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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”

W dniu 16 października 2014 roku 
w  Kozienicach odbyło się Wyborcze 
Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia LGD „Puszcza Kozienicka”, 
w którym wzięło udział 52 Członków 
z  93 zrzeszonych. Zebranie otworzył 
Wiceprezes Stowarzyszenia Michał 
Kusio zapoznając obecnych z  celem 
spotkania. Następnie złożył sprawoz-

danie z prac Zarządu oraz Biura pro-
jektu. Przedstawił ponadto porządek 
obrad oraz zaproponował obecnym wy-
bór prezydium.  W wyniku głosowania 
Przewodniczącym Walnego Zebrania 
został Artur Piechota. W  pierwszym 
składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli 
się: Izabela Śmietanka, Wojciech Wę-
grzycki oraz Bernard Wdowiak, któ-
rego zastąpiła Stanisława Kowalczyk. 
Na Sekretarza Walnego Zebrania 
wybrano Aleksandrę Wieczorek. Głów-
nym punktem obrad był wybór nowego 
Prezesa Stowarzyszenia  Lokalna Gru-
pa Działania „Puszcza Kozienicka”. 
O  to stanowisko ubiegało się dwóch 
kandydatów, doświadczonych pracow-
ników Biura projektu: Irena Bielawska 
oraz Michał Kusio. Przewodniczący 
zebrania poprosił kandydatów o krótka 
prezentację. Po burzliwych obradach, 
w  wyniku tajnego głosowania nowym 
Prezesem Stowarzyszenia została Ire-
na Bielawska z  wynikiem 36 głosów. 
Michał Kusio otrzymał głosów 16 i po-
został na stanowisku I  - Wiceprezesa 
Zarządu. Nowo wybrana pani prezes, 
podziękowała za wybór, zapewniając 
jednocześnie, że dołoży wszelkich sta-
rań, aby dobrze kierować pracami na 
rzecz mieszkańców naszego obszaru 

„Warszawa da się lubić” , czyli obchody Dnia Patrona Ursynowa 
Jak co roku, urząd dzielnicy Ursynów 
zaprosił wszystkich mieszkańców  na 
obchody Dnia Patrona Warszawy – Bło-
gosławionego Władysława z Gielniowa. 
Nie zapomniano również o   naszym 
Stowarzyszeniu, które z  liczną obsadą 
złożoną z lokalnych twórców, pracowni-
ków biura oraz członków stowarzysze-
nia ruszyło na podbój Warszawy. Festyn 
odbył się w niedzielę 28 września 2014 
roku w  Parku Przy Bażantarni na Ursy-
nowie i zgromadził tłumy gości. Przed-
sięwzięcie stało się bardzo ważnym ele-
mentem życia kulturalnego Warszawy. 
Wpisując  się tym samym na stałe do 
kalendarza imprez stołecznych. Piknik 
poprzedzony został mszą św. w  inten-
cji Warszawy i  jej mieszkańców w ko-
ściele p.w. bł. Władysława z Gielniowa 
oraz złożeniem wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem patrona Stolicy. Po oficjal-
nych uroczystościach przyszedł czas na 
zabawę. Piknik familijny otworzył wy-
stęp zespołu Brass Federacja. Wśród 
zaproszonych zespołów artystycznych 
znaleźli się również: Ludowy Zespół 
Artystyczny PROMNI z  SGGW, AP-
PASIONATA z  Domu Kultury Imielin 
oraz zespół wokalny Wyżyny z NOK-u. 
Gwiazdą festynu był oczywiście Stasiek 
Wielanek, który wraz z  Kapelą War-
szawską, uroczo jak przystało na war-
szawskiego andrusa bawił wszystkich 
do łez. Podczas imprezy można było 
również zadbać o duszę i ciało, czyli za-
poznać się z lokalną twórczością  oraz 

posmakować  regionalnych specjałów. 
Należało tylko odwiedzić liczne kramy, 
kuszące feriom kolorów  i  zapachów.  
Prawdziwe oblężenie przeżywały jak 
zawsze stoiska naszych twórców: Marii 
Podsiadły, Marleny Zielińskiej, Barbary 
Drachal, Zbigniewa Kurasiewicza i Jó-
zefa Kondei. Na zgromadzonych sma-
koszy czekały także masarskie frykasy 
Sławomira Grzędy. Na trasie wycieczki 
nie można było pominąć naszego na-
miotu, gdzie prezentowaliśmy materiały 
promocyjne dotyczące naszego regionu. 
Tutaj pracownica biura - Izabela Śmie-
tanka oraz nasi członkowie – Krystyna 
Kondeja oraz Artur Piechota  udzielali  
informacji na temat naszego Stowarzy-
szenia  oraz  piękna Ziemi Kozienickiej. 
Po raz kolejny żal było opuszczać piękny 
Park przy Bażantarni. Jednak i tym ra-
zem wyjeżdżaliśmy ogromnie zadowole-
ni, z miłego przyjęcia i zainteresowania 
naszą „mała ojczyzną”. Z  poczuciem 
wewnętrznej satysfakcji i  nagrody za 
ciężką pracę. Z  poczuciem akceptacji 
i zaproszeniem na znów, na przyszłość.

