
JAK PRZYGOTOWUJE-
MY SIÊ DO UDZIELA-

NIA POMOCY NASZYM 
BENEFICJENTOM?

W celu pobudzenia zaanga¿owania spo³ecznoœci 
lokalnej w rozwój obszaru objêtego LSR i budowanie 
kapita³u spo³ecznego na tym obszarze oraz w celu 
sprawnego wdra¿ania LSR, zaplanowano w roku 2011 
przeprowadzenie 7 szkoleñ aktywizuj¹cych spo³ecz-
noœæ lokaln¹. 

dokoñczenie na stronie 7

TWORZY SIÊ 

REPREZENTACYJNA 

KAPELA KO�LARSKA 

REGIONU KOZ£A

Z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Dzia³ania Regionu Koz³a Witolda Silskiego narodzi³ siê 
pomys³ stworzenia m³odzie¿owej kapeli koŸlarskiej, 
która w przysz³oœci  powinna staæ siê zespo³em repre-
zentacyjnym Regionu Koz³a. W 2009 roku grupa 10 
m³odych muzyków, w wiêkszoœci absolwentów szko³y 
muzycznej w Zb¹szyniu, zwróci³a siê z propozycj¹ 
wyposa¿enia jej w stroje regionalne, oferuj¹c w zamian 
swoje wystêpy na wiêkszoœci imprez folklorystycznych 
w regionie oraz na przegl¹dach i festiwalach organizo-
wanych na zewn¹trz. Prezes Silski podj¹³ tê propozycjê, 
wskazuj¹c zainteresowanym mo¿liwoœæ ubiegania siê 
o œrodki na stroje poprzez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania 
w ramach tzw. Ma³ych projektów. Przeszkod¹ w przy-
gotowaniu wniosku by³a tu okolicznoœæ, ¿e grupa 
muzyków nie by³a zorganizowana w takiej formie, 
która mo¿e zapewniæ skuteczn¹ aplikacjê o œrodki 
unijne. Postanowiono zatem poszukaæ sponsora, który 
by³by sk³onny wyst¹piæ w imieniu tego zespo³u z 

wnioskiem o œrodki na wykonanie strojów 
regionalnych dla kapeli.

dokoñczenie na stronie 13

EFEKTY WSPÓ£PRACY 
GMINY TRZCIEL 

Z LOKALN¥ GRUP¥ 
DZIA£ANIA REGIONU 

KOZ£A
Podnoszenie jakoœci ¿ycia i poprawa warunków 

bytowania spo³ecznoœci na obszarach wiejskich stanowi¹ 
priorytety w dzia³alnoœci samorz¹dów lokalnych, w tym 
tak¿e gminy Trzciel. Dziêki œcis³ej wspó³pracy z Lokaln¹ 
Grup¹ Dzia³ania Regionu Koz³a udaje siê nam reali-
zowaæ wspólne cele, jakie wynikaj¹ z przyjêtej na 
naszym obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 istnieje mo¿liwoœæ pozyskiwania œrodków na 
przeprowadzanie operacji zwi¹zanych z popraw¹ 
warunków bytowania spo³ecznoœci lokalnych.

dokoñczenie na stronie 13
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FESTIWALE  KO�LARSKIE 

I FOLKLORYSTYCZNE W BABIMOŒCIE
Pogranicze lubusko-wiel ko-

polskie czyli Region Koz³a, jest od 
dawien dawna zwi¹zany z twór-
czoœci¹ ludow¹, a w szczególnoœci 
niepowtarzaln¹ muzyk¹ wydoby-
waj¹c¹ siê z koz³ów, sierszenek czy 
mazanek oraz zespo³ami folklory-
stycznymi i œpiewaczymi. ¯ywot-
noœæ i rangê tych tradycji podkre-
œlaj¹ festiwale, które odbywaj¹ siê 
w Regionie, w tym dwa wa¿ne wy-
darzenia zrealizowane w gminie 
Babimost w dniu 27.08.2011, a by³y 
to:
! Wojewódzki Festiwal Zespo³ów 

Folklorystycznych i Œpiewaczych 
– zorganizowany ju¿ po raz drugi 
przez Stowarzyszenie Lepsza Przy-
sz³oœæ w Babimoœcie

! Festiwal KoŸlarski Regionu Koz³a 
– którego organizatorem by³ 
Gminny Oœrodek Kultury w Babi-
moœcie. 

Na pocz¹tek, na festiwalowej 
scenie pojawi³y siê kapele koŸlarskie 
i soliœci graj¹cy na koz³ach wesel-
nych, sierszankach i mazankach. 
Wystêpy oceniane by³y przez festi-
walowe jury w sk³adzie: 
! Katarzyna Franc – przewodnicz¹ca, 
! Jan Janowski 
! Agnieszka Rybicka

Jury przes³ucha³o ³¹cznie blisko 
50 uczestników, a niezmiernie istot-
nym faktem, by³o to, i¿ nie zabrak³o 
równie¿ m³odych wykonawców, 
których znaczna iloœæ pochodzi 
w³aœnie z Gminy Babimost, a ich 
mistrzem jest Pan Henryk Skotar-
czyk. Bardzo cieszy serce i oko kiedy 
na scenê wchodz¹ dzieci, które po 
kilku miesi¹cach nauki ju¿ prezen-
tuj¹ kilka piosenek ludowych z na-
szego regionu.

Jury wys³uchawszy wszystkich 
uczestników, postanowi³o przyznaæ 
pierwsz¹ nagrodê Kapeli KoŸlarskiej 
Bernarda Kaspra z Przyprostyni. 
Kapela ta, mo¿na powiedzieæ, od 
zawsze uczestniczy w ¿yciu kultural-
nym Regionu Koz³a. S¹ równie¿ 
laureatami wielu presti¿owych 
festiwali i przegl¹dów nie tylko 

w Polsce, ale te¿ poza jej granicami. 
Miejsce drugie przypad³o Jerzemu 
Skrzypczakowi ze Zb¹szynka graj¹-
cemu na koŸle weselnym. Jest on 
wnukiem znanego nestora gry na 
koŸle weselnym – Tomasza Kotko-
wiaka. Trzecie miejsce zajê³a dobrze 
znana na ró¿nych festiwalowych 
estradach Kapela KoŸlarska „Œwie-
cary” z Nowego Kramska. Na 
wyró¿nienie zas³u¿y³ Adam Knobel 
oraz Kapela KoŸlarska Koz³a Œlub-
nego. 

Po zakoñczeniu wspó³zawodnic-
twa w grupie koŸlarzy, rozpoczê³y siê 
wystêpy zespo³ów folklorystycznych 
i œpiewaczych oceniane przez jury 
w sk³adzie:
! Marcin Szczechowiak – przewod-

nicz¹cy, 
! Katarzyna Franc
! Jan Janowski 
! Agnieszka Rybicka

Tak¿e i podczas tego festiwalu, 
mo¿na by³o zobaczyæ i pos³uchaæ 
wystêpów wielu m³odych wyko-
nawców, co jest potwierdzeniem, ¿e 
tradycje ludowe s¹ nadal ¿ywe 
w naszym regionie.

