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  Babimost - Kargowa - Miedzichowo - Siedlec - Trzciel - Zb¹szynek - Zb¹szyñ
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WA¯NE ODKRYCIE
DOTYCZ¥CE KOZ£A

Wyznanie Marcina Czechowica (1532 - 1613), wybitnego arianina
polskiego, zwanego „papie¿em nurza³owskim” (wyznawa³ chrzest
doros³ych przez zanurzenie), urodzonego w Zb¹szyniu 7 listopada 1532 r.

„Abo i ono u mnie dziwna i przyczyny nie wiem, czemu, gdy ono przyjdzie
œwiêto ich, które cia³em Bo¿ym nazywaj¹, ono cia³o wstawiwszy w klatkê œrebrn¹
abo z³ot¹, któr¹ monstrancyj¹ zowi¹, onemu kadz¹, nosz¹c i podnosz¹c je, przed
nim upadaj¹, onemu rozmaitymi g³osy œpiewaj¹, na dudach, koz³ach, mulcian-
kach, skrzypicach, tr¹bach graj¹ i na bêbnach bij¹, z rusznic i dzia³ek strzelaj¹,
z uk³onem kwiatki rzucaj¹, w wieniec, w tkankê, w fartuszek i w rañtuch jaki
kosztowny z³otog³owy abo kitajkowy ubieraj¹, i nie wiedzieæ czego tyle czyni¹...
czemum siê zdawna jeszcze, w m³odoœci, do szko³y chodz¹c w Poznaniu, dziwo-
wa³ i o przyczynach tego wszystkiego pyta³”.

Cytat pochodzi z jego dzie³a: „Epistomium na Wêdzid³o J.M.X. Hieroni-
ma Powodowskiego”, s. 191-192, wydanego w Krakowie w 1583 r. Powy¿sza
informacja natomiast z pozycji prof. Lecha Szczuckiego, „Marcin Czechowic.
Studium z dziejów antytrynitaryzmu polskiego XVI w.”, wydanej przez Pañ-
stwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie w 1964.

Dziêki temu zyskujemy niepowtarzalny pisemny dowód, i¿ urodzony i
mieszkaj¹cy prawdopodobnie do 17 roku ¿ycia w Zb¹szyniu syn miejscowego
koœcielnego (dopiero w póŸniejszym okresie ¿ycia znany jako jeden z najwy-
bitniejszych polskich arian) zna³ i widywa³ w swojej m³odoœci instrumenty,
które ju¿ wówczas zwano koz³ami! Zatem mo¿emy mówiæ o koz³ach jako in-
strumentach ju¿, powiedzmy, w okolicy roku 1550, a zapewne by³y one znane
i du¿o wczeœniej.

Zapamiêtajmy ten fakt. Odkrycia niedawno dokona³ Eugeniusz Kurza-
wa, postaæ pochodz¹ca z naszego Regionu i wci¹¿ z nim emocjonalnie zwi¹za-
na.

Dlaczego le¿y sprawa obwodnicy?
Pomys³ jest znakomity! Mog³aby powstaæ - umownie tak zwana - obwodnica Regionu Koz³a. Idzie o

zbudowanie drogi po starym nasypie kolejowym z Podmokli Wielkich do N¹dni.
Ba, gdyby dobrze siê uwinê³y w³adze Zb¹szynia to za jednym zamachem mog³aby powstaæ niepowtarzalna

(choæ bardzo droga, ale od czego wsparcie Unii Europejskiej) inwestycja komunikacyjna. W³aœnie owa obwodni-
ca Regionu Koz³a po³¹czona z obwodnic¹ Zb¹szynia, a wszystko to skomunikowane z wjazdem na autostradê

miêdzy Trzcielem a Zb¹szyniem.
Dlaczego jednak ta idea nie jest re-
alizowana? Sprawa skomplikowa-
na, ale rzecz g³ównie w tym, i¿ przy-
sz³a droga biegnie przez trzy gmi-
ny i dwa województwa. Niby wszy-
scy zainteresowani by jej chcieli, ale
tak na dobr¹ sprawê nie ma tego
g³ównego „sprawcy”, który chcia³-
by rzecz „ci¹gn¹æ”.

Zaczê³o siê dobrze. Kilka lat
temu, jeszcze w poprzedniej kaden-
cji samorz¹du, trzech ówczesnych
burmistrzów: Babimostu, Zb¹szyn-
ka i Zb¹szynia zdecydowa³o, ¿e
chc¹ mieæ zupe³nie now¹ drogê po
nieczynnym nasypie kolejowym
prowadz¹cym z N¹dni (gm. Zb¹-
szyñ) do Podmokli Wielkich (gm.
Babimost). Nasyp to relikt przesz³o-
œci, element powsta³ej jeszcze w
1870 r. linii kolejowej ze Zb¹szy-
nia do Gubina. Nie by³o jeszcze
nawet w planie Zb¹szynka i tor tu¿
za zb¹szyñsk¹ stacj¹ skrêca³ w
lewo, na Babimost, Sulechów i Gu-
bin. Nasyp jest wci¹¿ widoczny
wœród traw, tak w N¹dni, jak i w
Podmoklach.

W³odarze gmin i wszyscy roz-
s¹dnie myœl¹cy ludzie uznali wte-
dy, i¿ by³oby to idealne rozwi¹za-
nie dla Babimostu, który mia³by
bezkolizyjne po³¹czenie z auto-
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Podkozio³ek - biuletyn informacyjny Lokalnej Grupy
Dzia³ania Regionu Koz³a, nr 2(11) 2010
Adres redakcji: „Podkozio³ek”, Rynek 16, 66-120 Kargowa
tel. 68 352 52 30, faks 68 422 11 83
adres elektroniczny: biuro@lgdrk.pl lub biuroregionurk@op.pl
W przypadku przysy³ania tekstów komputerowych, dla ³atwiej-
szego wykorzystania ich póŸniej w druku, prosimy o tzw. pliki
WORD-owskie. Numer zamkniêto 13 grudnia 2010

Piosenka (hymn)
o Regionie Koz³a

Jeœli nie wiesz, co to folklor
- zapraszamy do zabawy,
dzisiaj tutaj razem z nami bêdziesz móg³
- œpiewaæ, tañczyæ, przede wszystkim
porozmawiaæ o Regionie,
w którym ¿yjesz, w którym uczysz siê.

Ref. Bo tylko jeden taki Region jest,
       w którym kozio³ œpiewa pieœñ.
       Opowiada o historii i tradycji wsi i miast,
       i kulturze, która po³¹czy³a nas.

Ju¿ skoñczy³o siê spotkanie, integracji to by³ czas.
Kozio³ dla nas tak jak dawniej dziœ melodie stare gra³.
Opowiada³ o historii i tradycji wsi i miast,
i kulturze, która po³¹czy³a nas.

Ref. Bo tylko jeden taki Region jest,
       w którym kozio³ œpiewa pieœñ.
       Opowiada o historii i tradycji wsi i miast,
       i kulturze, która po³¹czy³a nas.
       Region z³¹czy³ wszystkich nas.
s³owa Maria Leœnik, muzyka M. Leœnik i M. Kluj

Zapraszamy do siedziby Regionu
Szczepan Sobczak – kierownik biura LGD Regionu
Koz³a
Justyna Sobstyl – ksiêgowa
Paulina Go³ek – pracownica administracyjna
Daniel Stasiñski – informatyk
godz. pracy biura Regionu i LGD:
poniedzia³ek – pi¹tek od 7.30 do 15.30
adres: 66-120 Kargowa, Rynek 16
tel. 68 352 52 30, faks 68 422 11 83
mail: biuro@lgdrk.pl lub biuroregionurk@op.pl
strona internetowa: www.regionkozla.pl

To my! Tylu nas jest, tak¹ zajmujemy powierzchniê!
Gmina ludnoœæ powierzchnia województwo powiat
Babimost 6 491 93 km kw. lubuskie zielonogórski
Kargowa 5 778 129 km kw. lubuskie zielonogórski
Miedzichowo 3 742 208,5 km kw. wielkopolskie nowotomyski
Siedlec        12 142          205 km kw. wielkopolskie wolsztyñski
Trzciel 6 334 177 km kw. lubuskie miêdzyrzecki
Zb¹szynek 8 320 94 km. kw. lubuskie œwiebodziñski
Zb¹szyñ         13 479 180 km kw. wielkopolskie nowotomyski

Region Koz³a        56 286      1.086,5 km kw.
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TO WA¯NE INFORMACJE O NAS

11 starostów
Po raz pierwszy spotkanie gmin odby³o siê 8

wrzeœnia 1995 r. w pa³acu w D¹brówce Wlkp. z ini-
cjatywy Krzysztofa Krzywaka i Wies³awa Czyczer-
skiego i wówczas oni prowadzili zebranie. Jednak po
raz pierwszy przyjêto nazwê Kapitu³a, Konferencja i
starosta, podczas posiedzenia przedstawicieli gmin 14
listopada 1996 r. w szkole podstawowej w Zb¹szy-
niu. Prowadz¹cy to spotkanie ówczesny burmistrz
Zb¹szynia Romuald Szczepaniak zosta³ tym samym
uznany (jako gospodarz) starost¹ Regionu.

Drugim starost¹ zosta³ Edward Fedko (Trzciel,
od 13 lutego 1997), trzecim Bernard Radny (Babi-
most, od 29 kwietnia 1997), czwartym Bogus³aw Ty-
burski (Pszczew, od 18 czerwca 1997), pi¹tym Ja-
nusz K³ys (Kargowa, od 17 paŸdziernika 1997),  szó-
stym Wies³aw Czyczerski (Zb¹szynek, od 12 stycz-
nia 1998), siódmym Rafa³ Suchorski (Zb¹szyñ, od
1 stycznia 2001 do 2002), ósmym Jaros³aw Kacz-
marek (Trzciel, 2002 - 2003), dziewi¹tym Bernard
Radny (Babimost, 2004 - 2006), dziesi¹tym Janusz
K³ys (Kargowa, 2006 - 2008), jedenastym, aktual-
nym Adam Cukier (Siedlec, 2009 - 2010).
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NOWE W£ADZE LGD
28 czerwca 2010 r. podczas Walnego Zebrania Cz³onków w Babimoœcie

dokonano wyboru nowych w³adz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania
Regionu Koz³a. W sk³ad nowo wybranego Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej we-
sz³y nastêpuj¹ce osoby:
Zarz¹d:
Witold Silski – prezes
Zbigniew Woziñski – wiceprezes
Szczepan Sobczak – wiceprezes
Jolanta Bordulak – skarbnik
Danuta Wróblewska – sekretarz
Kamil Sieratowski – cz³onek
Jerzy Fabiœ – cz³onek
Ewa Weil – cz³onek
Ma³gorzata  Ja¿d¿ewska – cz³onek
Robert Kaczmarek – cz³onek

S³awomir Matysik – cz³onek
Teresa Sobkowiak – cz³onek
Tadeusz Wróbel – cz³onek

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Jaszczak – przewodnicz¹cy
Zdzis³aw Krupa – wiceprzewodnicz.
Agnieszka Rybicka – sekretarz
Jadwiga Hirt – cz³onek
Jolanta Greczy³o – cz³onek
Henryka Kamiñczak – cz³onek

Posiedzenie Zarz¹du Lokalnej Grupy Dzia³ania

Nieustanna walka z biurokracj¹
Ostatnie miesi¹ce dzia³alnoœci

naszej Lokalnej Grupy Dzia³ania
koncentrowa³y siê na walce o prze-
trwanie.

Okres euforii, ¿e zdobyliœmy kil-
ka milionów ju¿ min¹³, nasta³a szara
rzeczywistoœæ. Wszelkie plany i wi-
zje rozwoju Regionu Koz³a, jakie
chcieliœmy urzeczywistniæ, potknê³y
siê o grub¹ i ciê¿k¹ k³odê rzucon¹
przez administracjê wojewódzk¹. Nie
wspomnê ju¿ o nieustannej zmianie
przepisów, jakie serwuje nam Mini-
sterstwo Rolnictwa. Wobec tego my,
zamiast dzia³aæ konkretnie i skutecz-
nie dla naszego regionu, co chwilê po-

rownik. Oczywiœcie ka¿da instytucja
ma argumenty na poparcie swoich ra-
cji. Absurdy polskich przepisów s¹ w
stanie roz³o¿yæ ka¿d¹, nawet najlepsz¹
inicjatywê i najbardziej zapalonego
dzia³acza. Niestety...

Kolejn¹ drog¹ przez mêkê by³o
spinanie naszego bud¿etu. A¿ 9 mie-
siêcy (sic!) potrzebowali urzêdnicy z
Lubuskiego Urzêdu Marsza³kowskie-
go na przeanalizowanie naszego wnio-
sku o p³atnoœæ, czyli o refundacjê po-
niesionych kosztów za rok 2009. T³u-
maczyli siê brakami kadrowymi, a my
przez to musieliœmy kilkakrotnie prze-
suwaæ sp³atê kredytu zaci¹gniêtego na
dzia³alnoœæ. Ka¿dy wie co to oznacza.
W tym miejscu chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ Zarz¹dowi Banku Spó³-
dzielczego Siedlec za wyrozumia³oœæ
i przychylnoœæ.

