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Zarząd Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Puszcza Ko-
zienicka” informuje o roztrzy-
gnięciu naboru wniosków 
w ramach działania 413 „Wdra-
żanie Lokalnych Strategii Roz-
woju” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2007-2013 na operacje, które 
odpowiadają warunkom przy-
znania pomocy w ramach X kon-
kursu: Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw, Różnicowanie  
w kierunku działalności nierolni-
czej, Małe projekty oraz  w ramach 
V konkursu:  Odnowa wsi.

Łączna wartość inwestycji,            
w oparciu o dofinansowanie 
wynosi 4 550 537,55 zł
Rada Stowarzyszenia w oparciu  
o lokalne kryteria wyboru 
dokonała oceny wniosków                 
i wybrała do dofinansowania 
następujące projekty:

Beneficjent: Mirosław Żarłak
Zakres projektu: Zakup maszyn     
i urządzeń oraz wzrost dochodu    
z działalności pozarolniczej po-
przez utworzenie firmy produku-
jącej meble kuchenne.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
221 970 zł

Beneficjent: Andrzej Mika
Zakres projektu: Wzrost docho-
du z działalności pozarolniczej 
poprzez zakup środka transportu 
oraz ciągnika rolniczego.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
221 150 zł
Całkowita wartość projektów 
wynosi: 443 120 zł.
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Beneficjent: Andrzej Żarłak
Zakres projektu: Wzrost konku-
rencyjności przedsiębiorstwa           

i zwiększenie poziomu zatrudnie-
nia poprzez zakup ciągników rol-
niczych potrzebnych do pracy 
przy zagospodarowaniu terenów 
zielonych.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
741 075 zł.

Beneficjent: Krystyna Podgórska
Zakres projektu: Budowa budyn-
ku usługowego - zakwaterowanie 
turystyczne oraz budowa boiska 
do siatkówki przyczyni sie do 
wzrostu konkurencyjności całego 
obiektu, a to spowoduje wzrost 
dochodu oraz wzrost zatrudnie-
nia.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
745 337 zł.

Beneficjent: Agata Smolarczyk
Zakres projektu: Zakup wyposa-

żenia w celu podwyższenia stan-
dardu gabinetu stomatologiczne-
go, co spowoduje wzrost konku-
rencyjności z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej oraz 
wzrost zatrudnienia.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
67 634 zł. 

Beneficjent: Zbigniew Sempka
Zakres projektu: Wzrost konku-
rencyjności firmy i zwiększenie 
poziomu zatrudnienia poprzez 
wyposażenie biura, zakup samo-
chodu dostawczego i wózka wi-
dłowego.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
187 883 zł.
 
Całkowita wartość projektów 
wynosi: 1 741 929 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie "Po-
rozumienie dla Rozwoju"
Zakres projektu: Szkolenie z za-
kresu treningu pamięci i nowo-
czesnych metod uczenia się 
Całkowity koszt operacji wynosi: 
49 602, 50 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie 
"Renka"
Zakres projektu: Wypożyczalnia 
sprzętu turystycznego umożli-
wiająca ich użytkownikom ak-
tywnie wypoczywać na terenie 
objętym LSR.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
30 339, 20 zł.

Beneficjent: Gmina Gniewoszów
Zakres projektu: Utworzenie placu 
zabaw na działce o nr ew. 195 w 
miejscowaości Wysokie Koło.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
62 529, 31 zł.

Beneficjent: Firma handlowa 
Pirusplus
Zakres projektu: Warsztaty rę-
kodzieła artystycznego dla dzieci 
i młodzieży jako forma spędza-
nia wolnego czasu
Całkowity koszt operacji wynosi: 
17 226, 83 zł.

Beneficjent: Gmina Magnuszew 
Zakres projektu: Centrum 
wiedzy i tradycji historycznej 
walk na terenie przyczółka wa-
recko - magnuszewskiego.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
73 436, 59 zł.

Beneficjent: Współnota mieszka-
niowa przy ul. Osiedlowej 
1,2,3,4,5 w Ryczywole
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Kozienickiej

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości w życiu rodzinnym, sukcesów 
w pracy zawodowej oraz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech te dni bedą dla Państwa czasem mile 
spędzonym w gronie rodziny, najbliższych i przyjaciół.

