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PRZYSZ£OŒÆ LEADERA 
A NASZA SPRAWA

W przysz³ym roku koñczy siê teoretycznie realizacja 
projektów europejskich w ramach okresu finansowania 
2007–2013. Poniewa¿, jak to u nas zawsze bywa, wdra¿anie 
programów europejskich finansowanych ze wspomnianego 
rozdania siê opóŸni³o, Lokalne Grupy Dzia³ania realizuj¹ 
i rozliczaj¹ swój projekt do czerwca 2015 roku. Nie zmienia 
to faktu, i¿ rozpoczê³y siê ju¿ prace nad przysz³ym bud¿etem 
UE i tym samym nad wdra¿aniem programów europejskich 
na lata 2014 – 2020. Dyskusje i spory trwaj¹ zwa¿ywszy na 
obecny kryzys. 

dokoñczenie na stronie 8

APEL O POMOC 
W PRZEPROWADZENIU 

OPERACJI PT.: 
"ZNAKOWANIE MOGI£ 
POWSTAÑCÓW WLKP."

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Regionu Koz³a 
w ramach realizowanego projektu wspó³pracy pt.: Pow-
stanie Wlkp. 1918/19 – Pamiêtamy – Kontynuujemy” 
przystêpuje do oznakowania mogi³ powstañców specjalnym 
medalem „Powstaniec Wielkopolski”. Czynnoœæ ta bêdzie 

prowadzona na wszystkich 
cmentarzach le¿¹cych 

w obrêbie Regionu 
Koz³a, na grobach 

tych powstañców, 
które nie zosta³y 
jeszcze oznako-
wane. Nasze Sto-
warzyszenie dy-
sponuje wykaza-
mi powstañców 
i zasobem medali, 
które bêdziemy 

mogli przekazaæ 
rodzinom w celu 

oznaczenia mogi³.
dokoñczenie na stronie 10

„

BUDOWA KOMPLEKSU 
SPORTOWO – 

REKREACYJNEGO 
W ROGOZIÑCU

W Rogoziñcu dziêki wspólnemu wysi³kowi powsta³o 
jedno z atrakcyjniejszych miejsc wypoczynku i rekreacji 
w Gminie Zb¹szynek. W dniu 3 wrzeœnia 2011 roku uro-
czyœcie otwarto i przekazano do u¿ytku Centrum Sportowo 
Rekreacyjne. Plac po dawnej sali wiejskiej oraz staw 
przeciwpo¿arowy zosta³y zagospodarowane z inicjatywy 
mieszkañców wsi, z pani¹ so³tys Gra¿yn¹ Znamirowsk¹-
Szwarc i rad¹ so³eck¹ na czele.

dokoñczenie na stronie 9

INWESTYCJE 
SPORTOWO – 

REKREACYJNE 
W KARGOWEJ

W dniu 10 wrzeœnia 2011 roku nast¹pi³o oficjalne oddanie 
do u¿ytku kompleksu boisk sportowych, które zosta³y 
wybudowane w ramach programu Moje Boisko – Orlik 
2012. Zespó³ boisk powsta³ obok Zespo³u Szkolno – 
Przedszkolnego im. Kpt. Wiêckowskiego w Kargowej.

dokoñczenie na stronie 5
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WYKORZYSTANIE ŒRODKÓW W RAMACH 
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
NA TERENIE REGIONU KOZ£A. PRZEBIEG  
NABORÓW W LATACH 2009 – 2011

W lutym 2012 roku zakoñczy³ siê ju¿ czwarty nabór 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 – 
2013. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e nasza Lokalna Grupa Dzia³ania 
sprawnie realizuje swoje za³o¿enia okreœlone strategi¹ 
rozwoju (LSR), a wnioskodawcy z regionu powinni byæ 
zadowoleni z mo¿liwoœci uzyskania znacz¹cej pomocy na 
realizowane przez siebie operacje. I chocia¿ do zakoñczenia 
ca³ego programu pozosta³y jeszcze prawie trzy lata, to ju¿ 
dzisiaj mo¿na uznaæ, ¿e zbli¿amy siê do koñca w zakresie  
zaanga¿owania œrodków przeznaczonych na poszczególne 
dzia³ania w ramach PROW 2007 – 2013. Pozostan¹ jeszcze 
co prawda dwie mo¿liwoœci ubiegania siê o wsparcie 
w ramach tzw. Ma³ych projektów oraz Odnowy i rozwoju 
wsi (na jesieni 2012r. oraz na wiosnê 2013r.), ale znacznie 
zmniejszy siê iloœæ œrodków, jakimi bêdziemy dysponowaæ. 
Mo¿na zatem pokusiæ siê o czêœciow¹ analizê dotych-
czasowego przebiegu wdra¿ania Lokalnej Strategii Rozwoju 
na udzielanie pomocy w zakresie czterech dzia³añ, tj. Two-
rzenia i rozwoju mikroprzedsiêbiorstw, Ró¿nicowania w kie-
runku dzia³alnoœci nierolniczej, Odnowy i rozwoju wsi oraz 
tzw. Ma³ych projektów. W ca³ym okresie realizacji programu 
PROW 2007 – 2013 do dyspozycji naszego Stowarzyszenia 
mieliœmy wyznaczone nastêpuj¹ce wysokoœci limitów œrod-
ków na poszczególne operacje:
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw – 869 289,75z³
2. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej – 

682 080,00z³
3. Odnowa i rozwój wsi – 3 404 700,00z³
4. Ma³e projekty – 1 148 364,00z³

Po trzech naborach wykorzystanie œrodków na poszcze-
gólne operacje przedstawia siê nastêpuj¹co:
! Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw

! Ró¿nicowanie kierunku dzia³alnoœci nierolniczej

! Odnowa i rozwój wsi

! Ma³e projekty

Zaprezentowane w powy¿szych tabelach kwoty zaan-
ga¿owanych na poszczególne operacje œrodków zosta³y 
ustalone na podstawie z³o¿onych wniosków do organu 
wdra¿aj¹cego. Nie s¹ to jednak wielkoœci, które mo¿na uznaæ 
za ostateczne, gdy¿ na etapie weryfikacji wniosków nastê-
puj¹ zazwyczaj czêste korekty. Proces ten trwa bardzo d³ugo, 
przekracza zazwyczaj okres pó³roczny, wiêc przy ostatnim 
naborze mo¿e siê okazaæ, ¿e mamy do dyspozycji wiêksze 
kwoty ni¿ to by wynika³o z opracowanego planu. W tej 
sytuacji zapewne niezbêdne bêdzie ustalenie dodatkowego 
naboru lub w³¹czenia pozosta³ych jeszcze kwot do puli 
w ostatnim rozdaniu.

Aktywnoœæ mieszkañców w zakresie ubiegania siê 
o okreœlony rodzaj pomocy, w tym tak¿e aktywnoœæ samo-
rz¹dów poszczególnych gmin Regionu Koz³a ilustruje 
poni¿sze zestawienie:

Wykorzystanie ³¹czne œrodków na operacje w zakresie: 
Mikroprzedsiêbiorstwa, Ró¿nicowanie, Ma³e projekty, Odnowa wsi

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e najbardziej 
aktywni beneficjenci pochodz¹ z gmin: Siedlec, Zb¹szyñ 
i Kargowa. W poszczególnych dzia³aniach aktywnoœæ 
mieszkañców poszczególnych gmin RK kszta³tuje siê 
nastêpuj¹co: 
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw – dominuj¹ 

wnioskodawcy z gminy Siedlec - 6 wniosków na kwotê 
266 691z³.

2. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej: 
28 wnioskodawców z gminy Siedlec na kwotê 454 698z³

3. Ma³e projekty: 36 wniosków z gminy Zb¹szyñ na kwotê 
188 538z³

4. Odnowa i rozwój wsi : gmina Zb¹szyñ - 4 wnioski na 
kwotê 490 110z³

W ostatnim naborze, który zakoñczy³ siê w dniu 20 lutego 
2012r., przeznaczono na operacje z zakresu tzw. Ma³ych 
projektów kwotê 251 240,67z³, a na Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiêbiorstw – 349 599,60z³. Organ decyzyjny – 
Rada Lokalnej Grupy Dzia³ania Regionu Koz³a zakwa-
lifikowa³a do dofinansowania 31 wniosków z zakresu 
ma³ych projektów na kwotê 211 906,94z³ oraz 1 wniosek 
z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw na 
kwotê 100 000z³. 
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BUDOWA I WYPOSA¯ENIE CENTRUM KULTURY 
I FOLKLORU W D¥BRÓWCE WLKP.

