.
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Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy

Przed ciężką pracą trzeba się posilić

      25.03.2013r. 
Warsztaty tradycji wielkanocnych
Palmy, baranki i  tradycyjne pisanki – te symbole 
świąteczne wykonywali uczestnicy warsztatów do-
tyczących tradycji wielkanocnych.
Warsztaty odbyły się w  Centrum Myśli Błogosła-
wionego Jana Pawła II w  Kozienicach. W  zajęciach 
wzięły udział dzieci z  Placówki Socjalizacyjnej 
„Panda” z opiekunem Zofią Karaś, członkowie Sto-
warzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych 
i  ich rodzin „Sami sobie” z  opiekunkami Dorotą 
Śmietanką i  Ewą Liz oraz uczniowie z  PSP nr 3  
w  Kozienicach z  opiekunem Danutą Kopyt.
W  imieniu organizatorów gości serdecznie powitał 
Marek Przedniczek, prezes LGD, który po krótce 
przedstawił program spotkania i  podziękował 
wszystkim za przybycie. Następnie ks. Władysław 
Sarwa poświęcił wielkanocne pokarmy i  odmó-
wił stosowną modlitwę. Obaj gospodarze złożyli 
także zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia. 
Po czym wszystkich zaproszono na poczęstunek. 
Zgodnie z  polską  tradycją na obficie zastawionych 
stołach nie zabrakło pieczonej szynki, jajek, swoj-
skiej kiełbasy oraz domowego, pachnącego chleba. 
Po poczęstunku uczestnicy ochoczo zabrali się do 
pracy. Każdy z  uczestników mógł sobie wybrać jed-
ną z  trzech sekcji twórczych – malarstwo, rzeźbę 
lub wykonywanie palm. W  rolę nauczycieli wcielili 
się nasi twórcy regionalni: Marlena Zielińska 
i  Helena Szamańska – malarstwo, Zbigniew Kura-
siewicz i  Andrzej Zieliński – rzeźba oraz Władysła-
wa Drachal i  Halina Długosz – wykonywanie palm.  
W  rezultacie  powstały przepiękne cudeńka – wyci-
nane, lepione, malowane i  skręcane. 
Na zakończenie jury nagrodziło najlepsze prace.  
A  każdy uczestnik spotkania otrzymał drobny upo-
minek.

    12 - 14.06.2013r. 
Plenerowo - warsztatowe spotkanie ze sztuką
Impreza rozpoczęła się 12 czerwca w PSP nr 3  
w Kozienicach. Dzieci zostały przywitane przez pre-
zesa LGD – Marka Przedniczka, a także przez dyrek-
tora placówki – Krzysztofa Ludwiczaka. Tematem 
warsztatów były lubiane przez wszystkie dzieci bajki 
i baśnie. Grupy, które utworzyły się zaraz na począt-
ku warsztatów, zajmowały się 3 dziedzinami sztuki 
– malarstwem, rzeźbą i haftem. Specjalistką od haf-
ciarstwa była Władysława Barbara Drachal, która nie 
tylko prezentowała uczniom swoje dzieła, ale także 
instruowała je, jak należy wykonywać proste hafty. 
Więcej pola do popisu miały dzieci, które wybrały 
malarstwo. Było ono bowiem najliczniej reprezento-

Licznie zgromadzeni uczestnicy warsztatów

Specjalistka od hafciarstwa Władysława Barbara Drachal 
uczy swoich podopiecznych jak należy wykonywać proste hafty
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Gwiazda wieczoru Krzysztof Daukszewicz 

Publiczność entuzjastycznie włączyła się do zabawy - nie obyło się bez łez radości

wane. Malarzy, zaproszonych na 
warsztaty było aż pięcioro – byli 
to Eugenia Kuna, Helena Szamań-
ska, Marlena Zielińska, Janusz 
Karaś oraz gościnnie Leokadia 
Styś. Uczniowie bardzo uważnie 
obserwowali swoich mentorów, 
podpatrując ich techniki, samemu 
próbując tworzyć małe obrazy.
Również rzeźba była godnie 
reprezentowana przez trzech 
rzeźbiarzy i cieszyła się ogromną 
popularnością wśród dzieci.  
W arkana tej trudnej sztuki 

wprowadzali uczestników: Józef 
Kondeja, Zbigniew Kurasiewicz 
oraz Andrzej Zieliński. W rezultacie 
powstało wiele różnych ciekawych 
prac – między innymi przepiękne 
krasnale, chomik czy pies. 
Każdy z twórców, oprócz sprawo-
wania pieczy nad dziećmi, zajmo-
wał się także pracą nad swoim 
dziełem. W rezultacie mogliśmy 
podziwiać przepięknego smoka, 
postacie z Kubusia Puchatka, Kop-
ciuszka, czy Królewnę Śnieżkę.
Wszystkie prace stworzone przez 

dzieci, trafiły na wystawę, która 
odbyła się w piątek, 14 czerwca. 
Każde dziecko, mogło zabrać 
swoją pracę do domu, co było na-
grodą za trud wniesiony podczas 
warsztatów. Uroczyste zakończe-
nie pleneru nie mogło odbyć się 
także bez ogłoszenia zwycięzców 
konkursu na najlepszą pracę, 
ogłoszonego wśród dzieci. Każdy 
z twórców wybierał bowiem naj-
lepszego i najbardziej pojętnego 
ucznia, który na koniec warszta-
tów otrzymał nagrodę. 

    6.07.2013r. 
Wieczór artystyczny 
w Centrum Myśli Jana Pawła II 
Dobra zabawa, znakomita muzy-
ka i  wspaniali artyści – tak w  kilku 
słowach można opisać wieczór  
artystyczny, który miał miejsce  
w  Centrum Myśli Błogosławione-
go Jana Pawła II.  
Licznie zgromadzonych gości 
powitał prezes Marek Przedni-
czek, a  malarka Marlena Zielińska  
podsumowała plener artystyczny 
pt. „Świat baśni”, który odbył się 
w  dniach 12 – 14 czerwca na 
terenie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej  nr 3 w  Kozienicach. 
Plener połączony był z  warszta-
tami twórczymi dla dzieci, pod-
czas których mali adepci sztuki 
doskonalili swoje umiejętności 
plastyczne. Prezes Przedniczek 
poinformował także o  działalno-
ści Stowarzyszenia i  projektach, 
które zostały zrealizowane dzięki 
funduszom unijnym. Zaintereso-
wani mogli się także bliżej zapo-
znać z  tą tematyką dzięki wysta-
wie zdjęć z  archiwum LGD.
Następnie po krótce omówił pro-
gram wieczoru i  dokonał uroczy-
stego otwarcia wystawy poplene-
rowej, gorąco zapraszając do jej 
zwiedzania.
Podczas wystawy można było 
zobaczyć ozdobne szydełkowe 
serwety, przepiękne obrazy oraz 
różnorodne „fikuśne” rzeźby. 

Po doznaniach wizualnych przy-
szedł czas na muzykę. Jako pierw-
szy swój recital zaprezentował 
Sławomir Tomczyk - urodzony  
w  Kozienicach gitarzysta, wokalista, 
harmonijkarz, który przy akompa-
niamencie gitary zaprezentował 
utwory swojego autorstwa.
Po nim przyszedł czas na gwiazdę 
wieczoru - Krzysztofa Daukszewi-
cza - satyryka, felietonistę, poetę 
i  piosenkarza – czyli człowieka – 

instytucje sceny kabaretowej.
Jak zwykle przygotował on dla 
swoich słuchaczy garść cieka-
wych piosenek oraz barwnych 
anegdot.
Cały występ spotkał się oczywi-
ście z  żywą reakcją publiczności. 
Po występie przyszedł czas na au-
tografy i  wspólne zdjęcia. Łowcy 
pamiątek mogli również zakupić 
najnowszą książkę i  płytę artysty.
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Tuż przed metą

     31.08.2013r. 
Spływ Kajakowy po Radomce.
W  wydarzeniu wzięło udział 40 
osób, w  tym członkowie LGD oraz 
pracownicy biura.
Celem imprezy było propago-
wanie turystyki kajakowej jako 
aktywnej formy wypoczynku, pro-
mowanie walorów turystycznych 
rzeki Radomki oraz integracja 
uczestników. 
Trasa spływu liczyła około 12 km 
rzeką z  Brzózy do Chodkowa, gdzie 
na koniec odbyło się integracyjne 
ognisko z  poczęstunkiem. 
Szlak kajakowy Radomki należy 
do łatwych, malowniczych i  przede 
wszystkim bezpiecznych.
Podczas spływu nikt nie mógł 
narzekać na nudę, bo rzeka ma 
urozmaiconą linię brzegową i  co 
chwilę zaskakuje zmiennością 
krajobrazu. Miejscami trzeba było, 

więc ominąć liczne wysepki, kładki  
i  przeszkody w  postaci pochylonych 
do wody drzew. 
Na odpoczynek można było jednak 
wybrać którąś z  przylegających do 
rzeki łąk lub piaszczystych plaż.
Miłośnicy przyrody mogli zaobser-
wować ciekawą roślinność, kilka 

     28.09.2013r. 
Parafiada Kozienice 
Impreza odbyła się w  sobotę, na 
placu wokół kościoła, przy ulicy 
Głowaczowskiej.
Parafiadę rozpoczęła Msza Świę-
ta polowa, którą koncelebrowali 
proboszcz Krzysztof Katana 
z  parafii Św. Bartłomieja w  Brzó-
zie, wikariusz z   tej parafii Piotr 
Kszczot oraz ksiądz dziekan 
z  parafii Św. Rodziny Włady-
sław Sarwa. Po mszy nastąpiła 
oficjalna inauguracja Parafia-
dy, a  wszystkich gości powitał 
prezes Marek Przedniczek, który 
zaprosił przybyłych do wspól-
nej zabawy. Wszyscy chętni do 
udziału w  rywalizacji sportowej 
dokonywali rejestracji w  biurze 
zawodów. Zapisy przyjmowały 
Irena Bielawska oraz Renata 
Wołos, które po dokonaniu reje-
stracji uczestnika, wręczały powi-
talne upominki – gadżety i  publi-
kacje Lokalnej Grupy Działania 
oraz bony żywnościowe. Tak 
wyposażeni zawodnicy kierowali 
się na poszczególne areny walki.

gatunków ptaków oraz wydrążo-
ne w  skarpie jaskółcze gniazda. 
Szczęściarze natomiast dostrzegli 
w  wodzie brunatne futro wydry.  
Ponadto dopisała nam pogoda. 
Nie obyło się jednak bez mokrych 
niespodzianek, ale wszyscy cali      
i  zdrowi wrócili do domów.