Jury po wys³uchaniu wszystkich 
uczestników postanowi³o przyznaæ 
w kategorii Zespo³ów Œpiewaczych 
pierwsz¹ nagrodê zespo³owi z Pa³c-
ka. Zespó³ zachwyci³ publicznoœæ 
swoim kunsztem i oryginalnoœci¹ 
wykonania utworów. Warte podkre-
œlenia jest to, ¿e zespó³ jest wielo-
pokoleniowy. Miejsce drugie przy-
pad³o zespo³owi „Wiwat” z Pod-
mokli Ma³ych. Trzecie miejsce zaj¹³ 
dobrze znany zespó³ œpiewaczy 
„Harmonia” ze Zb¹szynka. Na 
wyró¿nienie zas³u¿y³a natomiast 
grupa ze Zb¹szynia nosz¹ca nazwê 
„Weso³a Ferajna”. W drugiej kate-
gorii, która opiewa³a w zespo³y 
folklorystyczne miejsce pierwsze 
zaj¹³ zespó³ „D¹browszczanka”, 
który œpiewa ju¿ od kilkunastu lat. 
Drug¹ pozycjê w ocenie jury zaj¹³ 
siedlecki zespó³ „Per³y”. Trzecie 
miejsce przypad³o zespo³owi „Mod-
rzanki” z miejscowoœci Modrze (gm. 

Stêszew). Wyró¿nienie festiwalowe 
dosta³ zespó³ „Wiolinki” z Nowego 
Kramska. Dla tego dzieciêcego 
zespo³u by³o to bardzo znacz¹ce 
wyró¿nienie. Œwiadczyæ to mo¿e 
o tym, ¿e nie tylko doroœli ale te¿ 
dzieci staraj¹ siê uchroniæ folklor od 
zatracenia i zapomnienia.

Aby urozmaiciæ „kulturaln¹ 
ucztê” przyby³ym na festiwale 
widzom, swoje umiejêtnoœci zapre-
zentowali wojowie piastowscy. 
Wszyscy uczestnicy imprezy, mogli 
przenieœæ siê w czasie do okresu, 
kiedy nie by³o broni palnej, lecz tylko 
w³ócznie, miecze i inne rodzaje broni 
bia³ej.

W obozie usytuowanym naprze-
ciwko sceny by³o mo¿na przyjrzeæ 
siê codziennemu ¿yciu wojów i ich 
rodzin. Kobiety w obozie przyrz¹-
dza³y smakowite potrawy, które 
ka¿dy móg³ spróbowaæ. By³y 
wêdzone wyroby z miêsa, ale te¿ 
gotowana kasza z warzywami. Na 
koniec imprezy odby³a siê walka 
w krêgu oraz walka z wybranymi 
wojownikami, która w szczególnoœci 
przypad³a do gustu dzieciom i m³o-
dzie¿y zgromadzonej na imprezie.

Tegoroczne Festiwale zakoñ-
czono przy dŸwiêkach muzyki i w 
deszczowej pogodzie, ale bez w¹t-
pienia zostan¹ w pamiêci wszystkim 
uczestnikom. Co prawda niepokorna 
aura nie szczêdzi³a ch³odu, ale 
atmosfera wœród widzów i uczest-
ników by³a bardzo weso³a i gor¹ca.

Wydarzenia tutaj opisane,  mo¿na 
by³o przeprowadziæ dla miesz-
kañców naszego regionu, dziêki 
pozyskaniu œrodków z tzw. „Ma³ych 
projektów”, o które postarano siê 
sk³adaj¹c wniosek do Lokalnej 
Grupy Dzia³ania Regionu Koz³a. 
Mia³y one zwi¹zek z realizacj¹ celów 
wynikaj¹cych z lokalnej strategii 
rozwoju, w ramach której przewi-
dziano dzia³ania na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego regionu.

Aneta Sybis - Je¿

KULTURA, REKREACJA
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Najwiêksze œwiêto rodzimego folkloru na ziemiach 
Regionu Koz³a odbywa siê corocznie w Zb¹szyniu 
w paŸdziernikowy weekend i jest niezapomnianym 
prze¿yciem dla tych, którzy pielêgnuj¹ tradycjê i dla 
tych, którzy dopiero j¹ poznaj¹. W „Dudziarzu 
Wielkopolskim”  napisano, ¿e „Biesiada KoŸlarska to 
wspania³y czas spotkania muzyków ludowych graj¹-
cych na koŸle, dudach, sierszenkach, klarnecie es, 
skrzypcach. To czas tañca, œpiewu, muzykowania, 
pochwalenia siê ca³orocznymi osi¹gniêciami na 
festiwalach folklorystycznych w kraju i za granic¹. To 
jest tak – jakby zjazd rodzinny muzyków ludowych. 
M³odzi adepci muzyki koŸlarskiej popisuj¹ siê gr¹ 
przed starszym pokoleniem, mistrzowie udzielaj¹ rad, 
obserwuj¹ i graj¹. Graj¹ do póŸnych godzin nocnych. 
Barwne stroje mieni¹ siê na scenie, piêkne krochmalone 
czepce na g³owach starszych gospodyñ, wianki, chus-
tki, czerwone kubraki. Niezwyk³a atmosfera!” Tak jest 
zawsze, na ka¿dej Biesiadzie KoŸlarskiej. 

Tegoroczne Œwiêto Regionu Koz³a podczas 
XXXVII Biesiady KoŸlarskiej przebiega³o w cieniu 
wyborów parlamentarnych, st¹d tylko dwudniowa 
impreza pod namiotem na zb¹szyñskim rynku. 
Rozpoczê³o siê w pi¹tkowe popo³udnie od wystêpów 
Kozio³ków Przyprostyñskich, które otwiera³y M³o-
dzie¿ow¹ Biesiadê KoŸlarsk¹ oraz od wystêpu zapro-
szonego w tym roku do wspó³uczestnictwa ³otewskiego 
zespo³u „ABRA”. PóŸniej by³y przes³uchania m³odych 
muzyków w Domu Katolickim. Reprezentowany przez 
m³odzie¿ poziom by³ bardzo wysoki, gdy¿ jury nie 

mog³o uzgodniæ swojego werdyktu do póŸnych godzin 
wieczornych. Zaplanowany na godz. 20.00  koncert 
laureatów znacznie siê przesun¹³, a og³oszenie kolej-
noœci zajêtych miejsc postanowiono przesun¹æ na dzieñ 
nastêpny. Ka¿dy z uczestników Konkursu na M³odego 
Muzyka Ludowego wyst¹pi³ na scenie, prezentuj¹c 

jeden z utworów, który zagra³ na 
konkursie. Na koŸle najpiêkniej 
zagra³ Jacek Marchwicki (lat 13) 
który, jak okaza³o siê póŸniej, zosta³  
najlepszym muzykiem w tej kate-
gorii. Po tej prezentacji tradycyjnie 
ulicami Zb¹szynia przesz³a stra¿ 
nocna, czyli korowód muzyków 
i mieszkañców z latarniami. Po 
powrocie pod namiot rozpoczê³o siê 
koŸlarskie „ jam session”.

