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Szanowni Państwo
Oddajemy w P aństwa ręce publikację, w której przedstawiono przykłady zrealizowanych operacji, przyczyniają-
cych się do osiągnięcia celów Osi  3 i Osi 4 PROW na lata 2007-2013 ze środków unijnych uzyskanych za pośred-
nictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. Ukazane w niniejszej broszurze przy-
kłady świadczą, że nawet przy niewielkim poziomie wsparcia na jeden projekt nie brak jest podmiotów chcących 
działać na rzecz lokalnej społeczności, tworząc miejsca pracy, miejsca wypoczynku, organizując warsztaty edu-
kacyjne i artystyczne czy festyny, podczas których prezentowane jest lokalne dziedzictwo kulturowe.

Dzięki lokalnemu podejściu we wdrażaniu LEADERA następuje wzmocnienie kapitału społecznego mieszkań-
ców wsi, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Jednocześnie wdrażanie lokalnych 
i zintegrowanych oddolnie strategii pozwala na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
Sprzyja temu współpraca lokalnych liderów, czyli mieszkańców, przedsiębiorców i władz samorządowych. 

Łącznie w 11 naborach na realizację działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” rozdysponowaliśmy 
10 851 488 zł. Wybrane przykłady projektów zostały podzielone na 4 grupy odpowiadające działaniom w jakich 
ogłaszane były nabory: 

3 887 519,81 zł
3 455 851,00 zł

1 462 702,50 zł
2 045 414,69 zł

Przedstawione w publikacji projekty zostały sfinansowane z funduszy unijnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem naszego 
Stowarzyszenia. Publikacja zawiera opis 80 dobrych praktyk, z  których skorzystać mogą przyszli beneficjenci. W albumie scharakteryzowano 
dokładnie każdy z projektów. Czytelnik znajdzie w nim m. in. krótki opis , cel operacji czy kwotę dofinansowania. Lekturę wydawnictwa polecamy 
w szczególności tym osobom, które są zainteresowane pozyskaniem unijnego wsparcia na realizacje własnych pomysłów.

Gratulujemy wszystkim mieszkańcom, instytucjom i stowarzyszeniom, wszystkim naszym beneficjentom, którzy zrealizowali projekty ze środków 
Osi 4 LEADER z PROW 2007-2013. Cieszymy się Waszymi sukcesami, cieszymy się, że możemy współpracować na rzecz rozwoju ogółu mieszkań-
ców. Naszym największym kapitałem są ludzie świadomi bogactwa lokalnych zasobów i mający pomysły na ich wykorzystanie. To Wasze oddolne 
inicjatywy, Wasza determinacja i konsekwencja są świadectwem, że pomimo skomplikowanych procedur, wykorzystanie publicznych środków 
poprzez podejście LEADER jest nie tylko możliwe, ale zasadne.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Irena Bielawska – Prezes Zarządu
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
ODNOWA I ROZWÓJ WSI

KWOTA DOFINANSOWANIA

315 401 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

513 052,55 zł

W gminie Głowaczów doskonale wiedzą, jak ważna jest edukacja oraz aktywność fizyczna. Dlatego lokalne władze w 2010 roku postanowiły wybu-
dować dla małych piłkarzy nowoczesne, wielofunkcyjne boisko ze sztucznej trawy. Boisko o wymiarach 60 x 30 m z ogrodzeniem powstało przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. 

Inwestycja nie tylko propaguje zdrowy styl życia, ale również poszerza ofertę spędzania wolnego czasu. Dzięki projektowi podniósł się także stan-
dard organizowanych w gminie treningów i zawodów sportowych. W 2012 roku projekt zdobył II nagrodę w wojewódzkim konkursie „Przyjazna 
Wieś” w kategorii Infrastruktura społeczna.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Głowaczów

ZAKRES PROJEKTU

Ogólnokształcących w Brzózie. Boisko piłkarskie ze sztucznej trawy.

Sport górą !!!
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KWOTA DOFINANSOWANIA

270 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

435 488,44 zł

powstała w budynku po starej szkole podstawowej. W ramach operacji przeprowadzono remont budynku i łazienek, utwardzono plac wokół świe-
tlicy oraz wykonano ogrodzenie placu wokół budynku. 

-
wania bardziej aktywnych form spędzania wolnego czasu. W ciągu dnia odbywają się tu zajęcia dla dzieci i spotkania aktywnych grup społeczności 
lokalnej. A od święta mają tu miejsce wspólne wigilie, obchody różnych uroczystości, czy zabawy sylwestrowe.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Gniewoszów

ZAKRES PROJEKTU

Podniesienie standardu funkcjonalności budynku oraz integracja społeczności 
lokalnej poprzez adaptację budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na  
świetlicę wiejską.

Serce Gminy
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
ODNOWA I ROZWÓJ WSI

-
łeczeństwa. W myśl tej zasady Urząd Gminy Głowaczów postanowił przy miejscowej szkole zbudować kompleks sportowy.

W ramach projektu powstało boisko ze sztuczną trawą, wielofunkcyjne boisko ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 30 x 28 m do gry w siatkówkę, 
piłkę ręczną, koszykówkę, kort tenisowy, bieżnia ze skocznią oraz lodowisko okresowe, które może pomieścić naraz 25 osób.

Powstał również bogato wyposażony duży plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz siłownia zewnętrzna, która służy także dorosłym 
mieszkańcom gminy. Realizacja została uhonorowana I nagrodą w konkursie „Przyjazna wieś 2014” w kategorii Infrastruktura społeczna przepro-
wadzonym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

KWOTA DOFINANSOWANIA

362 993 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

558 103, 72 zł
BENEFICJENT

Urząd Gminy Głowaczów

ZAKRES PROJEKTU

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie.

„Przyjazna wieś”
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KWOTA DOFINANSOWANIA

197 390 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

303 487 zł

Naszą przyszłością są dzieci. Dlatego trzeba dbać by nie tylko uczyły się w lepszych warunkach, ale także miały możliwość aktywnie spędzać 
czas oraz realizować swoje sportowe pasje. W  myśl tej zasady Urząd Gminy Grabów nad Pilicą postanowił wybudować przy Zespole Szkół 
w Grabowie nad Pilicą nowoczesny kompleks sportowy.

Obiekt składa się z bieżni sportowej oraz dwóch boisk: piłkarskiego ze sztuczną trawą i wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową. W celu 

dobra inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców gminy oraz miejsce rozwoju sportowych talentów.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ZAKRES PROJEKTU

Przebudowa z rozbudową obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Grabowie 
nad Pilicą.

Dla lepszej kondycji fizycznej
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
ODNOWA I ROZWÓJ WSI

-
znę fizyczną. Dzięki funduszom unijnym, w 2013 roku udało się zrealizować projekt, który w doskonały sposób propaguje zdrowy styl życia.

W efekcie powstał profesjonalny obiekt sportowy do gry w tenisa o wymiarach 18,27m x 36,57m z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z ogro-
dzeniem oraz oświetleniem. Obiekt usytuowany jest w miejscowości Garbatka-Letnisko przy ulicy Spacerowej, na placu tuż za obecnym Boiskiem 
ORLIK. Lokalizacja inwestycji akurat w tym miejscu nie jest przypadkowa ponieważ nowo wybudowany kort tenisowy zaliczony został w poczet 
Gminnego Kompleksu boisk sportowych, na którym bezpieczeństwa strzeże wykwalifikowany animator sportu.

Inwestycja zdecydowanie przyczyniła się do poprawy infrastruktury sportowej na obszarze gminy. Umożliwiła mieszkańcom podejmowanie bar-
dziej aktywnych form wypoczynku, tym samym podnosząc standard organizowanych imprez sportowych.

KWOTA DOFINANSOWANIA

124 249 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

190 205,45 zł
BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko 

ZAKRES PROJEKTU

Budowa kortu tenisowego w Garbatce - Letnisko.

Zdrowo, na sportowo
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KWOTA DOFINANSOWANIA

25 179 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

42 420,79 zł

Nasze dzieci bawią się miło i bezpiecznie

-
rym najmłodsi mogą wyszaleć się do woli.

W ramach projektu przygotowano teren pod inwestycję, zagospodarowano go w zieleń niską i wysoką: wykonano trawniki dywanowe, zasadzono 
drzewa i krzewy iglaste. Dodatkowo kiedy milusińscy bawią się na nowej zjeżdżalni, huśtawkach, czy koniku rodzice mogą posiedzieć na ławecz-
kach, porozmawiać, pograć w szachy lub po prostu odpocząć. Obiekt więc nie tylko propaguje aktywny styl życia i poszerza ofertę spędzania 
wolnego czasu, ale również integruje lokalne społeczeństwo.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Plac zabaw dla dzieci.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
ODNOWA I ROZWÓJ WSI

KWOTA DOFINANSOWANIA

34 120 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

52 460 zł

Ruda ma wreszcie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Dzięki funduszom unijnym i staraniom 
Gminy Kozienice powstał przytulny zakątek nie tylko dla najmłodszych, którzy mogą wyszaleć 
się tutaj do woli, ale przede wszystkim powstało przyjazne miejsce dla wszystkich mieszkańców. 

Zmianie uległ również teren wokół placu zabaw. Pojawiły się nowe chodniki, miejsce na ognisko 
oraz wygodne ławki, na których w końcu mogą wypoczywać osoby starsze, czy mamy z malu-
chami.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Kozienice

ZAKRES PROJEKTU

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruda 
- budowa placu zabaw - etap II

Nowy plac zabaw - radość i zabawa
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Do tej pory Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy nie miała wielkiego szczęścia.W swej długiej historii kościół był 
kilkakrotnie zniszczony:  podczas wojen szwedzkich, pożogi wojennej w 1914 roku oraz podczas IIwojny światowej. Wstępnej odbudowy dokonano 
po 1946 roku. Kościół stanowi ciekawy przykład sakralnej architektury neoromańskiej, która dzięki funduszom unijnym odzyskała dawny blask.

W ramach projektu dokonano wymiany pokrycia dachowego, przeprowadzono remont kominów oraz instalacji odgromowej. Poprawiło to nie 
tylko ogólną estetykę gminy, ale również podniosło standard uroczystości religijnych.

KWOTA DOFINANSOWANIA

355 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

453 426,38 zł
BENEFICJENT

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy.

ZAKRES PROJEKTU

Poprawa infrastruktury w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez 
remont dachu kościoła wraz z wymianą pokrycia dachowego w Brzeźnicy.