Aleksandra Wieczorek

a  przede wszystkim postara przyczy-
nić się do wygrania i udziału w kolej-
nej edycji programu LEADER na lata 
2014 – 2020, co pozwoli na pozyska-
nie dalszych środków finansowych na 
rzecz rozwóju Ziemi Kozienickiej. Po 
wyczerpaniu porządku obrad Walne 
Zebranie Członków zostało zakończone. 
Skład Zarządu:
• Irena Bielawska – Prezes Stowa-

rzyszenia,

• Michał Kusio - I - Wiceprezes Zarządu,
• Ewa  Dobrzańska – Trela - II – 

Wiceprezes Zarządu,
• Renata Katarzyna Wołos – Skarbnik,
• Henryk Plak – Członek Zarządu,
• Radosław Łukiewicz - Członek Zarządu.
Nowej pani Prezes składamy serdecz-
nie gratulacje . Życzymy owocnej pracy 
i wielu wspaniałych sukcesów ! 

Aleksandra Wieczorek

Irena Bielawska. Prezes Stowarzyszenia 
LGD „Puszcza Kozienicka” 



Czwartek, 28 sierpnia był ostatnim dniem składania wniosków o dofi-
nansowanie projektów realizowanych w ramach działania 413 Wdra-
żanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Osoby zainteresowane uzyska-
niem wsparcia mogły po raz ostatni w tej edycji LEADERA składać 
projekty z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Róż-
nicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Odnowa i roz-
wój wsi”. Dokumenty przyjmowaliśmy, dosłownie do ostatniej sekun-
dy. Wnioskodawcy złożyli w sumie 28 aplikacji. Zgodnie z procedurą 
konkursową kolejnym krokiem była ocena wniosków. Rada Stowarzy-
szenia podjęła decyzję o skierowaniu do dofinansowania 24 wniosków. 
Przewidywana wartość planowanych inwestycji przekracza 2 miliony 
złotych. Podczas oceny projektów członkowie rady kierowali się lokalny-
mi kryteriami oceny operacji . Wśród nich do najważniejszych należą: in-
nowacyjność projektu, wykonalność projektu, kwalifikacje wnioskodawcy, 
partnerstwo i współpraca oraz wpływ na rozwój branży. Wnioskodawcy 
deklarują, iż w wyniku realizacji planowanych przedsięwzięć zostaną 
osiągnięte między innymi następujące rezultaty:
• nowe miejsca pracy, 
• nowe mikroprzedsiębiorstwa, 

L.P Nr wniosku Nazwa i adres 
beneficjenta Tytuł projektu Nr 

identyfikacyjny
Wnioskowana 
kwota pomocy Punkty

1 001/XI/RN/2014 Agnieszka Tomala

Planowanym celem operacji jest wzrost zatrudnienia na 
obszarze objętym operacją oraz wzrost dochodu z działalności 

pozarolniczej poprzez zakup samochodu dostawczego i 
maszyn potrzebnych do świadczenia usług z zakresu robót 

budowlanych wykończeniowych

041205144 94 276,50 zł 28,19

2 002/XI/RN/2014 Marek Ślipski Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup 
urządzeń medycyny estetycznej poprawiającej kondycję fizyczną 039850173 23 850,93 zł 26,94

3 003/XI/RN/2014 Elżbieta Smolarczyk Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup 
wyposażenia z przeznaczeniem na agroturystykę 049102094 33 758,00 zł 26,69

Razem 151 885,43 zł

L.P Nr wniosku Nazwa i adres beneficjenta Tytuł projektu Nr identyfi-
kacyjny

Wnioskowana 
kwota pomocy Punkty

1 008/VI/OW/2014 Gmina Garbatka -Letnisko Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy PSP w Bogucinie 063037852 150 000,00 zł 34,33