Do rywalizacji stanęły drużyny 
z  8 parafii dekanatu Kozienickiego 
– parafia pw. Świętej Rodziny 
w  Kozienicach, parafia pw. Święte-
go Krzyża w  Kozienicach, parafia 
pw. Świętego Bartłomieja Apostoła      
w   Brzózie, parafia pw. Świętego 
Maksymiliana Kolbego w  Janiko-
wie, parafia pw. Świętego Stanisła-
wa w  Stanisławicach, parafia pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego     
i  św. Leonarda w  Brzeźnicy, para-
fia pw. Świętego Jakuba Apostoła        
w  Świerżach Górnych oraz parafia 
pw. Świętej Katarzyny w  Ryczywole.
Odważni mogli się zmierzyć na 
czas z  górą wspinaczkową o  wyso-
kości 6,7 m. I  tych nie zabrakło, 
bo do konkurencji zgłosiło się aż 
63 uczestników. Sędzia główny 
Dariusz Mazur dbał nie tylko o  bez-
pieczeństwo uczestników, ale rów-
nież o  świetną zabawę. 
Największym zainteresowaniem 
cieszył się turniej piłki nożnej, 
na urzadzeniu „Boisko piłkarzyki 
mundial”. O  przestrzeganie zasad 
fair play oraz wspaniałą atmosferę 
podczas sportowych zmagań dbał 

sędzia główny – Michał Kusio. 
Tutaj jak w   prawdziwym meczu, 
wygrali ci, którzy strzelili więcej 
goli. Miłośnicy Andrzeja Grubby 
rywalizowali przy stole teniso-
wym. Zgłosiło się 24 uczestników. 
Sędzia główny Marek Baranowski 
dbał, aby cały turniej przebiegał   
w  sportowej atmosferze. 
Emocjonujący okazał się turniej 
bilardowy, odmiana 9 – bil, do 
którego zgłosiło się 5 uczestni-
ków. Nad jego przebiegiem czu-
wał sędzia Piotr Szczechula. Zwy-
cięzcą został Jakub Mańturz.
W  turnieju siatkówki plażo-
wej rywalizacja odbywała się               
w  zespołach mieszanych, 
a  dwuosobowe zespoły grały 
systemem „każdy z  każdym” do 
dwóch wygranych setów. Zma-
gania 7 drużyn prowadził sędzia 
główny – Piotr Babula. 
Turniej Darta poprowadził Artur 
Piechota z  synem Piotrem. 17 par 
zawodników rywalizowało w  sys-
temie pucharowym a  każdy celny 
rzut wywoływał burzę oklasków.
Kto zaś nigdy nie doświadczył pły-
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Dekoracja zwycięzców zawodów. 
Od lewej: ks. Władysław Sarwa, 
Danuta Woszczek - wielokrotna me-
dalistka Mistrzostw Polski w lekko-
atletyce,  prezes Marek Przedniczek 
oraz opiekunowie zawodników

wania na desce surfingowej mógł 
spróbować swoich sił na urządze-
niu Symulator Surfing. Wystarczy-
ło pod okiem sędziego głównego 
Piotra Bielawskiego stanąć na 
ruchomej desce i  nie mocząc 
ubrania, rozpocząć świetną zaba-
wę, sprawdzając przy tym swoją 
równowagę.  Niekwestionowanym 
liderem okazał się ksiądz Henryk, 
który szusował w  sutannie niczym 
doświadczony „łowca fal”.
Biegi przełajowe zostały rozegrane 
na trasie wiodącej wokół budynku 
kościoła. Rywalizowano 
w   kategorii dziewcząt i  chłop-
ców na dystansach: 300 m, 500 
m, 800 m oraz 1000 m. Nad 
sprawnym przebiegiem tej części 
Parafiady czuwali nasi partnerzy - 
członkowie klubu “Olimp”, 
z  Tomaszem Baranowskim na czele. 
Swoich następców wypatrywała 
Danuta Woszczek – lekkoatletka, 
multimedalistka mistrzostw Polski.
Na wszystkich uczestników cze-

kało również Euro-Bungee. Pod-
niebne akrobacje na wysokości 
nawet 8m to wspaniała gratka 
dla małych i   dużych amatorów 
mocnych wrażeń. 
Każda z  konkurencji cieszyła się 
ogromną popularnością. Łacznie 
w  zawodach wzięło udział 252 
uczestników. Dla najlepszych 
przygotowano nagrody rzeczowe 
– akcesoria sportowe oraz kompu-
terowe.
Wszyscy uczestnicy festynu w  prze-
rwach pomiędzy sportowymi roz-
grywkami mogli  zwiedzić wystawy 
twórców lokalnych - Marleny 
i  Andrzeja Zielińskich Barbary Dra-
chal oraz Zbigniewa Kurasiewicza.
Na zmęczonych zawodników czekał 
gorący poczęstunek – dania z  grilla 
serwowane przez masarnię Sławo-
mira Grzędy. Smakosze mogli także 
spróbować produktów wytwa-
rzanych w  oparciu o  plony Ziemi 
Kozienickiej: owoców grupy produ-
cenckiej  Nasz Owoc, naturalnych 

Chętnych do sportowych zmagań nie brakowało

Po zwycięskim golu - dziewczęta udowadniają, że piłka 
nożna to nie tylko męski sport Turniej bilardowy - mecz o trzecie miejsce

„Rodzinne” zdjęcie uczestników zawodów

soków Firmy Eko Food z  Janowa, 
czy wyrobów cukierniczych i  pie-
karniczych Krystyny Kowalczyk.
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    24.11.2013r. 
Wystawa Klubu Miłośników 
Robótek Ręcznych „Niteczka”
„Sztuka nie jedno ma imię” to 
tytuł wystawy zbiorowej Klubu 
Miłośników Robótek Ręcznych 
„Niteczka”, zorganizowanej przez 
nasze Stowarzyszenie oraz Biblio-
tekę Publiczną Gminy Kozienice 
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.
Przybyłych gości powitali orga-
nizatorzy uroczystości - zastępca 
dyrektora biblioteki Monika Lat-
kowska oraz prezes naszego Sto-
warzyszenia Marek Przedniczek.
Natomiast bibliotekarz z  fili nr 1 
Barbara Arendarska opowiedziała 
zebranym o powstaniu klubu  
i  jego dotychczasowej działalności.
Następnie przewodniczaca koła 
Władysława Barbara Drachal 
przedstawiła kolejno sylwetki 
wszystkich czternastu klubowiczek.
Miłym akcentem uroczystości były 
pamiątkowe dyplomy i  drobne 
upominki wręczone przez prezesa 
Marka Przedniczka, które wywo-
łały na twarzach pań niemałe 
zaskoczenie.
Część artystyczną rozpoczęły 
specjalnie przygotowane na tę 
okazję wiersze poetki ludowej 
Zofii Kucharskiej. A  zespół „Złota 
Jesień” uraczył zebranych gości 
wiązanką swoich przeboi. Nieza-
brakło również smakowitego po-
częstunku przygotowanego przez 
klubowiczki, serdecznych życzeń 
oraz żartobliwych, okolicznościo-
wych wierszyków.
W  ramach podziękowania za 
przybycie na uroczystość, jubi-
latki odwdzięczyły się swoim 
gościom niespodzianką w  postaci 
loterii. Szczęśliwcy otrzymali pre-
zenty w  postaci wystawionych 
prac. Prezentowane rękodzieło 
– to różnorodne techniki wyrobu 
rzeczy użytkowych, codziennych, 
którym ciężka praca oraz pasja 
nadały artystyczny charakter. 
A  każda z  technik jest bardzo pra-

Przewodnicząca koła Władysława Barbara Drachal przedstawia kolejno sylwetki 
wszystkich czternastu klubowiczek

Prezentowane rękodzieło to szeroki wachlarz imponujących prac

cochłonna oraz czasochłonna.
Podczas wystawy mogliśmy zoba-
czyć szeroki wachlarz imponują-
cych prac: kwiaty i  palmy  
z  bibuły, haftowane serwety, ob-
rusy i  obrazy, szydełkowe ozdoby, 
kolorowe pisanki ze wstążek, 

wyszywane bombki, quillingowe 
kartki z  życzeniami, czy  decoupa-
ge’owe butelki. Pasjonaci dobre-
go jedzenia mogli zapoznać się 
również z  zebranymi przez panie 
regionalnymi przepisami.

Drobne upominki dla wszystkich pań 
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     11.12.2013r 
Wieczór wigiljny ludzi dobrej 
woli
Spotkanie odbyło się w  Centrum 
Myśli Błogosławionego Jana 
Pawła II w  Kozienicach. Uroczy-
stość już po raz drugi przygoto-
wało nasze Stowarzyszenie, przy 
życzliwej współpracy ks. kan 
Władysława Sarwy.
Gośćmi honorowymi uroczystości 
były dzieci z  Placówki Socjalizacyj-
nej „Panda” oraz Stowarzyszenia 
„Sami Sobie”.
Do wieczerzy wigilijnej przy 
rodzinnym stole zaproszeni 
zostali ludzie dobrej woli, dla 
których los drugiego człowieka 
jest ważny - ks. biskup Henryk 
Tomasik, Zarząd ENEA Wytwarza-
nie S.A. - w  osobach Grzegorza 
Staniewskiego i  Grzegorza Mie-
rzejewskiego, były prezes zarządu 
Elektrowni „Kozienice”S.A. - Jan 
Wrona, burmistrz Tomasz Śmie-
tanka, prezes Spółdzielni Inwa-

lidów w  Kozienicach Bronisław 
Dudek, przewodniczący NSZZ Soli-
darność Ziemi Radomskiej - Zdzi-
sław Maszkiewicz oraz dyrektor 
PSP nr 3 w  Kozienicach Krzysztof 
Ludwiczak.
Nie zabrakło wśród nich przyjaciół 
naszego stowarzyszenia: mikro-
przedsiębiorców - Krystyny Kowal-
czyk, Sławomira Grzędy; lokalnych 
twórców - Józefa Kondei, Heleny 
Szamańskiej, Andrzeja Zielińskiego, 
Barbary Drachal; organizacji 
pozarządowych:   Stowarzyszenia 
„Pamięć i  Przyszłość”,  „Rycerzy 
Kolumba”, Wolontariatu „Skrzydła”, 
Caritasu parafii kozienickich, ,Klubu 
„Złota Jesień”, Koła Nowoczesna 
Gospodyni „Stanisławice”.
W  imieniu organizatorów zebra-
nych serdecznie powitał Marek 
Przedniczek. 
Z  kolei ks. biskup Henryk Tomasik 
odczytał stosownych fragment 
Pisma Świętego, pobłogosławił 
opłatek oraz uczestników wieczerzy.

Gospodarze złożyli gościom 
serdeczne życzenia z  okazji zbli-
żających się świąt Bożego Naro-
dzenia oraz nadchodzącego 
Nowego 2014 Roku.
Następnie wszyscy wzajemnie 
łamali się opłatkiem i  składali 
sobie życzenia. Do degustacji 
wigilijnych potraw zaprosiły 
zebranych panie z  Koła Nowo-
czesna Gospodyni ze Stanisławic. 
Dalszą część spotkania uświet-
niły swoimi występami dzieci 
z  przykościelnej scholii oraz 
zespół wokalny „Złota Jesień”. 
Na zakończenie wręczono milu-
sińskim paczki z  prezentami. 
Tym razem w  rolę Świętego 
Mikołaja, wcielił się ks. biskup 
Henryk Tomasik.
Również prezes Marek Przedni-
czek na chwilkę przemienił się 
w „dobrego duszka” i  nagrodził 
upominkami współpracujące 
z  stowarzyszeniem osoby - orga-
nizacje.