Lepszy dach nad głową
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI

KWOTA DOFINANSOWANIA

185 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

371 564,59 zł
BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Magnuszewski rynek w pełnej krasie

kościół. Dzięki projektowi modernizacji rynek odzyskał dawny blask i urok.

W ramach operacji zagospodarowano teren parku. Wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze pod zasadzenie roślin. Posadzono wieloletnie 
rośliny ozdobne oraz obsadzono kwietniki roślinami cebulowymi. Posadzono drzewa iglaste i liściaste. Wybudowano nowe wiaty przystankowe, 
ustawiono ławki parkowe i kosze na śmieci. Powstało miejsce rekreacji, które nie tylko poprawiło estetykę wsi, ale również zintegrowało lokalną 

bezpieczeństwa dzięki nowemu, lepszemu oświetleniu.

www.lgdkozienice.pl10
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gminne oficjalnie zostało otwarte tradycyjnie w środę w dniu 05 listopada 2014 roku i już od rana słychać było znajome: „po ile ziemniaki?”.

Nowy plac targowy wyłożono kostką brukową, stoiska dla sprzedających wykonano z płyt ażurowych, na kupujących zaś czekały szerokie alejki 

i nagłośnione. Znalazło się również miejsce dla nowej stróżówki kontenerowej dla administratora obiektu. Wykonano także remont schodów 
terenowych, remont wewnętrzny i zewnętrzny sanitariatu oraz budynku magazynowego.

Realizacja projektu w znaczący sposób podniosła jakość nie tylko przedmiotowego obiektu, lecz także usług handlowych świadczonych przez 
lokalnych przedsiębiorców dla miejscowej społeczności.

KWOTA DOFINANSOWANIA

278 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

738 500 zł
BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka - Letnisko

ZAKRES PROJEKTU

Centrum Garbatki handlem stoi
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

KWOTA DOFINANSOWANIA

88 750 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

218 325 zł

popyt na tego typu usługi stale rośnie. Zapotrzebowanie na wywóz nieczystości na terenie Powiatu Kozienickiego zauważyła Ewa Abramczyk, która 
postanowiła utworzyć nową firmę świadczącą usługi dla okolicznej ludności.

W ramach projektu została zakupiona beczka ascenizacyjna FLIEGL, przyczepa rolnicza oraz kultywator skrzydełkowy z wałem tnącym. Zakup 

również na utworzenie jednego miejsca pracy.

BENEFICJENT

Ewa Abramczyk

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez wykonywanie usług z zakresu 
zabiegów agrotechnicznych, wywozu gnojowicy i usług kombajnem.

Nowe usługi dla ludności



PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

www.lgdkozienice.pl 13

Maksymalna wszechstronność

KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

250 920 zł

W celu podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Grabów nad Pilicą, Jarosław 
Wrona postanowił założyć nową działalność pozarolniczą w zakresie usług wspomagających 
produkcję roślinną. W  ramach projektu zakupił ciągnik New Holland oraz ładowacz czołowy 

-
nale sprawdzą się w pracach polowych, jak i do zastosowań miejskich, służąc równie dobrze do 
transportu a  nawet do pielęgnacji tere-
nów zielonych.

Krótko mówiąc to technika najnowszej 
generacji, która łączy wszystkie cechy 

i wydajność.

BENEFICJENT

Jarosław Wrona 

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez świadczenie usług dla ludności.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

345 458 zł

Dążenie do zdobycia stabilnej pozycji na rynku, uzyskania wysokiej renomy oraz zadowolenia 
klientów poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie - takie cele postawił sobie Adam 
Szewc z gminy Sieciechów. W związku z tym beneficjent utworzył przedsiębiorstwo świadczące 
usługi w  zakresie odśnieżania i  prac polowych. Zakupił ciągnik rolniczy, pług do odśnieżania 
i agregat do uprawy roli. 

Operacja oprócz pozyskania nowego źródła dochodu poza rolnictwem pozwoliła również na 
stworzenie miejsc pracy dla dwóch osób 
oraz poprawę jakości życia mieszkańców 
regionu. 

BENEFICJENT

Adam Szewc 

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez wykonywanie usług z zakresu 
odśnieżania oraz z zakresu zabiegów agrotechnicznych.

Nowe miejsca pracy w sektorze usług
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Zakup ciągnika rolniczego oraz ładowacza 
czołowego z wyposażeniem

KWOTA DOFINANSOWANIA

70 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

172 938 zł

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie gospodarstwo rolne bez ciągnika. Na co dzień ułatwia on trudną pracę rolnika, znajdując zastoso-
wanie w pracach polowych oraz transportowych. 

-

ten, będzie służył do wykonywania usług agrotechnicznych z zakresu przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia, pielęgnowania, zraszania, 
opryskiwania, zbioru upraw oraz 
załadunku i rozładunku. W ramach 
operacji powstało jedno nowe 
miejsce pracy na wsi.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez świadczenie usług z zakresu 
zabiegów agrotechnicznych oraz usług odśnieżania i załadunku.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

369 000 zł

 
Zbigniewa Alberskiego, kiedy postanowił założyć nową działalność poza-
rolniczą. Celem projektu było również uzyskanie dodatkowego dochodu 
poprzez podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu 
usług dla gospodarstw rolnych. 

W ramach projektu zakupiony został kombajn zbożowy z hederem. Zakup 
sprzętu wpłynie na zwiększenie dochodów oraz przyczyni się do utworze-
nia jednego miejsca pracy. 

BENEFICJENT

Zbigniew Alberski 

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez świadczenie usług dla ludności.

Kombajn zbożowy z oprzyrządowaniem
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KWOTA DOFINANSOWANIA

67 932 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

167 112 zł

Jednym z  najważniejszych elementów efektywnej uprawy jest stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin. Środki te przyczyniają się 
niewątpliwie do rozwoju zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa na całym świecie. Chronią uprawy, nie powodując dodatkowych zagrożeń. 
Na świadczenie usług w zakresie nawożenia sadów i plantacji zdecydował się Rafał Józwowicz, który postanowił wykorzystać do tego fundusze 
unijne i założyć nową firmę.

W ramach projektu zakupił ciągnik rolniczy, opryskiwacz sadowniczy, kosiarkę sadowniczą, siewnik do nawozów, wygarniacz gałęzi oraz zgarniacz 
uniwersalny. Utworzył również nowe miejsce pracy. Dzięki zakupowi odpowiednich maszyn firma beneficjenta nie tylko wspomaga wysiłki rol-
ników w zakresie produkcji roślinnej, ale również prowadzi usługi nawożenia sadów i plantacji wieloletnich, usługi koszenia trawy, wygarniania 
gałęzi i wyrównywania pól.

BENEFICJENT

Rafał Józwowicz 

ZAKRES PROJEKTU

Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez założenie działalno-
ści pozarolniczej w zakresie świadczenia usług stosowania środków ochrony roślin. 

Ochrona roślin
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

547 350 zł

gospodarczą. Dodatkowo zakupił kombajn zbożowy marki NEW HOLLAND z hederem, który zwiększa precyzję prac rolnych, a co za tym idzie wydaj-
ność zbiorów.

Dzięki nowo utworzonej wypożyczalni maszyn i urządzeń rolniczych okoliczni rolnicy mogą korzystać z profesjonalnej firmy pana Lucjana, oszczę-
dzając przy tym czas i pieniądze.

BENEFICJENT

Lucjan Zawadzak

ZAKRES PROJEKTU

Zakup kombajnu zbożowego i utworzenie wypożyczalni maszyn i urządzeń 
rolniczych 

Moc i wydajność – Lucjan Zawadzak
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Medycyna estetyczna nowym źródłem dochodu

KWOTA DOFINANSOWANIA

33 722 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

90 724,80 zł

jakości życia pacjentów, a zdrowie jest tu traktowane jako wyraz dobrostanu psychofizycznego. O poprawę jakości życia mieszkańców gminy 

-

miejsca pracy. Projekt przyczynił się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, ale również zwiększył świadomość pacjentów doty-
czącą ochrony zdrowia. Pacjenci 
korzystają z profesjonalnych zabie-
gów medycyny estetycznej oraz 
zabiegów fizjoterapii takich jak: 
laseroterapia, krioterapia, masaż, 
czy magnetoterapia.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost konkurencyjności i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycyny estetycznej.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

KWOTA DOFINANSOWANIA

65 850 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

161 991 zł

Pachocka postanowiła skorzystać z  funduszy unijnych i otworzyć własne przedsiębiorstwo usługowe, które świadczy szeroki zakres usług dla 
ludności w zależności od potrzeb. Projekt obejmował także zakup ciągnika rolniczego marki Proxima i ładowacza czołowego, które służą do zała-
dunku drzewa z lasu, bel słomy, zielonek, obornika, kompostu, pelet, oraz do innych prac, w tym również polowych. Operacja przyczynia się do 
utworzenia 1 miejsca pracy na wsi.

BENEFICJENT

Elżbieta Pachocka

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez świadczenie usług dla 
ludności.

Maszyna z mocą
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Fundusze unijne na kołach

KWOTA DOFINANSOWANIA

39 015 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

95 976 zł

Warsztat samochodowy to marzenie wielu mężczyzn. Chłopięca lubość do bawienia się samo-

pomysłem na życie. Jednak warsztat samochodowy wiąże się z niemałymi wydatkami bowiem 
trzeba zakupić profesjonalny sprzęt, odpowiednie narzędzia, farby, czy inne niezbędne akce-
soria. Z  dofinansowania unijnego postanowił skorzystać Adrian Pomarański, który nie tylko 
utworzył nową firmę świadczącą usługi dla okolicznej ludności, ale także zakupił kompleksowe 
wyposażenie do swojego warsztatu m.in. podnośnik dwukolumnowy, urządzenie do demontażu 
i  montażu opon, urządzenie do obsługi 
układów klimatyzacji samochodowych, 
stanowisko do sprawdzania alternatorów 
i  rozruszników, urządzenie do kontroli 
i regulacji świateł zewnętrznych pojazdu, 
tester diagnostyczny, sprzęt kompute-
rowy z  oprogramowaniem oraz system 

W ramach operacji stworzono jedno miej-
sce pracy. Realizacja projektu pozwoliła 
na uruchomienie świadczenia nowych 
usług.

BENEFICJENT

Adrian Pomarański 

ZAKRES PROJEKTU

Zakup urządzeń diagnostyki samochodowej.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

Stanisław Buczek od lat prowadzi gospodarstwo rolne oraz własną działalność gospodarczą. Przedmiotem jego przedsięwzięcia jest produkcja 
i sprzedaż kapusty oraz ogórków kwaszonych, a w okresie letnim także ogórków małosolnych. Jego produkty są obecne na rynku już od wielu lat, 
ciesząc się uznaniem klientów. W 2012 roku Stanisław Buczek skorzystał z dotacji na zakup nowoczesnych maszyn do przetwarzania i konserwo-
wania warzyw oraz owoców. 

