
Mamy już 5 lat!!! Festyn rodzinny „5, 10, 15”Chwaliliśmy się tym co mamy najlepsze !!!

Dobre praktyki dla rozwoju Ziemi Kozienickiej

5 lat pracy Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”

Impreza odbyła się w sobotę, 21 
czerwca na placu wokół kościo-
ła pw. Świętej Rodziny w Kozie-
nicach oraz w tamtejszym Cen-
trum Myśli św. Jana Pawła II. 
Zaproszenie skierowaliśmy do 
wszystkich mieszkańców obszaru 
naszego działania, ale szczegól-
nie do rodzin z dziećmi, na które 
czekało wiele atrakcji.     czyt. str. 3

W dniach od 06 do 08 czerwca 
gościliśmy partnerów litewskich 
– przedstawicieli LGD: „Radvi-
liszkio Liiideris” oraz  „Rase-
iniu Kraszto Bendrija”. Wizyta 
studyjna odbywała się w ramach 
międzynarodowego projektu 
współpracy pod nazwą Połu-
dniowe Mazowsze - Radviliszkis/
Raseiniai.                   czyt. str. 2
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Stowarzyszenie
Lokalna Gr
„Puszcza Kozienicka”

Biuro LGD 
"Puszcza Kozienicka"
ul. Radomska 23
26-900 Kozienice
tel. 601 217 102
48 366 18 99
www.lgdkozienice.pl
e-mail: biuro@lgdkozienice.pl

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

Album „Razem możemy więcej - 
5 lat pracy Stowarzyszenia LGD 
„Puszcza Kozienicka”,  stanowi  
podsumowanie naszych dotych-
czasowych osiągnięć. Została 
w nim zaprezentowana historia 
powstania naszego stowarzysze-
nia, w tym informacje dotyczące 
projektu współpracy międzyna-
rodowej oraz podpisania przez 
nas umowy o dodatkowe środki. 
Kolejny blok to prezentacja Orga-
nów Stowarzyszenia: Walnego 
Zebrania Członków, Zarządu 
Stowarzyszenia, Komisji Rewi-

zyjnej oraz Rady Stowarzyszenia. 
W  rozdziale Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania zgro-
madziliśmy informacje dotyczą-
ce: biura projektu, aktywizacji 
mieszkańców naszego subregio-
nu, promocji Ziemi Kozienickiej 
i  jej mieszkańców, naszych me-
diów i wydawnictw, warsztatów 
artystycznych, szkoleń i  spo-
tkań aktywizujących, wydarzeń 
o  charakterze promocyjnym, 
debat i  konferencji przez nas 
organizowanych oraz naszych 
materiałów promocyjnych. 

Wydawnictwo zamykają dobre 
praktyki, czyli projekty zreali-
zowane z  udziałem naszych 
środków.                        czyt. str. 5

Album dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.lgdkozienice.pl 

czyt. str. 4



Chwaliliśmy się tym co mamy najlepsze !!! Wizyta 
studyjna przyjaciół z Litwy

W dniach od 06 do 08 czerwca gościliśmy partnerów litew-
skich – przedstawicieli LGD: „Radviliszkio Liiideris” oraz 
„Raseiniu Kraszto Bendrija”. Wizyta studyjna odbywała się 
w ramach międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą 
Południowe Mazowsze - Radviliszkis/Raseiniai. Kooperacja 
i miała na celu zaprezentowanie oferty gospodarczej i kultu-
ralnej, dobrych praktyk, wymianę wzajemnych doświadczeń 
między partnerami oraz omówienie możliwości utworzenia sie-
ci powiązań kooperacyjnych – klastrów. Swoją wizytę przed-
stawiciele litewskich LGD rozpoczęli w piątkowy wieczór ko-
lacją powitalną. Rozpoczęcie współpracy uczczono tradycyjnie 
lampką szampana a goście otrzymali drobne upominki. Sobota 
rozpoczęła się bardzo pracowicie. Po śniadaniu zaprosiliśmy 
naszych gości na konferencję, zorganizowaną przez nas w sali 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Podczas spotkania mogli-
śmy zobaczyć prezentacje multimedialne, filmy promocyjne 
przygotowane przez obie strony - polską i  litewską. Ponadto 
goście mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć z archiwum LGD.
Po konferencji wszyscy uczestnicy przenieśli się na plac 15 
stycznia, gdzie miała miejsce wystawa produktów lokalnych 
i rękodzieła Ziemi Kozienickiej oraz Litwy, połączona z degu-
stacją. Do swoich stoisk zapraszali: hafciarki, koronkarki, ma-
larze, rzeźbiarze, pisarze i rękodzielnicy. Nie zabrakło również 
stoiska naszego Stowarzyszenia, na którym prezentowaliśmy 
różnorodne gadżety oraz materiały promocyjne. Uczestnicy 
zostali zaproszeni także na degustację lokalnych specjałów: 
wędlin, miodów, naturalnych soków, jogurtów, pieczywa oraz 
jabłek, serów, kasz i  ekologicznych pomidorów. Po wystawie 
przygotowaliśmy dla gości niespodziankę w postaci przejażdżki 
do rezerwatu „Źródło królewskie”, gdzie spacerując ścieżką 
dydaktyczną podziwialiśmy piękne puszczańskie krajobrazy. 
W  tym samym czasie grupa złożona z  litewskich przedsię-
biorców oraz samorządowców zapoznawała się z przykładami 
dobrych praktyk. Po wędrówce wszyscy udaliśmy się na uro-
czystą, pożegnalną kolację, podczas której goście mieli okazję 
spróbować lokalnych produktów i przysmaków. 

