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Zarząd Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania „Puszcza 

Kozienicka” informuje o moż-
liwości składania za pośrednic-
twem LGD wniosków w ramach 
działania 413 „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
na operacje, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy 
w ramach działań:
• Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
(limit dostępnych środków: 
158 290,00 zł);

• Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw (li-
mit dostępnych środków: 
791 435,00 zł);

• Małe projekty (limit 
dostępnych środków: 
539 138,45 zł).

I. Termin składania 
wniosków: od dnia 
14.02.2014 r. do dnia 
28.02.2014 r. do godz. 
17:00.

II. Miejsce składania wnio-
sków: Wnioski wraz z za-
łącznikami należy składać 
bezpośrednio w biurze LGD 
„Puszcza Kozienicka” 
przy ul. Radomskiej 23, 
26-900 Kozienice, w godz. 
9:00 – 17:00. O terminie 
złożenia wniosku decyduje 
data wpływu do biura LGD 
„Puszcza Kozienicka”.

III. Formularze wniosków o 
przyznanie pomocy w ra-
mach ww. działań wraz 
z instrukcją wypełniania 
znajdują się na stronach 
internetowych: LGD 
„Puszcza Kozienicka” 
www.lgdkozienice.pl, 
Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
www.prow.mazovia.pl oraz 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria wyboru 
operacji przyjęte do ww. 
działań znajdują się na 
stronie www.lgdkozienice.pl 
oraz w Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD „Puszcza 
Kozienicka”.

Podstawowe informacje doty-
czące działania Małe Projekty:
Beneficjenci:
a) Osoby fizyczne, 
b) Osoby prawne.
Zakres pomocy:
• podnoszenie jakości życia spo-

łeczności lokalnej na obszarze 
objętym LSR

• rozwijanie aktywności spo-
łeczności lokalnej 

• rozwijanie turystyki lub rekre-
acji na obszarze objętym LSR 

• promowanie, zachowanie, 
odtworzenie, zabebpieczenie 
lub oznakowanie cennego, 
lokalnego dziedzictwa krajo-
brazowego i przyrodniczego, 
w szczególności obszarów 
objętych poszczególnymi 
formami ochrony przyrody, 
w tym obszarów Natura 2000

• wykorzystanie energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych 
w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności 
kulturalnej lub gospodarczej, 
w tym polegającej na wynaj-
mie pokoi w gospodarstwie 
rolnym, z wyłączeniem dzia-
łalności rolniczej. promowa-
nie, zachowanie lub oznako-
wanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego

• inicjowanie powstawania, 
przetwarzania lub wprowa-
dzania na rynek produktów 
i usług, których podstawę sta-
nowią lokalne zasoby, trady-
cyjne sektory gospodarki lub 
lokalne dziedzictwo, w tym 
kulturowe, historyczne lub 
przyrodnicze, zwanych dalej 
„produktami lub usługami 
lokalnymi”, albo podnoszenie 
jakości takich produktów 
lub usług. Poziom dofinan-
sowania: do 50 000 zł (80% 
kosztów kwalifikowanych).

Podstawowe informacje doty-
czące działania Różnicowanie 
w kierunku działalności nierol-
niczej:
Beneficjenci:
O pomoc może ubiegać się 
rolnik, jego domownik, lub mał-
żonek tego rolnika, który m.in.: 
• jest pełnoletni i nie ukończył 

60 roku życia, 

• ma miejsce zamieszkania 
na obszarze działania LGD 
„Puszcza Kozienicka”

• jest nieprzerwanie ubezpie-
czony w pełnym zakresie 
w KRUS przez okres co naj-
mniej ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy

Zakres pomocy:
• usług dla gospodarstw rol-

nych lub leśnictwa, 
• usług dla ludności, 
• sprzedaży hurtowej i deta-

licznej, 
• rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
• robót i usług budowlanych 

oraz instalacyjnych, 
• usług turystycznych oraz 

związanych ze sportem, 
rekreacją i wypoczynkiem, 
w tym wynajmowania pokoi 
w budynku mieszkalnym oraz 
sprzedaży posiłków domo-
wych lub świadczenia innych 
usług związanych z pobytem 
turystów w gospodarstwie 
rolnym, 

