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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dzień dzisiejszy i jutro działania osi 4 LEADER
Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Puszcza  Na zakończenie spotkania sformułowano wnioski, które 
Kozienicka" na ziemię magnuszewską przybyli przed- pojawiły się podczas dyskusji. Urząd Marszałkowski 
stawiciele LGD z terenu Południowego Mazowsza. zadeklarował się do skrócenia czasu oceny małych 
Kon fe renc ję  swo ją  obecnośc ią  uśw ie tn i l i :  projektów.  Uczestnicy spotkania zaproponowali aby w 
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego -Janina przyszłości organizować więcej tego typu spotkań. 
Ewa Orzełowska oraz Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich- Radosław 
Rybicki.  Celem spotkania była wymiana doświadczeń i 
poszukiwanie nowych rozwiązań w trosce o sprawne 
wdrażanie LSR. Spotkanie rozpoczął wójt gminy 
Magnuszew Henryk Plak .  W kilku zdaniach przedstawił 
piękno ziemi magnuszewskiej oraz problemy z jakimi się 
boryka,  jednocześnie podziękował gościom za przybyc-
ie. Spotkanie poprowadził prezes LGD „Puszcza 
Kozienicka” Marek Przedniczek. Pierwsza część 
spotkania dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie 

Należy wyraźnie podkreślić, że Lokalne Grupy Działania 
stały się bardzo ważnym partnerem dla Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, a tego typu spotkania 
stanowią doskonałe” okazje” do wymiany informacji i 
doświadczeń.
Mamy nadzieje, że wiedza zdobyta podczas spotkania  
przyczyni się do efektywnego  wykorzystania środków  
dostępnych w ramach osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Izabela Śmietankarealizacji małych projektów oraz problemów związanych 
ze sformalizowana  i długa ocena rozpatrywania małych 
projektów. Pani Janina Orzełowska udzieliła odpowiedzi 
na pytania dotyczące działań jakie podejmuje samorząd  
województwa aby usprawnić wdrażanie wniosków na 
małe projekty. W podobnym tonie brzmiała wypowiedz 
Radosława Rybickiego. Przedstawił on także tematy 
dotyczące wykorzystania śródków  finansowych  
przeznaczonych na realizację LSR, kontroli urzędu 
marszałkowskiego w LGD w 2012roku.  Głos w dyskusji 
zabrał również prezes LGD Razem dla Radomki Cezary 
Nowek omówił temat współpracy miedzy lokalnymi 
grupami . Starał się przedstawić korzyści ze współpracy. 
Przedstawił propozycje projektów do wspólnego 
redagowania.

Pan Sławomir Grzęda prezentował tradycyjne wyroby przyjęty  przez mieszkańców. Wzięły w nim udział całe 
wędliniarskie, wędzone według starych, rodzinnych rodziny a każdy znalazł coś dla siebie.
receptur, które kusiły swoim zapachem. Pachnące 
jałowcem kiełbasy oraz soczyste szynki zniewalały 
swym wyjątkowym i niepowtarzalnym smakiem.
Pani Krystyna Kowalczyk polecała zgromadzonym 
świeżo przyrządzone pieczywo. Tutaj królował chleb -  
tradycyjnie wypiekany na zakwasie, który otrzymał 
pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy produkt roku 
w kategorii Mazowieckie Produkty Żywnościowe, 
Wyroby Piekarniczo – Cukiernicze i inne wyroby mączne 
za chleb staropolski. 
Grupa producentów „Nasz Owoc” z Magnuszewa 
zaprezentowała kosze pełne lokalnych owoców i 
w a r z y w,  u p r a w i a n y c h  p r z e z  r o l n i k ó w  o  
wielopokoleniowych tradycjach.
Czas podczas spotkania umilały zgromadzonym recital 
zespołu „Melodia” oraz występ kabaretu „Na chwilę”.
Nie zabrakło również konkursów z nagrodami. Pierwsi 
do rywalizacji stanęli najmłodsi. Pod czujnym okiem Pani 
Heleny Szamańskiej dzieci wykonywały prace 
rysunkowe dotyczące festynu. Za swoje zaangażowanie 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami oraz 
drobnymi upominkami.

Tak miłe spędzenie niedzielnego popołudnia nie byłoby 
możliwe gdyby nie wsparcie wielu osób. Gorąco 
dziękujemy wszystkim za zrozumienie, pomoc 
merytoryczną, za poświęcony czas i zaangażowanie.

Aleksandra Wieczorek, Izabela Śmietanka

Swoje dzieła sztuki regionalnej prezentowali:
Helena Szamańska – malarka, koronkarka, Zbigniew 
Kurasiewicz – rzeźbiarz, Helena Dudek – wyroby z lnu, Kolejny konkurs to rywalizacja dorosłych uczestników 
Maria Dąbrowska – haftowane wyroby dekoracyjne z spotkania. Pod czujnym okiem prowadzącej Renaty 
lnu, Zofia Siarniewicz – haft,  Teresa Leszczyńska – haft, Wołos uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat 
Maria Strachota – haft, Joanna Szczudlińska – haft obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Pytania 
krzyżykowy, Lucyna Kudlak –haft krzyżykowy.odnosiły się zarówno do tradycji jak i historii regionu. Nie 

ominęły także tematu zasobów materialnych ziemi 
Wytwórcy produktów lokalnych:kozienickiej oraz jej mieszkańców.  Mimo wysokiego 
Koło gospodyń z Wilczkowic Dolnych – ciasta, sery;  poziomu przygotowania uczestnicy napotykali na swej 
Irena Zielińska – ogórki małosolne; Danuta Kawecka – drodze także trudne pytania, które nie pozbawiały ich 
smalec wiejski, pasztet swojski; Zofia Kocyk – soki jednak dobrego humoru. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
owocowe; Katarzyna Sikora – wino swojskie, dżemy; nagrody, które miejmy nadzieję zdopingują ich do 
Janina Krześniak – kapusta z grochem; Sławomir pogłębiania swej wiedzy na ten temat.
Grzęda wyroby wędliniarskie; Zakład piekarsko – Festyn Rodzinny w Magnuszewie, został bardzo miło 
ciastkarski Kowalczyk Krystyna; Nasz Owoc sp. z o.o.

Powitanie gości przez prezesa LGD „Puszcza 
Kozienicka” Marka Przedniczka

Uczestnicy spotkania
  TELEWIZJA INTERNETOWA W LGD!!!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na naszej stronie działa już telewizja internetowa. Celem przedsięwzięcia jest 
zaprezentowanie zarówno działalności naszego Stowarzyszenia, jak i atrakcyjności Ziemi Kozienickiej.
Telewizja internetowa stanowi przegląd aktualnych wydarzeń. Chcemy relacjonować dla Państwa imprezy, zebrania, wydarzenia 
sportowe, przedstawienia, które miały miejsce na terenie powiatu kozienickiego. Nie musicie wychodzić z domu, aby być tam razem 
z nami.
Zwracamy się także do Państwa z propozycją współtworzenia naszej telewizji internetowej. Możecie Państwo za pośrednictwem 
drogi elektronicznej przesyłać do nas materiały, które zostaną następnie wykorzystane. Ponadto będą one zamieszczane bezpłat-
nie na stronie Stowarzyszenia. Materiały prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@lgdkozienice.pl
Serdecznie zapraszamy do oglądania. Liczymy także na Państwa udział i zaangażowanie.  
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Sztuka towarzyszyła ludziom od samego początku. Marlena Zielińska, która zapoznała uczestników z 
Istniała już w czasach, kiedy jeszcze nie miała imienia. podstawowymi technikami oraz zasadami kompozycji 
Do dziś odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Otacza obrazów.Pod czujnym okiem malarkidziecizostały 
go codziennie i powoli, lecz „nienachalnie” kształtuje zabrane w podróż do świata sztuki, a dzięki jej poradom 
jego światopogląd. Nie zmuszana bierze także czynny na płótnach powstawały barwne obrazy.Motywem 
udział w kształtowaniu młodego człowieka. Uczy go większości prac był lokalny krajobraz. Skupienie na 
widzieć świat innymi oczami. Potrafi również uwrażliwiać twarzach i cisza świadczyły zaś o dużym zaangażowa-
na pewne aspekty codziennego życia oraz otaczającej niu w proces tworzenia. 
rzeczywistości.
Możliwość codziennego obcowania ze sztuką mieli 
uczestnicy warsztatów twórczości regionalnej zorgan-
izowanych przez Stowarzyszenie LGD „Puszcza 
Kozienicka”. 
Warsztaty zostały skierowane do wychowanków 
Placówki Socjalizacyjnej „Panda” z Kozienic,  grupuc-
zniów z Zespołu Placówek Oświatowych w 
Sieciechowie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 

