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38 Biesiada KoŸlarska, która mia³a miejsce w dniach 28 – 30 
wrzeœnia w Zb¹szyniu,  jak co roku, przyci¹gnê³a wielu amatorów 
folkloru oraz muzyków ludowych z Babimostu, Stêszewa, 
Tuchlina, Leszna, Nowego Kramska, a tak¿e zza miedzy, czyli 
D¹brówki Wielkopolskiej. Goœciem specjalnym by³ przyby³y 
z Belgi œpiewak i wirtuoz dud – Remi Decker.

PONAWIAMY APEL O POMOC 
W PRZEPROWADZENIU  

OPERACJI PT.: ZNAKOWANIE 
MOGI£ POWSTAÑCÓW WLKP.

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Dzia³ania Regionu Koz³a 

w ramach realizowanego 
projektu wspó³pracy 
pt.: „Powstanie Wlkp. 
1918/19 – Pamiêtamy – 
Kontynuujemy” pro-
wadzi akcjê oznakowa-
nia mogi³ powstañców 
specjalnym medalem 
„Powstaniec Wielko-

polski”. 

W ZB¥SZYNIU POWSTANIE 
FILHARMONIA FOLKLORU 

POLSKIEGO

dokoñczenie na stronie 2

dokoñczenie na stronie 2 dokoñczenie na stronie 10

Delegacja gm. Zb¹szyñ w Ministerstwie KulturyDelegacja gm. Zb¹szyñ w Ministerstwie Kultury

Korowód na XXXVIII Biesiadzie KoŸlarskiejKorowód na XXXVIII Biesiadzie KoŸlarskiej

Dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. S. Mo-
niuszki w Zb¹szyniu – Julita Skowroñska podpisa³a z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdanem Zdrojewskim 
umowê dotycz¹c¹ budowy Filharmonii Folkloru Polskiego 
w Zb¹szyniu. W pi¹tek, 30 listopada 2012 roku, podczas spotkania 
z ministrem, nowej kierowniczce zb¹szyñskiej placówki towa-
rzyszyli burmistrz Zb¹szynia – Tomasz Kurasiñski oraz Pose³ na 
Sejm RP – Jakub Rutnicki, dziêki którym projekt stworzenia 
filharmonii znalaz³ siê wœród 13 inwestycji finansowanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. 

Wyniki  konkursu zosta³y przedstawione 26 lipca 2012 roku na 
konferencji prasowej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. „Filharmonia Folkloru Polskiego w Zb¹szyniu” – 
rozbudowa i przebudowa szko³y muzycznej o salê koncertow¹, 
pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty to zadanie, na które dziêki 
wytrwa³ej i spo³ecznej pracy wielu zapaleñców, w tym szczególnie 
zb¹szyñskiego samorz¹du uda³o siê pozyskaæ 11 717 826,26z³, 
w tym 9 960 152,31z³ ze œrodków Unii Europejskiej. Wielogo-
dzinne spotkania, konsultacje i wreszcie prace administracyjne 
zespo³u projektowego wspieranego merytorycznie przez pos³a 
Jakuba Rutnickiego, przynios³y wymierny efekt w postaci 
2 miejsca w kraju na liœcie ocenionych wniosków podczas 
wspomnianego naboru wniosków oraz olbrzymich jak na zb¹szyñ-
skie warunki œrodków pomocowych.

Prace których zakoñczenie zaplanowano na koniec 2013 roku 
zak³adaj¹ utworzenie nowoczesnego kompleksu edukacyjno - 
artystycznego, dziêki rozbudowie i przebudowie istniej¹cej 
infrastruktury Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. 
Stanis³awa Moniuszki. 
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XXXVIII BIESIADA ...

W sobotê – 29.09 – odby³ siê konkurs na 
M³odego Muzyka Ludowego. Prezentacje 
kunsztu instrumentalnego odbywa³y siê 
w trzech kategoriach wiekowych: do lat 14, 
w przedziale 15-19 lat oraz od 20 do 25 lat. 
W kategorii mistrz i uczeñ do lat 14 pier-
wsze miejsce zajêli ex equo Jan Prz¹dka ze 
swoim uczniem Jackiem Marchwickim  - 
graj¹cym na koŸle oraz mistrz Henryk 
Skotarczak z Kamilem Knoblem, który gra³ 
na sierszenkach. Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Dzia³ania Regionu Koz³a szcze-
gólnie uwa¿nie œledzi³o konkurs w grupie 
najm³odszych muzyków, gdy¿ w tej 
kategorii laureatom przyznawane s¹ 
nagrody fundowane przez Lokaln¹ Grupê 
Dzia³ania. Najlepszymi instrumentalistami 
do lat 14 zostali: Kamil Knobel, Jacek Mar-
chwicki oraz Maksymilian Chwa³kowski.  
Tym m³odym instrumentalistom, nagrody 
w postaci urz¹dzeñ MP4, na niedzielnym 
koncercie laureatów wrêczy³ prezes Sto-
warzyszenia LGD RK – Witold Silski. 
W kategorii kozio³, dudy od 15 do 19 lat 
zwyciê¿y³ Adam Knobel, a w grupie 
wiekowej 20 -25 lat najlepszym dudzia-
rzem zosta³ Jacek Kutrowski. W kategorii 
skrzypiec do lat 19 jury nagrodzi³o 
pierwszym miejscem Macieja Mali-
nowskiego. Najlepsz¹ klarnecistk¹ 38 
Biesiady KoŸlarskiej zosta³a Dominika 
Malinowska. W kategorii kapel do lat 14 
zwyciê¿y³ duet Agata Szulc i Jacek 
Marchwicki, a wœród nieco starszych 
muzyków pierwsze miejsce jury przyzna³o 

ex equo Kapeli Œwiecary (Nowe Kramsko) 
oraz duetowi £ukasz Kontek i Jakub 
Kontek. W przedziale wiekowym od 20 
do 25 lat najlepsz¹ ocenê otrzyma³o trio 
w sk³adzie Mateusz Budych, Patryk Zimny 
i Filip Pietrzak. Przyznano tak¿e nagrodê 
dla ¿eñskiej kapeli KoŸlarskiej, któr¹ 
otrzyma³o trio w sk³adzie: Weronika 
Kokociñska, Angelika Drozda i Marta 
Kokociñska. 

Corocznie przyznawane jest Grand Prix 
Burmistrza Zb¹szynia dla najlepiej zapo-
wiadaj¹cego siê m³odego muzyka ludo-
wego. Tym razem wyró¿niona zosta³a 
skrzypaczka Agata Szulc. Zdobyt¹ nagrodê 
laureatka dedykowa³a swojemu nauczy-
cielowi - œp. Leonardowi Œliwie. Jak sama 
powiedzia³a: „To Pan Leonard nauczy³ 
mnie podstaw gry na skrzypcach, jestem 
Mu za to bardzo wdziêczna. Oczywiœcie 
wiele zawdziêczam tak¿e moim rodzicom 
oraz zespo³owi Wesele Przyprostyñskie, 
z którym wystêpujê od trzech lat”. 

W kategorii œpiewu ludowego posta-
nowiono po raz pierwszy przyznaæ nagrodê 
dla najlepszego œpiewaka. Nagrodzona 
zosta³a Marzena Paw³owska, która wyst¹-
pi³a podczas wszystkich trzech dni Bie-
siady, zachwycaj¹c s³uchaczy swoim pe³-
nym i barwnym g³osem. W czasie tego-
rocznego spotkania koŸlarzy organizatorzy 
postanowili zainaugurowaæ przyznawanie 
nagrody imienia Mistrza Leonarda Œliwy, 
a jej pierwszym laureatem zosta³ Miko³aj 
Taberski. Mia³o to zwi¹zek z przedwczesn¹ 
œmierci¹ znanego muzyka i pedagoga – 

Leonarda Œliwy, którego po¿eg-
naliœmy 29.04 2012r. Prezes LGD 
RK Witold Silski wspólnie z dy-
rektorem  Muzeum Instrumentów 
Muzycznych w Poznaniu Janu-
szem Jaskulskim zaprezentowali 
wydany na tê okazjê numer 
„Portretów regionu” poœwiêcony 
w ca³oœci zmar³emu muzykowi.

Na tegorocznej Biesiadzie 
goszczono zaproszonych artystów  
z Polski i Europy. Wyst¹pi³ w Zb¹-
szyniu Dzieciêcy Kaszubski Zes-
pó³ Pieœni i Tañca „Tuchliñskie 

Jacek Marchiwcki - najlepszy koŸlarz w wieku do 14 latJacek Marchiwcki - najlepszy koŸlarz w wieku do 14 lat

Prezes LGD RK wrêcza nagrody laureatom konkursuPrezes LGD RK wrêcza nagrody laureatom konkursu

APEL

PONAWIAMY APEL ...
Czynnoœæ ta dotyczy grobów wszystkich 

powstañców pochowanych na  cmentarzach 
le¿¹cych w obrêbie Regionu Koz³a i dot¹d 
jeszcze nieoznakowanych. Nasze Stowa-
rzyszenie dysponuje wystarczaj¹cym 
zasobem medali, które chcemy przekazyw-
aæ rodzinom w celu oznaczenia mogi³.

Apelujemy do wszystkich zainteresowa-
nych, w tym do rodzin powstañców,  o zain-
teresowanie siê mo¿liwoœci¹ oznaczenia 
grobu, nale¿¹cego do Powstañca Wlkp. 

Prosimy o zg³aszanie siê do naszego 
biura w Kargowej telefonicznie, pisemnie 
lub mailem okreœlaj¹c swoj¹ wolê w tym 
zakresie lub informuj¹c o miejscu pochów-
ku by³ego powstañca. 

