
Region Koz³a po³o¿ony na pograniczu dwóch województw, 
gdzie linia podzia³u przebiega wzd³u¿ rzeki Obry i licznych 
jezior, jest uznawany za bardzo atrakcyjny pod wzglêdem 
turystycznym zak¹tek naszego kraju. Mo¿na tutaj rozwijaæ 
ró¿ne formy turystyki, dlatego te¿ ka¿dego roku odbywaj¹ siê 
na terenie RK rajdy rowerowe, sp³ywy kajakowe, zawody 
wêdkarskie, rajdy samochodowe, a bardzo liczne gospodar-
stwa agroturystyczne przyci¹gaj¹ rzeszê chêtnych wypoczyn-
ku turystów. Dostatek wód powierzchniowych, rzek: Obry 
i Obrzycy oraz wielu ich dop³ywów oraz kana³ów powoduje, 
¿e przyci¹gaj¹ one wytrawnych wodniaków pragn¹cych 
zakosztowaæ uroków przyrody, zwiedziæ ciekawe miejsca 
i ró¿norodne zabytki w miejscowoœciach po³o¿onych wzd³u¿ 
szlaków wodnych. Szlaki kajakowe to tak¿e ostoja ptactwa 
wodnego, wielu chronionych gatunków roœlinnoœci i zwierz¹t, 
takich chocia¿by jak bobry. Chc¹c przybli¿yæ te ciekawe 
przyrodnicze zak¹tki, a tak¿e zapewniæ turystom ich zwiedza-
nie postanowiono opracowaæ przewodniki, u³atwiaj¹ce 
poruszanie siê w tej przestrzeni. 

KARGOWA ZAPRASZA 
DO ODNOWIONEJ SALI 

WIDOWISKOWEJ 
W DOMU KULTURY

Babimost - Kargowa - Siedlec - Trzciel - Zb¹szynek - Zb¹szyñ
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11 maja 2012r. nast¹pi³o uroczyste oddanie po kapi-
talnym remoncie odnowionej sali widowiskowej w kargo-
wskim Domu Kultury im. W. Blanke. Koszt remontu, który 
wyniós³ ponad 450 tys. z³ bêdzie czêœciowo pokryty z dotacji 
w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotê 
187 tys. z³. 

45 LAT Z ¯YCIA 
TOWARZYSTWA 

MI£OŒNIKÓW ZIEMI 
BABIMOJSKIEJ

6 sierpnia 2011r. minê³o 45 lat istnienia Towarzystwa 
Mi³oœników Ziemi Babimojskiej. Towarzystwo powsta³o na 
fali przemian, jakie nast¹pi³y w naszym kraju po „odwil¿y 
paŸdziernikowej” w 1956r. Uznano wówczas wartoœæ 
regionalnych tradycji i obyczajów oraz pozwolono dzia³aæ 
spo³ecznikom.

NOWY PRZEWODNIK 
PO SZLAKACH 
KAJAKOWYCH 

REGIONU KOZ£A 

dokoñczenie na stronie 7

dokoñczenie na stronie 10 dokoñczenie na stronie 5
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WYDARZENIA

PRZEGL¥D ZESPO£ÓW TANECZNYCH REGIONU 
KOZ£A – „TAÑCELEBRACJE”

15 czerwca 2012r. w Zb¹szyneckim 
Oœrodku Kultury odby³ siê Przegl¹d 
Zespo³ów Tanecznych Regionu Koz³a, 
który w tym roku przybra³ formê 
konkursu. Motywem przewodnim by³y 
gwiazdy. Na scenie zaprezentowa³y siê 
takie zespo³y jak: „Biedroneczki”, 
„Muchomorek”, „Iskierki”, „Sweet 
Girls”, „Chilly Girls”, „Fresh”, „S³o-
neczny Blask”, „Crazy Mini”, „Rego”. 
Po raz pierwszy w tegorocznym 
Œwiêcie Tañca wzi¹³ udzia³ tak¿e so-
lista Sebastian Rutkowski. Goœciliœmy 
zespo³y z D¹brówki Wlkp., Zb¹szynka, 
Zb¹szynia, Kosieczyna, Trzciela 
i Szczañca.

Pokaz otworzy³ Burmistrz Zb¹-
szynka p. Wies³aw Czyczerski – 
jednoczeœnie Starosta Regionu Koz³a, 
który wrêcza³ tancerzom s³odkie 
upominki. Zatañczy³y tak¿e trzy pary 
taneczne ze Szko³y Tañca „Wiktor”. 
Pary prezentowa³y walc angielski, 
quick step, sambê, cha cha i jife. 
Wystêpy artystów ocenia³o jury 
w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: Rafa³ 
Skrzypek – ze Szko³y Tañca Latina 
Wolsztyn, Wojciech Wittke – wielo-
letni kierownik Regionalnego Zespo³u 

Pieœni i Tañca im. T. Spycha³y w D¹-
brówce Wlkp. oraz p.  Kacper Bok. 
Ocenie podlega³ odpowiedni dobór 
piosenki, choreografia i wra¿enie 
ogólne. Po burzliwych naradach 
pierwsze miejsce zdoby³a grupa 
taneczna „Biedroneczki” z D¹brówki 
Wlkp., drugie miejsce zaj¹³ zespó³ 

„Sweet Girls” ze Szczañca, a trzecie 
miejsce przypad³o „Iskierkom” z Ko-
sieczyna. Natomiast licznie zgro-
madzona publicznoœæ najwiêkszymi 
brawami nagrodzi³a solistê Sebastiana 
Rutkowskiego. Oklaskom i wspólnym 
zdjêciom nie by³o koñca.

PRZEBUDOWA ŒWIETLICY WIEJSKIEJ 
W KOSIECZYNIE (GMINA ZB¥SZYNEK)

REALIZACJA

Gmina Zb¹szynek, po og³oszeniu 
przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Regio-
nu Koz³a naboru wniosków na realiza-
cjê operacji w ramach „Odnowy 
i rozwoju wsi”, z³o¿y³a w listopadzie 
2011r. swój wniosek na 
dotacjê w kwocie 160 000 z³ 
z  przeznaczeniem na 
remont œwietlicy wiejskiej 
w Kosieczynie. Projekt ten 
po zaakceptowaniu przez 
Radê LGD RK uzyska³ 
wsparc ie  z funduszy  
przeznaczonych w ramach 
PROW na lata 2007 – 2013, 
a gmina podpisa³a stosown¹ 
umowê z samorz¹ dem 
województwa lubuskiego 
i rozpoczê³a przygotowania 
do remontu.

W Kosieczynie trwaj¹ obecnie 
zaawansowane prace remontowe ujête 
w projekcie pn. „Przebudowa œwietlicy 
wiejskiej w Kosieczynie”. Celem 
zadania jest przeprowadzenie gruntow-

nego remontu obiektu w zakresie 
wymiany konstrukcji i pokrycia dacho-
wego, wykonania izolacji poziomych, 
ocieplenia elewacji zewnêtrznej bu-
dynku, wykonania nowej pod³ogi, 
wymianie instalacji centralnego ogrze-
wania i instalacji elektrycznej oraz 
malowania œcian. Œwietlica zostanie 
wyposa¿ona nowoczesny w sprzêt 
audio-wideo, sprzêty kuchenne, nowe 
sto³y, krzes³a itp. Po zakoñczeniu 
inwestycji œwietlica bêdzie odgrywaæ 
du¿¹ rolê w ¿yciu spo³ecznoœci 
lokalnej. Zapewni odpowiednie 
warunki do realizacji przedsiêwziêæ 
kulturalnych i edukacyjnych na rzecz 
aktywizacji spo³ecznej i zawodowej 
mieszkañców. Obecnie zakoñczono 
wszystkie prace rozbiórkowe. Wyko-
nano konstrukcjê i nowe pokrycie 
dachu, izolacje i pod³o¿a pod posadzki.

Widok na obecn¹ elewacjê Wiejskiego Domu Kultury w Kosieczynie 
– stan przed remontem.