Marek Przedniczek
                                                                                                                           Prezes Stowarzyszenia

                                                                                   Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”



Dobre praktyki - projekty zrealizowane ze środków LGD

Odnowa i rozwój wsi

Warsztaty z robotyki

Zakres projektu: Modernizacja 
przestrzeni publicznej poprzez za-
gospodarowanie terenu rekreacyj-
nego alei spacerowych oraz
uporządkowanie terenów zielonych.
Całkowity koszt operacji wynosi: 
67 744 zł.

Beneficjent: Parafia Rzymsko-
katolicka w Magnuszewie 
Zakres projektu: Ścieżka dydak-
tyczna ludzi zasłużonych dla śro-
dowiska lokalnego
Całkowity koszt operacji wynosi: 
73 803, 90 zł

Beneficjent: Parafia Rzymsko-
katolicka w Magnuszewie 
Zakres projektu: Odrestaurowa-
nie alei do kwatery poległych 
1939 - 1944 w Magnuszewie
Całkowity koszt operacji wynosi: 
72 392, 94 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Kozienicach

Zakres projektu: Rozwijanie ak-
tywności społeczności lokalnej 
poprzez utworzenie nowego 
placu zabaw
Całkowity koszt operacji wynosi: 
77 653, 50 zł.

Beneficjent: Gmina Głowaczów
Zakres projektu: Budowa parkin-
gu w miejscowości Głowaczów
Całkowity koszt operacji wynosi: 
72 613, 80 zł.

Beneficjent: Parafia Rzymsko-
katolicka p.w. Św. Rocha 
w Mniszewie 
Zakres projektu: Modernizacja 
dojścia i dojazdu do kościoła św. 
Józefa w Mniszewie wraz                
z wykonaniem podjazdu dla nie-
pełnosprawnych
Całkowity koszt operacji wynosi: 
64 593, 58 zł.

Beneficjent: Grupa - Sad Sp. 
z o.o. Magnuszew
Zakres projektu: Forum pt. 
"Rozwój Zapilicza w perspekty-
wie 2014 - 2020"
Całkowity koszt operacji wynosi: 
77 570 zł.

Beneficjent: Powiat Kozienicki
Zakres projektu: Obchody 70 
rocznicy bitwy pod Studziankami
Całkowity koszt operacji wynosi: 
13 139,60 zł.

Beneficjent: Powiat Kozienicki
Zakres projektu: Zagospodaro-
wanie przestrzeni powierzchni 
publicznej dziedzińca Szkolnego 
schroniska Młodzieżowego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Garbatce - Letnisku 
Całkowity koszt operacji wynosi: 
59 286 zł.
Całkowita wartość projektów 
wynosi: 811 931, 75 zł.

Beneficjent: Gmina Magnuszew
Zakres projektu: Przebudowa 
budynku społeczno - kulturalne-
go w Przewozie Tarnowskim
Całkowity koszt operacji wynosi: 
1 553 556, 80 zł.

Całkowita wartość projektów 
wynosi: 1 553 556, 80 zł.

Jednocześnie informujemy Pań-
stwa, iż kolejne nabory planuje-
my przeprowadzić na przełomie 
maja i czerwca, w zakresie dzia-
łań: Małe projekty, Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw 
oraz Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Marek Przedniczek 

Niniejszy artykuł poświęcony jest dobrym praktykom w pozyskiwaniu oraz wykorzystywaniu środków unijnych. Jednocześnie ma za zadanie 
zaprezentować Państwu przykłady projektów, które zostały zrealizowane za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. Tym razem przedstawiamy 
przedsięwzięcia w ramach działania "Małe projekty".

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Porozumienie dla Rozwoju
TYTUŁ OPERACJI: Szkolenia z Robotyki z elementami projektowania 
części urządzeń mechanicznych
CELE OPERACJI: Przeprowadzenie dla młodzieży szkolnej warszta-
tów z zakresu podstaw robotyki 
W RAMACH DZIAŁANIA: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania "Małe projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 35 000 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 804,77 zł