Mamy nadziejê, ¿e ten trudny
czas mamy ju¿ za sob¹. Przygotowu-
jemy siê w³aœnie do og³oszenia dru-
giego naboru wniosków. Ich przyjmo-
wanie nast¹pi na pocz¹tku pierwsze-
go kwarta³u 2011 roku. Pragnê tym
samym zachêciæ wszystkich, którzy
mog¹ korzystaæ z naszych œrodków,
aby z³o¿yli swoje wnioski. Zorgani-
zujemy tak¿e seriê szkoleñ na temat
przygotowywania dokumentacji kon-
kursowej.

Mimo problemów niech ten œwi¹-
teczny i bardzo radosny okres pomo-
¿e nam wszystkim na nowo spojrzeæ
w przysz³oœæ i dostarczy nowych si³
do dzia³ania. W Nowym 2011 Roku
¿yczê wszystkim naszym mieszkañ-
com, a tak¿e potencjalnym beneficjen-
tom wielu
sukcesów  i
wytrwa³oœci
w realizo-
waniu swo-
ich celów
oraz  du¿o
zdrowia i
wsze lk i e j
pomyœlno-
œci.

WITOLD SILSKI
Prezes LGD Regionu Koz³a

prawiamy papiery dostosowuj¹c je do
nowych rozporz¹dzeñ lub t³umacz¹c
siê z wczeœniej wyjaœnionych spraw,
pisz¹c wyjaœnienia do wyjaœnieñ, wy-
sy³aj¹c dokumenty raz ju¿ wys³ane, bo
ktoœ zgubi³ nasze papiery, lub czegoœ
nie doczyta³. Oczywiœcie poprawiamy
te¿ w³asne usterki. Jedyne, co nam
przybywa to segregatorów. A szczy-
tem naszych dyplomatycznych zabie-
gów by³o t³umaczenie siê dlaczego dy-
rektor Regionu Koz³a i jednoczeœnie
kierownik biura LGD korzysta z toa-
lety wyremontowanej ze œrodków Lo-
kalnej Grupy Dzia³ania i kiedy tam
chodzi jako dyrektor, a kiedy jako kie-
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strad¹. To bardzo istotne z punktu
widzenia funkcjonowania lotniska!
Ponadto samochody z Babimostu do
Zb¹szynia nie przeje¿d¿a³yby ju¿
przez ¿adn¹ wieœ, czyli Podmokle
Wielkie, Chlastawê, Kosieczyn! Zy-
ska³aby gmina Zb¹szynek, gdy¿
zmniejszy³by siê w niej ruch pojaz-
dów.

Sugerowano te¿, i¿ okolice utwo-
rzonego wówczas wêz³a komunika-
cyjnego w N¹dni mog³yby siê staæ
stref¹ rozwoju nie tylko dla gminy
Zb¹szyñ. Bo w N¹dni obwodnica Re-
gionu Koz³a krzy¿owa³aby siê z
obecn¹ drog¹ wojewódzk¹ 302. I da-
lej pobieg³aby nad torami (sprawa
budowy du¿ego wiaduktu do uzgod-
nienia z PKP) ³¹cz¹c siê, czy te¿ ina-
czej - wpinaj¹c w drogê powiatow¹
Zb¹szyñ - Trzciel, czyli dojazd do au-
tostrady A2. Ponadto drugie odga³ê-
zienie z wêz³a N¹dnia, czyli stara szo-
sa nr 302, sz³o by ul. Doln¹ do cen-
trum Zb¹szynia.

Jednoczeœnie zaczynamy myœleæ
o drugiej obwodnicy. Otó¿, gdzieœ w
okolicy Strzy¿ewa w drogê powiatow¹
prowadz¹c¹ do autostrady wpina³aby
siê tzw. du¿a obwodnica Zb¹szynia.
Ta droga mia³aby siê zaczynaæ mniej
wiêcej na drodze 302 (ale od strony
Nowego Tomyœla, na wysokoœci No-
wego Dworu), omijaæ Nowy Dwór,
Strzy¿ewo przez rzekê Obrê (niezbêd-
ny most) i ³¹czyæ ze wspomnian¹ po-
wiatówk¹. Patrz¹c na mapê widaæ, jak
po pierwsze odci¹¿y³oby to Zb¹szyñ,
po drugie jak u³atwi³oby podró¿ nie
tylko z Babimostu, ale ju¿ z... Zielo-
nej Góry.

Jako siê rzek³o burmistrzowie
usiedli, dogadali siê. Ka¿dy mia³ za-
³atwiæ swoj¹ czêœæ. I zacz¹³ za³atwiaæ.
Skutkiem tego jakiœ czas póŸniej trzy
gminy otrzyma³y trzytomowe opraco-
wanie za które wspólnie zap³aci³y po-
znañskiej firmie Fojud. By³o dopra-
cowane, z wariantami trasy, kompe-
tentne „Studium techniczno-ekono-
miczno-œrodowiskowe”. Znaczenie tej
trasy znakomicie uchwycili w tytule

pracy poznañscy planiœci: „Obwodni-
ca Regionu Koz³a, jako oœ rozwoju
miêdzyregionalnego”!

Na tym - jak dot¹d - sprawa siê
skoñczy³a, choæ oczywiœcie gminy
koŸlarskie wykonywa³y kolejne ruchy,
prowadzi³y rozmowy, ale - niestety -
wiadomo, ¿e ka¿dy burmistrz myœli
przede wszystkim o swojej gminie.

W woj. lubuskim nikt z w³adz sa-
morz¹dowych województwa, nikt z
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich nie jest
przeciwny tej idei, wrêcz siê podoba
niektórym decydentom. Ale nie zna-
laz³y siê dot¹d ¿adne pieni¹dze na pra-
ce projektowe i nie wpisano te¿ ob-
wodnicy do planów perspektywicz-
nych (choæ jest obietnica Urzêdu Mar-
sza³kowskiego).

Gorzej po stronie wielkopolskiej,
która wyraŸnie ma inne priorytety i nie
jest zainteresowana granicznym
przedsiêwziêciem. By³a w tej materii
narada w Zb¹szyniu, z udzia³em wiel-
kopolskiego wicemarsza³ka Wojcie-
cha Jankowiaka, który nie da³ ¿ad-
nych nadziei koŸlarskim gminom, ¿e
pomo¿e. Dla Wielkopolan, jak wyni-
ka³o z dyskusji, takie u³atwienia m.in.
dla lotniska w Babimoœcie oznaczaj¹
konkurencjê wobec poznañskiej £awi-
cy. Ponadto, niestety, po³o¿ony pery-
feryjnie (w województwie) Zb¹szyñ
nie jest priorytetem komunikacyjnym
dla samorz¹dowców w Poznaniu. Na
koniec trzeba do³o¿yæ jeszcze jedno
„niestety”, otó¿ samorz¹dowcy zb¹-

szyñscy okazali siê nieskuteczni w
sprawie obwodnicy swego miasta. Pa-
trz¹c bowiem na piêæ miast Regionu
Koz³a widzimy, i¿ w tzw. miêdzycza-
sie obwodnicê miejsk¹ zdoby³ Babi-
most, buduje j¹ w³aœnie Zb¹szynek i
na pewno skoñczy, w planie ma Kar-
gowa (i zyska na pewno bez w³asne-
go wysi³ku, gdy¿ idzie tu drogê kra-
jow¹ nr 32), od lat ma Trzciel. Odsta-
je tylko Zb¹szyñ!

Spraw¹ powy¿sz¹ zainteresowa³
siê Edward Fedko, ongiœ burmistrz
Trzciela, jeden z za³o¿ycieli Regionu
Koz³a, reprezentuj¹cy obecnie sejmik
lubuski. Fedko wzi¹³ siê z lobbowa-
nie u europos³a Bogus³awa Liberadz-
kiego, przygotowa³ spotkanie z nim.
Wys³a³ tak¿e listy do Sejmiku Wiel-
kopolskiego, usi³uj¹c zainteresowaæ
radnych wojewódzkich tym przedsiê-
wziêciem (list drukujemy obok). -
Obecnie nie ma racjonalnego uzasad-
nienia dla traktowania budowy ob-
wodnicy Regionu Koz³a jako priory-
tetowej inwestycji drogowej w Wiel-
kopolsce - odpisa³ Fedce Lech Dy-
marski, przewodnicz¹cy Sejmiku
Wielkopolskiego z Poznania.

Czy sprawa nabierze rumieñców
po ostatnich wyborach samorz¹do-
wych? Trudno orzec, ale rzecz jest zde-
cydowanie warta zachodu. Fedko de-
klaruje, i¿ sprawy nie odpuœci. Miej-
my nadziejê, ¿e tak¿e nowe w³adze Re-
gionu oraz wspomnianych trzech gmin.

Andrzej Klenka

Dlaczego le¿y sprawa obwodnicy?

Jak co roku, najwa¿niejsz¹ imprez¹ w Regionie Koz³a by³a Biesiada
KoŸlarska w Zb¹szyniu. Tym razem odbywa³a siê ju¿ po raz 36.
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Edward Fedko
Radny Sejmiku
Województwa Lubuskiego

Lech Dymarski
Przewodnicz¹cy Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodleg³oœci 18

61-713 Poznañ

Od wielu lat gminy „Regionu Koz³a”, w sk³ad którego wchodz¹: Babimost, Kargowa, Trzciel, Zb¹szynek – Wojewódz-
two Lubuskie oraz Miedzichowo, Siedlec i Zb¹szyñ – Województwo Wielkopolskie, zabiegaj¹ o realizacjê niezmiernie wa¿-
nej inwestycji na pograniczu Województwa Lubuskiego i Wielkopolskiego jak¹ jest budowa obwodnicy „Regionu Koz³a”.
Budowa tej obwodnicy rozwi¹zuje w sposób szczególny problemy Zb¹szynia (do tej pory miasto nie posiada ¿adnego obej-
œcia), Zb¹szynka i Babimostu, gdzie zlokalizowane s¹ du¿e firmy produkcyjne, miedzy innymi IKEA. Ponadto obwodnica
komunikowa³aby obszar obu województw z budowanym, pe³nym wêz³em autostradowym A-2 w Trzcielu, zlokalizowanym
w ci¹gu drogi Zb¹szyñ – Trzciel.

W tej sprawie dotychczas odby³o siê szereg spotkañ, nie tylko z udzia³em zainteresowanych gmin, ale równie¿ z wysoki-
mi przedstawicielami obu województw. Spraw¹ zainteresowa³ siê równie¿ Pose³ do Parlamentu Europejskiego Pan prof.
Bogus³aw Liberadzki, który by³ równie¿ uczestnikiem jednego ze spotkañ, które odby³o siê w Zb¹szynku. Prof. Liberadzki
deklaruje równie¿ wsparcie w sprawie pozyskania œrodków wsparcia z Unii Europejskiej na tego typy, ponadregionalne
inicjatywy.

Opracowana koncepcja obwodnicy „Regionu Koz³a”, prezentowana by³a wielokrotnie, a jej fragment w postaci obwod-
nicy Babimostu jest w tej chwili w fazie koñcowej realizacji.

Nale¿y zdaæ sobie sprawê z faktu, ¿e Gminy same nie poradz¹ sobie z budow¹ obwodnicy, ¿e dopiero wspólne dzia³anie
obu s¹siednich województw mo¿e przynieœæ oczekiwany efekt.

W tej sprawie wielokrotnie rozmawia³em z Panem Maciejem D¹browskim – Przewodnicz¹cym Komisji Gospodarki,
Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, sk³adaj¹c w tej sprawie
propozycjê wspólnego posiedzenia obu w³aœciwych komisji Sejmiku Lubuskiego i Wielkopolskiego, rozmawia³em równie¿ z
Panem, podczas naszego spotkania w Przytocznej we wrzeœniu ubieg³ego  roku. Wówczas wyrazi³ Pan wolê przejêcia roli
koordynatora zorganizowania wspólnego posiedzenia obu komisji, z czego bardzo siê ucieszy³em.

Problemami zwi¹zanymi z budow¹ obwodnicy Regionu Koz³a ¿ywotnie interesuj¹ siê lokalne i regionalne media. W tej
sprawie ukaza³o siê wiele artyku³ów i reporta¿y prasowych. W za³¹czeniu przesy³am ostatnie dwa.