W czerwcu 2012r. zakoñczy³a  siê 
dwuletnia kadencja w³adz Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania 
Regionu Koz³a, ale ju¿ na pocz¹tku 
tego roku zaczêto podsumowanie 
osi¹gniêæ i wytyczanie nowych zadañ, 
które stan¹ przed Stowarzyszeniem 
w najbli¿szym okresie. Wyjazdowe 
posiedzenie Zarz¹du oraz Rady, 
w którym uczestniczyli tak¿e w³odarze 
gmin nale¿¹cych do Regionu Koz³a, 
i które odby³o siê w dniu 21 stycznia 
w ¯odyniu, da³o okazjê do sformu-
³owania wstêpnych ocen mijaj¹cej 
kadencji oraz wzbudzi³o te¿ refleksje 
nad dalsz¹ perspektyw¹. Prezes 
Stowarzyszenia Witold Silski zwróci³ 
uwagê zebranych na to, z jakimi 
trudnoœciami i przeszkodami trzeba siê 
zmagaæ, by móc dobrze prowadziæ 
w terenie Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, na 
realizacjê którego podpisano umowê 
z samorz¹dem województwa w roku 
2009. Dotychczasowe doœwiadczenia 
wskazuj¹ na to, ¿e chêtnych do sko-
rzystania ze œrodków przydzielonych 
Stowarzyszeniu na przeprowadzenie 
zaplanowanych operacji w ramach 
dzia³añ wyznaczonych Programem nie 
brakuje, a na wyró¿nienie zas³uguje 
du¿a aktywnoœæ rolników, którzy 
wykorzystali 100% œrodków zapla-
nowanych na dzia³anie: Ró¿nicowanie 
w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej. 
Doœæ dobrze wypada zainteresowanie 
dotacjami w ramach programu: 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiê-
biorstw, a ca³oœæ przeznaczonych na 
ten cel œrodków powinna byæ „skon-
sumowana” do koñca tego roku. 
Wiêksze obawy budzi mo¿liwoœæ 

bankow¹, zabezpieczaj¹c¹ otrzyman¹ 
zaliczkê, któr¹ otrzymano z Urzêdu 
Marsza³kowskiego na dalsze funkcjo-
nowanie Stowarzyszenia w ramach 
podpisanej umowy na realizacjê 
Programu PROW. Stowarzyszenie 
dysponuje te¿ œrodkami w³asnymi 
pochodz¹cymi ze sk³adek cz³on-
kowskich osób fizycznych i prawnych, 
które s³u¿¹ przede wszystkim na 
zapewnienie ci¹g³oœci finansowania 
i obs³ugê tych wydatków, które nie 
podlegaj¹ refundacji z samorz¹du 
wojewódzkiego.

W okresie minionej kadencji pro-
wadzono zgodnie z zawartymi poro-
zumieniami i umowami ró¿norodne 
dzia³ania maj¹ce na celu realizacjê 
Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym 
udzielanie pomocy dla podmiotów 
z obszaru objêtego t¹ strategi¹. W roku 
2011 przeprowadzono jeden nabór na 
operacje w zakresie Ró¿nicowania 
w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej 
oraz dwa nabory na operacje w za-
kresie: Tworzenia i rozwoju mikro-
przedsiêbiorstw, Odnowy i rozwoju wsi 
oraz na tzw. Ma³e projekty. W lutym 
2012 roku og³oszony zosta³ nabór na 
operacje w zakresie Tworzenia i roz-
woju mikroprzedsiêbiorstw oraz na 
Ma³e projekty, a jesieni¹ tego roku jest 
planowany kolejny nabór w celu 
wykorzystania pozosta³ych jeszcze 
limitów œrodków na dzia³ania z za-
kresu: Odnowy i rozwoju wsi, Ma³ych 
projektów oraz Tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiêbiorstw. 
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sprawnego operowania 
dotacjami na tzw. Ma³e 
projekty, gdy¿ pomimo 
du¿ego zainteresowania 
i sk³adania w ka¿dym 
naborze wielu wnioskó-
w, zawsze przekraczaj¹-
cych ustalony na ten cel 
limit, nie udaje siê 
zaspokoiæ wszystkich 
oczekiwañ w tym za-
kresie, a procent pozy-
tywnie rozpatrzonych 
wniosków i przyjêtych 
do realizacji jest sta-
nowczo za niski. Przy-
czyna tego stanu tkwi 
w ma³o wydajnym systemie oceny 
wniosków w urzêdach marsza³-
kowskich, które ostatecznie kwali-
fikuj¹ do udzielenia pomocy. Zaawan-
sowanie oceny w ramach Ma³ych 
projektów wynosi obecnie ok. 40%, 
tote¿ na podpisanie umowy bene-
ficjenci czekaj¹ prawie jeden rok. 

Zasadniczo wyst¹pienie Prezesa 
W. Silskiego dotyczy³o perspektywy 
programu LEADER, który przewidy-
wany jest do realizacji w nastêpnym 
okresie, po zakoñczeniu obecnego pro-
gramu PROW 2007 – 2013. G³ówne te-
zy tego wyst¹pienia dotyczy³y kwestii 
zmian w podejœciu do wdra¿ania projek-
tów w nowej perspektywie 2014 -2020.

Na Walnym Zebraniu Cz³onków 
Stowarzyszenia, które odby³o siê 
14 czerwca w D¹brówce Wlkp. prezes 
przedstawi³ sprawozdanie z dwuletniej 
kadencji, z którego wynika³o, ¿e Za-
rz¹d spotyka³ siê w tym okresie 14 razy, 
podejmuj¹c te¿ 14 uchwa³ w istotnych 
dla Stowarzyszenia sprawach, takich 

jak: przyjmowanie i wykreœl-
anie cz³onków, og³aszania 
naborów na przyjmowanie 
wniosków zwi¹zanych z pro-
gramem PROW 2007 – 2013, 
zaci¹ganie zobowi¹zañ, przy-
gotowania walnych zebrañ, 
prowadzenia projektów wspó³-
pracy, itp. Prezydium Zarz¹du 
by³o dwukrotnie zobowi¹zane 
do zabezpieczania wekslo-
wego zaci¹ganych zobowi¹zañ 
w banku, w zwi¹zku z udzielo-
nym kredytem oraz gwarancj¹ 

Walne Zebranie Cz³onków – D¹brówka Wlkp. 14.06.2012r.

Wyst¹pienie Prezesa Witolda Silskiego
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W ca³ym okresie realizacji pro-
gramu PROW 2007 -2013 do dyspo-
zycji Stowarzyszenia wyznaczono  
nastêpuj¹ce wysokoœci limitów œrod-
ków na poszczególne operacje:
1. Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siêbiorstw
– 869 289,75 z³

2. Ró¿nicowanie w kierunku dzia-
³alnoœci nierolniczej 

– 682 080,00 z³
3. Odnowa i rozwój wsi 

– 3 404 700,00 z³
4. Ma³e projekty 

– 1 148 364,00 z³

Po czterech naborach wykorzy-
stanie œrodków na poszczególne 
operacje przedstawia siê nastêpuj¹co: 
A. Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siêbiorstw – dla 17 wnioskodawców 
przydzielono kwotê 668 474 z³, 
pozosta³o do dyspozycji 200 815 z³.

B. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³al-
noœci nierolniczej – skorzysta³o 
22 beneficjentów na ³¹czn¹ kwotê 
682 080 z³. Nabory w tym zakresie 
zakoñczono.

C. Odnowa i rozwój wsi – 19 podmio-
tom przydzielono do dyspozycji kwo-
tê 2 549 102 z³, a do dalszego wyko-
rzystania pozostaje 855 598 z³.

D. Na tzw. Ma³e Projekty, z których 
dotychczas skorzysta³o 163 wniosko-
dawców wydano kwotê 1 055 219 z³, 
a do dyspozycji pozostaje jeszcze 
93144 z³.

Obecnie trwa doœæ uci¹¿liwy proces 
weryfikacji z³o¿onych wniosków do 
organów zarz¹dzaj¹cych, wiêc w przy-
sz³oœci mo¿e okazaæ siê, ¿e dalszego 
wykorzystania bêd¹ jeszcze dodatkowe 
limity pochodz¹ce z odrzuconych 
wniosków. Najbardziej aktywni bene-
ficjenci pochodz¹ z gmin: Siedlec, 
Zb¹szyñ i Kargowa. W gminie Siedlec 
35 rolników ubiega³o siê o ³¹czn¹ 
kwotê 454 698 z³ na operacje w ramach 
Ró¿nicowania w kierunku dzia³alnoœci 
nierolniczej, a 6 osób z tej gminy 
otrzyma³o 266 691 z³ dofinansowania 
do operacji w ramach Tworzenia 
i rozwoju mikoroprzedsiêbiorstw.

Gmina Zb¹szyñ przygotowa³a 
4 wnioski na kwotê 490 110 z³ w ra-
mach Odnowy i rozwoju wsi, natomiast 
gmina Kargowa z³o¿y³a 23 wnioski 
w zakresie Ma³ych projektów na kwotê 
230 603 z³.

Z podsumowania z³o¿onych wnios-
ków podczas czterech dotychczaso-
wych naborów wynika, ¿e beneficjenci 
w poszczególnych gminach Regionu 

Koz³a ubiegali siê o dotacje w nastêpu-
j¹cych wielkoœciach: 
1. Z gminy Babimost 

– na ³¹czn¹ kwotê 727 055 z³
2. Z gminy Kargowa 

– na kwotê 926 127 z³
3. Z gminy Siedlec 

– na kwotê1 301 972 z³
4. Z gminy Trzciel 

– na kwotê 416 050 z³
5. Z gminy Zb¹szynek 

– na kwotê 789 155 z³
6. Z gminy Zb¹szyñ 

– na kwotê 816 941 z³

W okresie sprawozdawczym zapla-
nowano i przeprowadzono ró¿norodne 
dzia³ania zwi¹zane z aktywizacj¹, 
szkoleniami oraz organizacj¹ wyda-
rzeñ kulturalnych. Szkolenia dla 
potencjalnych beneficjentów odby³y 
siê we wszystkich gminach RK i by³y 
przeprowadzone przed ka¿dym plano-
wanym naborem. Frekwencja by³a 
zró¿nicowana, najwiêksze zaintere-
sowanie wykazywali mieszkañcy 
gminy Siedlec i Kargowa, w pozosta-
³ych gminach na szkolenia przycho-
dzi³o po kilka, czasem kilkanaœcie 
osób. Szkoleniami objêto równie¿ 
cz³onków Rady i Zarz¹du.

