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SWOJSKIE KLIMATY

Pierwsza sobota grudnia by³a dla nas wytê¿onym dniem 
pracy.  To w³aœnie tego dnia zorganizowaliœmy pierwsz¹ 
wystawê   tradycji kulinarnych oraz dorobku arty-
stycznego mieszkañców naszego  regionu. Na kilka 
godzin œwietlica spó³dzielni mieszkaniowej zamieni³a siê 
w  jarmark ludowy.   

Po prawej stronie od 
wejœc ia  us tawi l i  s iê  
wytwórcy  produktów 
lokalnych. Na ich stoi-
s k a c h  m o ¿ n a  b y ³ o  
podziwiaæ oraz kosztowaæ 
wyroby wykonane wg  
tradycyjnych receptur w 
oparciu o produkty ziemi 
kozienickiej. Sto³y ugina³y 
siê od  swojskich wêdlin, 
ciast, miodów, wyrobów 
p i e k a r n i c z y c h  o r a z  
nalewek.

Krystyna Kowalczyk - wyroby piekarnicze
produkowane w oparciu o tradycyjne receptury

S³awomir Grzêda - lokalne wyroby wêdliniarskie

Ko³o Nowoczesna Gospodyni - soki i nalewki z
Puszczy Kozienickiej

Grupa Producencka Nasz Owoc - owoce i warzywa z 
magnuszewskich pól
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Lew¹ czêœæ oraz œrodek sali zajêli nasi twórcy regionalni. 
Ich prezentacje obejmowa³y  m.in.: koronkarstwo, haft, 
malarstwo i rzeŸbê.  Stoiska wystawowe  mieni³y siê 
subtelnymi koronkami o delikatnych wzorach, intrygu-
j¹cymi obrazami i realistycznymi dzie³ami sztuki rzeŸbia-
rskiej. Motywy wiêkszoœci prac zosta³y zaczerpniête z 
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.  Nie brakowa³o element-
ów krajobrazu i postaci  mieszkañców regionu.

Leokadia Styœ
- malarstwo rodzajowe

Zbigniew Kurasiewicz
- rzeŸba w drewnie

RzeŸba pe³na i p³askorzeŸba - Józef Kondeja
- tematyka zoomorficzna i kultowa

Andrzej Zieliñski - malarstwo (martwa natura i pejza¿) 
oraz rzeŸba w drewnie

RzeŸba w drewnie i malarstwo (pejza¿ i martwa natura)

Helena Szamañska - lokalne rêkodzie³o artystyczne

Genowefa ŒledŸ, Anna D¹browska - malarstwo

Hafciarka i koronkarka z Kozienic - W³adys³awa 
Barbara Drachal

c.d. na stronie 7
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W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê pytaniami dotycz¹cy- i trybu przyznawania oraz wyp³aty pomocy finansowej w 
mi generowania dochodów w ma³ych projektach ramach dzia³ania "Wdra¿anie lokalnych strategii 
oraz umów nabywania prawa do utworu kwalifi- rozwoju" objêtego Programem Rozwoju Obszarów 
kowanego poni¿ej umieszczamy wyjaœnienia: Wiejskich na lata 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 138 poz. 
Interpretacje zapisów dotycz¹cych generowania 868 z póŸn. zm.) pomoc na ma³e projekty przyznaje siê w 
dochodów w zwi¹zku z realizacj¹ ma³ego projektu w  formie refundacji czêœci kosztów, które s¹ uzasadnione 
przypadku operacji nie inwestycyjnych.  zakresem realizacji ma³ego projektu, niezbêdne do 