W ramach projektu przeprowadzono 150 godzin warsztatów z zakresu 
podstaw robotyki. Uczestnikami zajęć była młodzież szkolna z terenu 
objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Uczniowie korzystając                     
z zestawów Lego Mindstorms EV3 samodzielnie budowali oraz progra-
mowali roboty. Poznali podstawowe konstrukcje współczesnych 

języków programowania (pętle, instrukcje warunkowe, funkcje, zmien-
ne itd.), których sposób działania mogli sami zaobserwować. Ponadto 
nabyli umiejętności w zakresie budowy maszyn sterowanych numerycz-
nie, napotykając przy tym na wiele realnych problemów, z którymi 
zmaga się współczesna robotyka (niedokładność czujników, poślizgi, 
współpraca w systemach wielorobotowych itp.). 
Umiejętności zdobyte podczas warsztatów, stanowią dla ich uczestni-
ków doskonały wstęp do dalszej pracy w obszarze nowoczesnych 
technologii.
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Nowe „centrum” promocji motorem rozwoju lokalnej aktywności społecznej

Kolektory słoneczne źródłem taniej energii

"Do socjalizmu przez więzienie"

BENEFICJENT: Gmina Garbatka -Letnisko
TYTUŁ OPERACJI: "Wyposażenie centrum promocji dla rozwoju lokalnej aktywności społecznej”.
CELE OPERACJI: Wyposażenie dwóch pomieszczeń, z których jedno przeznaczone zostało na pomieszcze-
nia biurowe, drugie zaś na salę konferencyjno - szkoleniową
W RAMACH DZIAŁANIA: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 43 911,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 990,00 zł.

BENEFICJENT: "Brawo s.c." Anita Cołoszyńska - Morek, Wojciech Morek
TYTUŁ OPERACJI: Kolektory słoneczne źródło taniej energii 
CELE OPERACJI: Zainstalowanie pakietu solarnego w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, 
zmniejszenie kosztów podgrzewania wody ciepłej, zmniejszenie zużycia paliw kopalnianych (tzn. węgiel 
kamienny).
W RAMACH DZIAŁANIA: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 46 970 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł.

Jednym z projektów, zrealizowa-
nych za pośrednictwem naszego 
stowarzyszenia było wyposażenie 
centrum promocji w Garbatce - 
Letnisko. Operacja zakładała 
kompleksowe zagospodarowanie 
dwóch sal, z których jedno 
przeznaczone zostało na pomiesz-
czenie biurowe, drugie zaś na salę 
konferencyjno-szkoleniową. 
Dodatkowo w ramach projektu 
zostały zakupione: projektor 
multimedialny, laptop, komputery 
stacjonarne, drukarki, telefony, 
faks, niszczarka, meble biurowe      
i konferencyjne oraz wyposażenie 
m.in. tablica magnetyczna, rolety 
okienne, półki ścienne, tablice 
informacyjne, gabloty itp. Cała 

zaadaptowana przestrzeń oddana 
została do dyspozycji organizacji    
i stowarzyszeń pozarządowych 
oraz lokalnych środowisk i grup 
społecznych. W związku z tym 
nowo utworzony obiekt przyczyni 
się z całą pewnością do pobudze-
nia i rozwoju aktywności społecz-
ności lokalnej, poprzez efektywne 
wykorzystanie potencjału 
lokalnych organizacji oraz 
promocję regionu.

Troska o środowisko naturalne i oszczędności to korzyści z zainstalowania zestawów solarnych na 
obiekcie gastronomicznym  jakim jest restauracja „Brawo”. Dzięki nim można korzystać z jedynego 
powszechnie dostępnego, niewyczerpalnego i w 100% bezpłatnego źródła energii odnawialnej – ze 
Słońca.
Systemy solarne to rozwiązania niezwykle wszechstronne. Doskonale sprawdzają się w gospodar-
stwach domowych, jak również w obiektach użyteczności publicznej - hotelach, pensjonatach, placów-
kach ochrony zdrowia, czy obiektach sportowych. Kolektory słoneczne o wysokiej sprawności są           
w stanie zaspokoić ok. 50 - 60% całorocznego zapotrzebowania na c.w.u.
Nie tylko pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne budynków, ale przede wszystkim pozyskują energię 
w sposób całkowicie przyjazny środowisku.