• usług transportowych, 
• usług komunalnych, 
• przetwórstwa produktów rol-

nych lub jadalnych produktów 
leśnych, 

• magazynowania lub przecho-
wywania towarów, 

• wytwarzania produktów ener-
getycznych z biomasy, 

• rachunkowości, 
• doradztwa lub usług informa-

tycznych.
Poziom dofinansowania: do 
100 000zł (50% kosztów 
operacji)

Podstawowe informacje do-
tyczące działania Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
Beneficjenci:
• osoby fizyczne, osoby prawne 
• spółki prawa handlowego 

nieposiadające osobowości 
prawnej, wspólnicy spółek 
cywilnych – prowadzące(y) 
działalność gospodarczą

Zakres pomocy:
• budowy, przebudowy lub 

remontu połączonego z mo-
dernizacją niemieszkalnych 
obiektów budowlanych oraz 
nadbudowy, przebudowy 
lub remontu połączonego 
z modernizacją istniejących 
budynków mieszkalnych,

• zagospodarowania terenu,
• zakupu maszyn, urządzeń, 

narzędzi, wyposażenia 
i sprzętu,

• zakupu sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania służą-
cego wsparciu podejmowanej 
lub wykonywanej działalności 
gospodarczej;

• zakupu środków transpor-
tu, z wyłączeniem zakupu 
samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewo-
zu mniej niż 8 osób (łącznie 
z kierowcą).

Poziom dofinansowania: od 
20 000 zł do  300 000zł (50% 
kosztów operacji).
Wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców naszego ob-
szaru zapraszamy do sko-
rzystania z dotacji  unijnych 
za pośrednictwem naszego 
Stowarzyszenia.
LGD „Puszcza Kozienicka” 
zapewnia bezpłatną pomoc 
w przygotowaniu wniosku. 
Szczegółowe informacje dostęp-
ne są w biurze LGD „Puszcza 
Kozienicka” przy ul. Radomskiej 
23, 26-900 Kozienice w godz. 
9:00-17:00, e-mail: 
biuro@lgdkozienice.pl

Marek Przedniczek
Prezes Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”

www.lgdkozienice.pl

Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa
Działania
„Puszcza Kozienicka”

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości 
i aktywności lokalnej

• Dotacje na rozwój...
• Wieczór wigilijnych
• Magiczny wieczór ze sztuką
• Cudze chwalicie

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
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Środa 11 grudnia 2013 r. na 
długo zostanie w pamięci 

dzieci z Placówki Socjalizacyj-
nej „Panda” oraz Stowarzy-
szenia „Sami Sobie”. Bo to 
właśnie one były honorowymi 
gośćmi na wieczerzy podczas 
wystawy produktów lokalnych 
„Wigilijne potrawy”.

Spotkanie odbyło się w Cen-
trum Myśli Błogosławionego 
Jana Pawła II, znajdującym się 
na terenie kościoła parafialnego 
pw. Świętej Rodziny w Kozie-
nicach. Uroczystość już po 
raz drugi przygotowało nasze 
stowarzyszenie, przy życzliwej 
współpracy ks. kan Władysława 
Sarwy.

Celem tegorocznej uroczysto-
ści było kultywowanie tradycji 
lokalnych, jak również wspólne 
przeżywanie Wigilii jako czasu 
oczekiwania na narodziny Chry-
stusa Zbawiciela.

Na kilka godzin pomieszczenia 
centrum zamieniły się w pach-
nącą zimową jedliną izbę, 
z przepiękną bożonarodzenio-
wą szopką. A stoły „dumne” 
z białych obrusów, kusiły gości 
siankiem i blaskiem „odświęt-
nie” ubranych świec. W rogu 
swoje miejsce znalazły trady-
cyjne snopki zboża oraz pięknie 
ustrojona choinka. Na ścianach  
świateczne stroiki prześcigały 
się w bogactwie z drewnianymi 
aniołami.Z góry zaś mrugały do 
gości ośnieżone gwiazdki.