W przypadku realizacji operacji nie inwestycy- o s i ¹ g n i ê c i a  j e g o  c e l u  o r a z  r a c j o n a l n e .
jnej dopuszczalny poziom dochodów generowanych w W zwi¹zku z powy¿szym zakup od autora rzeczowych 
zwi¹zku z realizacj¹ ma³ego projektu nie mo¿e przekro- praw maj¹tkowych jest mo¿liwy w przypadkach uzasa-
czyæ wysokoœci wk³adu w³asnego Wnioskodawcy w dnionych zakresem realizacji ma³ego projektu oraz gdy 
finansowanie projektu tj. zgodnie z instrukcj¹ do wniosku jest niezbêdny do osi¹gniêcia celu. Przypadek w którym 
o przyznanie pomocy wysokoœci kwoty stanowi¹cej ukrytym celem by³oby wykorzystanie zakupionych praw 
ró¿nicê pomiêdzy sum¹ kosztów ca³kowitych a wniosko- maj¹tkowych poza projektem stanowi³by tworzenie 
wan¹ kwot¹ pomocy. Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ sztucznych warunków przyznania pomocy, o których 
Wnioskodawca realizuj¹cy operacjê nie inwestycyjn¹ mowa w art. 4 ust. 8 rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 
nie jest zobowi¹zany do utrzymania celów projektu 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiaj¹cego 
przez okres 5 lat licz¹c od dnia przyznania pomocy. szczegó³owe zasady wykonania rozporz¹dzenia Rady 
Zatem dopuszczalny poziom dochodów generowanych (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia 
w zwi¹zku z realizacj¹ ma³ego projektu w tym przypadku procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodnoœci 
bêdzie odnosi³ siê bezpoœrednio do efektów danej w zakresie œrodków wsparcia rozwoju obszarów 
operacji. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ najwa¿niejsz¹ wiejskich. W przypadku uzyskania korzyœci sprzecznych 
kwesti¹ w tym przypadku jest unikniêcie podwójnego z celami wsparcia, nie naruszaj¹c przepisów szczegó-
finansowania. ³owych, nie dokonuje siê na rzecz beneficjentów 
Natomiast w przypadku realizacji operacji inwesty- ¿adnych p³atnoœci.
cyjnych (np. utworzenie wypo¿yczalni sprzêtu turystycz- Analogicznie zakup jednorazowej licencji jest mo¿liwy w 
nego) mo¿liwe jest pobieranie pe³nych op³at w okresie przypadku, gdy zakres operacji nie uzasadnia zakupu 
zwi¹zania celem, który wynosi 5 lat licz¹c od dnia praw maj¹tkowych. Realizacja projektu, w którym 
przyznania pomocy. Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze, ¿e ukrytym celem by³oby wykorzystanie powsta³ego utworu 
ceny ustalone przez Wnioskodawcê nie mogê byæ poza projektem i przysparzanie w ten sposób korzyœci 
barier¹ dla osi¹gniêcia i utrzymania celów projektu, który maj¹tkowych równie¿ stanowi³by przypadek tworzenia 
ma w pierwszej kolejnoœci przyczyniæ siê do rozwoju sztucznych warunków przyznania pomocy, o których 
turystyki (w podanym powy¿ej przyk³adzie). mowa w art.4 ust 8 rozporz¹dzenia Komisji(WE) nr 

Rodzaje umów na podstawie których benefi- 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. Nale¿y podkreœliæ, ¿e 
cjent powinien nabywaæ prawa do utworu kwalifiko- kwalifikowalnoœæ ka¿dego planowanego do poniesienia 
wanego w ramach „ma³ych projektów”.    Zgodnie z § 4 kosztu rozpatruje siê indywidualnie tylko i wy³¹cznie w 
ust.1 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z stosunku do operacji, której ten koszt dotyczy.
dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegó³owych warunków  Irena Bielawska

Centrum Promocji Sztuki „GALERIA” w Kozienicach popularyzacja polskiej sztuki ludowej oraz inspirowanie 
powsta³o w 2003 r. z inicjatywy grupy Twórców Ludowych i merytoryczna opieka nad artystami. Twórcy „GALERII” 
i dziêki przychylnoœci Burmistrza Gminy Kozienice . bior¹ udzia³ w wielu imprezach na terenie ca³ego kraju 
„GALERIA” przyjmuje wszystkich twórców którzy chc¹ np. Dzieñ Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie, 
zaprezentowaæ swoje prace. W Centrum Promocji  Jarmark Twórców Ludowych w I³¿y, wspó³pracuj¹ z 
Sztuki organizowane s¹ œrednio 3 wystawy zbiorowe lub Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Siedzib¹ Grupy 
indywidualne. Twórcy przedstawiaj¹ rzeŸbê, malarstwo jest Wie¿a przy Muzeum w Kozienicach gdzie mo¿na 
na p³ótnie i na szkle, hafty krzy¿ykowe, gobelinowe, podziwiaæ prace twórców codziennie (oprócz ponie-
koronkarstwo, ceramikê i wiklinê. Najwa¿niejszym celem dzia³ku) .Wstêp wolny.
Centrum jest kultywowanie tradycji regionalnej, ochrona i 