-
tem magazynowana i dystrybucji zakupionych warzyw oraz owoców. Nabył także urządzenie o dużej wydajności, służące do szatkowania kapusty 

z  taśmociągiem, posypywarką soli, 
przenośnikiem taśmowym i wykroj-
nikiem. W  konsekwencji pozwoliło 
to na oszczędność czasu, a  praca 
pana Stanisława stała się lżej-
sza i  sprawniejsza. Zakup maszyn 
pozwolił także unowocześnić tech-
nologie, zwiększyć jej dotychcza-
sową skalę oraz zatrudnienie w fir-
mie. Stworzono miejsce pracy dla 
jednej osoby oraz cztery miejsca 
sezonowe, co korzystnie wpłynęło 
na sytuację ekonomiczną lokalnej 
społeczności.

KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

264 458 zł
BENEFICJENT

Stanisław Buczek

ZAKRES PROJEKTU

owoców i warzyw poprzez zakup nowoczesnych maszyn.

Nowoczesne technologie 
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KWOTA DOFINANSOWANIA

78 975 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

194 278 zł

-

i ładowacz. Zakupiony sprzęt służy do załadunku i przewożenia drzewa z lasu, dowożenia wyrobów gotowych dla klienta oraz innych prac, w tym 

do utworzenia 1 miejsca pracy na wsi.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez świadczenie usług dla 
ludności.

Nowe maszyny - nowe możliwości
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

Na skraju puszczy, w malowniczych Kozienicach znajduje się gospodarstwo agroturystyczne „Pod Różą”, które oferuje komfortowe pokoje gościnne. 
A żeby jeszcze bardziej rozpieścić swoich gości Elżbieta Smolarczyk postanowiła skorzystać z funduszy unijnych i wprowadzić w życie dwa projekty, 
które dotyczyły przebudowy budynku mieszkalnego i zakupu niezbędnego wyposażenia. W ramach operacji wykonano roboty ziemne, budow-

Pani Elżbieta zakupiła również kompleksowe wyposażenie do domu mieszkalnego m.in. meble, pościel, sprzęt rtv i agd, garnki, zastawy stołowe 
oraz zagospodarowała teren wokół budynku. Dzięki temu goście pani Elżbiety mogą w spokoju wylegiwać się na hamaku i leżakach, odpoczywać 
w altance i przygotowywać smakołyki na grillu. Dzieci mogą zaś wyszaleć się na specjalnie przygotowanym placu zabaw. Znajdzie się również i coś 
dla aktywnych, którzy w słoneczne dni mogą „popluskać się” w basenie lub wybrać się na wycieczkę rowerową. 
Agroturystyka „Pod Różą” 

KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

355 000 zł
BENEFICJENT

Elżbieta Smolarczyk

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez przebudowę budynku 
mieszkalnego i zakup wyposażenia z przeznaczeniem na agroturystykę.

Odpoczynek „Pod Różą”
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KWOTA DOFINANSOWANIA

48 373,50 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

119 000 zł 

unijnym powiększył swój park maszynowy.

-
biorstw takich jak firma pana Krzysztofa. Dzięki zakupowi beneficjent rozszerzył działalność zakładu w zakresie pozyskiwania drewna oraz utwo-
rzył dodatkowe miejsce pracy. Ponadto ciągnik doskonale sprawdza się w terenie, dzięki czemu nie tylko zwiększyła się wydajność firmy, lecz stała 
się ona bardziej konkurencyjna. W ramach operacji zostały utworzone dwa nowe miejsca pracy.

BENEFICJENT

Krzysztof Drela

ZAKRES PROJEKTU

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup ciągnika rolniczego.

Inwestycja z mocą
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

KWOTA DOFINANSOWANIA

100 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

200 000 zł 

Kozienice. Jest właścicielem firmy świadczącej usługi remontowo-budowlane. W celu 
zwiększenia konkurencyjności na stale rozwijającym się rynku postanowił iść za cio-
sem i rozszerzyć działalność swojej firmy.

W tym celu, złożył wniosek o dofinansowanie na zakup nowoczesnej maszyny wielo-

zakres usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

budynków, czy też wykopy pod fundamenty, kanalizację czy pod linie elektryczne 
i energetyczne.

Oprócz tego firma stworzyła warunki na zatrudnienie jednej osoby, co jest działaniem 
ożywczym dla lokalnego rynku pracy.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Podniesienie rentowności oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na 
rynku lokalnym poprzez zakup koparko-ładowarki.

Nowe maszyny, nowe miejsca pracy
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KWOTA DOFINANSOWANIA

47 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

115 620 zł

i wędlin zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym, Sławomir Grzęda postanowił skorzystać z dotacji unijnej. W ramach operacji zakupił 
sprzęt, który pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, a tym samym wzrost dochodu zakładu przetwórstwa wyrobów mięsnych i wędlin.
Zakup ciągnika marki NEW HOLLAND pozwoli panu Sławomirowi kupować zwierzęta od okolicznych rolników, którzy prowadzą małe tradycyjne 
hodowle i mają coraz większe trudności z ich sprzedażą. W związku z powyższym otwierają się dla niego coraz większe możliwości wynegocjowa-

zostanie wykorzystany do przewozu drewna niezbędnego do funkcjonowania wędzarni i zrezygnowania z usług zewnętrznej firmy. Operacja przy-
czynia się do utworzenia dodatkowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie.

BENEFICJENT

Sławomir Grzęda

ZAKRES PROJEKTU

Podwyższenie konkurencyjności zakładu przetwórstwa mięsa i wędlin poprzez 
zakup ciągnika rolniczego.

Nowa jakość, lepszy smak
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

KWOTA DOFINANSOWANIA

95 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

230 000 zł 

W ramach projektu „Laboratorium nowoczesnych technologii” utworzono ośrodek szkoleniowy, 
w którym prowadzone są warsztaty z  zakresu: programowania, konstrukcji robotów, budowy 
modeli 3D oraz nauk przyrodniczych. Dzięki swojej ciekawej formie, gdzie teoria i abstrakcja 

W odbywających się w laboratorium zajęciach mogą uczestniczyć osoby już od ósmego roku 
życia. Górnej granicy wieku nie określono, więc jest to miejsce zarówno dla osób młodych jak 
i dorosłych. Uczestnicy warsztatów szczególnie zainteresowani rozwojem swoich umiejętności, 
w którymś z wymienionych wcześniej obszarów, korzystają z  silnego zaplecza programowo - 
sprzętowego oraz pomocy wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. 

BENEFICJENT

laboratories.telsako.com

ZAKRES PROJEKTU

Utworzenie ośrodka szkoleniowego oraz przeprowadzenie warsztatów z zakresu 
podstaw robotyki oraz nauk przyrodniczych.

Laboratorium nowoczesnych technologii
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Remont na 5 z plusem

KWOTA DOFINANSOWANIA

97 900 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

238 876 zł 

to już dzisiaj na rynku lokalnym znana i prężnie działająca firma.

Pierwsze kroki firma stawiała w 2010 roku. Wtedy też pan Wojciech 
skorzystał z dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”. Dzięki temu udało mu się nie tylko otworzyć 
własny interes, ale również dokonać zakupu fachowego sprzętu, 

do przewożenia sprzętu oraz materiałów budowlanych.

Otwarcie nowego przedsiębiorstwa usługowego pozwoliło także na 
utworzenie 3 nowych miejsc pracy. 

BENEFICJENT

Wojciech Węgrzycki

ZAKRES PROJEKTU

Kompleksowe usługi remontowo-budowlane.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

KWOTA DOFINANSOWANIA

54 400 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

133 824 zł 

-
sławic. W ramach projektu pan Zbigniew zakupił samochód dostawczy marki Citroën oraz laptop. Zostało również zakupiony wysokiej klasy 
przyrząd do grawerowania, cięcia i znakowania laserowego firmy Rayjet. 

Dzięki urządzeniu można grawerować na różnorodnych powierzchniach, znakować stal nierdzewną, przygotowywać materiały reklamowe, 
ciąć papier czy akryl. W ramach operacji zostało również utworzone nowe miejsce pracy.

BENEFICJENT

Zbigniew Wołos

ZAKRES PROJEKTU

Zakup samochodu dostawczego i wyposażenia w celu podniesienia rentowności 
oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym.

Nowe wyposażenie, nowa jakość usług
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odpocząć na łonie natury. A żeby jeszcze bardziej umilić czas swoim gościom właścicielka Krystyna Podgórska postanowiła skorzystać z dotacji 
unijnej i dokonać małych zmian w swoim sielskim zakątku. W konsekwencji przeprowadziła remont budynku agroturystycznego, co spowodowało 
powiększenie bazy noclegowej dla turystów, jak również całkowicie go wyposażyła. Znalazło się i coś dla aktywnych wczasowiczów, ponieważ pani 

Ośrodek Wypoczynkowy, Tawerna - Stawiska
Garbatka-Dziewiątka 31, 26-930 Garbatka 

KWOTA DOFINANSOWANIA

200 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

745 337 zł
BENEFICJENT

Krystyna Podgórska

ZAKRES PROJEKTU

Rozwój usługi agroturystycznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem poprzez 
remont budynku i zakup wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego.

Wsi spokojna, wsi szczęśliwa...



www.lgdkozienice.pl32

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Z uwagi na szeroki zakres wykonywanych uług oraz dużą liczbę stale przybywających klientów, firma „WiR” postanowiła rozwinąć dotychcza-
sową działalność i wybudować nowy obiekt handlowy. A żeby sprostać oczekiwaniom swoich klientów postanowiono również budynek kom-
pleksowo wyposażyć. Dzięki funduszom unijnym, w ramach projektu zakupiono między innymi biurka, stoliki, krzesła, kanapy, szafki aktowe, 
kontenery z szufladami, lady recepcyjne, laptopy, ekspozytory na baterię i grzejniki oraz stojaki na płytki. Wykonano również system alarmowy, 
monitoring wizyjny oraz instalację nagłośnienia dla budynku. Wyposażono stanowisko sprzedażowego i projektanta.

Dzięki nowemu budynkowi oraz gruntownemu wyposażeniu zwiększy się nie tylko asortyment firmy, ale również wzrośnie liczba dodatkowych 
usług. Wpłynie to nie tylko zdecydowanie na obroty firmy oraz wzmocnienie jej pozycji na lokalnym rynku, ale również na zadowolenie klien-
tów. A jak wszystkim wokół wiadomo zadowolony klient, to dobry klient.