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy.
Piastuj¹c zaszczytny mandat radnego Sejmiku, a w pana przypadku równie¿ jego Przewodnicz¹cego, nie mo¿emy przejœæ

obojêtnie obok niezwykle istotnych problemów z jakimi borykaj¹ siê lokalne samorz¹dy, musimy reagowaæ na ich oczekiwa-
nia i wspieraæ dzia³ania s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb spo³ecznoœci naszych województw. Wierzê, ¿e szybko doprowadzi Pan
do wspólnego posiedzenia obu w³aœciwych komisji z udzia³em wszystkich zainteresowanych stron, po to byœmy mogli wspól-
nie, jeszcze raz dokonaæ dok³adnej analizy problem i mieæ poczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku. Z naszej strony, a pisze te
s³owa równie¿ z upowa¿nienia Przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmiku Województwa Lubuskiego Pana
Klaudiusza Balcerzaka – gotowi jesteœmy do odbycia wspólnego posiedzenia.

Do wiadomoœci:
1. Pan Krzysztof Seweryn Szymañski – Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Lubuskiego.
2. Pan Maciej D¹browski – Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarko, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Tech-

nicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
3. Pan Klaudiusz Balcerzak – Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmiku Województwa Lubuskiego.
4. Pan Bernard Radny – burmistrz Babimostu.
5. Pan Janusz K³ys – burmistrz Kargowej
6. Pan Józef Æwiertnia – wójt Miedzichowa
7. Pan  Adam Cukier – wójt Siedlec
8. Pan Jaros³aw Kaczmarek – burmistrz Trzciela
9. Pan Wies³aw Czyczerski - burmistrz Zb¹szynka
10. Pan Leszek Leœny – burmistrz Zb¹szynia
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Kultura, sport i rekreacja

MAMY SIÊ
CZYM
POCHWALIÆ

Od chwili nawi¹zania Porozumienia Miêdzyg-
minnego w roku 1995, które zainicjowa³o póŸniej
powstanie Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej
Region Koz³a, podejmowane s¹ w RK dzia³ania
maj¹ce na celu integracjê mieszkañców oraz
umo¿liwienie im udzia³u w ¿yciu kulturalnym oraz
czynnego uprawiania sportu, turystyki i rekreacji.

Nasze, s¹siaduj¹ce ze sob¹ gminy, podjê³y w przesz³o-
œci wiele wspólnych zadañ, przeprowadzi³y liczne przed-
siêwziêcia, organizuj¹c szereg nowych form aktywizacji
lokalnej spo³ecznoœci .W tym niepowtarzalnym zak¹tku
kraju o obszarze 1086 km2  zamieszka³ym przez ponad 56
tys. mieszkañców, przedzielonym wzd³u¿ rzek¹ Obr¹, z
ponad 30 jeziorami i olbrzymim bogactwem lasów, wielo-
letnimi tradycjami i bogatym folklorem - drzemie niezwy-
k³y potencja³ turystyczno–gospodarczy. Dlatego te¿ jako
podstawowy cel Stowarzyszenia Gmin RK wpisano do sta-
tutu prowadzenie wszechstronnej dzia³alnoœci na rzecz
Regionu, jego rozwoju gospodarczego, turystycznego i
kulturalnego oraz doprowadzenie do integracji wspólnot
lokalnych.

Wspomniany cel jest realizowany poprzez organiza-
cjê ró¿norodnych imprez kulturalnych, sportowych, i tury-
stycznych. Na plan pierwszy wybija siê niezwyk³a aktyw-
noœæ w sferze kultury, a zw³aszcza w podkreœlaniu wielo-
letnich tradycji folklorystycznych Regionu.

Kozio³ i Biesiada
Nazwa naszego skrawka Polski pochodzi wszak od

wspania³ego instrumentu ludowego zwanego „koz³em”,
który zosta³ wybrany na symbol stowarzyszonych gmin.
Jego zasiêg geograficzny jest niewielki, koz³y bowiem gru-
puj¹ siê na ma³ej przestrzeni miêdzy D¹brówk¹ Wlkp,
Nowym Kramskiem, Podmoklami, Zb¹szyniem, Babimo-
stem, Grójcem, Kopanic¹, Chroœnic¹ i Trzcielem. Przez
wiele lat by³ g³ównym instrumentem wykorzystywanym
na uroczystoœciach i imprezach g³ównie we wsiach le¿¹-
cych po obydwu stronach Obry.

Do dzisiaj zreszt¹ „kozio³” u¿ywany jest przez regio-
nalne kapele, w których towarzysz¹ mu skrzypce oraz klar-
net, jego grê s³ychaæ przy okazji wszelkich imprez lokal-
nych. Uwieñczeniem ca³orocznych wystêpów kapel jest
organizowana corocznie w Zb¹szyniu Biesiada KoŸlarska.
To czas tañca, œpiewu, muzykowania, chwalenia siê ca³o-
rocznymi osi¹gniêciami na festiwalach folklorystycznych

w kraju i za granic¹. Podczas biesiady m³odzi adepci mu-
zyki koŸlarskiej popisuj¹ siê gr¹ przed starszym pokole-
niem, mistrzowie udzielaj¹ rad, obserwuj¹ i graj¹. Barw-
ne stroje mieni¹ siê na scenie, a nad widowni¹ dominuj¹
piêknie krochmalone czepce na g³owach starszych gospo-
dyñ, a muzyków spoœród t³umu wyró¿niaj¹ czerwone ku-
braki. Jest to œwiêto Regionu Koz³a, które ma swoj¹ nie-
zwyk³¹ atmosferê i odbywa siê zwykle w paŸdzierniko-
wym terminie.

Pierwsz¹ Biesiadê zorganizowa³o Stowarzyszenie
Muzyków Ludowych w 1973 r. w N¹dni pod Zb¹szyniem,
a jej celem by³o zintegrowanie œrodowiska osób graj¹cych
na koŸle oraz pokazanie dorobku muzycznego m³odym
pokoleniom. Od tej pory corocznie w paŸdziernikowy
weekend trwa festiwal muzyki rodzinnego folkloru, a pro-
fesorowie ze szkó³ muzycznych staraj¹ siê wy³oniæ coraz
to nowe talenty. Koz³em i p³yn¹c¹ z niego muzyk¹ coraz
bardziej interesuj¹ siê muzykolodzy, etnografowie i wiel-
cy znawcy folkloru ludowego. Folklor Regionu Koz³a
znany jest w ca³ej Polsce, a niektóre przyœpiewki weselne
znalaz³y siê tak¿e w repertuarze zespo³u „Mazowsze”.

Zespo³y folklorystyczne
Niew¹tpliwie najstarszym zespo³em folklorystycznym

w Regionie jest „Wesele Przyprostyñskie”, które od 1937
r. odtwarza staropolski obrzêd wesela, uœwietniany gr¹ na
koŸle bia³ym ( weselnym) i czarnym ( œlubnym). Do dzi-
siaj kultywuje te archaiczne tradycje zdobywaj¹c liczne
nagrody i wyró¿nienia, w tym nagrodê im. Oskara Kol-
berga.

W D¹brówce Wlkp. dzia³aj¹ równie¿ wiekowe ju¿
zespo³y folklorystyczne, w tym maj¹cy ponad 85-letni¹
tradycjê Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca im. Tomka Spy-
cha³y.

W Regionie Koz³a dzia³a wiele zespo³ów œpiewa-
czych, chórów, kapel, kó³ gospodyñ wiejskich pielêgnu-
j¹cych tradycje miejscowego jad³a oraz obrzêdów. W ten
sposób podtrzymywane s¹ tradycje ludowe, takie jak: przy-
œpiewki, hafty, biesiady, jase³ka oraz obchody nocy œwiê-
tojañskiej. W ka¿dej gminie nale¿¹cej do RK mo¿na zna-
leŸæ zespo³y œpiewacze , które wykonuj¹ zarówno trady-
cyjne utwory ludowe , jak i pieœni biesiadne, okoliczno-
œciowe oraz religijne.

Do najbardziej znanych nale¿¹: „D¹browszczanka” z
D¹brówki Wlkp., „Obrzanie” z Trzciela, „Per³y” z Siedl-
ca, „Kargowiacy” z Kargowej, „Tuchorzacy” z Tuchorzy
w gminie Siedlec, „Wiwat” z Podmokli Ma³ych, „Pastusz-
kowi Grocze spod Zb¹szynia”, „Pauza” ze Zb¹szynia oraz
„Bolewiczanie” z gminy Miedzichowo. Do tych wielolet-
nich tradycji kulturalnych zaczynaj¹ do³¹czaæ tak¿e im-
prezy zapocz¹tkowane z chwil¹ po³¹czenia siê gmin w
Stowarzyszenie Gmin RP Region Koz³a bêd¹ce wyrazem
wspólnego zaanga¿owania mieszkañców Regionu w upra-
wianiu sportu, turystyki i rekreacji.
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Rajdy rowerowe
Pierwszy rajd rowerowy po Regionie odby³ siê w 1999 r.

Dotychczas œcie¿kami rowerowymi i szlakami czêœciowo
oznaczonymi oraz zwyk³ymi drogami przejecha³o 10 takich
rajdów, w których uczestniczy³o po kilkudziesiêciu cykli-
stów z wszystkich gmin koŸlarskich. Powsta³ nawet Klubu
Turystyki Rowerowej RK, za³o¿ony przez Grzegorza Li-
siewicza z Kargowej.

Celem wypraw rowerowych jest propagowanie turysty-
ki rowerowej, poznawanie piêknych zak¹tków Regionu, in-
tegrowanie spo³ecznoœci lokalnej oraz promowanie zdrowe-
go trybu ¿ycia. Nasze gminy pomagaj¹ w tym zakresie bu-
duj¹c i planuj¹c œcie¿ki rowerowe, zachêcaj¹ce do uprawia-
nia cyklistyki. W regionie utworzy³o siê sporo grup skupia-
j¹cych amatorów jazdy rowerem, które w³¹czaj¹ siê do wspól-
nej organizacji rajdów oraz przeprowadzaj¹ w³asne impre-
zy, na które zapraszaj¹ kolegów z s¹siednich gmin.

Rajdy samochodowe
Pocz¹wszy tak¿e od roku 1999 odbywaj¹ siê równie¿

regionalne rajdy samochodowe, których celem jest zapozna-
wanie mieszkañców z urokliwymi miejscami, zabytkami, hi-
stori¹ i wspó³czesnym ¿yciem. Dotychczas zorganizowano
9 rajdów pod takimi has³ami jak: szlakiem pa³aców i dwo-
rów Regionu Koz³a, szlakiem gmin i so³ectw, szlakiem wi-
gwamów, koœció³ków i kapliczek, osobliwoœci, gospodarstw
agroturystycznych oraz jezior.

Czêsto w tych imprezach bior¹ udzia³ motocykliœci, to-
warzysz¹cy na czêœci szlaku lub jako wspó³organizatorzy,
zabezpieczaj¹cy przejazd na trudnych odcinkach. To cz³on-
kowie zb¹szyñskiego Klubu Motocyklowego „£abêdŸ” za-
pewniaj¹ barwne przejazdy na szlakach rajdowych , wzbu-
dzaj¹c ciekawoœæ wœród mieszkañców.

Turnieje gmin RK
Rywalizacja sportowa miêdzy przedstawicielami gmin

Regionu Koz³a prowadzona jest od momentu powstania Sto-
warzyszenia. Ta cykliczna impreza wywo³uje zawsze silne
emocje u jego uczestników, którzy zmagaj¹ siê w kilkunastu
konkurencjach, przewa¿nie rozgrywanych w salach sporto-
wych.  W Regionie przybywa ju¿ od wielu lat nowych obiek-
tów sportowych, w których rozgrywane s¹ zawody i prowa-
dzone imprezy o charakterze sportowym. W ostatnich latach
wybudowano nowe boiska dla m³odzie¿y typu „Orlik” oraz
hale sportowe, z których „Olimpia” w Babimoœcie i „Zb¹-
szynianka” w Zb¹szyniu nale¿¹ do najbardziej funkcjonal-
nych.

Turnieje so³ectw
Podobnie jak turnieje gmin, od siedmiu lat , tj. od 2002

roku, przeprowadza siê raz w roku zawody, w których bior¹
udzia³ przedstawiciele so³ectw. Pierwszy turniej wsi odby³
siê w Belêcinie (gmina  Siedlec), a kolejne w Nowym Kram-
sku (Babimost), Karszynie (Kargowa ), Krêcku (Zb¹szynek
), Podmoklach Wielkich (Babimost) oraz w Stefanowie (Zb¹-
szyñ). Uczestnicy tej imprezy zmagaj¹ siê zazwyczaj w kon-
kurencjach specjalnie obmyœlanych przez poszczególnych

organizatorów tej zabawy. Turniejom towarzysz¹ poka-
zy, konkursy, loterie fantowe, wystêpy zespo³ów muzycz-
nych i piosenkarzy. Ka¿da impreza koñczy siê wspólna
zabaw¹ przy akompaniamencie miejscowych zespo³ów.