W sierpniu 2010 roku dokonano 
uroczystego oddania do u¿ytku Centrum 
Kultury i Folkloru w D¹brówce Wlkp. 
W ten sposób umo¿liwiono miesz-
kañcom tej najwiêkszej wsi w gm. 
Zb¹szynek korzystanie z nowoczeœnie 
urz¹dzonej i dobrze wyposa¿onej Sali, 
w której bêdzie mo¿na prezentowaæ 
wzbogacon¹ ofertê kulturaln¹ wsi 
D¹brówka Wlkp. oraz ca³ego Regionu 
Koz³a. W wyniku realizacji projektu 
z dofinansowaniem z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007– 
2013 w wysokoœci 50% kosztów kwali-
fikowanych (284 428,00z³), powsta³ 
nowy obiekt przy Szkole Podstawowej 

wraz z instalacjami wewnêtrznymi oraz 
wyposa¿eniem (sto³y, krzes³a, sprzêt 
audio wideo). Ca³kowita wartoœæ 
projektu wynios³a 686 695,19z³. 

Wykonawc¹ inwestycji by³ Zak³ad 
Ogólnobudowlany Piotra Przyby³y 
z Chobienic.

INWESTYCJE GMINY ZB¥SZYÑ W 2011
Rok 2011 nale¿a³ niew¹tpliwie do 

wyj¹tkowych i udanych pod wzglêdem 
inwestycji realizowanych na terenie 
Gminy Zb¹szyñ. Prace za niemal 10 
milionów z³otych zosta³y zrealizowane 
przez Urz¹d Miejski w Zb¹szyniu, 
wœród najwa¿niejszych zadañ wy-
mieniæ nale¿y:
1. Inwestycje w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-13:
a. Budowa sieci kanalizacji sani-

tarnej w ramach projektu: 
Ochrona wód jeziora B³êdno - 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w Nowej Wsi oraz Nowej Wsi 
Zb¹skiej - zrealizowano prace za 
2 193 834,50z³, co stanowi oko³o 
50% przedsiêwziêcia.

b. Remont boisk w miejscowoœci 
N¹dnia i £omnica oraz prze-
budowa z rozbudow¹ sali wiej-
skiej w Nowej Wsi Zb¹skiej - zre-
alizowano prace za 677 446,45z³, 
co stanowi oko³o 75% przedsiê-
wziêcia.

2. Inwestycje realizowane w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2007-13:
a. Zakoñczono prace dotycz¹ce bu-

dowy œcie¿ki rowerowej na trasie 
Zb¹szyñ – N¹dnia oraz rozbu-
dowano infrastrukturê rekrea-
cyjn¹ na pla¿y miejskiej w Zb¹-

szyniu. Wspomniane prace kosz-
towa³y 1 870 056,63z³.

b. Rozpoczêto realizacjê projektów 
wieloletnich tj. „Termomoder-
nizacjê obiektów u¿ytecznoœci 
publicznej w gminie Zb¹szyñ - 
Szko³y Podstawowej i Gimna-
zjum w Chroœnicy, który zostanie 
zakoñczony w roku 2012 oraz 
„Rozbudowê sieci kanalizacji 
sanitarnej w Zb¹szyniu wraz 
z budow¹ sieci kanalizacji sani-
tarnej w N¹dni”, który zostanie 
zakoñczony w roku 2013.

3. Dziêki programowi pn. Budowa 
pe³nowymiarowych p³yt pi³kar-
skich ze sztuczn¹ nawierzchni¹ 
gmina Zb¹szyñ zamknê³a swoj¹ 
niechlubn¹ historiê dotycz¹c¹ budo-
wy stadionu miejskiego. W ramach 
zadania o wartoœci 2 437 430,36z³ 
zbudowano pe³nowymiarowe bo-
isko, zaplecze sanitarno – socjalne, 
drogê dojazdow¹ oraz uporz¹d-
kowano teren przylegaj¹cy do 
boiska.

4. W ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011 za kwotê 486 320,02z³ prze-
budowano drogê gminn¹ Nowy 
Dwór – Wierzchaczewo.

5. Inwestycj¹ realizowan¹ z wyko-
rzystaniem kredytu preferencyj-
nego udzielonego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodo-

wiska w Poznaniu by³a Budowa  sie-
ci kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
Przysió³ki w Zb¹szyniu  - zreali-
zowano prace za 959 646,40z³, co 
stanowi 86,31% przedsiêwziêcia. 
Uruchomienie przedmiotowej in-
westycji zaplanowano na miesi¹c 
maj 2012r.

Obok wy¿ej wymienionych w roku 
2011 realizowano wiele tzw. drobnych 
inwestycji, w tym remontowych, które 
w sposób znacz¹cy przyczynia³y siê do 
poprawy warunków ¿ycia miesz-
kañców gminy. Wymieniæ nale¿y tutaj 
remont drogi w Perzynach, budowê 
drogi na osiedlu Na Kêpie, przebudowê 
drogi gminnej w Strzy¿ewie, u³o¿enie 
p³yt drogowych w N¹dni, remont 
nawierzchni na ul. Garbarskiej w Zb¹-
szyniu, wykonanie sieci wodoci¹gowej 
na osiedlu Przysió³ki w Zb¹szyniu, 
oœwietlenie na ulicach Leœnej i Fol-
warcznej w Zb¹szyniu oraz osiedlu 
Ustronie w Przyprostyni.

Rok 2012 zapowiada siê równie 
pracowity dla Samorz¹du lokalnego, 
wœród najwa¿niejszych kierunków 
inwestycyjnych wskazaæ nale¿y prace 
zwi¹zane z budow¹ kanalizacji oraz 
budow¹ dróg lokalnych, planuje siê ¿e 
do koñca bie¿¹cego roku zbudowanych 
zostanie a¿ 4 kilometry nowych dróg.

Kamil Sieratowski

RELIZACJE

W roku 2011 zosta³ z³o¿ony 
wniosek o dofinansowanie tej inwe-
stycji na wykonanie instalacji klima-
tyzacji w budynku Centrum. Gmina 
ubiega siê o kwotê 60 358z³ w ramach 
œrodków przeznaczonych w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007– 
2013 w zakresie „Odnowy wsi” za 
poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
³ania Regionu Koz³a. Wniosek otrzy-
ma³ ju¿ pozytywn¹ opiniê Rady 
Stowarzyszenia LGD RK na posie-
dzeniu w dniu 25 listopada 2011 roku 
i zosta³ skierowany do Urzêdu 
Marsza³kowskiego w Zielonej Górze.
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ROK 2011 W GMINIE BABIMOST !
Podobnie jak w wielu poprzednich latach, tak i w 2011 roku Gmina Babimost zrealizowa³a wa¿ne 
dla lokalnej spo³ecznoœci inwestycje. Otrzyma³a tak¿e szereg nagród i wyró¿nieñ zarówno na szcze-
blu krajowym jak i regionalnym oraz z³o¿y³a kilka wniosków o dofinansowanie nastêpnych pro-
jektów ze œrodków Unii Europejskiej.

Od pocz¹tku 2011 roku funkcjonuje 
rozbudowana i zmodernizowana, 
nowoczesna oczyszczalnia œcieków 
w Babimoœcie, spe³niaj¹ca wszystkie 
normy i wymogi ochrony œrodowiska. 
W tym samym czasie, kiedy przebiega³ 
remont oczyszczalni, zbudowano 
ruroci¹gi t³oczne – dosy³owe o d³u-
goœci ok. 7,5 km. Umo¿liwi³o to skana-
lizowanie wszystkich miejscowoœci 
i by³o uwieñczeniem tej niezwykle 
wa¿nej inwestycji w gminie. 

W ubieg³ym roku wyremontowano 
i oddano do u¿ytku kolejne, po 
Podmoklach Ma³ych, Podmoklach 
Wielkich i Starym Kramsku, dwie sale 
wiejskie – w Kolesinie i Laskach. 
W Kolesinie dobudowano pomieszcze-
nie kuchenne i zaplecze sanitarne, 
wykonano podjazd dla niepe³nospraw-
nych, wentylacjê, ocieplenie i elewacjê 
na nowej czêœci obiektu, wymieniono 
stolarkê, przeprowadzono roboty insta-
lacyjne. Sala w Laskach wzbogaci³a siê 
o dobudowan¹ scenê. Wykonano now¹ 
instalacjê elektryczn¹, grzewcz¹, wo-
doci¹gow¹ i sanitarn¹. Zmieniono 
pokrycie dachowe, wykonano nowe 
toalety, elewacjê, podjazd dla niepe³no-
sprawnych, parking oraz ocieplono bu-
dynek.