Degustacja tradycyjnych wigilijnych potraw

Stosowny fragment Pisma Świętego odczytał ks. biskup 
Henryk Tomasik Ksiądz biskup w roli Świętego Mikołaja

Wspólne kolędowanie
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    24.01.2014r. 
Wieczór artystyczny - rozstrzy-
gnięcie Konkursu Poetyckiego
Impreza odbyła się w  piątkowy 
wieczór w  Centrum Myśli Błogo-
sławionego Jana Pawła II. Skła-
dała się z   dwóch części: 
z  rozstrzygnięcia konkursu 
poetyckiego z  prezentacją nagro-
dzonych wierszy oraz z  otwarcia 
wystawy malarstwa, rzeźby i   ręko-
dzielnictwa naszych lokanych 
twórców. Całą imprezę poprowa-
dził prezes Marek Przedniczek, 
który przedstawił zebranym 
gościom program oraz dokonał 
podsumowania Konkursu Poetyc-
kiego. Na konkurs napłynęło 140 
wierszy zróżnicowanych tema-
tycznie, spośród których jury zło-
żone z  członków stowarzyszenia 
wybrało te, które najbardziej przy-
padły im do serca. Prace zostały 
podzielone na 4 kategorie.
W  kategorii “Regionalizm” pierw-
sze miejsce zajęła Maria Komsta, 
drugie Zofia Kucharska, na trze-
cim zaś uplasował się Bogdan 
Mazur. Wyróżnienie wręczono 
Stanisławowi Grudniowi.
W  kategorii “Impresje” za najlep-
sze prace uznano wiersze Eugenii 
Kuny, drugie miejsce zajęła Mar-
lena Zielińska, a  trzecie Krystyna 
Szafranek.
W  kolejnej “Życie codzienne” 
pierwsze miejsce zajął Andrzej 
Opiłowski, drugie Piotr Piechota, 
a  trzecie Joanna Miśkiewicz. 
Wyróżnienie trafiło zaś do rąk 
Leokadii Styś.
W  czwartej, ostatniej kategorii 
“Miłość” pierwsze miejsce jury 
przyznało Iwonie Bitner, drugie 
miejsce Halinie Budniak, a  trzecie 
Piotrowi Szczechuli.
Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i  nagrody, w  postaci albumów, 
wydawnictw oraz gadżetów 
naszego Stowarzyszenia.
Nagrodę dodatkową stanowił 

tomik wierszy pt. “Słowa puszczane 
na wiatr”, w  którym znalazły się 
utwory 14 laureatów konkursu. 
Spotkanie uświetniły także wystą-
pienia nagrodzonych poetów. 
Przy ciasteczku i  kawie, widzowie 
zasiadający na sali usłyszeli kilka 
opublikowanych w   tomiku wierszy, 
które zaprezentowali sami autorzy. 
Dodatkową atrakcje stanowił spe-
cjalny tort, którym zostali poczęsto-
wani wszyscy zaproszeni goście. 
Miłym zaskoczeniem było wystą-
pienie Marleny Zielińskiej, która 
w  imieniu twórców złożyła na ręce 
prezesa Marka Przedniczka podzię-
kowania za owocną dotychczas 
współpracę.
Druga część wieczoru artystycz-
nego poświęcona była wystawie 

prac naszych rodzimych twórców. 
Zgromadzono na niej rzeźby oraz 
płaskorzeźby Zbigniewa Kurasie-
wicza, Józefa Kondei, Andrzeja Zie-
lińskiego oraz Stanisława Grudnia.
Obrazy o   różnorodnej tematyce 
namalowane przez Marlenę Zie-
lińską, Leokadię Styś, Helenę Sza-
mańską, Janusza Karasia, Urszulę 
Pawlak i   Eugenię Kunę.
Podczas wystawy mogliśmy 
zobaczyć także szeroki wachlarz 
imponujących prac wykonanych 
przez panie z  kozienickiego Klubu 
Miłośników Robótek Ręcznych 
„Niteczka”. Nie zabrakło także 
obrazów haftowanych wykona-
nych przez Marię Podsiadłę oraz 
fotografii i  rysunków, których 
autorem jest Maria Komsta.

Zaproszeni goście z uwagą słuchają prezentowanych utworów

Prezes Marek Przedniczek podsumowuje Konkurs Poetycki
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Ksiądz Władysław Sarwa poświęcił pokarmy i odmówił stosowną modlitwę

    29.03.2014r.
Promocja książki  „Do socjali-
zmu przez więzienie”
W  sobotę w  Centrum Myśli Bło-
gosławionego Jana Pawła II przy 
kościele pw. św. Rodziny w  Kozie-
nicach miała miejsce promocja 
książki  „Do socjalizmu przez wię-
zienie - śladami zbrodni bezpieki 
na ziemi kozienickiej w  latach 
1945 – 1956” autorstwa dwóch 
kozieniczan Mariana Śledzia 
i  Stanisława Praska. Wydarzenie 
to było połączone z  obchodami 
Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych i  zostało zorganizo-
wane w  ramach spotkań aktywi-
zujących naszego Stowarzyszenia. 
Uroczystości rozpoczęła msza 
święta odprawiona w  kościele 
pw. Św. Rodziny w  Kozienicach. 
Uczestniczyli w  niej mieszkańcy, 
zaproszeni goście, przedstawi-
ciele władz samorządowych 
oraz poczty sztandarowe. Druga 
część imprezy poświęcona była 

    10.04.2014r. 
Wystawa produktów lokal-
nych „Wielkanocne potrawy”                                 
Uroczystość odbyła się w   Centrum 
Myśli Błogosławionego Jana 
Pawła II. Do świątecznego stołu 
zaprosiliśmy naszych przyjaciół  
i  wieloletnich współpracowników: 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych, twórców regionalnych, 
mikroprzedsiębiorców, organi-
zacje pozarządowe. W  imieniu 
organizatorów gości serdecznie 
powitał Marek Przedniczek, 
prezes LGD, który podziękował 
wszystkim za przybycie. Następnie 
ks. Władysław Sarwa poświęcił 
wielkanocne pokarmy i  odmó-
wił stosowną modlitwę. Obaj 
gospodarze złożyli także zgro-
madzonym najserdeczniejsze 
życzenia. Po czym wszystkich 
zaproszono na poczęstunek. Na 
obficie zastawionych stołach 
nie zabrakło białego barszczu, 
wędlin, domowych sałatek oraz 

promocji książki, ukazującej funk-
cjonowanie Powiatowego Urzędu 
Bepieczeństwa Publicznego 
w  Kozienicach w latach 1945 
-  1956. Inspiratorem do jej stwo-
rzenia był Bolesław Pajączek. Zła-
pany przez UB został skazany na 
15 lat więzienia. W  latach 2007 
- 2008 przyjeżdżał z  Pruszkowa do 
Kozienic, aby zbierać informacje 
na temat swoich byłych kolegów. 
Autorzy dołożyli wyjątkowo dużo 
starań w  przygotowaniu książki. 
Przez okres 4 lat przejrzeli masę 
dokumentów dostępnych w  Insty-
tucie Pamięci Narodowej, dotarli 
również do osób więzionych, 
a  nawet pracowników bezpieki. 
Książka po części składa się 
z  żywych wspomnień ludzi, którzy 
przeżyli te czasy. W  związku z  tym 
promocja wydawnictwa była połą-
czona ze spotkaniem z  bohaterami 
publikacji. Podczas uroczystości nie 
zabrakło dyskusji na temat obecnej 
sytuacji społeczno politycznej w  

naszym kraju. Głos zabrali także 
zaproszeni goście parlamenta-
rzyści Ziemi Radomskiej. Wiersze 
patriotyczne zaprezentował 
Marek Kiełbiński oraz Andrzej 
Zwolski. Spotkanie zakończyło 
się występem zespołu Relaks pod 
kierunkiem Mirosławy Wójcickiej, 
który zaprezentował specjalnie 
przygotowane na tę okazję pieśni 
patriotyczne. 

słodkości przygotowanych przez 
panie z  Koła Nowoczesna Gospo-
dyni ze Stanisławic. Świąteczny 
nastrój podkreślały przepięknie 
udekorowane stoły oraz pokro-
jone jajka, którymi wszyscy dzielili 
się, gremialnie składając sobie 
wzajemnie życzenia wielkanocne. 
Nie zabrakło też niespodzianki w  
postaci konkursu na wielkanocny 
stroik, przygotowanej przez Irenę 
Bielawską. A, że wykonywanie ozdób 

to dobra zabawa nikogo nie trzeba 
było długo namawiać. Pod czujnym 
okiem malarki Marleny Zielińskiej 
powstawały przepiękne stroiki - 
z  wiosennych kwiatów, bazi, wstą-
żek oraz kolorowych pisanek. 
A  wszystkie były wyjątkowe i  nie-
powtarzalne. Na zakończenie jury 
nagrodziło wszystkie prace. A  każdy 
uczestnik otrzymał drobną niespo-
dziankę.
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W ramach działań przyczy-
niających się do realizacji 
Celu III Szczegółowego: 

„Wzrost zdolności konkurencyjnej 
gospodarki subregionu poprzez 
wykorzystanie zasobów lokalnych 
i dziedzictwa kulturowego” Stowa-
rzyszenie i podmioty współpracują-
ce z nim brało udział w wielu wyda-
rzeniach społeczno - kulturalnych, 
tak na terenie objętym LSR, jak i 
poza nim np. Warszawa, Radom.
Naszym zadaniem była prezen-
tacja zalet Ziemi Kozienickiej. 
Promocja dotyczyła tradycyji lo-
kalnych, walorów przyrodniczych, 
kulturowych i historycznych. Na 
naszych stoiskach informowali-
śmy gości również o produktach 
wytwarzanych w oparciu o lo-
kalne zasoby przez rodzimych 
mikroprzedsiębiorców oraz pre-
zentowaliśmy rękodzięło naszych 
członków - twórców ludowych.
Wśród nich znalazły się:
• I Letnia Spartakiada Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich  
Kozienice - 09-11.06.2011r.  
- 2 miejsce w rozgrywkach piłki 
siatkowej,

• Festiwal Ziemniaka w Muzeum 
Wsi Radomskiej - 01.10.2011r., 
29.09.2012r., 29.09.2013,

• Niedziela Palmowa w Muzeum 
Wsi Radomskiej - 01.04.2012r., 
13.04.2014r.;

Człowiek, gospodarka i środowisko 
promocja Ziemi Kozienickiej i jej mieszkańców

• Noc Świętojańska w Muzeum 
Wsi Radomskiej - 22.06.2012r.,

• XVIII Jarmark Sztuki Ludowej  
w Iłży - 12.08.2012r.

• Program telewizyjny „Kawa czy 
herbata” - 30.08.2012r.,

• Święto Chleba w Muzeum Wsi 
Radomskiej - 02.09.2012r.,

• Jarmark św. Jana w Radomiu - 
02.09.2012r., 23.06.2013r.,

• Zygmunty Szydłowieckie - 
02.05.2013r.,

• Boże Ciało w Muzeum Wsi  
Radomskiej - 30.05.2013r.,

• Dożynki Wojewódzkie  
w Miętnem - 25.08.2013r.,

• Dni Patrona dzielnicy Ursynów - 
Warszawa 22.09.2013r.