O zainicjowanych i przeprowa-
dzonych wydarzeniach kulturalnych 
oraz rekreacyjno – sportowych 
piszemy w oddzielnych artyku³ach, 
które przedstawiaj¹ to, co dzia³o siê 
podczas rajdu rowerowego, Festiwalu 
”U progu lata” czy w trakcie Œwiêta 
Regionu Koz³a. Podczas wszystkich 
tych dzia³añ, a tak¿e z okazji szkoleñ 
by³y rozdawane materia³y promocyjne, 
broszury, pocztówki, zak³adki, d³ugo-
pisy, torby z nadrukiem logo RK oraz 
pendrivy (na szkolenia). Ka¿dego roku 
opracowywano i drukowano kalen-
darze œcienne zawieraj¹ce elementy 
promocyjne RK. W roku 2010 i 2011 
wydrukowano po 100 szt. tych kalen-
darzy, które rozprowadzono w gmi-
nach RK, natomiast na rok 2012 
opracowano 50 szt. na potrzeby 
promocyjne Stowarzyszenia.

W roku 2010 Zarz¹d podj¹³ dzia³a-
nia maj¹ce na celu rozszerzenie 
wspó³pracy z zagranicznymi LGD. 
W tym celu odbyto spotkania w Niem-
czech, gdzie spotka³y siê LGD z Holan-
dii, Regionu Koz³a, z Podlasia – 
NAREW oraz ze Szprewaldu . Kolejne 
spotkanie mia³o miejsce w naszym 
regionie, gdzie ostatecznie wypra-
cowano wspóln¹ formu³ê wspó³dzia-
³ania. Jednak¿e na skutek przyczyn  
niezale¿nych od LGD RK nie dosz³o do 

zrealizowania opracowanego projektu 
i ostatecznie od dalszej wspó³pracy 
odst¹piono.

Pomyœlnie rozwija siê wspó³praca 
w zakresie upamiêtnienia Powstania 
Wlkp. Partnerzy z LGD Grodzisk 
i LGD KOLD wspólnie z LGD RK 
realizuj¹ ustalone zadania, w tym: 
znakowanie grobów powstañców, 
opracowanie koncepcji szlaku pow-
stañczego i jego wytyczenie, opra-
cowanie bazy informacji o Powstaniu, 
interaktywna mapa Powstania. Obec-
nie przygotowywane jest zakoñczenie 
dzia³añ w tym zakresie, a podsumowa-
nie odbêdzie siê we wrzeœniu w Kopa-
nicy. W maja br podjêto kolejne 
dzia³ania zwi¹zane z wyszukaniem 
partnerów i opracowaniem koncepcji 
do kolejnego projektu wspó³pracy 
dotycz¹cego produktu lokalnego. 
Naszymi wspó³partnerami bêd¹: LGD 
NAREW z Podlasia, LGD Bobry te¿ 
z Podlasia oraz LGD Zielone Œwiat³o 
z Krosna Odrz. Wniosek na realizacje 
ustalonych zadañ zosta³ z³o¿ony do 
Podlaskiego Urzêdu Marsza³ko-
wskiego w Bia³ymstoku, poniewa¿ 
wiod¹cym koordynatorem tego pro-
jektu bêdzie LGD NAREW.

Stowarzyszenie LGD RK wspó³-
dzia³a z wszystkimi gminami naszego 
regionu, przekazuj¹c do dzia³ów 
promocji wszystkich gmin materia³y 
opracowane w ramach realizowanych 
projektów. Œcis³a wspó³praca dotyczy 
zw³aszcza Stowarzyszenia Gmin RP 
Region Koz³a, które niejednokrotnie 
udziela³o pomocy finansowej oraz 
merytorycznej. Za to wsparcie i zro-
zumienie potrzeb Stowarzyszenia LGD 
RK Zarz¹d wyra¿a serdecznie podziê-
kowanie cz³onkom Kapitu³y i Panu 
Staroœcie. Z kolei biuro Stowarzy-
szenia udziela te¿ pomocy wszystkim 
innym podmiotom z naszego regionu, 
o ile zwróc¹ siê z tak¹ proœb¹. Dotyczy 
to zw³aszcza okresów naborów i przy-
gotowywania wniosków na dotacje.

Od kilku lat Zarz¹d wspó³pracuje 
z Bankiem Spó³dzielczym w Siedlcu, 
który udziela³ Stowarzyszeniu pomocy 
kredytowej oraz gwarancji, dziêki 
czemu zapewniano prawid³owe 
funkcjonowanie ca³ej organizacji, 
zw³aszcza wtedy, kiedy brakowa³o 
zwrotu nale¿noœci z samorz¹du woje-
wódzkiego. Korzystaj¹c z tej okazji 
pragnê w imieniu Zarz¹du serdecznie 
podziêkowaæ wszystkim naszym 
sojusznikom i ¿yczyæ sobie konty-
nuowania takiej wspó³pracy w nastê-
pnej kadencji.

Szczepan Sobczak
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FESTYN W GRÓJCU WIELKIM – X GRÓJECKA NOC 
ŒWIÊTOJAÑSKA

Ju¿ od dziewiêciu lat w Grójcu 
Wielkim, w jedn¹ z czerwcowych nocy 
dziej¹ siê magiczne rzeczy. W sobotê 
23.06.2012r. jak co roku zjawi³y siê 
t³umy nad rzek¹ Obr¹ w Grójcu Wielkim. 
A wszystko to za spraw¹ organizowanej 
ju¿ po raz dziesi¹ty Grójeckiej Nocy 
Œwiêtojañskiej. Noc Œwiêtojañska to 
œwiêto obchodzone w okresie letniego 
przesilenia, pe³ne magii i wró¿b, a tak¿e 
mi³oœci, radoœci, urodzaju i p³odnoœci.

Obchody Nocy Œwiêtojañskiej roz-
poczê³y siê od powitañ wszystkich zgro-
madzonych, a nastêpnie swoje zdolnoœci 
na scenie zaprezentowa³a m³odzie¿ 
z ZPSPiG w Chobienicach. Tegoroczna 
impreza up³ynê³a pod has³em „Z eko-
logi¹ za pan brat”, dlatego te¿ nie 
zabrak³o ekologicznych konkursów, 
w których móg³ siê zmierzyæ ka¿dy 
chêtny. Tego dnia obowi¹zkowo ka¿da 
Pani i Panna na g³owie musia³a mieæ 

wianek. Dlatego te¿ du¿¹ popularnoœci¹ 
cieszy³o siê stoisko Pañ z Grójca Wiel-
kiego, u których mo¿na by³o zakupiæ 
piêkne, rêcznie plecione wianki. Nie 
zabrak³o oczywiœcie stoisk konsump-
cyjnych i zabaw dla dzieci, w tym 
ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem 
tatua¿e i malowanie twarzy wykonywane 
przez Pana Wies³awa Matysika i Pani¹ 
Mariê Malewicz. Ka¿dy chêtny móg³ 
równie¿ wzi¹æ udzia³ w loterii „Ku 
lepszej przysz³oœci”, gdzie do wygrania 
by³y atrakcyjne nagrody. Jednym 
z punków artystycznych by³ koncert 
Orkiestry Mandolinowej z Kolska, która 
swoim wystêpem bardzo spodoba³a siê 
publicznoœci. Nie zabrak³o równie¿ 
wystêpu Powiatowej Wolsztyñskiej 
Orkiestry Dêtej, która równie¿, gdy 
zapada³ zmrok, poprowadzi³a korowód 
nad rzekê. Za Orkiestr¹ pod¹¿a³a 
grójecka m³odzie¿ z pochodniami i balo-
nami. Nad rzek¹ powita³ ich zgro-
madzony t³um ludzi oraz zespó³ 
Tuchorzacy, przy akompaniamencie 
którego zosta³a przedstawiona insce-
nizacja Nocy Œwiêtojañskiej. Podczas 
inscenizacji odby³ siê niesamowity 
pokaz w wykonaniu wolsztyñskiego 
Teatru Ognia, który zaprezentowa³ 
sztuczki z ¿ywym ogniem. W koñcu 
przyszed³ czas na punkt kulminacyjny 
tego wieczoru. G³ówni bohaterowie 
widowiska, Roksana Grasza, która po 

s³owach piosenki „mi³oœæ, ach mi³oœæ, 
zdradzi³aœ ty mnie” rzuci³a siê do wody, 
i zosta³a uratowana przez dzielnego 
marynarza. W ten sposób zosta³o 
udowodnione, ze mi³oœæ jest w ¿yciu 
wa¿na i zawsze wygrywa. Na widzów na 
zakoñczenie czeka³a jeszcze jedna 
niespodzianka – pokaz sztucznych ogni. 
Po przedstawieniu chêtni mogli pozostaæ 
i bawiæ siê dalej wraz z zespo³em „Mini 
Pax” na zabawie tanecznej, która trwa³a 
do samego rana. W ten oto sposób Grójec 
Wielki powita³ lato. Jak co roku by³a to 
niezwyk³a impreza, która przyci¹gnê³a 
t³umy widzów.  Gratulujemy Pani So³tys 
Jadwidze Hirt i ca³ej spo³ecznoœci 
grójeckiej za tak wspaniale zorga-
nizowan¹ imprezê.