Warsztaty dotyczące haftu prowadziła Pani Barbara 
Drachal. Podczas zajęć dzieci mogły zapoznać się z 
historią hafciarstwa oraz wzorami wykorzystywanymi we 
współczesnej twórczości. Uczniowie zostali wyposażeni 
także we wszelkie niezbędne materiały i akcesoria do 
tworzenia małych dzieł sztuki. W twórczości dzieci 
przeważały wzory zaczerpnięte z natury.

Magnuszewie, Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą 
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i 
Ryczywole. Zajęcia przeprowadzone zostały na prze-
strzeni trzech miesięcy od lutego do kwietnia 2012 roku. 
Spotkania dotyczące rzeźby poprowadzili twórcy ludowi 
- Stanisław Grudzień oraz Zbigniew Kurasiewicz. 
Zgodnie z założeniami warsztatów dzieci zapoznały się 

Na zakończenie warsztatów uczestnicy wymienili  się 
doświadczeniami oraz pozyskanymi wrażeniami. 
Odbyła się także prezentacja wykonanych prac i 
zdobytych umiejętności.Wspólnie oceniono dokonania 
artystyczne. Zajęcia sprawiły dzieciom mnóstwo 
radości, a kreatywność i swoboda artystyczna małych 
twórców zaskoczyła nawet samych prowadzących.
Słowa podziękowania kierujemy  w stronę dyrekcji szkół, 
placówek oświatowych jak również twórców ludowych, 
bez których trudno byłoby zorganizować warsztaty. 
Wśród nich znaleźli się między innymi panie: Lidia z definicją rzeźby jako dziedziny sztuki, uczyły się 
Sikorska PSP Nowa Wieś, Zofia Karaś Placówka rozróżniać materiały i narzędzia charakterystyczne dla 
Socjalizacyjna Panda,  Marianna Fusiek PSP w różnych form rzeźbiarskich. Kształcąc umiejętność 
Ryczywole, Aldona Zimna Zespół Placówek praktycznego wykorzystania narzędzi  do realizacji 
Oświatowych w Sieciechowie, Edyta Lusarczyk Zespół własnej wizji artystycznej – uczniowie doświadczali 
Szkól w Grabowie nad Pilicą, Lidia Ciża Zespół Szkół i etapów tworzenia konstrukcji rzeźbiarskiej. Artyści 
Placówek Oświatowych w Magnuszewie oraz twórcy opowiedzieli także zgromadzonym o swojej pracy 
ludowi: Marlena Zielińska – malarka, Barbara Drachal – twórczej oraz ciekawostkach z nią związanych. Młodzież 
hafciarka, koronkarka, Zbigniew Kurasiewicz – rzeź-z zaciekawieniem wysłuchała gości a przygoda z dłutem 
biarz.zaowocowała pięknymi rzeźbami. 

Aleksandra Wieczorek, Izabela ŚmietankaTajniki sztuki malarskiej odkrywała przed dziećmi Pani 

Ze sztuką na ty -  czyli o warsztatach twórczości regionalnej słów kilka
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Rozpoczęcie działalności gospodarczej stawia podatnika „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego 
przed wyborem, czy dokonać rejestracji jako podatnik VAT Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
czynny, czy skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? Świeżo nie uważa się za koszty kwalifikowalne podatku VAT. Zapłata 
upieczony przedsiębiorca może, ale nie musi płacić podatku od podatku musi nastąpić z „kieszeni” podatnika. Jest to dość 
towarów i usług. Zakładając firmę może skorzystać z tzw. duże obciążenie budżetu nowo powstałej firmy. Będąc 
zwolnienia podmiotowego VAT - do momentu, gdy nie płatnikiem VAT obliczamy różnicę pomiędzy podatkiem, jaki 
przekroczy określonej z góry kwoty obrotów. zapłaciliśmy podczas zakupów w danym miesiącu lub kwartale 
Generalnie do zwolnienia z podatku VAT mają prawo wszyscy (zakupy: maszyn, urządzeń, środków transportu, materiałów 
ci przedsiębiorcy, których obroty nie przekroczyły w ubiegłym budowlanych itp. są opodatkowane stawką VAT 23%),  a 
roku limitu 150 tys. złotych. Zwolnienie z podatku VAT jest podatkiem, który pobralismy zgodnie z wystawionymi przez 
również uzależnione od rodzaju wykonywanej działalności. W siebie fakturami ( usługi dla rolnictwa są opodatkowane stawką 
przypadku podatników rozpoczynających działalność VAT 8%). 
gospodarczą sytuacja przedstawia się jednak nieco inaczej - Posłużę się przykładem.
ową graniczną kwotę przelicza się proporcjonalnie do okresu Jeśli kupiliśmy maszyny i urządzenia do naszej firmy za 
prowadzenia działalności w danym roku (jeśli np. podatnik wartość 100.000 zł netto,                      w wypadku których 
rozpoczyna działalność                1 czerwca, limit obrotu podatek VAT (23%) stanowił kwotę 23.000 zł, a ze sprzedaży 
wyniesie 87,5 tys. zł: sposób wyliczenia 150 tys : 12 m-cy x 7       w  ła  s n y  c h  usług uzyskaliśmy przychód 5000 netto, w wypadku 
m-cy). Przedsiębiorca, który nie zarejestruje się jako podatnik których VAT (8%) stanowi kwotę 400 zł podatku VAT, to nasz 
VAT, nie musi wystawiać faktur i rozliczać się z fiskusem z zwrot z urzędu skarbowego wyniesie 22.600 zł. Będąc 
kolejnego (po dochodowym) podatku, traci jednakże prawo do płatnikiem VAT inwestycja będzie tańsza o 23.000 zł. 
odliczeń VAT z faktur zakupu. Sytuacja będzie się przedstawiała nieco inaczej w kolejnych 
Część nowych firm od razu rezygnuje z przysługującego mu miesiącach, kiedy nie będziemy inwestowali w środki trwałe do 
zwolnienia z VAT, nabywając tym samym prawo do odliczenia naszej firmy. Wydatki na zakup pozostałych kosztów niezbędn-
tego podatku następnego dnia po złożeniu zgłoszenia ych do prowadzenia działalności będą niższe np. na poziomie 
rejestracyjnego VAT-R. Opłata skarbowa z tytułu rejestracji na 50% przychodów. Jeśli dokonaliśmy zakupów za wartość 
VAT wynosi 170 zł i jest to opłata jednorazowa, dokonywana w 2.500 zł netto w wypadku których podatek VAT (23%) stanowił 
dniu rejestracji. W chwili złożenia zgłoszenia rejestracyjnego kwotę 575 zł, a ze sprzedaży własnych  usług uzyskaliśmy 
firma staje się podatnikiem VAT i od tego momentu przysługuje przychód 5000 netto, w wypadku których VAT (8%) stanowi 
mu prawo do odliczeń. Urząd skarbowy potwierdza zgłoszenie kwotę 400 zł podatku VAT, to nasz zwrot z urzędu skarbowego 
na druku VAT-5. Podatnik ma obowiązek składać deklarację wyniesie 175 zł. 
VAT-7 w terminie do 25 każdego miesiąca, za miesiąc Jak łatwo zauważyć bycie płatnikiem VAT okazuje się korzystn-
poprzedni. iejsze. Jeśli prowadzimy firmę, do której kupujemy narzędzia, 