Ka¿dy, kto zg³osi siê z wnioskiem 
o nagrobny medalion i przedstawi sto-
sowny dowód uwiarygodniaj¹cy, ¿e bêdzie 
s³u¿y³ do oznaczenia grobu dla uczestnika 
Powstania Wlkp., otrzyma wykonany 
z metalu znaczek, który bêdzie mo¿na 
wkleiæ na p³ycie nagrobnej.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e wiele osób, 
których krewni s¹ pochowani na terenie 
Regionu Koz³a, zamieszkuje poza naszym 
regionem. Dlatego te¿ apelujemy do 
znajomych, ¿eby poinformowali te rodziny, 
je¿eli znane s¹ ich miejsca zamieszkania. 

Zarz¹d Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Dzia³ania Regionu Koz³a

66-120 Kargowa, ul. Rynek 16

Tel. 68 3525230

e-mail: biuro@lgdrk.pl

dokoñczenie ze strony 1

XXXVIII Biesiada KoŸlarska - spotkanie z rodzin¹ Leonarda Œliwy, 
moment og³oszenia ustanowienia nagrody im. L. Œliwy
XXXVIII Biesiada KoŸlarska - spotkanie z rodzin¹ Leonarda Œliwy, 
moment og³oszenia ustanowienia nagrody im. L. Œliwy

Skrzaty”, który zaprezentowa³ tradycyjne 
pieœni oraz tañce kaszubskie. Specjalnym 
goœciem by³ te¿ belgijski wirtuoz dud Remi 
Decker, artysta, pedagog, koncertuj¹cy na 
ca³ym œwiecie, autor trzech p³yt solowych 
i wspó³autor wielu projektów muzycznych. 

Opracowanie i zdjêcia : Sz.S.

Laureaci konkursu M³ody Muzyk 
- Maksymilian Chwa³kowski i Kamil Knobel
Laureaci konkursu M³ody Muzyk 
- Maksymilian Chwa³kowski i Kamil Knobel
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PRZEBIEG V NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 
POMOCY W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

POMOC UNIJNA

Na wniosek Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Dzia³ania Regionu Koz³a zosta³ 
w paŸdzierniku br. z³o¿ony wniosek do 
Zarz¹du Województwa Lubuskiego doty-
cz¹cy og³oszenia mo¿liwoœci sk³adania za 
poœrednictwem LGD RK wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach PROW 
2007- 2013, oœ 4 Leader, dzia³anie 4.1/413 – 
Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju.

W poszczególnych dzia³aniach ustalono 
nastêpuj¹ce limity œrodków do dyspozycji 
beneficjentów z Regionu Koz³a:
1. Na operacje, które nie odpowiadaj¹ 

warunkom przyznania pomocy w ra-
mach osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do 
osi¹gniêcia celów tej osi, tj. na tzw. 
„Ma³e projekty” – zosta³ ustalony limit 
dostêpnych œrodków w kwocie: 
279 004,13z³. W celu uzyskania po-
mocy wniosek powinien otrzymaæ 
podczas oceny przez Radê, co najmniej 
38 punktów.

2. Na operacje, które odpowiadaj¹ wa-
runkom przyznania pomocy w ramach 
dzia³ania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiêbiorstw” limit dostêpnych 
œrodków wynosi³ 456 757,75 z³.
Minimum, jakie wymagane by³o do 
dalszego procedowania, to uzyskanie 
42 punktów zgodnie z Lokalnymi Kry-
teriami Wyboru.

3. Na operacje, które odpowiadaj¹ warun-
kom przyznania pomocy w ramach 
dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” limit 
œrodków wynosi³ 1 338 591,01z³. Uzys-
kanie minimum 44 punktów w ramach 
oceny operacji decydowa³o o dalszym 
procedowaniu.

Ustalono, ¿e wnioski bêd¹ przyjmo-
wane w terminie od 29 paŸdziernika do 
12 listopada w biurze LGD RK w Kar-
gowej. W celu przygotowania wniosko-
dawców do opracowania wniosku zgod-
nego z wytycznymi oraz aktualnymi 
wzorami, zosta³ opracowany cykl szkoleñ, 
które zaproponowano w ka¿dej gminie 
naszego regionu. Jednoczeœnie na stronie 
internetowej LGD RK udostêpniono 
wszystkie niezbêdne wzory druków, 

informatory oraz instrukcje. Szkolenia 
odby³y siê w dniach od 16 do 25 paŸdzier-
nika w nastêpuj¹cej kolejnoœci: Babimost, 
Trzciel, Siedlec, Zb¹szynek, Zb¹szyñ 
i Kargowa. Zainteresowanie tymi szkole-
niami ze strony potencjalnych wniosko-
dawców nale¿y uznaæ za umiarkowane, na 
co zapewne wp³yw mia³ ju¿ pi¹ty cykl 
takich spotkañ w gminach z okazji 
naborów.

Okaza³o siê jednak, ¿e po zakoñczeniu 
naboru w dniu 12 listopada z³o¿ono o wiele 
wiêcej wniosków na operacje w ramach 
„Ma³ych projektów” ni¿ by³y mo¿liwoœci 
realizacji w ramach posiadanego limitu. 
W tym zakresie przyjêto 35 wniosków na 
³¹czna kwotê 405 469,05z³. Na operacje 
w ramach „Tworzenia i rozwoju mikro-
przedsiêbiorstw” wp³ynê³o 8 wniosków na 
kwotê 412 425,26z³, a na „Odnowê i rozwój 
wsi” równie¿ 8 wniosków na kwotê 
1 336 940,00z³. Rada, która jest organem 
decyzyjnym i ocenia wnioski pod wzglê-
dem zgodnoœci z LSR oraz w ramach 
Lokalnych Kryteriów Wyboru zebra³a siê 
w dniu 27 listopada i postanowi³a zakwa-
lifikowaæ do dalszego procedowania przez 
organy samorz¹du wojewódzkiego wszyst-
kie wnioski z dzia³ania „Odnowa i rozwój 
wsi” oraz  wszystkie wnioski z zakresu 
„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiê-
biorstw”, które zostan¹ przekazane 
odpowiednim oddzia³om Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najwiêcej czasu zajê³o ocenianie 
wniosków w ramach tzw. „Ma³ych pro-
jektów”, poniewa¿ dostêpny limit œrodków 
zosta³ przekroczony o ponad 45%. Osta-
tecznie zakwalifikowano do udzielenia po-
mocy 27 wniosków na kwotê 278 927,85z³. 
Po zakoñczeniu procedury odwo³awczej 
wnioski te zosta³y przekazane do Lu-
buskiego Urzêdu Marsza³kowskiego, gdzie 
w Departamencie Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich zostan¹ poddane 
dalszej analizie, a po weryfikacji z benefi-
cjentami zostan¹ podpisane umowy na 
realizacjê za³o¿onych dzia³añ.

Opracowanie i zdjêcia: Sz. S.

Dyskusja podczas szkolenia w TrzcieluDyskusja podczas szkolenia w Trzcielu

Ocena wniosków z³o¿onych podczas V naboruOcena wniosków z³o¿onych podczas V naboru

Szkolenie w biurze LGD RK w Kargowej 25.10.2012Szkolenie w biurze LGD RK w Kargowej 25.10.2012

Zb¹szyñ - uczestnicy szkoleniaZb¹szyñ - uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia w KargowejUczestnicy szkolenia w Kargowej

Uczestnicy szkolenia w Babimoœcie - 16.10.2012Uczestnicy szkolenia w Babimoœcie - 16.10.2012 Kargowa - 25-10-2012 - szkolenie w biurze LGD RKKargowa - 25-10-2012 - szkolenie w biurze LGD RK

Na szkoleniu w Trzcielu - 18.10.2012Na szkoleniu w Trzcielu - 18.10.2012
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PIKNIK NAD JEZIOREM W STARYM KRAMSKU 
– 15 LIPCA 2012 ROKU

W Starym Kramsku odby³a siê impreza 
rekreacyjna, której celem by³o wypro-
mowanie walorów turystycznych tej 
miejscowoœci. Stare Kramsko to piêkna 
wieœ po³o¿ona nad urokliwym Jeziorem 
Wojnowskim. Posiada wiele walorów, 
które mog¹ s³u¿yæ podnoszeniu jej 
atrakcyjnoœci. W centrum miejscowoœci 
znajduje siê wybudowana przez Gminê 
Babimost w 2010 roku przystañ, doskona³e 
miejsce do uprawiania sportów wodnych 
i wypoczynku. Wieœ posiada, równie¿ 
zmodernizowan¹ i wyremontowan¹ ze 
œrodków finansowych Gminy i Unii Euro-
pejskiej, œwietlicê wiejsk¹ wraz z zagos-
podarowanym otoczeniem, gdzie odby-
waj¹ siê festyny, imprezy okolicznoœciowe 
i inne uroczystoœci. Przystañ ze œwietlic¹ 
wiejsk¹ ³¹czy œcie¿ka rowerowo–piesza, 
zapewniaj¹ca bezpieczne poruszanie siê.  
Impreza zatytu³owana „Piknik nad jezio-
rem” w Starym Kramsku rozpoczê³a siê od 
zawodów wêdkarskich, zorganizowanych 
wczesnym rankiem na Jeziorze Wojno-
wskim. Wêdkarze z Regionu Koz³a wal-
czyli o Puchar i nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Babimostu. Rywalizacja by³a 
zaciêta. Trzecie miejsce w tych zawodach 
zajê³a dru¿yna Ko³a PZW nr 1 w Zb¹szy-
niu. Drugie miejsce zajê³o Ko³o PZW 
w Babimoœcie a zwyciê¿yli wêdkarze 
z Ko³a PZW nr 3 w Zb¹szyniu. Puchar za 
najwiêksz¹ z³owion¹ rybê odebra³ Pan 
Andrzej Jaworski z Ko³a nr 1 w Zb¹szyniu, 
a indywidualnie najlepszym okaza³ siê pan 
Wies³aw Skrzypczak z Ko³a nr 3 w Zb¹szy-
niu. Po zakoñczeniu zawodów wêdkar-
skich na placu przy sali wiejskiej odpra-
wiona zosta³a przez proboszcza Andrzeja 
Suchorskiego msza œwiêta, w której 
uczestniczyli licznie zgromadzeni miesz-
kañcy oraz turyœci, przebywaj¹cy na letnim 
wypoczynku. Po mszy korowód popro-
wadzony przez Orkiestrê Dêt¹ Ochotniczej 