CENTRUM PROMOCJI SZTUKI

MA£E PROJEKTY BEZ TAJEMNIC

ZIEMIA KOZIENICKA PE£NA ENERGII
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Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach w ramach dzia³ania Ma³e projekty na kwotê 141 387,62z³.
dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju dla Poni¿ej prezentujemy listê rankingow¹ operacji, zgod-
operacji "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw", nych z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju dla obszaru Lokalnej 
"Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej" oraz Grupy Dzia³ania „Puszcza Kozienicka”, które zosta³y 
„Ma³e projekty” zosta³ zakoñczony. Do biura Lokalnej z³o¿one w ramach przeprowadzonego w dniach   
Grupy Dzia³ania „Puszcza Kozienicka” wp³ynê³o 6 15.09.2011 do 14.10.2011r. naboru wniosków w ramach 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania PROW 2007-2013 Dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw na ³¹czn¹ strategii rozwoju dla operacji, w ramach dzia³ania 
kwotê 1 237 243z³, 6 wniosków o przyznanie pomocy w Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, Ró¿nicowanie 
ramach dzia³ania Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej oraz Ma³e Projekty.
nierolniczej na ³¹czn¹ kwotê 456 472z³ oraz 8 wniosków 

Listy rankingowe wniosków wybranych do finansowania w naborze trwaj¹cym od 15.09.2011r.-14.10.2011r.

L.P Nazwa i adres beneficjenta Tytu³ projektu
Wnioskow

ana kwota

Wartoœæ 

operacji
Pkt.

1
Marek Œlipski, Garbatka-

Letnisko

Wzrost konkurencyjnoœci i zwiêkszenie 

poziomu zatrudnienia poprzez zakup sprzêtu 

rehabilitacyjnego oraz medycyny estetycznej.

33 722 z³ 73 760 z³ 31,6

2
Jaros³aw Kuty, Mozolice 

Ma³e, Sieciechów

Wzrost dochodu z dzia³alnoœci pozarolniczej 

poprzez budowê silosów i zakup urz¹dzeñ 

niezbêdnych do odpowiedniego 

przechowywania i przetwarzania warzyw.

42 200 z³ 103 812 z³ 31

3

Stanis³aw Buczek, 

Wilczkowice Dolne, 

Magnuszew

Uzyskanie dochodu z dzia³alnoœci 

pozarolniczej – przetwarzanie i 

konserwowanie owoców i warzyw poprzez 

zakup nowoczesnych maszyn.

100 000 z³ 264 485 z³ 26,5

4
El¿bieta Pachocka, 

Kozio³ek, Grabów n/Pilic¹

Wzrost dochodu z dzia³alnoœci pozarolniczej 

poprzez œwiadczenie us³ug dla ludnoœci.
80 550 z³ 198 157 z³ 26

5

Dariusz Zawodnik, 

Zwierzyniec, Grabów 

n/Pilic¹

Wzrost dochodu z dzia³alnoœci pozarolniczej 

poprzez utworzenie firmy zajmuj¹cej siê 

zagospodarowaniem zieleni.

100 000 z³ 271 893 z³ 24,8

6
Wies³aw Cieœlik, Kocio³ki, 

Kozienice

Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci 

nierolniczej – us³ugi dla rolnictwa.
100 000 z³ 276 873 z³ 23,1

456 472 z³ 1 188 980 z³

1

Rzymsko-ka loticka  Parafia  

Œw. Maksymi l iana, Bogucin, 

Garbatka-Letnisko

Zagospodarowanie terenu wokó³ koœcio³a  w 

Bogucinie - przebudowa chodników i  dróg 

wewnêtrznych.

24 969 z³ 43 674 z³ 28,4

2

Stowarzyszenie Przyjació³ 

Garbatki , Garbatka-

Letnisko

Moja  Garbatka  – wydajemy ks i¹¿kê spo³eczno-

kultura ln¹.
13 578 z³ 23 859 z³ 26,7

3

Parafia  Rzymsko-Katol icka  

pod wezwaniem Œw. 

Bart³omieja  w Brzózie, 

G³owaczów

Zagospodarowanie przestrzeni  wokó³ 

zabytkowej Kapl icy pod wezwaniem Matki  

Bo¿ej Ró¿añcowej w Brzózie.