Trudno jest od razu zdecydować czy warto być paliwa itp. (23%) do swojej działalności usługowej (opodatk-
płatnikiem VAT. Podejmując decyzję należy dokładnie owanej 8%) wówczas-najczęściej- VAT okazuje się korzystn-
przeanalizować wszystkie czynniki, które decydują o opłacaln- iejszy. Szala korzyści będzie przechylała się w zależności od 
ości bycia VATowcem tj. forma opodatkowania, przedmiot proporcji wydatków w stosunku do przychodów. Im większe 
działalności, krąg nabywców usług, czy firma inwestuje w wydatki na funkcjonowanie firmy, tym korzyść wyższa. 
środki trwałe. Początkujący przedsiębiorcy często unikają bycia płatnikami 
W bieżącym artykule chciałam zaprezentować analizę dla VAT, traktując ten podatek jako dodatkowe obciążenie. Często 
rolników, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach niesłusznie, bo VAT w wielu przypadkach po prostu się opłaca. 
PROW 2007-2013 z działania  „Różnicowanie w kierunku Oczywiście nie w każdym przypadku. W tej kwestii lepiej nie 
działalności nierolniczej” zakupią maszyny i urządzenia i podejmować pochopnych decyzji, bo kolejna okazja do 
założą firmę świadczącą usługi dla rolnictwa. zwolnienia z VAT jest możliwa dopiero za rok. 
Stosownie do & 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i W kolejnych biuletynach znajdziecie  państwo  informację, dla 
Rozwoju Wsi                            z dnia 17 października 2007 z kogo opodatkowanie podatkiem VAT będzie dobrym rozwiąza-
późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i niem a dla kogo nie.
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

Czy warto być VATowcem?

ZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGIIZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGII

  

  

  

Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR !!! Konkurs fotograficzny !!!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka” zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o Kozienicka” zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne, oraz 
Lokalnej Grupie Działania oraz obszarze objętym Lokalną zespoły wieloosobowe bez ograniczeń wiekowych i terytori-
Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD      „ Puszcza alnych pod względem zamieszkania do udziału w otwartym 
Kozienicka”. konkursie fotograficznym „Walory turystyczne ziemi 
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o działaniach Kozienickiej”. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorod-
prowadzonych przez LGD, a także zainteresowanie uczest- ności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru LGD 
ników obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju, historią „Puszcza Kozienicka”.
regionu, jego zabytkami oraz przyrodą. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie 
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych bez pracy konkursowej w postaci odbitek oraz w postaci cyfrowej 
względu na wiek oraz miejsce zamieszkania. Trwać będzie od na nośnikach CD/DVD wraz z wypełnionym formularzem zgło-
2.07.2012r. aż do wyczerpania nagród. szeniowym, kartą opisu oraz oświadczeniem w Biurze Stowa-
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie rejes- rzyszenia – w Kozienicach, przy ul. Radomskiej 23 lub 
tracji na stronie internetowej Stowarzyszenia – podając imię, nadesłania jej w terminie od 01.06.2012r. do 30.09.2012r.w 
nazwisko oraz adres e-mailowy. Po dokonaniu rejestracji godz. 9 – 17.
uczestnik konkursu losuje zestaw, składający się z trzech Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz 
pytań. prezentacja ich prac na wystawie pokonkursowej.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Szczegółowy regulamin konkursu oraz niezbędne formularze 
Szczegółowe informacje o  konkursie otrzymacie Państwo na znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.lgd-
naszej stronie internetowej: www.lgdkozienice.pl kozienice.pl 

Uwaga konkursy!!!

 

 

 

 

 

 

 

Na łamach naszego biuletynu postaramy się cyklicznie pięćdziesiątych. Tworzyławówczas makatki na płótnie, 
prezentować sylwetki artystów, którzy swoją twórczoś- które sprzedawała  podczas kozienickich jarmarków.
cią promują Ziemie Kozienicką z całym jej pięknem oraz Kolejny etap twórczości to próby malarstwa olejnego. 
dostatkiem. Poświęcają swój czas oraz energię na Głównym tematem jej przedstawień były motywy  
podtrzymywanie i przekazywanie najistotniejszej religijne. Jedyny zachowany obraz z tego okresu został 
wartości jaką jest lokalna kultura. podarowany Muzeum Regionalnemuw Kozienicach.
Jednymi z takich twórców są Stanisław Grudzień W 1992 roku Pani Leokadia przeszła na emeryturę. Od 
rzeźbiarz i poeta z Kozienic oraz malarka Leokadia Styś. tego momentu w jej życiu rozpoczął się okres intens-
Stanisław Grudzień - urodził się 8 maja 1937 roku w ywnej pracy malarskiej. Zaczęła także pisać wiersze. 
Kozienicach, gdzie mieszka do dziś. Inspirację do jej twórczości stanowiły wówczas liczne 
Talent rzeźbiarski przejawiał „od zawsze”. Jak sam zagraniczne wyjazdy.
podkreśla odziedziczył go po dziadku Franciszku Malarstwo Leokadii Styś porusza swoją niezwykłą 
Karpińskim, który wykonywał dekoracje okienne a prostotą oraz realizmem. Malarka najczęściej operuje 
wolnych chwilach parał się także lutnictwem. Pierwsze techniką olejną. Nie obca jest jej również akwarela oraz 
swoje prace artysta wykonywał już jako dziecko, kredka. 
strugając dla swych sióstr drewniane laleczki. Najczęstszym tematem prac artystki jest otaczająca ją 
Zadebiutował  w 1977 roku podczas wystawy zbiorowej przyroda. Za pomocą mocnych pociągnięć pędzla 
zorganizowanej przez kozienicki  Dom Kultury. Rok odtwarza malarka owoce Ziemi Kozienickiej  - konary 
później wziął udział w swym pierwszym plenerze drzew oraz pąki lokalnych kwiatów.Fascynuję ją również 
rzeźbiarskim. architektura. Stanowcza kreska, w sposób realistyczny 
W 1979 roku otrzymał wyróżnienie w II Ogólnopolskim buduje kozienickie 
Konkursie Sakralnym, a  dwa lata później w konkursie zabytki oraz ulice. 
sakralnym PAXnagrodzono trzecim miejscem jego Leokadia Styś jest 
rzeźbę „Frasobliwy”. Dopiero 2004 rok przyniósł mu  c z ł o n k i e m  