Stra¿y Po¿arnej w Babimoœcie 
przeszed³ œcie¿k¹ rowerowo– 
piesz¹ nad przystañ, gdzie 
odby³o siê oficjalne otwarcie 
pikniku. Dokona³ tego Burmistrz 
Babimostu Bernard Radny. 
W tym czasie odbywa³y siê re-
gaty zorganizowane przez Wol-
sztyñski Klub ¯eglarski. Prze-
piêkne bia³e ¿agle wspaniale siê 
prezentowa³y na toni Jeziora Woj-
nowskiego, otoczonego lasami 
i zielonymi ³¹kami. Du¿ym zaintereso-
waniem cieszy³ siê pokaz ratownictwa 
wodnego zorganizowany przez Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zie-
lonej Górze. Jak niebezpieczne potrafi byæ 
jezioro i z jakim respektem nale¿y trakto-
waæ ka¿dorazowe wejœcie do wody, mogli 
przekonaæ siê zgromadzeni przy przystani. 
Na szczêœcie tym razem wszystko skoñ-
czy³o siê pomyœlnie, a ton¹cy zosta³ szybko 
uratowany. Kolejn¹ atrakcj¹ by³ sp³yw 
kajakowy, przeprowadzony przez Lubuski 
Klub Turystyczny „Agroœ” z Kargowej. 
Liczny udzia³ wziêli w nim cz³onkowie 
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Babimoj-
skiej oraz mieszkañcy Starego Kramska. 
Niestety, aura nie by³a zbyt ³askawa dla 
kajakarzy i rzêsisty deszcz zmoczy³ 
uczestników. Nie brakowa³o jednak 
dobrych humorów i potraktowano to jako 
ciekaw¹, emocjonuj¹c¹ przygodê. Po 
licznych, wodnych atrakcjach impreza 
przenios³a siê z przystani i jeziora przed 
salê wiejsk¹ w Starym Kramsku. Tam na 
scenie, ju¿ przy piêknej s³onecznej pogo-
dzie zaprezentowa³y siê dzieci i przed-
szkolaki, daj¹c fantastyczny, pe³en energii 
i spontanicznoœci wystêp. Niezwyk³¹ 
atrakcj¹ by³a prezentacja kabaretowo– 
artystyczna, przygotowana w miejscowej 
gwarze przez samych mieszkañców 
Starego Kramska. Tak ciekawych strojów, 

tekstów, scenografii w oryginalnej, autor-
skiej choreografii i aran¿acji Stare 
Kramsko jeszcze nie widzia³o. Wystê-
puj¹cy przeszli samych siebie do ³ez 
rozbawiaj¹c publicznoœæ. Podczas festynu 
Ko³o Gospodyñ Wiejskich serwowa³o 
ciasto i zupê rybn¹ „po krumsku”. Konty-
nuuj¹c program artystyczny przed kilkuset 
osobow¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³ gor¹co 
oklaskiwany zespó³ „Wiwat” z Podmokli 
Ma³ych, który ma ju¿ za sob¹ pierwsze 
zagraniczne tournee. Po nim koncert da³ 
zespó³ „NAJ” z Zielonej Góry, a potem 
rozpoczê³a siê wspólna zabawa przy 
akompaniamencie zespo³u „DUET”. 
Wa¿nym elementem „Pikniku nad jezio-
rem” by³o spotkanie zorganizowane na sali 
wiejskiej dotycz¹ce czystoœci jeziora 
Wojnowskiego. Ma ono olbrzymi poten-
cja³. W latach szeœædziesi¹tych, siedem-
dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego 
stulecia przyci¹ga³o wielu mi³oœników 
aktywnego wypoczynku, w tym wêdkarzy, 
kajakarzy, ¿eglarzy. Dziœ, aby przyci¹gn¹æ 
turystê, trzeba mu wiele zaoferowaæ. 
Najwa¿niejsza jest czystoœæ wody, zasob-
noœæ w ryby, baza turystyczna. Jak 
uatrakcyjniæ to jezioro, wzbogaciæ infra-
strukturê, spowodowaæ by znowu zaczê³o 
cieszyæ rzesze turystów, gor¹co dysku-
towano podczas zorganizowanej konfe-
rencji.W programie udzia³ wziê³o ponad 
500 osób, mieszkañców Starego Kramska, 
Babimojszczyzny, Regionu Koz³a i tu-
rystów z ca³ego kraju i zza granicy. Zreali-
zowana impreza z pewnoœci¹ wp³ynie na 
poprawê atrakcyjnoœci turystycznej re-
gionu. W jej trakcie uczestnicy byli 
informowani poprzez tablice promocyjne, 
plakaty i konferansjera o pomocy otrzy-
manej z EFRROW.

Goœcie na pikniku w Starym KramskuGoœcie na pikniku w Starym Kramsku Sp³yw kajakowy na Jeziorze WojnowskimSp³yw kajakowy na Jeziorze Wojnowskim

Wystêpy podczas spotkania piknikowegoWystêpy podczas spotkania piknikowego
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BILATERALNA WYSTAWA FILATELISTYCZNA POLSKA 
– NIEMCY

W dniach od 6 do 9 wrzeœnia 2012 roku 
Kargowa by³a gospodarzem najwy¿szej 
rangi wystawy filatelistycznej w tym roku 
w Polsce - Bilateralnej Wystawy Fila-
telistycznej Polska – Niemcy. Otwarcie tej 
imprezy poprzedzi³a w dniu 6 wrzeœnia 
2012 roku w sali Gminnego Oœrodka 
Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej 
uroczysta sesja Rady Miejskiej inau-
guruj¹c¹ Bilateraln¹ Wystawê Fila-
telistyczn¹ Polska-Niemcy „Kargowa 
2012”. Z tej okazji nast¹pi³o wprowadzenie 
do emisji znaczka pocztowego honoru-
j¹cego Kargowê. Sebastian Ciemno-
czo³owski Burmistrz Kargowej wyjaœni³ 
okolicznoœci i przyczyny powstania 
znaczka „Kargowa 2012”. Natomiast 
historiê emisji znaczka w imieniu dyrek-
tora Poczty Polskiej przedstawi³a Pani 
Joanna Nowicka Kierownik Dzia³u Biura 
Filatelistyki i Handlu w Warszawie, 
a historiê wystaw filatelistycznych Polska-
Niemcy zaprezentowa³ Pan Henryk 
Monkos - Prezes Zarz¹du G³ównego 
Polskiego Zwi¹zku Filatelistów. Pan Stefan 
Petriuk, Honorowy Obywatel Gminy 
Kargowa, w swoim wyst¹pieniu omówi³ 
dzieje Kargowej, natomiast Pan Janusz 
Baszyñski, znany kargowski filatelista 
i jednoczeœnie organizator wystawy, 
przedstawi³ historiê kasowników, kopert, 
stempli z wystaw w naszym rodzinnym 
mieœcie. Podczas uroczystej sesji doko-
nano ods³oniêcia puzzli znaczka, który by³ 
podzielony na dwanaœcie czêœci. Ka¿d¹ 
czêœæ ods³aniali zaproszeni goœcie w oso-
bach: 
1. Bo¿enna Bukiewicz – Pose³ na Sejm RP;
2. Piotr Durbaj³o – doradca UKE, który 

wyst¹pi³ w imieniu Pani Magdaleny 
Gaj - Prezesa Urzêdu Komunikacji 
Elektronicznej;

3. Henryk Monkos – Prezes Zarz¹du 
G³ównego Polskiego Zwi¹zku Fila-
telistów;

4. Rüdiger Schulz – Konsul Generalny 
Republiki Niemiec we Wroc³awiu;

5. Waldemar S³ugocki – Pose³ na Sejm RP;
6. Joanna Nowicka - Kierownik Dzia³u 

Biura Filatelistyki i Handlu w Warsza-
wie;

7. Ewelina ¯elak – m³oda filatelistka 
z Kargowej;

8. Herbert Kroog – filatelista z Niemiec;
9. Patrycja Górniak z-ca dyrektora De-

partamentu Rozwoju Regionalnego, 
która dokona³a ods³oniêcia w imieniu 
El¿biety Polak Marsza³ek Wojewódz-
twa Lubuskiego;

10. Sebastian Ciemnoczo³owski Burmistrz 
Kargowej i Pani Danuta Wiliñska – 
Grzesiuk – Przewodnicz¹ca Rady 
Miejskiej w Kargowej;

11. Stefan Petriuk – Honorowy Obywatel 
Gminy Kargowa, Prezes Filateli-
stycznego Klubu ARGE POLEN;

12. Janusz Baszyñski – Filatelista, cz³onek 
Komisji M³odzie¿owej Zarz¹du G³ów-
nego Filatelistów Polskich w Warsza-
wie, Prezes Zarz¹du Okrêgu PZF 
w Zielonej Górze.

Uroczyste otwarcie Bilateralnej Wysta-
wy Filatelistycznej Polska – Niemcy 
nast¹pi³o w Szkole Podstawowej, gdzie 
zgromadzono ekspozycjê, która mia³a 
szczególny charakter, bowiem zosta³a 
zorganizowana z okazji 30-lecia polsko – 
niemieckich wystaw bilateralnych.