Dzieñ drugi – sobota  - 8.10 – 
rozpoczyna³a msza œw. w intencji 
muzyków ludowych i korowód 
wokó³ Rynku. Burmistrz Zb¹szynia 
Tomasz Kurasiñski og³osi³ na sce-
nie oficjalne otwarcie Biesiady i za-
prosi³ najstarszych muzyków do 
rozpoczêcia biesiadnego muzy-
kowania. Wyst¹pi³a kapela w sk³a-
dzie: Henryk Skotarczyk – kozio³, 

BIESIADOWANIE W REGIONIE KOZ£A 

– ZB¥SZYÑ 7-8 PA�DZIERNIKA 2011 R.
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W³adys³aw Mazur – klarnet i Ma-
rian Kubicki – skrzypce. To naj-
starsi muzycy w naszym regionie, 
najbardziej zas³u¿eni w kultywowa-
niu lokalnych tradycji muzycznych. 
Potem odby³o siê wrêczenie nagród 
wyró¿nionym m³odym muzykom, 
którzy byli oceniani podczas 
pi¹tkowego konkursu. Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania 
Regionu Koz³a by³o fundatorem 
trzech nagród dla zwyciêzców 
w poszczególnych kategoriach. 
Prezes LGD RK Witold Silski 
wrêczy³ dyplomy i nagrody nastê-
puj¹cym m³odym muzykom:  
Maksymilianowi Chwa³kowskiemu 
za I miejsce w grze  na sierszankach, 
Miko³ajowi Taberskiemu za I miej-
sce w grze na koŸle oraz Agacie 
Szulc za grê na skrzypcach.

Pozosta³e nagrody i wyró¿nienia 
ufundowane przez organizatorów 
i sponsorów wrêcza³ burmistrz 
Tomasz Kurasiñski. W trakcie tej 
czêœci Biesiady odby³o siê uro-
czyste przekazanie nagrody dla 
wybitnego nauczyciela muzyki 
i skrzypka – Leonarda Œliwy, który 
zosta³ w tym roku wyró¿niony me-
dalem im. Oskara Kolberga. Ca³a 
sala, na stoj¹co, oklaskami wiwato-
wa³a na czeœæ tego muzyka, który 
pomimo ciê¿kiej choroby przyby³ 
na Biesiadê i zagra³ ze swoimi 
kolegami. Dzieñ wczeœniej w do-
wód jego zaanga¿owania przeka-
zano mu wiklinowy fotel i koc. 
Prezentacje zespo³ów rozpoczê³o    
„Wesele Przyprostyñskie”, wyko-
nuj¹c kilka tañców ze swego 
bogatego repertuaru. Potem kolej-
no, zgodnie z programem wystê-
powali zaproszeni goœcie i miej-
scowi muzycy. Barwny wystêp, 
pe³en tañca i œpiewu z ró¿nych 
regionów Polski, zaprezentowa³ 
zespó³ „Gorzowiacy”. 

Pogoda sprawi³a, ¿e na tego-
rocznym Œwiêcie Regionu Koz³a 
by³o trochê wiêcej wolnych miejsc 
pod namiotem ni¿ zwykle, ale za to 
ci którzy przyszli, mogli bez t³oku 
pos³uchaæ dobrej muzyki i zjeœæ 
ciep³y posi³ek. Dla zainteresowa-
nych przygotowano kolejne wy-
dawnictwo z cyklu „Portrety 
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regionu” poœwiêcone zas³u¿onym 
postaciom dla ¿ycia muzycznego 
Regionu Koz³a. Tym razem zapre-
zentowano muzyków z Chroœnicy. 
Jak napisa³ autor wstêpu do tego fol-
deru – Leonard Œliwa – „Miej-
scowoœæ ta, jako jedna z niewielu 
w regionie, sta³a siê swoistym ma-
tecznikiem naszej muzyki koŸlar-
skiej na przestrzeni dwóch wieków. 
Chroœnica wyró¿nia siê na tle 
innych wsi nie tylko bogactwem 
muzyków wiejskich, ale te¿ ca³¹ 
ró¿norodnoœci¹ folkloru i jego 
kultywowaniem.” Zainteresowa-
nych zapraszamy do lektury, folder 
jest dostêpny w ZCK w Zb¹szyniu 
i w biurze w Kargowej.

Szczepan Sobczak

ŒWIÊTO FOLKLORU – FESTIWAL 

FOLKLORYSTYCZNY „U PROGU LATA” 

W D¥BRÓWCE WLKP.
Na scenie amfiteatru w D¹brówce Wlkp. w dniach 11 i 12 czerwca odby³y siê XIX D¹browieckie 
Spotkania Folklorystyczne „U progu lata”. Dzia³o siê tu wiele dobrego, by³y wystêpy znanych zespo-
³ów folklorystycznych, konkursy: gwary i na potrawê regionaln¹, wystêp miejscowego kabaretu 
„Klakoty” oraz wieczorne zabawy taneczne.

Stowarzyszenie Mi³oœników 
Kultury D¹browieckiej wraz ze 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Dzia³ania Regionu Koz³a przygo-
towali bogaty program, w ramach 
którego odby³y siê wystêpy takich 
zespo³ów jak:
! Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca 

im. Tomasza Spycha³y z D¹-
brówki Wlkp.

! Zespó³ Tañca Ludowego „Rodla-
nie” z Zakrzewa (woj. Wielko-
polskie),

! Zespó³ Tañca Ludowego „Gorzo-
wiacy” z Gorzowa Wlkp.,

! Lubuski Zespó³ Pieœni i Tañca 
im. Ludwika Figasa z Zielonej 
Góry,

! Zespó³ Tañca Ludowego „Krajna” 
ze Strzelec Krajeñskich,

! Zespó³ Œpiewaczy „D¹bro-
wszczanka” z D¹brówki Wlkp.,
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! Przyprostyñskie Kozio³ki z Przy-
prostyni k/Zb¹szynia,

! Zespó³ Tañca Ludowego „Cybin-
ka” z Grodziska Wlkp.,

! Zespó³ „Du¿e Dziewczyny” z Ro-
goziñca (gm. Zb¹szynek),

! Kapela „Po Zagonach” z Poznania
oraz goœcinnie w trakcie swojego 

pobytu w Regionie Koz³a -  zespó³ 
pieœni i tañca z Bia³orusi. 

Tradycyjnie ju¿ „U progu lata” 
rozpoczê³o siê od z³o¿enia wieñców 
na grobie Tomasza Spycha³y. Po 
oddaniu ho³du patronowi i za³o-
¿ycielowi miejscowego zespo³u 
pieœni i tañca, nast¹pi³o otwarcie 
festiwalu, podczas którego g³os 
zabrali: burmistrz Zb¹szynka – 
p. Wies³aw Czyczerski, starosta 
œwiebodziñski – p. Zbigniew 
Szumski, prezes Stowarzyszenia  
Mi³oœników Kultury D¹browieckiej 
p. Agnieszka Budych. Prowadzenie 
dwudniowego festiwalu powie-
rzono Jerzemu Skrzypczakowi, 
znanemu w regionie muzykowi 
z Kapeli „Kotkowiacy”, który zna-
komicie wywi¹za³ siê ze swej roli 
konferansjera. 

Przegl¹d tañców i muzyki ludo-
wej z ró¿nych regionów Polski by³ 
g³ównym motywem przewodnim 
tej imprezy, tote¿ na scenie mo¿na 
by³o ogl¹daæ i podziwiaæ wykonaw-
ców ubranych w barwne stroje 
z ró¿nych regionów naszego kraju, 
œpiewaj¹cych i tañcz¹cych przy 
akompaniamencie doskona³ych 
muzyków, którzy czêsto grali na 
niepowtarzalnych w swym brzmie-
niu instrumentach ludowych. By³y 
zatem polonezy wykonane przez 
ZTL „Gorzowiacy” oraz ZTL 
„Krajna” ze Strzelec Kraj., kujawia-
ki, mazurki, tañce z Rzeszo-
wszczyzny, tañce góralskie, pieœni 
i tañce z Wielkopolski oraz z Regio-
nu Koz³a. 