Katarzyna Lach 
GOK Siedlec

dokoñczenie ze strony 1
RELIZACJE

NOWY PRZEWODNIK ...
Podstaw¹ dla ka¿dego przybysza jest 

mapa turystyczna, któr¹ zaktualizowano 
i wydano w roku 2010, korzystaj¹c ze 
œrodków przeznaczonych na „Ma³e 
projekty” w ramach dotacji uzys-
kiwanych za poœrednictwem Lokalnej 
Grupy Dzia³ania Regionu Koz³a. Projekt 
ten kosztowa³ 9 200 z³, a w ramach 
refundacji Stowarzyszenie Gmin Rze-
czypospolitej Polskiej RK, które by³o 
wnioskodawc¹, otrzyma³o zwrot w wy-
sokoœci 6 440 z³. Œrodki te zosta³y 
w kolejnym roku przeznaczone na 
nastêpne dzia³ania maj¹ce na celu 
podnoszenie atrakcyjnoœci regionu 
i zapewnienie turystom lepszej infor-
macji o Regionie Koz³a. Dlatego te¿ 
w kolejnym naborze og³oszonym przez 
LGD RK zosta³ z³o¿ony wniosek 
o dotacjê na opracowanie i wydanie 
przewodnika zwi¹zanego ze szlakami 
kajakowymi. Projekt po zaakceptowaniu 
przez Radê Stowarzyszenia dotar³ 
w maju 2011r. do Lubuskiego Urzêdu 

Marsza³kowskiego, gdzie po spraw-
dzeniu i uznaniu prawid³owoœci wyli-
czenia kosztów, zosta³a przygotowana 
umowa przyznaj¹ca mo¿liwoœæ otrzy-
mania dotacji w wysokoœci 6 090 z³. 
Przewodnik – „Szlaki kajakowe Regionu 
Koz³a” zosta³ wydrukowany w liczbie 
2000 egz. w kwietniu 2012r. i prze-
znaczony do bezp³atnego rozdys-
ponowania we wszystkich gminach 
Regionu Koz³a.

Pozycjê tê mo¿na otrzymaæ we 
wszystkich biurach promocji urzêdów 
miast i gmin Regionu Koz³a, a tak¿e 
w biurze Stowarzyszenia LGD RK 
w Kargowej. Przewodnik zawiera infor-
macje o aktualnie wykorzystywanych do 
turystyki wodnej ciekach wodnych, na 
których mo¿na dokonywaæ sp³ywu 
i jednoczeœnie poznawaæ ciekawe pod 
wzglêdem turystycznym miejsca w po-
szczególnych gminach. £¹cznie zawiera 
on opisy 4 szlaków kajakowych, w tym 
od m. Krêcko do Jeziora Wojnowskiego, 
szlaku Obrzycy, szlaku Kana³u DŸwiñ-

skiego oraz szlaku od Jeziora B³êdno 
w Zb¹szyniu do Jeziora Rybojad³o 
w gminie Trzciel. Do ka¿dego rozdzia³u 
do³¹czono mapkê, ka¿dy szlak zosta³ 
opisany z podaniem d³ugoœci trasy 
pomiêdzy miejscami, gdzie mo¿na robiæ 
biwaki lub zatrzymywaæ siê celem 
zwiedzenia okolicy. Liczne fotografie 
oraz opisy zabytków zachêcaj¹ do 
zwiedzania wybranych obiektów w po-
szczególnych gminach. Zarówno na 
mapkach, jak w opisie zosta³y wskazane 
miejsca zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu 
turystycznego, w tym wypo¿yczalnie 
kajaków, gospodarstwa agroturystyczne 
oraz przystanie wodne. Przewidziano 
równie¿ krótki opis ka¿dej z 6 gmin 
Regionu Koz³a, przez które przebiegaj¹ 
prezentowane w przewodniku szlaki 
kajakowe. Wszystkich turystów i wod-
niaków zachêcamy do skorzystania 
z tego wydawnictwa i ¿yczymy mi³ego 
pobytu w Regionie Koz³a.
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WSPOMNIENIE

„MOJA MUZYKA ZACZÊ£A SIÊ OD TEGO, 
¯E NAZYWAM SIÊ ŒLIWA, ….”  WSPOMNIENIE 
O LEONARDZIE ŒLIWIE (1951 -2012)
W wieku 61 lat, po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie odszed³ od nas (29.04.2012r.) Leonard Œliwa popula-
ryzator muzyki koŸlarskiej, instrumentalista, regionalista, nauczyciel i wychowawca m³odych 
muzyków, propagator Zb¹szynia i Regionu Koz³a.

Leonard Œliwa by³ wielkim pasjo-
natem i propagatorem muzyki ludowej, 
dbaj¹cym o jej autentycznoœæ. Z zami-
³owania: skrzypek i œpiewak, z powo-
³ania mistrz i nauczyciel koŸlarskiej 
tradycji w Regionie Koz³a. Swoj¹ pasj¹ 
zarazi³ wielu m³odych muzyków, dla 
których sta³ siê profesorem rzemios³a 
ludowego. Za³o¿y³ uznan¹ i cenion¹ 
ostatnio grupê „Pastuszkowi Grocze” 
spod Zb¹szynia, która da³a wiele 
wspania³ych koncertów. By³ tak¿e 
wiceprezesem Stowarzyszenia Muzy-
ków Ludowych. Podczas wyjazdów 

“w Polskê” stara³ siê zawsze promowaæ 
Zb¹szyñ i Region Koz³a. Pytany 
o swoj¹ pasjê zwyk³ mówiæ: „Moja 
muzyka zaczê³a siê od tego, ¿e nazy-
wam siê Œliwa, a we krwi Œliwów jest, 
¿e zawsze z ³atwoœci¹ przychodzi³o to 
granie”.

Leonard Œliwa urodzi³ siê w 1951r. 
w Perzynach, od 1976r. mieszka³ 
w Wolsztynie. Pochodzi³ z Perzyñ-
skiego rodu Œliwów, by³ wnukiem 
Piotra Œliwy, który by³ bratem znanego 
koŸlarza Tomasza Œliwy z Chroœnicy.

Leonard Œliwa od chwili ukoñ-
czenia szko³y muzycznej w klasie 
skrzypiec w Zb¹szyniu nieprzerwanie 
uczestniczy³ w ¿yciu wielu zespo³ów 
i kapel Regionu Koz³a. By³ te¿ zwi-
¹zany z Zespo³em Regionalnym 
“Wesele Przyprostyñskie”, grywa³ 
w kapeli Franciszka Hirta z Chroœnicy. 
Ze wspomnianymi zespo³ami zdoby³ 
wiele laurów, m.in. I miejsce w festi-
walu ogólnopolskim w Kazimierzu nad 
Wis³¹ i festiwalu wielkopolskim 
w Wilczynie (2000r.) oraz statuetkê 

XXXV – Jubileuszowa Biesiada KoŸlarska – 11.10.2009r. w Zb¹szyniu 
– prezent w postaci koz³a œlubnego
XXXV – Jubileuszowa Biesiada KoŸlarska – 11.10.2009r. w Zb¹szyniu 
– prezent w postaci koz³a œlubnego

Biesiada KoŸ larska 2006 – Leonard Œliwa (skrzypce), 
Franc iszek Hirt (koz io³) i W³adys³aw Mazu r (klarnet )
Biesiada KoŸ larska 2006 – Leonard Œliwa (skrzypce), 
Franc iszek Hirt (koz io³) i W³adys³aw Mazu r (klarnet )

Biesiada KoŸlarska 2008 
– Leonard Œliwa z upominkiem 
w postaci „Kozio³ka Mato³ka”

Biesiada KoŸlarska 2008 
– Leonard Œliwa z upominkiem 
w postaci „Kozio³ka Mato³ka”

Biesiada KoŸlarsk a 2009 – Leonard Œliwa z Januszem Jaskulsk im 
prze d wystêpe m na scenie w Zb¹szyniu
Biesiada KoŸlarsk a 2009 – Leonard Œliwa z Januszem Jaskulsk im 
prze d wystêpe m na scenie w Zb¹szyniu

Leonard Œliw
a

Leonard Œliw
a

(foto: M.Now
ak

)

(foto: M.Now
ak

)
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KARGOWA ZAPRASZA ...