Do wieczerzy wigilijnej przy 
rodzinnym stole zaproszeni 
zostali ludzie dobrej woli, dla 
których los drugiego człowieka 
jest ważny - ks. biskup Hen-
ryk Tomasik, Zarząd ENEA 
Wytwarzanie S.A. - w osobach 
Grzegorza Staniewskiego 
i Grzegorza Mierzejewskiego, 
były prezes zarządu Elektrowni 
„Kozienice” S.A. - Jan Wrona, 
burmistrz Tomasz Śmietanka, 
prezes Spółdzielni Inwalidów 
w Kozienicach Bronisław 
Dudek, przewodniczący NSZZ 
Solidarność Ziemi Radomskiej 
- Zdzisław Maszkiewicz oraz 
dyrektor PSP nr 3 w Kozieni-
cach Krzysztof Ludwiczak.

Nie zabrakło wśród nich przyja-
ciół naszego stowarzyszenia: 
mikroprzedsiębiorców - Kry-
styny Kowalczyk, Sławomira 
Grzędy; lokalnych twórców - 
Józefa Kondei, Heleny Szamań-
skiej, Andrzeja Zielińskiego, 
Barbary Drachal; organizacji 
pozarządowych: Stowarzysze-
nia „Pamięć i Przyszłość” , 
„Rycerzy Kolumba”, Wolon-
tariatu „Skrzydła”, Caritasu 
parafii kozienickich, ,Klubu 
„Złota Jesień”, Koła Nowocze-
sna Gospodyni „Stanisławice”.

W imieniu organizatorów 
zebranych serdecznie powitał 
Marek Przedniczek. Następnie 
przedstawił zgromadzonych go-
ści, przybliżając cel spotkania.
Z kolei ks. biskup Henryk 
Tomasik odczytał stosownych 

fragment Pisma Świętego, 
pobłogosławił opłatek oraz 
uczestników wieczerzy.

Następnie gospodarze złożyli 
gościom serdeczne życzenia 
z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego 2014 
Roku.

Przed przystąpieniem do posił-
ku wszyscy razem, wzajemnie 
łamali się opłatkiem i składali 
sobie życzenia. Najczęściej 
można było usłyszeć serdeczne 
życzenia zdrowia, szczęścia 
oraz wszelkiej pomyślności. 
Zgodnie z polską tradycją na 
stołach znalazło się dwanaście 
potraw wigilijnych, między 
innymi pierogi z kapustą 
i grzybami, czerwony barszcz 
oraz śledzie, których receptury 
znajdujące się w Muzeum Wsi 
Radomskiej, tutejsze gospody-
nie przekazywały sobie z poko-
lenia na pokolenie. Nie zabra-
kło też przepysznych ciast oraz 
świątecznej kutii. 
Potrawy zostały przygotowane 
przez panie z Koła Nowoczesna 
Gospodyni ze Stanisławic, które  
chętnie dzieliły się z gośćmi 
informacjami na temat sposobu 
ich przyrządzania. 
Dalszą część spotkania uświet-
niły swoimi występami dzieci 
z przykościelnej scholii oraz 
zespół wokalny „Złota Jesień 
”. Wszyscy goście otrzymali 
śpiewniki, dzięki czemu mogli 
aktywnie uczestniczyć we 

wspólnym śpiewaniu. Słychać 
było słowa kolęd „Cicha noc”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, czy 
„Bóg się rodzi”.

Nadeszła w końcu najbardziej 
oczekiwana chwila. Paczki 
z prezentami, które cierpliwie 
oczekiwały pod choinką zostały 
wręczone milusińskim. Tym 
razem w rolę Świętego Mikoła-
ja, wcielił się ks. biskup Henryk 
Tomasik, który tak samo jak 
przed wiekami biskup Miry roz-
dawał świąteczne upominki. 
Również prezes Marek Przedni-
czek na chwilkę przemienił się 
w „dobrego duszka” i nagro-
dził upominkami współpra-
cujące z stowarzyszeniami 
osoby - organizacje.