25 000 z³ 40 000 z³ 26,3

4

Stowarzyszenie 

Kawaleryjskie im. 22 Pu³ku 

U³anów Podkarpackich,  

Garbatka-Letnisko

Mundury his toryczne – kul tywujemy tradycje. 6 769 z³ 11 895 z³ 26

5

Stowarzyszenie Przyjació³ 

Garbatki , Garbatka-

Letnisko

Oznakowanie loka lnego dziedzictwa 

kul turowego.
6 543 z³ 11 498 z³ 25,1

6
Sebastian Pietruszka, 

Kozienice

Turystyka  rowerowa - wypo¿ycza lnia  

rowerów.
24 428 z³ 34 898 z³ 25

7

Bibl ioteka  Publ iczna  Gminy 

Kozienice im. Ks . F. 

Siarczyñskiego, Kozienice

Spotkajmy s iê w bibl iotece. 18 900 z³ 27 000 z³ 23,6

8
Danuta  Pietruszka, 

Kozienice

Wyposa¿enie sa l i  gimnastycznej w 

urz¹dzenia  sportowe i  udostêpnienie 

sprzêtu mieszkañcom i  turystom.

21 198 z³ 37 248 z³ 23,4

141 385 z³ 230 072 z³

Dzia³anie: "Ma³e Projekty"

Dzia³anie: "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej"

ZIEMIA KOZIENICKA PE£NA ENERGII

1 835 tys. NA ROZWÓJ GOSPODARCZY
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L.P Nazwa i adres beneficjenta Tytu³ projektu
Wnioskowan

a kwota

Wartoœæ 

operacji
Pkt. Uwagi

1

Magdalena Kozak, 

B¹kowiec, Garbatka-

Letnisko

Wzrost konkurencyjnoœci firmy poprzez 

rozwój dzia³alnoœci gospodarczej 

polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug w nowo 

wybudowanym obiekcie gastronomiczno-

hotelowym.

300 000 z³ 2 911 866 z³ 34

2
Renata Wo³os, 

Stanis³awice, Kozienice

Podwy¿szenie konkurencyjnoœci 

przedsiêbiorstwa i zwiêkszenie poziomu 

zatrudnienia poprzez wybudowanie centrum 

konferencyjno-szkoleniowego.

200 000 z³ 540 804 z³ 31,8

3
Marcin Gola, Cudów, 

Kozienice

Podwy¿szenie pozycji konkurencyjnej 

poprzez zakup specjalistycznych urz¹dzeñ do 

obs³ugi uk³adów klimatyzacji 

samochodowej.

91 765 z³ 183 530 z³ 28,3

4
Artur Szaraniec, 

Magnuszew

Pobudzenie rozwoju spo³eczno-

gospodarczego poprzez utworzenie 

wyspecjalizowanego zak³adu œlusarskiego 

oraz wyrównanie szans rozwojowych 

terenów wiejskich.

153 290 z³ 377 095 z³ 28

Nie mieœci 

siê w 

limicie 

œrodków

5
Ma³gorzata Marchewka, 

Mniszew, Magnuszew

Wzrost konkurencyjnoœci, zwiêkszenie 

poziomu zatrudnienia poprzez zakup 

samochodu, powiêkszenie powierzchni 

sklepu oraz zagospodarowanie terenu.

192 188 z³ 472 786 z³ 24

Nie mieœci 

siê w 

limicie 

œrodków

6
Mateusz Szel¹g, 

Magnuszew

Zakup maszyny do recyklingu foli oraz 

maszyny do produkcji foli stretch.
300 000 z³ 738 000 z³ 22,5

Nie mieœci 

siê w 

limicie 

œrodków

1 237 243 z³ 5 224 081 z³

Dzia³anie: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw"

Ju¿ wkrótce ruszy nowy nabór wniosków o przyznanie rekreacyjnych lub sportowych zwi¹zanych z promocj¹ 
pomocy w ramach dzia³ania „Ma³e Projekty”. lokalnych walorów,
W drugiej po³owie I kwarta³u 2012 roku zostanie prze- 4. Zagospodarowania przestrzeni publicznej z wy³¹-
prowadzony nabór wniosków dla mieszkañców obszaru czeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowy-
dzia³ania naszego Stowarzyszenia. Limit dostêpnych ch i wojewódzkich;
œrodków w danym naborze wynosi 400 000z³. 5. Promocji i organizacji lokalnej twórczoœci kulturalnej 