Na wystawie w Kargowej swoje zbiory 
zaprezentowa³o po 30 filatelistów z Polski 
oraz z Niemiec. Pokazano najlepsze 
i najciekawsze eksponaty z obu Pañstw, 
a o ich wartoœci tej materialnej niech 
œwiadczy fakt, ¿e tylko jeden eksponat 
zosta³ wyceniony przez fachowców na 
1,5 mln z³. Wystawa wzbudzi³a spore 
zainteresowanie i przez kilka dni cieszy³a siê 
wysok¹ frekwencj¹ wœród odwiedzaj¹cych. 
Kto chcia³ móg³ oprócz wspomnianego 
wczeœniej znaczka upamiêtniaj¹cego 

Otwarcie Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej 
w SP Kargowa
Otwarcie Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej 
w SP Kargowa

Podczas zwiedzania ekspozycjiPodczas zwiedzania ekspozycji

kargowsk¹ wystawê zdobyæ tak¿e, bardzo 
ceniony wœród filatelistów, datownik pier-
wszego dnia obiegu oraz inne datowniki, 
a tak¿e zakupiæ okolicznoœciow¹ kartê 
beznomina³ow¹ i tzw. personalizowany 
znaczek z wizerunkiem kargowskiego 
Ratusza. W ramach wystawy zorganizo-
wano równie¿ m.in. spotkanie wystawców 
ze s³uchaczami Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z Kargowej, Sulechowa, Zielonej Gó-
ry i Babimostu oraz ogólnopolskie spotkanie 
Klubu Zainteresowañ TEMATICA.

W sobotê 8 wrzeœnia 2012r. w sali Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Kargowej mia³ 
miejsce uroczysty, XIII Fina³ Polskiej Kapi-
tu³y Filatelistycznej PRYMUS. W trakcie 
ceremonii wrêczono nagrody, tzw. Oscary 
polskiej filatelistyki, które przyznano 
w szeœciu kategoriach: laureatem w konkur-
sie za pracê z m³odzie¿¹ zosta³ Janusz 
Baszyñski z Kargowej. PRYMUSA odebra³ 
tak¿e burmistrz Sebastian Ciemno-
czo³owski za osobiste wsparcie i promocjê 
kapitu³y filatelistycznej oprócz tego w cza-
sie sobotniej gali wrêczono równie¿ z³ote 
i srebrne odznaki Polskiego Zwi¹zku Fila-
telistów. Uroczyste zakoñczenie wystawy 
mia³o miejsce w niedzielê 9 wrzeœnia 2012r. 
w Szkole Podstawowej, podczas którego 
nast¹pi³o wrêczanie nagród w czterech 
kategoriach za najciekawsze eksponaty 
prezentowane na bilateralnej wystawie 
w Kargowej. 

Bilateralna Wystawa Filatelistyczna 
Polska – Niemcy zosta³a wspó³finansowana 
ze œrodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej 
Polska (Województwo Lubuskie) – 
Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Ma³ych 
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz bud¿etu 
pañstwa. Pokonywaæ granice poprzez 
wspólne inwestowanie w przysz³oœæ.
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LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA – WARTA 
UDZIELA POMOCY GMINIE TRZCIEL
Gmina Trzciel z³o¿y³a podczas lipcowo – sierpniowego naboru 2 wnioski o przyznanie pomocy do 
Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta. Oba wnioski zosta³y przez Komitet Oceniaj¹cy ocenione 
pozytywnie i zosta³y skierowane do oceny w Urzêdzie Marsza³kowskim:

Poza Gmin¹ Trzciel tak¿e kilku przed-
siêbiorców z naszej Gminy skorzysta³o 
z mo¿liwoœci z³o¿enia wniosków do 
Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta 
o dofinansowanie na planowane przed-
siêwziêcia. Jednak dzia³alnoœæ Grupy to nie 
tylko nabory wniosków. To tak¿e promocja 
regionu, turystyki, walorów przyrodni-
czych, ryb i produktów rybnych lokalnych 
gospodarstw rybackich. Odbywa siê to 
przez udzia³ w krajowych i zagranicznych 
targach i wystawach, darmowe oferowanie 
mieszkañcom regionu ryb i potraw rybnych 
podczas gminnych œwi¹t i festynów, 
odwiedziny z produktami rybnymi pla-
cówek oœwiatowych w regionie, doradz-
two, wydawanie publikacji i prê¿nie funk-
cjonuj¹c¹ stronê internetow¹. LGR Obra – 
Warta realizuje równie¿ projekty z Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, 
zachêca i wspiera mieszkañców i instytucje 
do wnioskowania o fundusze z innych 
Ÿróde³ (m.in. Fundacja Wspomagania Wsi, 
Szwajcarski Grant Blokowy), wspiera 
inicjatywy takie jak Szlachetna Paczka 
i realizuje Rybacki Program Stypendialny 
dla uczniów z naszego Regionu.

Nowe place zabaw – wielka frajda dla 
dzieci

Na terenie Gminy Trzciel powsta³y 
w tym roku 3 place zabaw: na terenie 
Zespo³u Edukacyjnego w Trzcielu, na tere-
nie Zespo³u Edukacyjnego w Brójcach oraz 
w So³ectwie Sierczynek. Nowe obiekty 
sprawi³y dzieciom du¿o radoœci, budzi³y 
zainteresowanie ju¿ podczas monta¿u. 
Wszystkie trzy place powsta³y w ramach 
ma³ych projektów. Ca³kowite koszty ich 
realizacji to w sumie 53 720,25z³ a otrzyma-
ne dofinansowanie to 18 350,00z³.

Nowoœci dla turystów
G³ównie z myœl¹ o turystach i goœciach 

odwiedzaj¹cych b¹dŸ „zahaczaj¹cych” 
w trakcie swoich podró¿y o Gminê Trzciel, 
w ramach ma³ych projektów zosta³y wy-
dane publikacje promocyjne i informa-
cyjne. S¹ to folder, mapa oraz widokówki. 
Folder jest dwujêzyczny, polsko – nie-
miecki. Zawiera kilka zdjêæ, opis Gminy, 
jej atrakcji przyrodniczych, turystycznych 
i architektonicznych, dane o noclegach 
i gastronomii. U³atwiaj¹ one turystom 
poruszanie siê po Gminie i znalezienie dla 
siebie czegoœ odpowiedniego. Mapa 
Gminy, oprócz krótkiego opisu atrakcji 
Gminy i danych turystycznych, zawiera 
tak¿e plan Trzciela. Dwie widokówki 
umo¿liwiaj¹ przes³anie do znajomych 
pozdrowieñ i wra¿eñ z niezapomnia-
nego pobytu w Gminie Trzciel. Ca³-
kowita wartoœæ projektu to 18 639,60z³ 
zaœ uzyskane dofinansowanie to 
7 400,00z³.

Muzyczne Czwartki w Gminnym 
Oœrodku Kultury i Sportu w Trzcielu

Ciekaw¹, ciesz¹c¹ siê du¿ym 
zainteresowaniem mieszkañców, ini-
cjatywê realizuje Gminny Oœrodek 
Kultury i Sportu w Trzcielu. S¹ to tzw. 
„Muzyczne Czwartki”. Raz w miesi¹-
cu, w któryœ czwartek, w sali GOKiS 

w Trzcielu, w mi³ej atmosferze, przy 
œwiecach, ciastku i fili¿ance herbaty lub 
kawy, odbywa siê koncert czy recital, 
zwi¹zany za ka¿dym razem z innym 
rodzajem muzyki. Odby³y siê ju¿ koncerty 
muzyki filmowej, bluesowej, cygañskiej, 
kresowej, dalekowschodniej, retro, ale te¿ 
i dzieciêcej i gitarowej. Niejednokrotnie 
muzyka „porwa³a” spontanicznie s³ucha-
j¹cych do tañca. Ka¿dy koncert pozwala na 
sympatyczne spêdzenie czasu wœród zna-
jomych, z dala od codziennych obowi¹z-
ków. Stali bywalcy ze zniecierpliwieniem 
oczekuj¹ kolejnych Muzycznych Czwart-
ków. Zapraszamy wszystkich mieszkañ-
ców i nie tylko do „chwili wytchnienia 
i zabawy”, bo w 2013 roku ju¿ czeka na nas 
piosenka w³oska i œwiat operetki.

Plac zabaw w TrzcieluPlac zabaw w Trzcielu Muzyczny Czwartek listopad 2012Muzyczny Czwartek listopad 2012
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GMINA ZB¥SZYNEK ZWYCIÊZC¥ TURNIEJU GMIN – 
SIEDLEC 2012

W programie imprez Regionu Koz³a 
wystêpuje corocznie impreza Turniej 
Gmin, w ramach której zmagaj¹ siê 
dru¿yny z³o¿one z zawodników, którzy s¹ 
pracownikami instytucji zwi¹zanych z sa-
morz¹dami lub organizacjami pozarz¹-
dowymi.

Tegorocznym organizatorem tych zawo-
dów, ju¿ po raz czwarty, by³o Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Regionu 
Koz³a, które przejê³o na siebie koszty 
organizacji i promocji. Poprzednie trzy 
turnieje zorganizowane przez LGD RK  
odby³y siê w Zb¹szyniu (2009), Babimoœcie 
(2010), Brójcach (2011), a obecny zosta³ 
rozegrany w hali sportowej w Siedlcu.

Do udzia³u w turnieju zaproszono 
10 osobowe zespo³y z wszystkich gmin 
Regionu Koz³a, ale w tegorocznej edycji 
tych zawodów zabrak³o zawodników z Kar-
gowej i Zb¹szynia. Przed zawodami 
rozes³ano wszystkim zainteresowanym 
gminom regulaminy, w których zapropono-
wano rozegranie 10 ró¿nych konkurencji. 
Jednym z warunków by³o w³¹czenie do 
dru¿yny co najmniej 3 kobiet, jednak¿e  oka-
za³o siê, ¿e panie stanowi³y w wielu przy-
padkach wiêksz¹ czêœæ sk³adu zespo³ów.