Podobny charakter miał nasz udział 
w imprezach organizowanych na 
terenie działania naszego Stowa-
rzyszenia. Tym razem jednak rozsze-
rzaliśmy naszą ofertę o informację 
dotyczące możliwości pozyskania 
środków finansowych na działania 
przyczyniajace się do realizacji LSR. 
• Dni Puszczy Kozienickiej  

05.06.2011r.,
• Dni Ogórka w Piotrkowicach 

- 10.07.2011r., 08.06.2012r., 
07.07.2013r.,

• Dożynki Gminne w Stanisławi-
cach - 21.08.2011r.,

• Dożynki Powiatowe w Siecie-
chowie - 28.08.2011r.,

• Festyn Rodzinny w Kozienicach 
- 03.12.2011r.,

• Dzień dziecka w Nowej Wsi - 
01.06.2012r.,

• Dni Magnuszewa - 
03.06.2012r.,

• Dni Garbatki - 23-24.07.2012r.,
• Dożynki Wojewódzkie w Kozie-

nicach - 26.08.2012r.,
• Dożynki Powiatowe w Gniewo-

szowie - 08.09.2013r.,
• Dożynki Gminne w Świerżach 

Górnych - 25.08.2013r.

Nasze stoiska wystawiennicze 
odzwiedziło kilka tysięcy osób. 
Prezentowaliśmy na nich różno-
rodne materiały informacyjne 
oraz promocyjne dotyczące do-
robku mieszkańców Ziemi Kozie-
nickiej, jej- historii oraz tradycji 
tj. albumy: Rzeźba, malarstwo, 
haft” część I i II  - dokumentujące 
dorobek artystów tworzących na 
obszarze powiatu kozienickiego; 
tomik wierszy „Słowa puszczane 
na wiatr” - prezentujący sylwetki 
oraz utwory rodzimych poetów  
oraz „Vademecum po Ziemi Ko-
zienickiej. Informator turystycz-
ny” - zawierający miedzy innymi 
informacje dotyczące walorów 
turystycznych, przyrodniczych, 
historycznych oraz kulturalnych 
naszego regionu.
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Otwarcie I Letniej Spartakiady KSOW

Ołtarz stworzony przez naszych członków - twórców ludowych

Ekipę LGD zasilił Leszek Ruszczyk Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego

Uroczysta procesja

Zwycięskie ekipy w turnieju piłki siatkowej. 

Kozienickie rękodzieło tradycyjnie przyciągało amatorów sztuki

Festiwal Ziemniaka w Radomiu - rzeźbiarz Zbigniew 
Kurasiewicz

Święto Chleba w Radomiu - pamiątkowa fotografia twórców
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• 25 czerwiec 2010 r. Kozienice  
-  I  Regionalna Konferencja Gospo-
darczo – Ekonomiczna z  udziałem: 
Senatora RP prof. dr hab. Marka 
Rockiego, Prezesa Zarządu Elek-
trowni „Kozienice” S.A. Krzysztofa 
Zborowskiego, dr Macieja 
Trzaskowskiego z  Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalnego, 
Wiceprezesa Ukraińskiego Cen-
trum Ekonomicznego w  RP - Jana 
Mańkowskiego, Prezesa Agencji 
Rozwoju Mazowsza S.A. Igi Urbanik 
- Brymas, Członka Zarządu Piotra 
Popika oraz dr Sławomira 
Pycińskiego.
 
• 9 listopad 2010 r. Kozienice - 
„Biznes bez granic” – II Regionalna 
Konferencja Gospodarczo – Eko-
nomiczna z udziałem: Wiceprezesa 
Zarządu ds. Strategii i  Rozwoju 
Elektrowni „Kozienice” S.A. Stani-
sława Potyry, Wiceprezesa Agencji 
Rozwoju Mazowsza S.A. Igi Urba-
nik - Brymas, Kierownika Zespołu 
Centrum Business in Małopolska w  
Wydziale Gospodarki i  Innowacji 

Debaty i Konferencje 
na temat Rozwoju Subregionu Kozienickiego

Departamentu Rozwoju Gospodar-
czego  Magdaleny Ujejskiej - Turek, 
Kierownika Centrum Obsługi 
Inwestora i  Eksportera, Agencji 
Rozwoju Mazowsza S.A.  Marianny 
Myron, Kingi Czenczek, Repre-
zentanta Departamentu Instru-
mentów Wsparcia, Ministerstwo 
Gospodarki Pawła Wesołowskiego, 
przedstawicieli 
Polskiego Związku 
Hodowców Koni.

• 19 wrzesień 2011 
r.  Kozienice - III Kon-
ferencja Regionalna 
– „Aktywność ekono-
miczna i  perspektywy 
rozwoju subregionu 
kozienickiego”. 
Udział wzięli m.in.: Członek 
Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego Leszek Ruszczyk, Poseł 
Czesław Czechyra, Poseł Radosław 
Witkowski, Wiceprezes Zarządu 
ds.Handlowych Elektrowni „Kozie-
nice” S.A. Arkadiusz Krakowiak,  
Wiceprezes Agencji Rozwoju 

Mazowsza S.A. Iga Urbanik - Bry-
mas, dr Barbara Łopyta, Sławomir 
Krakowski (International Business 
Incubator), Ekspert ds. Inwestycji 
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.  
Karolina Kozłowska, Ekspert ds. 
Eksportu Magdalena Jankow-
ska, Burmistrz Gminy Kozienice 
Tomasz Śmietanka.

Za najważniejsze 
efekty powyższych 
działań należy uznać:
1) nawiązanie współ-
pracy przedsiębiorców 
działających w  sub-
regionie kozienickim        
z  Ukraińskim Centrum 
Ekonomicznym w  RP. 
Podmioty skupione 

w  centrum przedstawiły ofertę 
handlową dotyczącą pozyskiwa-
nia i  przetwarzania biomasy, oraz 
warzyw i  owoców przygotowywa-
nych na eksport,
2) Oferta przedstawiona przez 
COIE, dotycząca: pomocy inwe-
storom krajowym i  zagranicz-

Aktywność ekonomiczna i perspektywy rozwoju Południowego Mazowsza, ze 
szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kozienickiej to główne tematy 3 konferencji 
zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Uczestnikami spotkań byli przed-
stawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z terenu naszego 
działania. Łącznie udział w konferencjach wzięło ponad 300 osób.

Wymiana do-
świadczeń i po-
szukiwanie no-
wych rozwiązań 
w trosce o spraw-
ne wdrażanie LSR 

to naczelne za-
gadnienia 2 kolej-
nych konferencji 
zorganizowanych 
przez nasze LGD.
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nym, wsparcia przedsiębiorców 
z obszaru Mazowsza oraz promo-
cji potencjału  gospodarczego 
Mazowsza w  kraju i  za granicą,
3) Przedstawienie wybranych 
instrumentów służących rozwo-
jowi gospodarczemu obszaru: 
parki naukowo - technologiczne, 
inkubator przedsiębiorczości, spe-
cjalna strefa ekonomiczna, fundu-
sze unijne i  inne.

• 8 wrzesień 2010 r. Kozie-
nice - „Południowe Mazowsze, 
czyli razem dla rozwoju turystyki 
i gospodarki subregionu” z  udzia-
łem: Wicemarszałka Województwa 
Mazowieckiego Marcina Kier-
wińskiego, Wiceprezesa Agencji 
Rozwoju Mazowsza S.A. Igi Urba-
nik - Brymas, Wiceprezesa Mazo-
wieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Rafała Rajkowskiego, 
Posła na Sejm Czesława Czechyry, 
przedstawicieli Lokalnych Grup 
Działania: LGD „Wspólny Trakt”, 

LGD „Dziedzictwo i  Rozwój”, LGD 
„Razem dla Radomki”, LGD „Wszy-
scy Razem”, LGD „Zapilicze”, LGD 
„Warka”, LGD „Na piaskowcu”.

• 20 styczeń 2012 r. Magnuszew 
- „Dzień dzisiejszy i  jutro działania 
osi 4 - LEADER”. Udział wzięli m.in.: 
Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego Janina Ewa Orze-
łowska, Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i  Modernizacji Terenów 
Wiejskich Radosław Rybicki, Wójt 
Gminy Magnusze Henryk Plak, 
LGD „Razem dla Radomki”

Za najważniejsze efekty powyż-
szych działań należy uznać:
1) Współpraca pomiędzy LGD 
z  Południowego Mazowsza, 
2) Wymiana informacji oraz 
doświadczeń między podmiotami,
3) Prezentacja dobrych praktyk reali-
zowanych przez poszczególne LGD, 
4) Prezentacja projektu współpracy 
„Południowe Mazowsze”.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Magnuszew Henryk 
Plak

Prezes Zarządu Elektrowni Kozienice S.A. Krzysztof 
Zborowski

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Marcin 
Kierwiński

Uroczyste rozpoczęcie konferencji. Od lewej Ewa 
Dobrzańska - Trela, Marek Przedniczek

Senator RP prof. dr hab. Marek Rocki

Tuż przed konferencją...  Uczestnicy 
zapoznają się z materiałami infor-
macyjnymi
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Nasze materiały promocyjne

Promocja 
obszaru 
oraz dzia-

łalności Stowa-
rzyszenia to jed-
ne z głównych 
zadań przez nas 
realizowanych. 
Narzędziem 
niezbędnym do 
spełnienia tego 
celu są nasze 
materiały re-
klamowe, które 
dystrybuujemy 
podczas wszel-
kich wydarzeń 
o charakterze 
promocyjnym.
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Zgodnie z  umową zawartą           
w  dniu 02.06.2009 roku          
z  Samorządem Wojewódz-

twa Mazowieckiego i  aneksem do 
tej umowy nasze Stowarzyszenie 
realizuje Lokalną Strategię Rozwoju         
i  zawarte w  niej cele, które zostały 
określone w  następujący sposób:

Cel ogólny: 
Poprawa jakości życia na obsza-
rach wiejskich oraz popieranie 
różnicowania działalności gospo-
darczej.

Cele szczegółowe:
Cel I: Różnicowanie działalności 
rolniczej w  kierunku podejmowa-
nia lub rozwijania działalności 
nierolniczej, jako nowego źródła 
dochodów.
Cel II: Budowanie kapitału spo-
łecznego poprzez aktywizację 
mieszkańców.
Cel III: Wzrost zdolności konku-
rencyjnej gospodarki subregionu 
poprzez pobudzenie aktywności 
innowacyjnej mikroprzedsię-
biorstw opartej na wykorzystaniu 
zasobów lokalnych i  dziedzictwa 
kulturowego.

Dobre praktyki 
- projekty zrealizowane z udziałem środków LGD Puszcza Kozienicka

Środki finansowe na realizację LSR 
zostały odpowiednio przypisane 
do trzech  działań:
1) „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” - 10 851 488 zł,
2) „Wdrażanie projektów współ-
pracy” - 186 504 zł,
3) „Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności 
i  aktywizacja” - 2 162 872 zł.

Kilka lat współpracy pomiędzy 
Stowarzyszeniem a  mieszkańcami 
Ziemi Kozienickiej przyniosło okre-
ślone rezultaty. Część projektów 
została zrealizowana, inne są         
w  trakcie realizacji. Pragniemy 

Małe projekty 
Dotychczas przeprowadziliśmy 10 konkursów  
w  ramach działania „Małe projekty”. Wpłynęło 139 
wniosków, na łączną kwotę 5 350 567 zł. W  trybie 
konkursowym wybraliśmy 120 wniosków, których 
łączna wartość wyniosła 4 924 497 zł. Zgodnie z  LSR 
zaplanowano w  tym działaniu realizacje 65 operacji.