Zawody wêdkarskie
W Regionie Koz³a jest ponad 30 jezior i wiele cie-

ków wodnych, wœród których króluje Obra przep³ywaj¹-
ca przez œrodek Regionu. W ka¿dej gminie istniej¹ ko³a
wêdkarskie, które postanowi³y prowadziæ regionaln¹ in-
tegracjê poprzez organizowanie wspólnych zawodów. W
roku 2008 z okazji Œwiêta Konstytucji 3 Maja odby³y siê
pierwsze zawody wêdkarskie RK, które przeprowadzi³o
ko³o z gminy Kargowa. Drugie zawody w roku 2009 od-
by³y siê nad piêknym Jeziorem ¯ydowskim w gminie
Trzciel. Postanowiono kontynuowaæ ten rodzaj wspó³za-
wodnictwa corocznie, inicjuj¹c sezon wêdkarski zawsze
w maju.

Inne formy aktywizacji sportowej
Corocznie og³aszany na stronie internetowej RK ka-

lendarz wydarzeñ sportowych jest bardzo bogaty i poka-
zuje du¿¹ si³ê oraz dynamikê w rozwoju regionalnych klu-
bów sportowych. Obok zawodów przeprowadzanych w
ka¿dej gminie organizowane s¹ ró¿ne turnieje regional-
ne, wœród których do znacz¹cych nale¿¹:

· turnieje siatkarskie
· miêdzynarodowe zawody w tenisa sto³owego
· turnieje m³odzie¿owej pi³ki no¿nej
· turnieje krêglarskie
· turnieje badmintona
· turnieje unihokeja
W zale¿noœci od mo¿liwoœci organizacyjnych i stop-

nia wyposa¿enia obiektów sportowych s¹ to imprezy prze-
prowadzane cyklicznie w tych samych miejscowoœciach
(tenis sto³owy, krêgle, badminton ) oraz na obiektach w
ró¿nych gminach Regionu (siatkówka, pi³ka no¿na, uni-
hokej).

Bale i nagrody
Poza tym, jeœli o tradycji mówimy, nie nale¿y zapo-

minaæ, i¿ od samego pocz¹tku Stowarzyszenia zawsze w
karnawale organizowane s¹ Bale Regionu Koz³a. Do tej
pory - poza jednym kargowskim wyj¹tkiem - bale zawsze
organizuje dom kultury w Zb¹szynku. Na ka¿dym balu
wrêczane s¹, przyznane wczeœniej, Nagrody RK, jako
najwy¿sze wyró¿nienie dla mieszkañców, jak te¿ specjalne
wyró¿nienia dla osób z zewn¹trz zas³u¿onych dla promo-
cji Regionu.

Imprez kulturalnych i sportowych jest zreszt¹ znacz-
nie wiêcej, trudno wszystkie tutaj wymieniæ. Niektóre bo-
wiem rodz¹ siê z inicjatywy dzia³aczy jakiejœ gminy i przez
nich s¹ potem rozwijanie (np. Festiwal Piosenki Dzieciê-
cej „Od przedszkola do Kargowej”, Festiwal Piosenki
Biesiadnej RK), inne po pewnym czasie umieraj¹ œmier-
ci¹ naturaln¹ (jak np. Olimpiada ortograficzne RK czy
Ma³a Biesiada KoŸlarska). Taka widaæ kolej rzeczy.

(sob/stroj)
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BY£ BAL I NAGRODY
13 lutego w sali tanecznej Domu Kultury w Zb¹szynku odby³ siê

XIII Bal Regionu Koz³a. Pojawili siê goœcie z  gmin Zb¹szynek - 32
osoby, Kargowa -22, Siedlec - 29, Babimost - 14, Trzciel - 20, Zb¹szyñ
- 8.  Na Gali i Balu nie pojawili siê przedstawiciele gminy Miedzichowo.  

Ju¿ od drzwi s³ychaæ by³o dŸwiê-
ki regionalnego koz³a. W archetypo-
wym sk³adzie zagrali Marcin Szcze-
chowiak (kozio³)  i Malwina Kubic-
ka (skrzypce). Galê rozpoczêli: bur-
mistrz Zb¹szynka Wies³aw Czyczer-
ski i starosta Regionu Koz³a Adam
Cukier. Podczas czêœci oficjalnej dy-
rektor Regionu Koz³a Szczepan Sob-
czak przedstawi³ tegorocznych nagro-
dzonych. Nagrodê w kategorii hono-
rowej, dla osób spoza regionu zas³u-
¿onych dla jego promocji, otrzyma³
Zygmunt Gajewski z Poznania, ar-
tysta fotografik upamiêtniaj¹cy wa¿-
ne imprezy folklorystyczne na kliszy
i organizuj¹cy wystawy tych¿e zdjêæ.
Wyró¿nienie dla firm przyznano Ban-
kowi Spó³dzielczemu z Siedlca pro-
wadz¹cemu swoje oddzia³y i filie nie-
mal we wszystkich gminach RK. W
trakcie wrêczania nagród zagrali sy-
gnaliœci „G³os kniei” z Technikum Le-
œnego z Rogoziñca, których prowadzi
Agnieszka Rybicka. Przedstawiono
tak¿e nominowanych do Nagrody RK.

Czêœæ artystyczn¹ rozpoczê³a For-
macja Chanel, która dzia³a przy domu
kultury.  Dziewczyny z zespo³u upar-

cie nie chc¹ siê wpisaæ w ¿aden styl,
bo dla nich taniec to wypadkowa sztu-
ki i emocji doprawiona szczypt¹ ko-
biecoœci.Wyst¹pi³ tak¿e kabaret
„Arni” z Borui Koœcielnej.

Nadszed³ wyczekiwany przez
wszystkich moment wrêczenia nagród
przyznanych przez Kapitu³ê RK za rok
2009. Otrzymali je kolejni zas³u¿eni.
W kategorii indywidualnej uhonoro-
wano Mariê Waligórê z Nowego
Kramska (gmina Babimost), dyrektor-
kê Zespo³u Edukacyjnego kultywuj¹-
cego tradycje ludowe, organizuj¹ce-
go wiele imprez szkolnych dla wszyst-

kich gmin koŸlarskich. W kategorii
zwyk³ej zespo³owej nagrodê odebra³
mêski zespó³ œpiewaczy Tuchorzacy
(z gminy Siedlec). Po wrêczeniu na-
gród zespó³ zaprezentowa³ siê w krót-
kiej wi¹zance piosenek biesiadnych.

W trakcie balu odby³a siê  licyta-
cja zdjêcia Z.Gajewskiego. Fotogra-
fiê na kwotê 1.000z³ wylicytowa³ Idzi
£ukaszewski z Kie³pin (gm. Siedlec). 

Podczas balu przygrywa³ zespó³
M.B Art z Poznania. Tenor Bartosz
Kuczyk wraz z  Agnieszk¹ Wawrzy-
niak zaprezentowali kilka piosenek,
które wykonuj¹ w Teatrze Muzycz-
nym w Poznaniu. Tu¿ po pó³nocy,
podczas Walentynkowego Walca
sprzedawane by³y bukieciki, dochód
ze sprzeda¿y przeznaczony bêdzie na
wsparcie m³odych wokalistów Regio-
nu Koz³a.

Od przedszkola do Kargowej
W Gminnym Oœrodku Kultury w Kargowej odby³ siê X Festiwal Piosenki Dzieciêcej „Od przedszkola do

Kargowej”, w którym oczywiœcie uczestniczy³y dzieci ze szkó³ i przedszkoli Regionu Koz³a, ale nie tylko.

Do rywalizacji zg³osi³o siê 98 wykonawców - solistów
i zespo³ów - którzy dali 63 wystêpy. Wszyscy uczestnicy
nagrodzeni zostali dyplomami, ma³ymi oraz maskotkami
przez starostê Regionu Koz³a Adama Cukiera.

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym zwyciê-
¿yli Martyna Eckert, Zuzia Galor i Daria Mazur z Przed-
szkola nr 6 „Têczowa Szóstka” z Sulechowa, Natalia Ko-
z³owska z Przedszkola nr 7 z Sulechowa, Karolina Ste-
fan z Belêcina w gminie Siedlec.

W kategorii dzieci klas I – III szko³y podstawowej
wygrali Wiktoria Wojciechowska (SP w Trzcielu), Mar-
ta Rozynek (Belêcin), Jakub Sulek (Kargowa), Weroni-
ka Kodrucka, (Trzciel).

W kategorii klas IV – VI szko³y podstawowej najlepsi
byli Damian Nowak (Chobienice w gminie Siedlec), Ka-
rolina M³odecka z Zespo³u Szkó³ w Miedzichowie, Klau-
dia Pi¹tek z Siedlca i Eryk Wacka reprezentuj¹cy Studio
Kanon w Sulechowie.

Ocenia³o jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy Wiktor Sê-
dziñski, Alicja Roszkowska–Cieœliñska i Ma³gorzata
Paszkier-Wojcieszonek. S¹d konkursowy kierowa³ siê ta-
kimi kryteriami oceny, jak dobór repertuaru, poziom arty-
styczny, interpretacja utworu oraz zdolnoœci wokalne.

Gratulujemy dzieciom i organizatorom, i czekamy na
nastêpny festiwal z tego cyklu.

(r)
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 Jubileuszowy X Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2010 - „Ocaliæ od
zapomnienia”

IMPREZA W NOWYM KRAMSKU
- Witóme Was wszyskich gorónco na naszym  dzie-

sióntym Festywalu Kultury Regionalne  Nowe Krómsko
2010. Bóndzime dzisiaj ju¿ dziesiónty raz suchaæ nasze
regionalne muzyki – ³oglóndywaæ tiñce i suchaæ przyœpiew-
ków. Posuchóme ty¿ jak grajo dŸyci na ludowych, regio-
nalnych instrumentach - tymi s³owami przywita³y festiwa-
lowych goœci cz³onkinie szkolnego zespo³u taneczno–wo-
kalnego Wiolinki, gospodarze Festiwalu.

Pomys³ organizowania festiwalu zrodzi³ siê wiele lat
temu podczas Tygodnia z Kultur¹, szkolnego cyklu im-
prez dydaktyczno–wychowawczych. Jeden dzieñ w tygo-
dniu poœwiêcano kultywowaniu tradycji kramskich. By³ to
t.z. w. dzieñ kramski. Organizowano wtedy wystawy sprzê-
tów domowych, zdjêæ, pokazy mody, konkursy gwarowe,
a tak¿e zmagania œpiewacze. Do dzisiaj pamiêtane s¹ ró¿-
norodne klasowe przedstawienia przyœpiewek kramskich
np. ten, kiedy na scenie pojawia³a siê prawdziwa cyga (czyli
koza) do ilustracji przyœpiewki „Nasza cyga beczy”.

Projekt dzielenia siê pomys³ami na kultywowanie folk-
loru na forum szko³y spodoba³ siê uczniom, wiêc postano-
wiono zaprosiæ do wspólnej zabawy uczniów szkó³ pod-
stawowych Regionu Koz³a. Przyœwieca³a temu szczytna
idea, któr¹ wyra¿a fragment tekstu scenariusza: „Scyme,
¿eby przez takie spotkónia nasza  kultura nie zaginó³a..”

Na propozycjê szko³y z Nowego Kramska odpowie-
dzia³o kilka szkó³, m.in. D¹brówka Wlkp., Przyprostynia,
Zb¹szynek, Zb¹szyñ, Tuchorza, Belêcin, Podmokle Ma³e,
Babimost, Kosieczyn, a nawet Szpital Rehabilitacyjny dla
dzieci w Wojnowie. Przez dziesiêæ lat przewinê³o siê przez
festiwal wielu uczestników, którzy bawi¹c siê, kultywo-
wali tradycje swoich babæ i dziadków.

Kultura muzyczna to taniec, gra na instrumentach mu-
zycznych, œpiew, ale tak¿e mowa i strój. Mi³o jest, gdy
uczestnicy festiwalu prezentuj¹ regionalne – rodzime, wiej-
skie, stroje ludowe, ale ciesz¹ tak¿e pomys³y na stroje sty-
lizowane ludowoœci¹, czy stroje z akcentem regionalnym.

Udzia³ w festiwalu daje mo¿liwoœæ o¿ywiania jêzyka
przodków, a przy okazji promuje go i zaciekawia nim in-
nych. Podczas X Festiwalu Kultury Regionalnej w Nowym
Kramsku podsumowano III edycjê Poetyckiego Konkursu
„Z³ota Kwyrla”, którego tegoroczna tematyka by³a dowol-
na, ale forma jêzykowa nakazywa³a napisaæ wiersz w gwa-
rze. Nie lada zadanie stanê³o przed m³odzie¿¹. ZnaleŸli siê
jednak tacy, którzy zmierzyli siê z t¹ trudnoœci¹ i otrzymali
laur w postaci Z³otej Kwyrli. Zwyciê¿y³a Kasia Sielska z
kl. VI, ZE w Nowym Kramsku.