Widzowie, których ka¿dego dnia 
przybywa³o, a w niedzielê zebra³o 
siê oko³o piêciuset, bawili siê 
znakomicie, wyra¿aj¹c swoje 
nastroje b¹dŸ to oklaskami, b¹dŸ to 
wspólnym tañcem, tak¿e z udzia³em 
niektórych wykonawców. Szcze-
gólnie spodoba³y siê popisy mu-
zyczne i taneczne m³odzie¿owego 

zespo³u z Bia³orusi, który goœcinnie 
zawita³ do D¹brówki z pobliskiego 
Trzciela, gdzie wystêpowali na 
„Szparagowych ¿niwach”. 

W drugim dniu odby³y siê te¿ 
dwa konkursy: jeden zwi¹zany 
z przygotowaniem potrawy regio-
nalnej, tym razem na bazie miêsa 
drobiowego oraz konkurs gwary 
d¹browickiej. Za najlepsz¹ potrawê 
uznano roladê drobiow¹ w cieœcie 
przygotowan¹ przez KGW w Rze-
czycy. Na drugim miejscu upla-
sowa³a siê potrawa z kurczaka 
faszerowanego przygotowana przez 

KGW D¹brówka Wlkp., a na 
trzecim miejscu trzy równorzêdne 
potrawy wykonane przez KGW 
z Nowego Kramska, Jordanowa 
i Rogoziñca. Nagrody wyró¿nio-
nym przedstawicielkom poszcze-
gólnych ekip wrêcza³a przewo-
dnicz¹ca komisji p. Jolanta Danie-
lak.

W konkursie gwarowym najle-
piej wypadli bracia Jêdrzej-
czakowie – Szymon i Kacper, 
którzy zajêli I miejsce. Druga lokata 
przypad³a paniom: Krystynie P³on-
ka oraz Zofii Weiss.
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JAK PRZYGOTOWUJEMY 
SIÊ ...

W celu u³atwienia dostêpu do 
informacji dla lokalnych spo-
³ecznoœci szkolenia zosta³y zapla-
nowane w ka¿dej z 6 gmin RK. 
Przewidziano wspóln¹ tematykê 
tych szkoleñ wg nastêpuj¹cych 
zasad:

W ka¿dej gminie Regionu Koz³a 

odbêdzie siê po jednym  szkole-
niu poœwiêconym zasadom 
wype³niania obowi¹zuj¹cych 
wniosków o przyznanie pomocy 
zgodnie z warunkami przewi-
dzianymi dla dzia³ania 413 – 
Wdra¿anie lokalnych strategii 
rozwoju. £¹cznie odbêdzie siê 6 
spotkañ, na które zostan¹ zapro-
szeni potencjalni beneficjenci 
z terenu danej gminy.

W biurze Regionu Koz³a w Kar-

gowej odbêdzie siê 1 szkolenie 
warsztatowe z zasad wype³nia-
nia wniosku o p³atnoœæ w ramach 
dzia³ania 413 - Wdra¿anie 
lokalnych strategii rozwoju;

1.

2.

Terminy szkoleñ
W zwi¹zku z ustaleniem terminu 

naboru wniosków od dnia 31 paŸ-
dziernika do 15 listopada 2011r. 
szkolenia odbêd¹ siê bezpoœrednio 
przed planowanym naborem 
wniosków – od po³owy paŸdzier-
nika 

Grupy docelowe
Do szkoleñ zapraszaæ siê bêdzie 

za poœrednictwem Internetu, og³o-
szeñ prasowych oraz obwieszczeñ 
w poszczególnych gminach osoby 
z terenu objêtego LSR: przedsta-
wicieli organizacji pozarz¹dowych, 
osoby fizyczne, przedsiêbiorców, 
so³tysów, przedstawicieli jst, 
rolników i innych zainteresowa-
nych aplikowaniem o pomoc.

Program szkoleñ
Przewidziano nastêpuj¹c¹ tema-

tykê szkolenia:
! omówienie zasad ubiegania siê 

o pomoc/p³atnoœæ (2 godz.)
! omówienie wniosku o przyznanie 

pomocy/o p³atnoœæ (2 godz.)
! pytania i dyskusja (2 godz.)

Szkolenia bêd¹ prowadzone 
przez osoby posiadaj¹ce  doœwiad-
czenie z zakresu PROW i Leader 
oraz odpowiednie kwalifikacje 
potwierdzone zaœwiadczeniami 
z ukoñczonych kursów. Przewi-
dziano wykorzystanie metod audio- 
wizualnych. 

Uczestnicy szkoleñ otrzymaj¹ 
zestawy niezbêdnych materia³ów  
w postaci notatników, formularzy 
wniosków, instrukcji. Wszystkie 
potrzebne dla wnioskodawców 
dokumenty bêd¹ prezentowane na 
stronie internetowej Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Dzia³ania 
Regionu Koz³a: www.lgdrk.pl.

 

 Zapraszamy do sk³adania 

wniosków w okresie 

od 31.10 do 15.11.2011r.

Nagrody ufundowane przez 
LGD RK wrêcza³ przewodnicz¹cy 
Komisji konkursowej p. Marek 
Spycha³a. 

GwoŸdziem niedzielnego wie-
czoru by³ wystêp kabaretu „Kla-
koty” z D¹brówki, który dowcipnie 
w miejscowej gwarze komentowa³ 
wydarzenia z ¿ycia mieszkañców 
swojej wsi oraz gminy Zb¹szynek. 

Dwudniowa impreza w D¹brów-
ce by³a dofinansowana ze œrodków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Dzia³ania Regionu Koz³a w ramach 
dzia³ania 431 - „Funkcjonowanie 
lokalnej grupy dzia³ania. Naby-
wanie umiejêtnoœci i aktywizacja”.

dokoñczenie ze strony 1

           

66-120 Kargowa, Rynek 16

tel. 68 352 52 30, faks 68 422 11 83
Szczepan Sobczak - kierownik biura LGD Regionu Koz³a

Justyna Sobstyl - ksiêgowy biura

Paulina Go³ek - pracownik administracyjny

Daniel Stasiñski - informatyk

Zapraszamy do siedziby Regionu

godz. pracy biura Stowarzyszenia LGD RK:
poniedzia³ek - pi¹tek od 7:30 do 15:30

mail:  biuro@lgdrk.pl     lub     biuroregionurk@op.pl
strona internetowa:    www.regionkozla.pl    lub   www.lgdrk.pl
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JAK STOWARZYSZENIE MO¯E POZYSKAÆ 

ŒRODKI NA SWOJ¥ DZIA£ALNOŒÆ?
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Babimojskiej zrealizowa³o w ubieg³ym roku dwa projekty dofi-
nansowane ze œrodków europejskich pozyskanych za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania 
Regionu Koz³a. 

Pierwszy projekt, na który uzyskaliœmy œrodki 
pozwoli³ nam opracowaæ i wydrukowaæ ksi¹¿kê 
zatytu³owan¹ "Region Koz³a – Babimojszczyzna - 
dziedzictwo kulturowe". 