Rozgrywki rozpoczêto od uroczystej 
prezentacji, w ramach której dru¿yny 
przedefilowa³y przez ca³¹ halê sportow¹, 
a ka¿da z nich by³a oznaczona tablic¹ 
z nazw¹ gminy i jej herbem. Otwarcia 

turnieju dokona³ prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Dzia³ania RK p. Witold 
Silski w towarzystwie gospodarza gminy – 
z-cy wójta p. Hieronima Birka. Prowa-
dz¹c¹ tê imprezê by³a p. Zdzis³awa 
£opuszyñska, z Zespo³u Szkó³ w Siedlcu, 
która przygotowa³a niezbêdne akcesoria do 
wszystkich konkurencji, a nastêpnie  
objaœnia³a, jak trzeba wykonywaæ kolejne 
zadania.

Zawodnicy startowali w dziesiêciu 
konkurencjach, po których zwyciêska 
dru¿yna otrzymywa³a pami¹tkow¹ sta-
tuetkê oraz dyplom. Zawody rozpoczêto od 
„slalomu z miot³¹”, któr¹ zast¹pi³ kij od 
unihokeja, potem by³a „sztafeta z pi³kami”, 
nastêpnie „tor przeszkód”, „bieg z rzutem 
do celu” oraz „najlepszy strzelec”. W tej 

konkurencji wystêpowa³y osoby pe³ni¹ce 
funkcje kierownicze w swoich gminach 
i najlepszym okaza³ siê z-ca burmistrza ze 
Zb¹szynka – Jan Makarewicz. Po krótkiej 
przerwie rozegrano „spacer farmera”, 
podczas którego z toreb sypa³a siê s³oma, 
tak bowiem szybko ka¿dy chcia³ dobiec do 
mety z „walizkami” wype³nionymi  siecz-
k¹ ze s³omy. Jak zwykle du¿o emocji by³o 
w konkurencji „skakanka”, polegaj¹cej na 
wci¹gniêciu do skakania nad sznurem jak 
najwiêkszej liczby zawodników. W tej 
sztuce Zb¹szynkowi uda³o siê zmieœciæ a¿ 
osiem osób. Ostatni¹ konkurencj¹ by³y tzw. 
„œwiñskie puzzle”, w ramach których, 
nale¿a³o  u³o¿yæ nazwy poszczególnych 
czêœci pó³tuszy œwiñskiej. Gospodarze ze 
„œwiñskiej gminy” ulegli tym razem 
dru¿ynie z Babimostu, która wykona³a 
swoje zadanie poprawnie i w najkrótszym 
czasie. Po zakoñczeniu wszystkich kon-
kurencji nast¹pi³o podsumowanie i wrêcze-
nie pucharów oraz dyplomów. Prezes 
Stowarzyszenia p. W. Silski pogratulowa³ 
zwyciêskiej gminie Zb¹szynek, która 
przodowa³a a¿ 6 razy oraz pozosta³ym 
uczestnikom. Na drugim miejscu uplaso-
wa³ siê Trzciel, na trzecim gmina Siedlec, 
a czwarta lokata przypad³a Babimostowi. 
Wspólne spotkanie zakoñczy³ posi³ek 
przygotowany przez obs³ugê sto³ówki 
Zespo³u Szkó³ w Siedlcu.

Opracowanie i zdjêcia : Sz. Sobczak

INWESTYCJE

OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ SALI WIEJSKIEJ 
W KOSIECZYNIE

9 listopada br. oficjalnie otwarto 
i oddano do u¿ytku zmodernizowan¹ Salê 
Wiejsk¹ w Kosieczynie. Modernizacja sali 
zosta³a wykonana w ramach projektu 
pn. „Przebudowa Œwietlicy Wiejskiej w Ko-
sieczynie”, wspó³finansowanego z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Prace, które by³y prowadzone w okresie 
od marca do paŸdziernika br. objê³y m.in. 
wymianê konstrukcji i pokrycia dacho-
wego, wykonanie izolacji poziomych, 
ocieplenie elewacji zewnêtrznej budynku, 
wykonanie nowej pod³ogi, wymianê 
instalacji centralnego ogrzewania i insta-
lacji elektrycznej i malowanie œcian. 
Dodatkowo œwietlica zosta³a wyposa¿ona 
w sprzêt audio-wideo, nowoczesny sprzêt 
kuchenny, sto³y i krzes³a.

Na oficjalne otwarcie licznie przybyli 
mieszkañcy, przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych i zaproszeni goœcie. Byli wœród 
nich Burmistrz Zb¹szynka Wies³aw Czy-
czerski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Jan Mazur, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu 
Alojzy Jokiel, radny powiatowy Marcin 
Minta, pracownicy UM w Zb¹szynku 
zaanga¿owani w realizacjê projektu, 
wykonawca inwestycji. Uroczystego prze-
ciêcia symbolicznej wstêgi dokonali: 
Burmistrz Zb¹szynka Wies³aw Czyczerski, 
So³tys wsi Maria Dobry wraz z cz³onkiem 
Rady So³eckiej Bogdanem Sarbakiem, wy-
konawca Piotr Mickiewicz, Ksi¹dz Dzie-
kan Zdzis³aw Przybysz, Dyrektor SP 
Kosieczyn S³awomir Matysik z uczniem, 
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola 
w Kosieczynie Danuta Skrzyszewska 
z przedszkolakiem, p.o. Dyrektora Zb¹szy-
neckiego Oœrodka Kultury Malwina 
Kubicka i przedstawiciel Ko³a Kresowian 
W³adys³aw Kozak. Nastêpnie Ksi¹dz 
Dziekan poœwieci³ salê, a Burmistrz 
Zb¹szynka przekaza³ symboliczny klucz 
do sali na rêce so³tys wsi Marii Dobry.

Zaraz po tym na scenie wyst¹pi³y 
przedszkolaki i uczniowie SP Kosieczyn, 
prezentuj¹c siê w przedstawieniu zwi¹za-

nym ze Œwiêtem Niepodleg³oœci.
Œwietlica bêdzie wykorzystywana do 

realizacji szeregu przedsiêwziêæ kultu-
ralnych i edukacyjnych, bêdzie mia³a 
charakter klubu wiejskiego, w którym bêd¹ 
odbywaæ siê zebrania i imprezy grupowe, 
szkolenia i zajêcia dla m³odzie¿y i doros-
³ych. Prace modernizacyjne wykona³a fir-
ma Mat-Bud Piotra Mickiewicza z Cho-
bienic, a ca³kowity koszt modernizacji 
wyniós³ oko³o 550 tys. z³, z czego dofinan-
sowanie wynios³o ok. 220 tys. z³.

Kosieczyn Sala WiejskaKosieczyn Sala Wiejska

Zespo³y gminne podczas prezentacji Zespo³y gminne podczas prezentacji 

Zawodnicy Zb¹szynka na skakanceZawodnicy Zb¹szynka na skakance
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NASI MUZYCY NA MIÊDZYNARODOWYM FESTIWALU 
GAJDOSZY W ORWASKIEJ POLHORZE – 14-16.09.2012

W Miêdzynarodowym Festiwalu 
Gajdoszy – „Gajdovaèka” w Orawskiej 
Polhorze (S³owacja), w ramach którego ma 
miejsce tak¿e Konkurs M³odych Gajdoszy 
„O Zboroòovu nôtu”, uczestniczyli mu-
zycy z Regionu Koz³a - Kapela KoŸlarska 
„Œwiecary” z Lasek i Nowego Kramska 
(gm. Babimost) w sk³adzie: Adam Knobel 
– kozio³ bia³y weselny, Maciej Malinowski 
– skrzypce, Dominika Malinowska –klar-
net Es i Kamil Knobel – sierszeñki 
z dymk¹. Wybór tych w³aœnie muzyków to 
forma dodatkowej nagrody za udzia³ 
w tegorocznym Konkursie Muzyki Lu-
dowej w Kopanicy.

W miêdzynarodowym gronie blisko 30 
m³odych gajdoszy (S³owacja, Czechy, 
Chorwacja, Anglia, Szkocja oraz Beskidy 
i Podhale), 4 naszych solistów graj¹cych na 
instrumentach dudowych (dudy, kozio³, 
sierszeñki), a startuj¹cych w 2 kategoriach: 
do 15 lat i do 25 lat, dwóch naszych 
solistów zdoby³o laury i nagrody.

Bezapelacyjnie 1 miejsce w starszej 
grupie zdoby³ koŸlarz Adam Knobel, uczeñ 
Henryka Skotarczyka w PSM Zb¹szyñ 
i Leonarda Œliwy (za brawurowe wyko-
nanie kilku utworów w tym: „Po obiedzie 
weselnym”, „rojrynder” i „szocz”). Tu 

W dniach od 9 do 11 sierpnia br. odby³y 
siê w Bukowinie Tatrzañskiej przes³u-
chania gawêdziarzy, instrumentalistów, 
œpiewaków, starostów weselnych w ramach 
konkursu „46 Saba³owe Bajania”.