lub aktywnego trybu ¿ycia, z wy³¹czeniem remontu i 
O pomoc mog¹ ubiegaæ siê: budowy budynków mieszkalnych,
-osoby fizyczne, które s¹ obywatelami pañstwa cz³on- 6. Promocji lokalnej przedsiêbiorczoœci,
kowskiego UE, s¹ pe³noletnie, które maj¹ miejsce 7. Remontów po³¹czonych z modernizacj¹ lub wyposa-
zamieszkania na obszarze objêtym LSR lub wykonuj¹ ¿eniem istniej¹cych œwietlic wiejskich oraz innych 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na tym obszarze; obiektów, pe³ni¹cych ich funkcjê, oraz zagospodarow-
-osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposia- ania terenu przylegaj¹cego do tych obiektów;
daj¹ce osobowoœci prawnej, którym ustawy przyznaj¹ 8. Utworzenia lub zmodernizowania punktów informacji 
zdolnoœæ prawn¹, je¿eli posiadaj¹ siedzibê na obszarze turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron 
objêtym LSR lub prowadz¹ dzia³alnoœæ na tym obszarze, internetowych zwi¹zanych tematycznie z ofert¹ tury-
z wy³¹czeniem województwa oraz wojewódzkich styczn¹ obszaru objêtego LSR, przygotowania 
samorz¹dowych jednostek organizacyjnych. i wydania folderów oraz innych publikacji informacyjnych 

i promocyjnych dotycz¹cych obszaru objêtego LSR,
Pomoc mo¿e byæ przyznawana w zakresie: 9. Budowy, odbudowy, przebudowy, remontu po³¹czone-
1. Udostêpniania urz¹dzeñ i sprzêtu, z wy³¹czeniem go z modernizacj¹, zagospodarowaniem lub oznako-
œrodków transportu napêdzanych mechanicznie, waniem obiektów ma³ej infrastruktury turystycznej i 
2. Organizacji szkoleñ i innych przedsiêwziêæ o charak- rekreacyjnej oraz wyposa¿ania obiektów pe³ni¹cych 
terze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wy³¹czeniem hoteli, 
obszaru objêtego LSR, innych ni¿ realizowane w ramach moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
dzia³ania, o którym mowa wart. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10. Promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpie-
dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów czenia lub oznakowania cennego, lokalnego dziedzic-
wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego twa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególnoœci 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów obszarów objêtych poszczególnymi formami ochrony 
Wiejskich, oraz z wy³¹czeniem szkoleñ po³¹czonych z przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
promocj¹ towarów lub us³ug okreœlonego 11. Zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
przedsiêbiorcy, historycznego przez:
3. Organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych,   a. odbudowê, renowacjê, restauracjê albo remont lub 

MA£E PROJEKTY - NOWY NABÓR

ZIEMIA KOZIENICKA PE£NA ENERGII
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oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków jakoœci, innych ni¿ realizowane w ramach dzia³ania, o 
lub objêtych ewidencj¹ zabytków, którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 
b. remont lub wyposa¿enie istniej¹cych muzeów lub 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
innych obiektów pe³ni¹cych ich funkcje, udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
c. kultywowanie: rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- miejscowych tradycji, obrzêdów i zwyczajów, d. budowê, adaptacjê lub wyposa¿enie niemieszkalnych 
- jêzyka regionalnego i gwary, obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowad-
- tradycyjnych zawodów i rzemios³a, zenia sprzeda¿y produktów lub us³ug lokalnych,
d. prowadzenie badañ nad obszarem wdra¿ania LSR, e. budowê, adaptacjê lub wyposa¿enie niemieszkalnych 
innych ni¿ realizowane w ramach dzia³ania, o którym obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradyc-
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. yjnego wyrobu produktów lokalnych,
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em f. badanie rynku produktów lub us³ug lokalnych               
œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz – z wy³¹czeniem dzia³alnoœci rolniczej;
Rozwoju Obszarów Wiejskich; 13. Wykorzystania energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ 
12. Inicjowania powstawania, przetwarzania lub odnawialnych w celu poprawienia warunków prowa-
wprowadzania na rynek produktów i us³ug, których dzenia dzia³alnoœci kulturalnej lub gospodarczej, w tym 
podstawê stanowi¹ lokalne zasoby, tradycyjne sektory polegaj¹cej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, 
gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, z wy³¹czeniem dzia³alnoœci rolniczej.
historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produk-
tami lub us³ugami lokalnymi”, albo podnoszenie jakoœci Wysokoœæ pomocy nie mo¿e przekroczyæ 70% kosztów 
takich produktów lub us³ug przez: kwalifikowanych i nie wiêcej ni¿ 25 000 z³ na jeden ma³y 
a. udzia³ w targach i konkursach produktów lub us³ug projekt. Poziom dofinansowania dla danego benefi-
lokalnych, cjenta nie mo¿e przekroczyæ w okresie programowania 
b. promocjê produktów lub us³ug lokalnych, kwoty 100 000 z³. Zapraszamy do sk³adania wniosków.
c. uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach Micha³ Kusio