KWOTA DOFINANSOWANIA

162 466 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

324 932 zł
ZAKRES PROJEKTU

Wyposażenie nowego obiektu handlowego świadczącego usługi w zakresie handlu 
artykułami instalacyjno - sanitarnymi. 

BENEFICJENT

Kierunek zadowolony klient !



PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

www.lgdkozienice.pl 33

KWOTA DOFINANSOWANIA

12 912 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

45 813 zł 

Sieciechów pełen smaku

Jedzenie wbrew pozorom to bardzo ważna rzecz i  każdy lubi jeść w miejscu, gdzie czuje się 
dobrze pod każdym względem. Lokal to nie tylko pyszne dania, lokal to też jego wystrój i przede 
wszystkim obsługa. A że każdy z nas lubi sobie dobrze zjeść - jak u mamy, ciagle poszukujemy 
miejsca, gdzie będziemy stale wracać. Jeszcze parę lat temu trudno było w Sieciechowie znaleźć 
miejsce, w którym można by coś zjeść dobrego, a do tego w rozsądnej cenie. Dzisiaj w swoje 
progi zaprasza „Zajazd Fenix” oraz właściciel Robert Rakoczy, który dzięki funduszom unijnym 
zakupił wyposażenie do swojego obiektu gastronomicznego m.in. meble kuchenne i barowe, 
serwis obiadowy i kawowy, komplet garnków, sprzęt AGD.

W ciepłym i przestronnym wnętrzu można skosztować typowo domowych dań. W menu prze-
ważają tradycyjne polskie potrawy, choć wśród przysmaków znajdą się także propozycje dla 
niekonwencjonalnych smakoszy - kombinacje ciekawych smaków i zapachów. Amatorzy mięsa 
będą szczęśliwi, ale i wegetarianie znajdą coś dla siebie.

Zajazd „Fenix” oferuje także szeroki wachlarz usług związanych z organizacją imprez okoliczno-
ściowych. A dobra kuchnia oraz miła i profesjonalna obsługa sprawiają, że pobyt tutaj będzie 
dla smakoszy wyłącznie przyjemnym przeżyciem.
Zajazd „Fenix”

BENEFICJENT

Robert Rakoczy

ZAKRES PROJEKTU

Zakup wyposażenia w celu podwyższenia standardu obiektu gastronomicznego.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

Sprzątanie Garbatki to jedna z imprez plenerowych, która od lat wpisuje się w kalendarz szkolnych wydarzeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Uroczystość angażuje nie tylko szkolną młodzież, ale również i lokalne władze, stając się prawdziwą lekcją ekologii. Corocznie grupy młodych 
„tropicieli”, wyposażone w worki i  rękawiczki, porządkują okolicę „Góry Wydmowej”. A starać jest się naprawdę warto, bo za największy okaz 
w Konkursie na Największego Śmiecia czekają cenne nagrody. Po zakończonym sprzątaniu, uczestnicy akcji mogą odpocząć i zrelaksować się na 
„Polance przy Grzybku”
konkursy dotyczące sportu, wiedzy o lesie oraz drewna i jego obróbki. 

KWOTA DOFINANSOWANIA

21 309,39 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

34 617,92 zł 
BENEFICJENT

Powiat Kozienicki

ZAKRES PROJEKTU

„Polowanie na śmieci” 
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MAŁE PROJEKTY
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KWOTA DOFINANSOWANIA

16 174,40 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

20 218,00 zł

w Gminie Garbatka-Letnisko. Uroczystość odbyła się na nowym boisku sportowym, gdzie przyznano medale i odznaczenia. Następnie, na terenie 
ośrodka wypoczynkowego „Polanka” odbył się poczęstunek a także część artystyczna. Wystąpili m.in. - parodysta i satyryk Waldemar Ochnia, 
dzieci z Gminnego Centrum Rekreacji a także klub „Wrzos”. 

W ramach projektu wykonano także ulotki i plakaty promujące imprezę, jak również wydano album okolicznościowy. Jednostka OSP założona 
została w 1923 roku. Do dnia dzisiejszego, na przestrzeni dziejów strażacy ratowali życie i mienie mieszkańców gminy, zawsze z pełnym oddaniem 
i narażeniem. Organizacja spotkania pozwoliła, więc nie tylko na docenienie najwyższych wartości patriotycznych, a także uzmysłowiła mieszkań-
com Garbatki, jak wiele wniosła do historii ich gminy jednostka strażaków - ochotników.

BENEFICJENT

OSP w Garbatce-Letnisku

ZAKRES PROJEKTU

Straż pożarna w Garbatce – Letnisko ma już 90 lat !!!
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

18 744,60 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

28 994,94 zł

Historia Gminy Grabów nad Pilicą 
sięga swymi początkami średniowie-
cza. Była to osada leśna, której nazwa 
wywodzi się od lasu grabowego. Dziś 
przypomina o tym złoty grab, dumnie 
rozpostarty na herbie gminy. 

Wydany przez Urząd Gminy album pt. 
„Gmina Grabów nad Pilicą w obiekty-
wie” to nie tylko wydawnictwo promu-
jące walory gospodarcze, kulturalne 
i  przyrodnicze obszaru, ale rów-
nież wiedza w  „pigułce”, skłaniająca 
mieszkańców do pogłębienia znajo-

pamięci o  dziedzictwie kulturowym 
oraz bogatych dziejach regionu.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ZAKRES PROJEKTU

Gmina Grabów nad Pilicą w obiektywie-wydanie albumu o Gminie.

Gmina Grabów nad Pilicą w obiektywie
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na krańcu niziny nadwiślańskiej przy głównym trakcie warszawskim z Góry Kalwarii do Kozienic, 
niegdyś w powiecie wareckim obecnie kozienickim. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia 

powstała, o początkach osadnictwa mogą świadczyć jedynie znaleziska z czasów bardzo odległych, 
szczątki urn czy fragmenty narzędzi krzemiennych.

Wydawnictwo przygotowane na zlecenie Gminy 

fragment historii gminy, ale prezentuje też kul-
turę, dziedzictwo historyczne, niebywałe walory 
przyrodnicze, nie zapominając również o  waż-
nych aspektach, którymi są rolnictwo, czy prze-
mysł. A  wszystko to ilustrowane wspaniałymi 
fotografiami, ukazującymi piękno mazowieckiej 
wsi i często zapomniane zakątki magnuszewskiej 
krainy.

KWOTA DOFINANSOWANIA

25 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

41 688,54 zł
BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Cudze chwalicie, swego nie znacie.

Cudze chwalicie, swego nie znacie
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

20 702,42 zł 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

29 574,89 zł

stara wiejska świetlica była już w opłakanym stanie i nie nadawała się do użytku. W związku z tym Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie postano-
wiła dzięki funduszom unijnym zmienić to miejsce w nowoczesne centrum spotkań, kultury i rozrywki. Projekt zakładał modernizację ogrzewania 
świetlicy, wymianę okien i drzwi. 

Wyposażono również kuchnię - zakupiono zmywarkę , lodówkę oraz zastawę obiadową na sto osób. Dzięki temu w świetlicy będzie można organi-
zować imprezy okolicznościowe, czy wiejskie zebrania. A miejscowe gospodynie będą miały wreszcie miejsce, gdzie będą mogły „szlifować” swoje 
kulinarne talenty.

BENEFICJENT

Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie

ZAKRES PROJEKTU

Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Anielinie.

Strażakom potrzebna nie tylko sikawka
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KWOTA DOFINANSOWANIA

24 855,65 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

44 000,00 zł

Nowa droga do wiary

Wioska Bogucin powstała w pierwszej połowie XIX w. w lasach należących do właścicieli Policzny. 

to budowla murowana z czerwonej cegły, jednonawowa, do której aby dotrzeć trzeba było się 
trochę namęczyć. Jak nietrudno się domyślić utrudnienie to stanowiła kościelna droga. Dziś 
kościół może się poszczycić nowymi chodnikami i drogami wewnętrznymi. Wokół świątyni poło-
żono 270 m² nawierzchni z kostki betonowej, co podniosło standard uroczystości religijnych oraz 
znacznie poprawiło jakość życia mieszkańców gminy. Na nowej nawierzchni parafia urządziła 
także piknik religijny, podczas którego odsłonięto tablicę pamiątkową.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

i dróg wewnętrznych.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

11 990 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

18 500 zł

Legion Głowaczów to klub piłkarski, który został założony w 1954 roku. Najsłynniejszym wychowankiem klubu jest Rafał Wolski, który z Legionu 
Głowaczów przeszedł do Legii Warszawa, a następnie znalazł się w klubie z Florencji. Przykład Rafała Wolskiego pokazuje jak ważna jest inwestycja 
w sport nawet na szczeblu gminnym, dlatego władze Gminy Głowaczów postanowiły odnowić stary stadion sportowy. Dzięki funduszom unijnym 
boisko w Głowaczowie przeszło ogromną przemianę. Stare boisko o powierzchni 6200 m² zostało poddane stosownym zabiegom, między innymi 
renowacji nawierzchni. Na profesjonalnie przygotowanym obiekcie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego oraz imprezy sportowo - kultu-
ralne przeznaczone dla ogółu mieszkańców. Prowadzone na nim lekcje wychowania fizycznego oraz turnieje i rozgrywki międzyszkolne, z pewno-
ścią zachęcają młodzież do uprawiania sportu nie tylko w godzinach lekcyjnych.

Inwestycja pełni także ważną funkcję oświatowo - rekreacyjną, pomaga w propagowaniu zdrowego stylu życia oraz przyczynia się do zwiększenia 
liczby osób amatorsko uprawiających sport, a także uzupełnia istniejącą gminną bazę obiektów sportowych umożliwiających organizację obozów 
treningowych dla młodzieży, biegów przełajowych czy rozgrywek o puchar wójta.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Głowaczów

ZAKRES PROJEKTU

Nowa płyta stadionu sportowego w Głowaczowie.

Z Legionu Głowaczów do Legii Warszawa
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KWOTA DOFINANSOWANIA

50 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

68 000 zł

Parafia Brzóza powstała w okresie między 1470 a 1529 rokiem. I jak to pokazują burzliwe karty historii, niestety nie oparła się wojennym zawie-
ruchom, gdyż obecny kościół odbudowano dopiero w latach 1944/45-48. Codziennie do Św. Bartłomieja przychodzą setki osób, które modlą się 

W związku z tym parafia postanowiła zadbać o stan już mocno wysłużonej cmentarnej nawierzchni. Dzięki dotacji unijnej wybudowano na cmenta-
rzu alejkę główną, której powierzchnia wynosi 420 m² oraz położono nawierzchnię z kostki brukowej. Operacja nie tylko poprawiła ogólną estetykę 
gminy, ale również poprawiła jakość życia jej mieszkańców.