W tym wielodniowym konkursie jury 
przes³ucha³o i oceni³o: 42 gawêdziarzy, 
56 instrumentalistów, 49 œpiewaków, 
47 grup œpiewaczych oraz 5 starostów 
weselnych. W gronie wysoko ocenionych, 
a nastêpnie nagrodzonych znaleŸli siê 
przedstawiciele muzyki ludowej z Regionu 
Koz³a. W kategorii instrumentalistów – 
doros³ych II miejsce przypad³o Janowi 
Prz¹dce ze Zb¹szynia, graj¹cym na koŸle 
weselnym bia³ym oraz na skrzypcach. 
W kategorii m³odzie¿owych instrumen-
talistów II miejsce przyznano Jackowi 
Marchwickiemu graj¹cemu na koŸle 
weselnym bia³ym, natomiast w kategorii 
dzieciêcych instrumentalistów II miejsce 
zaj¹³ Bartosz Kluj ze Zb¹szynia, który gra³ 
na skrzypcach i mazankach.

W konkursie œpiewu solowego II 
miejsce przypad³o Marzenie Paw³owskiej 
ze Zb¹szynia, a na III miejscu uplasowa³a 
siê £ucja Niemiec z D¹brówki Wlkp.

SUKCESY MUZYKÓW Z REGIONU KOZ£A NA KONKURSIE
W BUKOWINIE TATRZAÑSKIEJ

warto zaznaczyæ, i¿ Adam, ten wielce 
utalentowany muzyk z Regionu Koz³a 
(gm. Babimost) „ustrzeli³ dublet”, czyli 
jako jedyny z Polaków w historii tego 
konkursu wygra³ dwie kategorie (m³odsz¹  
w 2007r. i starsz¹ w br.)! Zwyciêzcom 
sk³adamy nale¿ne im gratulacje i ¿yczymy 
dalszych sukcesów na innych konkursach.

Opracowanie Sz. S. 
na podstawie art. J. Jaskulskiego

W konkursie œpiewu grupowego 
wysokie III miejsce przypad³o zespo³owi 
„D¹browszczanka” z D¹brówki Wlkp.

Bardzo dobrze wypad³ w konkursie na 
mowê starosty weselnego Mieczys³aw 
Po³omka z D¹brówki Wlkp., który zaj¹³ 
II miejsce.

WYDARZENIA

Kapela Œwiecary z Nowego KramskaKapela Œwiecary z Nowego Kramska

Nagrodzeni soliœci - Jacek Marchwicki, 
Jan Prz¹dka, Bartosz Kluj, Marzena Paw³owska
Nagrodzeni soliœci - Jacek Marchwicki, 
Jan Prz¹dka, Bartosz Kluj, Marzena Paw³owska

Wszystkim laureatom Konkursu 
w Bukowinie Tatrzañskiej w imieniu 
Zarz¹du LGD RK sk³adamy serdeczne 
gratulacje i ¿yczymy dalszych sukcesów 
w wielu innych konkursach i przegl¹-
dach.

Laureat konkursu na najlepszego koŸlarza - Adam KnobelLaureat konkursu na najlepszego koŸlarza - Adam Knobel
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IMPREZA PODSUMOWUJ¥CA PROJEKT WSPÓ£PRACY 
„POWSTANIE WLKP. 1918/19 – PAMIÊTAMY – 
KONTYNUUJEMY” KOPANICA 28 WRZEŒNIA 2012 R.

W pi¹tkowe popo³udnie 28 wrzeœnia 
w kopanickim Zespole Szkó³ odby³a siê 
impreza, która koñczy³a realizowany od 
2009 roku projekt wspó³pracy „Powstanie 
Wlkp. 1918/19 – Pamiêtamy – Konty-
nuujemy”. W tym projekcie uczestniczy³o 
trzech partnerów: Lokalna Grupa Dzia³ania 
KOLD, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej 
Leader oraz Lokalna Grupa Dzia³ania 
Regionu Koz³a. Efektem wspó³pracy by³o 
przypomnienie przebiegu Powstania Wlkp. 
na terenach objêtych oddzia³ywaniem 
wspó³pracuj¹cych ze sob¹ lokalnych grup 
dzia³ania, opracowanie bazy danych 
zwi¹zanej z postaciami, miejscami walk 
i pochówku powstañców, zebranie galerii 
zdjêæ, wytyczenie szlaków turystycznych 
przebiegaj¹cych na terenach objêtych 
powstaniem oraz oznaczenie grobów 
powstañców okolicznoœciowym meda-
lionem. W ci¹gu trzech lat odby³y siê 
poœwiêcone Powstaniu Wlkp. imprezy 
organizowane przez wspó³pracuj¹ce ze 
sob¹ lokalne grupy dzia³ania. 

Pierwsza z nich mia³a miejsce w roku 
2009 w Opalenicy, gdzie zainaugurowano 
wspólne przedsiêwziêcia zwi¹zane z Pow-
staniem Wielkopolskim, odby³ siê przegl¹d 
wszystkich pocztów sztandarowych ze 
szkó³ nosz¹cych imiona zwi¹zane z Pow-
staniem Wlkp., a na okolicznoœciowej wy-
stawie zaprezentowano szereg zdjêæ z tego 
okresu. 

Kolejne spotkanie mia³o miejsce w ro-
ku 2010 w Zb¹szyniu, podczas którego 
przypomniano zmagania powstañców przy 
zdobywaniu tego miasta oraz zaprezento-
wano inne wydarzenia z Powstania na 
terenie Regionu Koz³a.

W roku 2011 wspó³pracuj¹ce ze sob¹ 
lokalne grupy dzia³ania spotka³y siê na 
du¿ej imprezie w Rakoniewicach, gdzie 
m³odzie¿ uczestniczy³a w grze terenowej, 
a uczniowie z wielu szkó³ prezentowali 
wykonane przez siebie filmy nawi¹zuj¹ce 
do powstania. Wielka manifestacja na 
rakoniewickim rynku z udzia³em oddzia³u 
Wojska Polskiego by³a zwieñczeniem tej 
imprezy.

Ostatnie spotkanie zaplanowano w Ko-
panicy, jednej z najdalej wysuniêtych na 
zachód miejscowoœci, gdzie dotarli pow-

stañcy. Miejscowoœæ ta oraz inne po³o¿one 
na wschód od kana³u Obry wsie, w wyniku 
zdecydowanego oporu oddzia³ów pow-
stañczych, zosta³y przyznane na mocy 
traktatu wersalskiego odradzaj¹cej siê 
Polsce. W programie kopanickiej imprezy 
przewidziano rajd rowerowy na trasie 
Kopanica, Chobienice, Grójec Wielki, 
Babimost, W¹chabno, Kopanica - przebie-
gaj¹cy fragmentem szlaku powstañczego 
w Regionie Koz³a. Zadaniem cyklistów 
by³o nie tylko przejechanie tej trasy 
w oznaczonym czasie, ale tak¿e odszukanie 
wskazanych miejsc, wykonanie fotogra-
ficznej dokumentacji i przygotowanie 
sprawozdania. Startowa³y dwa 10 osobowe 
zespo³y – z Granowa (LGD Grodzisk) 
i z KOLD-u. Obydwie dru¿yny znakomicie 
wype³ni³y swoje zadania, chocia¿ czas 
przejazdu zosta³ przekroczony z powodu 
uci¹¿liwej, piaszczystej trasy przez las do 
W¹chabna.

Trzy grupy z³o¿one z uczniów star-
szych klas szko³y podstawowej oraz 
gimnazjum bra³y udzia³ w tym samym 
czasie co rajd rowerowy, w grze terenowej, 
polegaj¹cej na wykonaniu zadañ w trzech 
punktach Kopanicy, zwi¹zanych z walkami 
powstañczymi. Najlepiej testy i oznaczenia 
na mapie rozwi¹zali harcerze z Wieli-
chowa, drugie miejsce przypad³o uczniom 
z Kopanicy, a trzecie dru¿ynie z LGD 
KOLD.

Po rajdzie i grze terenowej nast¹pi³o 
spotkanie w œwietlicy szkolnej, na którym 
podsumowano dotychczasow¹ wspó³pracê 
w projekcie: Pamiêtamy – Kontynuujemy. 
Tê czêœæ rozpocz¹³ szkolny zespó³ z³o¿ony 
z uczniów kopanickiego gimnazjum, któ-
rzy w kilkunastominutowym przedsta-
wieniu nawi¹zali do wydarzeñ Powstania 
Wielkopolskiego.

Czêœæ oficjaln¹ otworzy³ prezes LGD 
RK – Witold Silski, który przedstawi³ 
dotychczasowe osi¹gniêcia w ramach pro-
jektu wspó³pracy i zaprosi³ prelegentów – 
dra Z. Koœciañskiego oraz D. Poszwiñ-
skiego do przedstawienia informacji 
zwi¹zanych z histori¹ powstania w Kopa-
nicy. Na wstêpie powita³ te¿ przyby³ych na 
tê imprezê goœci w osobach: wójta gminy 
Siedlec p. Adama Cukiera, p. prezes Sto-
warzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader – 
Nataliê Odwa¿na, wicestarostê powiatu 
grodziskiego – p. Antoniego K³aka, prezesa 
LGD KOLD – Adama Woropaja oraz 
wiceprezesa p. Ireneusza Witkowskiego. 
Serdecznie przywita³ równie¿ przyby³e 
poczty sztandarowe ze szkó³ w £omnicy, 
Chobienicach, Siedlcu oraz harcerski 
poczet  hufca w Œmiglu. 

Imprezê prowadzi³a nauczycielka 
miejscowego Zespo³u Szkó³ - p. El¿bieta 

Sewohl, która przedstawia³a kolejnych 
prelegentów i kierowa³a przebiegiem tej 
uroczystoœci. 

Wyst¹pienie dra Z. Koœciañskiego 
dotyczy³o prezentacji sylwetek kilku 
znacz¹cych bohaterów Powstania Wlkp., 
dowódców kompanii i dru¿yn, bior¹cych  
udzia³ w walkach o Kopanicê. Ich doko-
nania zaprezentowa³ na szerszym tle ca³ego 
frontu zachodniego, co da³o s³uchaczom 
pe³ny obraz sytuacji, jaka wytworzy³a siê 
na odcinku wokó³ Kopanicy w 1919 roku.

