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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazujemy 

w Państwa ręce kolejne wydanie 
naszego biuletynu, w którym znaj-
dują się artykuły przybliżające na-
szą działalność. Przedsięwzięcia  
i inicjatywy jakie opisujemy są do-
wodem na to, że z powodzeniem 
udaje się nam realizować główną 
zasadę LEADERA: „Myśl global-
nie - działaj lokalnie” aktywizując 
mieszkańców obszarów wiejskich 
poprzez budowanie potencjału 
społecznego i realizację innowa-
cyjnych projektów bazujących na 
unikalnych walorach przyrodni-
czych, oraz zasobach kulturowych  
i przyrodniczych naszego obszaru.

Dzięki Państwa pracy i po-
święceniu zostało zrealizowanych 
wiele cennych inicjatyw, które 
przez długie lata będą służyć społeczności lokalnej. Przedstawiamy je 
na łamach naszego biuletynu czy lokalnej prasy.

Szanowni Państwo, funkcję prezesa sprawuję zaledwie od miesiąca, 
ale w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Kozienicka” jestem od po-
czątku, najpierw jako członek założyciel, a od 2010 r., pracownik biura 
– specjalista ds. projektów unijnych. Mam nadzieję, że moja wiedza, 
ukończone liczne kursy i szkolenia oraz doświadczenie zawodowe 
przy realizacji programu LEADER pozwolą mi dobrze wywiązywać się 
z powierzonych obowiązków i realizować wyzwania, z którymi będę 
musiała się zmierzyć na tym stanowisku. Szczególne podziękowania 
składam wszystkim pracownikom biura, twórcom, członkom Rady  
i Komisji Rewizyjnej LGD za okazaną mi pomoc i motywację do tej 
jakże odpowiedzialnej pracy. Ogromne podziękowania kieruje 
na ręce samorządowców wszystkich Gmin, którzy we mnie uwie-
rzyli i mnie wspierają, poświęcają swój prywatny czas włączając  
się w prace na rzecz LGD.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu

Irena Bielawska

Konkurs Regionalny Znak Jakości rozstrzygnięty

Irena Bielawska, prezes Stowarzy-
szenia LGD Puszcza Kozienicka.

n 

Znamy już zwycięzców kon-
kursu Regionalny Znak Ja-

kości, w którym można było 
wygrać aż 1000 zł.

Celem Konkursu była promo-
cja zasobów obszaru subregionu 
„Południowe Mazowsze” oraz 
wspieranie przedsiębiorczo-
ści i inicjatyw społecznych. W 
związku z tym w szranki stanęli 
między innymi: masarze, pie-
karze, właściciele gospodarstw 
agroturystycznych oraz twórcy 
regionalni. 

Spośród wszystkich zgłoszeń 
konkursowych kapituła konkur-
sowa wyłoniła po jednym naj-
lepszym z dwóch kategorii: pro-
dukt materialny oraz produkt 
– usługa. Wybór nie był łatwy.

Wytwórcy nagrodzonych pro-
duktów, oprócz nagród o war-
tości 1000 tys., uzyskają prawo 
do posługiwania się godłem 
- „Regionalny Znak Jakości”, w 
odniesieniu do nagrodzonych 

produktów, otrzymają tablice in-
formacyjne z lokalnym znakiem 
jakości oraz promocję w na-
szych mediach. Dla pozostałych 
uczestników konkursu przygoto-
waliśmy drobne upominki.

Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się podczas targów 
polsko -litewskich 22 listopada.

Kategoria produkt material-
ny:
1. Rzeźba: Zbigniew Kurasiewicz 
– 286 pkt.
2. Zakład masarski Sławomir 
Grzęda – 241 pkt.

3. Piekarnia L. Szeliga & A. Nercz 
& M. Żarłak – 212 pkt.
4. Rękodzieło Gabriela Niko-
rzewska – 188 pkt.
5. Mydlarnia "Powrót do natu-
ry" Robert Kucharski – 173 pkt.

Kategoria produkt – usługa:
1. Agroturystyka Stanisława Ko-
walczyk – 248 pkt.
2. Agroturystyka Krystyna Jaro-
szek – 235 pkt.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za nade-
słane zgłoszenia.