W roku 2012 przewiduje siê 
wykorzystanie tej sali na kilka znacz¹-
cych imprez, w tym na ogólnopolski 
festiwal filmów i sztuk kryminalnych 
im. Macieja Koz³owskiego „Kozi 
Gangsta Film”. Bêd¹ tutaj tak¿e goœcie 
z Niemiec zaproszeni na forum histo-
ryczne zwi¹zane z wydaniem zbioru 
wspomnieñ pierwszych mieszkañców 
Kargowej przyby³ych do miasteczka 
po zakoñczeniu wojny. Odbêd¹ siê 
tak¿e liczne koncerty, spotkania oraz 
imprezy powi¹zane ze Œwiêtem 
Czekolady. Na inauguracjê otwarcia 
odnowionej sali przyby³a znakomita 
aktorka Anna Seniuk, która przedsta-

wi³a zebranym utwory 
z tzw. „poezji kobiecej”. 
W tym dniu wspominano 
równie¿ o zmar³ym ak-
torze Macieju Koz³ow-
skim, pochodz¹cym 
z Kargowej. Ciekawy 
pokaz multimedialny 
o tej postaci przygotowa³ 
dr Andrzej Buck – 
dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. 
C.K. Norwida z Zielonej 
Góry. Obecni stwierdzili, 
¿e  odnowiona  sa la  
widowiskowa nie tylko piêknie siê 
prezentuje, ale jest tak¿e znakomita 

pod wzglêdem aku-
stycznym. Zmieni³ siê 
wygl¹d sceny poprzez 
dobudowanie na ca³ej 
jej szerokoœci scho-
dów, co u³atwia ko-
munikacjê; poprawi³a 
siê tak¿e sztywnoœæ 
sceny, na skutek zasto-
sowania innego roz-
wi¹zania konstruk-
cyjnego. Wnêtrze zo-
sta³o piêknie wysty-
lizowane elementami 
sztukatorskimi i dob-

rze dobranym oœwietleniem. Œciany 
pomalowano na szary kolor, tote¿ nie 
ma du¿ych kontrastów i w ten sposób 
lepiej optycznie eksponuje siê scenê. 
Przebudowie poddano tak¿e balkon, 
który zosta³ przeszklony, co u³atwia 
ogl¹danie z góry przedstawieñ i obs³u-
gê techniczn¹ ca³ej sali. Prace trwa³y 
trzy miesi¹ce od chwili wprowadzenia 
firmy budowlanej, która wygra³a 
w grudniu 2011r. przetarg na prace 
remontowe.

SC

Boryny na Biesiadzie Weselnej w Wê-
growie (2001r.).

W czerwcu ubieg³ego roku Rada 
Miejska Zb¹szynia przyjê³a uchwa³ê 
o nadaniu honorowego obywatelstwa 
Leonardowi Œliwie. Zosta³a ona przy-
gotowana na wniosek burmistrza To-
masza Kurasiñskiego. Kilka miesiêcy 
póŸniej, w paŸdzierniku Leonard 
Œliwa zosta³ laureatem XXXVI edycji 
Nagrody im. Oskara Kolberga “Za 
zas³ugi dla kultury ludowej”.

Przez ostatnie 20 lat z najwiêksz¹ 
trosk¹ i niezwyk³¹ pasj¹ podchodzi³ do 

m³odych muzyków m.in. absolwentów 
klasy ludowej zb¹szyñskiej PSM, 
którym zaszczepia³ szacunek do 
rodzimej tradycji, odkrywaj¹c przed 
nimi niskie, o ciep³ej barwie brzmienie 
koz³a, pe³ne nadzwyczajnoœci, dosto-
jeñstwa i powagi. Ukazywa³  równie¿ 
urok i bogactwo dawnych przy-
œpiewek, pieœni i pastora³ek. Przek³a-
da³o to siê nie tylko na nieskoñczon¹ 
iloœæ lekcji i warsztatów w Babimoœcie, 
Chroœnicy, D¹brówce Wlkp., Nowym 
Kramsku, Siedlcu, Przyprostyni, 
Zb¹szyniu, które prowadzi³ w ci¹gu 

tych lat, a przede wszystkim mia³o 
wp³ywa na tworzenie i powstawanie 
nowych kapel i solistów.

Pozostanie w naszej pamiêci jako 
¿ywa ikona Regionu Koz³a, rozpoz-
nawalna w kraju i poza zagranic¹. By³ 
to cz³owiek niezwykle skromny, bez-
granicznie oddany wielkiej pasji - 
muzyce koŸlarskiej i tradycyjnego jej 
przekazu m³odemu pokoleniu. To tylko 
czêœæ z bogatego i zas³u¿onego ¿ycio-
rysu Leonarda Œliwy.
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KULTURA, REKREACJA

WYDARZENIA KULTURALNO – SPORTOWE 
W REGIONIE KOZ£A
Rajd rowerowy szlakiem pow-
stañczym – 2 czerwca 2012r.

W dniu 2 czerwca 2012r. zosta³ 
przeprowadzony rajd rowerowy Regionu 
Koz³a, który przebiega³ przez gminê 
Siedlec, czêœciowo szlakiem Powstania 
Wielkopolskiego. Organizatorzy rajdu, 
czyli Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Dzia³ania Regionu Koz³a, za³o¿yli, ¿e 
tym razem rowerzyœci przejad¹ przez te 
miejscowoœci , które zwi¹zane s¹ 
z wydarzeniami Powstania Wlkp. (1919), 
a uczestnicy sobotnie eskapady poznaj¹ 
czêœæ naszej historii, zwi¹zana z gmin¹ 
Siedlec. Drugi cel, jaki przyœwieca³ 
organizatorom, to zapoznanie uczestni-
ków rajdu z piêkn¹ i gospodarn¹ gmin¹, 
jej zabytkami i zmianami jakie zasz³y 
w ostatnich latach dziêki pomocy 
finansowej Unii Europejskiej, realizowa-
nej za poœrednictwem tak¿e naszej LGD 
RK. Gmina Siedlec jest najwiêksz¹ 
obszarow¹ jednostk¹ samorz¹dow¹ 
w Regionie Koz³a, ma sieæ dobrych dróg, 
bardzo wygodnych do podró¿owania 
rowerami, bo wiêkszoœæ z nich jest 
po³o¿ona poza trasami przelotowymi 
z du¿ym natê¿eniem ruchu.

Na starcie rajdu stawi³o siê prawie 
osiemdziesiêciu cyklistów, w ró¿nym 
wieku, czêœciowo w gronie rodzinnym, 
by³y tak¿e osoby niepe³nosprawne. Po 
rozdaniu rajdowych koszulek i czape-
czek oraz zarejestrowaniu uczestników, 
wyjazd nast¹pi³ sprzed pomnika Pow-
stañców Wlkp. przy Urzêdzie Gminy 
w Siedlcu. Pierwszy przystanek przypad³ 
w Kie³pinach, gdzie w odnowionej sali 
wiejskiej przyj¹³ nas goœcinnie so³tys 
p. Marian Weil. Tutaj dowiedzieliœmy siê 
o historii tej miejscowoœci oraz dzia³a-
niach Rady So³eckiej, która zabiega 
o pozyskanie œrodków na dalsze prace 
zwi¹zane z odnow¹ swojej miejsco-
woœci. Po tej porcji wiedzy o Kie³pinach 
udaliœmy siê przez Star¹ Tuchorzê do 
Tuchorzy, gdzie zwiedziliœmy zabyt-
kowy park, koœció³ i podjechaliœmy na 

miejsce kaŸni hitlerowskiej. Tutaj 
poznaliœmy historiê zg³adzenia przez 
niemieckich nazistów 15 polskich 
patriotów na oczach okolicznej ludnoœci.

Dalsza czêœæ naszej trasy wiod³a 
obrze¿em gminy Siedlec, wzd³u¿ Jeziora 
KuŸnickiego do miejscowoœci Boruja. 
Krótki przystanek nad jeziorem wyko-
rzystano na podziwianie czystych wód 
tego akwenu oraz rozprostowanie koœci. 
W Borui, w wybudowanej sali wiejskiej 
ze œrodków na wspieranie obszarów 
wiejskich, turyœci otrzymali przygoto-
wan¹ tutaj kawê oraz ciasto. Niektórzy 
poprawili swoje pojazdy, a powa¿ny 
defekt jednego z rowerów zosta³ usuniêty 
dziêki sprawnoœci p. Jana Begiera - 
uczestnika rajdu ze Starej Tuchorzy 
i wszyscy w komplecie mogli jechaæ 
dalej. Kolejny przystanek w Belêcinie 
da³ okazjê do poznania starych zabu-
dowañ podworskich i obszernego parku. 
Pogoda trochê wietrzna, z przelotnymi 
opadami nie u³atwia³y jazdy, ale wszyscy 
dzielnie pokonywali dalsze kilometry.

W Chobienicach, dok¹d zaprowa-
dzi³a nas droga, zwiedziliœmy ruinê 
pa³acu Miel¿yñskich, z ledwo widocz-
nym napisem, „Nie sobie, lecz nastêp-
com”, piêknie odnowiony koœció³ 
p.w. Piotra w Okowach, do którego 
zaprasza³ nas obecny akurat ks. Tadeusz 
Jasku³a. Na cmentarzu z³o¿ono ho³d 
pochowanym tam powstañcom. Ostatni 
odcinek tego rajdu, licz¹cy ponad 40 km, 
prowadzi³ do Grójca Wielkiego, w któ-
rym, w czasie Powstania Wlkp. trwa³y 
zaciête walki o most na Obrze. Zakoñ-
czenie rajdu odby³o siê w œwietlicy, 
a uczestnicy podzieleni na 5 grup roz-
wi¹zywali konkursowy test ze znajo-
moœci regionu, Powstania Wlkp. oraz 
zapamiêtanych wiadomoœci pozyska-
nych na trasie rajdu. Wszyscy wykazali 
siê dobr¹ znajomoœci¹ tych zagadnieñ 
i otrzymali z tej okazji pami¹tkowe 
upominki. Posi³ek, w postaci pysznego 
bigosu i swojskiej kie³basy, przygoto-

wany przez miejscowe KGW pod 
czujnym okiem pani so³tys Jadwigi Hirt, 
by³ uwieñczeniem sobotniego rajdu. Na 
zakoñczenie mogliœmy jeszcze podzi-
wiaæ sprawnoœæ miejscowych stra¿aków 
przygotowuj¹cych siê do obrony tytu³u 
Mistrza Polski w konnych sikawkach. 
Kolejny przysz³oroczny rajd rowerowy 
regionu Koz³a zosta³ zaplanowany 
w obrêbie gminy Zb¹szyñ i Trzciel. Do 
zobaczenia na trasie.