W£ASNA DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA SZANS¥ NA LEPSZE JUTRO

Od 1 wrzeœnia do koñca grudnia realizujemy projekt 15 osób bezrobotnych, 4 rolników, 15 osób zatrudnio-
„Zostañ Przedsiêbiorc¹! – Program edukacji biznesowej nych, 6 osób nieaktywnych zawodowo.  Szkolenia 
w powiecie kozienickim”. Jego wartoœæ wynosi 50 tys. i ukoñczy³o i zaœwiadczenia otrzyma³o 40 osób. 
jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Szkolenie przeprowadzone zosta³o w: Kozienicach, 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach Garbatce–Letnisko, Grabowie n/Pilic¹ i Magnuszewie.
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki - Priorytet IX W ramach projektu zosta³ opracowany i wydany pora-
Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, dnik ABC przysz³ego przedsiêbiorcy – jak krok po kroku 
Dzia³anie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jest to kompen-
obszarach wiejskich. dium wiedzy, która by³a tematem szkoleñ. Poradnik jest 
G³ówny cel projektu zosta³ okreœlony nastêpuj¹co: dostêpny w formie elektronicznej na stronie       
„upowszechnienie idei samozatrudnienia oraz przezwy-   oraz bezp³atnie w siedzibie 
ciê¿enie niekorzystnych zjawisk wystêpuj¹cych w naszego biura. (ul. Radomska 23, 26-900 Kozienice).
obszarze rozpowszechniania edukacji biznesowej W czasie trwania projektu odbywa³y siê dy¿ury konsul-
mieszkañców powiatu kozienickiego”. tanta ds. przedsiêbiorczoœci.        Projekt jest konty-
Projekt ma charakter informacyjno–szkoleniowy. nuowany w formie punktu konsultacyjnego dzia³aj¹cego 
Dotychczas zrealizowano cztery edycje szkoleñ z w Biurze Projektu (ul. Radomska 23). Porady obejmuj¹ 
zakresu podejmowania w³asnej dzia³alnoœci gospo- tematykê realizowan¹ podczas szkoleñ. Osoby zainte-
darczej. Uczestnikom przybli¿ono nastêpuj¹ce zagad- resowane rozpoczêciem dzia³alnoœci gospodarczej 
nienia: regulacje prawne, podstawy ksiêgowoœci, zapraszamy do skorzystania z naszych us³ug.
biznesplan i mo¿liwoœæ pozyskania wsparcia finansowe-
go na za³o¿enie mikroprzedsiêbiorstwa. Izabela Œmietanka
£¹cznie w spotkaniach wziê³o udzia³ 40 osób, z czego

www.lgdkozienice.pl

Zdjêcia z realizacji projektu
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Naprzeciw wejœcia rozstawiono scenê  a obok niej nasze Tradycyjnie nie zabrak³o konkursów z nagrodami. 
stoisko i prezentacjê grupy producenckiej "Nasz Owoc".  Pierwsi do rywalizacji stanêli najm³odsi. Pod czujnym 

okiem Pani Marleny Zieliñskiej dzieci wykonywa³y prace 
rysunkowe przedstawiaj¹ce najciekawsze elementy 
zaobserwowane na wystawie.  Ola Sot (lat 7) prawdo-
podobnie  zapatrzy³a siê 
na stoisko grupy "Nasz 
owoc" gdy¿  piêknie 
wyczarowa³a kredkami 
produkty  znajduj¹ce siê 
n a  t y m  s t o i s k u .  
Szczególnie apetycznie 
wygl¹da³o czerwone 
j a b ³ u s z k o .  K o m i s j a  
k o n k u r s o w a  k t ó r e j  
mery to ryczny  t r zon  
s t a n o w i l i  p a ñ s t w o  
Marlena i Andrzej Zieliñscy wybrali pracê Asi (11 lat). 
Zwyciê¿czyni otrzyma³a nagrodê któr¹ by³ zestaw  Na scenie wystêpowa³y zespo³y wokalne. Na naszym 
ma³ego rowerzysty (kask, œwiat³a, elementy odblaskowe stoisku zwiedzaj¹cy mogli  zaopatrzyæ siê w wydaw-
itp.). Wszyscy  uczestnicy za swoj¹ pracê i  wielkie nictwa informuj¹ce na temat funduszy unijnych jak 
zaanga¿owanie uhonorowani zostali paczkami zawiera-równie¿ skosztowaæ smacznych racuchów i nalewek 
j¹cymi drobne upominki i s³odycze.  wytworzonych w oparciu o tradycyjne receptury.  