Do jednej z wa¿niejszych ubieg³o-
rocznych inwestycji zaliczyæ mo¿emy 
rozbudowê i przebudowê ulicy w Kole-
sinie, która ³¹czy drogi powiatow¹ 
i wojewódzk¹. Inwestycja wykonana 
zosta³a dla usprawnienia komunikacji 
i zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa 
jej u¿ytkowników. Zadanie zrealizowa-
no w okresie od 07.10.2011r. do 
30.11.2011r. czyli w nieca³e dwa 
miesi¹ce.

Kolejn¹ istotn¹ inwestycj¹, która 
z pewnoœci¹ u³atwi ¿ycie wielu miesz-
kañcom naszej gminy by³a rozbudowa 
budynku Gminnego Oœrodka Zdrowia 
w Babimoœcie polegaj¹ca na budowie 
windy. Jej brak ogranicza³ mo¿liwoœci 
korzystania z zabiegów rehabilitacyj-
nych szczególnie osobom starszym 
i niepe³nosprawnym. Wychodz¹c na-
przeciw potrzebom spo³ecznym dobu-
dowana zosta³a winda zewnêtrzna wraz 

ze sterowni¹ oraz pomieszczeniem 
technicznym dla jej obs³ugi. Powsta³a 
równie¿ szatnia, a jeden z sanitariatów 
zosta³ przystosowany do obs³ugi osób 
niepe³nosprawnych. W wyniku prze-
prowadzonej inwestycji pacjenci uzys-
kali lepszy dostêp do gabinetu rehabili-
tacyjnego, stomatologicznego, labora-
torium oraz poradni „K”.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e na 
budynku Gminnego Oœrodka Zdrowia 
w Nowym Kramsku wymieniono po-
krycie dachowe, a tak¿e przeprowa-
dzono inne prace dekarskie, blachar-
skie, ciesielskie i murarskie. £¹czna 
powierzchnia pokrycia dachu dachów-

2k¹ wynosi 228 m . Dziêki temu obiekt 
nabra³ nowego, ³adniejszego wygl¹du 
a przede wszystkim zabezpieczony zos-
ta³ przed opadami deszczu i œniegu. 

W 2011 roku podobnie jak i w 
poprzednich latach, Gmina Babimost 
zosta³a wielokrotnie wyró¿niana przez  
znacz¹ce instytucje w województwie, 
regionie i kraju.

W og³oszonym w lipcu przez 
„Rzeczpospolit¹” ogólnopolskim ran-
kingu samorz¹dów, Babimost, podob-
nie jak w poprzednich latach znalaz³ siê 
w œcis³ej krajowej czo³ówce. W ogól-
nym rankingu wœród gmin miejsko – 
wiejskich zaj¹³ 15 miejsce, a w ran-
kingu „Innowacyjny samorz¹d” – 
5 miejsce w kraju. 

W kolejnym ogólnopolskim  kon-
kursie zatytu³owanym „Laur gospodar-
noœci” gmina zajê³a jedno z czo³owych 
miejsc, a wyniki zosta³y og³oszone 
w czerwcu podczas uroczystej Gali na 
zamku Królewskim w Warszawie.

Kapitu³a Konkursu ocenia³a zg³o-
szone przez gminy projekty pod 
wzglêdem ich ci¹g³oœci, skali i efek-
tywnoœci na przestrzeni dwóch lub 
czterech lat w zale¿noœci od kategorii 
konkursowej. Do fina³u by³o nomi-
nowanych po 10 projektów z ka¿dej  
kategorii. Gmina Babimost zosta³a wy-
ró¿niona w kategorii Rozwój kapita³u 
spo³ecznego . 

Tak¿e w czerwcu 2011r. Gmina Ba-
bimost zosta³a wyró¿niona presti¿o-
wym tytu³em „Sportowa Gmina 2011”. 
Wyró¿nienia w tym konkursie przy-
znawane s¹ w ramach programu 
Budujemy Sportow¹ Polskê . Inicja-

torem trzeciej ju¿ edycji tego konkursu 
by³ Polski Klub Infrastruktury Spor-
towej.

W sobotê 21 listopada 2011 roku 
w £agowie podsumowana zosta³a III 
i IV Edycja Rankingu Gmin Woje-
wództwa Lubuskiego, organizowa-
nego przez Urz¹d Marsza³kowski 
Województwa Lubuskiego oraz Stowa-
rzyszenie Dialog – Wspó³praca – 
Rozwój z Zielonej Góry. W klasyfikacji 
generalnej Babimost znalaz³ siê na III 
miejscu. 

„
”

„ ”

SPRAWOZDANIE
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Ostatni¹ nagrod¹, z której dumni 
jesteœmy wszyscy, ale najbardziej 
mieszkañcy Podmokli Ma³ych, jest 
uzyskanie tytu³u „Najpiêkniejsza Wieœ 
Lubuska”.

W dniu 26 paŸdziernika 2011 roku 
w Sali Kolumnowej Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze nast¹pi³o rozstrzyg-
niêcie  konkursu, którego organizatorem 
by³ Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Woje-
wództwa Lubuskiego, a wspó³organi-
zatorami: Departament Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzê-
dzie Marsza³kowskim Województwa Lu-

INWESTYCJE SPORTOWO – 
REKREACYJNE W KARGOWEJ

Kompleks ten posiada dwa ogro-
dzone i oœwietlone boiska ze sztuczn¹ 
nawierzchni¹. Jedno z boisk pi³kar-
skich pokryte jest sztuczn¹ traw¹ 
o wymiarach 30 x 62 metry s³u¿y do 
grania w pi³kê no¿n¹. Natomiast drugie 
wielofunkcyjne, na którym mo¿na graæ 
miêdzy innymi w siatkówkê lub 
koszykówkê ma wymiary 19,1 x 32,1. 
Ca³kowity koszt tego przedsiêwziêcia 
to 535 340,65 z³otych. Inwestycja ta 
zosta³a dofinansowana ze œrodków 
Województwa Lubuskiego, Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Ponadto 
gminie zosta³a przyznana pomoc 
finansowa w ramach dzia³ania „Odno-
wa i rozwój wsi” objêtego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013.

Patronem zespo³u boisk zosta³ nie-
¿yj¹cy aktor i honorowy obywatel Gmi-
ny Kargowa Maciej Koz³owski. Aktor 
by³ fanem pi³ki no¿nej, bezintere-
sownie wspiera³ swoj¹ osob¹ ró¿ne 

inicjatywy sportowe poszerzaj¹ce za-
mi³owanie do pi³ki no¿nej wœród 
ró¿nych grup ludzi.

Wybudowany nowoczesny kom-
pleks boisk sportowych dostêpny jest 
bezp³atnie i s³u¿y m³odszym i starszym 
mieszkañcom gminy oraz mi³oœnikom 
sportu i rekreacji. 

Oprócz tych obiektów sportowych, 
wybudowanych z udzia³em œrodków 
z Programu aktywizacji Obszarów 
Wiejskich w ramach dzia³ania 413 
Wdra¿anie lokalnych strategii roz-
woju, nad Obrzyc¹, w miejscu daw-
nego k¹pieliska zosta³ urz¹dzony  teren 
rekreacji i wypoczynku. To kolejna 
cenna inwestycja maj¹ca na celu 

dokoñczenie ze strony 1

poszerzenie mo¿liwoœci wypoczynku 
i rekreacji mieszkañców Kargowej 
oraz turystów.

Aby umo¿liwiæ przyjemny pobyt 
uporz¹dkowano brzeg rzeki i wyko-
nano pla¿ê, na któr¹ nawieziono 700 
ton piasku. Wokó³ pla¿y powsta³y 
miejsca do odpoczynku z piêcioma 
altanami ogrodowymi wraz ze sto³ami 
i ³awkami. Wykonano i ustawiono 
szeœæ kompletów sto³ów z ³awkami. 
Dla najm³odszych mieszkañców po-
wsta³a piaskownica. Na rzece wybu-
dowano pomost drewniany o d³ugoœci 
16m i szerokoœci 1,50m, do którego 
mo¿na przycumowaæ kajakiem. Nie-
opodal pla¿y znajduje siê równie¿ 
przygotowane miejsce na ognisko. Nie 
zapomniano o pla¿owiczach i turystach 
zmechanizowanych, którzy mog¹ 
korzystaæ z przygotowanych miejsc 
postojowych dla samochodów osobo-
wych. Kompleks rekreacyjny posiada 
tak¿e miejsce na biwak.