Tegoroczny, jubileuszowy X Festiwal Kultury Regio-
nalnej Nowe Kramsko 2010 by³ bardzo udany. Artyœci fe-
stiwalu, przedstawiciele szeœciu szkó³ wraz z gospodarza-

mi (Przyprostynia, D¹brówka Wlkp., Kosieczyn, Podmo-
kle Ma³e, Zb¹szyñ i Nowe Kramsko), zaprezentowali to,
co w danej szkole dzieje siê w kierunku kultywowania
rodzimych tradycji. Festiwal bowiem daje mo¿liwoœæ kon-
frontacji muzycznych,  zachêca do tego, by w szko³ach
realizowaæ œcie¿ki regionalne, daj¹c dzieciom szansê na
prze¿ywanie poczucia przynale¿noœci do Ma³ej Ojczyny,
rozumianej, s³owami mistrza Leonarda Œliwy, jako miej-
sca zamieszkania – konkretnej wsi. Festiwal wzbudza po-
czucie dumy z dziedzictwa regionalnego. Jest to tak¿e
okazja do integracji regionalnej.

Udzia³ w festiwalu nie oznacza rywalizacji o nagro-
dy, ale ka¿dy zespó³ nagradzany jest Oskarem festiwalu,
czyli Kramszczank¹.

Podczas festiwalu piêkne jest to, ¿e uczestnicy prze-
¿ywaj¹ niek³amane emocje. Na scenie pojawiaj¹ siê mu-
zycy graj¹cy na ludowych instrumentach. Obserwujemy
ich rozwój od momentu startu, czasami okraszonego nie-
jedn¹ ³z¹, po umiejêtnoœci siêgaj¹ce ogólnopolskich spo-
tkañ.

Organizacja Festiwalu w szkole podstawowej to pra-
ca ca³ego sztabu ludzi. W tym roku zosta³ napisany pro-
jekt do LGD. Autorem projektu jest Maria Waligóra i
El¿biea Jêkot. Dekoracjê sceny wykona³a Ludmi³a Po-
pio³ek. Nad nag³oœnieniem czuwa³ Miros³aw Malinow-
ski. Kramszczanki wykona³a Aneta Wachowiak. Poczê-
stunek dla goœci przygotowa³y Celina Andrzejewska,
Danuta D¹browska, Helena Bieszczak. Autorem sce-
nariusza i koordynatorem przedsiêwziêcia jestem Wiolet-
ta Malinowska, ciotka wima, opiekunka Wiolinek, potom-
kini œpiewaczki ludowej Jadwigi Benyskiewicz. - Ja ¿ym
jes zadowolóna, bo wszyscy ³adnie wystympowali, pon
dostali ³adnó Kramszczankó 2010. I jeszczy by³y redach-
tory zez radia i zez gazyty. A wef nidzieló my suchali au-
dycje ³o naszym festywalu.

WIOLETTA MALINOWSKA
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Przygotowania Lokalnej Grupy Dzia³ania Regionu Koz³a do wspó³pracy zagranicznej

Spotkanie czterech w Sprewaldzie
Na zaproszenie partnera z Niemiec – Stowarzyszenia Szprewald, w maju 2010 r. odby³o siê w miejscowo-

œci Schlepzig spotkanie czterech lokalnych grup dzia³ania poœwiêcone przygotowaniu do podpisania umowy o
wspó³pracy miêdzynarodowej.

Tematem przysz³ej wspó³pracy pomiêdzy Lokalnymi
Grupami Dzia³ania Stowarzyszenia Szprewald (Niemcy),
LGD Regionu Noord West-Overijssel (Holandia), LGDRe-
gionu Koz³a oraz LGD N.A.R.E.W. - Narwiañska Akcja
Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Polska) maj¹ byæ kwestie
odnosz¹ce siê do przemian demograficznych na wsi. Ce-
lem majowego spotkania by³o zatem uzgodnienie obsza-
rów tematycznych, w których wspó³praca pomiêdzy part-
nerami z trzech krajów unijnych bêdzie mo¿liwa. Przedsta-
wiciele poszczególnych LGD przygotowali prezentacje swo-
ich dzia³añ podkreœlaj¹c problemy, które chcieliby rozwi¹-
zywaæ przy udziale zagranicznych partnerów. Uznano, ¿e
mo¿na zastanowiæ siê nad takimi wspólnymi obszarami te-
matycznymi jak:

1. Gospodarka i praca – jak zapobiec odp³ywowi wy-
kwalifikowanych m³odych osób z obszarów wiejskich, ¿eby
tereny te mog³y siê nadal rozwijaæ.

2.  Starzy i m³odzi – przemiany demograficzne zmie-
niaj¹ ¿ycie na obszarach wiejskich, nastêpuje wzrost liczby
osób starszych, które nie s¹ ju¿ w stanie utrzymaæ siê z sa-
modzielnej pracy, przechodz¹ na renty i emerytury i s¹ zda-
ne na pomoc m³odego pokolenia.

3. Dostosowanie infrastruktury- przemiany struktury
ludnoœci prowadz¹ do odmiennego wykorzystania infra-
struktury wiejskiej, jest coraz wiêksze zapotrzebowanie na
ofertê dla osób starszych, coraz mniej dzieci w szko³ach
wiejskich.

4. Zaanga¿owanie obywatelskie – ludzie otrzymuj¹
mo¿liwoœæ aktywnego anga¿owania siê w sprawy wspól-
noty i kszta³towania swojego œrodowiska gminnego. Jak
sprawiæ, aby brali wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ oraz podej-
mowali decyzje i dzia³ali we w³asnym interesie?

5. Wzmocnienie to¿samoœci –  gminy zaczynaj¹ dbaæ o
swoich mieszkañców po to, aby w przysz³oœci wzmocnili te
gminy i ich nie opuszczali. Jak utrzymaæ tê tendencjê?

6. Miêdzygminna wymiana poprzez komunikacjê i
stworzenie sieci kontaktów – mo¿e odbywaæ siê tak¿e w
kontekœcie miêdzynarodowym, ale dominowaæ bêdzie
wspó³praca miêdzygminna, w ramach której bêdzie mo¿na
pomóc s³abn¹cym gminom przy wype³nianiu ich zadañ.

7. Przyjaznoœæ dla rodzin i dla dzieci – jest to centralne
kryterium wyboru w ramach rywalizacji o dobro mieszkañ-
ców. Przysz³oœæ regionu zale¿y od postawy i ukszta³towa-
nia m³odego pokolenia.

8. Osoby starsze w œrodowisku wiejskim – wzrasta za-
potrzebowanie na infrastrukturê odpowiedni¹ dla seniorów,
rosn¹ wymagania dotycz¹ce jakoœci ¿ycia i zamieszkania

osób starszych. Co w tym zakresie mo¿na zmieniaæ na lep-
sze?

9. Uwra¿liwienie wszystkich na problemy rozwoju de-
mograficznego, ¿eby mo¿na by³o kszta³towaæ te przemia-
ny w po¿¹danym kierunku.

W trakcie dyskusji przedstawiciele LGD przedk³adali
propozycje do wspólnych projektów. Uznano, ¿e mo¿liwe
jest zorganizowanie wymiany osób z Holandii, Niemiec i
Polski, g³ównie m³odzie¿y, w celu poznania mo¿liwoœci
rozwi¹zywania nabrzmia³ych problemów demograficz-
nych i przenoszenia dobrych praktyk na swój obszar.

Wymiany te mo¿na by³oby prowadziæ dla nastêpuj¹-
cych grup:

- wymiana ludzi zajmuj¹cych siê pielêgnacj¹ osób,
opiek¹ domow¹ itp.

- wymiana osób, które zajmuj¹ siê m³odzie¿¹,
- wymiana osób, które s¹ w trudnej sytuacji material-

nej w celu zmiany ich nastawienia psychicznego i podej-
mowania dzia³añ poprawiaj¹cych swój los,

- wymiana m³odzie¿y zajmuj¹cych siê muzyk¹, pro-
wadzenie wspólnych warsztatów, pobyty u rodzin w celu
poznania innej mentalnoœci i kultury,

- wymiana doœwiadczeñ w zakresie turystyki, ozna-
kowania turystycznego, poprawy informacji turystycznej,

- wymiana osób zajmuj¹cych siê opiek¹ nad przyrod¹,
parkami, rezerwatami, obiektami natury,

- wymiana osób, które zajmuj¹ siê zagospodarowa-
niem infrastruktury publicznej, wolnymi obiektami w celu
wykorzystania ich na potrzeby spo³ecznoœci wiejskich,

- utworzenie parlamentu m³odzie¿y pochodz¹cej z
krajów partnerskich.

Zastanawiano siê nad mo¿liwoœciami uruchomienia
wszystkich miejscowych si³ i œrodków, przy pomocy któ-
rych bêdzie mo¿na realizowaæ te zadania. G³ówny pro-
blem na obecnym etapie to znalezienie partnerów lokal-
nych, którzy chcieliby zaj¹æ siê problemami m³odzie¿y i
w³¹czyæ siê do realizowania projektów.

Ostatecznie ustalono, ¿e ka¿dy z partnerów przygotu-
je siê w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy do podjêcia dzia³añ w
tych obszarach, które bêd¹ dla niego najbardziej odpowied-
nie i zg³osi swój akces do podjêcia wymiany w kilku za-
kresach. Wyznaczono miejsce i termin nastêpnego spo-
tkania, które odbêdzie siê w Regionie Koz³a.

Dla uczestników spotkania gospodarze panelu przy-
gotowali atrakcyjn¹ przeja¿d¿kê po kana³ach Szprewy oraz
zwiedzenie po³o¿onej niedaleko Schlepzig „Tropikalnej
Wyspy”. Teraz nasza kolej...

SZCZEPAN SOBCZAK
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Jak realizuje siê Lokalna Strategia Rozwoju Regionu Koz³a ?

NASZA STRATEGIA PO ROKU
W poprzednim numerze „Podkozio³ka” informowaliœmy o przyst¹pieniu Lokalnej Grupy Dzia³ania Regio-

nu Koz³a do udzia³u w programie „Leader” w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. Przedstawiliœmy ogólne za³o¿enia zwi¹zane z operacjami jakie bêd¹ realizowane w ci¹gu piêciolet-
niego okresu wdra¿ania dzia³añ za³o¿onych w naszej strategii.

Przypomnijmy, ¿e g³ównym ce-
lem tego programu jest budowanie ka-
pita³u spo³ecznego poprzez aktywiza-
cjê mieszkañców, przyczynianie siê do
powstawania nowych miejsc pracy na
obszarach wiejskich, polepszanie za-
rz¹dzania lokalnymi zasobami oraz
prowadzenie projektów wspó³pracy z
innymi lokalnymi grupami dzia³ania
w kraju i za granic¹. Na poszczególne
operacje ustalone w Lokalnej Strate-
gii Rozwoju zosta³y zaplanowane
œrodki, które mog¹ uzyskaæ benefi-
cjenci mieszkaj¹cy w Regionie Koz³a
lub prowadz¹cy na tym terenie swoj¹
dzia³alnoœæ, po uprzednim pozytyw-
nym zaopiniowaniu przez organ de-
cyzyjny Stowarzyszenia LGD RK
czyli Radê. W naborze, który og³oszo-
ny by³ 4 stycznia 2010 r. wnioskodaw-
cy z Regionu Koz³a mieli do dyspo-
zycji nastêpuj¹ce wielkoœci œrodków:

* Ró¿nicowanie w kierunku dzia-
³alnoœci nierolniczej, w ramach której
jest udzielana pomoc na rozwój dzia-
³alnoœci pozarolniczej w zakresie
us³ug, sprzeda¿y detalicznej i hurto-
wej, rzemios³a, rêkodzielnictwa, robót
budowlanych, instalacyjnych, prze-
twórstwa, magazynowania, wytwarza-
nia materia³ów energetycznych z bio-
masy itp – przewidziano kwotê
511.560 z³.

* Odnowa i rozwój wsi – w ra-
mach której beneficjentami mog³y byæ
tylko gminy, instytucje kultury, koœcio-
³y i organizacje pozarz¹dowe – limit
œrodków wyniós³ 851.175 z³.

* Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siêbiorstw, w ramach tego dzia³ania
pomocy udziela siê z tytu³u inwesty-
cji zwi¹zanych z tworzeniem lub roz-
wojem mikroprzedsiêbiorstw dzia³a-
j¹cych w ró¿nych bran¿ach na tere-

nach wiejskich – ustalono limit w wy-
sokoœci 496.737 z³.

* Ma³e projekty – tj. operacje
zwi¹zane z organizacj¹ szkoleñ, przed-
siêwziêæ nieinwestycyjnych o charak-
terze edukacyjnym, na promocjê i roz-
wój lokalnej aktywnoœci kulturalnej,
sportowej, rekreacyjnej, rozwój agro-
turystyki i turystyki, wydawanie fol-
derów, organizacjê imprez itp. Limit
z³otówek wynosi³ 333.396 z³.