S t o w a r z y s z e n i a  
Twórców Ludowych 
oraz grupy Twórczej 
V E N A .  N a l e ż y  
również do KKTK. 
Malarka brała udział 
w ki lkudziesięciu 
wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w 
kraju oraz za grani-
c ą . S w o j e  p r a c e  
prezentowała na 
w y s t a w a c h  w   
Ośrodku Kultury i 

pierwsze miejsce  w konkursie „Ginące Zawody”. Sztuki „ RESURSA OBYWATELSKA" w Radomiu, „Cafe 
Stanisław Grudzień uczestniczył w kilkudziesięciu Galerii" w Domu Kultury w Kozienicach , Urzędzie Miasta 
wystawach indywidualnych i zbiorowych o zasięgu i Gminy Kozienice, Galerii „Format" w Pionkach, Miejsko 
lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. - Gminnej Bibliotece Publicznej i
Najczęstszymi tematami jego prac są kultura i tradycja Muzeum Regionalnym w Kozienicach, w Mazowieckim 
Ziemi Kozienickiej. Bliska jest mu także sztuka sakralna. Urzędzie Wojewódzkim  oraz w Domach Kultury w 
Jego rzeźby cechuje ekspresja oraz masywność formy. Lipsku, Warce i Górze Kalwarii. Obrazy prezentowała 
Ostrość konturów powoduje natomiast, że jego postacie także w Niemczech i na Słowacji. Jej praca przedstawia-
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Drugą pasją twórcyjest poezja, na polu której odnosi zona została w siedzibie urzędu niemieckiego miasta 
również sukcesy. Golheim w Niemczech, miasta zaprzyjaźnionego z 
W wolnym czasie Pan Stanisław zajmuje się organizo- Kozienicami.
waniem życia artystycznego. Przez osiem lat pełnił Leokadia Styś uczestniczyła także w licznych wystaw-
f u n k c j ę  P r e z e s a  R a d o m s k i e g o  O d d z i a ł u  ach poplenerowych oraz  Festiwalach Sztuki Ludowej w 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jest członkiem Iłży,  gdzie była wielokrotnie nagradzana. Obrazy 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. W 2003 malarki znajdują się w Muzeum Regionalnym w 
roku byłjednym z inicjatorów powstania Centrum Kozienicach oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce, 
Promocji Sztuki „Galeria” w Kozienicach, które uważa za Niemczech, Austrii, Szwecji, Francji, Włoszech i USA.
swoje dziecko. Za zasługi w promowaniu Kozienic została odznaczona 
Pan Stanisław chętnie współpracuje z osobami niepe- medalem z okazji 450- lecia Miasta Kozienice na rzecz 
łnosprawnymi oraz młodzieżą szkolną . Za swoją rozwoju Ziemi Kozienickiej. Ponadto otrzymała odznac-
działalność artystyczną i społeczną został odznaczony zenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem im. „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz Srebrny Krzyż 
Oskara Kolberga, a także brązowym medalem „Zasłużo- Zasługi.
ny Kulturze Gloria Artis”.
Leokadia Styś - z domu Wolska, urodziła się w 1932 roku Aleksandra Wieczorek, Izabela Śmietanka
w Kozienicach. 
Swoją przygodę ze sztuką artystka rozpoczęła w latach 
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Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w iczej na łączną kwotę 598 642,zł oraz 10 wniosków w 
ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii ramach działania Małe projekty na kwotę 296 978,35zł.
rozwoju dla operacji "Różnicowanie w kierunku działaln- Poniżej prezentujemy listę rankingową operacji, zgod-
ości nierolniczej" oraz „Małe projekty” został zakończony. nych z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania 
Do biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, które 
wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy  w ramach zostały wybrane do dofinansowania.
działania Różnicowanie w kierunku działalności nieroln-

ZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGIIZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGII

Podsumowanie  naboru wniosków przyjmowanych przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

6

 

005/VII/MP/2012

 

HABITAT 
PRIME spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialności
ą, ul. Biała 4/80, 

00-895 Warszawa

 

Gry plenerowe oparte na tradycjach 

kulturowych i historycznych 

obszaru LGD „Puszcza 

Kozienicka” –

 

sposób na rozwój 

aktywnej turystyki oraz promocję 

regionu.

 

24531,00

 

35664,78

 

26,00

7

 

004/VII/MP/2012

 

Gmina Grabów 

nad Pilicą, ul. 

Kazimierza 

Pułaskiego 51, 26-

902 Grabów nad 

Pilicą.

 

Gmina Grabów nad Pilicą w 

obiektywie-wydanie albumu o 

Gminie.

 

18744,60

 

28994,94

 

24,90

8

 

003/VII/MP/2012

 

Sek –

 

Auto-Trans , 
Transport 

Samochodowy , 
Edmund Ryszard 
Sekuła, Ponikwa 

50, 26-930 
Garbatka-
Letnisko

 

Unowocześnienie wyposażenia 

firmy SEK-auto-Trans poprzez 

zakup sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem.

 

25000,00

 

34799,01

 

23,70

9

 

 

007/VII/MP/2012

 

Stowarzyszenie 
Grabo –

 

Grabów 
nad Pilicą, ul. 
Kazimierza 

Pułaskiego 16, 26-
902 Grabów nad

 

Pilicą.

 

WELLER 7 (oryginalna nazwa 

operacji lotniczej  zrzutu 

cichociemnych z 1944 r. w 

Paprotni), Gmina Grabów nad 

Pilicą.

 

10444,00

 

14920,00

 

23,70

10

 

002/VII/MP/2012

 

Sek –

 

Auto-Trans, 
Transport 

Samochodowy, 
Edmund Ryszard 
Sekuła, Ponikwa 

50, 26-930 
Garbatka-
Letnisko

 

Zagospodarowanie otoczenia 

siedziby firmy Sek-Auto-Trans 

poprzez zakup nasadzeń tradycyjnej 

roślinności.

 

11000,00

 

25274,82

 

21,60

197 450,00

 

296

 

978,35

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

L.P  Nr wniosku  Nazwa i adres 
beneficjenta  

Tytuł projektu  Wnioskowana 
kwota  

Wartość 
operacji Punkty

1

 

 
009/VII/MP/2012

 

Wołos Renata-

 Stowarzyszenie 
Renka, ul. 

Warszawska 75, 
26-900 Kozienice 

 

Umożliwienie mieszkańcom wsi 

kultywowania lokalnego 

dziedzictwa historycznego i 

kulturowego przez wydanie 

albumu.

 

25000,00

 

35800,00 31,70

2

 

 
010/VII/MP/2012

 

Kordas Edmund, 
Ruda 6, 26-900 

Kozienice

 

Przewodnik subiektywny po ziemi 

kozienickiej-

 

wydanie albumu o 

walorach turystycznych regionu.

 

25000,00

 

36495,00 28

3

 

001/VII/MP/2012

 

Panek Aneta, 
Nowiny, ul. 

Gościnna 14, 26-
900 Kozienice

 

Podnoszenie świadomości 

społeczności lokalnej poprzez 

edukację i organizację warsztatów 

pt. „Racjonalizacja odżywiania”.

 

24990,00

 

35700,00 27,8

4

 

 

008/VII/MP/2012

 

Kłus Janina, ul. 
Żeromskiego 8/7, 
26-900 Kozienice

 

Kozienicka młodzież aktywna w 

społeczeństwie –

 

warsztaty 

samorządowe.

 

24955,00

 

35650,00 27,60

5 006/VII/MP/2012

Gmina Garbatka 
Letnisko, ul. 

Skrzyńskich 1, 26-
930 Garbatka-

Letnisko

W cieniu Puszczy Kozienickiej –
wydanie albumu o Garbatce 

Letnisko.
7785,24 13679,80 26,60

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO 
DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU VII/MP/2012 – 

”Małe Projekty” 

L.P  Nr wniosku  Nazwa i adres 
beneficjenta  

Tytuł projektu  Wnioskowana 
kwota  

Wartość 
operacji Punkty

Ziemia Kozienicka to miejsce narodzin oraz zamieszk- Każde tradycyjne rzemiosło jest tu uprawiane do dziś, 
ania wielu artystów sztuk wszelakich. W domowych choć niektóre umiejętności giną razem z ostatnimi 
warsztatach , przy kuchennych stołach, malują oraz przedstawicielami zanikającego fachu. Jednak są 
ozdabiają świat haftami. Dłubią w kawałkach drewna, jeszcze ludzie, którzy pielęgnują bogactwo tradycji 
siłując się z diabłem o duszę każdej rzeźby. Startują w polskiego narodu. Pieczołowicie, fragmentami wplatają 
zawodach z wiatrem, kto silniejszy w wyginaniu wikliny. A je w swoje dzieła, by przechować je niczym skarb dla 
zręczność ich palców idzie w parze z talentem, wrażliwo- potomności.
ścią oraz ogromną wyobraźnią.