Kolejnym prelegentem by³ miejscowy  
nauczyciel historii – p. Dariusz Posz-
wiñski. Jego wyst¹pienie poprzedzi³ kilku-
nastominutowy film o powstaniu w gminie 
Siedlec, wykonany w roku 2009 przy 
wykorzystaniu zdjêæ z tamtego okresu oraz  
inscenizacji kilku  scen z walk o Kopanicê. 
Prelegent nawi¹za³ po wyœwietleniu tego 
filmu do kilku postaci powstañców, 
bior¹cych udzia³ w walkach na terenie 
gminy. Przybli¿y³ tak¿e s³uchaczom postaæ 
m³odej ³¹czniczki Anny Sewohl, która 
zginê³a w maju 1919 roku, postrzelona 
przez niemieckiego ¿o³nierza, a jej grób 
znajduje siê na kopanickim cmentarzu. 

Bardzo uroczystym momentem w cza-
sie trwania tej sesji by³o odznaczenie 
p. Dariusza Poszwiñskiego - Prezesa Ko³a 
Towarzystwa Przyjació³ Powstania Wlkp.  
gminy Siedlec honorow¹ odznak¹ „Wierni 
Tradycji” za zas³ugi w upowszechnianiu 
wiedzy i pamiêci o Powstaniu Wielko-
polskim 1918/1919. Odznaczenie to wrê-
cza³ Przewodnicz¹cy Komisji Historycznej 
Towarzystwa PrzyjaŸni Powstania Wlkp. 
dr Zdzis³aw Koœciañski.  

Kolejnym punktem programu by³o 
podsumowanie wspó³zawodnictwa w raj-
dzie rowerowym oraz grze terenowej, 
podczas którego uczestnikom wrêczono 
dyplomy i pami¹tkowe gad¿ety.

Na zakoñczenie imprezy prezes LGD 
RK W. Silski podziêkowa³ zebranym za 
przybycie i wrêczy³ pami¹tkowe statuetki 
„koz³ów” przedstawicielom obydwu 
wspó³pracuj¹cych w projekcie lokalnych 
grup dzia³ania. Wyjœcie pocztów sztanda-
rowych zamknê³o ostatecznie tê uroczys-
toœæ.

W czasie przerw goœcie zgromadzeni 
w Zespole Szkó³ w Kopanicy mogli ogl¹-
daæ przygotowane przez uczniów makiety 
przebiegu walk o Kopanicê oraz zdjêcia 
z okresu powstania. Udostêpniono te¿ 
zainteresowanym fotogramy wykonane 
przez uczestników rajdu rowerowego na 
szlaku powstañczym, które wyœwietlano na 
ekranie w holu szko³y.

Opracowanie i zdjêcia: Sz. S.Delegacja sk³ada kwiaty przed pomnikiem 
Powstañców Wlkp. w Siedlcu
Delegacja sk³ada kwiaty przed pomnikiem 
Powstañców Wlkp. w Siedlcu
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INWESTYCJE

Podpisanie umowy o utworzeniu Filharmonii 
Folkloru  Regionu Koz³a
Podpisanie umowy o utworzeniu Filharmonii 
Folkloru  Regionu Koz³a

W ZB¥SZYNIU POWSTANIE 
FILHARMONIA ...
Elementy sk³adowe projektu to:
Etap 1 – prace przygotowawcze i roz-
biórkowe
Etap 2 – budowa i wyposa¿enie sali kon-
certowej - auli szkolnej
Etap 3 budowa i wyposa¿enie III kon-
dygnacyjnego budynku dydaktycznego 
wraz z ³¹cznikiem – warsztatami budowy 
instrumentów ludowych oraz zagospoda-
rowanie terenu inwestycji w infrastrukturê 
niezbêdn¹ dla prawid³owego funkcjonowa-
nia ca³ego uk³adu tj.: dojazdy, miejsca 
postojowe, dziedziniec wewnêtrzny, zie-
leñ, ma³a architektura, instalacje wewnê-
trzne. Obiekty bêd¹ posiadaæ wyraŸnie 
wyodrêbnione funkcjonalnie 3 podstawo-
we strefy, które bêd¹ powstawa³y  etapowo, 
zgodnie z planem realizacyjnym:
A– Szko³a Muzyczna I go stopnia z nie-

zale¿nym wejœciem i zespo³em sal 
dydaktycznych i funkcji us³ugowych.

B– Sala Koncertowa z zapleczem dla 
wystêpuj¹cych i publicznoœci – 223 

–

miejsca na widowni, szatnie, foyer, 
sanitariaty etc.

C– Zespó³ obs³ugowo – gospodarczy - 
warsztaty, kot³ownia gazowa, wenty-
latornia, pomieszczenia pomocnicze.

Oprócz kwestii budowlanych wartym 
podkreœlenia jest fakt, ¿e na terenie 
województwa wielkopolskiego i lubus-
kiego funkcjonuje ³¹cznie ok. 40 placówek 
o podobnym charakterze, jednak¿e ¿adna 
nie oferuje adeptom zdobycia umiejêtnoœci 
gry na KoŸle oraz nauki jego budowy. 
Projekt jest równie¿ unikalny w skali kraju 
oraz Europy, gdy¿ zaplanowane dzia³ania 
dotycz¹ m.in. powstania warsztatów 
budowy instrumentów ludowych, gdzie 
bêd¹ przekazywane tajniki budowy koz-
³ów, mazanek, sierszenek – co umo¿liwi 
poznawanie w³asnego regionu - w tym 
muzycznego dziedzictwa kulturowego - 
jako czêœci Polski i zjednoczonej Europy. 
Dodatkowo opanowanie nowego i uni-
kalnego zawodu przez m³odzie¿ uczê-
szczaj¹c¹ do szko³y muzycznej da szansê 
na utworzenie sta³ego i dobrze p³atnego 

miejsca pracy w przysz³oœci dla osób 
o odpowiednich predyspozycjach i umie-
jêtnoœciach zdobytych dziêki realizacji 
niniejszego projektu. Przed nami wiele 
miesiêcy odpowiedzialnej pracy nad 
realizacj¹ bardzo wa¿nego zadania dla  
spo³ecznoœci Regionu Koz³a. Wierzymy, ¿e 
po jego zakoñczeniu mieszkañcom Zb¹-
szynia i okolicznych miejscowoœci nowy 
obiekt bêdzie s³u¿y³ przez wiele d³ugich lat.

Opracowanie: Marek Nyækowiak 
– UM w Zb¹szyniu

INWESTYCJE

PROJEKTY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE 
W GMINIE ZB¥SZYNEK W RAMACH PROW
Projekt: Budowa Centrum Kultury i Fol-
kloru w D¹brówce Wlkp.
Termin realizacji: 11.2009 – 08.2010
Wartoœæ projektu: 668 392,71z³
Dofinansowanie: Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013
Wysokoœæ dofinansowania: 274 769,00z³ 
(50% kosztów kwalifikowalnych)
Wykonawca: Zak³ad ogólnobudowlany 
Piotr Przyby³a Chobienice
Opis projektu: W wyniku realizacji 
projektu powsta³ nowy obiekt sali wiejskiej 
przy ulicy Piastowskiej 37 w D¹brówce 
Wielkopolskiej (teren przy Szkole Pod-
stawowej) wraz z instalacjami wewnê-
trznymi oraz wyposa¿eniem (sto³y, krzes³a, 
sprzêt audio wideo). 

Projekt: Uporz¹dkowanie gospodarki 
wodno œciekowej na terenie gminy 
Zb¹szynek – projekt wsparcia
Termin realizacji: III kw 2010 - III kw 2012
Wartoœæ projektu: 2 670 300,00z³
Dofinansowanie: Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013
Wysokoœæ dofinansowania: 1 393 831,00z³ 
(75% kosztów kwalifikowalnych)

Wykonawca: PPHU Niewiadomski Miê-
dzyrzecz
Opis projektu: Projekt zak³ada budowê 
14,37km kanalizacji sanitarnej oraz 
0,34km kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej w miejscowoœciach Krêcko, 
D¹brówka Wlkp. i Rogoziniec. Zadanie 
stanowi uzupe³nienie projektu pn. „Up-
orz¹dkowanie gospodarki wodno œci-
ekowej na terenie gminy Zb¹szynek – 
projekt zasadniczy” realizowanego w ra-
mach LRPO 2007-2013.

Projekt: Utworzenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Rogoziñcu 
Termin realizacji: I kw 2011 - II kw 2011
Wartoœæ projektu: 365 613,37z³
Dofinansowanie: Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013
Wysokoœæ dofinansowania: 165 912,00z³
Wykonawca: ZPHU MAT-BUD Zak³ad 
Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz 
Grójec Wielki

Opis projektu: W ramach projektu 
wybudowano boisko wielofunkcyjne o na-
wierzchni trawiastej, plac zabaw dla dzieci 
oraz scenê na potrzeby wystêpów arty-
stycznych.

Projekt: Przebudowa Œwietlicy Wiejskiej 
w Kosieczynie
Termin realizacji: I kw 2012 – III kw 2012
Wartoœæ projektu: 532 513,18z³
Dofinansowanie: Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013
Wysokoœæ dofinansowania: 216 539,00z³
Wykonawca: Mat-Bud Piotr Mickiewicz 
z Chobienic 
Opis projektu: W ramach projektu 
wymieniono konstrukcjê i pokrycie 
dachowe, wykonano izolacje poziome, 
ocieplono elewacjê zewnêtrznej budynku, 
wykonano now¹ pod³ogê, wymieniono 
instalacjê centralnego ogrzewania, in-
stalacjê elektryczn¹ i malowanie œcian. 
Dodatkowo œwietlica zosta³a wyposa¿ona 
w sprzêt audio-wideo, nowoczesny sprzêt 
kuchenny, sto³y i krzes³a.