Procedura przewidziana przepisa-
mi ustalanymi przez resort rolnictwa
wymaga³a przeprowadzenia naboru
chêtnych do skorzystania z tych œrod-
ków w ci¹gu 30 dni, po uprzednim
og³oszeniu przez samorz¹dy obydwu
województw (tj. lubuskiego i wielko-
polskiego), na terenie których s¹ gmi-
ny wchodz¹ce w sk³ad Regionu Ko-
z³a. Sk³adanie wniosków trwa³o do
koñca stycznia 2010 r., a Rada – or-
gan decyzyjny LGD RK - zakoñczy³a
opiniowanie i sprawdzanie zgodnoœci
wniosków z LSR do po³owy lutego.
Pod koniec miesi¹ca wszystkie wnio-
ski zosta³y przekazane poszczególnym
instytucjom wdra¿aj¹cym, które zgod-
nie z procedur¹ s¹ w³adne do podpi-
sywania umów, je¿eli spe³nione zosta-
³y zarówno kryteria ustalone w LSR
jak i w przepisach resortu rolnictwa.

W poszczególnych dzia³aniach
z³o¿ono nastêpuj¹ce iloœci wniosków:

* Ró¿nicowanie w kierunku dzia-
³alnoœci nierolniczej – 13 wniosków
na kwotê 439.681 z³, w tym 10 wnio-
sków z gminy Siedlec, 2 z gminy Kar-
gowa i 1 z gminy Zb¹szynek.

* Odnowa i rozwój wsi – 6 wnio-
sków z ka¿dej gminy Regionu Koz³a
na ³¹czn¹ kwotê 850.164 z³.

* Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siêbiorstw – 5 wnioskodawców z
gmin:  Siedlec (2 wnioski), Kargowa,

Babimost i Zb¹szynek – po jednym
wniosku na kwotê 218.809 z³.

* Ma³e projekty – 51 wniosko-
dawców, którzy ubiegali siê o przy-
znanie pomocy na kwotê 346.149 z³.
Rada pozytywnie zaopiniowa³a 50
wniosków wartoœci 326501 z³. Roz-
k³ad wnioskodawców w tej grupie by³
nastêpuj¹cy: Zb¹szyñ - 21 wniosków
na sumê 145.688,84 z³, Babimost - 12
wniosków na sumê 89.560,24 z³, Kar-
gowa - 7 wniosków na kwotê
50.861,37, Trzciel - 4 wnioski za
20.630 z³, Zb¹szynek - 2 na 9.634,02
z³ i Siedlec - 2 wnioski na kwotê
12.535 z³, ponadto Stowarzyszenie
Gmin RK - 3 na sumê 17.240 z³.

Dalsze losy wniosków zale¿a³y od
akceptacji instytucji wdra¿aj¹cych, do
których nale¿a³y: Urzêdy Marsza³-
kowskie w Zielonej Górze i Poznaniu
oraz Agencje Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Gorzowie
Wlkp. i w Poznaniu. Procedura roz-
patrywania przes³anych tam wnio-
sków by³a niezwykle szczegó³owa i
bardzo wyd³u¿y³a siê. Organy te wzy-
wa³y wnioskodawców do sk³adania
ró¿norodnych wyjaœnieñ, uzupe³nia-
nia dokumentów, przedk³adania ofert
na wykonanie zamówieñ, dokonywa-
nia poprawek w zestawieniach rzeczo-
wo – finansowych, co sprawi³o, ¿e
pierwsze umowy by³y mo¿liwe do
podpisania dopiero po ponad pó³rocz-
nym okresie od z³o¿enia wniosku!

Wiêkszoœæ zadañ za³o¿onych w
projektach zosta³a ju¿ dawno zreali-
zowana, a umowy nie zdo³ano w tym
czasie podpisaæ. Lokalne grupy dzia-
³ania podejmowa³y szereg interwen-
cji zmierzaj¹cych do przyspieszenia
tych procedur, aby móc doprowadziæ
do pomyœlnego zakoñczenia . Niektó-
rzy wnioskodawcy nie mog¹c docze-

Dokoñczenie na stronie 12
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kaæ siê na pozytywn¹ decyzjê i zapro-
szenie do podpisania umowy, a tak¿e
w nat³oku piêtrz¹cych siê kolejnych
wezwañ do z³o¿enia poprawek i wy-
jaœnieñ rezygnowali z dalszej proce-
dury i wycofywali swoje wnioski. Jest
to zjawisko niezwykle niekorzystne,
wskazuj¹ce na wiele braków zarów-
no po stronie ubiegaj¹cych siê o po-
moc, jak i po stronie instytucji przyj-
muj¹cych wnioski i mo¿e mieæ zna-
cz¹cy wp³yw na dalsze powodzenie

Wspó³praca LGD Regionu Koz³a z s¹siednimi lokalnymi grupami dzia³ania

Jak upamiêtniæ walki powstañcze
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Regionu Koz³a rozpoczê³o w roku 2009 wspólnie z Lokaln¹

Grup¹ Dzia³ania KOLD oraz Grodzisk¹ Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania Leader realizacjê projektu wspó³pracy o
nazwie „Powstanie Wlkp 1918/19 – Pamiêtamy – Kontynuujemy”. Celem jest zachowanie dziedzictwa
kulturowego i historycznego obszarów wiejskich, na których by³o Powstanie Wielkopolskie oraz umo¿liwienie
rozwoju turystyki zwi¹zanej z poznawaniem miejsc historycznych Regionu.

Operacja ma za zadanie promo-
wanie wszystkich partnerów w powi¹-
zaniu z histori¹ regionu. W czasie dzia-
³añ zaplanowanych na lata 2009 - 2012
ka¿dy partner odpowiada za jedno z
zadañ, które kierowane jest do wszyst-
kich grup spo³ecznych.

G³ówne zadania do zrealizowa-
nia, które za³o¿yli sobie partnerzy to:

- zgromadzenie i utworzenie
bazy danych o szlaku pó³nocno-za-
chodnim Powstania Wielkopolskiego,

- wyznaczenie i oznakowanie
szlaku turystycznego i wydanie folde-
ru zwi¹zanego z tym szlakiem,

- oznakowanie pami¹tkowymi ta-
bliczkami mogi³ powstañców spoczy-
waj¹cych na wszystkich cmentarzach
wszystkich partnerów,

- zorganizowanie w ka¿dym roku
jednej imprezy tematycznej, zawsze w
innej LGD.

Za ka¿de zadanie odpowiedzial-
na jest inna LGD w ramach umowy
partnerskiej. Za utworzenie bazy da-
nych o Powstaniu Wielkopolskim od-
powiedzialna jest LGD Regionu Ko-

z³a, która na podstawie przes³anych
przez partnerów materia³ów utworzy
zwarty zbiór podstawowych informa-
cji o miejscach, ludziach, wydarze-
niach zwi¹zanych z powstaniem. Baza
danych bêdzie prezentowana w inter-
necie i bêdzie mo¿na j¹  uzupe³niaæ w
miarê zdobywania nowych informa-
cji. Do tego zostanie do³¹czona inte-
raktywna mapa, na której naniesione
zostan¹ dane historyczne, miejsca bi-
tew,  miejsca pamiêci, pomniki, cmen-
tarze.

Koncepcjê oznakowania szlaku
powstañczego, po którym mogliby po-
ruszaæ siê turyœci przygotuje Stowa-
rzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader.
Szlak liczy oko³o 182 km, a przez te-
ren Regionu Koz³a przebiega oko³o 50
km. Zaczyna siê od Pniew na terenie
Stowarzyszenia KOLD i biegnie przez
powiat grodziski, a koñczy siê w Kar-
gowej. Przewiduje siê oznakowanie za
pomoc¹ znaków u¿ywanych w kwa-
lifikowanej turystyce i ka¿dy z part-
nerów wykona to na swoim obszarze.
Z tej okazji bêdzie równie¿ przygoto-

wana koncepcja folderu opisuj¹cego
szlak i ka¿da LGD w zale¿noœci od
swoich potrzeb i rozeznania bêdzie
mog³a wydaæ opracowanie odpowia-
daj¹ce tej czêœci szlaku, który przebie-
ga przez jej teren.

W zwi¹zku z tym, ¿e niektóre gro-
by powstañcze s¹ ju¿ oznaczone, po-
stanowiono ujednoliciæ oznakowanie
przez wyró¿nienie grobów specjalny-
mi tabliczkami. Ka¿da z LGD zakupi
opracowane wg jednego wzoru ta-
bliczki zawieraj¹ce element krzy¿a po-
wstañczego i przy pomocy uczniów
ze szkó³ na swoim terenie dokona
oznakowania mogi³ powstañców.

Na podstawie sporz¹dzonego
przez Stowarzyszenie KOLD kalen-
darza zaplanowano zrealizowanie 4
imprez tematycznych u ka¿dego z
partnerów. Bêd¹ mia³y charakter sesji
popularno–naukowych po³¹czonych z
wystawami zdjêæoraz inscenizacji na-
wi¹zuj¹cych do miejscowych wyda-
rzeñ powstañczych. Na imprezy bêd¹
zapraszani przedstawiciele szkó³ no-
sz¹cych imiona zwi¹zane z Powsta-
niem Wlkp. Podczas ka¿dej takiej
imprezy bêd¹ rozdawane pami¹tkowe
znaczki i gad¿ety specjalnie przygo-
towane na tê okolicznoœæ.

Spotkanie podsumowuj¹ce plano-
wane jest w Kopanicy w roku 2012.
Bêdzie wówczas przeprowadzony
konkurs z nagrodami dla m³odzie¿y
szkolnej, planuje siê tak¿e wydanie
okolicznoœciowych widokówek.

Na realizacjê dzia³añ zwi¹zanych
z t¹ tematyk¹ planuje siê wydatkowa-
nie ze strony LGD Regionu Koz³a
oko³o 40 tys. z³ z dotacji unijnych.
Wniosek o finansowanie projektu
zosta³ z³o¿ony w Lubuskim Urzêdzie
Marsza³kowskim w Zielonej Górze.

SZCZEPAN SOBCZAK
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realizacji Programu PROW 2007 –
2013.

Zgodnie z podpisan¹ umow¹ na
realizacjê LSR w IV kwartale 2010
bêdzie og³aszany nabór wniosków na
kolejny rok, 2011, ale chcielibyœmy
unikn¹æ powtarzania siê sytuacji, w
których procedury s¹ przed³u¿ane po-
nad ustalone zasady. W tym celu wpro-
wadziliœmy stosowne poprawki do na-
szej LSR, które odzwierciedlaj¹ zmia-
ny w aktualnie obowi¹zuj¹cych prze-
pisach i jednoczeœnie zabiegamy po-
przez Lubusk¹ Sieæ LGD o uspraw-
nienie procesu rozpatrywania wnio-
sków przez instytucje wdra¿aj¹ce.
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Wielkie patriotyczne uniesienie i
entuzjazm towarzyszy³y Wielkopola-
nom, którzy 27 grudnia 1918 r. chwy-
cili za broñ, by pokazaæ Europie i œwia-
tu, ¿e jako kolebka polskiej pañstwo-
woœci, musz¹ te¿ przynale¿eæ do od-
radzaj¹cego siê po I wojnie œwiatowej,
a pozostaj¹cego przez wiele dziesi¹t-
ków lat w niewoli zaborców, pañstwa
polskiego.

Zaledwie kilka dni potrzebowali
powstañcy, aby bez wiêkszych strat,
opanowaæ prawie ca³y obszar histo-
rycznej Wielkopolski. Na froncie za-
chodnim g³ówne dzia³ania powstañ-
ców skoncentrowa³y siê na odcinku
zb¹szyñskim obejmuj¹cym tereny
dawnego, jeszcze z czasów rozbiorów,
powiatu babimojskiego, a obecnie to
obszar, na którym dzia³a Stowarzysze-
nie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej
Region Koz³a.

Dowództwo G³ówne ju¿ w pierw-
szych dniach walk okreœli³o zasiêg
dzia³añ powstañczych na zachodzie do
linii jezior i kana³ów obrzañskich.
Tymczasem powstanie na tym obsza-
rze rozwija³o siê samorzutnie i spon-
tanicznie i w pasie nadobrzañskim,
utworzono oddzia³y powstañcze: ko-
panicki dowodzony przez Wawrzyna
Szwaba (w jego sk³ad wchodzili
mieszkañcy m.in. Kargowej i okolicz-
nych wiosek), chobienicki dowodzo-
ny przez Józefa Kudliñskiego (w jego
sk³ad wchodzili mieszkañcy m.in.
Babimostu i okolicznych wiosek).

Kazimierz Zenkteler dowódca V
Okrêgu Wojskowego, obejmuj¹cego
odcinek zb¹szyñski frontu zachodnie-
go powstania, zdecydowa³ o koniecz-
noœci zdobycia Nowego Tomyœla i
Wolsztyna, aby stworzyæ dobr¹ pod-
stawê operacyjn¹ do ataku na Zb¹szyñ
– wielkiego, o strategicznym znacze-
niu wêz³a kolejowego, gdzie stacjo-
nowa³y liczne oddzia³y niemieckie
dysponuj¹ce dodatkowo poci¹giem
pancernym.