Wydawnictwo to prezentuje kilka w¹tków z bogatej 
historii Babimojszczyzny. Staraliœmy siê tak dobraæ 
tematykê, aby pokazaæ nieznane zagadnienia z naszych 
dziejów i zaprezentowaæ sylwetki niezwyk³ych ludzi 
zwi¹zanych z Ziemi¹ Babimojsk¹. Ludzi, którzy 
z wielk¹ pasj¹ i oddaniem pracowali, lub czyni¹ to dziœ 
na ró¿nych polach – od oœwiaty i kultury pocz¹wszy, 
poprzez ofiarn¹ pos³ugê duszpastersk¹, na zaanga¿o-
waniu w dzia³alnoœæ charytatywn¹ skoñczywszy. 
W ksi¹¿ce tej prezentujemy sylwetki bohaterów walk 
o polskoœæ Babimojszczyzny: ojca Leandra Kubika, 
nauczyciela Franciszka Sarnowskiego i poetki Marii 
Zentary-Malewskiej. Jeden z rozdzia³ów poœwiêcony 
jest historii i wspó³czesnoœci kramskich kapel koŸlar-
skich – oryginalnych twórców ludowych zwi¹zanych 
z naszym regionem. Pokazujemy te¿ dzieje obiektów 
architektonicznych, które mija siê codziennie, nie 
zdaj¹c sobie sprawy jak bogata przesz³oœæ wi¹¿e siê 
z ich istnieniem. Zarówno obiekty kultu religijnego, 
a wiêc kapliczki i krzy¿e Parafii Babimost, jak i dwór 
w Kolesinie zdradz¹ nam swe tajemnice. Mamy nadzie-
jê, ¿e lektura tej ksi¹¿ki wzbogaci wiedzê o naszym 
regionie i zachêci do dalszych poszukiwañ. Ksi¹¿kê 
mo¿na wypo¿yczyæ w bibliotekach wszystkich gmin 
Regionu Koz³a. Opracowuj¹c tê pozycjê dbaliœmy 
o zrealizowanie jednego z zasadniczych celów Lokalnej 

Strategii Rozwoju Regionu Koz³a, dotycz¹cego 
zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego 
Ziemi Babimojskiej. Wydawnictwo by³o dofinanso-
wane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 
LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013. 

Dziêki mo¿liwoœci realizacji drugiego projektu 
ufundowaliœmy tablicê na obelisku upamiêtniaj¹cym 
Bohaterów Powstania Wielkopolskiego w Nowym 
Kramsku. Pomnik znajduje siê w centralnym punkcie 
wsi i up³yw czasu spowodowa³ znaczne jego zniszcze-
nie. Po renowacji samego g³azu oraz jego otoczenia 
dokonanego przez Urz¹d Miejski w Babimoœcie oraz 
zainstalowaniu mosiê¿nej tablicy, zaprojektowanej 
i sfinansowanej przez nasze stowarzyszenie, obelisk 
sta³ siê godnym miejscem obchodów uroczystoœci 
narodowych i patriotycznych w Nowym Kramsku. 

Uroczystoœæ ods³oniêcia nowej tablicy odby³a siê 
5 wrzeœnia 2010r. Na tê okolicznoœæ wyst¹pi³a  
Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Babi-
moœcie, Bractwo Kurkowe z Babimostu odda³o salwê 
honorow¹, zagra³a równie¿ miejscowa kapela koŸlar-
ska. W imprezie uczestniczyli licznie zgromadzeni 
mieszkañcy Gminy Babimost oraz zaproszeni goœcie 
spoza regionu.

Przeprowadzenie tego projektu równie¿ by³o 
mo¿liwe dziêki dofinansowaniu ze œrodków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER - Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w ramach realizacji operacji z tzw. „Ma³ych projektów”.

Opracowanie: E. Woziñska

REALIZACJE
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PRZEBIEG NABORÓW WNIOSKÓW NA 

UDZIELANIE POMOCY W RAMACH PRO-

GRAMU PROW 2007 – 2013 W REGIONIE 

KOZ£A
Zgodnie z przyjêt¹ Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju Regionu Koz³a corocznie wyznacza siê w ramach 
przyznanego limitu œrodków terminy przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 
dzia³ania 4.1/413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju. W roku 2011 przewidziano przepro-
wadzenie dwóch naborów wniosków na poszczególne operacje.

W marcu 2011r. przeprowadzono pierwszy z planowanych w tym roku naborów, z którego wnioski do Urzêdu 
Marsza³kowskiego w Zielonej Górze oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gorzowie 
Wlkp i Poznaniu przekazano na pocz¹tku maja. 

Na poszczególne operacje przeznaczono nastêpuj¹ce limity œrodków:
! Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 443 z³
! Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  414 253 z³
! Odnowa i rozwój wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 158 273 z³
! Ma³e projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  403 843 z³

Zainteresowanie podmiotów gospodarczych, rolników, instytucji i mieszkañców z Regionu Koz³a by³o na tyle 
wysokie, ¿e na poszczególne operacje z³o¿ono wiêcej wniosków ni¿ mo¿na by³o je obs³u¿yæ t¹ iloœci¹ posiadanych 
limitów. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³o siê dzia³anie „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”, 
gdy¿ na zaplanowany limit 273 443 z³ wp³ynê³o 21 wniosków na kwotê 865 378 z³, co trzykrotnie przekroczy³o 
ustalon¹ kwotê pomocy. W zakresie „Ma³ych projektów” z kolei zg³oszono 58 propozycji ró¿nych operacji na 
kwotê 409 578 z³ i tylko jeden wniosek nie zmieœci³ siê w posiadanym limicie.

Oceniaj¹c aktywnoœæ poszczególnych gmin i ich mieszkañców nale¿y stwierdziæ, ¿e najwiêksze zaintereso-
wanie mo¿liwoœci¹ uzyskania pomocy ze œrodków unijnych wykazuje gmina Siedlec, a w nastêpnej kolejnoœci 
gmina Kargowa. Ró¿ne podmioty 
z gminy Siedlec, w tym zdecydowa-
na wiêkszoœæ rolników (15 na 
ogó³em 32 wnioskodawców z tej 
gminy) z³o¿yli zapotrzebowanie na 
pomoc w ³¹cznej wysokoœci 
991 930 z³.

W tabelach prezentujemy roz-
k³ad wnioskowanej i udzielonej po-
mocy z podzia³em na poszczególne 
gminy w zale¿noœci od typu ope-
racji. Organ decyzyjny – Rada, 
która rozpatrywa³a te wnioski 
i kwalifikowa³a je do udzielenia 
pomocy zgodnie z kryteriami 
zawartymi w Lokalnej Strategii 
Regionu Koz³a musia³a przeanali-
zowaæ 97 wniosków, na ³¹czn¹ 
kwotê w wysokoœci 2 729 823 z³. 
Do ostatecznego wyboru zosta³o 
zakwalifikowanych 85 projektów, 
które wnosz¹ o pomoc w wysokoœci 
2 300 772 z³.

POMOC UNIJNA
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PROJEKT WSPÓ£PRACY – POWSTANIE 
WLKP. 1918/19 – „PAMIÊTAMY – 
KONTYNUUJEMY”

Jak informowaliœmy ju¿ w poprzedniej edycji „Podkozio³ka” (Nr 2) pomiêdzy lokalnymi grupami 
dzia³ania: Stowarzyszeniem „KOLD”, Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader oraz Lokaln¹ 
Grup¹ Dzia³ania Regionu Koz³a zawarto umowê na prowadzenie wspólnego projektu o nazwie: 
Powstanie Wlkp. 1918/19 – „Pamiêtamy – Kontynuujemy”, którego celem jest przybli¿enie miesz-
kañcom informacji o przebiegu Powstania Wlkp. na naszych ziemiach, a jednoczeœnie pozostawie-
nie trwa³ych œladów w pamiêci nastêpnych pokoleñ o tym istotnym dla nas wszystkich wydarzeniu. 