Opracowa³: Roman Leszczyñski

RELIZACJE

buskiego, Lubuski 
Oœrodek Doradztwa 
Rolniczego w Kal-
sku, Lubuska Izba 
Rolnicza. Patronat 
objê³a Pani Marsza-
³ek El¿bieta Polak. 
Do konkursu przy-
st¹pi³o 30 wsi woje-
wództwa,  które  
mog³y siê pochwa-
liæ szczególnymi 
walorami i osi¹g-
niêciami. Zwyciê-
¿y³y Podmokle Ma-
³e i otrzyma³y w na-
grodê bon na kwotê 
8 000z³. Jak podano w uzasadnieniu 
werdyktu: „Mieszkañcom wspólnym 
zaanga¿owaniem i prac¹ uda³o siê 
stworzyæ muzeum (Skansen maszyn 
i urz¹dzeñ rolniczych – dop. Z.W.), izbê 
pamiêci, remizê stra¿ack¹, œwietlicê. 
Bardzo charakterystyczny, dodaj¹cy 
niepowtarzalnego klimatu jest równie¿ 
zakupiony i odnowiony wiatrak, który 
widaæ ju¿ od wjazdu do Podmokli 
Ma³ych. Dum¹ tej miejscowoœci jest 
równie¿ kultywowana przez wszystkich 
mieszkañców tradycja i zwyczaje”.

W najbli¿szym czasie realizowaæ 
bêdziemy szereg kolejnych projektów: 
budowê bie¿ni lekkoatletycznej przy 

Centrum Sportu i Rekreacji, remont 
i modernizacjê œwietlicy wiejskiej 
w Nowym Kramsku, remont i moder-
nizacjê Gminnego Oœrodka Kultury 
w Babimoœcie, budowê budynku 
zaplecza socjalno–technicznego na 
boisku sportowym przy CSiR, budowê 
placów zabaw i boiska wielofunk-
cyjnego na terenie Gminy. Spokojn¹ 
i konsekwentn¹ prac¹ chcemy popra-
wiaæ wizerunek miejscowoœci i regio-
nu, aby ¿ycie nas wszystkich naszych 
mieszkañców stawa³o siê ³atwiejsze 
i przyjemniejsze.

Zbigniew Woziñski
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UDOGODNIENIA DLA TURYSTÓW W GMINIE 
KARGOWA
W ubieg³ym roku (2011) Gmina Kargowa z³o¿y³a za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania 
Regionu Koz³a dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych 
strategii rozwoju dla ma³ych projektów.

Pierwszy wniosek pod nazw¹: 
O Z N A K O WA N I E  S Z L A K U  
TURYSTYCZNEGO „SZLAK BEZ 
KOÑCA” dotyczy³ przyznania po-
mocy w kwocie 4 617,80z³, natomiast 
wartoœæ ca³ego projektu wynios³a 
8 811,40z³.

Projekt przyczyni³ siê do rozwoju 
turystyki na obszarze 2 gmin: Gminy 
Kargowa oraz Gminy Siedlec poprzez 
oznakowanie oraz sporz¹dzenie doku-
mentacji technicznej i mapki – folderu 
dla szlaku turystycznego „Szlak bez 
koñca”.

Poprzez oznakowanie szlaku tury-
stycznego „Szlak bez koñca” istnieje 
mo¿liwoœæ spêdzania wolnego czasu 
podczas sobotnio–niedzielnego relak-
su dla mieszkañców gmin Regionu 
Koz³a. Po³o¿ony jest on z dala od 
g³ównych szlaków komunikacyjnych. 
Przebiega przez Kargowê, Chwalim, 
Wojnowo, Linie, W¹chabno, Ma³¹ 
Wieœ oraz Kopanicê. Piesz¹ wêdrówkê 
mo¿na rozpocz¹æ w dowolnym miejscu 
(mo¿na te¿ t¹ trasê przejechaæ rowe-
rem). Pod¹¿aj¹c szlakiem mamy 
mo¿liwoœæ integrowania siê z przyrod¹ 
i napotykania rzadkich przedstawicieli 
fauny.

Szlak jest ³atwy, bezpieczny i za-
chwyca piêknymi widokami. Prze-
chodzi lasami oraz nad 5 jeziorami: 
piêknym ma³ym jeziorkiem Zacisze 
usytuowanym w lesie w pobli¿u Chwa-
limia, obok Jeziora Wojnowskiego, 
wzd³u¿ Jeziora Liny i Ma³e Liny 
(obydwa bogate w ryby) oraz obok 

jeziora W¹chabno. Przebycie tego 
szlaku mo¿liwe jest tak¿e rowerem.

Umowa na tê operacjê zosta³a pod-
pisana przez przedstawiciela Samo-
rz¹du Województwa Lubuskiego oraz 
burmistrza Kargowej w dniu 14 lutego 
2012r. Szlak jest ju¿ oznakowany. 
Mapkê planuje siê wydaæ na prze³omie 
kwietnia/maja 2012r.

Drugi projekt pod nazw¹: 
PRZYGOTOWA NIE AUDIO-
P R Z E W O D N I K A  T U R Y-
STYCZNEGO NA TELEFON 
KOMÓRKOWY – PO SZLAKU 
TURYSTYCZNYM „SZLAK BEZ 
KOÑCA” dotyczy³ wniosku o przy-
znanie pomocy na kwotê 6 843,93z³. 
Wartoœæ ca³ego projektu natomiast 
wynios³a 11 617,05z³

Celem projektu jest rozwój i pro-
mocja turystyki na obszarze 6 gmin RK 
poprzez wydanie innowacyjnej formy 
promowania turystyki jakim jest audio-
przewodnik na telefon komórkowy.

Innowacyjny sposób promowania 
turystyki, jakim jest wydanie audio-
przewodnika na telefon komórkowy 
jest now¹ form¹ promocji turystyki 
w regionie. Uwzglêdnia potrzeby 
spo³eczeñstwa informacyjnego, ponie-
wa¿ zostanie umieszczony na witrynie 
RK www.regionkozla.pl oraz na 
wszystkich stronach gmin, które 
wchodz¹ w sk³ad stowarzyszenia 
Regionu Koz³a. Ka¿dy turysta bêdzie 
móg³ pobraæ audioprzewodnik na swój 
telefon komórkowy. 

Daj¹c tak¹ mo¿liwoœæ mieszkañcom 
naszego regionu oraz turystom z ca³ego 
kraju na pewno zachêci siê niejednego 
amatora szlaków turystycznych do 
spêdzania wolnego czasu z przyrod¹ 
wœród lasów, piêknych jezior i krajobra-
zów. Trasa z audioprzewodnikiem mo¿e 
byæ doskona³¹ okazj¹, gdzie mo¿na 
po³¹czyæ wypoczynek, sport i edukacjê. 
Na trasie mo¿na organizowaæ gry 
i zabawy sportowe, ucz¹c siê bawi¹c 
oraz namacalnie poznaj¹c przyrodê. 
Audioprzewodnik poprawi atrakcyjnoœæ 
naszego regionu, co z pewnoœci¹ przy-
czyni siê do rozwoju ruchu turystyczne-
go. Zaletami audioprzewodnika na tele-
fon komórkowy s¹ jego nowoczesnoœæ, 
innowacyjnoœæ, a ³atwoœæ w rozpow-
szechnianiu sprawia, ¿e mo¿emy go 
pobraæ praktycznie z ka¿dego miejsca 
na œwiecie i to bezp³atnie! Korzystanie 
z niego nie wymaga po³¹czenia z Inter-
netem i sieci¹ komórkow¹, tote¿ mo¿na 
z nim spokojnie spacerowaæ po lesie. 
W przewodniku znajdzie siê mapa trasy 
oraz ilustrowane zdjêciami opisy cie-
kawych miejsc takich, jak jeziora, 
zabytkowe drzewa, piêkne krajobrazy 
itp. Atrakcj¹ s¹ komunikaty g³osowe 
wypowiadane przez lektora, które 
automatycznie w³¹czaj¹ siê w momen-
cie zbli¿ania do interesuj¹cych miejsc.

Audioprzewodnik w postaci pliku 
bêdzie mo¿na pobraæ (nieograniczon¹ 
iloœæ) ze stron wchodz¹cych w sk³ad 
Stowarzyszenia Region Koz³a (tj. 
www.babimost.pl, www.kargowa.pl, 
www.siedlec.pl, www.trzciel.pl, 
www.zbaszyn.pl, www.zbaszynek.pl 
oraz www.regionkozla.pl.) Plik ten 
wraz z instrukcj¹ instalacji i u¿ytko-
wania bêdzie umieszczony na powy¿-
szych witrynach internetowych w dzia-
le turystyka  lub agroturystyka . 

