
W ramach projektu współpracy pod nazwą „Południowe Mazowsze - 
Radviliškis/Raseiniai. Kooperacja” w dniach 18 - 21 września 2014r. 
planujemy wizytę studyjną na terenie Litwy. Jednym z jej celów 
jest zaprezentowanie oferty kulturalnej i gospodarczej przedsię-
biorstw funkcjonujących na terenie Ziemi Kozienickiej i  dzia-
łających w  oparciu o  zasoby lokalne. W  dłuższej perspektywie 
planowane jest utworzenie polsko - litewskiej sieci powiązań koope-
racyjnych - klastra. Skład naszej delegacji obejmuje m.in. przed-
stawicieli sektora gospodarczego i środowisk twórczych. Udział 
w wizycie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają: transport, wy-
żywienie, nocleg, tłumaczenia w czasie spotkań i inne atrakcje. 
Osoby zainteresowane wyjazdem, prosimy o kontakt telefoniczny 
z Zarządem Stowarzyszenia celem ustalenia warunków uczestnictwa. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 
25 sierpnia pod numerami telefonów: 48 366 18 99, 601 217 102 
lub e-mailem: biuro@lgdkozienice.pl

Marek Przedniczek 
Prezes Stowarzyszenia

 Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Na terenie Parafii p. w. Św. Rodziny w  Kozienicach w  dniu 
13 września 2014 roku odbędzie się Festyn rodzinny pod nazwą 
„Dozwolone od lat 14...” Zaproszenie kierujemy do wszystkich 
mieszkańców obszaru naszego działania, a w szczególności do 
rodzin z dziećmi. Udział w imprezie jest bezpłatny. W programie 
zaplanowaliśmy m.in.:
I. Otwarcie i poświęcenie klubu fitness
II. Blok imprez sportowych – 11.00 – 17.00: turniej piłkarski na 

urządzeniu boisko „Piłkarzyki mundial”, tor przeszkód, wyści-
gi modeli samochodów rajdowych, biegi terenowe.

III. Pokaz aplikacji „Wirtualny spacer po Ziemii Kozienickiej.
IV. Pokazy i zabawy towarzyszące: roboty sterowane numerycznie, 

malowanie twarzy,bańki mydlane.
V. Grill i poczęstunek w trakcie trwania festynu.

1

sierpień 2014

www.lgdkozienice.pl

Stowarzyszenie
Lokalna Gr
„Puszcza Kozienicka”
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Zaproszenie do udziału w misji gospodarczo - kulturalnej na Litwie

„Dozwolone od lat 14...Parafiada - Kozienice 2014”

Nabór wniosków rozpoczęty.....

Konferencja  gospodarczo - kulturalna  Kozienice 07.06.2014r. Od lewej: 
Vincas Blinstrubas prezes zarządu LGD  „Raseinių Krašto Bendrija”,  
Roman Kalvaitis  prezes zarządu LGD  „Radviliškio lyderis”, 
Marek Przedniczek prezes zarządu LGD „Puszcza Kozienicka”

Dla uczestników i zwycięzców konkurencji sportowych przewidziane 
są upominki i  nagrody. Organizatorzy: Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” i Parafia p.w. Św. Rodziny 
w Kozienicach serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy!!!

Izabela Śmietanka
specjalista ds. promocji

Przypominamy, że trwa ostatni nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit dostępnych środków: 437 126,69 zł, 
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit dostępnych środków: 274 858,00 zł,
• Odnowa i rozwój wsi - limit dostępnych środków: 1 335 924,55 zł.
Wnioski należy składać do dnia 28.08.2014 r. do godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia.
Formularze wniosków o przyznanie pomocy  wraz z instrukcją wypełniania oraz lokalnymi kryteriami 
wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej  www.lgdkozienice.pl. Wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców naszego obszaru zapraszamy do skorzystania z dotacji  unijnych za pośrednictwem naszego 
Stowarzyszenia. Zapewniamy bezpłatną pomoc przy opracowywaniu wniosków.

Wiceprezes Zarządu Michał Kusio



Szanowni Państwo,
W myśl zasady: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” pragniemy zaprosić 
Państwa do udziału w konkursie na najlepszy produkt Ziemi Kozienickiej. 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) produkt materialny - wszystkie materialne rzeczy wytworzone przez 

producentów z naszego obszaru, przeznaczone do sprzedaży,
b) produkt – usługa - usługi świadczone przez podmioty działające na 

terenie naszego działania.
Celem Konkursu jest promocja zasobów obszaru subregionu „Południowe 
Mazowsze” oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych. 
Każdy z Państwa za pomocą karty zgłoszeń, osobiście (Kozienice, ul. Radomska 23 biuro LGD „Puszcza Kozienicka”) drogą 
pocztową lub elektroniczną na adres biuro@lgdkozienice.pl może nominować wybranego przez siebie kandydata. Liczba zgłoszeń 
nie jest ograniczona. Jedna osoba może zgłosić wiele produktów lub usług. Wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia otrzymają od 
nas komplet upominków (m. in. kubki, czapeczki, podkładki komputerowe itp.). Dodatkowo wśród osób zgłaszających zostanie 
rozlosowana nagroda rzeczowa o wartości 100 zł. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 07.09.2014 r. do godz. 17.00. Kapituła 
konkursu dokona oceny produktów zgłoszonych i wybierze laureatów nagrody głównej w obu kategoriach.
Wytwórcy nagrodzonych produktów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi o wartości 2000 tys., uzyskają prawo do po-
sługiwania się godłem - „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablice informacyjną 
z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach. Rozstrzygnięcie konkursu z podaniem do publicznej wiadomości 
nastąpi do dnia 27.09.2014r. Wszystkich mieszkańców Ziemi Kozienickiej i naszych gości zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
oraz zgłaszanie wybranych przez siebie produktów. Regulamin, formularze zgłoszeń dostępne są na stornie www.lgdkozienice.pl 
oraz w biurze stowarzyszenia. Wszelkie infromacje dostępne są również pod numerami tel. 48 366 18 99, 601 217 102.

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie”  
to projekt zrealizowany w ramach działania  413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” przez gminę Głowaczów dofinan-
sowany ze środków LGD „Puszcza Kozienicka”. Realizacja zo-
stała uhonorowana I nagrodą w konkursie „Przyjazna  wieś  
2014” w kategori Infrastruktura społeczna przeprowadzonym 
przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.
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Wybieramy najlepsze produkty Ziemi Kozienickiej

Projekty zrealizowane z udziałem srodków LGD „Puszcza Kozienicka”

Wartość projektu:  606 720,00 zł
Dofinansowanie:   394 614, 00 zł
W jego zakres wchodzą: boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, 
boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej , lodowisko, bież-
nia ze skocznią, plac zabaw, siłownia zewnętrzna.

Beneficjent: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego i Św. Leonarda
Wartość projektu: 543 000,00 zł
Dofinansowanie:  362000, 000 zł

Głowaczów z tytułem „Przyjazna wieś 2014” Remont dachu Kościoła wraz z wymianą 
pokrycia dachowego w Brzeźnicy


