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Biuletyn informacyjny  Lokalnej Grupy Dzialania Regionu Koz³a    nr 1(10)2010

Zapraszamy do siedziby Regionu na Rynku w Kargowej

Biuro w kamieniczce
Szczepan Sobczak – kierownik biura Regionu Koz³a i LGD RK
Justyna Sobstyl – ksiêgowa
Paulina Go³ek – pracownica administracyjna
Daniel Stasiñski – informatyk
godz. pracy biura Regionu i LGD: poniedzia³ek – pi¹tek od 8.00 do 16.00
adres: 66-120 Kargowa, Rynek 16
tel. 68 352 52 30, faks 68 422 11 83
adres mailowy: biuro@lgdrk.pl lub biuroregionurk@op.pl
strona internetowa: www.regionkozla.pl

  Babimost - Kargowa - Miedzichowo - Siedlec - Trzciel - Zb¹szynek - Zb¹szyñ

Lokalna Grupa Dzia³ania Regionu Koz³a to piêkna premia dla gmin za lata integracji

15 LAT REGIONU KOZ£A
15 lat temu powo³ano do ¿ycia ciekawy eksperyment spo³eczny: Region Koz³a. Co istotne, nie byliœmy

jeszcze wtedy w Unii Europejskiej, ¿ycie publiczne nie mog³o zatem liczyæ na takie wsparcie, dotacje, dofinanso-
wania, jakie s¹ dziœ. A jednak - mimo wszystko - kilka gmin zdecydowa³o siê na wspólny los. Na wspólne jego
finansowanie, choæ raczej w skromnym zakresie. I ów pomys³ po tych 15 latach otrzyma³ wyj¹tkow¹ premiê w
postaci Lokalnej Grupy Dzia³ania RK, a ta z kolei w ostatnich latach: raz kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych, potem
oko³o 700 tys. z³, ostatnio zaœ ju¿ kilka milionów.

Tylko ktoœ  bezmyœlny  mo¿e nie
dostrzegaæ wspó³zale¿noœci miêdzy
Stowarzyszeniem Gmin RP Region
Koz³a a Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania
RK. Tylko ktoœ niechêtny mo¿e
chcieæ wprowadzaæ rozdŸwiêk miê-
dzy te dwa twory. Ró¿nie w przesz³o-
œci zdarza³o, ale sytuacjê uda³o siê opa-
nowaæ i miejmy nadziejê, ¿e to siê ju¿
nie powtórzy, ¿e nie dopuszcz¹ do tego
liderzy Regionu Koz³a. Bo wartoœci¹
nadrzêdn¹ jest w³aœnie zwartoœæ, inte-
gracja terenów le¿¹cych nad Obr¹, a nie
by³oby jej bez istnienia od 15 lat Sto-
warzyszenia Gmin.

Tak wiêc w bie¿¹cym roku, 2010,
minie okr¹g³a rocznica powstania Regio-
nu Koz³a. 11 wrzeœnia 1995 r. ,,Gazeta
Lubuska’’ po raz pierwszy napisa³a o
zebraniu za³o¿ycielskim kilku gmin, któ-
re 8 wrzeœnia, trzy dni wczeœniej, odby-
³o siê w pa³acu w D¹brówce Wielko-
polskiej. Oby ta rocznica nie przesz³a bez
echa, nie wykorzystana propagandowo.
Dlaczego? Otó¿ nie chodzi o specjaln¹
fetê i uroczystoœci. Bardziej idzie o pa-
miêæ, o wbicie tej daty w nasze g³owy.
¯eby nie wylecia³a i zosta³a.

Pojawiaj¹ siê bowiem czêsto (tak-
¿e w licznych folderach RK) co najmniej
mylne informacje na ten temat. Wci¹¿
powtarza siê b³¹d odnotowany nie wia-

domo z jakiej okazji, i¿ Region Koz³a
istnieje od 1997 r. Wycina siê ponad
dwa lata z „¿yciorysu” RK. Owszem,
to prawda, ¿e w 1997 r. podpisano w
Kargowej dokumenty i zarejestrowa-
no s¹downie SG RP RK. Ale przecie¿
przez rok 1995, 1996 i 1997 bardzo
wiele siê zdarzy³o, ¿eby do tej reje-
stracji ostatecznie dosz³o.