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 
W  ramach działania „Różnicowanie w  kierunku 
działalności nierolniczej” przeprowadziliśmy do 
tej pory 10 konkursów. Wpłynęło 28 wniosków, na 
łączną kwotę 5 840 629 zł. W  trybie konkursowym 
wybraliśmy 26 wniosków, których łączna wartość 
wyniosła 5 343 313 zł.

Państwu przedstawić wybrane ope-
racje, reprezentatywne dla określo-
nych obszarów działań:  aktywność 
społeczna, rozwój turystyki i  rekre-
acji, lokalne dziedzictwo, produkty  
i  usługi lokalne, energia odna-
wialna oraz podnoszenie jakości 
życia. Począwszy od grudnia 2009 
roku prowadzimy w  trybie konkur-
sowym nabory wniosków na reali-
zację operacji przyczyniających się 
do adaptacji Lokalnej Strategii Roz-
woju. Podstawowym warunkiem 
uzyskania dofinansowania dla wła-
snej inicjatywy jest to, aby projekt 
przyczyniał sie do wypełnienia LSR. 

Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw 
W  ramach działania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” przeprowadziliśmy do chwili 
obecnej 10 konkursów. Wpłynęło 59  wniosków, 
na łączną kwotę 31 710 547 zł. W  trybie konkur-
sowym wybraliśmy 45 wniosków, których łączna 
wartość wyniosła  17 429 705 zł.

Odnowa i Rozwój Wsi 
W  ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” prze-
prowadziliśmy dotychczas  4 konkursy. Wpłynęło 
16 wniosków, na łączną kwotę 4 496 780 zł.  
W  trybie konkursowym wybraliśmy 14 wniosków, 
których łączna wartość wyniosła 3 696 780 zł. 
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Małe projekty

,,Z Puszczą Kozienicką za Pan Brat” 
- VII sprzątanie Garbatki 

BENEFICJENT: Powiat kozienicki

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 34 137 zł 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 21 751 zł

CELE 
OPERACJI: 

Promowanie, zachowanie oraz odtworzenie 
cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazo-
wego i przyrodniczego.

REZULTATY 
OPERACJI:

• 7edycja akcji Sprzątanie Garbatki,
• promowanie świadomości ekologicznej,
• aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności,
• promocja gminy Garbatka – Letnisko.

Strażakom potrzebna nie tylko sikawka
BENEFICJENT: Ochotnicza Straż Pożarna  w Anielinie

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 28 986,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 576,00 zł 

CELE 
OPERACJI: 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla 
młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz  miesz-
kańców Anielina.

REZULTATY 
OPERACJI:

• modernizacja ogrzewania świetlicy w Anie-
linie,

• wymiana okien i drzwi,
• wyposażenie kuchni  - zakup zmywarki, 

lodówki i zastawy obiadowej na sto osób,
• integracja lokalnej społeczności,
• wzrost aktywności mieszkańców gminy,
• poprawa jakości życia,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu.

Parking przy kościele w Mniszewie
BENEFICJENT: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Rocha

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 60 000 zł 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 50 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Wybudowanie i udostępnienie parkingu przy 
kompleksie cmentarno-kościelnym  
w Mniszewie. 

REZULTATY 
OPERACJI:

• nawierzchnia z kostki betonowej przy kom-
pleksie cmentarno-kościelnym w Mniszewie,

• poprawa warunków i jakości życia mieszkań-
ców,

• podniesienie standardu uroczystości religij-
nych,

• poprawa ogólnej estetyki gminy,
• integracja i aktywizacja lokalnej społeczno-

ści.

Dobra zabawa mieszkańców Garbatki i ich gości
BENEFICJENT: Urząd Gminy Garbatka - Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 25 800 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 541,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Zorganizowanie cyklicznej imprezy kulturalno 
– rozrywkowej „Dni Garbatki”

REZULTATY 
OPERACJI:

• Festyn rekreacyjno- kulturalny „Dni Gar-
batki”,

• Udział w festynie około 1000 osób,
• Poszerzenie oferty spędzania wolnego 

czasu,
• Integracja i aktywizacja lokalnej społeczno-

ści,
• Propagowanie walorów turystycznych,
• Promocja gminy Garbatka – Letnisko.
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Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez utworzenie nowego placu zaabaw

BENEFICJENT: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 76 574,54 zł    

KWOTA DOFINANSOWANIA: 50 000 ,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Wzrost atrakcyjności miejscowości Kozienice 
pod względem turystycznym oraz upowszech-
nienie kultury fizycznej i rekreacji poprzez 
stworzenie placu zabaw w miejscowości  
Kozienice.

REZULTATY 
OPERACJI:

• utworzenie bazy rekreacyjnej dla najmłod-
szych mieszkańców  Kozienic,

• integracja dzieci i rodziców z różnych środo-
wisk,

• poprawa sprawności ruchowej,
• nauka poprawnych i akceptowalnych spo-

łecznie zachowań poprzez zabawę,
• upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji.
• stworzenie warunków do bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu przez rodziny z 
dziećmi.

„Largo” - podróżująca filharmonia.
BENEFICJENT: Marcin Jóźwik

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 23 014,99 zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 110,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
oraz promocja i organizacja lokalnej twórczo-
ści kulturalnej poprzez zakup nowego sprzętu 
muzycznego.

REZULTATY 
OPERACJI:

• zakup sprzętu muzycznego: program 
muzyczny, karta muzyczna, monitory stu-
dyjne, słuchawki studyjne, mikrofon pojem-
nościowy, trąbka, sprzęt nagłośnieniowy, 
nagrywarka płyt, kamera,

• promocja muzyki oraz odkrywanie w dzie-
ciach i młodzieży ducha muzyki ,

• umożliwienie komponowania i nagrywania 
tworzonej muzyki,

• przybliżenie dzieci, młodzieży a także doro-
słych do kultury muzycznej.

Jak pracować z patronem szkoły
BENEFICJENT: Gmina Kozienice 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 14 608,25 zł  

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 225,77 zł

CELE 
OPERACJI: 

Budowanie kapitału społecznego poprzez 
aktywizację i integrację środowisk szkolnych

REZULTATY 
OPERACJI:

• wymiana doświadczeń między szkołami 
związanymi z realizacją programów pracy z 
patronem,

• uwypuklenie postawy życiowej i wzbogace-
nie wartości młodego pokolenia,

• materiały metodyczne wspomagające pro-
gram pracy z patronem ( 150 egzemplarzy),

• wzbogacenie wiedzy o metodach i formach 
pracy wychowawczej szkół.

Kolektory słoneczne źródłem taniej energii

BENEFICJENT: „Brawo s.c.” Anita Cołoszyńska - Morek, Woj-
ciech Morek

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 46 970,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Zainstalowanie pakietu solarnego w celu 
poprawy efektywności energetycznej budynku.

REZULTATY 
OPERACJI:

• kolektory słoneczne na obiekcie gastrono-
micznym,

• poprawa efektywności energetycznej 
budynku,

• zmniejszenie kosztów podgrzewania wody 
ciepłej,

• zmniejszenie zużycia paliw kopalnianych 
(tzn. węgiel kamienny),

• poprawa jakości życia,
• dbałość o czyste środowisko.
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Nowa droga do wiary
BENEFICJENT: Parafia Rzymsko-Katolicka w Bogucinie

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 44 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 855,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Zagospodarowanie terenu wokół 
kościoła w Bogucinie – przebudowa chodni-
ków i dróg wewnętrznych.

REZULTATY 
OPERACJI:

• 270 m² nawierzchni z kostki betonowej 
wokół kościoła w Bogucinie,

• piknik religijny,
• tablica pamiątkowa,
• integracja i aktywizacja lokalnej społeczności,
• wzrost aktywności mieszkańców gminy,
• poprawa jakości życia,
• podniesienie standardu uroczystości religijnych.

Inspiracje Garbatka – Letnisko 
- Plenery artystyczne 

BENEFICJENT: Powiat kozienicki

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: V plener - 39 876,00 zł; 
VI plener - 33 353,00 zł 

KWOTA DOFINANSOWANIA: V plener - 24 934,00 zł;  
VI plener - 24 525,00 zł 

CELE 
OPERACJI: 

Promowanie twórczości kulturalnej poprzez 
edukacje artystyczną lokalnej społeczności, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży.

REZULTATY 
OPERACJI:

• V i VI międzynarodowy plener Ekspresji Twór-
czej Malarstwa i Rzeźby „Inspiracje Garbatka 
– Letnisko 2013”,

• ponad 80 artystów z kilkunastu krajów,
• kilkadziesiąt nowych dzieł sztuki,
• promowanie formy kulturalnego spędzania 

czasu,
• wernisaż poplenerowy,
• aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności,
• promocja gminy Garbatka – Letnisko.

Modernizacja pałacu z XIX wieku
BENEFICJENT: Andrzej Zieliński

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 25 000 zł    

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł    

CELE 
OPERACJI: 

Remont i pokrycie istniejącej klatki schodowej 
konstrukcją dachową w budynku pałacu z I 
połowy XIX wieku.

REZULTATY 
OPERACJI:

• odnowiona klatka schodowa,
• nowa konstrukcja dachowa ,
• podniesienie atrakcyjności turystycznej 

Gminy Magnuszew.

90-lecie straży pożarnej w Garbatce - Letnisko
BENEFICJENT: OSP w Garbatce-Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 20 218,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 174,40 zł

CELE 
OPERACJI: 

Organizacja uroczystości obchodów 90-lecia 
istnienia OSP w Garbatce – Letnisko.

REZULTATY 
OPERACJI:

• uroczystość obchodów 90-lecia istnienia 
OSP w Garbatce-Letnisko,

• udział w uroczystość około 1000 osób,
• integracja i aktywizacja lokalnej społeczno-

ści,
• propagowanie wartości patriotycznych,
• promocja gminy Garbatka-Letnisko.
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„Mogę być samodzielny na rynku pracy” – bez-
płatne szkolenia  z zakresu przedsiębiorczości

BENEFICJENT: Stowarzyszenie  Renka

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 30 171,50 zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 137,20 zł

CELE 
OPERACJI: 

Podnoszenie świadomości społeczności lokal-
nej poprzez organizację bezpłatnych szkoleń z 
zakresu przedsiębiorczości.

REZULTATY 
OPERACJI:

• wyposażenie uczestników w wiedzę nie-
zbędną do podjęcia działań na rzecz samoza-
trudnienia,

• podniesienie poziomu edukacji biznesowej 
na obszarach wiejskich,

• zmniejszenie barier w podejmowaniu poza-
rolniczej działalności,

• aktywizacja osób bezrobotnych,
• poprawa kwalifikacji mieszkańców powiatu 

kozienickiego.

Szlak Garbackich willi – ludzie i miejsca
BENEFICJENT: Urząd Gminy Garbatka -Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 42 400,01 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 130,09 zł

CELE 
OPERACJI: Utworzenie szlaku turystycznego.

REZULTATY 
OPERACJI:

• szlak turystyczny propagujący walory histo-
ryczne i przyrodnicze gminy,  

• tablica informacyjna – mapa Garbatki -Letni-
sko z zaznaczonymi elementami szlaku,

• 10 tablic informacyjno – pamiątkowych (po 
1 dla każdej willi),

• 4 tablice pamiątkowe, upamiętniające 
słynne postaci z historii gminy,

• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• integracja i aktywizacja lokalnej społeczności,
• promocja gminy Garbatka - Letnisko

Książka uczy i bawi
BENEFICJENT: Biblioteka Publiczna gminy Kozienice

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 35 000 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 634,10 zł

CELE 
OPERACJI: 

Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu 
kozienickiego, budowanie kapitału społecz-
nego i wsparcie dla rozwoju działalności nie-
rolniczej na terenach wiejskich.