Zadowoleni goście to najwięk-
sza satysfakcja dla organi-
zatorów. Tak można krótko 
podsumować wieczór wigilijny 
11 grudnia. A, że tak na praw-
dę dopiero praca wielu przynosi 
owoce i wszystko jest darem 
- zarówno ludzie, ich serca 
oraz włożony trud, to dopiero 
w takim ujęciu można mówić  
o osiągnięciach, które pobudza-
ja do dalszego działania.
W imieniu stowarzyszenia 
dziękujemy, więc serdecznie 
wszystkim tym, dzięki którym 
kolejny raz wieczór wigilijny 
mógł przebiegać w niezwy-
kłej, wspaniałej, rodzinnej 
atmosferze. 

Aleksandra Wieczorek

Wieczór wigilijny ludzi dobrej woli

Zaproszeni goście kosztują tradycyjnych 12 potraw

Stosowny fragment Pisma Świętego odczytał ks. biskup Henryk Tomasik

Wspólne kolędowanie Ks. biskup w roli Świętego Mikołaja



3

luty 2014

Tak licznej grupy miłośników 
sztuki dawno nie zgromadziło 

Centrum Myśli Błogosławio-
nego Jana Pawa II, działające 
przy Parafii pw. Św. Rodziny 
w Kozienicach. Powód? Wieczór 
artystyczny przygotowany przez 
nasze stowarszyszenie.
Impreza odbyła się w piątkowy 
wieczór 24 stycznia. Składała 
się z dwóch części: z rozstrzy-
gnięcia konkursu poetyckiego 
z prezentacją nagrodzonych 
wierszy oraz z otwarcia wysta-
wy malarstwa, rzeźby i ręko-
dzielnictwa naszych lokanych 
twórców.
Całą imprezę poprowadził 
prezes Marek Przedniczek, który 
przedstawił zebranym gościom 
program oraz dokonał podsumo-
wania Konkursu Poetyckiego.
Na konkurs napłynęło 140 
wierszy zróżnicowanych tema-
tycznie, spośród których jury 
złożone z członków stowarzysze-
nia wybrało te, które najbardziej 
przypadły im do serca.
Prace zostały podzielone na 
4 kategorie.
W kategorii “Regionalizm” 
pierwsze miejsce zajęła Maria 

Komsta, drugie Zofia Kuchar-
ska, na trzecim zaś uplasował 
się Bogdan Mazur. 
Wyróżnienie wręczono Stanisła-
wowi Grudniowi.
W kategorii “Impresje” za 
najlepsze prace uznano wiersze 
Eugenii Kuny, drugie miejsce za-
jęła Marlena Zielińska, a trzecie 
Krystyna Szafranek.
W kolejnej “Życie codzienne” 
pierwsze miejsce zajął Andrzej 
Opiłowski, drugie Piotr Piecho-
ta, a trzecie Joanna Miśkiewicz.
Wyróżnienie trafiło zaś do rąk 
Leokadii Styś.
W czwartej, ostatniej kategorii 
“Miłość” pierwsze miejsce jury 
przyznało Iwonie Bitner, drugie 
miejsce Halinie Budniak, a trze-
cie Piotrowi Szczechuli.
Zwycięzcy oraz osoby wyróż-
nione otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i nagrody, w postaci 
albumów, wydawnictw oraz ga-
dżetów naszego stowarzyszenia.
Nagrodę dodatkową stano-
wił tomik wierszy pt. “Słowa 
puszczane na wiatr”, w którym 
znalazły się utwory 14 laureatów 
konkursu. 
Tomik to najnowsza publikacja 

naszego stowarzyszenia. Wydany 
w nakładzie 1000 szt. będzie 
prezentowany nietylko podczas 
imprez promocyjnych, ale jego 
egzemplarze trafią również do 
bibliotek szkolnych, placówek 
oświatowych i kulturalnych, 
funkcjonujących na terenie LGD. 
Miłośnicy poezji będą go mogli 
bezpłatnie otrzymać w naszym 
biurze. 
Spotkanie uświetniły także wy-
stąpienia nagrodzonych poetów. 
Przy ciasteczku i kawie, widzo-
wie zasiadający na sali usłyszeli 
kilka opublikowanych w tomiku 
wierszy, które zaprezentowali 
sami autorzy. 
Dodatkową atrakcje stanowił 
specjalny tort, którym zostali 
poczęstowani wszyscy zaproszeni 
goście. 