Twórcy ludowi gminy Kozienice
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Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w iczej na łączną kwotę 598 642,zł oraz 10 wniosków w 
ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii ramach działania Małe projekty na kwotę 296 978,35zł.
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ZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGIIZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGII

Podsumowanie  naboru wniosków przyjmowanych przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
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Gry plenerowe oparte na tradycjach 
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L.P  Nr wniosku  Nazwa i adres 
beneficjenta  

Tytuł projektu  Wnioskowana 
kwota  

Wartość 
operacji Punkty
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zręczność ich palców idzie w parze z talentem, wrażliwo- potomności.
ścią oraz ogromną wyobraźnią.

Twórcy ludowi gminy Kozienice
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Rozpoczęcie działalności gospodarczej stawia podatnika „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego 
przed wyborem, czy dokonać rejestracji jako podatnik VAT Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
czynny, czy skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? Świeżo nie uważa się za koszty kwalifikowalne podatku VAT. Zapłata 
upieczony przedsiębiorca może, ale nie musi płacić podatku od podatku musi nastąpić z „kieszeni” podatnika. Jest to dość 
towarów i usług. Zakładając firmę może skorzystać z tzw. duże obciążenie budżetu nowo powstałej firmy. Będąc 
zwolnienia podmiotowego VAT - do momentu, gdy nie płatnikiem VAT obliczamy różnicę pomiędzy podatkiem, jaki 
przekroczy określonej z góry kwoty obrotów. zapłaciliśmy podczas zakupów w danym miesiącu lub kwartale 
Generalnie do zwolnienia z podatku VAT mają prawo wszyscy (zakupy: maszyn, urządzeń, środków transportu, materiałów 
ci przedsiębiorcy, których obroty nie przekroczyły w ubiegłym budowlanych itp. są opodatkowane stawką VAT 23%),  a 
roku limitu 150 tys. złotych. Zwolnienie z podatku VAT jest podatkiem, który pobralismy zgodnie z wystawionymi przez 
również uzależnione od rodzaju wykonywanej działalności. W siebie fakturami ( usługi dla rolnictwa są opodatkowane stawką 
przypadku podatników rozpoczynających działalność VAT 8%). 
gospodarczą sytuacja przedstawia się jednak nieco inaczej - Posłużę się przykładem.
ową graniczną kwotę przelicza się proporcjonalnie do okresu Jeśli kupiliśmy maszyny i urządzenia do naszej firmy za 
prowadzenia działalności w danym roku (jeśli np. podatnik wartość 100.000 zł netto,                      w wypadku których 
rozpoczyna działalność                1 czerwca, limit obrotu podatek VAT (23%) stanowił kwotę 23.000 zł, a ze sprzedaży 
wyniesie 87,5 tys. zł: sposób wyliczenia 150 tys : 12 m-cy x 7       w  ła  s n y  c h  usług uzyskaliśmy przychód 5000 netto, w wypadku 
m-cy). Przedsiębiorca, który nie zarejestruje się jako podatnik których VAT (8%) stanowi kwotę 400 zł podatku VAT, to nasz 
VAT, nie musi wystawiać faktur i rozliczać się z fiskusem z zwrot z urzędu skarbowego wyniesie 22.600 zł. Będąc 
kolejnego (po dochodowym) podatku, traci jednakże prawo do płatnikiem VAT inwestycja będzie tańsza o 23.000 zł. 
odliczeń VAT z faktur zakupu. Sytuacja będzie się przedstawiała nieco inaczej w kolejnych 
Część nowych firm od razu rezygnuje z przysługującego mu miesiącach, kiedy nie będziemy inwestowali w środki trwałe do 
zwolnienia z VAT, nabywając tym samym prawo do odliczenia naszej firmy. Wydatki na zakup pozostałych kosztów niezbędn-
tego podatku następnego dnia po złożeniu zgłoszenia ych do prowadzenia działalności będą niższe np. na poziomie 
rejestracyjnego VAT-R. Opłata skarbowa z tytułu rejestracji na 50% przychodów. Jeśli dokonaliśmy zakupów za wartość 
VAT wynosi 170 zł i jest to opłata jednorazowa, dokonywana w 2.500 zł netto w wypadku których podatek VAT (23%) stanowił 
dniu rejestracji. W chwili złożenia zgłoszenia rejestracyjnego kwotę 575 zł, a ze sprzedaży własnych  usług uzyskaliśmy 
firma staje się podatnikiem VAT i od tego momentu przysługuje przychód 5000 netto, w wypadku których VAT (8%) stanowi 
mu prawo do odliczeń. Urząd skarbowy potwierdza zgłoszenie kwotę 400 zł podatku VAT, to nasz zwrot z urzędu skarbowego 
na druku VAT-5. Podatnik ma obowiązek składać deklarację wyniesie 175 zł. 
VAT-7 w terminie do 25 każdego miesiąca, za miesiąc Jak łatwo zauważyć bycie płatnikiem VAT okazuje się korzystn-
poprzedni. iejsze. Jeśli prowadzimy firmę, do której kupujemy narzędzia, 

Trudno jest od razu zdecydować czy warto być paliwa itp. (23%) do swojej działalności usługowej (opodatk-
płatnikiem VAT. Podejmując decyzję należy dokładnie owanej 8%) wówczas-najczęściej- VAT okazuje się korzystn-
przeanalizować wszystkie czynniki, które decydują o opłacaln- iejszy. Szala korzyści będzie przechylała się w zależności od 
ości bycia VATowcem tj. forma opodatkowania, przedmiot proporcji wydatków w stosunku do przychodów. Im większe 
działalności, krąg nabywców usług, czy firma inwestuje w wydatki na funkcjonowanie firmy, tym korzyść wyższa. 
środki trwałe. Początkujący przedsiębiorcy często unikają bycia płatnikami 
W bieżącym artykule chciałam zaprezentować analizę dla VAT, traktując ten podatek jako dodatkowe obciążenie. Często 
rolników, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach niesłusznie, bo VAT w wielu przypadkach po prostu się opłaca. 
PROW 2007-2013 z działania  „Różnicowanie w kierunku Oczywiście nie w każdym przypadku. W tej kwestii lepiej nie 
działalności nierolniczej” zakupią maszyny i urządzenia i podejmować pochopnych decyzji, bo kolejna okazja do 
założą firmę świadczącą usługi dla rolnictwa. zwolnienia z VAT jest możliwa dopiero za rok. 
Stosownie do & 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i W kolejnych biuletynach znajdziecie  państwo  informację, dla 
Rozwoju Wsi                            z dnia 17 października 2007 z kogo opodatkowanie podatkiem VAT będzie dobrym rozwiąza-
późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i niem a dla kogo nie.
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

Czy warto być VATowcem?
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Konkurs wiedzy o LGD i obszarze LSR !!! Konkurs fotograficzny !!!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka” zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o Kozienicka” zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne, oraz 
Lokalnej Grupie Działania oraz obszarze objętym Lokalną zespoły wieloosobowe bez ograniczeń wiekowych i terytori-
Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD      „ Puszcza alnych pod względem zamieszkania do udziału w otwartym 
Kozienicka”. konkursie fotograficznym „Walory turystyczne ziemi 
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o działaniach Kozienickiej”. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorod-
prowadzonych przez LGD, a także zainteresowanie uczest- ności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru LGD 
ników obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju, historią „Puszcza Kozienicka”.
regionu, jego zabytkami oraz przyrodą. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie 
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych bez pracy konkursowej w postaci odbitek oraz w postaci cyfrowej 
względu na wiek oraz miejsce zamieszkania. Trwać będzie od na nośnikach CD/DVD wraz z wypełnionym formularzem zgło-
2.07.2012r. aż do wyczerpania nagród. szeniowym, kartą opisu oraz oświadczeniem w Biurze Stowa-
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie rejes- rzyszenia – w Kozienicach, przy ul. Radomskiej 23 lub 
tracji na stronie internetowej Stowarzyszenia – podając imię, nadesłania jej w terminie od 01.06.2012r. do 30.09.2012r.w 
nazwisko oraz adres e-mailowy. Po dokonaniu rejestracji godz. 9 – 17.
uczestnik konkursu losuje zestaw, składający się z trzech Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz 
pytań. prezentacja ich prac na wystawie pokonkursowej.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Szczegółowy regulamin konkursu oraz niezbędne formularze 
Szczegółowe informacje o  konkursie otrzymacie Państwo na znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.lgd-
naszej stronie internetowej: www.lgdkozienice.pl kozienice.pl 

Uwaga konkursy!!!