Plik mo¿na aktywowaæ na wiêk-
szoœci telefonów komórkowych. Insta-
lacja audioprzewodnika jest prosta 
i intuicyjna. Po jego uruchomieniu 
uka¿¹ siê zdjêcia ciekawych miejsc na 
szlaku i opisy czytane przez lektora. 
Aplikacja ta bêdzie udostêpniona 
bezp³atnie. 

Opracowa³: Micha³ Jaskulski

„ ” „ ”
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Babimost - Kargowa - Siedlec - Trzciel - Zb¹szynek - Zb¹szyñ

Dobiega koñca realizowany od 2009 
roku wspólny projekt wspó³pracy  Sto-
warzyszenia KOLD, Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej oraz LGD Regionu 
Koz³a pod nazw¹: ”Powstanie Wlkp. 
1918/19 – Pamiêtamy – Kontynuujemy”. 
W tym roku we wrzeœniu odbêd¹ siê 
w Kopanicy ju¿ ostatnie imprezy zwi¹-
zane z tym projektem oraz sesja podsu-
mowuj¹ca trzyletni okres wspó³pracy 
partnerów tego przedsiêwziêcia. W Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Regionu Koz³a 
uwzglêdniono zrealizowanie trzech pro-
jektów wspó³pracy, w zwi¹zku z czym 
obecnie przygotowujemy siê do podjêcia 
kolejnego dzia³ania. Pod uwagê bie-
rzemy mo¿liwe do przeprowadzenia dwa 
tematy dalszej wspó³pracy, mianowicie 
produkt lokalny oraz turystykê wodn¹. 
Pierwszy z nich, który chcielibyœmy 
zatytu³owaæ: „Odkrywamy wartoœci 
produktów lokalnych jako zasobów 
rozwoju dziedzictwa kulturowego”  
móg³by rozpocz¹æ siê jeszcze w roku 
bie¿¹cym, a do wspó³dzia³ania chcieli-
byœmy zaprosiæ kolegów ze Stowa-
rzyszenia NAREW z Podlasia i Stowa-
rzyszenia LGD „Zielone Œwiat³o” 
z Krosna Odrzañskiego. Byæ mo¿e 
w miêdzyczasie dojdzie jeszcze jeden 
partner wskazany przez kolegów z Pod-
lasia.

Celem przygotowywanego projektu 
wspó³pracy by³oby wypromowanie lo-
kalnych produktów, które przyczyni³yby 
siê do wzrostu atrakcyjnoœci regionów 
partnerskich. Obok tego celu g³ównego 
mo¿emy postawiæ jeszcze szereg celów 
szczegó³owych, do których mo¿na 
by³oby zaliczyæ:
! promowanie rozwoju przedsiêbior-

czoœci i alternatywnych form zara-
biania,

! integrowanie i poszerzanie wspó³pracy 
wytwórców lokalnych produktów,

! kreowanie produktów lokalnych wy-
korzystuj¹cych lokalne zasoby,

! zwiêkszanie atrakcyjnoœci turystycz-
nej obszaru partnerskich LGD poprzez 
kreowanie i promocjê lokalnych pro-
duktów.

Nasz projekt by³by skierowany 
przede wszystkim do mieszkañców par-
tnerskich LGD, przedsiêbiorców wytwa-
rzaj¹cych unikalne produkty, które 
spe³nia³yby normy produktu lokalnego, 
turystów, organizacji pozarz¹dowych 
i grup nieformalnych, rzemieœlników 
i twórców ludowych. 

Poprzez realizacjê tego projektu 
zmierzalibyœmy do zaanga¿owania lo-
kalnych spo³ecznoœci na rzecz wypro-
mowania takich produktów, który 
najlepiej odzwierciedla³yby charakter 
danego regionu, œwiadczy³y o kulturze 
i dziedzictwie kulturowym regionu, 
mia³y wp³yw na zwiêkszenie atrakcyj-
noœci turystycznej obszarów, na których 
by³yby wytwarzane i rozprowadzane. 
Poprzez organizacjê konkursów, dni 
produktu lokalnego, eksponowanie 
wytworów lokalnych twórców, zmie-
rzalibyœmy do wypromowania nowych 
sposobów zaanga¿owania lokalnych 
spo³ecznoœci. Niew¹tpliwie nowator-
skimi powinny okazaæ siê utworzone 
szlaki produktu lokalnego, na których 
turyœci poznawaliby nie tylko lokalne 
smaki, ale te¿ mogli podziwiaæ wytwory 
regionalnej kultury.

Ju¿ obecnie organizujemy w naszym 
regionie szereg imprez i wydarzeñ 
spo³eczno – kulturalnych, które nosz¹ 
w sobie elementy promocji lokalnych 
produktów. Mo¿na tu wspomnieæ o fes-
tiwalach folklorystycznych (D¹brówka 
Wlkp., Babimost, Nowe Kramsko), bie-
siadach (w tym najwa¿niejsza Biesiada 
KoŸlarska w Zb¹szyniu), plenerach 
rzeŸbiarskich, jak i o imprezach z okazji 
œwi¹t poszczególnych miast, na których 
kreuje siê specyficzne tylko dla tych 
spo³ecznoœci lokalne produkty.

W trakcie realizacji projektu bêdzie-
my organizowaæ spotkania i wyjazdy 
aktywizuj¹ce lokalne œrodowiska, przy-
gotowywaæ i wydawaæ publikacje zwi¹-
zane z produktami lokalnymi, upow-
szechniaæ na swoim terenie dobre 
przyk³ady wypracowane przez poszcze-
gólnych partnerów projektu wspó³pracy. 
Dla miejscowych twórców zamierzamy 

wprowadziæ szkolenia, doradztwo i kur-
sy z zakresu kreowania, promocji i mar-
ketingu lokalnych produktów. Podczas 
imprez lokalnych mog³yby odbywaæ siê 
konkursy dla mieszkañców obszarów 
LGD na tematy zwi¹zane z produktami 
lokalnymi.

Przewidujemy te¿ zorganizowanie 
dwóch tzw. Dni Produktu Lokalnego, 
podczas których bêd¹ promowane zg³o-
szone do konkursów produkty, ekspo-
nowane na stoiskach o lokalnym 
charakterze oraz opisane w przygotowa-
nych publikacjach i innych materia³ach 
promocyjnych. Niew¹tpliwie najbardziej 
wa¿kim by³oby wydanie opracowania 
prezentuj¹cego najbardziej charakte-
rystyczne produkty lokalne dla poszcze-
gólnych regionów. Jesteœmy regionem 
o bardzo du¿ych tradycjach, posiadaj¹-
cym wielu utalentowanych twórców, 
regionem, w którym od wielu pokoleñ 
przygotowuje siê specyficzne tylko dla 
nas lokalne produkty. Mo¿emy tym 
podzieliæ siê z innymi, a tak¿e skorzystaæ 
z doœwiadczeñ nawet bardzo odleg³ych 
od nas spo³ecznoœci. Wiele zak³adów 
produkcyjnych opiera swoje wytwory 
o wykorzystanie zasobów lokalnych oraz 
wykorzystuje tradycyjne receptury i do-
œwiadczenia. Dobrze by³oby, ¿eby 
w œwiadomoœci mieszkañców w wyniku 
tych dzia³añ upowszechni³o siê przeko-
nanie, ¿e produkty z logo Regionu Koz³a 
nale¿¹ do kategorii najlepszych.

Zakoñczenie realizacji tego projektu 
przewiduje siê pod koniec przysz³ego 
roku, ale ju¿ w po³owie 2013 roku 
chcielibyœmy przygotowaæ kolejne dzia-
³anie z zakresu wspó³pracy z innymi 
LGD obejmuj¹ce promocjê i rozwój tu-
rystyki wodnej. Potencja³ wodny Re-
gionu Koz³a obliguje nas do wyekspono-
wania dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy 
stanu infrastruktury rekreacyjnej, turys-
tycznej i sportowej zwi¹zanej z istniej¹c¹ 
sieci¹ licznych rzek i jezior. W efekcie 
powinniœmy przyczyniæ siê do rozwoju 
us³ug turystycznych oraz promocji 
walorów swojego regionu.