Miłym zaskoczeniem było 
wystąpienie Marleny Zielińskiej, 
która w imieniu twórców złożyła 
na ręce prezesa Marka Przed-
niczka podziękowania za owocną 
dotychczas współpracę.
Druga część wieczoru artystycz-
nego poświęcona była wystawie 
prac naszych rodzimych twór-
ców.
Zgromadzono na niej rzeźby 
oraz płaskorzeźby Zbigniewa 
Kurasiewicza, Józefa Kondei, 
Andrzeja Zielińskiego oraz Sta-
nisława Grudnia.
Obrazy o różnorodnej tematyce 
namalowane przez Marlenę 
Zielińską, Leokadię Styś, Helenę 
Szamańską, Janusza Karasia, 
Urszulę Pawlak i Eugenię Kunę.
Podczas wystawy mogliśmy 
zobaczyć także szeroki wachlarz 
imponujących prac wykonanych 
przez panie z kozienickiego 
Klubu Miłośników Robótek Ręcz-
nych „Niteczka”.
Prezentowane przez nie ręko-
dzieło – to różnorodne techniki 
wyrobu rzeczy użytkowych, 
codziennych: kwiaty z bibuły, 
decoupage’owe butelki, hafto-
wane serwety, obrusy i obrazy, 
szydełkowe i quillingowe ozdoby, 
kolorowe pisanki ze wstążek, czy 
wyszywane bombki.

Nie zabrakło także obrazów 
haftowanych wykonanych przez 
Marię Podsiadłę oraz fotografii 
i rysunków, których autorem jest 
Maria Komsta.
Wieczór artystyczny był świetną 
okazją nie tylko do zapoznania 
się w lokalną twórczością, jak 
również do wymiany informacji 
na temat szeroko rozumianej 
sztuki. Miłośnicy liryki mogli zaś 
zdobyć autografy swoich ulubio-
nych poetów, którzy z ogromną 
przyjemnością podpisywali się 
na kartach pachnącego jeszcze 
farbą drukarską zbioru wierszy.
Spotkanie zakończyły dobry hu-
mor oraz zadowolenie widoczne 
na twarzach gości i naszych 
wspaniałych artystów.

Serdecznie zapraszamy osoby 
zainteresowane do zapoznania 
się z wystawą znajdującą się 
w Centrum Myśli Błogosławio-
nego Jana Pawła II oraz do od-
wiedzenia naszego biura, gdzie 
można bezpłatnie otrzymać 
egzemplarz tomiku wierszy.

Aleksandra Wieczorek

Magiczny wieczór ze sztuką

Rękodzieło Klubu Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka”

Prezes Marek Przedniczek podsumowuje Konkurs Poetycki

Zwyciężczynie w kategoriach: Regionalizm i Impresje - 
Maria Komsta i Eugenia Kuna

Zaproszeni goście z uwaga słuchają prezentowanych utworów
Laureatka I miejsca w kategorii 
Miłość - Iwona Bitner

Degustacja przepysznego tortu
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Sala balowa OSP w Głowaczo-
wie była miejscem kolejne-

go festynu z cyklu „Tradycje 
kulinarne i dorobek artystyczny 
mieszkańców Ziemi Kozienic-
kiej”. Realizacja wydarzenia 
była możliwa dzięki życzliwości 
i współpracy samorządu gminne-
go, OSP, PSP w Brzózie i PSP 
w Głowaczowie.
Do udziału w festynie zaprosili-
śmy: twórców lokalnych:
 - rzeźba w drewnie - Zbigniew 
Kurasiewicz,

 - tradycyjny haft, koronkar 
stwo w postaci przepięknych 
obrusów, serwet -Władysława 
Barbara Drachal,

 - perfekcyjna technikę malo-
wania  na szkle - Magdalena 
Bernacik

 - tradycyjną sztukę malarska 
przedstawiły nam : Marzena 
Bieniaś oraz Marlena Zieliń-
ska, oraz producentów trady-
cyjnych wyrobów spożywczych.