REZULTATY 
OPERACJI:

• 2000 egzemplarzy książki „Klechdy kozie-
nickie”,

• 1000 egzemplarzy książki „Jak to kiedyś 
bywało”;

• wzrost wiedzy w zakresie tradycyjnych obrzę-
dów mieszkańców Ziemi Kozienickiej – 3000 
czytelników wydanych publikacji,

• utrwalanie elementów regionalnej tradycji, 
• kształtowanie lokalnej tożsamości,
• promocja powiatu kozienickiego.
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Ocalić od zapomnienia

BENEFICJENT: Parafia Rzymsko -Katolicka pod wezwaniem 
Św. Bartłomieja w Brzózie

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 40 000 zł    

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytko-
wej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Różań-
cowej w Brzózie.

REZULTATY 
OPERACJI:

• odnowienie kaplicy,                  
• nawierzchnia z kostki betonowej,
• tablica pamiątkowa,
• podniesienie standardu uroczystości religijnych,
• integracja i aktywizacja lokalnej społeczności,
• poprawa jakości życia.



Wyposażenie  świetlicy dla dzieci i młodzieży połą-
czonej z centrum aktywizacji społeczności lokalnej

BENEFICJENT: Urząd Gminy Grabów nad Pilicą 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 43 911,00 zł    

KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 990,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Rozwijanie aktywności społeczności lokal-
nej poprzez utworzenie miejsca  spotkań i 
wymiany poglądów.

REZULTATY 
OPERACJI:

• pobudzenie aktywności młodzieży poprzez 
stworzenie im miejsca do spotkań oraz zajęć 
edukacyjnych z wykorzystaniem profesjonal-
nego sprzętu,

• rozwój działalności kulturalno-artystycznej,
• promowanie sztuk plastycznych oraz formy 

kulturalnego spędzania czasu,
• umożliwienie organizowania  lokalnych 

imprez,
• promocja Gminy Grabów nad Pilicą.

Mundury historyczne – kultywujemy tradycje
BENEFICJENT: Urząd Gminy Garbatka -Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 11 895 ,02 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 769,52zł

CELE 
OPERACJI: 

Upowszechnienie historii Ziemi Kozienickiej 
oraz obyczajów ułańskich poprzez doposaże-
nie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego w mun-
dury historyczne.

REZULTATY 
OPERACJI:

• zakup mundurów,
• upowszechnienie historii oraz obyczajów 

Ziemi Kozienickiej, 
• efektywna promocja okolic poprzez zwięk-

szenie konkurencyjności organizacji na 
regionalnych i ogólnopolskich imprezach 
oraz zawodach,

•  podniesienie aktywności społeczności miesz-
kańców Gminy Garbatka –Letnisko poprzez 
przyciągnięcie lokalnych stowarzyszeń i 
organizacji ludzi z różnych środowisk oraz 
grup społecznych,

• popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzic-
twie kulturowym.

Nowe „centrum” promocji motorem rozwoju 
lokalnej aktywności społecznej

BENEFICJENT: Urząd Gminy Garbatka - Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 43 911,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 990,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Wyposażenie centrum promocji dla rozwoju 
lokalnej aktywności społecznej.

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowe pomieszczenie biurowe oraz sala kon-
ferencyjno – szkoleniowa,

• wyposażenie centrum promocji w sprzęty 
oraz meble biurowe,

• integracja i aktywizacja lokalnej społeczności,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• promocja gminy Garbatka – Letnisko.

Pogrywanie z historią
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Grabo

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 14 920 ,00 zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 200,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Rozwijanie  potencjału turystycznego LGD 
„Puszcza Kozienicka” poprzez stworzenie  gry 
opartej na tradycjach kulturowych i historycz-
nych obszaru.

REZULTATY 
OPERACJI:

• rozszerzenie nieodpłatnej oferty turystycznej 
opartej na walorach historycznych i kulturo-
wych,

• stworzenie możliwości udziału mieszkańcom 
i turystom w grach plenerowych,

• integracja i aktywizacja społeczności,
• promocja aktywnego trybu życia i nowocze-

snej edukacji historyczno-kulturalnej,
• kultywowanie lokalnych miejsc tradycji , 

obrzędów i zwyczajów.
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Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z 
zakresu filcowania i podstaw biżuterii

BENEFICJENT: Firma handlowa „Pirusplus” 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 17 576,47zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 11 583,16 zł

CELE 
OPERACJI: 

Podnoszenie jakości życia społeczności lokal-
nej poprzez zorganizowanie bezpłatnych 
warsztatów artystycznych dla dzieci i mło-
dzieży z obszaru LGD jako formy spędzania 
wolnego czasu i rozwijania pasji.

REZULTATY 
OPERACJI:

• integracja dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości udziału dzieciom i 

młodzieży w ciekawych zajęciach,
• rozwój wyobraźni,
• odkrywanie przez uczestników pasji  arty-

stycznych,
• nabycie umiejętności wykorzystania pro-

fesjonalnych technik tworzenia biżuterii i 
samodzielnego wytwarzania niektórych ele-
mentów takich jak koraliki.

W zdrowym ciele, zdrowy duch
BENEFICJENT: Wojciech Węgrzycki

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 20 490,08 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 11 450, 97 zł

CELE 
OPERACJI: 

Propagowanie aktywnych form spędzania 
czasu wolnego, jako sposób przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu.

REZULTATY 
OPERACJI:

• 8 turniejów piłkarskich,
• Konkursy sprawnościowe i edukacyjne,
• 167 uczestników,
• Wzrost poczucia integracji społecznej,
• Zaangażowanie wszystkich lokalnych grup 

społecznych,
• Popularyzacja aktywnych form spędzania 

wolnego czasu.

„Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”
BENEFICJENT: Powiat kozienicki

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 24 157,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 15 686,15zł

CELE 
OPERACJI: 

Edukacja artystyczna lokalnej społeczności na 
rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

REZULTATY 
OPERACJI:

• podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczestników warsztatów,

• ochrona dziedzictwa  kulturowego regionu,
• wystawa wyrobów garncarskich oraz ple-

cionkarskich,
• aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności,
• popularyzacja formy kulturalnego spędzania 

czasu,
•  promocja gminy Garbatka – Letnisko.
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Modernizacja i wyposażenie świetlicy 

kościelnej

BENEFICJENT: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św . Rodziny w 
Kozienicach

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 58 154,25 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 40 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez doposażenie świetlicy oraz przepro-
wadzenie remontu polegającego na  wyko-
naniu wentylacji usprawniającej cyrkulacje 
powietrza.

REZULTATY 
OPERACJI:

• wyposażenie świetlicy,
• zaspokojenie potrzeb społecznych i kultural-

nych  mieszkańców,
• poprawa jakości życia mieszkańców i inte-

gracja całej gminy,
• stworzenie miejsca spotkań kulturowo-arty-

stycznych



Modernizacja Skansenu I Armii Wojska 
Polskiego w Mniszewie

BENEFICJENT: Gmina Magnuszew

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 36 607,16 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Rozwijanie turystyki i rekreacji w Gminie 
Magnuszew.

REZULTATY 
OPERACJI:

• altana wyposażona w stoły i ławki,
• 10 tablic informacyjnych, opisujących eks-

ponaty muzealne znajdujące się na terenie 
skansenu,

• 2 tablice historyczne, zawierające informacje o 
historii, zabytkach, położeniu i przyrodzie regionu,

• zagospodarowanie terenu roślinami ozdobnymi,
• zagospodarowanie miejsca na ognisko - 

utwardzenie miejsca kostką brukową i usta-
wienie wokół  4 ławek,

• stojaki na rowery,
• wymiana okien oraz zakup wyposażenia do 

budynku punktu informacyjnego,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• integracja i aktywizacja lokalnej społeczności,
• promocja gminy Magnuszew.

Ze sztuką na ty - warsztaty artystyczne dla 
mieszkańców Magnuszewa

BENEFICJENT: Urząd Gminy Magnuszew 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 32 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 29 139,81 zł

CELE 
OPERACJI: 

Przygotowanie warsztatów artystycznych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

REZULTATY 
OPERACJI:

• warsztaty artystyczne z muzyki, aktorstwa, 
malarstwa, rzeźby i haftu,

• 685 godzin nauki gry na instrumentach,
• kilkadziesiąt nowych dzieł sztuki – 40 uczest-

ników warsztatów hafciarsko – malarsko – 
rzeźbiarskich

• powstanie ludowego zespołu wokalnego – 20 
członków (praca z instruktorem przez 14 miesięcy),

• udział 40 osób w warsztatach teatralnych,
• promowanie formy kulturalnego spędzania czasu,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności,
• promocja gminy Magnuszew.

 Weller 7 – rekonstrukcja wydarzeń 
z okresu II wojny światowej

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Grabo

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 14 920,00 zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 200,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Aktywizacja społeczna mieszkańców gminy 
Grabów nad Pilicą i powiatu kozienickiego 
poprzez  przypomnienie wydarzeń z okresu II 
wojny światowej.

REZULTATY 
OPERACJI:

• utrwalenie lokalnej historii,
• przygotowanie masowej imprezy,
• integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,
• upowszechnienie postaw patriotyzmu i trwa-

łości wspólnoty,
• kultywowanie lokalnych miejsc tradycji,
• promocja miny Grabów nad Pilicą.

Gmina Grabów nad Pilicą w obiektywie
BENEFICJENT: Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 28 994 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 500 zł

CELE 
OPERACJI: 

Wydanie albumu promującego walory gospo-
darcze, kulturalne i przyrodnicze gminy Gra-
bów nad Pilicą

REZULTATY 
OPERACJI:

• wydanie albumu promującego walory 
gospodarcze, kulturalne i  przyrodnicze 
gminy Grabów nad Pilicą,

• ukazanie wyjątkowych oraz ciekawych 
miejsc i  obiektów,

• promowanie wypoczynku na terenie gminy,
• trafienie do grupy potencjalnych inwestorów,
• kultywowanie lokalnych miejsc i  tradycji,
• podniesienie życia kulturalnego i  społecznego 

oraz pogłębienie wiedzy o  własnym regionie 
przez wszystkich mieszkańców gminy,

• promocja gminy Grabów nad Pilicą.
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Kajakiem przez powiat kozienicki
BENEFICJENT: Powiat kozienicki

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 57 984 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 44 380 zł

CELE 
OPERACJI: 

Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu 
kozienickiego poprzez zakup sprzętu do rzecz-
nej turystyki kajakowej, połączonej ze stwo-
rzeniem wypożyczalni kajaków oraz zakup 
sprzętu do siłowni w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym.

REZULTATY 
OPERACJI:

• sprzęt do rzecznej turystyki kajakowej,
• utworzenie wypożyczalni kajaków,
• wyposażenie siłowni w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym,
• rozwój kultury fizycznej oraz turystyki wodnej 

powiatu kozienickiego, 
• poprawa jakości życia mieszkańców powiatu 

kozienickiego,
• rozszerzenie oferty aktywnego wypoczynku,
• zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekre-

acyjnej powiatu kozienickiego,
• integracja  i aktywizacja wielu grup społecznych,
• promocja powiatu kozienickiego.