Mówi o tym chocia¿by 1 numer
„Podkozio³ka” w artykule „Porozu-
mienie Miêdzygminne” (taka by³a bo-
wiem pierwotna forma istnienia sied-
miu gmin). Otó¿ po zebraniu za³o¿y-
cielskim w D¹brówce Wlkp., w lutym
1996 r. w Zb¹szynku odby³o siê dru-
gie spotkanie, podczas którego przy-
byli przedstawiciele wszystkich stron

dyskutowali ca³y dzieñ a¿ w szeœciu
zespo³ach roboczych. Potem 10 XI
1996 w Zb¹szyniu (podczas Biesiady
KoŸlarskiej) odby³o siê kolejne, tym
razem nieoficjalne spotkanie burmi-
strzów, zaœ 14 XI 1996 tak¿e w Zb¹-
szyniu pierwsze posiedzenie Kapitu³y,
gdzie jako pierwszy starosta wystêpo-
wa³ Romuald Szczepaniak. Wów-
czas przyjêto w³aœnie okreœlenia: Ka-
pitu³a, starosta, Konferencja, zade-
cydowano o powo³aniu kierownika
(dyrektora) biura RK.

Tak wiêc nie ma powodu, ¿eby
myliæ powo³anie, utworzenie Regionu
Koz³a, z dat¹ rejestracji s¹dowej, gdy¿
wtedy amputuje siê dwa lata istnienia.

Ci¹g dalszy na stronie 4
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„Podkozio³ek” wraca
A¿ po oœmiu  latach nieobecnoœci wraca dziœ wspólny biuletyn informacyjny

Regionu Koz³a oraz tym razem dodatkowo Lokalnej Grupy Dzia³ania Regionu
Koz³a. Pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1997 r. Wówczas jeszcze w sk³adzie
stowarzyszenia samorz¹dowego odnotowujemy obecnoœæ takich gmin jak Szcza-
niec i Pszczew, które jakiœ czas potem, w tej w³aœnie kolejnoœci, po¿egna³y siê z
pozosta³ymi. Szkoda zw³aszcza Pszczewa...

Informator od pocz¹tku by³ bezp³atnie rozprowadzany wed³ug pewnego
rozdzielnika po ró¿norakich instytucjach samorz¹dowych. Pierwszy numer mia³
bardzo skromny nak³ad 350 egz., ostatni dwa razy wiêcej - 700, co oznacza, i¿
wzbudza³ zainteresowanie.

„Podkozio³ek” nigdy nie by³ pismem publicystycznym lub reporterskim, zreszt¹
nie redagowali go dziennikarze, tylko dzia³acze, podobnie jak obecnie. Umow-
na, w zasadzie spo³eczna redakcja (zlokalizowana w biurze Regionu na Rynku w
Kargowej), bardzo liczy wobec tego  na wszelkie materia³y, zw³aszcza spra-
wozdania, relacje z imprez, napisane przez uczestników tego typu wydarzeñ,
rzec mo¿na - od œrodka zdarzeñ. Piszcie wiêc pañstwo!

Na tamtych ³amach by³o sporo sprawozdawczoœci, która mo¿e jest do pew-
nego stopnia nudna, ale jest te¿ istotna, gdy¿ stanowi swego rodzaju kronikê
dzia³alnoœci ludzi okreœlonego obszaru. Im wiêcej zatem danych, nazwisk, fak-
tów zdo³amy tutaj odnotowaæ, tym wiêcej ocalimy od zapomnienia i utrwalimy.
A to jest wa¿ne. Równie¿ dla przysz³ych pokoleñ. Dlatego ten sam kronikarski
rys chcemy prowadziæ i teraz. Chcemy ¿eby by³o du¿o faktów, nazwisk, opisów
wydarzeñ, a jeœl ktoœ odczuwa potrzebê to tak¿e refleksji, listów, opinii.

Co istotne - patrz¹c na tamte numery „Podkozio³ka” - wa¿ne s¹ równie¿
opisy inicjatyw nieudanych, aczkolwiek odnotowanych. Bo pokazuj¹  po latach,
jakie b³êdy kiedyœ pope³niono i pozwalaj¹ ich unikn¹æ w przysz³oœci. Na przy-
k³ad nigdy nie uda³o siê w pe³ni nakierowaæ Regionu Koz³a na dzia³ania gospo-
darcze (co teraz raczej na pewno uda siê rozkrêciæ LGD RK); przyk³adem tekst
z pierwszego numeru „P” o (niedosz³ej) Nadobrzañskiej Izbie Gospodarczej.