Opracowa³: Szczepan Sobczak

SPRAWOZDANIE
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MARSZ PO NIEPODLEG£OŒÆ
Jest wiele sposobów na to, by 

uczciæ kolejn¹ rocznicê odzyskania 
przez Polskê niepodleg³oœci. Przy-
k³adem mo¿e byæ przeprowadzony 
w dniu 11 listopada marsz Nordic 
Walking, który odby³ siê na ulicach 
Zb¹szynka. Do udzia³u w Marszu po 
Niepodleg³oœæ zg³osi³o siê blisko 
trzydzieœci osób. Organizatorzy za-
pewnili 25 par kijków dla chêtnych, 
którzy nie byli w posiadaniu odpo-
wiedniego sprzêtu. Start i metê 
zaplanowano przy Domu Kultury. 
Uczestnicy przemaszerowali ulic¹ 
Wojska Polskiego, nastêpnie udali siê 
na obwodnicê Zb¹szynka, z której 
zeszli dopiero na ulicy PCK. Po 
przejœciu ca³ej d³ugoœci ulicy PCK 
uczestnicy wrócili do Domu Kultury 
odwiedzaj¹c jeszcze Plac Dworcowy. 
Ca³a pêtla mia³a ponad cztery kilo-
metry.

Po marszu na uczestników czeka³ 
gor¹cy posi³ek oraz podziêkowanie 
w postaci szklanej statuetki. Orga-
nizatorzy przygotowali jeszcze jedn¹ 
niespodziankê. Do Domu Kultury 
przyby³a dietetyczka z Wolsztyna - 
mgr in¿. Aneta Tomczak-Gorzelniak, 
która opowiedzia³a o zdrowym trybie 
¿ycia, niezdrowych przyzwyczaje-

Mieszkañcy gm. Zb¹szynek podczas „Marszu Niepodleg³oœci”Mieszkañcy gm. Zb¹szynek podczas „Marszu Niepodleg³oœci”

PRZYSZ£OŒÆ LEADERA ...

Odby³o siê ju¿ kilka spotkañ 
i konferencji poœwiêconych przysz³o-
œci Leadera i Lokalnych Grup 
Dzia³ania. Komisarz unijny ds. rol-
nictwa powiedzia³, ¿e Lokalne Grupy 
Dzia³ania pozostan¹ w centrum przy-
sz³ej polityki obszarów wiejskich i ¿e 
wartoœæ dodana tego podejœcia 
wynika z aktywnoœci lokalnych 
partnerów oraz z wykorzystania 
pomys³ów i wiedzy lokalnej spo³e-
cznoœci. Komisarz zapowiedzia³, ¿e 
w przysz³ym okresie podejœcie 
Leader ma zostaæ wzmocnione 
i rozszerzone w taki sposób, aby 
mog³o obj¹æ dzia³ania zwi¹zane 
z rolnictwem i produktami lokal-
nymi, a tak¿e tworzenie powi¹zañ 

miêdzy rolnictwem a pozosta³ymi sek-
torami oraz miêdzy miastem a wsi¹. 
W swojej wypowiedzi komisarz za-
akcentowa³ tak¿e znaczenie siecio-
wania i wspó³pracy miêdzy grupami

Zak³ada siê tak¿e, ¿e LGD bêd¹ 
mog³y korzystaæ z wielu funduszy 
europejskich a nie, jak do tej pory 
tylko z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i pod tym k¹tem opra-
cowywane musz¹ byæ nowe Lokalne 
Strategie Rozwoju. Zmienia siê tak¿e 
filozofia i podejœcie do decydowania 
o losach lokalnych spo³ecznoœci. 
Przy realizacji projektów wspó³fi-
nansowanych z Unii Europejskiej, 
ani w³adza publiczna, ani ¿adna grupa 
interesów nie mo¿e mieæ przewa¿a-
j¹cego g³osu w podejmowaniu de-
cyzji. 

Wa¿n¹ zmian¹ ma byæ przeka-
zanie LGD wiêkszych zadañ i kom-
petencji jeœli chodzi o wdra¿anie, 
kontrolê i rozliczanie projektów. Do 
tej pory te zadania realizowa³y urzêdy 
marsza³kowskie. Wi¹¿e siê to ze 
specjalistycznym przygotowaniem 
pracowników biur LGD. Korzyœci¹ 
mo¿e byæ to, ¿e sprawy wdra¿ania 
i rozliczania projektów bêd¹ prze-
biega³y szybciej ni¿ do tej pory. 
G³oœno siê mówi o uproszczeniu 
procedur i bardziej elastycznym 
podejœciu do realizacji strategii 
i wdra¿ania projektów. 

Jedno jest pewne czeka nas du¿o 
zmian i wyzwañ. Mam nadziejê, ¿e 
pozytywnie wp³ynie to na rozwój 
Regionu Koz³a. 

Witold Silski, Prezes LGD

dokoñczenie ze strony 1
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niach Polaków. Na koniec ka¿dy 
z chêtnych móg³ dokonaæ ró¿nych 
pomiarów (waga, tkanka t³uszczowa 
itp.) dziêki specjalnemu urz¹dzeniu 
przywiezionym na prezentacjê.

Organizatorem marszu by³ Oœro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zb¹szynku.
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LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA REGIONU KOZ£A 
POMAGA M£ODYM MIESZKAÑCOM REGIONU 
W PODJÊCIU DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ

Jednym z g³ównych celów  wdra¿a-
nej obecnie Lokalnej Strategii Roz-
woju jest rozwój gospodarczy oraz 
poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców. 
Dlatego te¿ w ramach dzia³ania – 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiê-
biorstw udzielana jest pomoc miesz-
kañcom naszego regionu w zakresie 
mo¿liwoœci zak³adania w³asnych firm, 
które bêd¹ œwiadczy³y us³ugi dla 
ludnoœci, przynosz¹c  
korzyœci zarówno dla 
siebie oraz przyczynia-
j¹c siê poprawy warun-
ków ¿ycia na terenach 
wiejskich. Dotychczas 
w naszej Lokalnej Gru-
pie Dzia³ania prze-
prowadzono trzy nabo-
ry wniosków na udzie-
lenie pomocy w zakre-
sie stworzenia nowych 
miejsc pracy, przezna-
czaj¹c ³¹cznie na ten cel 
kwotê ponad 869 tys. z³. 
Znaczna czêœæ tego li-
mitu zosta³a ju¿ wyko-
rzystana do stworzeniu 
kilkunastu nowych mie-
jsc pracy, a ostateczne 
efekty wdra¿anych operacji w tym 
zakresie bêd¹ znane pod koniec tego 
roku. Jednym z przyk³adów jest uru-
chomienie nowej dzia³alnoœci us³u-
gowej przez Rafa³a WoŸnego z Belê-
cina w gminie Siedlec, który poprzez 
zakup specjalistycznego sprzêtu dekar-
skiego rozpocz¹³ œwiadczenie us³ug 
budowlanych.

Pan Rafa³ WoŸny zdecydowa³ siê na 
stworzenie dla siebie miejsca pracy 
poprzez zakup niezbêdnego sprzêtu do 
œwiadczenia us³ug dekarskich, takich 
jak: winda hydrauliczna na podwoziu 
ko³owym, uniwersalne rusztowanie 
oraz kilkunastu mniejszych narzêdzi 
niezbêdnych przy pracach budowla-
nych. £¹cznie na te zakupy przeznaczy³ 
kwotê ponad 103 tys. z³, które pozyska³ 

czêœciowo od swojej bliskiej rodziny 
i czêœciowo z wczeœniejszych oszczê-
dnoœci. ̄ eby wywi¹zaæ siê z zaci¹gniê-
tych zobowi¹zañ postanowi³ pozyskaæ 
tak¿e œrodki z dotacji na wspieranie 
inicjatyw w zakresie rozwoju mikro-
przedsiêbiorstw. W styczniu 2010 roku 
z³o¿y³ w Lokalnej Grupie Dzia³ania 
Regionu Koz³a wniosek o udzielenie 

mu pomocy na kwotê prawie 42 tys z³. 
Wniosek ten zosta³ pozytywnie zwe-
ryfikowany i po przejœciu ca³ej proce-
dury zwi¹zanej z naborami na udziela-
nie pomocy, zosta³ skierowany do 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa Odzia³ w Gorzowie 
Wlkp. celem wyp³aty tej pomocy. 
W maju 2011r. nast¹pi³ oczekiwany 
przez beneficjenta fina³, w wyniku 

którego zwrócono mu 
wnioskowan¹ kwotê za 
zakup specjalistyczne-
go sprzêtu dekarskiego.