Warsztaty z robotyki
BENEFICJENT: Telsako Sp. z o.o

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 35 000 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 804,77 zł

CELE 
OPERACJI: 

Przeprowadzenie dla młodzieży szkolnej 
warsztatów z zakresu podstaw robotyki.

REZULTATY 
OPERACJI:

• warsztaty dla młodzieży szkolnej z zakresu 
podstaw robotyki - 150 godzin,

• nabycie przez uczniów wiedzy z zakresu 
podstawowych konstrukcji współczesnych 
języków programowania oraz umiejętności w 
zakresie budowy maszyn sterowanych nume-
rycznie, programowania robotów, 

• ntegracja dzieci i młodzieży,
• rozwój wyobraźni,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności,
• podniesienie kwalifikacji zawodowych 

uczestników warsztatów.

Nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Porozumienie dla Rozwoju 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 30 964 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Szkolenia z robotyki z elementami projektowania 
części urządzeń mechanicznych.

REZULTATY 
OPERACJI:

• stworzenie możliwości udziału dzieciom i 
młodzieży w ciekawych zajęciach,

• nabycie przez uczniów wiedzy z zakresu pro-
gramowania, problematyki komputerowego 
modelowania obiektów trójwymiarowych, 

• zdobycie przez dzieci umiejętności samo-
dzielnego konstruowania i programowania 
robotów, wykorzystując w tym celu zestawy 
Lego Mindstorms oraz tworzenia modeli za 
pomoca drukarek 3D,

• podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczestników warsztatów,

• rozwój wyobraźni,
• integracja dzieci i młodzieży,
• aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu.

Reklama dźwignią handlu
BENEFICJENT: Urząd Gminy Magnuszew

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 48 800 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Wydanie i opracowanie albumu promującego 
Magnuszew i okolice.

REZULTATY 
OPERACJI:

• 3500 egzemplarzy, albumów promocyjnych 
opisujących walory gminy Magnuszew,

• Wzrost wiedzy o historii i zabytkach gminy - 
3500 tysięcy czytelników,

• Prezentacja walorów krajobrazowych i tury-
stycznych,

• Promocja gminy Magnuszew
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Laboratorium nowoczesnych technologii
BENEFICJENT: TELSAKO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 230 000 zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 95 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Utworzenie ośrodka szkoleniowego oraz prze-
prowadzenie warsztatów z zakresu podstaw 
robotyki oraz nauk przyrodniczych.

REZULTATY 
OPERACJI:

• utworzenie nowego ośrodka szkoleniowego,
• warsztaty z zakresu: programowania, 

konstrukcji robotów, budowy modeli 3D 
oraz nauk przyrodniczych,

• aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności,
• podniesienie kwalifikacji zawodowych 

uczestników warsztatów.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dofinansowanie unijne zwiększa 
konkurencyjność przedsiębiorstwa

BENEFICJENT: Krzysztof Drela 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 125 660,00 zł    

KWOTA DOFINANSOWANIA: 48 373,50 zł

CELE 
OPERACJI: 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
wzrost konkurencyjności i zwiększenie 
poziomu zatrudnienia

REZULTATY 
OPERACJI:

• powiększenie parku maszynowego o  ciągnik 
marki CASE JX 70 o  mocy 53 KW/72 KM,

• zwiększenie zatrudnienia o  1 miejsce pracy,
• rozszerzenie zakresu działalności firmy          

w  zakresie pozyskiwania drewna.

 Podniesienie standardu obiektu 
gastronomiczno-hotelowego

BENEFICJENT: Zawodnik Ewa

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 741 459,00 zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 300 00 ,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Poprawa konkurencyjności firmy i wzrost 
zatrudnienia poprzez rozbudowę  oraz zago-
spodarowanie terenu przy obiekcie hotelowo-
-gastronomicznym.

REZULTATY 
OPERACJI:

• utworzenie 3  nowych miejsc pracy na wsi,
• uatrakcyjnienie bazy turystycznej  obszaru,
• promowanie wypoczynku  i rekreacji na terenie gminy,
• przygotowanie miejsca na organizowanie 

różnego rodzaju imprez,
• kultywowanie lokalnych produktów i potraw,
• podniesienie życia kulturalnego i społecznego,
• promocja gminy Grabów nad Pilicą.
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Nowe maszyny  to większa satysfakcja klientów
BENEFICJENT: Sławomir Grzęda

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 115 620,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 47 000,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Dążenie do obniżenia kosztów, uzyskania wyż-
szego dochodu przy zachowaniu stałych cen 
na rynku hurtowym i detalicznym, zdobycia 
stabilnej pozycji na rynku oraz satysfakcji i 
zadowolenia klientów.

REZULTATY 
OPERACJI:

• ciągnik marki z przyczepą do przewozu 
żywca i drewna niezbędnego do funkcjono-
wania wędzarni,

• obniżenie kosztów produkcji,
• polepszenia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa,
• większa rentowność przedsiębiorstwa,
• utworzenie 1 miejsca pracy.

Nowy Obiekt Gastronomiczny w Ryczywole
BENEFICJENT: Sławomir Flakiewicz 

TYTUŁ 
OPERACJI:

Budowa budynku usługowo-gastronomicznego 
i uruchomienie placówki gastronomicznej

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 637 832,00 zł      

KWOTA DOFINANSOWANIA: 199 000,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Uatrakcyjnienie obszarów wiejskich  i rozwój 
turystyki  poprzez utworzenie mikroprzedsię-
biorstwa z branży gastronomicznej. 

REZULTATY 
OPERACJI:

• obiekt usługowo - gastronomiczny,
• utworzenie 2 miejsc pracy.
• uatrakcyjnienie bazy turystycznej  obszaru.

Maszyny budowlane z dofinansowaniem unijnym
BENEFICJENT: Marek Wołos 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 200 000 zł       

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000 zł

CELE 
OPERACJI: 

Podniesienie rentowności oraz zwiększenie 
konkurencyjności   przedsiębiorstwa na rynku 
lokalnym poprzez zakup koparko-ładowarki

REZULTATY 
OPERACJI:

• powiększenie parku maszynowego o maszynę 
wielofunkcyjną (koparko – ładowarkę JCB),

• utworzenie 2 nowych miejsc pracy,
• rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Nowe mikroprzedsiębiorstwo, nowe maszyny, 
nowe miejsca pracy

BENEFICJENT: Wojciech Węgrzycki 

TYTUŁ 
OPERACJI: Kompleksowe usługi remontowo- budowlane

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 246 600,20 zł      

KWOTA DOFINANSOWANIA: 97 900,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego 
kompleksowe usługi remontowo-budowlane.

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowe przedsiębiorstwo remontowo – budowlane,
• ciągnik marki FARMTRAC 685 DT z przyczepą,
• samochód dostawczy marki Renault do przewo-

żenia sprzętu oraz materiałów budowlanych,
• utworzenie 4 nowych miejsc pracy.  
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L.p Tytuł Beneficjent Wartość całkowita 
operacji

Kwota 
dofinansowania

1
Zakup urządzeń i wyposażenia w celu rozpoczęcia 

działalności gospodarczej w zakresie mechaniki 
pojazdowej

Elżbieta Pluta 53000 22052

2 Nowoczesna wypożyczalnia samochodów KPMP Sp. z o.o 760 303,00 zł 200000

3

Zakup samochodu ciężarowego oraz wyposażenia w 
celu podwyższenia standardów, co spowoduje wzrost 

dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
wzrost zatrudnienia

Zbigniew 
Wołos 133824 54400

4 Sptrzedaż hurtowa artykułów i materiałów budowlanych Wioletta 
Grzywacz 191635,23 77900,5

5

Rozbudowanie budynku gospodarczego wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy - 
warsztat remontów pojazdów samochodowych w celu 

podwyższenia komnkurencyjności przedsiębiorstwa, co 
spowoduje wzrost dochodu z prowadzonej działalności 

gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia

Sławomir  
Płaza 243650,7 99045

6
Zakup wyposażenia w celu podwyższenia 

konkurencyjności firmy, co spowoduje wzrost dochodów 
z prowadzonej działalności oraz wzrost zatrudnienia

Beata Skok- 
Kurowska 24600 10000

7
Podwyższenie konkurencyjności firmy DARKORN poprzez 
rozpoczęcie produkcji nowych produktów i podwyższenie 

jakości wyrobów produkowanych dotychczas
Janina Dobrewa 331731 134850

8 Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup i 
wyposażenie kontenerów. Paweł Jasik 793350 300000

9

Budowa hali magazynowej i zakup samochodu 
dostawczego w celu magazynowania, sprzedaży i 

montażu urządzeń solarnych co spowoduje wzrost 
zatrudnienia i przyczyni się do polepszenia pozycji 

rynkowej przedsiębiorstwa

Dariusz 
Szczepanowski 738000 300000

10 Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
tartacznych

Wacław 
Mazurkiewicz 569909 231670

11
Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i 

zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez wybudowanie 
centrum konferencyjno - szkoleniowego

Renata Wołos 490000 200000

12
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez  

przebudowę budynku mieszkalnego oraz  zakup 
wyposażenia  z przeznaczeniem na agroturystykę.

Elżbieta 
Smolarczyk 246000 100000

13
Zakup urządzeń i wyposażenia w celu rozpoczęcia 

działalności gospodarczej w zakresie mechaniki 
pojazdowej

Maciej Sekuła 243650 103607

Projekty w trakcie realizacji
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
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Kombajn zbożowy z oprzyrządowaniem
BENEFICJENT: Zbigniew Alberski

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 421 890 ,00,00 zł        

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000 ,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Podniesienie poziomu i jakości życia miesz-
kańców wsi poprzez założenie działalności 
pozarolniczej w zakresie świadczenia usług 
koszenia kombajnem zbożowym.

REZULTATY 
OPERACJI:

• Utworzenie nowej firmy świadczącej usługi 
dla okolicznej ludności,

• utworzenie 1 miejsca pracy,
•  zakup nowego kombajnu zbożowego z hederem.

Zakup ciągnika rolniczego oraz ładowacza 
czołowego z wyposażeniem

BENEFICJENT: Agnieszka Misiek

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 172 938,00 zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 70 000,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej 
poprzez świadczenie usług 
z zakresu zabiegów agrotechnicznych i załadunku.

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowe przedsiębiorstwo;
• zakup ciągnika rolniczego oraz ładowacza 

czołowego z wyposażeniem (chwytak bel, 
łopata, widły drapakowe);

• przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu 
przygotowania pól do upraw, siewu i sadze-
nia, pielęgnowania, zraszania, opryskiwania, 
zbioru upraw oraz załadunku i rozładunku.

Zakup nowych maszyn w celu świadczenia 
usług dla ludności 

BENEFICJENT: Rafał Józwowicz 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 167 112,00 zł        

KWOTA DOFINANSOWANIA: 67 932,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Podniesienie poziomu i jakości życia miesz-
kańców wsi poprzez założenie działalności 
pozarolniczej w zakresie świadczenia usług 
stosowania środków ochrony roślin  i nawoże-
nia sadów i plantacji.