Brzozowa aleja

BENEFICJENT

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Bartłomieja w Brzózie.

ZAKRES PROJEKTU

Budowa alejki głównej na cmentarzu parafialnym w Brzózie.
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

25 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

40 000 zł 

skarbczyk z fundacji Piotra Alkantary Ożarowskiego, w którym przechowywano bogate wyposa-
żenie liturgiczne. W 1845 r. drewniany kościół, dzwonnica i plebania spłonęły podczas pożaru 
Brzózy. W ocalałym skarbczyku, do którego dobudowano szopę, przez kolejne lata odprawiano 
nabożeństwa. 

Obecnie, dawny skarbczyk pełni funkcję kaplicy p. w. Królowej Różańca Świętego. Upamiętnia 
pochowanych zmarłych na cmentarzu przykościelnym w latach 1529-1872 r., przy dawnym kościele 
parafialnym w Brzózie. Budynek kaplicy-skarbczyka został wzniesiony w stylu klasycystycznym. 

-

Dzięki staraniom proboszcza i  okolicznych mieszkańców parafia otrzymała dofinansowanie 
unijne, które przyczyniło się do odnowienia kaplicy oraz zagospodarowania przestrzeni wokół 
niej. W ramach projektu wykonano chodnik z kostki brukowej, o powierzchni 160 m², uporządko-
wano otoczenie kaplicy oraz zamontowano oświetlenie terenu dawnego cmentarza. Odsłonięto 
również nową tablicę pamiątkową.

Dziś obiekt odzyskał swoją dawną świetność i wyróżnia się na tle współczesnych zabudowań. 
Stanowi niejako pomnik, fragment dawnej historii Brzózy, który został ocalony od zapomnienia.

BENEFICJENT

Parafia Rzymsko -Katolicka p. w. Św. Bartłomieja w Brzózie

ZAKRES PROJEKTU

Boskiej Różańcowej w Brzózie.

Ocalić od zapomnienia
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KWOTA DOFINANSOWANIA

40 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

58 154,25 zł

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” - Jan Paweł II 

-
wany dolny kościół o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Projekt zakładał przeprowadzenie remontu polegającego na wykonaniu wentylacji 
usprawniającej cyrkulacje powietrza, zakup projektora oraz wyposażeniu centrum w meble. 

-

są znani i ciekawi ludzie.

BENEFICJENT

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św . Rodziny w Kozienicach

ZAKRES PROJEKTU

Rodziny w Kozienicach.

Dom otwarty dla każdego
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

we wrześniu 1939 roku, pomnik upamiętniający pacyfikację Garbatki z dnia 12.07.1942, mogiła zbiorowa zamordowanych przez hitlerowców w 1943 r 
„Pomnik Katyński” upamiętniający zamordowanych w sowieckich łagrach mieszkańców Garbatki.

Codziennie przychodzą tu setki osób, które odwiedzając swoich bliskich siłą rzeczy korzystają z chodnika. Konieczne więc stało się zadbanie 
o stan już mocno wysłużonej nawierzchni. Dzięki dotacji unijnej na cmentarzu przebudowano chodniki i drogi wewnętrzne - pojawiło się 487 
metrów nowej nawierzchni z kostki betonowej, co nie tylko poprawiło wizerunek obiektu, ale ułatwiło mieszkańcom i przyjezdnym odwiedzanie 
grobów bliskich oraz wyeliminowało bariery architektoniczne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

KWOTA DOFINANSOWANIA

46 400,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

58 000,00 zł
BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka - Letnisko

ZAKRES PROJEKTU

 

Piechotą do alei dusz
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KWOTA DOFINANSOWANIA

24 659,59 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

37 178,13 zł 

Festyn z okazji „Dnia dziecka i dni Magnuszewa” 
można było obejrzeć programy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież oraz występ miejscowego zespołu wokalnego seniorów.

Znalazło się również i coś dla ciała. Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę płodów rolnych oraz popróbować regionalnych potraw 

uczestnicy zabawy otrzymali drobne upominki. Na zakończenie wystąpiła gwiazda wieczoru Wojciech Gąsowski, który bawił publiczność swoimi 
najznakomitszymi szlagierami.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Dziecięcy uśmiech najlepszą wizytówką gminy 
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA
I - 16 541 zł 

II - 42 276,40 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 
I - 24 717,07 zł

 II - 65 209,10 zł

Festyn Rodzinny „Dni Garbatki” 

sosnowych lasów i urozmaiconego krajobrazu na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA”. 

Podczas Festynu promowana jest lokalna twórczość, turystyka oraz organizacje i stowarzyszenia działające w regionie. Projekt ma charakter uni-
wersalny, więc każdy w repertuarze znajdzie coś dla siebie. Poza zaplanowanym programem artystycznym na scenie, uczestnicy mają możliwość 
integracji oraz bardziej aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, poprzez uczestnictwo w turniejach, grach i zabawach rekre-
acyjnych, strażackich pokazach bojowych, zawodach wędkarskich oraz zabawie tanecznej. Ozdobą „Dni Garbatki” są także wernisaże fotografii, 
kiermasze książki czy „Lekcje iluzji”.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka - Letnisko

ZAKRES PROJEKTU

Razem lepiej
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KWOTA DOFINANSOWANIA

50 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

67 000 zł

Agroturystyka stanowi formę wypoczynku, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców miast w całej Polsce. Na jej roz-
wój wpływ mają walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe, których na Ziemi Kozienickiej nie brakuje. Na tę formę działalności 
gospodarczej postawiła także Elżbieta Gac, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. W ramach projektu beneficjentka dokonała remontu 
budynku mieszkalnego, co przede wszystkim podniosło poziom infrastruktury turystycznej na obszarze LSR.

Zakres prac obejmował nadbudowę poddasza budynku mieszkalnego tj. nadbudowę ścian nośnych oraz wykonanie ścian działowych, zmianę 
konstrukcji dachu oraz jego pokrycia, a także wykończenie wnętrza poddasza. W wyniku powyższych prac na poddaszu powstało trzy pokoje 
mieszkalne oraz łazienka.

BENEFICJENT

Elżbieta Gac

ZAKRES PROJEKTU

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego w gospodarstwie agroturystycznym.

Nowa jakość, lepszy wypoczynek
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

50 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

66 502,22 zł

Gospodarstwo agroturystyczne Agaty Gizickiej położone jest w Głowaczowie w dolinie malowniczej rzeki Radomki. Na jego terenie znajdują się 
stawy, w których miłośnicy wędkowania mogą znaleźć całe mnóstwo ryb, które jakby tego było mało bardzo lubią „współpracować”. Dzięki temu 
każdy ma szansę złapać wspaniały okaz. Natomiast ogródek pełen świeżych owoców i warzyw przyciągnie zapachem wszystkie osoby ceniące 
sobie spokój i obcowanie z przyrodą. A żeby tego było mało gospodyni postanowiła „rozpieścić” swoich gości nie tylko remontem budynku agro-
turystycznego, ale również nowym, kompleksowym wyposażeniem.

Do dyspozycji gości przygotowano więc kolejne miejsca noclegowe, co zwiększyło bazę noclegową oraz w pełni wyposażoną kuchnię, gdzie stru-
dzeni turyści nad kubkiem dobrej kawy będą mogli wymieniać wzajemnie wrażenia z wędrówek po okolicy.
Gospodarstwo agroturystyczne:
tel. 698 996 216

BENEFICJENT

Agata Gizicka

ZAKRES PROJEKTU

Remont budynku mieszkalnego oraz zakup wyposażenia gospodarstwa agrotury-
stycznego.

Sielankowy zakątek



PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY
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KWOTA DOFINANSOWANIA

24 531 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

35 664,78 zł 

„Na przełomie XIX i XX wieku na terenie gminy Garbatka trwały prace nad budową kolei żelaznej. Jeden z jej wykonawców, Grek Antonis Jani zwrócił 
uwagę na mikroklimat panujący w tych okolicach. Zachęcił do przyjazdu lekarzy z Radomia i Lublina. Rozreklamował tę miejscowość jako letni-
skowo – uzdrowiskową...”

„Uzdrowisko” dzięki, której możemy wcielić się w rolę gospodarzy i zbudować własny pensjonat uzdrowiskowy. 

w każdym wieku. Rozszerzając ofertę turystyczną stawia na kultywowanie lokalnych miejsc tradycji, obrzędów i zwyczajów.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Gry plenerowe oparte na tradycjach kulturowych i historycznych obszaru LGD 
Puszcza Kozienicka - sposób na rozwój aktywnej turystyki oraz promocję regionu.

Pogrywamy z historią
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

9 918,12 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

14 168,75 zł

Pomysłów na efektywne wykorzystanie środków unijnych jest wiele. Jednak są wśród nich takie, które wyróżniają się spośród 

w Kozienicach.

Celem projektu była wymiana doświadczeń między szkołami związanymi z  realizacją programów pracy z  patronem oraz 
uwypuklenie postawy życiowej i wzbogacenie wartości młodego pokolenia. W konferencji wzięli udział uczniowie i rodzice 
z  12  szkół oraz 66 nauczycieli. Projekt pozwolił również na zorganizowanie akademii na temat życia patrona szkoły oraz 

-
nem i wzbogacającej wiedzę o metodach i formach pracy wychowawczej szkół.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Kozienice 

ZAKRES PROJEKTU

Jak pracować z patronem szkoły
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MAŁE PROJEKTY

www.lgdkozienice.pl 51

KWOTA DOFINANSOWANIA

44 263,48 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

66 833,90 zł

Jednym z  wielu sposobów odkrywania malowniczych zakątków obszaru LGD są jedno lud 
dwudniowe spływy kajakowe po rzekach kozienickiego regionu. Zarówno dla początkujących, 
jak i wytrawnych adeptów tego rodzaju turystyki czekają wody: Pilicy, Radomki oraz Wisły. Ze 
względu na urzekające krajobrazy oraz bogactwo fauny i flory Radomka, Dolina Środkowej Wisły 
oraz dolina Pilicy zostały włączone do Europejskiej sieci Obszarów Chronionych Natura 2000. 