2 009/VI/OW/2014 Gmina Garbatka -Letnisko Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, 
Gmina Garbatka-Letnisko 063037852 50 000,00 zł 33,75

3 011/VI/OW/2014 Gmina Magnuszew

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa 
budynku dawnej szkoły na budynek służący 
społeczności lokalnej „Dom wiejski” we wsi 

Osiemborów

068943032 110 000,00 zł 33,33

4 003/VI/OW/2014 Gmina Kozienice

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w miejscowości Śmietanki - budowa placu 

zabaw i miejsca rekreacji wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

063097232 132 000,00 zł 33,09

5 005/VI/OW/2014 Gmina Głowaczów Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
w Cecylówce-Brzózkiej 063135642 75 962,00 zł 32,5

6 006/VI/OW/2014 Gmina Głowaczów Budowa placu zabaw w Brzózie 063135642 100 396,00 zł 32

7 002/VI/OW/2014 Gmina Kozienice

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w miejscowości Łuczynów - budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

063097232 222 500,00 zł 31,36

8 012/VI/OW/2014 Gmina Magnuszew
Modernizacja alei dojazdowej do kwatery 

wojennej żołnierzy Wojska Polskiego 1939-1944 
w Magnuszewie

068943032 110 000,00 zł 31,33

Lista wniosków wybranych do dofinansowania 
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Pomagamy spełniać marzenia 
Podsumowanie  ostatniego naboru wniosków przyjmowanych przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Odnowa i rozwój wsi 

• parkingi, 
• gospodarstwo agroturystyczne, 
• place zabaw,
• nowoczesne boiska wielofunkcyjne,
• centrum kompleksowej rehabilitacji.

Poniżej prezentujemy listy wniosków wybranych do dofinansowania 
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w  ra-
mach działania: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 
NIEROLNICZEJ konkurs nr XI/RN/2014,  ODNOWA I  ROZWÓJ 
WSI KONKURS VI/OW/2014 oraz TWORZENIE I  ROZWÓJ MI-
KROPRZEDSIĘBIORSTW konkurs nr XI/TR/2014, jak również listę 
wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju lecz niewybranych 
do dofinansowania w ramach działania TWORZENIE I ROZWÓJ MI-
KROPRZEDSIĘBIORSTW oraz listę wniosków niezgodnych z Lokal-
ną Strategią Rozwoju i  niewybranych do dofinansowania w  ramach 
działania  TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.



Lista wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju lecz niewybranych do dofinansowania 

Michał Kusio
Kierownik Biura projektu

Lista wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju lecz niewybranych do dofinansowania 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
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9 010/VI/OW/2014

Parafia Rzymsko Katolicka 
pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w 

Rozniszewie

Remont ogrodzenia wokół kościoła pw Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Rozniszewie 064852324 110 000,00 zł 30,67

10 014/VI/OW/2014 Gmina Głowaczów Budowa chodnika w Studziankach Pancernych 
w ramach przebudowy drogi gminnej 063135642 84 490,00 zł 30,25

11 001/VI/OW/2014 Gmina Gniewoszów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Oleksów 069081542 25 237,00 zł 29,45

12 004/VI/OW/2014 Gmina Grabów nad Pilicą Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni 063624625 155 971,00 zł 27,82

13 013/VI/OW/2014 Gmina Kozienice
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 

miejscowości Świerże Górne poprzez budowę 
siłowni zewnętrznych

063097232 30 500,00 zł 26,64

14 007/VI/OW/2014 Gmina Sieciechów Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 
działce 328/9 w m. Zajezierze gmina Sieciechów 062608966 50 000,00 zł 26