Dzia³alnoœæ us³ugo-
wa p. Rafa³a WoŸnego 
rozpoczê³a siê z chwil¹ 
dokonania zakupu pier-
wszych narzêdzi i urz¹-
dzeñ jeszcze w roku 
2010. W tym czasie 
podejmowa³ siê robót 
dekarskich na terenie 
gmin Zb¹szyñ i Siedlec, 
w Zielonej Górze oraz 
w miejscowoœciach z 
woj. Wielkopolskiego. 
Dziêki posiadanemu wy-
posa¿eniu mo¿e wyko-
nywaæ prace nawet na 

du¿ych obiektach. Dotychczas najw-
iêksz¹ robot¹ by³o u³o¿enie dachu o 

2pow. 300 m . W pracach pomagaj¹ mu 
jego ojciec i brat.

Zamierza rozwijaæ swoj¹ ma³a 
firmê i bêdzie d¹¿y³ do zwiêkszenia 
zatrudnienia, a gdyby by³a taka 
mo¿liwoœæ bêdzie tak¿e ubiega³ siê 
o pomoc ze œrodków unijnych.

BUDOWA KOMPLEKSU ...

W ramach projektu wybudowano 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
trawiastej, dwa pomosty, plac zabaw 
dla dzieci oraz scenê na potrzeby 
wystêpów artystycznych. 

Wykonawc¹ inwestycji o ³¹cznej 
wartoœci ponad 365 tysiêcy z³otych 
by³ zak³ad ogólnobudowlany „MAT-
BUD” z Chobienic. Projekt zosta³ sfi-

nansowany przez Urz¹d Miejski 
w Zb¹szynku z wykorzystaniem  
œrodków pozyskanych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wy-
sokoœæ dofinansowania wynios³a  
165 912,00z³.

Uroczystego otwarcia Centrum 
dokona³a so³tys wsi w obecnoœci 
Zastêpcy Burmistrza Jana Maka-

rewicza oraz Przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej Jana Mazura. Do-
datkowym prezentem przekazanym 
przez Burmistrza by³y pi³ki oraz 
bramki, które ustawione zostan¹ na 
boisku bêd¹cym czêœci¹ Centrum. 

dokoñczenie ze strony 1
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W GMINIE TRZCIEL DBAJ¥ O ŒWIETLICE 
WIEJSKIE I PLACE ZABAW DLA DZIECI

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013 w gminie Trzciel postanowiono wykorzys-
taæ dostêpne œrodki przede wszystkim na odnowê i moderni-
zacjê œwietlic wiejskich oraz placów zabaw dla dzieci. W ten 
sposób zak³ada siê poprawê warunków ¿ycia ludnoœci 
wiejskiej i daje siê mo¿liwoœæ zwiêkszenia aktywnoœci 
spo³ecznoœciom lokalnym, które w lepszych warunkach 
bêd¹ mog³y organizowaæ szereg imprez i przedsiêwziêæ 
o charakterze kulturalnym, sportowym lub rekreacyjnym. 
Najwiêcej œrodków na poprawê warunków dzia³alnoœci 
œwietlic wiejskich pozyskiwane jest za poœrednictwem 
Lokalnej Grupy Dzia³ania Regionu Koz³a, do której ju¿ 
czterokrotnie gmina Trzciel mia³a sposobnoœæ sk³adaæ swoje 
wnioski o dofinansowanie. O naszych dzia³aniach i otrzy-
manej pomocy w roku 2010 informowaliœmy we wczeœniej-
szych wydaniach „Podkozio³ka”, wiêc tym razem chcemy 
przedstawiæ nasze starania o dotacje w ostatnich dwóch 
naborach.

W dniu 22 lutego br. w Departamencie PROW Urzêdu 
Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej 
Górze, zosta³y podpisane przez Burmistrza Trzciela – Mariê 
Jolantê Górn¹ – Bobrowsk¹ i Skarbnika Gminy – Mariê 
Mazgajsk¹, umowy na dofinansowanie ma³ych projektów, 
z³o¿one do Lokalnej Grupy Dzia³ania Regionu Koz³a w II 
naborze w marcu 2011 roku. Dofinansowanie otrzyma³y 
nastêpuj¹ce projekty:

Wszystkie projekty zosta³y zrealizowane w 2011 roku, 
a w marcu br. zosta³y przygotowane i z³o¿one wnioski 
o p³atnoœæ.

W jesiennym naborze w 2011 roku zosta³y z³o¿one 
kolejne wnioski o dofinansowanie w zakresie ma³ych 
projektów. Ocenê Rady pozytywnie przesz³y i zosta³y 
skierowane do oceny w Urzêdzie Marsza³kowskim nastêpu-
j¹ce wnioski:

Kolejne 3 wnioski zosta³y z³o¿one na ma³e projekty 
w lutowym naborze w roku bie¿¹cym, pozytywnie przesz³y 
ocenê Rady i bêd¹ oceniane przez Urz¹d Marsza³kowski:

W ramach osi 3 LEADER-a, dzia³ania Odnowa i rozwój 
wsi, w dniu 1 wrzeœnia 2011 roku zosta³a podpisana umowa na 
dofinansowanie projektu pn. „Remont obiektu sportowego 
mieszcz¹cego siê na dzia³ce 337/22 przy ul. Koœciuszki 10 
w Trzcielu”. Wartoœæ ca³kowita projektu to 235 393,22z³ 
a wnioskowane dofinansowanie to 150 000,00z³. Obecnie 
trwa procedura przetargowa na wy³onienie wykonawcy.

Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy ORLÊTA 
Trzciel, w zakresie ma³ych projektów realizowa³ w 2011 
roku przedsiêwziêcie pn. „Miêdzynarodowe Mistrzostwa 
Województwa Lubuskiego w Zapasach”.

Opracowanie: Robert Kaczmarek

APEL O POMOC ...

Apelujemy do wszystkich zainte-
resowanych, w tym do rodzin pow-
stañców, o udzielenie pomocy w re-
alizacji zadania poprzez wyra¿enie 
swojej zgody na oznaczenie grobów 
powstañców.

Mo¿na zg³aszaæ siê do naszego 
biura w Kargowej telefonicznie, 
pisemnie lub mailem okreœlaj¹c 
swoj¹ wolê w tym zakresie lub 
informuj¹c o miejscu pochówku 
by³ego powstañca. Bêdziemy te¿ 
udostêpniali posiadane medale tym 

osobom, które zechc¹ oznaczyæ 
mogi³ê we w³asnym zakresie.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e wiele 
osób, których krewni s¹ pochowani 
na terenie Regionu Koz³a, zamiesz-
kuje poza naszym regionem. Dlatego 
te¿ apelujemy do znajomych, ¿eby 
poinformowali te rodziny, je¿eli 
znane s¹ ich miejsca zamieszkania. 
Zg³oszenia bêd¹ poddawane weryfi-
kacji przez ekspertów z Towarzys-
twa Pamiêci Powstania Wielko-
polskiego.

Zarz¹d Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Dzia³ania 

Regionu Koz³a

66-120 Kargowa, ul. Rynek 16

Tel. 68 352-52-30

e-mail: biuro@lgdrk.pl

dokoñczenie ze strony 1
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JAK GMINA SIEDLEC WSPÓ£PRACUJE Z LOKAL-
N¥ GRUP¥ DZIA£ANIA REGIONU KOZ£A ?

Lokalna Grupa Dzia³ania Regionu 
Koz³a stwarza mo¿liwoœci pozyskania 
œrodków unijnych na szereg okreœlo-
nych projektów, zarówno dla instytucji, 
stowarzyszeñ, fundacji jak i przed-
siêbiorców, rolników i wszystkich 
mieszkañców dzia³aj¹cych na obszarze 
objêtym Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju. 
Z mo¿liwoœci takiej korzysta tak¿e 
gmina Siedlec, która w ramach og³a-
szanych naborów sk³ada szereg 
wniosków do Lokalnej Grupy Dzia³a-
nia Regionu Koz³a o przyznanie 
pomocy w ramach dzia³ania 4.1/413 
Wdra¿anie Lokalnych Strategii Roz-
woju dla operacji, które odpowiadaj¹ 
warunkom przyznania pomocy w ra-
mach dzia³ania “Odnowa i rozwój 
wsi”, a tak¿e w ramach tzw. „Ma³ych 
projektów”. Jednym z takich przy-
k³adów by³ wniosek o dofinansowanie 
zakupu wyposa¿enia œwietlicy wiej-
skiej w Borui. W efekcie prowadzonej 
procedury œwietlica w Borui otrzyma³a 
niezbêdne sprzêty tj. sto³y, krzes³a, 
meble kuchenne, zmywarkê, zlewy, 
kuchnie gazowe, patelnie elektryczne, 
okap centralny, szafy ch³odnicze, szafy 
socjalne, rega³y i klimatyzacjê. Kwota 
dofinansowania tego zadania wynios³a 
45 816,00z³. Dziêki tej pomocy za 
poœrednictwem LGD RK œwietlica 
wiejska w Borui nabra³a blasku, a ca³a 
operacja zosta³a przeprowadzona w ra-
mach programu “Odnowa wsi”. Tym 
samym cele, które realizuj¹ samorz¹dy 
lokalne, do których nale¿y m.in. 
podnoszenie jakoœci ¿ycia i poprawa 
warunków bytowania spo³ecznoœci na 
obszarach wiejskich, zosta³y spe³nione. 