Jubileuszowy Festiwal Fol-
klorystyczny „U progu lata” 
– 9 czerwca 2012r.

W sobotê, 9 czerwca, amfiteatr 
w D¹brówce Wlkp. goœci³ regionalne 
zespo³y artystyczne podczas jubileu-
szowych – XX D¹browieckich Spotkañ 
Folklorystycznych – U progu lata. Ze 
wzglêdu na trwaj¹ce rozgrywki w pi³ce 
no¿nej – Euro 2012 – tegoroczny 
przegl¹d zosta³ skrócony do jednego 
dnia, a na scenê zaproszono zaprzy-
jaŸnione zespo³y ze Skwierzyny, Szre-
niawy, Kêb³owa, Przyprostyni oraz 
piêcioosobow¹ grupê œpiewacz¹ z Bia-
³orusi. Tradycyjnie spotkania w D¹brów-
ce rozpoczynaj¹ siê od z³o¿enia kwiatów 
na grobie za³o¿yciela miejscowego 
zespo³u pieœni i tañca – Tomasza 
Spycha³y. Kilkudziesiêciu przedstawi-
cieli ze œrodowiska artystycznego, w³adz 
gminy i rodziny prekursora d¹browic-
kiego zespo³u – spotka³o siê na miejsco-
wym cmentarzu, by z³o¿yæ ho³d temu 
zas³u¿onemu ludowemu artyœcie. Bur-
mistrz Wies³aw Czyczerski przypomnia³ 
zas³ugi Tomasza Spycha³y, a brat 
zmar³ego opowiedzia³ o jego wysi³kach 
uratowania miejscowego folkloru od 
zapomnienia. 

Po przybyciu do amfiteatru uroczyœ-
cie otwarto XX  jubileuszowy festiwal 
folkloru, a g³os zabrali: burmistrz 
Zb¹szynka Wies³aw Czyczerski, prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu ze Œwiebo-
dzina – Alojzy Jokiel, so³tys D¹brówki  
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Piotr Kozio³ek. W imieniu organizatora 
festiwalu wyst¹pi³ wiceprezes Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania 
Regionu Koz³a – Szczepan Sobczak, 
który zaznaczy³, ¿e impreza ta mo¿e 
odbywaæ siê tak¿e dziêki wsparciu 
funduszami z programu PROW na lata 
2007 – 2013. Festiwal  prowadzi³ nieza-
st¹piony w zabawianiu zebranych na 
D¹browieckich Spotkaniach Folklo-
rystycznych – Jerzy Skrzypczak – 
kierownik zespo³u „Kotkowiacy”, 
a pomaga³ mu, pos³uguj¹c siê miejscow¹ 
gwar¹, cz³onek Zespo³u Pieœni i Tañca 
im. T. Spycha³y – Marek Spycha³a. To 
jego zespó³ tradycyjnie otwiera festiwal 
„U progu lata” i tym razem, w nieco 
okrojonym sk³adzie, wyst¹pi³ jako 
pierwszy na deskach d¹browieckiego 
amfiteatru. Potem kolejno bawili pub-
licznoœæ tañcem i przyœpiewkami zapro-
szeni na goœcinne wystêpy artyœci 
z zaprzyjaŸnionych zespo³ów. Bogaty 
repertuar zaprezentowa³ zespó³ „Szre-
niawa” spod Poznania, a jego cz³onkowie 
wychodzili na scenê kilkukrotnie, 
prezentuj¹c ró¿norodne stroje, taniec 
i œpiew z kilku regionów Polski. Barwnie 
prezentowa³ siê tak¿e zespó³ z Kêb³owa 
(ko³o Wolsztyna), tote¿ brawa licznie 
zebranych rozbrzmiewa³y g³oœno w piêk-
nym otoczeniu d¹browickiego pa³acu. 
Tradycyjnie podczas imprezy „U progu 
lata” organizowany jest konkurs potraw 
regionalnych, w którym bior¹ udzia³ 
przewa¿nie panie z kó³ gospodyñ 
wiejskich z okolicznych miejscowoœci. 
Tematem tegorocznego konkursu by³o 
danie wykonane z kurczaka. Dania 
konkursowe zosta³y przygotowane przez 
4 KGW, a najwy¿ej komisja oceni³a 
potrawê przyrz¹dzon¹ przez KGW 
z Rzeczycy. 

Drugi konkurs, który by³ zwi¹zany 
z kultywowaniem miejscowej gwary 
zosta³ pomyœlany, jako przedstawienie 
m³odzie¿owej odmiany kabaretu 
„Klakoty”. Kilkoro uczniów miejscowej 
szko³y podstawowej ucharakteryzowa-
nych na artystów z d¹browieckiego 
kabaretu „Klakoty”, da³o ciekawe 
przedstawienie, w którym pos³ugiwali 
siê jêzykiem gwarowym. Komisja 
z udzia³em dwóch naukowców z UAM 

w Poznaniu dokona³a oceny wystêpuj¹-
cej m³odzie¿y i przyzna³a nagrody oraz 
wyró¿nienia. Trzy pierwsze miejsca 
przypad³y: Adrianowi Józefiakowi, 
Mateuszowi Józefiakowi oraz Julicie 
Jêdrzejcza, którzy zostali nagrodzeni 
okolicznoœciowymi lalkami w d¹bro-
wickich strojach oraz tzw. MP4 do 
s³uchania i nagrywania muzyki. 

Panie z kabaretu „Klakoty” skomen-
towa³y najnowsze wydarzenia we wsi, 
odnios³y siê do turnieju pi³karskiego 
EURO2012 i bardzo dowcipnie sparo-
diowa³y piosenkê „Koko euro spoko”.

Wieczór zakoñczy³ wystêp zespo³u 
„Albana Romin Power”.

Konkurs Muzyki Ludowej – 
Kopanica 15-17 czerwca 2012r.

W dniach 15 – 17 czerwca 2012r. 
odbywa³ siê w Regionie Koz³a XI Kon-
kurs Muzyki Ludowej w Kopanicy. Jak 
nakazuje tradycja, w pierwszym dniu 
uczestnicy KML przemierzali bryczkami 
Szlak KoŸlarski im. Tomasza i Walentego 
Brud³ów od Kopanicy przez W¹chabno, 
Linie, Wojnowo, Nowe Kramsko do 
Lasek. Na d³u¿szy przystanek muzycy 
i towarzysz¹ce im osoby zatrzymali siê 
w leœniczówce im. Eugeniusza Paukszty 
na Linach. Tutaj byli goœcinnie przyj-
mowani przez w³adze gminy Kargowa 
oraz pracowników Biblioteki im. E. Pau-
kszty w Kargowej, którzy zapewnili 
przybyszom ma³y poczêstunek. Muzycy 
odwdziêczali siê gr¹, a wystêpów 
s³uchali tak¿e przybyli tego dnia do 
gminy Kargowa seniorzy z Schultzen-
dorf w Niemczech. Goœciem specjalnym 
wœród muzyków by³ Remi Decker 
z Belgii, graj¹cy na dudach z obszaru 
romañskiego oraz wykonuj¹cy dawne 
pieœni. Jad¹cy w Bryczce Literatów syn 
pisarza – Dominik Paukszta, przekaza³ 
do miejscowej izby pami¹tek dwa 
przedmioty, których u¿ywa³ jego ojciec. 
Dobrze zaprezentowali siê uczniowie 

z Kargowej prowadzeni przez Jerzego 
Skrzypczaka, który od dwóch lat uczy 
adeptów muzyki koŸlarskiej w gm. Kar-
gowa.

Drugiego dnia po odwiedzeniu 
Wolsztyna, muzycy przybyli pod koœció³ 
w Kopanicy, gdzie wykonano pami¹tko-
we zdjêcie grupowe, a nastêpnie w barw-
nym korowodzie przemaszerowali przez 
wieœ na miejsce przes³uchañ w œwietlicy 
wiejskiej. Wprowadzenie do konkursu 
wyg³osi³ Janusz Jaskulski – Kustosz 
Muzeum Instrumentów Muzycznych 
w Poznaniu, który nazywany jest 
„spirytus movens” tego wydarzenia. 
Wójt gminy Siedlec Adam Cukier uzna³ 
nastêpnie, ¿e czas zacz¹æ przes³uchania 
i og³osi³ otwarcie konkursu.