Spływy kajakowe stanowią dziś prawdziwą gratkę dla amatorów wodnych sportów. I co najważ-

dobrych chęci i oczywiście odpowiedni sprzęt. W sukurs chętnym do uprawiania tego sportu 
przyszedł Powiat Kozienicki, który przy pomocy środków unijnych postanowił rozwinąć rzeczną 
turystykę regionu. W ramach projektu utworzono wypożyczalnię kajaków, mieszczącą się w Gar-

-
ker, trzyosobową kanadyjkę, wiosła do kajaków, kamizelki asekuracyjne. Wyposażona została 

Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zakupiono bieżnię elektryczną, rowerek treningowy, wioślarza magnetycznego, ławkę kątową 
oraz orbitrek magnetyczny. W ramach promocji wypożyczalni kajaków wydana została broszura 

aktywnie wypoczywać, podziwiając piękno okolicznej przyrody i szlifując swoją tężyznę fizyczną.

BENEFICJENT

Powiat Kozienicki

ZAKRES PROJEKTU

Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Kozienickiego poprzez zakup sprzętu 
do rzecznej turystyki kajakowej, połączonej ze stworzeniem wypożyczalni kajaków 

Kajakiem przez Powiat Kozienicki
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

23 373,27 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

40 000 zł

Gospodarstwo agroturystyczne Kingi Gac położone jest w  Janikowie, w  jednym z najbardziej czystych regionów Polski - w granicach obszaru 

urozmaicić sobie pobyt odwiedzając chociażby pobliskie kąpielisko.

gospodarstwie. W  ramach projektu zostały przystosowane pomieszczenia pod działalność agroturystyczną. Wykonano kompleksowe prace 
z zakresu elektryki, budowlanki wykończeniowej, zainstalowano także nowe urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i sanitarne. Rów-
nież podłogi i ściany otrzymały nowy image. Ponadto został zmodernizowany taras zewnętrzny, na którym goście pani Kingi mogą swobodnie 
wypoczywać.
Gospodarstwo agroturystyczne 

BENEFICJENT

Kinga Gac

ZAKRES PROJEKTU

Remont budynku mieszkalnego w gospodarstwie agroturystycznym.

Ostoja natury
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MAŁE PROJEKTY
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KWOTA DOFINANSOWANIA

25 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

46 970,00 zł

-
racja „Brawo”. Dzięki nim można korzystać z jedynego powszechnie dostępnego, niewyczerpalnego i w 100% bezpłatnego źródła energii odna-

Systemy solarne to rozwiązania niezwykle wszechstronne. Doskonale sprawdzają się w gospodarstwach domowych, jak również w obiektach 

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.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Kolektory słoneczne źródło taniej energii.

Kolektory słoneczne źródłem taniej energii
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

23 634,10 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

35 000 zł

Ziemia Kozienicka należy do wyjątkowo atrakcyjnych tury-
stycznie regionów województwa mazowieckiego. Interesują-

ale również pod względem tradycji, obyczajów, czy obrzędo-
wości.

W  2011 roku pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Kozie-
-

nia dotyczące wydania dwóch książek na temat dziedzictwa 
kulturowego Ziemi Kozienickiej. Obydwie prace zatytułowane 
„Klechdy kozienickie” oraz „Jak to kiedyś bywało” prezentują 
elementy lokalnej tradycji takie jak: obyczaje, obrzędy, wie-
rzenia, systemy wartości, wyrażenia gwarowe, legendy i opo-
wieści, które dzisiaj są już niemal zapomniane, a  stanowić 
mogą istotny element kształtowania lokalnej tożsamości. 

BENEFICJENT

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

ZAKRES PROJEKTU

„Jak to kiedyś bywało?” - opracowanie i wydanie dwóch książek o tematyce 
regionalnej. 

Książka uczy i bawi
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MAŁE PROJEKTY
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KWOTA DOFINANSOWANIA

16 110 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

23 014,99 zł 

z muzyką. Na swoim koncie ma wiele imprez o różnorodnej tematyce, które mają za zadanie zapoznać dzieci i młodzież z instrumentami oraz historią 

popularność, że niezbędny okazał się zakup nowoczesnego sprzętu muzycznego, co pozwala na dużą poprawę świadczonych usług. 

-
ściowy, trąbkę, sprzęt nagłośnieniowy, nagrywarkę płyt i kamerę. Zakup umożliwi komponowanie i nagrywanie tworzonej muzyki, jak również 
przybliży dzieciom i dorosłym zagadnienie kultury muzycznej.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

„Largo” - podróżująca filharmonia.

Podróżująca filharmonia
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

6 768,99 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

11 894,49 zł

Choć podobno nie szata zdobi człowieka, tylko liczy się jego wnętrze, to jednak w przypadku mundurów wojskowych trudno nie zwrócić na nie 
uwagi. Zwłaszcza jeśli mundury zdobią członków Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. Stowarzyszenie powstało 

również się poszczycić udziałem w filmach: „Bitwa Warszawska. 1920”, „rok 1863” oraz w serialu „Wojna i miłość. 1920”.

W  związku z aktywnymi działaniami Stowarzyszenia pojawiła się potrzeba zakupu nowych mundurów dla kawalerzystów. W  ramach projektu 
zakupiono 10 kompletów mundurów ułańskich polowych, czapek ułańskich oraz patek do munduru. Odbyła się również rekonstrukcja bitwy dla 
lokalnej społeczności, połączona z pokazem kawaleryjskim. Dziś Pułk Ułanów Podkarpackich w nowych mundurach szarżą zdobywa serca widzów 
rekonstrukcji, przypominając tym samym o rodzimej historii, jak również popularyzując wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka -Letnisko

ZAKRES PROJEKTU

Za mundurem panny sznurem



PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY
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KWOTA DOFINANSOWANIA

25 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

30 964 zł

częściej wkradają się do naszego życia, dotykając także młodszych pokoleń. Właśnie taki trochę 
„star trek-owski” scenariusz zajęć zaproponowało uczniom Stowarzyszenie Porozumienie dla 
Rozwoju, które przeprowadziło szkolenia z robotyki z elementami projektowania części urzą-
dzeń mechanicznych.

W  ramach projektu przeprowadzono 150 godzin warsztatów. Uczestnikami zajęć była mło-
dzież szkolna z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Uczniowie korzystając z zestawów 

-
ności w  zakresie budowy maszyn sterowanych numerycznie, napotykając przy tym na wiele 

-
tatów, stanowią dla ich uczestników doskonały wstęp do dalszej pracy w obszarze nowocze-
snych technologii. 

http://porozumieniedlarozwoju.org/warsztatyzrobotyki/

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Porozumienie dla Rozwoju 

ZAKRES PROJEKTU

Szkolenia z robotyki z elementami projektowania części urządzeń mechanicznych.

Nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

50 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

62 661,12 zł 

 

okolica nabrała estetycznego wyglądu. Projekt wpłynął na podniesienie standardu uroczystości religijnych oraz poprawę warunków i jakości 

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Parking przy kościele w Mniszewie



PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY
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KWOTA DOFINANSOWANIA

25 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

57 187,21 zł 

Położony na obszarze rezerwatu Krępiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Polanka” to miejsce szcze-

oznakowane szlaki piesze i ścieżki rowerowe oraz mieści się spora baza noclegowa. 

do piłki siatkowej. Czyli dla każdego coś miłego.Aby poszerzyć ofertę spędzania czasu dla naj-

W ramach projektu wykonano roboty budowlane, przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe 
oraz zamontowano odpowiednie wyposażenie. 

-
gotowanych huśtawkach, karuzeli, urządzeniu ważka, oraz na zestawie rekreacyjnym i zestawie 
Lokomotywa. Wszystkie instalacje służą nie tylko zabawie i rozwojowi ruchowemu dzieci oraz 
młodzieży, ale również wzrostowi rekreacji na terenie gminy.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka - Letnisko

Zabawa „Na Polance”
ZAKRES PROJEKTU
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

25 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

43 000 zł

-
wując dla nich nowoczesny plac zabaw, położony w centrum osiedla. Na terenie placu znajdują 
się huśtawki, zjeżdżalnie, karuzela, zestaw gimnastyczny oraz ogromna piaskownica.

Na odważnych czeka także ścianka wspinaczkowa. Dla bezpieczeństwa dzieci zostało również 
zamontowane ogrodzenie z dwoma bramami oraz wykonana nawierzchnia piaszczysta. Wszyst-
kie instalacje służą rekreacji i rozwojowi ruchowemu dzieci i młodzieży, umożliwiają bezpieczne 
spędzenie wolnego czasu blisko miejsca zamieszkania.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez utworzenie nowego placu 
zabaw.

Kraina zabawy
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KWOTA DOFINANSOWANIA

25 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

84 870,00 zł

wspinaczkowa oraz stół do tenisa. Wszystkie instalacje służą rekreacji i rozwojowi ruchowemu dzieci i młodzieży.

Nie zapomniano także o ławeczkach, na których mogą spocząć rodzice, pilnujący swoich pociech. Integralnym elementem inwestycji było zago-
spodarowanie terenu rekreacyjnego, dzięki temu Łuczynów zyskał funkcjonalną i nowoczesną infrastrukturę sportową, która nie tylko zagospo-
daruje czas wolny dzieci, ale przede wszystkim poprawi ich fizyczną kondycję.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Kozienice

ZAKRES PROJEKTU

placu zabaw.

Sport i zabawa
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

50 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

68 000 zł

wieku, sprowadzona z opactwa Cystersów w Oliwie oraz cykl płaskorzeźb dłuta Andrzeja Götckena z  1635 roku. Dzwon kościelny pochodzi 
z połowy XIX wieku. Dziś dzięki funduszom unijnym przy tym zabytkowym kościele powstał parking, o powierzchni 2000m²,wraz z  wjazdem 
i wyjazdem, który ułatwia wiernym dotarcie na uroczystości religijne.

Projekt wpłynął znacząco nie tylko na podniesienie standardu uroczystości religijnych, ale również na poprawę ogólnej estetyki gminy oraz 
warunków i jakości życia mieszkańców Głowaczowa.

BENEFICJENT

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Bartłomieja w Brzózie

ZAKRES PROJEKTU

Budowa parkingu przy kościele parafialnym w Brzózie.

Nowy parking przy kościele w Brzózie
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KWOTA DOFINANSOWANIA

24 137,20 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

30 171,50 zł 

W jaki sposób poprawnie sporządzić biznesplan? Jak przebiega procedura ubiegania się o dota-
cje unijne? - to jedne z wielu pytań, które padały podczas szkoleń prowadzonych na terenie 
Powiatu Kozienickiego przez Stowarzyszenie „RENKA”. Operacja polegała na przeprowadzeniu 
6 szkoleń składających się z  cyklu 3 jednodniowych modułów wyposażających uczestników 
w wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Program szkoleń zawierał cztery 
bloki tematyczne: ABC przedsiębiorczości, rachunkowość podmiotu gospodarczego, bizne-
splan i uregulowania prawne oraz elastyczne formy pracy.

Skierowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym czy osób niepełnosprawnych. Każda z osób zainteresowana otwo-
rzeniem własnej działalności mogła dodatkowo skorzystać z  indywidualnych konsultacji. Na 
zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Promocja idei 
samozatrudnienia wśród mieszkańców obszarów wiejskich, przy jednoczesnym wyposażeniu 
ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności prowadzi do likwidowania barier w podejmowaniu 
pozarolniczej działalności, zachęca do działań proedukacyjnych, i w konsekwencji do niwelacji 
bezrobocia - zmiany oblicza obszarów wiejskich.

BENEFICJENT

Stowarzyszenie „RENKA”

ZAKRES PROJEKTU

lokalnej poprzez organizację szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.

„Mogę być samodzielny na rynku pracy” 
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

16 000 zł 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

23 000 zł

-
zować różne spotkania.

Jedynym miejscem, które integruje ze sobą mieszkańców zarówno starszych jak i młodszych jest świetlica wiejska, która dla lokalnej społeczności 
pełni rolę centrum aktywności społecznej. Niestety jednym z większych problemów tego miejsca okazał się brak podstawowego wyposażenia. 
Dzięki realizacji projektu udało się ten problem rozwiązać i wyposażono świetlice w brakujący sprzęt. W ramach zadania zamontowano chłodnię, 
zakupiono kuchenki gazowo- elektryczne oraz zastawę stołową na około 120 osób. Zakup potrzebnego sprzętu pozwolił na stworzenie dogodniej-
szych warunków do organizowania wszelkich spotkań, podniósł ich jakość oraz standard świetlicy.

BENEFICJENT

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozniszewie

ZAKRES PROJEKTU

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozniszewie.

Centrum aktywności społecznej
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KWOTA DOFINANSOWANIA

22 440, 30 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

36 607,16 zł

Skansen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego, położony jest na terenie przyczółka warecko-
-magnuszewskiego, gdzie w lecie 1944 roku trwały ciężkie walki z udziałem jednostek 1 Armii 
Wojska Polskiego. Otwarty został w końcu 1977 roku z udziałem gen. Zygmunta Berlinga. Obiekt 

roztaczają się piękne widoki na dolinę Wisły. W lesie, na 8 ha terenu kryją się relikty minionych 

Dzięki projektowi skansen zyskał nowe oblicze. Na jego terenie ustawiono 10 tablic informa-
cyjnych, opisujących eksponaty muzealne znajdujące się na terenie skansenu oraz 2 tablice 

-
spodarowano zielenią i roślinami ozdobnymi a  budynek punktu informacyjnego może się 
poszczycić nowymi oknami.

nie tylko wrażeń mogą przygotować sobie ciepły posiłek, na specjalnie utworzonym miejscu 
na ognisko. Natomiast cykliści mogą zaparkować swoje pojazdy w nowoczesnych stojakach na 
rowery i w pełni oddać się kontemplowaniu magnuszewskiej historii i przyrody.

Gminna Biblioteka Publiczna. Centrum Kultury

tel.: 48 621 70 97, 508 268 520

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Nowe oblicze starego skansenu
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KWOTA DOFINANSOWANIA

25 804,77 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

35 000 zł

Warsztaty z robotyki to połączenie programowania robotów, informatyki i  przede wszystkim 
świetnej zabawy. Celem zajęć było pokazanie, że robotyka choć dla niektórym może brzmieć 
groźnie, może być przygodą, pasją a w przyszłości świetnym zawodem z perspektywami. I do tego 
nie trzeba mieć żadnych specjalnych zdolności. Wystarczy ciekawość świata i chęć spróbowania 
czegoś nowego.

Na zajęciach uczestnicy poza budowaniem robotów mieli okazję nabyć umiejętności w zakre-
sie budowy maszyn sterowanych numerycznie oraz wiedzy z zakresu podstawowych konstrukcji 
współczesnych języków programowania. A poprzez zabawę zrozumieć podstawowe zagadnienia 
z informatyki, techniki i elektroniki. Nie od dziś bowiem wiadomo, że budowanie konstrukcji roz-
wija zdolności wizualno - przestrzenne a programowanie robotów kształtuje logiczne myślenie. 

www.warsztatyzrobotyki.telsako.com

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Przeprowadzenie dla młodzieży szkolnej warsztatów z zakresu podstaw robotyki.

Najmłodsi mogą najwięcej !



PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

www.lgdkozienice.pl 67

Szlak Garbackich willi 

KWOTA DOFINANSOWANIA

24 130,08 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

42 400,01 zł

Garbatka -Letnisko to urokliwie położone miasteczko, które przyciąga swoim niebywałym cza-
rem i wspaniałym klimatem. Najświetniejsze lata w historii Garbatki to okres międzywojenny. 
W tym czasie zasłynęła jako kurort letniskowy, który odwiedzały rzesze turystów. Liczba domów 
do wynajęcia wzrosła w tym okresie kilkakrotnie i to właśnie wtedy powstały najpiękniejsze Gar-
backie wille t.j. Willa słoneczna, Willa „Zofiówka”, czy Willa Róż. Projekt pn. „Szlak Garbackich 
willi – ludzie i miejsca”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, to efektywna odpowiedź Urzędu Gminy na 
turystyczne oczekiwania mieszkańców oraz odwiedzających ją wczasowiczów. Operacja pole-

-
sze walory historyczne i środowiskowe Gminy. Na trasie nowo utworzonego szlaku znalazły się 

oraz 4 planszami z sylwetkami znanych i zacnych postaci, blisko związanych z Garbatką-Letni-
sko oraz malowniczą i skłaniająca do wypoczynku przyrodą. Wykonano i zamontowano również 
14 kierunkowskazów wyznaczających kierunek szlaku, opracowano oraz wydrukowano 1000 szt. 

Utworzono zakładkę do strony internetowej z interaktywną mapą szlaku oraz opisem willi. 

BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka -Letnisko

ZAKRES PROJEKTU
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KWOTA DOFINANSOWANIA

24 990 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

43 911 zł

Budynek świetlicy w Grabowie nad Pilicą wreszcie tętni życiem. I nic w tym dziwnego, ponieważ 
został nie tylko odremontowany, ale wyposażono go w nowoczesne meble i sprzęt. Budynek 
świetlicy jest ogólnodostępny. Odbywają się tu różne uroczystości rodzinne i spotkania integra-
cyjne. A uczniowie pobliskiej szkoły mają miejsce, gdzie mogą się uczyć, bawić i rozwijać swoje 

swój czas korzystając z nowoczesnych komputerów, projektora czy telewizorów.

Świetlica umożliwia również promowanie sztuk plastycznych oraz formy kulturalnego spędzania 

BENEFICJENT

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą 

ZAKRES PROJEKTU

Wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży połączonej z centrum aktywizacji 
społeczności lokalnej.

Dla każdego coś dobrego



PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

www.lgdkozienice.pl 69

KWOTA DOFINANSOWANIA

11 450, 97 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

20 490,08 zł

Nie od dziś wiadomo, że piłka nożna to sport, który „chłopcy” nie tylko ci najmłodsi 
uwielbiają ponad wszystko.  Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że sport ten 
może mieć istotny wpływ na wzrost poczucia integracji społecznej i zaangażowa-
nie wszystkich lokalnych grup społecznych oraz być wspaniałym sposobem prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Na pomysł wykorzystania piłki nożnej do 
trochę mniej prozaicznych celów wpadł Wojciech Węgrzycki, który postanowił zre-
alizować zawody sportowe.

-
dziernik 2010 roku. Rozegrano 8 turniejów piłkarskich, w  których wzięło udział 
167 uczestników. Grupę docelową stanowili przedstawiciele wszystkich grup spo-
łecznych: dzieci, młodzież szkolna, młodzież akademicka, dorośli, a także starsi. 
Oprócz zawodników drużyn, uczestnicy imprezy brali udział w konkursach zorga-
nizowanych w przerwach meczu, np. siłowanie na rękę, czy rzut wałkiem. 

ZAKRES PROJEKTU

Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, jako sposób przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu.

Piłka króluje

BENEFICJENT

Wojciech Węgrzycki
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KWOTA DOFINANSOWANIA

15 686,15zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

25 480,36 zł

„Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” to cykl kursów garncarstwa i plecionkarstwa przeprowadzonych między 30 czerwca a 9 lipca 2013 roku 
w ramach akcji „Twórcze Lato w Garbatce-Letnisku”. Na zajęcia odbywające się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przybyli zarówno amatorzy, 
jak również osoby pragnące zdobyć nowe doświadczenie zawodowe z różnych stron Polski. Łącznie wzięło w nich udział 30 osób - bezrobotnych 
oraz tych, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W spotkaniach brali także udział więźniowie z zakładu karnego w Żytkowicach. 
Oba kursy wymagały od uczestników dużego nakładu pracy oraz wyobraźni artystycznej, ale w zamian dały możliwość poznania sztuki tworzenia 
wyrobów pod okiem wytrawnych fachowców.

zawodów.

BENEFICJENT

Powiat Kozienicki

ZAKRES PROJEKTU

kursu garncarstwa i plecionkarstwa.

„Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”
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KWOTA DOFINANSOWANIA

19 792,10 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

23 358,05 zł

Warsztaty artystyczne uczą dzieci i młodzież współpracy oraz szerszego spojrzenia na sztukę. Jest to także ciekawa propozycja zajęć pozaszkolnych 
i poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu, a także wspaniała okazja do zaznajomienia się z kulturą. 

Celem projektu było przygotowanie warsztatów z różnych dziedzin sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach szkoleń odbyły się nastę-
pujące zajęcia: „Wakacje ze sztuką”

-
wość poznania tajników śpiewu, malarstwa, aktorstwa czy gry na różnych instrumentach. 

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ze sztuką na ty 
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
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KWOTA DOFINANSOWANIA
I - 11 583,16 zł

 II – 11 351,42 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 
I - 17 576,47 zł  

II – 17 221,41 zł 

-
wadzonych przez firmę „Pirusplus”. Warsztaty zostały skierowane do dzieci i młodzieży z obszaru działania naszego Stowarzyszenia.

Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności wykorzystania profesjonalnych technik filcowania. Zajęcia stanowiły twórczą zabawę z naturalnym 
surowcem i wielowiekową historią filcowania. A samodzielne zamienianie wełny w trójwymiarową formę przyniosło małym artystom ogromną 
frajdę. Podczas warsztatów młodzi adepci zaznajomili się także ze sztuką tworzenia biżuterii. Nauczyli się samodzielnie wytwarzać koraliki i kom-
ponować z  nich małe dzieła sztuki, w  postaci naszyjników, bransoletek, czy kolczyków. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wymienili się 
doświadczeniami oraz pozyskanymi wrażeniami. Odbyła się także prezentacja wykonanych prac i zdobytych umiejętności. Wspólnie oceniono 
dokonania artystyczne. Zajęcia sprawiły dzieciom mnóstwo radości, pobudzając ich kreatywność i wrażliwość na sztukę.

BENEFICJENT

Firma handlowa „Pirusplus” 

ZAKRES PROJEKTU

Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży jako forma spędzania 
wolnego czasu.

Zabawy ze sztuką 
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Weller 7 

KWOTA DOFINANSOWANIA

4 200,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

14 920,00 zł 

Rekonstrukcje historyczne są dziś wspaniałą okazją do pokazywania historii w sposób interesujący, nieszablonowy, jak również do uświetniania 
kolejnych rocznic. Od kilku lat w Grabowie nad Pilicą i na polach Paprotni odbywa się rekonstrukcja zrzutu cichociemnych do okupowanej Polski, 
w ramach operacji lotniczej „Weller 7”, która miała miejsce pomiędzy Paprotnią a Łękawicą, w nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 r.  Impreza za zadanie 
upowszechnienie postaw patriotyzmu i trwałości wspólnoty, jak również kultywowanie lokalnych miejsc tradycji.

-
ków i skoczków spadochronowych, czy prezentacji pojazdów z czasów II wojny światowej. Podczas imprezy znajdzie się również i coś dla ciała, 
a mianowicie pyszna wojskowa grochówka.

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Grabo

ZAKRES PROJEKTU
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KWOTA DOFINANSOWANIA

24 990 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

43 911 zł 

-
wość rozwoju z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu multimedialnego. Swój kącik znajdą również twórcy regionalni, gdyż nowe centrum będzie 
stać na straży promowania sztuk plastycznych oraz form kulturalnego spędzania czasu. Operacja zakładała kompleksowe zagospodarowanie dwóch 
sal, z których jedno przeznaczone zostało na pomieszczenie 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 pobudzenia i rozwoju aktywności społeczności lokalnej, poprzez efektywne wykorzystanie potencjału lokal-
nych organizacji oraz promocję regionu.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka Letnisko

ZAKRES PROJEKTU

Wyposażenie centrum promocji oraz rozwoju lokalnej aktywności społecznej.

Nowe „centrum” promocji motorem rozwoju lokalnej 
aktywności społecznej
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KWOTA DOFINANSOWANIA

16 376,26 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

25 065,42 zł

-
wych. W ramach projektu dokonano zakupu mebli, sprzętu: komputer, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne oraz pomocy dydaktycznych potrzeb-
nych do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami np. logopedycznymi czy rehabilitacyjnymi.

Projekt nie tylko znacząco podniósł standard tego ogólnodostępnego i nieodpłatnego miejsca, ale motywuje również Gminną społeczność do 
podejmowania bardziej aktywnych form spędzania wolnego czasu m.in. do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, polemiki i wymiany poglądów 
na spotkaniach lokalnych kół zainteresowań, czy podejmowania prób zakładania nowych kół, stowarzyszeń i organizacji.

BENEFICJENT

Urząd Gminy Garbatka - Letnisko

ZAKRES PROJEKTU

Projekt na 5 z plusem !!!
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KWOTA DOFINANSOWANIA

25 000 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

35 797,56 zł 

Neogotycki pałac z  połowy XIX wieku był własnością Zamoyskich. Położony w  starym parku, 

nauczanie.

W latach 70-tych pałac odbudowała częściowo Elektrownia Kozienice. Obecnie pałac wraz z przy-
legającym parkiem znajduje się w rękach Andrzeja Zielińskiego i stopniowo jest przywracany do 
dawnej świetności. Dziś jest to miejsce, w którym połączono dbałość o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego z funkcjami gospodarczymi.

W  ramach projektu przeprowadzono prace 
remontowe, których celem było odnowienie 

oraz pokrycie jej nową konstrukcją dachową 

Konstrukcja została wykonana w  stylu póź-
nego renesansu francuskiego. Wykonane 
zostały również rynny spustowe z blachy alu-
miniowej i  instalacja odgromowa, zamonto-
wano nowe oszklone okna.

BENEFICJENT

Andrzej Zieliński

ZAKRES PROJEKTU

Remont i pokrycie istniejącej klatki schodowej konstrukcją dachową w budynku 
pałacu z XIX w.

Modernizacja pałacu z XIX wieku
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KWOTA DOFINANSOWANIA

13 090 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

19 101,63 zł

Wojewódzki Związek Hodowców Koni zrzesza obecnie 500 hodowców i miłośników koni województwa mazowieckiego. Od początku swojego ist-
nienia koncentrował się nietylko na pracy hodowlanej, lecz również na fachowej pomocy udzielanej hodowcom, reprezentując także właścicieli 
koni wobec władz i instytucji odpowiedzialnych za sprawy hodowli. Jednym z wielu celów związku jest organizowanie pokazów i wystaw oraz aukcji 
sprzedaży koni. 

W związku z tym korzystając z funduszy unijnych, związek zorganizował cykliczną imprezę pt. ”53 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń 
Zimnokrwisty”. W ramach projektu został wydany także katalog ukazujący prezentowane podczas wystawy konie. Impreza odbyła się w Stadninie 
Koni w Kozienicach. Podczas wystawy zaprezentowano 31 ogierów, które zostały poddane komisyjnej ocenie, w celu uzyskania wpisu do księg 

-
wanej przez Grupę Chorągiew Rycerstwa Ziemi Radomskiej i Stajnię Buńczuk. Impreza przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania hodowlą 
koni zimnokrwistych w powiecie kozienickim oraz promowania Stadniny Koni Kozienice.

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Z kopyta...
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49 416,80 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

73 709,43 zł

co odeszli. Gdzie warto na chwile przystanąć i wsłuchać się w opowieści wiatru wiejącego 
znad skansenu. Opowieści o  osobach, które tu niegdyś zamieszkiwały i  oddały życie pod-

przypominającym swoją architekturą betonowy schron znajdziemy salę jadalną, salę ekspozy-
-

ści okolicznościowych, konferencji, historycznych prezentacji multimedialnych oraz spotkań 

znaleźć materiały promocyjne i edukacyjne dotyczące historii i tradycji gminy.

Na dachu usytuowany jest zaś taras widokowy na najbliższą okolicę. Dzięki funduszom unij-
nym nowopowstały obiekt został również kompleksowo wyposażony. W ramach projektu zaku-
piono miedzy innymi stoły konferencyjne, krzesła, witryny i gabloty wystawiennicze, telewizor 
55 LED, zestaw komputerowy oraz zamontowano nagłośnienie. Dodatkowo wydano publikację 

-

BENEFICJENT

ZAKRES PROJEKTU

Centrum wiedzi o tradycji historycznej walk na terenie przyczółka 

Centrum wiedzy, centrum pamięci
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KWOTA DOFINANSOWANIA

45 103 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

60 000 zł

100 rocznica bitwy pod Anielinem - Laskami

„Podczas oświetlenia pola przez reflektor rosyjski zobaczyłam dużą płaszczyznę pola i biegnące 
po niej cienie żołnierzy, ale to tylko przez ułamek sekundy, bo otoczyła mnie ciemność. (...) Nie 
rozróżniam, czy to żołnierze austriaccy, pruscy, czy nasi strzelcy. Nie słyszę ich głosu, choć przez 
sekundę widzę usta otwierające się jakby do krzyku. Widzę czołgające się ciała, a  nie widzę 
naszych żołnierzy przebiegających to pole. Reflektor niknie. Ciemność. (...)”

W niedzielę 12 października 2014 roku pola wsi Brzustów na dwie godziny zamieniły się w wielki 
teatr historii. Stu ludzi w mundurach polskich, rosyjskich i austriackich odtwarzało wydarzenia 
z 22-26 października 1914 roku. W rekonstrukcji wzięli udział członkowie: 22 Pułku Ułanów Pod-
karpackich, 27 Pułku Ułanów im. Stefana Batorego, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych, 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z  Przasnysza, Strzelców 31 Pułku Piechoty czy 
51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych z  Iłży. Dodatkową atrakcją był specjalny pokaz  funk-

W ramach projektu zorganizowano także bezpłatny dojazd autokarem na pole rekonstrukcji oraz 
zabezpieczono imprezę. Wszyscy głodni nie tylko wrażeń mogli spróbować żołnierskiej grochówki 
oraz napić sie gorącej herbaty.

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich

ZAKRES PROJEKTU
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PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
MAŁE PROJEKTY

KWOTA DOFINANSOWANIA

23 780,75 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI 

29 725,94 zł

Ziemia Kozienicka to obszar niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym i krajobrazowym. Piękne i czyste tereny regionu, lasy oraz rzeki 
sprzyjają różnym formom odpoczynku i spędzania wolnego czasu. A sąsiedztwo Pilicy, Wisły i Radomki powoduje, że amatorzy wodnych sportów 
mogą bez przeszkód wyruszyć w pełną przygód podróż kajakiem, podziwiając po drodze unikatową przyrodę i  niepowtarzalny świat zwierząt. 

O tym, że wciąż przybywa miłośników aktywnego spedzania czasu wolnego „na wodzie” przekonało się również  Stowarzyszenie „RENKA”, które 
postanowiło utworzyć  wypożyczalnię sprzętu turystycznego. W ramach operacji zostało zakupionych 10 kajaków turystycznych wraz z wyposaże-

co również przyczynia się do wzrostu zainteresowania mieszkańców regionu tą formą aktywności fizycznej.

BENEFICJENT

Stowarzyszenie „RENKA” 

ZAKRES PROJEKTU

Wypożyczalnia sprzętu turystycznego, umożliwiająca ich użytkownikom aktywnie 
wypoczywać na terenie objętym LSR.

Aktywny wypoczynek na wodzie
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Opracowanie: Irena Bielawska, Aleksandra Wieczorek, Izabela Śmietanka.
Zdjęcia: Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”, Piotr Bielawski, Igor Dziedzicki, Łukasz Stańczuk.