Uroczystego otwarcia i poœwiêcenia 
wyremontowanej i wyposa¿onej œwiet-
licy wiejskiej w Borui dokonano w cza-
sie Do¿ynek Gminno – Parafialnych 
dnia 27 sierpnia 2011r. Mieszkañcy wsi 
Boruji s¹ spo³ecznoœci¹ bardzo ak-
tywn¹. Czêste spotykania oraz uroczy-
stoœci organizuje so³tys i Rada So³ecka, 
panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz 
druhowie z Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej. 

Wkrótce œwietlice, których remont 
równie¿ jest prowadzony w ramach 
pozyskanych œrodków z “Odnowy 
wsi”, wróc¹ do dawnej œwietnoœci. Tym 
razem bêd¹ to œwietlice w Ja¿yñcu 
i Grójcu Ma³ym oraz w Siedlcu, na 
wyposa¿enie których z³o¿ono wnioski 
w czasie drugiego i trzeciego naboru.

Ponadto w trzecim i czwartym 
naborze gmina Siedlec ubiega³a siê 
o wsparcie na budowê placów zabaw 
w W¹chabnie, Grójcu Ma³ym i Ma-
riankowie. Obecnie samorz¹d siedlecki 
oczekuje na akceptacjê Instytucji 
Wdra¿aj¹cej, czyli Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Zielonej Górze w zakre-

sie przyjêcia tych projektów do 
realizacji.

W ramach naborów na tzw. “Ma³e 
Projekty” Gmina Siedlec i Gminny 
Oœrodek Kultury z³o¿y³y kilka wnio-
sków o dofinansowanie m.in. imprez 
kulturalnych, nagrania p³yt zespo³ów 
œpiewaczych, szycia strojów dla lo-
kalnych zespo³ów.

Z mo¿liwoœci aplikowania o œrodki 
unijne skorzysta³y równie¿ stowarzy-
szenia, kluby sportowe oraz rolnicy 
i osoby prowadz¹ce ma³e przedsiêbior-
stwa.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ramach 
dotychczasowych 4 naborów Rada 
(organ decyzyjny Lokalnej Grupy 
Dzia³ania Regionu Koz³a) pozytywnie 
zaopiniowa³a wnioski z gminy Siedlec 
w nastêpuj¹cych dzia³aniach:
1. “Ró¿nicowanie w kierunku dzia-

³alnoœci nierolniczej” 12 wniosków 
na kwotê 429 836,00,

2. “Odnowa i rozwój wsi” 4 wnioski 
na kwotê 395 150,00,

3. “Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siêbiorstw” 6 wniosków na kwotê 
261 092,00,

4. “Ma³e projekty” 23 wnioski na 
kwotê 190 841,00.

Przed og³oszeniem ka¿dego z na-
borów w Urzêdzie Gminy w Siedlcu 
odbywa³y siê szkolenia dla poten-
cjalnych beneficjentów, które pomaga-
³y wnioskodawcom póŸniej lepiej przy-
gotowaæ swoje projekty, a tak¿e  
poprawnie wype³niæ wnioski.

Opracowa³a: Ewa Woœ 

SPRAWOZDANIE



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

towym w Podmoklach Wielkich roz-
pocz¹³ siê festyn rodzinny i zawody 
sportowo – po¿arnicze gmin Regionu 
Koz³a. Spoœród dru¿yn m³odzie¿owych 
najlepszymi okazali siê m³odzi stra¿acy 
z Podmokli Wielkich, drugie miejsce 
zajê³a ekipa z Nowego Kramska, a trze-
cie z Babimostu. Wœród seniorów naj-
lepiej zaprezentowa³a siê dru¿yna 
z Przyprostyni, na drugim miejscu 
uplasowali siê druhowie z Podmokli 
Wielkich, a na trzecim ze Starego 
Kramska. Puchary, dyplomy i nagrody 
wrêczali Komendant Miejski Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Zielonej 
Górze Waldemar Micha³owski oraz 
Burmistrz Babimostu Bernard Radny. 
Podczas trwania festynu i zawodów 
wyst¹pi³a Orkiestra Dêta Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Babimoœcie. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ imprezy by³ pokaz 
tresury psów prezentowany przez 
funkcjonariuszy Stra¿y Ochrony Kolei 
ze Zb¹szynia. Wieczorem odby³a siê 
zabawa taneczna do której przygrywa³ 
zespó³ muzyczny „Fux Band”.

Zbigniew Woziñsk

110 ROCZNICA POWSTANIA OSP W PODMO-
KLACH WIELKICH.

Gmina Babimost zorganizowa³a 
imprezê kulturaln¹, która odby³a siê 
w sobotê i niedzielê 3 – 4 wrzeœnia 
2011r. z okazji 110 rocznicy powstania 
OSP w Podmoklach Wielkich. W ra-
mach projektów wspó³finansowanych 
ze œrodków PROW na lata 2007-2013 
zosta³a w tym roku wyremontowana 
sala wiejska, w której urz¹dzono ten 
jubileusz. Udzia³ wziêli stra¿acy, 
mieszkañcy wsi oraz zaproszeni 
goœcie, a wœród nich delegacja stra¿a-
ków z zaprzyjaŸnionej partnerskiej 
gminy Döbern z dyrektorem Urzêdu 
Miejskiego Panem Günterem Quander 
na czele. W³adze samorz¹dowe oraz 
stra¿ackie reprezentowali: Zastêpca 
Komendanta Miejskiego Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej w Zielonej Górze 
Dariusz Mach, burmistrz Babimostu 
Bernard Radny, z-ca przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej w Babimoœcie 
– Ryszard Dajek, przewodnicz¹cy 
Komisji Rady Miejskiej w Babimoœcie 
– Panowie Stanis³aw Daszkiewicz, Sta-
nis³aw Wieczorek i Witold Syp-
niewski, przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeñ spo³ecznych” Przy-
jaŸni Podmoklom”, Towarzystwa 
Mi³oœników Ziemi Babimojskiej, 
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Podmokli 
Wielkich, cz³onkowie Zarz¹du Miej-
sko – Gminnego OSP w Babimoœcie 
i inni zaproszeni przez gospodarzy 
goœcie.

Powitania uczestników jubileuszu 
dokonali: so³tys Podmokli Wielkich  
Wanda Szuka³a wraz z burmistrzem 
Babimostu Bernardem Radnym. Im-
preza rozpoczê³a siê mocnym muzycz-
nym akcentem, w wykonaniu zespo³u 

„Sza³amaje” ze Zb¹szynia. Nastêpnie 
burmistrz Bernard Radny przypomnia³ 
zebranym 110 – letni¹ historiê OSP 
w Podmoklach Wielkich, a szeœciu 
stra¿aków – seniorów wyró¿ni³ 
pami¹tkow¹ okolicznoœciow¹ tablicz-
k¹. ZnaleŸli siê wœród nich: Leon 
Wojtek, Jan Weimann, Kazimierz 
Marciniec, Stanis³aw Michalski, Jerzy 
Heppel i Eugeniusz Wo³ek.

Zaproszeni goœcie na rêce prezesa 
miejscowej jednostki Rafa³a Skie-
reckiego sk³adali ¿yczenia, gratulacje, 
upominki i kwiaty. Od burmistrza 
Babimostu jednostka otrzyma³a spe-
cjalny upominek – dwie radiostacje, 
przydatne w codziennej s³u¿bie, 
a tak¿e podczas wy-
jazdów do zdarzeñ 
losowych.

W niedzielê o go-
dzinie 12.00 w koœcie-
le pod wezwaniem œw. 
Józefa Robotnika, od-
by³a siê uroczysta 
msza œwiêta w intencji 
stra¿aków z Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej 
w P o d m o k l a c h  
Wielkich. O godzinie 
15.00, na boisku spor-
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