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Wizyta studyjna przyjaciół z Litwy

Wizyta studyjna odbywała się 
w ramach międzynarodowego 
projektu współpracy pod nazwą 
Południowe Mazowsze - Radvi-
liškis/Raseiniai Kooperacja i miała 
na celu zaprezentowanie oferty 
gospodarczej i kulturalnej, do-
brych praktyk, wymianę wzajem-
nych doświadczeń między partne-
rami oraz omówienie możliwości 
utworzenia sieci powiązań koope-
racyjnych – klastrów.

Swoją wizytę przedstawiciele 
litewskich LGD:  Vietos Veiklos 
Grupė „Radviliškio Lyderis” oraz 
Raseiniu Rajono Vietos Veiklos 
Grupė „Raseiniu Krašto Bendrija" 
rozpoczęli w czwartkowy wieczór 
kolacją powitalną. 

W imieniu gospodarzy zebra-
nych gości przywitała prezes Ire-
na Bielawska oraz Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko .

Kolejno głos zabrali prezesi li-
tewskich LGD Roman Kalvaitis 
oraz Vincas Blinstrubas, którzy 
wręczyli na ręce pani prezes tra-
dycyjny chleb, ozdobiony trze-
ma różami – symbolem trzech 
współpracujących LGD.

Następnego dnia zabraliśmy 

gości w podróż, w celu zapre-
zentowania dobrych praktyk na 
terenie naszego działania.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
wizyty w ENEA Wytwarzanie S.A. 
Elektrownia Kozienice, gdzie z 
historią oraz ciekawostkami na 
temat zakładu zapoznali nas An-
drzej Jamanek oraz Mirosław 
Podolski.

Następnie udaliśmy się do 
Gminy Magnuszew. Na miejscu 
uczestników wycieczki powitali 
wójt Henryk Plak oraz sekretarz 
gminy Barbara Sobota, która wy-
ruszyła z nami w dalszą drogę – 
a mianowicie do siedziby Grupy 
Producentów Owoców i Warzyw 
SAD Sp. z o.o., jednej z trzech 
grup producenckich w gminie. 

Pachnący soczystymi jabłkami, 
z zapasem owoców pod pachą 
ruszyliśmy na spotkanie z Miro-
sławem Szczypkiem i jego Zakła-
dem Produkcyjno Handlowym 
Witamina w Mniszewie.

Ostatnim punktem magnu-
szewskiej wędrówki było nowo 
otwarte Muzeum-Centrum Kul-
tury i Tradycji Historycznej – 
miejsce wystaw, spotkań i edu-

kacji historycznej. Tutaj Elżbieta 
Wachnik, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Centrum 
Kultury opowiedziała o projek-
tach zrealizowanych ze środ-
ków naszego stowarzyszenia  
przez gminę. 

W dalszej części dnia wró-
ciliśmy do Gminy Garbatka-
-Letnisko, gdzie mogliśmy 
zobaczyć nowoczesne korty 
tenisowe oraz urokliwy szlak 
starych willi. Na zakończenie 
wędrówki odwiedziliśmy nowo-
czesną świetlicę, w której Mag-
dalena Sobieniecka oraz Mag-
dalena Węsek opowiedziały nam 
o zrealizowanych projektach oraz  
bogatej historii gminy.

Również kolejny dzień był 
bardzo udany. Udaliśmy się do 
Ogrodu Jordanowskiego, gdzie 
miała miejsce wystawa pro-
duktów lokalnych i rękodzieła,  
połączona z degustacją. 

W imieniu Gminy Kozienice 
podziękowanie gościom za wizy-
tę złożył burmistrz Igor Czerwiń-
ski oraz radny gminy Kozienice 
Edward Pułkowski, którzy życzyli 
dalszych sukcesów we współpra-
cy oraz zaprosili wszystkich do 
wspólnej zabawy.

Część oficjalną zakończyło uro-
czyste wręczenie nagród uczest-
nikom konkursu "Regionalny 
Znak Jakości". Symboliczny czek 
o wartości 1000 złotych odebrali 
zwycięzcy – Zbigniew Kurasie-
wicz oraz Stanisława Kowalczyk, 
natomiast pozostali uczestnicy 
otrzymali drobne upominki. 

Następnie prezes Irena Bielaw-
ska zaprosiła zebranych na część 
artystyczną, w której mogliśmy 
podziwiać występy taneczne dzie-
ci z grupy "Motylki" działającej w 
Kozienickim Domu Kultury oraz 
Dziecięcego Zespołu Wokalno 
-Tanecznego z Grabowa nad Pili-
cą, pokaz cheerleaderek z Ogród-
ka Jordanowskiego, teatr z Pio-
nek – "Kapela z Leśnej", występ 
wokalistek z Kozienickiego Domu 
Kultury, jak również popis zespołu 

"Półborzanki" z Augustowa. 
Poza blokiem artystycznym 

uczestnicy festynu zostali zapro-
szeni również na wystawę ręko-
dzielnictwa oraz degustację pol-
sko-litewskich specjałów. 

Do swoich kramów zaprasza-
li: hafciarki, koronkarki, malarze, 
rzeźbiarze i wszelkiego rodzaju 
rękodzielnicy. 

Szeroką ofertę przygotowały 
również panie z Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego. Miłośnicy 
przyrody mogli zajrzeć przez mi-
kroskop i podejrzeć jak wyglądają 
owadzie skrzydła. 