Dotychczas skupialiœmy siê na przygotowywaniu 
imprez tematycznych, podczas których poszczególne 
lokalne grupy dzia³ania zaprezentowa³y materia³y 
historyczne zwi¹zane z przebiegiem walk powstañ-
czych na terenach zwi¹zanych z obszarem swojego 
dzia³ania. Pierwsza taka sesja popularno – naukowa 
po³¹czona z wystêpami m³odzie¿y odby³a siê w roku 
2009 w Opalenicy, a w roku nastêpnym nasze LGD 
przeprowadzi³o swoj¹ imprezê w Zb¹szyniu – o czym 
pisaliœmy ju¿ w poprzednich wydaniach.

W roku 2011 Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej 
Leader zaprosi³o swoich partnerów na plenerow¹ 
imprezê o nazwie „Dzieñ pamiêci”. W pierwszym dniu 
tego wydarzenia odby³a siê gra o nazwie „Bitwa o Ra-
koniewice”, w której udzia³ wziê³o 6 dru¿yn reprezen-
tuj¹cych gminy partnerów tego projektu wspó³pracy. 

W grze tej jako reprezentacja Regionu Koz³a wziê³a 
udzia³ dru¿yna z Kargowej w sk³adzie: Robert 
Kamrowski, Anna Owczarek, Dominika Szajer, Nicole 
Szu³cik, Martyna Wajda pod opiek¹ p. Danuty 
Wróblewskiej (ze Szko³y Podstawowej w Kargowej).

Po zakoñczeniu gry „Bitwa o Rakoniewice” w dniu 
2 kwietnia rozpocz¹³ siê uroczysty apel zorganizowany 
na placu Powstañców Wielkopolskich w Rakonie-
wicach. Asystê honorow¹ na tym apelu wystawi³ 69 
Leszczyñski Pu³k Przeciwlotniczy im. Stefana Rowec-
kiego „Grota”. Oprawê muzyczn¹ zapewnia³a 
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Rostarzewa. Po zakoñ-
czeniu uroczystoœci na placu uczestnicy przeszli 
ulicami Rakoniewic do Szko³y Podstawowej. W holu 
tej Szko³y pod obrazem przedstawiaj¹cym Powstañców  
Wlkp. delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów.

REALIZACJE
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Nastêpnie og³oszono wyniki gry „Bitwa o Rako-
niewice” oraz wyniki konkursu filmowego „Powstanie 
Wielkopolskie w oczach prawnuka”, w którym nasz 
Region reprezentowali uczniowie z Gimnazjum 
w Zb¹szyniu. W rywalizacji gry „Bitwa o Rakonie-
wice”, w ramach której trzeba by³o wykonaæ kilka-
naœcie ró¿norodnych zadañ i wykazaæ siê wiedz¹ 
o Powstaniu Wlkp. dru¿yna z Kargowej, która reprezen-
towa³a ca³y Region Koz³a zajê³a III miejsce.

W konkursie filmowym, w którym uczniowie szkó³ 
gimnazjalnych wykonali krótkometra¿owe filmy 
przedstawiaj¹ce, w jaki sposób postrzegaj¹ temat 
Powstania Wlkp., najlepiej zosta³y ocenione nastê-
puj¹ce prace: 
I miejsce – film pt. „Powstanie Wielkopolskie w oczach 
prawnuka” z Zespo³u Szkó³ w Ptaszkowie
II miejsce – film pt. „Kim by³ Micha³” z Gimnazjum 
w Zb¹szyniu (autorzy: Micha³ Œmieszcha³a, Oliwia 
Œmieszcha³a, Bartosz Œmieszcha³a pod opiek¹ p. Marii 
Stró¿yk)
III miejsce – film pt. „Powstanie Wielkopolskie w oczach 
prawnuka” z zespo³u Szkolno – Gimnazjalnego w Rako-
niewicach.

Imprezê tê zakoñczono koncertem „Gdy szed³em raz 
od Warty” w wykonaniu Orkiestry Policyjnej Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wroc³awiu.

Obecnie nasze Stowarzyszenia skupiaj¹ siê na 
przygotowaniu materia³ów do stworzenia bazy danych 
zwi¹zanych z Powstaniem Wlkp., w której znajd¹ siê 
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wszystkie informacje o miejscach 
walk, listy osób bior¹cych udzia³ 
w powstaniu, wykazy poleg³ych, 
miejsca pamiêci, wykazy szkó³ 
i instytucji nosz¹cych imiona 
zwi¹zane z Powstaniem oraz inne 
dane, istotne ze wzglêdu na zwi¹zki 
z dzia³aniami powstañczymi. Zbie-
rane s¹ te¿ informacje o mogi³ach 
powstañców, które bêd¹ oznako-
wane specjalnie na ten cel przygo-
towanymi tabliczkami, których 
g³ównym motywem jest Krzy¿ 
Powstañczy.

S¹siednie Stowarzyszenie 
KOLD opracowuje trasê szlaku 
powstañczego, przebiegaj¹cego 
przez tereny wszystkich trzech 
partnerów, bowiem na tej podstawie 
ka¿da z LGD oznaczy szlak na 
swoim terenie i wyda odpowiednio 
przygotowan¹ mapê. W lipcu 2011r. 
podpisaliœmy umowê z drem Z. 
Koœciañskim z Nowego Tomyœla na 
prowadzenie nadzoru eksperckiego 
przy wykonywaniu bazy danych 
oraz zebrania i opracowania istot-
nych danych dotycz¹cych prze-
biegu Powstania Wlkp. na obszarze 
Regionu Koz³a. Powy¿sze opra-
cowania takie jak: mapa szlaku 
powstañczego, baza danych oraz 
wytyczenie szlaku zostan¹ przygo-
towane do koñca br. Zakoñczenie 
projektu wspó³pracy przewidziano 
w roku 2012 na terenie Kopanicy, 
gdzie odbêdzie siê podsumowanie 
wspólnych dzia³añ po³¹czone 
z imprez¹ plenerow¹.
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EFEKTY WSPÓ£PRACY ...
Z chwil¹ og³oszenia mo¿liwoœci aplikowania o œrodki 

na przeprowadzanie operacji, które umo¿liwi¹ zreali-
zowanie istotnych dla wsi przedsiêwziêæ, przygotowa-
liœmy kilka projektów, które zosta³y zg³oszone do dofi-
nansowania w ramach tzw. „Ma³ych projektów”. Wnioski 
o przyznanie pomocy opracowaliœmy wspólnie z so³ec-
twami z naszej gminy, staraj¹c siê zapewniæ jak najlepsze 
ich sporz¹dzenie, by w procesie  aplikacyjnym uzyska³y 
maksymalne oceny i zosta³y zakwalifikowane do reali-
zacji. W momencie og³oszenia przez Stowarzyszenie 
LGD Regionu Koz³a terminów naboru wniosków, 
mieliœmy przygotowane ju¿ swoje opracowania oraz 
odpowiednio ustalony harmonogram robót w terenie. 
W roku 2010 przyjêliœmy do realizacji dwa zadania 
o podobnym charakterze w miejscowoœciach £agowiec 
i Chociszewo. W obydwu tych wsiach mieszkañcy ocze-
kiwali poprawy w zakresie stworzenia placów zabaw dla 
dzieci oraz miejsc rekreacyjnych. Po doœæ d³ugim okresie 
oczekiwania od momentu z³o¿enia wniosków, które 
zosta³y przekazane LGD RK w lutym 2010r. – zostaliœmy 
zaproszeni 17 wrzeœnia przez Lubuski Urz¹d Marsza³-