Uporz¹dkowanie Gospodarki Wodno-ŒciekowejUporz¹dkowanie Gospodarki Wodno-Œciekowej

CSiR RogoziniecCSiR Rogoziniec

CKiF Dabrówka Wlkp.CKiF Dabrówka Wlkp.
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PROJEKTY KULTURALNE I SPORTOWO – REKREACYJNE 
REALIZOWANE I ZREALIZOWANE W RAMACH PROW 
W GMINIE ZB¥SZYNEK

2010 r.
1 Fryderyk Chopin  w Regionie Koz³a  

– kwota 4 834,66z³ – zrealizowany 
/ rozliczony
Projekt polega³ na rozbudzeniu zainte-
resowania muzyk¹ klasyczn¹ spo³ecz-
noœci lokalnej. W ramach projektu 
odby³ siê koncert muzyki klasycznej 
„Fryderyk Chopin - ¿ycie i twórczoœæ”, 
konkurs plastyczno - literacki „Nastroje 
muzyczne w twórczoœci F. Chopina”, 
konkurs fotograficzny „Fortepian 
i pianino doskona³ym motywem foto-
graficznym”. Odby³y siê równie¿ 
warsztaty muzyki ludowej i koncert 
muzyków PSM w Zb¹szyniu.

2011 r.
1 Biegiem po zdrowie – 3 682,42z³ – 

podpisana umowa / w trakcie rozli-
czania
Celem projektu by³a popularyzacja 
biegania i zdrowego trybu ¿ycia wœród 
mieszkañców Regionu Koz³a. Operacja 

polega³a na zorganizowaniu biegów 
ulicznych w dniu 03 maja 2012r. 
W ramach projektu: przygotowano 
oprawê promocyjn¹ (ulotki, opaski na 
rêkê, naklejki), zakupiono napoje, 
dyplomy i nagrody.

2 Warsztaty artystyczne w Regionie 
Koz³a – 4 780,94z³ – podpisana umowa 
/ w trakcie rozliczania
Edukacja dzieci i m³odzie¿y w zakresie 
szeroko rozumianej kultury: œpiew, 
Teatr i muzyka ludowa. W ramach 
projektu op³acono instruktorów zajêæ. 
Projekt by³ realizowany od 01.01.2012 
- 31.01.2012r.

3 Folder informacyjno – promocyjny 
Gminy Zb¹szynek – koszt ca³kowity 
4 900,00z³ – podpisana umowa / w trak-
cie realizacji
Celem projektu jest ukazanie walorów 
Gminy Zb¹szynek na tle ca³ego 
regionu, poprzez opracowanie i wy-
danie folderu informacyjno–promo-
cyjnego. Na terenie Gminy Zb¹szynek 
znajduje siê wiele ciekawych zabyt-
ków, nawet o znaczeniu ogólnopol-
skim, a ich prezentacja na pewno 
wp³ynie na zwiêkszenie zaintereso-
wania naszym regionem.

4 Materia³y promocyjne Gminy Zb¹-
szynek – koszt ca³kowity 5 600,00z³, 
z³o¿one I poprawki
Opracowanie i wydanie materia³ów 
promuj¹cych Gminê Zb¹szynek jako 
czêœæ Regionu Koz³a. Mapy i pocz-

tówki prezentowaæ bêd¹ m.in. najcie-
kawsze miejsca w Gminie Zb¹szynek, 
herb Gminy, maj¹c przy tym wartoœæ 
u¿ytkow¹. Materia³y promocyjne prze-
znaczone bêd¹ przede wszystkim na 
realizacjê przedsiêwziêæ o charakterze 
promocyjnym i informacyjnym, a tak¿e 
na potrzeby reprezentacji i promocji 
miasta realizowane bezpoœrednio przez 
Burmistrza Zb¹szynka.

2012 r.
1 Edukacja artystyczna w Regionie 

Koz³a – kwota 5 902,40z³ – z³o¿one 
ostatnie poprawki, czekamy na decyzjê 
podpisania umowy;
Poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców 
LSR poprzez organizacjê zajêæ edu-
kacyjnych z ukierunkowaniem na 
kulturê muzyczno - artystyczn¹. W ra-
mach projektu op³acony bêdzie 
instruktor zajêæ tanecznych i ogniska 
muzycznego (gitara). Projekt bêdzie re-
alizowany od 01.01.2013 - 31.12.2013r.

2 Tañcelebracje – przegl¹d zespo³ów 
tanecznych Regionu Koz³a – 4 393,50z³ 
– z³o¿ony w listopadzie 2012r.
Zorganizowanie Przegl¹du Zespo³ów 
Tanecznych Regionu Koz³a w dniu 
14 czerwca 2013r. W ramach projektu 
zakupione zostan¹ materia³y promo-
cyjne (opaski, plakaty), nagrody, sta-
tuetki i honorarium dla profesjonalnego 
zespo³u.

SPORT I REKREACJA



Wydawnictwo wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie

WYDARZENIA

RAJD SAMOCHODOWY PO REGIONIE KOZ£A

W niedzielê 29 lipca odby³ siê XII 
Rodzinny Rajd Motocyklowo – Samo-
chodowy Regionu Koz³a, w którym 
uczestniczy³o 57 osób. Na starcie w zb¹-
szyñskich £azienkach stawi³o siê 13 za³óg 
samochodowych oraz 11 za-
³óg motocyklowych.

Trasa rajdu wiod³a od 
Zb¹szynia przez £omnicê, 
Borujê, Siedlec, Kargowê 
i Babimost do Podmokli Ma-
³ych, gdzie zakoñczono wê-
drówkê po regionie. Celem 
rajdu by³o zapoznanie siê 
z najciekawszymi zabyt-
kami w regionie. Zgodnie 
z wieloletni¹ tradycj¹ ka¿dy 
rajd samochodowy rozpo-
czyna siê od poœwiêcenia 
pojazdów, które tym razem 
nast¹pi³o w otoczeniu za-
bytkowego drewnianego 
koœció³ka w £omnicy. 
Jednoczeœnie uczestnicy tej 
imprezy wys³uchali infor-
macji przekazanej przez nowego probosz-
cza ks. Cezarego Kuciñskiego na temat 
renowacji i prac konserwatorskich w tym 
zabytku. W Borui na terenie gm. Siedlec 
by³ kolejny przystanek na kawê i ciasto, 
które przygotowano w nowym obiekcie 
œwietlicy wiejskiej, wybudowanej ze œrod-

ków unijnych. Uczestnicy otrzymali te¿ 
informacje nt. charakterystycznej dla tej 
miejscowoœci zabudowy „olêderskiej”, a w 
dalszej drodze mogli poznaæ przyk³ady 
tego budownictwa. Po przejechaniu przez 

gminê Siedlec, kolejny przystanek wypad³ 
na obiekcie rekreacyjnym po³o¿onym nad 
rzek¹ Obrzyc¹ w Kargowej. Teren ten 
zosta³ urz¹dzony równie¿ ze œrodków 
unijnych, pozyskanych za poœrednictwem 
LGD Regionu Koz³a. Tutaj zosta³ roze-

Uczestnicy rajdu samochodowego przy kapliczce w N¹dniUczestnicy rajdu samochodowego przy kapliczce w N¹dni

Rajdowcy przed koœcio³em w £omnicyRajdowcy przed koœcio³em w £omnicy

Uczestnicy rajdu wys³uchuj¹ informacji 
o historii koœcio³a w £omnicy
Uczestnicy rajdu wys³uchuj¹ informacji 
o historii koœcio³a w £omnicy

Uczestnicy rajdu podczas zwiedzania
skansenu w Podmoklach Ma³ych
Uczestnicy rajdu podczas zwiedzania
skansenu w Podmoklach Ma³ych

grany mecz pla¿owej pi³ki siatkowej 
miêdzy reprezentacjami motocyklistów 
i automobilistów. Wygrali „samochodzia-
rze”, ale wszyscy byli i tak zadowoleni, bo 
pogoda w tym momencie by³a doskona³a. 

Nad rzek¹ zamontowano 
dla wygody turystów 
wiaty ze sto³ami i ³aw-
kami, z czego chêtnie 
skorzystano i uczestnicy 
rajdu posili siê tutaj  
usma¿on¹ nad ognis-
kiem kie³bas¹. Panowa³a 
mi³a piknikowa at-
mosfera i mo¿na by³oby 
tutaj dalej odpoczywaæ, 
gdyby nie koniecznoœæ 
kontynuowania wê-
drówki zgodnie z za³o-
¿onym harmo no gra-
mem. Po przejechaniu 
przez gminê Babimost 
wszyscy dotarli na teren 
skansenu w Podmoklach 
Ma³ych, gdzie podzi-

wiano zgromadzone tam eksponaty, stary 
wiatrak oraz rozwi¹zywano quiz zwi¹zany 
z wiadomoœciami o regionie. Na zakoñ-
czenie panie z miejscowego KGW poda³y 
posi³ek. W zwi¹zku z nasilonymi opadami 
deszczu przerwano dalsze zwiedzanie 
(w planie by³ koœció³ w Kosieczynie oraz 
w Chlastawie). Cele rajdu zosta³y w wiê-
kszoœci osi¹gniête, a uczestnicy wyra¿ali 
swoje zadowolenie z mo¿liwoœci integracji 
i poznania wielu nowych miejsc w regio-
nie.

Mecz siatkówki podczas rajduMecz siatkówki podczas rajdu Pieczenie kie³basek nad Obrzyc¹ w KargowejPieczenie kie³basek nad Obrzyc¹ w Kargowej