 

 

 

 

 

 

 

Na łamach naszego biuletynu postaramy się cyklicznie pięćdziesiątych. Tworzyławówczas makatki na płótnie, 
prezentować sylwetki artystów, którzy swoją twórczoś- które sprzedawała  podczas kozienickich jarmarków.
cią promują Ziemie Kozienicką z całym jej pięknem oraz Kolejny etap twórczości to próby malarstwa olejnego. 
dostatkiem. Poświęcają swój czas oraz energię na Głównym tematem jej przedstawień były motywy  
podtrzymywanie i przekazywanie najistotniejszej religijne. Jedyny zachowany obraz z tego okresu został 
wartości jaką jest lokalna kultura. podarowany Muzeum Regionalnemuw Kozienicach.
Jednymi z takich twórców są Stanisław Grudzień W 1992 roku Pani Leokadia przeszła na emeryturę. Od 
rzeźbiarz i poeta z Kozienic oraz malarka Leokadia Styś. tego momentu w jej życiu rozpoczął się okres intens-
Stanisław Grudzień - urodził się 8 maja 1937 roku w ywnej pracy malarskiej. Zaczęła także pisać wiersze. 
Kozienicach, gdzie mieszka do dziś. Inspirację do jej twórczości stanowiły wówczas liczne 
Talent rzeźbiarski przejawiał „od zawsze”. Jak sam zagraniczne wyjazdy.
podkreśla odziedziczył go po dziadku Franciszku Malarstwo Leokadii Styś porusza swoją niezwykłą 
Karpińskim, który wykonywał dekoracje okienne a prostotą oraz realizmem. Malarka najczęściej operuje 
wolnych chwilach parał się także lutnictwem. Pierwsze techniką olejną. Nie obca jest jej również akwarela oraz 
swoje prace artysta wykonywał już jako dziecko, kredka. 
strugając dla swych sióstr drewniane laleczki. Najczęstszym tematem prac artystki jest otaczająca ją 
Zadebiutował  w 1977 roku podczas wystawy zbiorowej przyroda. Za pomocą mocnych pociągnięć pędzla 
zorganizowanej przez kozienicki  Dom Kultury. Rok odtwarza malarka owoce Ziemi Kozienickiej  - konary 
później wziął udział w swym pierwszym plenerze drzew oraz pąki lokalnych kwiatów.Fascynuję ją również 
rzeźbiarskim. architektura. Stanowcza kreska, w sposób realistyczny 
W 1979 roku otrzymał wyróżnienie w II Ogólnopolskim buduje kozienickie 
Konkursie Sakralnym, a  dwa lata później w konkursie zabytki oraz ulice. 
sakralnym PAXnagrodzono trzecim miejscem jego Leokadia Styś jest 
rzeźbę „Frasobliwy”. Dopiero 2004 rok przyniósł mu  c z ł o n k i e m  

S t o w a r z y s z e n i a  
Twórców Ludowych 
oraz grupy Twórczej 
V E N A .  N a l e ż y  
również do KKTK. 
Malarka brała udział 
w ki lkudziesięciu 
wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w 
kraju oraz za grani-
c ą . S w o j e  p r a c e  
prezentowała na 
w y s t a w a c h  w   
Ośrodku Kultury i 

pierwsze miejsce  w konkursie „Ginące Zawody”. Sztuki „ RESURSA OBYWATELSKA" w Radomiu, „Cafe 
Stanisław Grudzień uczestniczył w kilkudziesięciu Galerii" w Domu Kultury w Kozienicach , Urzędzie Miasta 
wystawach indywidualnych i zbiorowych o zasięgu i Gminy Kozienice, Galerii „Format" w Pionkach, Miejsko 
lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. - Gminnej Bibliotece Publicznej i
Najczęstszymi tematami jego prac są kultura i tradycja Muzeum Regionalnym w Kozienicach, w Mazowieckim 
Ziemi Kozienickiej. Bliska jest mu także sztuka sakralna. Urzędzie Wojewódzkim  oraz w Domach Kultury w 
Jego rzeźby cechuje ekspresja oraz masywność formy. Lipsku, Warce i Górze Kalwarii. Obrazy prezentowała 
Ostrość konturów powoduje natomiast, że jego postacie także w Niemczech i na Słowacji. Jej praca przedstawia-
nabierają charakteru i osobowości. jąca siedzibę Urzędu Gminy w Kozienicach umieszc-
Drugą pasją twórcyjest poezja, na polu której odnosi zona została w siedzibie urzędu niemieckiego miasta 
również sukcesy. Golheim w Niemczech, miasta zaprzyjaźnionego z 
W wolnym czasie Pan Stanisław zajmuje się organizo- Kozienicami.
waniem życia artystycznego. Przez osiem lat pełnił Leokadia Styś uczestniczyła także w licznych wystaw-
f u n k c j ę  P r e z e s a  R a d o m s k i e g o  O d d z i a ł u  ach poplenerowych oraz  Festiwalach Sztuki Ludowej w 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jest członkiem Iłży,  gdzie była wielokrotnie nagradzana. Obrazy 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. W 2003 malarki znajdują się w Muzeum Regionalnym w 
roku byłjednym z inicjatorów powstania Centrum Kozienicach oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce, 
Promocji Sztuki „Galeria” w Kozienicach, które uważa za Niemczech, Austrii, Szwecji, Francji, Włoszech i USA.
swoje dziecko. Za zasługi w promowaniu Kozienic została odznaczona 
Pan Stanisław chętnie współpracuje z osobami niepe- medalem z okazji 450- lecia Miasta Kozienice na rzecz 
łnosprawnymi oraz młodzieżą szkolną . Za swoją rozwoju Ziemi Kozienickiej. Ponadto otrzymała odznac-
działalność artystyczną i społeczną został odznaczony zenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem im. „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz Srebrny Krzyż 
Oskara Kolberga, a także brązowym medalem „Zasłużo- Zasługi.
ny Kulturze Gloria Artis”.
Leokadia Styś - z domu Wolska, urodziła się w 1932 roku Aleksandra Wieczorek, Izabela Śmietanka
w Kozienicach. 
Swoją przygodę ze sztuką artystka rozpoczęła w latach 

  

  

  



2 7

ZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGIIZIEMIA KOZIENICKA PEŁNA ENERGII