dokoñczenie ze strony 1

TWORZY SIÊ ...
Zadania tego podjê³o siê Stowa-

rzyszenie Gmin Rzeczypospolitej 
Polskiej Region Koz³a, kierowane 
w tamtym okresie przez starostê 
Adama Cukiera. Postawiono m³odym 
muzykom, których reprezentowa³ 
Jaros³aw Mai kilka warunków, od 
których zale¿a³o powodzenie ca³ej 
operacji. Pierwszym by³o zgroma-
dzenie dokumentacji, na podstawie 
której mo¿na odtworzyæ autentyczne 
stroje mêskie i kobiece, charakte-
rystyczne dla naszego regionu. 
W tym przypadku nale¿a³o uwzglêd-
niæ ubiory noszone przez mieszkañ-
ców D¹brówki Wlkp. i stroje babi-
mojskie. Kierownik zespo³u J. Mai 
odszuka³ w archiwaliach zgroma-
dzonych w Muzeum Etnograficznym 
w Ochli oraz w dostêpnych wydaw-
nictwach o regionie opisy dawnych 
ubiorów, z których zaczerpniêto 
wzorzec, wg którego mia³yby po-
wstaæ stroje dla cz³onków zespo³u. 
Dokumentacjê tê przekazano do biura 
Regionu Koz³a jako za³¹cznik do 
wniosku o udzielenie pomocy na 
uszycie strojów. 

Drugim warunkiem by³o zapew-
nienie, ¿e kapela ta bêdzie gotowa 
wystêpowaæ na ¿yczenie sponsorów 
w tych okolicznoœciach, jakie zostan¹ 
uznane za niezbêdne do zaprezento-

dokoñczenie ze strony 1

wania zespo³u. Po uzyskaniu zapew-
nienia, ¿e tak bêdzie Kapitu³a Regionu 
Koz³a wyrazi³a zgodê na wydat-
kowanie ze swojego bud¿etu kwoty 
oko³o 11 tys. z³ na wykonanie 5 stro-
jów mêskich i 5 strojów damskich.

W sk³ad Kapeli wchodz¹ nastê-
puj¹ce osoby: Jaros³aw Mai, Kata-
rzyna Mai, Marzena Paw³owska, 
Jacek Paw³owski, Katarzyna Obst, 
Ma³gorzata Griesche, Micha³ Prus, 
Daniel Molenda, Adam Kaiser i 
Martyna ̄ urek.

Wniosek o pomoc ze œrodków 
unijnych zosta³ z³o¿ony do LGD RK 
podczas I naboru w lutym 2010r., 
przeszed³ ca³¹ procedurê, jaka 
obowi¹zuje w tym zakresie, co 
doprowadzi³o do podpisania w paŸ-
dzierniku stosownej umowy na tê 
pomoc z Urzêdem Marsza³kowskim 
w Zielonej Górze. W miêdzyczasie 
cz³onkowie zespo³u wyszukali wyko-
nawców strojów i zadbali o zakup 
najbardziej niezbêdnych materia³ów 
do ich uszycia. Stroje damskie 
zgodzi³a siê uszyæ p. Danuta 
Wachowska z D¹brówki Wlkp., 
natomiast  stroje mêskie przygotowa³ 
p. Dariusz Hildebrandt ze Zb¹szynia.  
Elementy stroju kobiecego takie jak  
kryzy i wianki mia³a wykonaæ 
p. Agnieszka Budych z D¹brówki 
Wlkp. Do uszycia butów ze skóry 

znaleziono szewca w Nowym 
Kramsku p. Sylwestra Sommera. 
Koszule mêskie wykonywa³ Zak³ad 
Produkcji Odzie¿y p. Ryszarda 
Kanieckiego ze Zb¹szynia. Ca³a 
operacja uszycia strojów trwa³a a¿ do 
kwietnia 2011. W zwi¹zku z wyjaz-
dem do pracy za granic¹ p. Jaros³awa 
Maia zast¹pi³a go Marzena Paw-
³owska, która dba³a o zakupy mate-
ria³ów i dopingowa³a swoich kole-
gów, by na czas stawiali siê do 
przymiarek i po odbiory gotowych 
strojów. Pierwsze wystêpy w nowych 
strojach odby³y siê w maju, a potem 
cz³onkowie kapeli prezentowali siê 
na Konkursie Muzyki Ludowej 
w Kopanicy, benefisie poœwiêconym 
Leonardowi Œliwie w Zb¹szyniu, na 
Festiwalu Folklorystycznym ,,U Pro-
gu Lata” w D¹brówce Wlkp., a ostat-
nio wyjechali na przegl¹d kapel 
koŸlarskich do Koœciana, który odby³ 
siê w dniach 24 i 25 wrzeœnia 2011r.  
Podczas XXXVII Biesiady KoŸ-
larskiej mogliœmy podziwiaæ wy-
stêpy niektórych przedstawicieli tej 
kapeli, a zw³aszcza pos³uchaæ piêk-
nego œpiewu Marzeny Paw³owskiej. 
¯yczymy wszystkim m³odym muzy-
kom, by stale doskonal¹c swój 
kunszt, stali siê prawdziw¹ Reprezen-
tacyjn¹ Kapel¹ KoŸlarsk¹ Regionu 
Koz³a.

kowski do podpisania pierwszej umowy. Kolejna umowa 
zosta³a podpisana w dniu 4 paŸdziernika 2010r. Na 
„Utworzenie placu rekreacyjnego w £agowcu” oraz na 
„Utworzenie placu zabaw jako elementu placu rekre-
acyjnego w Chociszewie” otrzymaliœmy ³¹cznie 9 487 z³. 

Opracowa³: Robert Kaczmarek
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CYKLIŒCI W REGIONIE KOZ£A 

- RAJD ROWEROWY W DNIU 28.05.2011 

Stowarzyszenie LGD RK zorga-
nizowa³o w dniu 28 maja rajd szla-
kami rowerowymi po Regionie 
Koz³a, w którym wziê³a udzia³ 
rekordowa liczba prawie 100 cyk-
listów. Na starcie w Babimoœcie 
przed ratuszem zapisywali siê na 
listê startow¹ nie tylko stali bywalcy 
eskapad rowerowych po regionie 
(by³ to ju¿ XII rajd rowerowy), ale 
tak¿e chêtni do poznania uroków 
Regionu Koz³a z Zielonej Góry, 
Œwiebodzina, Wolsztyna. Burmistrz 
Babimostu Bernard Radny, który 
przyby³ na rozpoczêcie tej imprezy, 
¿yczy³ wszystkim jej uczestnikom 
du¿o wra¿eñ w trakcie przejazdu 
wyznaczon¹ tras¹ i zapewni³, ¿e 
ka¿dy znajdzie w naszym regionie 
wiele ciekawych miejsc, które 
bêdzie warto zapamiêtaæ. Ka¿dy 
z uczestników rajdu otrzyma³ 
kamizelkê odblaskow¹ z logo 
regionu oraz czapeczkê, a po 
zrobieniu sobie pami¹tkowego 
zdjêcia pod babimojskim ratuszem 