Aleksandra Wieczorek

Zaproszenie na wystawę 
polsko-litewską

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Kozienicka” 
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia 
udziału w wystawie rękodzie-
ła i produktów lokalnych pol-
skich oraz litewskich, z udziałem 
władz samorządowych ze strony 
polskiej i litewskiej, która odbę-
dzie się podczas wizyty studyjnej 
partnerów litewskich - przedsta-
wicieli sektora społecznego, go-
spodarczego i samorządowego 
z terenu działania grup: Stowa-
rzyszenia Vietos Veiklos Grupė 
„Radviliškio lyderis” oraz Stowa-
rzyszenia Raseinių Rajono Vietos 
Veiklos Grupė „Raseinių Krašto 
Bendrija". Przedsięwzięcie jest 
realizowane w ramach między-
narodowego projektu współpra-
cy pod nazwą „Południowe Ma-
zowsze – Radviliskis/Raseiniai. 
Kooperacja”.

Wystawa odbędzie się 22 li-
stopada w sali widowiskowej 
Ogrodu Jordanowskiego w Kozie-
nicach. Początek - godzina 11.00.

Targi połączone będą z de-
gustacją produktów lokalnych 
m.in: wędlin, pieczywa, owo-
ców i warzyw, soków, itp. Za-
prezentowane będą również 
tradycyjne produkty litewskie 
m.in: miód, suszone owoce, soki,  
herbata, przyprawy.

Amatorzy sztuki będą zaś mo-
gli zapoznać się z lokalną twór-
czością m. in: z haftem, rzeźbą, 
malarstwem, koronkarstwem, 
ceramiką, czy zobaczyć wyro-
by ze skóry, kamienia, wosku  
i kasztanowca.

Wystawa okraszona będzie po-
nadto występami artystycznymi 
dzieci oraz lokalnych zespołów 
wokalnych.

Osoby zainteresowane nawią-
zaniem współpracy z partnera-
mi litewskimi prosimy o kontakt 
z biurem - Kozienice, ul. Radom-
ska 23 (godz. 9 - 17), tel. 48 366 
18 99, 601 217 102.

Serdecznie zapraszamy.

Otwarcie kolejnej „siłowni pod chmurką” tuż tuż…
Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu najwyraźniej przypadło do gustu 

mieszkańcom Kozienic, ponieważ na chodnikach zaroiło się od biegaczy i amatorów 
sportu. Coraz chętniej kozienicznie korzystają również ze sprzętów siłowni zewnetrznych. W 
związku z tym nasze Stowarzyszenie postanowiło utworzyć drugą już z kolei „siłownię pod 

Siłownie zewnętrzne to część 
projektu współpracy międzyna-
rodowej pt. „Południowe Ma-
zowsze - Radviliškis/Raseiniai. 
Kooperacja”.

Pierwsza z nich została otwar-
ta 5 października na placu parafii 
pw. Świętej Rodziny w Kozieni-
cach i już cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem.

Nowy fitness klub znajduje się 
na Osiedlu Piaski pomiędzy bu-
dynkami Hamernicka 13, a Ha-
mernicka 15 przy ul. Kościuszki. 
Uroczyste otwarcie nastąpi już 
14 listopada. 

Siłownia zewnętrzna składa 
się z dziewięciu urządzeń prze-
znaczonych do ćwiczeń spraw-
nościowych na świeżym po-
wietrzu. W jej skład wchodzą: 
biegacz, twister, wahadło, duże 
i małe koła Tai Chi, wioślarz, 
podciągacz, narciarz oraz wypy-
chacz. Siłownia jest ogólnodo-
stępna i bezpłatna dla wszyst-
kich chętnych, więc każdy może  
z niej korzystać, nie ponosząc  

przy tym żadnych opłat. 
Z naszej strony mamy nadzieję, 

że przedsięwzięcie będzie budzi-
ło duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców Kozienic, jak rów-
nież przyczyni się do zwiększenia 

liczby osób amatorsko uprawia-
jących sport oraz integracji lokal-
nej społeczności.

Serdecznie zapraszamy do ko-
rzystania z siłowni.

Aleksandra Wieczorek

Siłownia zostanie otwarta 14 listopada.n 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach Andrzej Gogacz i Prezes LGD Puszcza Kozienicka Irena Bielawska.n 

BIULETYN LGD PUSZCZA KOZIENICKA

Podziękowania 
W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy 

ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Kozienicach, składam na 
ręce Pani Ireny Bielawskiej Prezesa Stowarzyszenia 
LGD „Puszcza Kozienicka” serdeczne podziękowania 
za nieodpłatne przekazanie i zamontowanie przy  
ul. Kościuszki w Kozienicach 9 urządzeń do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu, których łączna wartość wy-
nosi 36 700,00 zł. Zrealizowany projekt przyczyni się 
do zwiększenia liczby osób amatorsko uprawiających 
sport oraz integracji lokalnej społeczności

Jestem przekonany, że Państwa współpraca ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową, zarówno przy tym przedsię-
wzięciu jak i innych projektach, owocować będzie  
z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu
Andrzej Gogacz