Sadownicy z Magnuszewa  czêstowali  owocami  
pochodz¹cymi z ich sadów. Nasze stoisko wzbogacone 
zosta³o o materia³y promocyjne zaprzyjaŸnionej  LGD 
"Na Piaskowcu" z Szyd³owca.  Wœród goœci byli obecni 
przedstawiciele dwóch kolejnych partnerskich stowa-
rzyszeñ: "Razem dla Radomki" i "Wspólny Trakt".

Atmosferê tej cielesnej i duchowej uczty dope³nia³  œpiew 
i muzyka w wykonaniu lokalnych artystów estradowych. 
Prezentowa³y siê kolejno zespo³y wokalne:  "Relaks" , 

Kolejny konkurs to rywalizacja doros³ych uczestników 
festynu, tutaj trzeba by³o wykazaæ siê wiedz¹ g³ównie na 
temat obszaru objêtego Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju.  
Pytania zosta³y opracowane przez Izabelê Œmietanka    
- specjalistê ds. promocji.  Konkurs prowadzili: Marek 
Przedniczek i Renata Wo³os . Uczestnicy losowali 
zestawy, w których w sk³ad wchodzi³y 3 pytania.  
Odnosi³y siê one do tradycji,  historii,  ludzi i zasobów 
materialnych Ziemi Kozienickiej. Trudne pytania nie 
pozbawia³y uczestników humoru. Czêsto pomoc 

"Z³ota Jesieñ", "Pó³borzanki" oraz, Podró¿uj¹ca publicznoœci i prowadz¹cych umo¿liwia³a  szczêœliwe 
Filharmonia Pana  Marcina JóŸwika. Wykonawcy zakoñczenie. Poziom przygotowania wszystkich 
"dostroili" siê do klimatu panuj¹cego na wystawie. uczestników by³ bardzo wysoki. Zwyciêzcy otrzymywali 
Utwory muzyczne wspó³brzmia³y z dzie³ami sztuki atrakcyjne nagrody. Wszystkim uczestnikom dziêkujemy 
wystawianymi na stoiskach.   za udzia³ w konkursie i ¿yczymy dalszych sukcesów w 

pog³êbianiu swojej wiedzy.
Interesuj¹c¹ prelekcjê na temat Trzeci a zarazem najbardziej ekscytuj¹cy konkurs 
zwyczajów ludowych naszego polega³ na wyborze najatrakcyjniejszego stoiska 
regionu przedstawi³ pan Janusz spoœród wystawców tradycyjnych produktów ¿ywnoœc-
Karaœ, który na stoisku biblioteki iowych. Kupony  by³y dostêpne na naszym stoisku 
publicznej podpisywa³ swoje dzie³a  w prowadzonym przez Irenê Bielawsk¹ i Ma³gorzatê 
wydaniu ksi¹¿kowym. Pokaz slajdów Luœtyk . Zainteresowanie udzia³em w g³osowaniu 
przedstawiaj¹cych stroje ludowe przeros³o nasze najœmielsze oczekiwania. Oddano 
ciekawie wkomponowywa³ siê w ponad 200 wa¿nych g³osów. Komisja po przeliczeniu 
klimat panuj¹cy na wystawie.  kart   sporz¹dzi³a protokó³. Decyzj¹ publicznoœci za 

najatrakcyjniejsze stoiska uznano: ex aequo:  wystawê
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Puszcza Kozienicka”

wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Wiejskie Smaki - prosto z natury” masarni pana B¹bañca.  Kierowali nimi Wies³awa Kucharska oraz 
S³awomira Grzêdy z Grabowa nad Pilic¹ oraz wystawê Micha³ Kusio. Oprawê muzyczn¹ przygotowa³                 
nalewek „Ko³a Nowoczesna Gospodyni"  ze Stanis³awic. i prowadzi³ Piotr Mielcarzewicz. Materia³ telewizyjny        
Zwyciêzcy otrzymali nagrody z r¹k prezesa naszej LGD.   i radiowy z wystawy bêdzie dostêpny na naszej stronie 