Sztuka towarzyszyła ludziom od samego początku. Marlena Zielińska, która zapoznała uczestników z 
Istniała już w czasach, kiedy jeszcze nie miała imienia. podstawowymi technikami oraz zasadami kompozycji 
Do dziś odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Otacza obrazów.Pod czujnym okiem malarkidziecizostały 
go codziennie i powoli, lecz „nienachalnie” kształtuje zabrane w podróż do świata sztuki, a dzięki jej poradom 
jego światopogląd. Nie zmuszana bierze także czynny na płótnach powstawały barwne obrazy.Motywem 
udział w kształtowaniu młodego człowieka. Uczy go większości prac był lokalny krajobraz. Skupienie na 
widzieć świat innymi oczami. Potrafi również uwrażliwiać twarzach i cisza świadczyły zaś o dużym zaangażowa-
na pewne aspekty codziennego życia oraz otaczającej niu w proces tworzenia. 
rzeczywistości.
Możliwość codziennego obcowania ze sztuką mieli 
uczestnicy warsztatów twórczości regionalnej zorgan-
izowanych przez Stowarzyszenie LGD „Puszcza 
Kozienicka”. 
Warsztaty zostały skierowane do wychowanków 
Placówki Socjalizacyjnej „Panda” z Kozienic,  grupuc-
zniów z Zespołu Placówek Oświatowych w 
Sieciechowie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 

Warsztaty dotyczące haftu prowadziła Pani Barbara 
Drachal. Podczas zajęć dzieci mogły zapoznać się z 
historią hafciarstwa oraz wzorami wykorzystywanymi we 
współczesnej twórczości. Uczniowie zostali wyposażeni 
także we wszelkie niezbędne materiały i akcesoria do 
tworzenia małych dzieł sztuki. W twórczości dzieci 
przeważały wzory zaczerpnięte z natury.

Magnuszewie, Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą 
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i 
Ryczywole. Zajęcia przeprowadzone zostały na prze-
strzeni trzech miesięcy od lutego do kwietnia 2012 roku. 
Spotkania dotyczące rzeźby poprowadzili twórcy ludowi 
- Stanisław Grudzień oraz Zbigniew Kurasiewicz. 
Zgodnie z założeniami warsztatów dzieci zapoznały się 

Na zakończenie warsztatów uczestnicy wymienili  się 
doświadczeniami oraz pozyskanymi wrażeniami. 
Odbyła się także prezentacja wykonanych prac i 
zdobytych umiejętności.Wspólnie oceniono dokonania 
artystyczne. Zajęcia sprawiły dzieciom mnóstwo 
radości, a kreatywność i swoboda artystyczna małych 
twórców zaskoczyła nawet samych prowadzących.
Słowa podziękowania kierujemy  w stronę dyrekcji szkół, 
placówek oświatowych jak również twórców ludowych, 
bez których trudno byłoby zorganizować warsztaty. 
Wśród nich znaleźli się między innymi panie: Lidia z definicją rzeźby jako dziedziny sztuki, uczyły się 
Sikorska PSP Nowa Wieś, Zofia Karaś Placówka rozróżniać materiały i narzędzia charakterystyczne dla 
Socjalizacyjna Panda,  Marianna Fusiek PSP w różnych form rzeźbiarskich. Kształcąc umiejętność 
Ryczywole, Aldona Zimna Zespół Placówek praktycznego wykorzystania narzędzi  do realizacji 
Oświatowych w Sieciechowie, Edyta Lusarczyk Zespół własnej wizji artystycznej – uczniowie doświadczali 
Szkól w Grabowie nad Pilicą, Lidia Ciża Zespół Szkół i etapów tworzenia konstrukcji rzeźbiarskiej. Artyści 
Placówek Oświatowych w Magnuszewie oraz twórcy opowiedzieli także zgromadzonym o swojej pracy 
ludowi: Marlena Zielińska – malarka, Barbara Drachal – twórczej oraz ciekawostkach z nią związanych. Młodzież 
hafciarka, koronkarka, Zbigniew Kurasiewicz – rzeź-z zaciekawieniem wysłuchała gości a przygoda z dłutem 
biarz.zaowocowała pięknymi rzeźbami. 

Aleksandra Wieczorek, Izabela ŚmietankaTajniki sztuki malarskiej odkrywała przed dziećmi Pani 

Ze sztuką na ty -  czyli o warsztatach twórczości regionalnej słów kilka „Cudze chwalicie, swego nie znacie”,
czyli II Festyn Rodzinny w Magnuszewie

W niedzielę 29 kwietnia odbył się już tradycyjnie II Wyroby haftowane prezentowały panie: Zofia 
Festyn Rodzinny,  prezentujący zwyczaje kulinarne oraz Siarniewicz, Teresa Leszczyńska, Maria Strachota, 
dorobek artystyczny całego regionu. Tym razem jednak Joanna Szczudlińska oraz Lucyna Kudlak. Wśród nich 
zaproszonych mieszkańców gości ła Ziemia znaleźć można było zarówno tradycyjne serwety, ale i 
Magnuszewska. poduszki, które swoją strukturą kusiły aby położyć na nie 
Organizatorami spotkania było stowarzyszenie Lokalna głowę. A dzięki wplecionym, haftowanym ornamentom 
Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz samorząd przenosiły nas w sentymentalny klimat ludowej chaty.
gminy Magnuszew. Przybyłych na tę uroczystość gości Stoły uginały się od regionalnych specjałów oraz 
powitał serdecznie Wójt Gminy Magnuszew Pan Henryk domowych wypieków i potraw.
Plak oraz Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Pan 
Marek Przedniczek.

Chleb ze smalcem, swojskie wędliny oraz rozmaite 
ciasta zapraszały zapachem do stołu. Tradycyjnie nie 
zabrakło też nalewek robionych według starych, 
sprawdzonych receptur.  Chętnych do degustacji nie 
zabrakło. 
Koło gospodyń z Wilczkowic Dolnych prezentowało 

Podczas wystawy możnabyło zapoznać się nie tylko z 
różnorodne wypieki oraz białe sery wytwarzane tradycyj-

potrawami kuchni regionalnej, ale również podziwiać 
ną metodą, których smak każdy z nas pamięta z dzie-

dzieła ludowych artystów .
ciństwa.

Pani Helena Szamańska – jej pasją jest malarstwo. Z 
zamiłowaniem tworzy także biżuterię, dzierga koronki a 
w wolnych chwilach podgląda świat przez obiektyw 
aparatu fotograficznego.
Pan Zbigniew Kurasiewicz – rzeźbiarz. Pomysły na swe 
rzeźby czerpie artysta z własnej wyobraźni oraz podg-
lądając prace innych twórców. Koncepcje podsuwa mu 
również sama struktura materiału. Najczęstszym 
tematem jego prac są zwierzęta oraz postacie ludzkie 
ukazywane także za pomocą techniki płaskorzeźby.

Na stoisku Pani Ireny Zielińskiej skosztować można było 
ogórków małosolnych, kiszonych naturalnie w glinian-
ych naczyniach z użyciem źródlanej wody i wyselekcj-
onowanych przypraw. 
Pani Danuta Kawecka przygotowała smalec oraz 
domowy pasztet a własnoręcznie zrobione kanapki były 
niesamowicie aromatyczne i  smaczne.
Obok Pani Zofia Kocyk prezentowała pełne witamin soki 
z lokalnych darów natury – malin, żurawiny oraz czarnej 
porzeczki.
Pani Katarzyna Sikora przyciągała do stoiska apet-

Niezwykłe wyroby z lnu, tkaniny, w której włókna wple- ycznym swojskim winem oraz dżemami pachnącymi 
ciono całe wieki historii prezentowały panie Helena soczystymi owocami z okolicznych lasów i pól.
Dudek oraz Maria Dąbrowska. Przepięknie tkane  Pani Janina Krześniak częstowała zgromadzonych 
serwety i obrusy przyciągały zarówno swoją elegancją zwyczajową kapustą z grochem. Daniem często 
jak i skromnością. Pokryte zaś kolorowymi haftami zapomnianym, które niegdyś obowiązkowo pojawiało 
stawały się kompletnymi dziełami sztuki. się na wigilijnych stołach.
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BIULETYN INFORMACYJNY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA”