wszyscy wyruszyli na prawie 30 km 
trasê. Przejazd wiód³ lokalnymi 
œcie¿kami rowerowymi z Babi-
mostu do m. Linie, stamt¹d do 
W¹chabna szlakiem koŸlarskim  
im. Braci W. i T. Brud³ów, gdzie by³ 
pierwszy przystanek na kawê 
i ciasto. W trakcie odpoczynku 
przeprowadzono konkurs wiedzy 
o regionie, w którym wziê³y udzia³ 
3 osobowe zespo³y reprezentuj¹ce 
gminy: Kargowê, Babimost, Zb¹-
szyñ, Siedlec (dwie dru¿yny) 
i Zielon¹ Górê. Dru¿yny te bra³y 
tak¿e udzia³ w kolejnych konkur-
sach w Wojnowie oraz Nowym 
Kramsku. Po godzinnej przerwie 
dalsza trasa wiod³a do Ma³ej Wsi, 
nastêpnie przez Wielk¹ Wieœ do 
Przeszkody, sk¹d wje¿d¿a³o siê 
ponownie na œcie¿kê rowerow¹ 
prowadz¹c¹ do Lin. Tutaj nad 
jeziorem w cieniu drzew i w oto-
czeniu licznych rzeŸb, wykonanych 
przez twórców ludowych w trakcie 
kilku ju¿ plenerów rzeŸbiarskich 

czeka³a na rajdowiczów pieczona 
na ro¿nie kie³basa, przygotowana 
przez ekipê pod kierunkiem p. Pau-
liny Go³ek. Po wzmocnieniu swoich 
si³, peleton powiêkszony o kilka 
osób, które dojecha³y jeszcze 
z Kargowej, wyruszy³ w kierunku 
Wojnowa. Na piêknym oœrodku 
Wojnowo (prowadzonym przez 
p. Aleksandrowiczów) odby³ siê 
kolejny konkurs o charakterze 
sportowym. By³y slalomy rowe-
rowe, rzut pi³eczk¹ tenisow¹ do 
celu, dru¿ynowy wyœcig na czas, 
a zdobyte punkty dopisywa³y siê do  
wczeœniej uzyskanych w konkursie 
wiedzy. Pogoda dopisywa³a znako-
micie, wiêc w dobrych humorach 
wyruszono na ostatni, najbardziej 
wymagaj¹cy odcinek prowadz¹cy 
wzd³u¿ jeziora Wojnowskiego do 
Nowego Kramska. 

Tutaj, pod sal¹ wiejsk¹, przy-
je¿d¿aj¹cych wita³a m³odzie¿owa 
kapela koŸlarska „Tragos Ode” 
z Nowego Kramska w sk³adzie: 

RELACJA
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Weronika Kokociñska – kozio³ 
bia³y, Maciej Malinowski – skrzyp-
ce oraz Dominika Malinowska – 
klarnet Es. Wielu chêtnie potem 
robi³o sobie pami¹tkowe zdjêcia z t¹ 
kapel¹. Na wszystkich czeka³ ju¿ na 
sali przygotowany przez miejscowe 
KGW pod kierunkiem p. Moniki 
Jarysz posi³ek, sk³adaj¹cy siê 
z pysznego bigosu oraz szasz³yka 
drobiowego. Po posi³ku odby³ siê 
koñcowy konkurs ze znajomoœci 
przebytej trasy, w którym uczes-
tnicy na podstawie charakterysty-
cznych fragmentów uwidocz-
nionych na fotografiach ze 
szlaku, mieli za zadanie 
ich prawid³owe u³o¿enie 
w odpowiedniej kolejno-
œci. To zadanie przyspo-
rzy³o najwiêcej trudnoœci, 
bo nie odby³o siê bez 
pope³nienia wielu b³êdów.

W wyniku koñcowej 
kwalifikacji, najwiêcej 
punktów zdoby³a ekipa 
kargowska w sk³adzie 
M. Balcerak, D. Lisiewicz 
i G. Lisiewicz, na drugim 
miejscu uplasowa³a siê 
rodzina p. £ukaszewskich 
ze Zb¹szynia, a trzecie 
miejsce przypad³o dru-
¿ynie nr 1 z Siedlca, która 
w dogrywce wygra ³a 
z dru¿yn¹ nr 2 równie¿ z 
Siedlca. Zwyciêzcy otrzy-
mali nagrody w postaci 
plecaczków rowerowych, pami¹t-
kowych koszulek, smyczy z brelo-
kami przedstawiaj¹cymi koŸlarza 
z Regionu Koz³a oraz materia³ów 
promocyjnych, w tym folderu opi-
suj¹cego szlaki rowerowe naszego 
regionu. Pozostali uczestnicy 
otrzymali foldery oraz broszury 
opisuj¹ce Region Koz³a. Wszyscy 
wyra¿ali swoje zadowo lenie 
z przebiegu tej imprezy i prosili 
o powiadomienie ich o nastêpnym 
rajdzie w przysz³ym roku, który 
planowany jest po œcie¿kach 
rowerowych gminy Siedlec. 

Szczepan Sobczak
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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

Gmina Kargowa z³o¿y³a do Lokalnej Grupy 
Dzia³ania Regionu Koz³a w marcu 2011r. 
wniosek w ramach dzia³ania „Odnowa i roz-
wój wsi” na przygotowanie operacji pt. 
„Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypo-
czynku zlokalizowanego przy rzece Obrzycy”. 
Wniosek dotyczy³ udzielenia pomocy na 
kwotê 145 631 z³. Zadanie to zosta³o zreali-
zowane w przeci¹gu kilku miesiêcy i w 
sierpniu nast¹pi³o uroczyste otwarcie nad Ob-
rzyc¹ kompleksu rekre-
acyjnego, który powsta³ 
w miejscu jeszcze przed-
wojennego k¹pieliska, 
zamkniêtego w 1961r. 
Kompleks ten zosta³ 
wyposa¿ony w 5 ogro-
dowych altan ze sto³ami 
i ³awkami, obszerny po-
most przystosowany 
tak¿e dla kajakarzy, pole 
namiotowe z wydzielo-
nym miejscem na ognis-
ko, boisko do pla¿owej 

PRZYSTAÑ KAJAKOWA W KARGOWEJ

pi³ki siatkowej, wy-
dzielone miejsce z 
piaskownic¹ dla naj-
m³odszych. Mo¿na 
tutaj urz¹dziæ bi-
wak, przygotowaæ 
grillowane potra-
wy, zjeœæ przygoto-
wane potrawy na 
zadaszonych sto-

³ach. Przyjezdni mog¹ zatrzymaæ swoje 
pojazdy na obszernym parkingu. Nad zakole 
Obrzycy nawieziono ponad 700 ton piasku, 
tak by mieszkañcy mieli pla¿ê z prawdziw-
ego zdarzenia. Teren jest monitorowany 
i zapewnia pe³ne bezpieczeñstwo jego 
u¿ytkownikom.

Tak zrealizowany projekt, który bêdzie 
dofinansowany ze œrodków unijnych mo¿e 
staæ siê wzorem dla innych gmin z obszaru 
Regionu Koz³a, które maj¹ bardzo du¿o 
terenów usytuowanych nad Obr¹ i licznymi 
jeziorami.