Smakosze mogli posmakować 
zaś naturalnych soków, miodów, 
suszonych owoców, czy tradycyj-
nych wędlin oraz pieczywa.

Swoją ofertę zaprezentowała 
także mydlarnia "Powrót do na-
tury" z Głowaczowa, która infor-
mowała o zdrowym podejściu do 
piękna.

Niemałe zaskoczenie wywo-
łało stoisko bajkowej Republi-
ki Kasztana, z prezydent Vilmą 
Račkauskienė na czele. Fanta-
styczne postacie wyjęte rodem 
z historii Litwy przechadzał się z 
gracją, namawiając zebranych na 
udział w przeciąganiu sznurka.

Po tak pracowitym dniu nastał 
czas na ostatnią kolację. Gości 
serdecznie pożegnali prezes LGD, 
wiceburmistrz Igor Czerwiński, 
Przewodniczący Rady Gminy Gar-
batka-Letnisko Włodzimierz Ma-
zur oraz Teresa Fryszkiewicz, Se-
kretarz Gminy Garbatka-Letnisko.

Z niemałym wzruszeniem żeg-
naliśmy naszych przyjaciół z Li-
twy, ciesząc się zarazem na na-
stępne spotkanie – pełne radości 
oraz pomysłów na dalszą, owoc-
ną współpracę.

Aleksandra Wieczorek

Prawie pięćdziesięciu lokalnych liderów z Litwy wzięło udział 
w wizycie studyjnej na obszarze działania naszego Stowa-

rzyszenia, zorganizowanejw dniach 20-23 grudnia 2014r.

Biuletyn informacyjny Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka
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Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

2 grudnia, w Kozienicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 59 Członków z 106 zrzeszonych.

Zebranie otworzyła Prezes Sto-
warzyszenia Irena Bielawska, 
zapoznając obecnych z celem 
spotkania. Przedstawiła ponadto 
porządek obrad oraz zapropono-
wała obecnym wybór prezydium. 

W wyniku głosowania Prze-
wodniczącą Walnego Zebrania 
została Izabela Śmietanka. W 
składzie Komisji Skrutacyjnej 
znaleźli się: Krystyna Kondeja, 
Stanisława Kowalczyk oraz Wie-
sława Gontarska. Skład Komisji 
Uchwał i Wniosków zasilili: Piotr 
Bielawski, Dariusz Zawodnik i Eu-
zebiusz Strzelczyk. Na Sekretarza 
Walnego Zebrania wybrano Alek-
sandrę Wieczorek.

Głównym punktem obrad był 
wybór nowych Członków Za-
rządu Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Puszcza Kozie-
nicka”. Po burzliwych obradach, 
w wyniku tajnego głosowania 
nowym Skarbnikiem Zarządu 
została Barbara Gontarek. Sta-
nowisko 1I Wiceprezesa Zarządu 
objął Artur Piechota, II Wicepre-
zesa Marlena Zielińska. Nowym 

Członkiem Zarządu został An-
drzej Wołos.

Następnie w wyniku jawnego 
głosowania uchylono uchwałę z 
dnia 16.10.2014 r. w przedmiocie 
wyboru Krzysztofa Przedniczka 
na Członka Zarządu.

Ostatnim punktem zebrania 
było podjęcie uchwały w przed-
miocie upoważnienia Prezesa 
Zarządu do jednorazowego dzia-
łania w sprawach zakresu pracy.

Po wyczerpaniu porządku ob-
rad Nadzwyczajne Walne Zebra-
nie Członków zostało zakończone. 

Skład Zarządu:
Irena Bielawska – Prezes Stowa-
rzyszenia,
Artur Piechota – I Wiceprezes 
Zarządu,
Marlena Zielińska – II Wicepre-
zes Zarządu,
Barbara Gontarek – Skarbnik Za-
rządu,
Henryk Plak – Członek Zarządu, 
Andrzej Wołos – Członek Zarzą-
du.

Aleksandra Wieczorek

DOBRE PRAKTYKI DLA ROZWOJU ZIEMI KOZIENICKIEJ
Rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich

BENEFICJENT: Agata Gizicka;   W RAMACH DZIAŁANIA: Małe projekty
WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 66 502,22 zł; KWOTA DOFINANSOWANIA: 50 000, 00 zł

CELE OPERACJI: 
Umożliwienie i stworze-

nie warunków do rozwijania 
turystyki na obszarze LGD 
"Puszcza Kozienicka" poprzez 
rozbudowę i wyposażenie 
gospodarstwa agroturystycz-
nego. 

REZULTATY OPERACJI:
• remont budynku, 
• zakup wyposażenia do go-
spodarstwa agroturystyczne-
go,
• zakup kompleksowego wy-
posażenia do kuchni przygo-
towanej na potrzeby tury-
stów,
• zwiększenie bazy noclego-
wej,

• umożliwienie i stworzenie 
warunków do rozwijania tury-
styki na obszarze LGD,
• poszerzenie oferty spędza-
nia wolnego czasu,
• podniesienie  poziomu  in-
frastruktury turystycznej na 
obszarze LSR,
• podniesienia jakości usług w 
gospodarstwie agroturystycz-
nym, 
• propagowanie walorów tu-
rystycznych,
• wzrost dochodów z prowa-
dzonej działalności agrotury-
stycznej,
• promocja gminy Głowaczów

Aleksandra Wieczorek