Za³o¿one dzia³ania operacyjne
powiod³y siê i zarówno Nowy Tomyœl,
który ju¿ 3 stycznia, jak i Wolsztyn - 5

stycznia 1919 roku zosta³y opanowa-
ne przez powstañców.

Teraz akcjê zbrojn¹, która nast¹-
pi³a niemal równolegle z natarciem na
Wolsztyn, skierowano na Zb¹szyñ.
Wprawdzie niemieckie w³adze miasta
przewidywa³y oddanie Zb¹szynia po-
wstañcom, ale w³adze wojskowe nie
zamierza³y opuœciæ miasta i aby utrud-
niæ, czy wrêcz uniemo¿liwiæ jego za-
jêcie, sprowadzi³y dodatkowe, dobrze
uzbrojone jednostki Heimatschutzu.

Dnia 4 stycznia 1919 r. dociera do
Chroœnicy kompania opalenicka do-
wodzona przez Edmunda Klemczaka.
Na wieœæ o tym w okolicznych wio-
skach polscy patrioci organizuj¹ siê w
ochotnicze oddzia³y powstañcze. Ich
zalet¹ by³a dobra znajomoœæ terenu,
choæ s³abe uzbrojenie powodowa³o, ¿e
nie zawsze mog³y byæ wykorzystywa-
ne w dzia³aniach operacyjnych.

£¹cznie w ochotniczych oddzia-
³ach walczy³o blisko 200 osób, w tym
z Chroœnicy 41 (dowódca Antoni Ta-
berski), Leœnych Domków 9 (dowód-
ca Walenty Bia³ecki), £omnicy 22
(dowódca Wac³aw Schulz, póŸniej
W³adys³aw Henicz), Nowego Dworu
13 (dowódca Jan Wachowski), Nowej
Wsi 13 (dowódca Leon Fabiœ), Perzyn
41 (dowódca Pawe³ Kostyra), Stefa-
nowa 29 (dowódca Leon Nykiel) i Za-
krzewka 30 (dowódca Kazimierz Do-
maga³a).

Edmund Klemczak - dowódca
kompanii opalenickiej sk³adaj¹cej siê
z oddzia³ów: opalenickiego, bukow-
skiego i grodziskiego, zasilonej miej-
scowymi oddzia³ami ochotniczymi -
podj¹³ decyzjê opanowania zb¹szyñ-
skiego dworca kolejowego, który by³
g³ównym niemieckim punktem opo-
ru w mieœcie. Zamiast frontalnego ata-
ku od strony Chroœnicy Edmund
Klemczak, za namow¹ Antoniego Ta-
berskiego, poprowadzi³ atak 5 stycz-
nia od strony zachodniej, obchodz¹c
Jezioro B³êdno przez Stefanowo,
Przyprostyniê, Perzyny, Now¹ Wieœ i
N¹dniê.

W N¹dni oddzia³y powstañcze
podzielono na trzy grupy i oko³o godz.
3.00 w nocy ruszy³y do ataku. Po trzy-
krotnym szturmie powstañcy opano-
wali czêœæ budynku dworcowego z
poczekalni¹, która wype³niona by³a
ludnoœci¹ cywiln¹ co stanowi³o po-
wa¿ne utrudnienie w dalszych dzia³a-
niach Polaków.

Walki trwa³y a¿ do œwitu i wów-
czas Edmund Klemczak widz¹c, ¿e
spodziewane posi³ki (kompania cho-
bienicka) nie nadci¹gaj¹, a amunicja
jest na wyczerpaniu da³ sygna³ do od-
wrotu. Decyzjê swoj¹ uzasadnia³ tak-
¿e zagro¿eniem dla ludnoœci cywilnej
przebywaj¹cej w poczekalni dworco-
wej.

Podczas walk na dworcu poleg³
Antoni Kozak z Opalenicy, 11 po-
wstañców zosta³o rannych, a kilku do-
sta³o siê do niewoli.

Po odparciu ataków powstañców
Niemcy przyst¹pili do aresztowania
kilkudziesiêciu Polaków – mieszkañ-
ców Zb¹szynia. Los ten dotkn¹³ tak¿e
lojalnego wobec Polaków burmistrza
miasta Joachima Butza. Nazajutrz
pewni siebie Niemcy rozpoczêli
ostrza³ artyleryjski Nowego Dworu.

Dowództwo G³ówne przygoto-
wywa³o nowy plan dzia³añ zmierza-
j¹cych do zajêcia kolejnych miejsco-
woœci, w tym ostatecznego opanowa-
nia Zb¹szynia. Rozkazem Kazimierza
Zenktelera – dowódcy V Okrêgu Woj-
skowego – 7 stycznia przybywaj¹ w
okolice Zb¹szynia batalion œremski
(rozlokowany w £omnicy) i kompa-
nia jarociñska (rozlokowana w No-
wym Dworze).

W dniu 10 stycznia na naradzie
w Grodzisku Wlkp. opracowano
szczegó³owy plan ataku na Zb¹szyñ.
Kompania kórnicka dowodzona przez
Stanis³awa Celichowskiego w sile 160
¿o³nierzy zaatakowaæ mia³a dworzec
kolejowy od pó³nocy. Kompania ja-
rociñska dowodzona przez Zbigniewa
Ostroroga-Gorzeñskiego w sile 150

Region w powstaniu wielkopolskim
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Region w powstaniu wielkopolskim
¿o³nierzy od wschodu. Od po³udnia,
ulicami miasta kompania bukowska
dowodzona przez Franciszka Szulca
w sile 100 ¿o³nierzy. Natomiast od za-
chodu si³y powstañcze z okolic Wolsz-
tyna dowodzone przez Stanis³awa Siu-
dê w sile 380 ¿o³nierzy. W odwodzie
pozostawa³a kompania opalenicka do-
wodzona przez Edmunda Klemczaka
w sile 200 ¿o³nierzy oraz ochotnicze
oddzia³y powstañcze sk³adaj¹ce siê z
mieszkañców okolicznych wiosek.

10 stycznia oko³o pó³nocy kom-
pania opalenicka zajê³a stanowiska do
ataku, aby utorowaæ przejœcie kompa-
nii kórnickiej przez zamieszka³e g³ów-
nie przez Niemców Strzy¿ewo. Nie-
stety, kilkakrotne próby ataku, wspo-
magane równie¿ przez ¿o³nierzy kom-
panii kórnickiej, w ogniu niemieckich
karabinów maszynowych za³amywa-
³y siê. Ostatecznie kompania kórnic-
ka nie zdo³a³a przejœæ przez Strzy¿e-
wo i zaj¹æ planowanego stanowiska
przed atakiem na dworzec kolejowy.
Fakt ten okaza³ siê brzemienny w skut-
kach i zadecydowa³ o dalszym losie
przygotowywanego z tak¹ skrupulat-
noœci¹ planu ataku na Zb¹szyñ.

Nie zwa¿aj¹c na niepowodzenie
kompani kórnickiej do wykonania
swego zadania przyst¹pi³a kompania
jarociñska. Atakuj¹cym ¿o³nierzom od
strony Nowego Dworu nie uda³o siê
niestety opanowaæ mostów kolejo-
wych. W tym samym czasie zmaso-
wany ogieñ karabinów maszynowych
powstrzyma³ atakuj¹cych ulicami
miasta ¿o³nierzy kompani bukowskiej.
Natomiast planowany atak kompani
Stanis³awa Siudy od strony zachod-
niej nie doszed³ do skutku, gdy¿ w tym
czasie toczy³ potyczkê z Niemcami
pod Kopanic¹.

Druga próba opanowania Zb¹szy-
nia zakoñczy³a siê niepowodzeniem,
gdy¿ nie zbadano dobrze terenu i nie
liczono siê z tak zdecydowanym opo-
rem nieprzyjaciela, którego si³y sztab
powstañczy faktycznie nie zna³. Zgi-

nê³o i zosta³o rannych kilkudziesiêciu
powstañców.

W sk³ad oddzia³u powstañczego
pod dowództwem Stanis³awa Siudy,
który 10 stycznia udawa³ siê z Wolsz-
tyna w kierunku Zb¹szynia wchodzi-
³y: kompania wolsztyñska w sile 120
ludzi – dowódca Stanis³aw Tomiak,
kompania wielichowska ok. 100 ludzi
– dowódca Kazimierz Szczeœniak,
kompania stêszewska ok.120 ludzi –
dowódca Szyfter oraz oddzia³ 40 po-
wstañców z Rakoniewic dowodzony
przez ¯aka. Po otrzymaniu wiadomo-
œci, ¿e Niemcy zamierzaj¹ odci¹æ im
odwrót i przeszkodziæ w ataku od za-
chodu na Zb¹szyñ Stanis³aw Siuda
zmieni³ kierunek marszu i skierowa³
oddzia³y wojskowe na Kopanicê. Jed-
noczesne uderzenie wojsk powstañ-
czych na tê miejscowoœæ zaskoczy³o
Niemców, którzy ponosz¹c du¿e stra-
ty wycofali siê w kierunku Kargowej.
Kopanica zosta³a zdobyta bez wiêk-
szych strat w³asnych.

Bezpoœrednio po zdobyciu Kopa-
nicy 60–osobowy oddzia³ Wolniewi-
cza b³yskawicznym wypadem zaj¹³
Kargowê. Nie wykorzystano jednak
tego osi¹gniêcia w zwi¹zku z przepro-
wadzan¹ wówczas reorganizacj¹ fron-
tu.

Rozochoceni dotychczasowymi
sukcesami Niemcy, po dwóch odpar-
tych atakach Polaków na Zb¹szyñ,
zaczêli ostrzeliwaæ ogniem artyleryj-
skim miejsca stacjonowania oddzia-
³ów powstañczych w £omnicy i No-
wym Dworze. 17 stycznia w po³udnie
oddzia³y niemieckie zaatakowa³y
£omnicê od strony zachodniej. Zna-
komicie przygotowana obrona wioski
przez dowódcê kompanii kórnickiej
Stanis³awa Celichowskiego doprowa-
dzi³a do wycofania siê atakuj¹cych
oddzia³ów niemieckich i zwyciêstwa
Polaków, choæ nieco przedwczesny
atak kórniczan okupiony zosta³ kilku-
nastoma zabitymi i rannymi. Niemcy
w odwecie za doznan¹ pora¿kê wie-

lokrotnie ogniem artyleryjskim ostrze-
liwali £omnicê.

Ju¿ nastêpnego dnia batalion
œremski stacjonuj¹cy w £omnicy zo-
sta³ zluzowany i wyjecha³ do swego
garnizonu. Jego miejsce zajê³a 1 kom-
pania Baonu Garnizonowego dowo-
dzona przez Franciszka Lisowskiego.

Drugi atak na £omnicê przypu-
œcili Niemcy 9 lutego. I tym razem po
zaciêtych walkach powstañcy okazali
siê zwyciêzcami, choæ poleg³o 10 ¿o³-
nierzy, 12 zosta³o rannych, a kilku do-
sta³o siê do niewoli.

W po³owie stycznia 1919 r. Do-
wództwo G³ówne podzieli³o fronty
powstania na grupê pó³nocn¹, po³u-
dniow¹ i zachodni¹. W sk³ad zachod-
niej, której dowódc¹ zosta³ Micha³ Mi-
lewski, wesz³y wszystkie oddzia³y
walcz¹ce w linii jezior i kana³ów
obrzañskich a¿ po Kopanicê.

Pod koniec stycznia 1919 r. Do-
wództwo G³ówne opracowa³o kolej-
ny plan ofensywy na froncie zachod-
nim, którego celem by³o m.in. osta-
teczne zdobycie Zb¹szynia. 25 stycz-
nia 1919 r. powstañcy zajêli Kargo-
wê, Babimost, Nowe Kramsko i Now¹
Wieœ Zb¹sk¹ co spowodowa³o znacz-
ne opóŸnienie precyzyjnie opracowa-
nej niemieckiej kontrofensywy na ar-
miê powstañcz¹. 30 stycznia wojska
niemieckie podjê³y próbê opanowania
Babimostu, która zakoñczy³a siê nie-
powodzeniem. Dopiero od 12 lutego
nast¹pi³a zmasowana niemiecka ofen-
sywa zmierzaj¹ca do opanowania Kar-
gowej, Kopanicy, Babimostu i Nowej
Wsi Zb¹skiej.

Pierwsze uderzenie skierowane
zosta³o na Kargowê, któr¹ broni³ prze-
sz³o 300-osobowy oddzia³ Kazimie-
rza Szczêœniaka. Po zaciêtym oporze
Polacy musieli opuœciæ miasto. Zde-
cydowany opór niemiecka ofensywa
napotka³a w Babimoœcie. Pomimo
wielkiego poœwiêcenia, zw³aszcza za-
³óg karabinów maszynowych, Polacy
najpierw wycofali siê z dworca kole-
jowego, a potem z samego miasta kie-

Ci¹g dalszy ze strony 13
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ruj¹c siê do Wielkiego Grójca i Cho-
bienic.