Aleksandra Wieczorek
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Konferencję w sali Urzędu Miejskiego w Kozienicach otworzył 
prezes Marek Przedniczek

W imieniu twórców Ziemi Kozienickiej zebranych gości powitała 
malarka Marlena Zielińska

Gorąca dyskusja na temat dalszej współpracy. Od lewej: Roman Kalvaitis , Prezes 
Zarządu - Stowarzyszenie Vietos Veiklos Grupė „Radviliškio lyderis”, Starosta 
Powiatu Kozienickiego - Janusz Stąpór, koordynator projektu ze strony litewskiej 
- Slavomir Janovic oraz prezes Marek Przedniczek

5 Prezentacje multimedialną dotyczącą dobrych praktyk przedstawił 
Slavomir JanovicŚcieżka dydaktyczna zachwyciła naszych litewskich przyjaciół

Rozpoczęcie współpracy uczczono tradycyjnie lampką szampana

Jeszcze nigdy kozienicki „Skwerek” nie odwiedziło tyle osób
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Mamy już 5 lat!!! Festyn rodzinny „5, 10, 15”
Impreza odbyła się w sobotę, 21 czerwca na placu wokół ko-
ścioła pw. Świętej Rodziny w Kozienicach oraz w tamtejszym 
Centrum Myśli św. Jana Pawła II. Zaproszenie skierowaliśmy 
do wszystkich mieszkańców obszaru naszego działania, ale szcze-
gólnie do rodzin z dziećmi, na które czekało wiele atrakcji. Każdy 
z gości mógł znaleźć coś dla siebie. Na kilka godzin teren wokół 
kościoła zamienił się w kolorowy plac zabaw, na którym zana-
lazły się dmuchane zabawki oraz stoiska z lokalną twórczością 
oraz smakołykami. Wśród najmłodszych największe emocje 
wzbudzał tor przeszkód, chętnych go pokonać  nie brakowało. 
Śmiałkowie oblegali zaś twierdzę, na której można było wy-
szaleć się do woli. Mali rajdowcy mogli zaś przejechać się na 
elektrycznych quadach. Duże zainteresowanie wzbudziło rów-
nież malowanie twarzy. Każdy choć na chwile mógł wcielić się 
w  ulubioną postać z  bajki. Fani Roberta Kubicy mogli wziąć 
udział w wyścigach modeli samochodów rajdowych z napędem 
elektrycznym. Chętni mogli również wziąć udział w turnieju bi-
larda i siatkówki. Amatorów nauki i techniki przyciągał pokaz 
robotów, przygotowany przez firmę Telsako. Było to połączenie 
zabawy z nauką o komputerach, programowaniu i konstruowaniu 
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Na festyn przybyły całe rodziny 

Amatorzy nauki i techniki mogli obejrzeć pokaz robotów
Fani Roberta Kubicy mogli wziąć udział w wyścigach modeli samochodów 
rajdowych z napędem elektrycznym

maszyn. Każdy chętny mógł chwycić za kontroler i posterować 
maszynami przypominającymi zwierzęta, ludzi czy pojazdy. 
Nie małym wydarzeniem dla gości był pokaz samolotu bezza-
łogowego typu DRON, który szybując nad głowami dodatkowo 
rejestrował przebieg całej imprezy. Pośród licznych kramów 
znaleźć również można było stoisko naszego stowarzyszenia. 
Każdy kto podszedł do naszego stolika, mógł otrzymać gadżety 
promocyjne, słodkie drugie śniadanie oraz nasze wydawnictwa. 
W tym jubileuszowy album „Razem możemy więcej - 5 lat pracy 
Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w  którym podsu-
mowane zostały nasze dotychczasowe osiągnięcia.  Wszyscy 
uczestnicy festynu mogli także spróbować pysznych soków 
firmy Eko Food z  Janowa, czy waty cukrowej, jak również 
obejrzeć wystawy twórców lokalnych – Marleny i  Andrzeja 
Zielińskich, Barbary Drachal, Zbigniewa Kurasiewicza, Marii 
Podsiadły, Eugenii Kuny oraz Janusza Karasia. Na gości czekał 
również gorący poczestunek – kiełbaski z grilla. Na zakończenie 
każdy uczestnik festynu został poczęstowany naszym urodzino-
wym tortem.

Aleksandra Wieczorek

Na zamku można było się wyszaleć do woli

Chętnych pokonać tor przeszkód nie brakowało Mali mistrzowie kierownicy na elektrycznych quadach
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Na kilka godzin teren wokół kościoła zamienił się w kolorowy plac zabaw 
Ksiądz Władysław Sarwa i prezes Marek Przedniczek w roli 
gwiazd telewizji

Dobre praktyki dla rozwoju Ziemi Kozienickiej

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.

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 mieszkańców 
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.

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 samochodo-
wego.

REZULTATY 
OPERACJI:

• Utworzenie nowej firmy świadczącej usługi dla 
okolicznej ludności,

• utworzenie 1 miejsca pracy,
• zakup kompleksowego wyposażenia warsztatu 

samochodowego.

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 sportowych 
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.