internetowej  pod adresem,   . 
Zapraszamy do ogl¹dania. 
Najwa¿niejsze - goœcie. Wœród odwiedzaj¹cych 
wystawê mo¿na by³o zaobserwowaæ ca³y przekrój 
spo³eczny mieszkañców Kozienic i okolicznych 
miejscowoœci. Przybyli m³odsi i starsi, stoiska z 
wyrobami lokalnymi odwiedza³y ca³e rodziny. 
Zainteresowanie znacznie przeros³o nasze najœmielsze 
oczekiwania. Naszych goœci, dziêkuj¹c im serdecznie za 
przybycie, pragniemy jednoczeœnie przeprosiæ za 
niedogodnoœci zwi¹zane ze zbyt ma³¹ powierzchni¹ 
wystawow¹. Drugi raz, poprawimy siê.
Podsumowuj¹c nasz¹  pierwsz¹ wystawê pragniemy 
zaprosiæ zainteresowanych do udzia³u w kolejnym 
przedsiêwziêciu tego typu. Mamy nadziejê i¿ przepisy 
kulinarne uzyskane od wystawców stan¹ siê inspiracj¹ w 

Pan S³awomir otrzyma³ m.in.. zegar z ¿yczeniami przygotowaniach do nadchodz¹cych œwi¹t.
dalszych  sukcesów w prowadzeniu dynamicznie Jeœli chodŸ trochê uda³o siê nam spopularyzowaæ 
rozwijaj¹cego siê mikroprzedsiêbiorstwa. Jego firma tradycje kulinarne i dorobek artystyczny naszego 
wytwarza swoje towary w oparciu o tradycyjne receptury regionu to nasz cel zosta³ osi¹gniêty. Bêdziemy go w 
i lokalne surowce produkowane w sposób ekologiczny. przysz³oœci kontynuowaæ. 
Jest to przyk³ad godny naœladowania, a wyroby tej Do zobaczenia na drugiej wystawie produktów 
masarni s¹ godne polecenia. regionalnych jak równie¿ na innych tego typu 
Ca³oœæ imprezy pod wzglêdem medialnym obs³ugiwa³ przedsiêwziêciach realizowanych przez nasz¹ Lokaln¹ 
zespó³ m³odych adeptów sztuki dziennikarskiej w Grupê Dzia³ania.  
sk³adzie: Amelia Kurp, Norbert Kalinkowski, Artur Izabela Œmietanka

www.lgdkozienice.pl

Swoje dzie³a sztuki regionalnej prezentowali:
Leokadia Styœ - malarstwo, Zbigniew Kurasiewicz - rzeŸba, Genowefa ŒledŸ - malarstwo, Marlena Zieliñska - 
malarstwo i wyroby z drewna, Andrzej Zieliñski - rzeŸba, Eugenia Kuna - malarstwo,
Józef Kondeja - rzeŸba, Anna D¹browska - koronkarstwo, Stanis³aw Grudzieñ - rzeŸba,
Janina Górska - ozdoby œwi¹teczne wykonane rêcznie, Helena Szamañska - koronkarstwo i malarstwo, 
W³adys³awa Drachal - koronkarstwo.
Wytwórcy produktów lokalnych:
Nowoczesne Ko³o Gospodyñ Wiejskich - Stanis³awice (ciasta, kapusta z grochem itp.),
Ko³o Gospodyñ - Ruda (sery bia³e, ¿ó³te, biogs), Masarnia Kocio³ki -  Anna Cieœlik (wyroby wêdliniarskie),
S³awomir Grzêda (wyroby wêdliniarskie robione zgodnie z tradycj¹), Anna Kalbarczyk - "Nasz Owoc" (owoce i 
warzywa), Witold Adamski (miody), Robert Kowalczyk (piekarnia).

Izabela Œmietanka.

Marzeñ o które warto walczyæ.
 Radoœci, którymi warto siê dzieliæ,

 przyjació³ z którymi warto byæ
 i nadziei bez której nie da siê ¿yæ.

 Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2012
 oby nie by³ gorszy od minionego

 ale zdecydowanie lepszy
 w sprawach finansowych i zawodowych

¯yczymy, aby by³ to rok szczêœliwy w osobiste doznania, spe³ni³ zamierzenia i d¹¿enia zawodowe i 
spo³eczne oraz by przyniós³ wiele satysfakcji z w³asnych dokonañ.

Rada, Zarz¹d i pracownicy Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”
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