Bilans walk w obronie tych miast
by³ krwawy. Poleg³o 40 powstañców,
70 odnios³o rany, a 30 dosta³o siê do
niewoli.

13 lutego 1919 w nocy Niemcy
uderzyli na Kopanicê, ale ich atak zo-
sta³ odparty. Nie powiod³a siê woj-
skom powstañczym próba 15 lutego
odbicia, opanowanego przez Niem-
ców, przedmoœcia pod Wielkim Grój-
cem. Mimo zaanga¿owania nowych
si³ II batalionu poznañskiego Niemcy
odnieœli zwyciêstwo. Dowódca pol-
skich oddzia³ów Edmund Krause nie
chc¹c iœæ do niewoli odebra³ sobie
¿ycie. W tej potyczce zginê³o 32 po-
wstañców, a 70 zosta³o rannych. Przy-
czó³ek mostowy nie zosta³ zdobyty,
choæ sama wioska by³a w rêkach pol-
skich.

Ostatni krwawy bój na froncie za-
chodnim powstania rozegra³ siê pod
Now¹ Wsi¹ Zb¹sk¹. Niemcy chcieli
zlikwidowaæ przyczó³ek mostowy bê-
d¹cy w rêkach Polaków. 17 lutego od
strony Zb¹szynia, Babimostu i Wiel-
kiego Grójca ruszy³y niemieckie woj-
ska siedmiokrotnie przewy¿szaj¹ce

si³y powstañcze. Pomimo wielkiego
mêstwa kompanii II batalionu poznañ-
skiego pod dowództwem Korneliusza
Manna bitwa zakoñczy³a siê zwyciê-
stwem Niemców, a Polacy okupili j¹
20 poleg³ymi oraz kilkudziesiêcioma
rannymi i wziêtymi do niewoli.

Znamienne jest, ¿e walki pod
Now¹ Wsi¹ Zb¹sk¹ wydarzy³y siê ju¿
po podpisaniu 16 lutego 1919 r. rozej-
mu w Trewirze dotycz¹cego natych-
miastowego zaprzestania wszelkich
dzia³añ zbrojnych i wyznaczaj¹cego
liniê rozejmow¹.

Pomimo tak znacznych strat suk-
cesem powstañców na tym odcinku
by³o powstrzymanie szybkiego mar-
szu wojsk niemieckich na Wolsztyn i
Zb¹szyñ, a póŸniej w kierunku Pozna-
nia.

Uk³ad rozejmowy w Trewirze
ustali³ przebieg granicy polsko – nie-
mieckiej pozostawiaj¹c Babimost i
Kargowê po stronie niemieckiej. Osta-
teczny kszta³t  tej granicy wytyczy³a
Miêdzynarodowa Komisja Delimita-
cyjna, w pracach której uczestniczy³
hr. Ignacy Miel¿yñski z Chobienic, a
podpisany 28 czerwca 1919 r. Traktat
Wersalski dok³adnie okreœli³ jej prze-

bieg. Ostatecznie nie uda³o siê odro-
dzonej Polsce odzyskaæ granic utra-
conych zaborami i Babimost oraz Kar-
gowa z przyleg³ymi wioskami pozo-
sta³y nadal w pañstwie niemieckim.
Dawny powiat babimojski zosta³ po-
dzielony granic¹ pañstwow¹ na dwie
czêœci, z których 3/4 obszaru i 4/5 lud-
noœci przyznano Polsce.

Po uprawomocnieniu decyzji
Traktatu Wersalskiego Zb¹szyñ i wiele
okolicznych wiosek 17 stycznia 1920
r. powróci³ po 127 latach zaborów w
granice pañstwa polskiego.

Obszar, na którym dzia³a obecnie
Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospo-
litej Polskiej Region Koz³a by³ w po-
wstaniu wielkopolskim terenem bar-
dzo intensywnych dzia³añ wojsk po-
wstañczych i miejscem rozgrywania
siê najkrwawszych bitew na linii fron-
tu zachodniego powstania. Traktat
Wersalski nie przyniós³ upragnionej
niepodleg³oœci ca³emu temu obszaro-
wi - dopiero po II wojnie œwiatowej
cieszyæ mo¿e siê wolnoœci¹ i swobod¹
dzia³ania w integracji siedmiu gmin,
dwóch województw.

ZENON MATUSZEWSKI

Wêdkarskie wspó³zawodnictwo

Najlepsi wêdkarze w towarzystwie Adama Cukie-
ra, starosty Regionu Koz³a, który wrêczy³ im nagrody

W deszczowy poranek 3 maja, nad Kana³em Kopa-
nickim (za Ma³¹ Wsi¹) w gminie Siedlec, zebra³y siê trzy-
osobowe wêdkarskie reprezentacje gmin Regionu Koz³a,
¿eby ju¿ po raz trzeci wspó³zawodniczyæ o palmê pierw-
szeñstwa w sztuce wêdkarskiej. W strugach deszczu od-
bywa³a siê odprawa zawodników prowadzona przez go-
spodarza tego terenu Stefana Miœko z Siedlca. Po loso-
waniu sektorów i stanowisk zawodnicy rozeszli siê na
wskazane miejsce przygotowuj¹c sprzêt do po³owu. Za-
wody rozpoczêto po uprzednim 15-minutowym zanêca-
niu. Potem przez trzy godziny w ciszy, by nie sp³oszyæ
swoich trofeów, starano siê wyci¹gn¹æ z wody jak najwiê-
cej p³oci, leszczy, okonków i wzdrêg.

W po³udnie zakoñczono wêdkowanie i przyst¹piono
do pomiaru wagowego wy³owionych ryb. Najlepszy wy-
nik osi¹gn¹³ Krzysztof Weber z Kargowej, który z³owi³
ponad 3 kg ryb. Drugi by³ zawodnik ze Zb¹szynia – Ma-
rek Pszeniczka (ponad 2 kg), a trzeci te¿ kargowianin,
Andrzej Wawrzynowicz (1, 8 kg ryb). Dru¿yna z Kargo-
wej uzyska³a najlepszy wynik i zajê³a I miejsce, druga by³a

dru¿yna Ko³a nr 3 ze Zb¹szynia, a trzecie miejsce przypa-
d³o zawodnikom z Ko³a nr 2 ze Zb¹szynia. Wszystkie z³o-
wione ryby po zwa¿eniu wróci³y na powrót do rzeki. Naj-
wiêkszym trofeum by³ leszcz o wadze 800 g wy³owiony
przez K. Webera.
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I ju¿ po
wyborach...

Niedawne wybory samorz¹dowe, jak zawsze
co cztery lata, zmieni³y równie¿ sk³ad personalny
w³adz Regionu Koz³a. Zmiany s¹ spore.

Przypomnijmy, i¿ naczeln¹ w³adz¹ Regionu Ko-
z³a jest Konferencja. Ka¿da gmina ma w niej po piê-
ciu przedstawicieli, w tym  dwóch cz³onków Kapi-
tu³y oraz dwóch radnych i jednego przedstawiciela
niezale¿nej organizacji spo³ecznej. Musimy zatem
nieco poczekaæ zanim ukszta³tuje siê nowa Konfe-
rencja. Wszystkie rady musz¹ siê bowiem wpierw
ukszta³towaæ, ustaliæ swoje sprawy wewnêtrzne, ¿eby
potem móc wydelegowaæ swych przedstawicieli do
w³adz RK.

Nieco ³atwiej bêdzie jeœli idzie o sk³ad w³adz
wykonawczych RK czyli Kapitu³ê. Tworz¹ j¹ auto-
matycznie burmistrzowie/wójtowie oraz  przewod-
nicz¹cy rad miejskich/gminnych. Kto bowiem zo-
sta³ burmistrzem/wójtem i przewodnicz¹cym rady ju¿
wiemy.

Na stanowiskach burmistrzów/wójtów Regionu
dosz³o do sporych zmian, gdy¿ na siedem gmin a¿ w
czterech s¹ nowi szefowie: w Kargowej, Trzcielu,
Zb¹szyniu i Miedzichowie. Pojawili siê te¿ nowi
przewodnicz¹cy. Zatem Kapitu³a w swym nowym
sk³adzie musi siê dopiero zacz¹æ uczyæ Regionu. Na
szczêœcie s¹ w niej cz³onkowie z du¿ym sta¿em. Oto
sk³ad Kapitu³y:
Babimost: Bernard Radny - burmistrz, Henryk Pa-
ciejewski - przewodnicz¹cy rady miejskiej
Kargowa: Sebastian Ciemnoczo³owski - burmistrz,
Danuta Wiliñska-Grzesiuk - przewodnicz¹ca rady
miejskiej
Miedzichowo: Stanis³aw Piechota - wójt, Tadeusz
Kolecki - przewodnicz¹cy rady gminy
Siedlec: Adam Cukier - wójt,  Krzysztof Piecho-
wiak  - przewodnicz¹cy rady gminy
Trzciel: Maria Górna-Bobrowska - burmistrz, Jó-
zef Pihan - przewodnicz¹cy rady miejskiej
Zb¹szynek: Wies³aw Czyczerski - burmistrz Zb¹-
szynka, Jan Mazur- przewodnicz¹cy rady
Zb¹szyñ: Tomasz Kurasiñski - burmistrz, Marek
Furman - przewodnicz¹cy rady miejskiej

OD REDAKCJI
Wydaje siê - po doœwiadczeniach 15 lat istnienia Regionu

Koz³a - ¿e warto by³oby usi¹œæ w gronie kompetentnych i zaan-
ga¿owanych osób, i pomyœleæ o przysz³oœci. Wiadomo, oczywi-
œcie, ¿e zarówno Stowarzyszenie Gmin RK, jak i LGD RK maj¹
swoje strategie, zatem i cele nakreœlone na kilka lat do przodu,
jednak mimo istnienia tych¿e dokumentów przyda³aby siê re-
fleksja innego rodzaju. Byæ mo¿e du¿e zmiany personalne w
Kapitule - mamy a¿ czterech nowych wójtów/burmistrzów - spo-
woduj¹ chêæ do dyskusji.

Do tej pory brakowa³o jej bowiem na poziomie ogólnym,
wspólnym i perspektywicznym. Byæ mo¿e wynika³o to st¹d, ¿e
gminy „koŸlarskie” le¿¹ce nad Obr¹ maj¹ s³abe zaplecze inte-
lektualne. Nie ma siê co obra¿aæ, taka jest prawda. Si³y intelek-
tualne siedmiu gmin tworz¹ g³ównie urzêdnicy i to szczebla pod-
stawowego, gminnego, nastawieni raczej na wykonywanie po-
leceñ ni¿ tworzenie koncepcji. Ich uzupe³nieniem s¹ nauczyciele
i nieliczni pracownicy innych bran¿. Brak natomiast w³asnych
prawników, lekarzy, menad¿erów, ekonomistów, a tak¿e praw-
dziwych humanistów. Trudno zatem oczekiwaæ, ¿e wœród obec-
nej kadry, ¿e wœród (brzydko mówi¹c) zasobów intelektualnych
Regionu Koz³a pojawi¹ siê prawdziwi wizjonerzy i silne chary-
zmatyczne osobowoœci. A tylko takie postacie by³yby w stanie
popchn¹æ Region ku nowemu, zmieniæ jego charakter. Jest to
bardzo, bardzo potrzebne!

Dziœ ju¿ bowiem widaæ, i¿ struktura zarz¹dzania RK nie
sprawdza siê. Kapitu³a, cia³o wykonawcze z³o¿one z burmistrzów/
wójtów i przewodnicz¹cych rad, jest organem bezw³adnym.
Mog³aby i powinna istnieæ, ale raczej jako „rada nadzorcza”, a
nie organ wykonawczy. Takim cia³em zaœ powinien byæ silny pre-
zes (jak np. w strefach ekonomicznych) wraz z du¿ym zapleczem
biurowym, wiêkszym ni¿ obecnie.

Do tej pory ka¿dy z burmistrzów/wójtów dzia³a³ na rzecz
Regionu o tyle, o ile mia³a w tym interes jego gmina i on sam.
Gdy przychodzi³o do wybierania: interes RK czy gminy, zawsze
zwyciê¿a³o to, co bli¿sze cia³u, czyli samorz¹dowa koszula. Trud-
no mieæ to komuœ za z³e. Jednak skutki funkcjonowania tego me-
chanizmu powodowa³y wiele opóŸnieñ poczynaniach RK i mimo
wszystko doœæ s³ab¹ jego integracjê.

Region powinien myœleæ - jeœli tak mo¿na stwierdziæ - wspól-
nie, o wspólnej przysz³oœci i to nie tylko kulturowej, ale   tury-
stycznej i ekonomicznej. O prawdziwej integracji ponad podzia-
³ami administracyjnymi i nie baæ siê tego kroku. Ale czy dziœ jest
do tego gotowy? Czy kiedykolwiek bêdzie?

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie

Publikacja opracowana przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Regionu Koz³a wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader PROW
na lata 2007 -2013
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