Biuro LGD:
ul. Radomska 23,
26-900 Kozienickie

Telefon:
601 217 102,
48 366 18 99

www.lgdkozienice.pl,
e-mail: biuro@lgdkozienice.pl

Nr 5/2011

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dzień dzisiejszy i jutro działania osi 4 LEADER
Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Puszcza  Na zakończenie spotkania sformułowano wnioski, które 
Kozienicka" na ziemię magnuszewską przybyli przed- pojawiły się podczas dyskusji. Urząd Marszałkowski 
stawiciele LGD z terenu Południowego Mazowsza. zadeklarował się do skrócenia czasu oceny małych 
Kon fe renc ję  swo ją  obecnośc ią  uśw ie tn i l i :  projektów.  Uczestnicy spotkania zaproponowali aby w 
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego -Janina przyszłości organizować więcej tego typu spotkań. 
Ewa Orzełowska oraz Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich- Radosław 
Rybicki.  Celem spotkania była wymiana doświadczeń i 
poszukiwanie nowych rozwiązań w trosce o sprawne 
wdrażanie LSR. Spotkanie rozpoczął wójt gminy 
Magnuszew Henryk Plak .  W kilku zdaniach przedstawił 
piękno ziemi magnuszewskiej oraz problemy z jakimi się 
boryka,  jednocześnie podziękował gościom za przybyc-
ie. Spotkanie poprowadził prezes LGD „Puszcza 
Kozienicka” Marek Przedniczek. Pierwsza część 
spotkania dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie 

Należy wyraźnie podkreślić, że Lokalne Grupy Działania 
stały się bardzo ważnym partnerem dla Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, a tego typu spotkania 
stanowią doskonałe” okazje” do wymiany informacji i 
doświadczeń.
Mamy nadzieje, że wiedza zdobyta podczas spotkania  
przyczyni się do efektywnego  wykorzystania środków  
dostępnych w ramach osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Izabela Śmietankarealizacji małych projektów oraz problemów związanych 
ze sformalizowana  i długa ocena rozpatrywania małych 
projektów. Pani Janina Orzełowska udzieliła odpowiedzi 
na pytania dotyczące działań jakie podejmuje samorząd  
województwa aby usprawnić wdrażanie wniosków na 
małe projekty. W podobnym tonie brzmiała wypowiedz 
Radosława Rybickiego. Przedstawił on także tematy 
dotyczące wykorzystania śródków  finansowych  
przeznaczonych na realizację LSR, kontroli urzędu 
marszałkowskiego w LGD w 2012roku.  Głos w dyskusji 
zabrał również prezes LGD Razem dla Radomki Cezary 
Nowek omówił temat współpracy miedzy lokalnymi 
grupami . Starał się przedstawić korzyści ze współpracy. 
Przedstawił propozycje projektów do wspólnego 
redagowania.

Pan Sławomir Grzęda prezentował tradycyjne wyroby przyjęty  przez mieszkańców. Wzięły w nim udział całe 
wędliniarskie, wędzone według starych, rodzinnych rodziny a każdy znalazł coś dla siebie.
receptur, które kusiły swoim zapachem. Pachnące 
jałowcem kiełbasy oraz soczyste szynki zniewalały 
swym wyjątkowym i niepowtarzalnym smakiem.
Pani Krystyna Kowalczyk polecała zgromadzonym 
świeżo przyrządzone pieczywo. Tutaj królował chleb -  
tradycyjnie wypiekany na zakwasie, który otrzymał 
pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy produkt roku 
w kategorii Mazowieckie Produkty Żywnościowe, 
Wyroby Piekarniczo – Cukiernicze i inne wyroby mączne 
za chleb staropolski. 
Grupa producentów „Nasz Owoc” z Magnuszewa 
zaprezentowała kosze pełne lokalnych owoców i 
w a r z y w,  u p r a w i a n y c h  p r z e z  r o l n i k ó w  o  
wielopokoleniowych tradycjach.
Czas podczas spotkania umilały zgromadzonym recital 
zespołu „Melodia” oraz występ kabaretu „Na chwilę”.
Nie zabrakło również konkursów z nagrodami. Pierwsi 
do rywalizacji stanęli najmłodsi. Pod czujnym okiem Pani 
Heleny Szamańskiej dzieci wykonywały prace 
rysunkowe dotyczące festynu. Za swoje zaangażowanie 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami oraz 
drobnymi upominkami.

Tak miłe spędzenie niedzielnego popołudnia nie byłoby 
możliwe gdyby nie wsparcie wielu osób. Gorąco 
dziękujemy wszystkim za zrozumienie, pomoc 
merytoryczną, za poświęcony czas i zaangażowanie.

Aleksandra Wieczorek, Izabela Śmietanka

Swoje dzieła sztuki regionalnej prezentowali:
Helena Szamańska – malarka, koronkarka, Zbigniew 
Kurasiewicz – rzeźbiarz, Helena Dudek – wyroby z lnu, Kolejny konkurs to rywalizacja dorosłych uczestników 
Maria Dąbrowska – haftowane wyroby dekoracyjne z spotkania. Pod czujnym okiem prowadzącej Renaty 
lnu, Zofia Siarniewicz – haft,  Teresa Leszczyńska – haft, Wołos uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat 
Maria Strachota – haft, Joanna Szczudlińska – haft obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Pytania 
krzyżykowy, Lucyna Kudlak –haft krzyżykowy.odnosiły się zarówno do tradycji jak i historii regionu. Nie 

ominęły także tematu zasobów materialnych ziemi 
Wytwórcy produktów lokalnych:kozienickiej oraz jej mieszkańców.  Mimo wysokiego 
Koło gospodyń z Wilczkowic Dolnych – ciasta, sery;  poziomu przygotowania uczestnicy napotykali na swej 
Irena Zielińska – ogórki małosolne; Danuta Kawecka – drodze także trudne pytania, które nie pozbawiały ich 
smalec wiejski, pasztet swojski; Zofia Kocyk – soki jednak dobrego humoru. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
owocowe; Katarzyna Sikora – wino swojskie, dżemy; nagrody, które miejmy nadzieję zdopingują ich do 
Janina Krześniak – kapusta z grochem; Sławomir pogłębiania swej wiedzy na ten temat.
Grzęda wyroby wędliniarskie; Zakład piekarsko – Festyn Rodzinny w Magnuszewie, został bardzo miło 
ciastkarski Kowalczyk Krystyna; Nasz Owoc sp. z o.o.

Powitanie gości przez prezesa LGD „Puszcza 
Kozienicka” Marka Przedniczka

Uczestnicy spotkania
  TELEWIZJA INTERNETOWA W LGD!!!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na naszej stronie działa już telewizja internetowa. Celem przedsięwzięcia jest 
zaprezentowanie zarówno działalności naszego Stowarzyszenia, jak i atrakcyjności Ziemi Kozienickiej.
Telewizja internetowa stanowi przegląd aktualnych wydarzeń. Chcemy relacjonować dla Państwa imprezy, zebrania, wydarzenia 
sportowe, przedstawienia, które miały miejsce na terenie powiatu kozienickiego. Nie musicie wychodzić z domu, aby być tam razem 
z nami.
Zwracamy się także do Państwa z propozycją współtworzenia naszej telewizji internetowej. Możecie Państwo za pośrednictwem 
drogi elektronicznej przesyłać do nas materiały, które zostaną następnie wykorzystane. Ponadto będą one zamieszczane bezpłat-
nie na stronie Stowarzyszenia. Materiały prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@lgdkozienice.pl
Serdecznie zapraszamy do oglądania. Liczymy także na Państwa udział i zaangażowanie.  

  

  

  