Muzycy wystêpowali w czterech 
kategoriach: indywidualnej oddzielnie 
dla m³odzie¿y i doros³ych oraz zespo-
³owej te¿ oddzielnie dla m³odzie¿y 
i doros³ych. Komisjê stanowili: Janusz 
Jaskulski, Bogus³aw Linette, Zbigniew 
Skoczylas oraz ks. Krzysztof Mizerski. 
Goœcinnie wystêpowali poza przes³u-
chaniami konkursowymi: Zespó³ „Tem-
pus Fugit” oraz Remi Decker z Belgii. Po 
zakoñczeniu przes³uchañ uczestnicy 
Konkursu udali siê do W¹chabna, gdzie 
odby³ siê piknik dudziarsko – koŸlarski 
zakoñczony zabaw¹ taneczn¹ z zespo³em 
„Familia”.

Trzeciego dnia w Kopanicy odby³o 
siê og³oszenie wyników, a zgromadzeni 

mogli uczestniczyæ 
tak¿e w kiermaszu 
rêkodzie³a artystycz-
nego oraz w pokazie 
budowy koz³a i dud 
w wykonaniu Andrzeja 
Mendlewskiego z Poz-
nania. Wystêpowa³ tak-
¿e zespó³ „Per³y” 
z Siedlca, który otrzy-
ma³ nagrodê specjaln¹. 
Wyniki XI Konkursu 
M u z y k i  L u d o w e j  
w Kopanicy podajemy 
w oddzielnym ko-
munikacie. 
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45 LAT Z ¯YCIA ...
Na pocz¹tku istnienia Towarzystwo 

liczy³o 18 osób, a jego zarz¹d utworzyli: 
Jerzy P³atkiewicz - prezes, Edward 
Rabiega - wiceprezes, Jerzy Ha³uszczak - 
skarbnik, Alfred Kiciñski - sekretarz, 
oraz Leon Obst, Micha³ Bia³as i Sta-
nis³aw Szuka³a.

Szczególne o¿ywienie dzia³alnoœci 
nast¹pi³o w latach 1968 – 1973, kiedy to 
zorganizowano trzykrotnie Dni Folkloru 
Babimojskiej. Odby³o siê wówczas wiele 
imprez masowych, odczytów i spotkañ. 
Trwa³ym ich efektem by³ film nakrêcony 
przez Telewizjê Polsk¹ pt. „Wierna 
Ziemia” oraz zainteresowanie histo-
ryków lubuskich, co zaowocowa³o 
wydaniem przez Lubuskie Towarzystwo 
Kultury w 1971r. numeru 9-go Zeszytów 
Lubuskich poœwiêconego Ziemi Babi-
mojskiej. 

Od roku 1975 aktywnoœæ Towa-
rzystwa s³ab³a. Aktywizacja nast¹pi³a 
ponownie w 1987r., a z inspiracji 
Towarzystwa, Rada Narodowa Miasta 
i Gminy w zwi¹zku z rocznic¹ walk 
powstañczych na Ziemi Babimojskiej, 
ustanowi³a w ostatnim tygodniu stycznia 
obchody Dni Babimojszczyzny. Odby-
wa³y siê wówczas imprezy folklo-
rystyczne oraz patriotyczno-historyczne. 
Jednak¿e z powodu przemian ustro-
jowych w roku 1989 Towarzystwo 
zaprzesta³o swojej dzia³alnoœci. Jednak-
¿e w 1991r. dzia³alnoœæ zosta³a wzno-
wiona i w latach 1992 i 1993 zorgani-
zowano ponownie obchody Dni Babi-
mojszczyzny. Inspirowano równie¿ inne 
spo³eczne przedsiêwziêcia. Sejmik 
Towarzystwa z 14 grudnia 1995r. 
uchwali³ udzia³ w przygotowaniu 
obchodów 600-lecia Babimostu oraz 
w uczestniczeniu w tych obchodach, 
które mia³y miejsce w czerwcu 1997r. 
Z inicjatywy Burmistrza Babimostu 
Bernarda Radnego w roku 2003 posta-
nowiono, ¿e siedzib¹ Towarzystwa 
bêdzie Biblioteka Publiczna im. W. Sau-
tera w Babimoœcie, co da³o nowy impuls 
do wzmo¿onej dzia³alnoœci. Wtedy te¿ 
wybrano nowy Zarz¹d, który dokona³ 
s¹dowej rejestracji Towarzystwa, a orga-
nizacja zgodnie z nowym statutem 
rozpoczê³a intensywn¹ dzia³alnoœæ 
i podjê³a wiele interesuj¹cych inicjatyw, 
z których do najwa¿niejszych mo¿na 
zaliczyæ: 
! Odrestaurowanie w 2003r. na cmentarzu 

parafialnym w Babimoœcie pomnika 
Walentego Snowadzkiego, za³o¿yciela 
fundacji „Dla cnotliwych panien”. 
Przypomniano w ten sposób niezwykle 
ciekaw¹ postaæ mieszkañca ¿yj¹cego 
w Babimoœcie w latach 1753-1827. 

! Przyst¹pienie w 2004r. do Ruchu 
Stowarzyszeñ Regionalnych RP, co 
umiejscowi³o Towarzystwo w ogól-
nopolskich strukturach stowarzyszeñ 
regionalnych. 

! Zorganizowanie w latach 2004 – 2006  
Dni Folkloru Ziemi Babimojskiej, 
podczas których wyst¹pi³ w Babi-
moœcie tak¿e Zespó³ Pieœni i Tañca 
„Mazowsze”.

! Wykonanie w latach 2005-2006 œcie¿ki 
dydaktyczno – historycznej, na której 
ustawiono 14 tablic informuj¹cych po 
polsku i niemiecku o miejscach 
pamiêci i zabytkach znajduj¹cych siê 
w Gminie Babimost. 

! Przygotowanie publikacji i folderów. 
W 2005r. powsta³ folder „Babimost - 
Tradycja. Historia. Wspó³czesnoœæ”, 
a rok póŸniej przewodnik po œcie¿ce 
dydaktyczno-historycznej.

Z innych ciekawych inicjatyw nale¿y 
jeszcze wymieniæ: 
! Wydanie 3200 szt. pocztówek prezen-

tuj¹cych Gminê Babimost oraz 200 szt. 
znaczków z logo Towarzystwa.

! Og³oszenie i rozstrzygniêcie konkursu 
na logo Towarzystwa.

! Opracowanie koncepcji adaptacji 
koœcio³a ewangelickiego na Miêdzy-
narodowe Centrum Spotkañ Ekume-
nicznych.

! Przygotowanie i uruchomienie strony 
internetowej TMZB;

! Zorganizowanie Biesiady Rybackiej 
w Podmoklach Ma³ych.

! Przeprowadzenie uroczystych obcho-
dów 750 – lecia ukazania siê najstar-
szego dokumentu, w którym wymie-
niono nazwê Babimost.

! Zainicjowano remont pomnika oraz 
ufundowano mosiê¿n¹ tablicê upa-
miêtniaj¹c¹ bohaterów walk o polskoœæ 
i wolnoœæ Ziemi Babimojskiej. Tablica 
zosta³a zamontowana na kamiennym 
obelisku przy Placu Powstañców 
Wielkopolskich w Babimoœcie. 
Podobnie upamiêtniono bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego w Nowym 
Kramsku, gdzie 5 wrzeœnia 2010r. 
zorganizowano uroczystoœæ ods³o-
niêcia nowej tablicy na obelisku. 
W imprezie uczestniczyli licznie 
zgromadzeni mieszkañcy Gminy 
Babimost oraz goœcie. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e na realizacjê tego zadania 
Towarzystwo z³o¿y³o wniosek do 
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Regionu 
Koz³a” i otrzyma³o dofinansowanie 
w kwocie 3 132,78 z³.

! Towarzystwo przeprowadzi³o równie¿ 
dwie imprezy rekreacyjne kajakarski 
sp³yw ekologiczny przygotowany  we 
wspó³pracy z Lubuskim Klubem 
Turystycznym "Agroœ" z Kargowej 
oraz rajd rowerowy szlakiem miejsc 
kultu religijnego, czyli przydro¿nych 
krzy¿y i kapliczek Parafii Babimost.

! Wydano kolorowankê dla dzieci 
prezentuj¹c¹ najciekawsze miejsca 
Babimojszczyzny. Wydawnictwo ma 
na celu propagowanie wœród naj-
m³odszych wiedzy na temat najbli¿szej 
okolicy. Autork¹ zabawnych ilustracji 
jest Bo¿ena Wo³ek. Cz³onkowie 
Zarz¹du TMZB wrêczyli egzemplarze 
ksi¹¿eczki dzieciom w wieku od 4 do 9 
lat we wszystkich przedszkolach 
i szko³ach naszej gminy. By³a to 
niespodzianka z okazji Dnia Dziecka.

! Wydano ksi¹¿kê "Region Koz³a. 
Babimojszczyzna. Dziedzictwo kul-
turowe" prezentuj¹c¹ nieznane zagad-
nienia z naszych dziejów i prezentuj¹c¹ 
sylwetki niezwyk³ych ludzi zwi¹za-
nych z Ziemi¹ Babimojsk¹. Na to 
zadanie tak¿e z³o¿ono wniosek do 
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Regionu 
Koz³a” i otrzymano na realizacjê 
„ma³ego projektu” dofinansowanie 
w kwocie 5 017,25 z³.