W sobotę 29 marca w Centrum 
Myśli Błogosławionego Jana 
Pawła II przy kościele pw. św. 
Rodziny w Kozienicach miała 
miejsce promocja książki  „Do 
socjalizmu przez więzienie - 
śladami zbrodni bezpieki na ziemi 
kozienickiej w latach 1945 – 
1956” autorstwa dwóch kozieni-
czan Mariana Śledzia i Stanisła-
wa Praska. Wydarzenie to było 
połączone z obchodami Narodo-
wego Dnia Żołnierzy Wyklętych      

i zostało zorganizowane                   
w ramach spotkań aktywizują-
cych naszego Stowarzyszenia.
Uroczystości rozpoczęła msza 
święta odprawiona w kościele pw. 
Św. Rodziny w Kozienicach. 
Uczestniczyli w niej mieszkańcy, 
zaproszeni goście, przedstawicie-
le władz samorządowych oraz 
poczty sztandarowe.
Druga część imprezy poświęcona 
była promocji książki, ukazującej 
funkcjonowanie Powiatowego 

Urzędu Bepieczeństwa Publiczne-
go w Kozienicach w latach 1945 - 
1956. 
Inspiratorem do jej stworzenia był 
Bolesław Pajączek. Złapany 
przez UB został skazany na 15 
lat więzienia. W latach 2007 - 
2008 przyjeżdżał z Pruszkowa do 
Kozienic, aby zbierać informacje 
na temat swoich byłych kolegów.  
Autorzy dołożyli wyjątkowo dużo 
starań w przygotowaniu książki. 
Przez okres 4 lat przejrzeli     
masę dokumentów dostępnych                 
w Instytucie Pamięci Narodowej, 
dotarli również do osób więzio-

nych, a nawet pracowników bezpieki. Książka po części składa się z żywych wspomnień ludzi, którzy przeżyli te czasy.             
W związku z tym promocja wydawnictwa była połączona ze spotkaniem z bohaterami publikacji. 
Podczas uroczystości nie zabrakło dyskusji na temat obecnej sytuacji społeczno politycznej w naszym kraju. Głos zabrali także 
zaproszeni goście parlamentarzyści Ziemi Radomskiej. Wiersze patriotyczne zaprezentował Marek Kiełbiński oraz Andrzej 
Zwolski. Spotkanie zakończyło się występem zespołu Relaks pod kierunkiem Mirosławy Wójcickiej, który zaprezentował 
specjalnie przygotowane na tę okazję pieśni patriotyczne.

Aleksandra Wieczorek
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W sobotę 29 marca w Centrum 
Myśli Błogosławionego Jana 
Pawła II przy kościele pw. św. 
Rodziny w Kozienicach miała 
miejsce promocja książki  „Do 
socjalizmu przez więzienie - 
śladami zbrodni bezpieki na ziemi 
kozienickiej w latach 1945 – 
1956” autorstwa dwóch kozieni-
czan Mariana Śledzia i Stanisła-
wa Praska. Wydarzenie to było 
połączone z obchodami Narodo-
wego Dnia Żołnierzy Wyklętych      

i zostało zorganizowane                   
w ramach spotkań aktywizują-
cych naszego Stowarzyszenia.
Uroczystości rozpoczęła msza 
święta odprawiona w kościele pw. 
Św. Rodziny w Kozienicach. 
Uczestniczyli w niej mieszkańcy, 
zaproszeni goście, przedstawicie-
le władz samorządowych oraz 
poczty sztandarowe.
Druga część imprezy poświęcona 
była promocji książki, ukazującej 
funkcjonowanie Powiatowego 

Urzędu Bepieczeństwa Publiczne-
go w Kozienicach w latach 1945 - 
1956. 
Inspiratorem do jej stworzenia był 
Bolesław Pajączek. Złapany 
przez UB został skazany na 15 
lat więzienia. W latach 2007 - 
2008 przyjeżdżał z Pruszkowa do 
Kozienic, aby zbierać informacje 
na temat swoich byłych kolegów.  
Autorzy dołożyli wyjątkowo dużo 
starań w przygotowaniu książki. 
Przez okres 4 lat przejrzeli     
masę dokumentów dostępnych                 
w Instytucie Pamięci Narodowej, 
dotarli również do osób więzio-

nych, a nawet pracowników bezpieki. Książka po części składa się z żywych wspomnień ludzi, którzy przeżyli te czasy.             
W związku z tym promocja wydawnictwa była połączona ze spotkaniem z bohaterami publikacji. 
Podczas uroczystości nie zabrakło dyskusji na temat obecnej sytuacji społeczno politycznej w naszym kraju. Głos zabrali także 
zaproszeni goście parlamentarzyści Ziemi Radomskiej. Wiersze patriotyczne zaprezentował Marek Kiełbiński oraz Andrzej 
Zwolski. Spotkanie zakończyło się występem zespołu Relaks pod kierunkiem Mirosławy Wójcickiej, który zaprezentował 
specjalnie przygotowane na tę okazję pieśni patriotyczne.