REZULTATY 
OPERACJI:

• utworzenie nowej firmy świadczącej usługi 
dla okolicznej ludności,

• utworzenie 1 miejsca pracy,
•  zakup nowych maszyn: ciągnika rolniczego 

opryskiwacza sadowniczego, kosiarki sadow-
niczej, siewnika do nawozów, wygarniacza 
gałęzi i zgarniacza uniwersalnego.

Produkcja i przetwarzanie to większe dochody 
dla rolnika

BENEFICJENT: Stanisław Buczek 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 264 458,00 zł        

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Uzyskanie dochodu z działalności pozarolni-
czej dzięki zakupowi  nowoczesnych maszyn 
do przetwarzania i konserwowania warzyw 
oraz owoców.

REZULTATY 
OPERACJI:

• powiększenie wyposażenia firmy o elek-
tryczny wózek czołowy, urządzenie do szat-
kowania kapusty z posypywarką soli, przeno-
śnikiem taśmowym i wykrojnikiem głąbów,

• utworzenie 1 miejsca pracy,
•  utworzenie 4 sezonowych miejsc pracy.
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Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez 
zakup maszyn i świadczenie usług dla ludności

BENEFICJENT: Jarosław Wrona 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 250 920 ,00,00 zł        

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000 ,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Podniesienie poziomu i jakości życia miesz-
kańców wsi poprzez założenie działalności 
pozarolniczej w zakresie świadczenia usług 
koszenia kombajnem zbożowym.

REZULTATY 
OPERACJI:

• zakup nowego ciągnika rolniczego i ładowacza 
czołowego,

• wzrost dochodu poprzez założenie nowej działal-
ności pozarolniczej w zakresie usług, wspomaga-
jących produkcję roślinną, 

• utworzenie 1 miejsca pracy,
• świadczenie usług w zakresie przeładunku.

Nowe maszyny -  nowe usługi dla ludności
BENEFICJENT: Ewa Abramczyk

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 218 325,00 zł        

KWOTA DOFINANSOWANIA: 88 750, 00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Wzrost dochodu wnioskodawcy poprzez zakup 
maszyn i urządzeń rolniczych w celu świadcze-
nia usług dla gospodarstw rolnych

REZULTATY 
OPERACJI:

• Utworzenie nowej firmy świadczącej usługi 
dla okolicznej ludności,

• utworzenie 1 miejsca pracy,
• zakup beczki asenizacyjnej, przyczepy 

i kultywatora.

Nowe maszyny to nowe możliwości
BENEFICJENT: Tadeusz Skowron 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 194 278,00 zł        

KWOTA DOFINANSOWANIA: 78 975,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Utworzenie przedsiębiorstwa wykonującego 
usługi dla miejscowej ludności. 

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowa działalność gospodarcza, świadcząca 
szeroki zakres usług dla ludności,

•  ciągnik marki ZETOR, przyczepa i ładowacz,
•  utworzenie 1 miejsca pracy.

Warsztat samochodowy
BENEFICJENT: Adrian Pomarański

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 95 976,00 zł        

KWOTA DOFINANSOWANIA: 39 015 , 00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Zakup wyposażenia do nowo otwieranego,  
wyspecjalizowanego warsztatu samocho-
dowego.

REZULTATY 
OPERACJI:

• Utworzenie nowej firmy świadczącej usługi 
dla okolicznej ludności,

• utworzenie 1 miejsca pracy,
• zakup kompleksowego wyposażenia warsztatu 

samochodowego.

46



Wypożyczalnia maszyn i urządzeń rolniczych
BENEFICJENT: Lucjan Zawadzak

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 547 350,00 zł   

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej 
poprzez zakup kombajnu zbożowego i świad-
czenie usług z zakresu wynajmu, dzierżawy 
maszyn oraz urządzeń rolniczych.

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowa działalność gospodarcza;
• utworzenie wypożyczalni maszyn i urządzeń 

rolniczych;
• zakup kombajnu zbożowego marki NEW HOLLAND.

Medycyna estetyczna nowym źródłem dochodu
BENEFICJENT: Marek Ślipski 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 67 445,00 zł         

KWOTA DOFINANSOWANIA: 33 722,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Otworzenie działalności gospodarczej mającej na 
celu poprawę jakości życia i zdrowia pacjentów.

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowe przedsiębiorstwo,
• sprzęt do rehabilitacji i medycyny estetycznej,
• utworzenie 3 nowych miejsc pracy,
• poprawa jakości opieki nad pacjentem.

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez 
zakup maszyn i świadczenie usług dla ludności

BENEFICJENT: Elżbieta Pachocka

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 161 991,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 65 850,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego 
usługi dla miejscowej ludności.

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowe przedsiebiorstwo, świadczące usługi w 
zakresie załadunku drzewa z lasu, bel  słomy,  zie-
lonek , obornika , kompostu, pelet  oraz róznego 
rodzaju prac, w tym również polowych.

• ciągnik rolniczy marki Proxima i ładowacz,
• utworzenie 1 nowego miejsca pracy.

Nowe miejsca pracy w sektorze usług
BENEFICJENT: Adam Szewc

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 345 458,00 zł       

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Pozyskanie nowego źródła dochodu poza rol-
nictwem. 

REZULTATY 
OPERACJI:

• przedsiębiorstwo, świadczące usługi w zakresie 
odśnieżania oraz prac polowych,

• ciągnik, pług do odśnieżania i agregat do uprawy roli,
• utworzenie 2 nowych miejsc pracy.
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Odnowa i rozwój wsi

Brzóza to „Przyjazna Wieś”
BENEFICJENT: Urząd Gminy Głowaczów

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 513 052,55 zł    

KWOTA DOFINANSOWANIA: 315 401,00 zł

CELE 
OPERACJI: 

Rozbudowa i przebudowa boiska 
w Brzózie.

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowoczesne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną 
trawą,

• projekt wyróżniony drugą nagrodą  
w wojewódzkim konkursie „Przyjazna Wieś”,

• propagowanie zdrowego stylu życia,
• integracja lokalnego społeczeństwa,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• promocja gminy Głowaczów.

Kort tenisowy w Garbatce-Letnisko
BENEFICJENT: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 190 245,45 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 124 275,00 zł 

CELE 
OPERACJI: 

Poprawa infrastruktury sportowej na obszarze 
Gminy Garbatka - Letnisko

REZULTATY 
OPERACJI:

• profesjonalny obiekt sportowy do gry w tenisa z 
nawierzchnią z trawy syntetycznej,

• nowe ogrodzenie oraz oświetlenie,
• propagowanie zdrowego stylu życia oraz 

aktywnych form wypoczynku,
• upowszechniania kultury fizycznej,
• integracja lokalnego społeczeństwa,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• promocja gminy Garbatka - Letnisko.

Nowy plac zabaw - radość i zabawa
BENEFICJENT: Gmina Kozienice

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 79 369, 69 zł 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 51 622 zł

CELE 
OPERACJI: 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Ruda - budowa placu zabaw - 
etap II

REZULTATY 
OPERACJI:

• plac zabaw,
• zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
• propagowanie aktywnego stylu życia,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• poprawa warunków i jakości życia mieszkańców,
• integracja lokalnego społeczeństwa,
• zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wypo-

czynkowej terenu,
• poprawa ogólnej estetyki gminy,
• promocja gminy Kozienice.

Nasze dzieci bawią się miło i bezpiecznie
BENEFICJENT: Urząd Gminy Garbatka –Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 57 019,99 zł       

KWOTA DOFINANSOWANIA: 33 573,06 zł

CELE 
OPERACJI: 

Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez 
stworzenia przyjaznego miejsca do spotkań. 

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowy plac zabaw dla dzieci,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• integracja lokalnego społeczeństwa,
• propagowanie aktywnego stylu życia,
• promocja gminy Garbatka – Letnisko.
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Magnuszewski  rynek w pełnej krasie
BENEFICJENT: Urząd Gminy Magnuszew

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 384 412, 00 zł        

KWOTA DOFINANSOWANIA: 185 000 zł

CELE 
OPERACJI: Zagospodarowanie rynku w Magnuszewie.

REZULTATY 
OPERACJI:

• modernizacja rynku w Magnuszewie,
• rozwój gminnej turystyki, 
• integracja lokalnej społeczności,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• promocja gminy Magnuszew.  

Nowoczesne obiekty sportowe w Grabowie 
nad Pilicą

BENEFICJENT: Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 303 487 zł    

KWOTA DOFINANSOWANIA: 197 390 zł

CELE 
OPERACJI: 

Przebudowa z rozbudową obiektów spor-
towych przy Zespole Szkół w Grabowie nad 
Pilicą.

REZULTATY 
OPERACJI:

• nowoczesne, wielofunkcyjne boisko,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• integracja lokalnego społeczeństwa,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• promocja gminy Grabów nad Pilicą.

L.p. Tytuł Beneficjent Wartość całkowita 
operacji

Kwota 
dofinansowania

1
Remont dachu kościoła wraz z wymanią 

pokrycia dachowego w Brzeźnicy gm. 
Kozienice

Rzymsko-katolicka Parafia 
p.w. Najświętszego Serca 

Jezusowego i Św. Leonarda 
w Brzeźnicy

470600 355000

2
Adaptacja budynku po szkole 

podstawowej w Oleksowie na świetlicę 
wiejską

Gmina Gniewoszów 351000 270000

3
Przebudowa z rozbudową obiektów 

sportowych przy Zespole Szkół w 
Grabowie nad Pilicą

Gmina Grabów nad Pilicą 256607 197390

4 Budowa kortu tenisowego  w Garbatce - 
Letnisko Gmina Garbatka - Letnisko 223933 127442

Projekty w trakcie realizacji
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Stowarzyszenie LGD “Puszcza Kozienicka”
26-900 Kozienice, ul. Radomska 23

tel. 601 217 102, 48 366 18 99
www.lgdkozienice.pl, e-mail: biuro@lgdkozienice.pl

Tekst i opracowanie: Marek Przedniczek, Aleksandra Wieczorek

Zdjęcia: Stowarzyszenie LGD “Puszcza Kozienicka”, Igor Dziedzicki

Uczestnicy I Regionalnej Konferencji Gospodarczo – Ekonomicznej 
(25.06.2010 r. Kozienice)

Plac zabaw dla dzieci w Rudzie (Odnowa i rozwój wsi)

Modernizacja pałacu 
w Trzebieniu 
(Małe projekty)

Praca twórcza pod okiem 
malarki Marleny Zielińskiej 
(Warsztaty artystyczne 
Stanisławice 21.11.2013r.)

Nowoczesny gabinet 
medycyny estetycznej 
(Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej)Warsztaty dla młodzieży szkolnej z zakresu podstaw robotyki (Małe projekty)

Podpisanie umowy o dodatkowe środki. 
Od lewej: M. Kusio - Wiceprezes Stowarzyszenia, 
M. Przedniczek - Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”,  
R. Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
J. E. Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Podpisanie umowy. 
Od lewej : Radosław Łukiewicz - I Wiceprezes Stowarzyszenia,
Marek Przedniczek - Prezes Stowarzyszenia, 
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

20.11.2008r. 
Spotkanie założycielskie 
w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kozienice. 

Zaproszeni goście kosztują tradycyjnych 12 potraw 
(11.12.2013r. Wieczór wigilijny ludzi dobrej woli)

Roboty rodem z filmów 
science fiction 
(Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw)Nowe mikroprzedsiębiorstwo remontowo - budowlane (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw)