! W listopadzie 2011r z³o¿ono do 
Lokalnej Grupy Dzia³ania Regionu 
Koz³a w Kargowej wniosek na 
opracowanie i druk drugiej ksi¹¿ki 
zatytu³owanej "Region Koz³a - Babi-
mojszczyzna. Dziedzictwo historyczne 
i kulturowe". Wartoœæ zadania wynosi 
8 575,50 z³, z czego dofinansowanie 
ma wynieœæ 6 002,85 z³.

Dziêki realizacji wy¿ej wymie-
nionych zadañ pog³êbi³o siê zainte-
resowanie przesz³oœci¹, tradycj¹ i kultur¹ 
Ziemi Babimojskiej. Wzrós³ poziom 
wiedzy, szczególnie wœród osób, które 
wziê³y udzia³ w konkursach orga-
nizowanych przez TMZB. Zebrano 
bardzo cenne, nigdzie dot¹d nie publik-
owane materia³y, poprawi³a siê promocja 
Ziemi Babimojskiej, której uroki 
zaprezentowane zosta³y na wystawie 
fotograficznej oraz w wydanym kalend-
arzu na rok 2012. W sk³ad Zarz¹du 
TMZB wchodz¹ obecnie: Ewelina 
Woz iñska  -  P rezes ,  S t an i s ³ aw  
Daszkiewicz - Zastêpca Prezesa, Marek 
Kuc - Sekretarz, S³awomira Stoll-Scheer 
- Skarbnik, Maria Waligóra - Cz³onek 
Zarz¹du, Bo¿ena Wo³ek - Cz³onek 
Zarz¹du, Stanis³aw Golusik - Cz³onek 
Zarz¹du.

dokoñczenie ze strony 1
ROCZNICA
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PROJEKT

ROZPOCZYNAMY PROJEKT WSPÓ£PRACY 
W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH

W dniach 10 i 11 maja br. trzyoso-
bowa delegacja LGD Regionu Koz³a 
z prezesem Witoldem Silskim na czele 
uda³a siê na Podlasie, w celu przygo-
towania projektu wspó³pracy zwi¹za-
nego z promocj¹ produktów lokalnych. 

Grupa nasza zosta³a bardzo goœcin-
nie przyjêta przez kolegów z LGD 
NAREW, kierowan¹ przez jej prezesa 
Andrzeja Jurczaka. Spotkanie rozpo-
czê³o siê od zwiedzenia zabytkowego 
Tykocina, jednej z dziewiêciu gmin 
nale¿¹cych do tego stowarzyszenia. 
Oprowadzaj¹cym nasz¹ delegacjê 
w tym mieœcie by³ burmistrz Tykocina 
p. Krzysztof Chlebowicz. Motywem 
przewodnim pobytu i prowadzonych 
rozmów by³o poszukiwanie wspólnych 
tematów, obszarów zainteresowañ, 
które pozwoli³yby przeprowadziæ 

dzia³ania maj¹ce zwi¹zek 
z kreowaniem produktów 
lokalnych jako wyznaczni-
ków rozwoju regionalnego. 
Do tego projektu chcieli-
byœmy zaanga¿owaæ tak¿e 
dwie inne lokalne grupy 
dzia³ania, jedn¹ z woj. 
Lubuskiego i jedn¹ z woj. 
Podlaskiego, które wstêp-
nie wyrazi³y chêæ wspó³-
pracy. W trakcie rozmów 
ustalono ramy czasowe 
projektu, który móg³by 
rozpocz¹æ siê w IV kwar-
tale br. i trwaæ do koñca 
roku nastêpnego. Zapla-
nowano te¿ rodzaje kon-
taktów i szkoleñ, które bêd¹ obejmo-
wa³y do 8 osób z ka¿dej lokalnej grupy 

dzia³ania. Projekt 
przewiduje udzia³ 
w targach, wystawa-
ch, imprezach, szko-
leniach oraz opra-
cowaniu i wydaniu 
katalogów produk-
tów, folderów i map 
zwi¹zanych z tema-
tem wspó³pracy.

Ustalono, ¿e wio-
d¹c¹ rolê, a wiêc 
g³ównego koordy-
natora projektu, 
bêdzie pe³ni³o LGD 
N A R E W,  k t ó r e  
przygotuje wniosek 

o prowadzenie tego projektu wspó³-
pracy do Podlaskiego Urzêdu Marsza³-
kowskiego jeszcze w czerwcu br. 
Pierwsze kontakty producentów pro-
duktów lokalnych i zainteresowanych 
t¹ tematyk¹ osób z partnerskich LGD 
mog³oby odbyæ siê w listopadzie. 
Obecnie przystêpujemy do opracowa-
nia bud¿etu tego projektu i wyzna-
czenia szczegó³owych zadañ, które 
zamierzamy wspólnie przeprowadziæ. 
W planie przewidziano nastêpuj¹ce 
dzia³ania: Jarmark produktów lokal-
nych w Zb¹szyniu, udzia³ w targach 
w £odzi i Warszawie, szkolenie w za-
kresie promocji produktów lokalnych 
w Kroœnie Odrz., a tak¿e tzw. Do¿ynki 
produktu lokalnego na Podlasiu.



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

równie¿, ¿e jesieni¹ br. bêdzie og³o-
szony dodatkowy nabór w ramach 
dzia³ania: Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiêbiorstw. 

Zebranie sprawnie prowadzi³ prezes 
Stowarzyszenia Witold Silski.

SPORT, REKREACJA

W ZB¥SZYNKU BIEGAJ¥ PO ZDROWIE
3 maja 2012r. w Zb¹szynku odby³ 

siê XX Wiosenny Bieg Uliczny pod 
has³em „Biegiem po Zdrowie", 
w trakcie którego przeprowadzono 29 
biegów w ró¿nych kategoriach wie-
kowych.

Do udzia³u w tej imprezie rekre-
acyjnej mogli wzi¹æ udzia³ najm³odsi 
uczniowie ze szko³y podstawowej, jak 
i zaawansowani wiekowo seniorzy.

W ka¿dej kategorii wiekowej prze-
widziano dla trzech najlepszych za-
wodników nagrody rzeczowe, statuetki 
i dyplomy. Dodatkowo na starcie ka¿dy 
z uczestników otrzyma³ pami¹tkow¹ 
opaskê silikonow¹ i naklejkê odblasko-
w¹, a po skoñczonym biegu dyplom 

podziêkowania za 
udzia³.

Organizatorami 
X X  Wi o s e n n e g o  
Biegu Ulicznego byli 
O œ r o d e k  K u l t u r y  
Sportu i Rekreacji 
w Zb¹szynku, I Gim-
nazjum w Zb¹szynku 
oraz Szko³a Podsta-
wowa w Zb¹szynku. 
Projekt by³ wspó³fi-
nansowany ze œrod-
ków PROW w ramach 
ma³ych projektów i otrzyma³ dofi-
nansowanie w kwocie 3 962 z³, o które 
ubiega³ siê Oœrodek Kultury i Sportu za 

poœrednictwem Lokalnej Grupy 
Dzia³ania Regionu Koz³a.

RELACJE

ZMIANY WE W£ADZACH STOWARZYSZENIA 
– WALNE ZEBRANIE CZ£ONKÓW – 
D¥BRÓWKA WLKP. 12 CZERWCA 2012 R.

W dniu 14 czerwca w Centrum 
Kultury i Folkloru w D¹brówce Wlkp. 
odby³o siê walne zebranie, w wyniku 
którego dokonano wyboru w³adz 
Stowarzyszenia LGD RK na nowa 
kadencjê. Po wys³uchaniu sprawozdañ 
z dzia³alnoœci Stowarzyszenia za okres 
od 2010r. oraz zapoznaniu siê z opini¹ 
Komisji Rewizyjnej – zebrani podjêli 
uchwa³ê o udzieleniu ustêpuj¹cemu 
Zarz¹dowi absolutorium. W wyniku 
wyborów zosta³ ustalony nowy sk³ad 
Zarz¹du, do którego weszli dotych-
czasowi jego cz³onkowie, z jedn¹ tylko 
zmian¹, na miejsce Kamila Siera-
towskiego ze Zb¹szynia zosta³ wy-
brany Jan Prz¹dka równie¿ ze Zb¹-
szynia. Zebrani ponownie dokonali te¿ 
wyboru tych samych osób do Komisji 

Rewizyjnej. Wszystkim nowo powo³a-
nym cz³onkom Zarz¹du i Komisji 
Rewizyjnej sk³adamy gratulacje 
i ¿yczenia dalszej pomyœlnej pracy na 
rzecz Regionu Koz³a.

Jednym z punktów Walnego zebra-
nia by³o uchwalenie 
zmian w Lokalnej 
Strategii Rozwoju Re-
gionu Koz³a. W wyni-
ku tych zmian miesz-
kañcy miejscowoœci 
do 20 tys. bêd¹ mogli 
ubiegaæ siê o dotacje 
na operacje w ramach 
limitu œrodków prze-
znaczonych na wspar-
cie rozwoju obszarów 
wiejskich. Ustalono 