Aleksandra Wieczorek

Swojską, pachnącą kiełbasę, kapustę z kartofli, czy tradycyjny bigos - tych  i innych 
smakołyków można było skosztować podczas „Festynu Rodzinnego”, który odbył się 
15 lutego w Zajezierzu. Impreza odbyła się w budynku OSP i zgromadziła liczną 
publiczność. Zjawiły się całe rodziny z dziećmi. Organizatorami spotkania było nasze 
stowarzyszenie oraz samorząd gminy Sieciechów.
Przybyłych na tę uroczystość gości powitał serdecznie prezes Marek Przedniczek oraz 
Wójt Gminy Sieciechów Kaziemierz Pochylski. Następnie głos zabrała radna Ewelina 
Guba, która poprowadziła całą imprezę i zaprosiła zebranych na bogatą część 
artystyczną. A było na co popatrzeć, ponieważ występy dzieci były świetnie przygoto-
wane. Swój program zaprezentowali uczniowie z PSP Sieciechów oraz PSP Zajezie-
rze. W bloku artystycznym mogliśmy podziwiać nie tylko występy taneczne, ale 
również popisy wokalne. Słowa znanych piosenek niosły się po sali. Na scenie dzieci 
dały również pokaz tańca nowoczesnego oraz tradycyjnego. Piękne, kokardy w groszki 

oraz kolorowe szarfy falowały w rytm muzyki. Następnie mogliśmy zobaczyć 
układ gimnastyczno-taneczny do melodii "ZORBA" oraz program artystyczny 
pt. "Zabawa karnawałowa" . Najmłodsi z wielką gracją zaprezentowali również 
figury krakowiaka.  Publiczność rwała się do tańca. Nawet prezes Marek 
Przedniczek zawirował w koło. Uczestnicy festynu zostali zaproszeni również 
na degustację lokalnych specjałów, przygotowanych przez miejscowych mikro-
przedsiębiorców. Stoły uginały się od smakołyków, z których słynie Ziemia 
Kozienicka. Do ich degustacji zachęcały panie z Koła Nowoczesna Gospodyni 
ze Stanisławic. Chętnych, aby spróbować pysznych ciast, wiejskiego chleba, 
kapusty z kartofli, warzywnej sałatki czy bigosu nie brakowało. Potrawy, 
których przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie w niezmienionej 
wersji przygotowano na bazie lokalnych produktów spożywczych. Swoim 
zapachem przyciągały gości także przepyszne wędliny z Zakładu masarskiego 
Sławomira Grzędy oraz słodkości i pieczywo dostarczone przez Zakład 

Piekarniczo - ciastkarski Renaty Czapko. Trady-
cyjne wędliny, produkowane według staropolskich 
receptur kusiły swoim zapachem i smakiem. Zaś 
złociste i chrupiące skórki chlebów oraz różnorod-
nych bułeczek zachęcały zebranych do kosztowa-
nia. Festyn był promocją nie tylko potraw                  
i produktów lokalnych. Prezentowano także 
lokalne rzemiosło i rękodzieło. Można było 
oglądać serwety robione na szydełku, rzeźby, 
malarstwo czy biżuterię. Do swoich stoisk zapra-
szali: hafciarka, koronkarka - Władysława 
Barbara Drachal, malarka - Marlena Zielińska 
oraz rzeźbiarze - Zbigniew Kurasiewicz, Józef 
Kondeja oraz Andrzej Zieliński. Nie zabrakło 
również stoiska naszego stowarzyszenia, na 
którym prezentowaliśmy różnorodne gadżety oraz 
materiały promocyjne. Każdy kto podszedł do 
naszego stolika, mógł również uzyskać informację 
na temat dofinansowań oraz naszej działalności.  
Zadbano również o atrakcje dla najmłodszych. 
Chętne dzieci mogły wziąć udział w  konkursie 
plastycznym, który poprowadziła malarka Marle-
na Zielińska. Wszystkie prace zostały oczywiście 
nagrodzone. Na koniec uczestnicy zostali zapro-
szeni do zabawy tanecznej. Przy dźwiękach dysko-
tekowej muzyki bawiła się cała sala.

Aleksandra Wieczorek
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