 - wyroby wędliniarskie  - przy-
gotowane przez Sławomira 
Grzędę,

 - tradycyjne potrawy przygoto-
wane w oparciu o ekologiczne 
produkty m.in. pasztet, chleb, 
ser, masło, grzyby, ogórki itp. 
zaprezentowały Panie z gmin: 

Cecylówka, Ursynów, Leżenica
Bogaty program festynu sprawił, 
że sala  szybko wypełniła się 
zaproszonymi gośćmi. Roz-
poczęliśmy w samo południe 
kilka minut po 12.00. w imieniu 
gospodarzy zgromadzonych 
gości  powitali: prezes stowarzy-
szenia Marek Przedniczek oraz 
wójt gminy Stanisław Bojarski. 
Krótkie wystąpienia dotyczyły 
projektów zrealizowanych ze 
środków Unii Europejskiej na 
terenie gminy Głowaczów. 
Jako pierwsi na  scenie zapre-
zentowali się uczniowie z PSP 
Brzóza z programem artystycz-
nym  pt. „ Bezpiecznie z baj-
ką”. Bajkowe postacie ustami 
aktorów ostrzegały publiczność 
przed ryzykownymi zachowania-
mi. Kolejnym punktem programy 
były występy młodych utalento-
wanych piosenkarzy i tancerzy 
PSP Głowaczów. 
Po zakończeniu części artystycz-
nej przyszła kolej na rywalizacje 
w ramach konkursów: rysunko-
wym, wiedzy o gminie oraz tańca 
towarzyskiego.
Pod czujnym okiem Pani Mag-
daleny Bernacik oraz Marzeny 
Bieniaś dzieci wykonywały prace 
rysunkowe. Kolejny konkurs to 

rywalizacja na temat wiedzy 
związanej z tradycją, historią 
oraz walorami przyrodniczo 
– kulturalnymi gminy.  Dużym 
zainteresowaniem cieszył się  
konkurs pt. „Pomysł na układ 
taneczny”. Wszyscy  uczestnicy 
za swoją pracę i  wielkie zaan-
gażowanie uhonorowani zostali 
nagrodami i upominkami.
Nowoczesne technologie są obec-
ne w każdej dziedzinie naszego 
życia – ułatwiając je i pozwala-
jąc tworzyć rzeczy dotąd niewy-
obrażalne. Z tego względu nie 
mogło ich zabraknąć również na 
festynie w Głowaczowie. Dzięki 
uprzejmość Stowarzyszenia 
Porozumienie dla Rozwoju oraz 

firmy Telsako mieliśmy okazje 
zobaczyć krótki pokaz robotów 
edukacyjnych. Modele zbudowa-
ne z klocków Lego Mindstorms 
EV3 oraz bardziej zaawansowa-
ny robot humanoidalny zostały 
oddane do wyłącznej dyspozycji 
najmłodszych uczestników festy-
nu. Mogli oni się przekonać, na 
czym polega sterowanie robotem 
z wykorzystaniem podczerwieni, 
łącza Bluetooth czy też czujnika 
żyroskopowego zainstalowanego 
w smartphonie. 
Na zakończenie chcielibyśmy 
podziękować naszym gościom 
i publiczności za przybycie.

Izabela Śmietanka

„Cudze chwalicie, swego nie 
znacie”, czyli Festyn Rodzinny 
w Głowaczowie

Pyszności ze stoiska Sławomira Grzędy

Wystawa produktów Gospodarstw ekologicznych z gminy Głowaczów

Występ uczniów z PSP Brzóza

Rękodzieło Magdaleny Banaś oraz Marzeny Bieniaś

Goście z zadowoleniem obserwowali popisy taneczne najmłodszych

Pokaz robotyki w wykonaniu firmy Telsako Najmłodsi uczestnicy festynu z zapałem sterują robotami 