Razem 1407056,00 zł
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Prawie pięćdziesięciu lokalnych 
liderów wzięło udział w wizycie 
studyjnej na obszarze działania 
litewskich LGD: Vietos Veiklos 
Grupė „Radviliškio Lyderis” 
oraz Raseiniu Rajono Vietos 
Veiklos Grupė „Raseiniu Kra-
što Bendrija” zorganizowanej 
w  dniach 18-21 września br. 
przez nasze Stowarzyszenie. 
Wizyta studyjna odbywała się 
w  ramach międzynarodowego 
projektu współpracy pod nazwą 
Południowe Mazowsze - Ra-
dviliškis/Raseiniai. Kooperacja 
i  miała na celu zaprezentowa-
nie oferty gospodarczej i kultu-
ralnej, dobrych praktyk, wymia-
nę wzajemnych doświadczeń 
między partnerami oraz omó-
wienie możliwości utworzenia 
sieci powiązań kooperacyjnych 
– klastrów. W  związku z  tym 
zebraliśmy przedstawicieli 
sektora społecznego, gospo-
darczego oraz samorządowego 
i  18 września wyruszyliśmy 
w  drogę. Wizytę u  naszych li-
tewskich przyjaciół rozpoczęli-
śmy  w Radviliškis kolacją po-
witalną. W imieniu gospodarzy 
zebranych gości przywitał Ro-
man Kalvaitis, Prezes Stowa-
rzyszenia Vietos Veiklos Grupė 
„Radviliškio Lyderis” oraz Vin-
cas Blinstrubas, Prezes Sto-
warzyszenia Raseinių Rajono 
Vietos Veiklos Grupė „Raseinių 
Krašto Bendrija”. Kolejno głos 
zabrali Irena Bielawska ,Mi-
chał Kusio oraz Renata Wołos, 
którzy powitali zgromadzonych 
i  podziękowali za serdeczne 
oraz ciepłe przyjęcie. Następnie 
zebranych przywitała Gitana 
Rašimienė ,wicemer  Raseiniai, 
która wyraziła słowa uznania 
dla dotychczasowej pracy oraz 
przekazała najserdeczniejsze 
życzenia dalszej współpracy 
pomiędzy naszymi krajami. 
Spotkanie uczczono tradycyjnie 
lampką szampana. Następne-
go dnia wyruszyliśmy w drogę, 
w celu zapoznania się z dobry-
mi praktykami na terenie na-
szych przyjaciół. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od wizyty we 
wsi Raseiniai, gdzie pani sołtys 
zaprezentowała nam nowo wy-
budowaną scenę letnią oraz od-
restaurowaną świetlicę wiejską 
będącą miejscem spotkań lo-
kalnej społeczności. Następnie 
udaliśmy się do kolejnej miej-
scowości obejrzeć największego 

“Litwo Ojczyzno moja...” - o wizycie studyjnej słów kilka... 
producenta wełny w  Europie 
– firmę Danspin, która zrobiła 
na nas ogromne wrażenie. Nie-
małym zaskoczeniem była dla 
nas wizyta w bajkowej Republi-
ce Kasztana – wsi zamieszkałej 
przez 28 mieszkańców, która 
została zagospodarowana rów-
nież z pieniędzy UE. W dalszej 
części dnia wróciliśmy do Rase-
iniai, gdzie czekała na nas miła 
niespodzianka - udział w  ry-
walizacji sportowej, w  takich 
konkurencjach jak: strzelanie 
z łuku, procy, rzucanie kulami, 
czy tłuczenie szyb kamieniami. 
Kolejny dzień był również pełen 
niespodzianek. Udaliśmy się 
na targi do Radwiliszek, gdzie 
podczas dożynek miała miejsce 
wystawa produktów lokalnych 
i rękodzieła, połączona z degu-
stacją. Zebranych gości powitał 
mer Radwiliszek - Darius Bra-
zys, który wraz z prezesami li-
tewskich lgd oraz wiceprezesem 
naszego Stowarzyszenia Mi-
chałem Kusio zaprosił wszyst-
kich do wspólnej zabawy. Plac 
wewnątrz parku zapełnił się 
kolorowymi kramami, pełnymi 
rękodzieła i polsko – litewskich 
przysmaków. Do swoich stoisk 
zapraszali nasi twórcy regio-
nalni: Zbigniew Kurasiewicz, 
Józef Kondeja, Marlena Zieliń-
ska, Barbara Drachal i Helena 
Szamańska. Goście zostali za-
proszeni również na degustację 
lokalnych specjałów, przygoto-
wanych przez naszych mikro-
przedsiębiorców: Sławomira 
Grzędę, firmę Eko Food Janów 
oraz Stanisławę Kowalczyk. 
Można było również dowiedzieć 
się o  cudownych właściwo-
ściach mydeł państwa Delegów 
lub obejrzeć wystawę fotografii 
na stoisku  pań z Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego. Podzię-
kowania za wspaniałe przyjęcie 
naszej grupy zakończyły nasz 
pobyt na Litwie. W drodze po-
wrotnej ruszyliśmy jeszcze na 
zwiedzanie stolicy a  dokładnie 
wileńskiej starówki  oraz cmen-
tarza na Rossie. Po tak aktyw-
nych trzech dniach spędzonych 
na terenie działania naszych 
partnerów z Litwy, z uśmiecha-
mi na twarzy i zachwytem nad 
litewską gościnnością wrócili-
śmy do domu. 

Aleksandra Wieczorek