Tamten informator ukazywa³ siê tylko piêæ lat, jego ¿ywot skoñczy³ siê na
numerze 9 w roku 2002. Potem tylko wspominano na posiedzeniach Kapitu³y
lub Konferencji, ¿e warto by³oby wróciæ do wydawania w³asnego biuletynu, ale
zawsze brakowa³o pieniêdzy. Dziœ stary-nowy „Podkoziolek” startuje dziêki ini-
cjatywie i wsparciu finansowemu LGD Regionu Koz³a.

W pierwszym numerze „Podkozio³ka” „po przerwie” znajdziecie, Drodzy
Czytelnicy, g³ównie sprawozdania i wiele statystyki. Informacje i dane dotycz¹-
ce dzia³añ LGD, sk³ady w³adz, zarz¹dów. S¹ to istotne wiadomoœci, zw³aszcza
dla kogoœ kto z tych ³amów dopiero dowie siê o istnieniu Regionu Koz³a i jego
rozlicznych organów. Prosimy o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ, a jeœli zechce-
cie do nas napisaæ - zachêcamy i czekamy.  Adresy, telefony znajdziecie
tu¿ pod tym wstêpem.

REDAKCJA

Honorowi
obywatele
Regionu

W statucie Stowarzyszenia Gmin
RP Region Koz³a znalaz³ siê punkt o
mo¿liwoœci nadawania honorowego
cz³onkostwa/obywatelstwa osobom
zas³u¿onym dla Regionu. Tytu³ ów na-
daje Konferencja (czyli walne zgroma-
dzenie przedstawicieli) RK. Oto komu
w przesz³oœci przyznano te tytu³y.

26 stycznia 1998 r. pierwszym
honorowym cz³onkiem zosta³ ówcze-
sny senator Zbyszko Piwoñski. 15
grudnia1998 II Konferencja postano-
wi³a, ¿e honorowymi obywatelami RK
zostan¹ pierwsi cz³onkowie Kapitu³y,
którzy potem ju¿ nie wchodzili do
w³adz; zostali nimi: Edward Fedko
(wówczas burmistrz Trzciela), Bogu-
s³aw Tyburski (by³y wójt gminy Psz-
czew), Romuald Szczepaniak (by³y
burmistrz Zb¹szynia), Krzysztof Krzy-
wak (by³y przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej w Zb¹szynku), Józef Kierzek
(by³y przewodnicz¹cy Rady Gminy w
Pszczewie), Henryk Paciejewski
(by³y przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Babimoœcie).

25 marca 2002 na Konferencji w
D¹brówce Wlkp. przyznano cz³onko-
stwo honorowe marsza³kom samorz¹-
dów województwa lubuskiego – An-
drzejowi Bocheñskiemu oraz wice-
marsza³kowi województwa wielkopol-
skiego - Kazimierzowi Koœcielnemu.
Ponadto cz³onkostwo honorowe otrzy-
mali starostowie piêciu powiatów, w
których le¿y Region: Joel Matuszek
– powiat nowotomyski, Grzegorz To-
mys – powiat œwiebodziñski, Ryszard
Kurp – powiat wolsztyñski, Kazi-
mierz Puchan – powiat miêdzyrzec-
ki, Krzysztof  Romankiewicz – po-
wiat zielonogórski.

W póŸniejszych latach nie nada-
wano cz³onkostwa honorowego.

Podkozio³ek - biuletyn informacyjny Regionu Koz³a, nr 1(10)
Adres redakcji: „Podkozio³ek”, Rynek 16, 66-120 Kargowa
tel. 68 352 52 30, faks 68 422 11 83
adres elektroniczny: biuro@lgdrk.pl lub biuroregionurk@op.pl
W przypadku przysy³ania tekstów komputerowych, dla ³atwiejszego wy-

korzystania ich póŸniej w druku, prosimy o tzw. pliki WORD-owskie
Numer zamkniêto 21 stycznia 2010
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Piosenka (hymn)
o Regionie Koz³a

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

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

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

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

Zarz¹d
Lokalnej Grupy
Dzia³ania

Regionu Koz³a
Witold Silski - prezes
Zbigniew Woziñski - wiceprezes
Szczepan Sobczak – wiceprezes
Agnieszka Rybicka - skarbnik
Jolanta Bordulak – sekretarz
cz³onkowie zarz¹du: Teresa Sobkowiak, Tadeusz

Wróbel, Jerzy Fabiœ, Agnieszka Budych, Robert
Kaczmarek, Ma³gorzata Ja¿d¿ewska, Ewa Weil,
Danuta Wróblewska

Komisja Rewizyjna
Jerzy Jaszczak – przewodnicz¹cy
Jolanta Modrzyk – sekretarz, cz³onkowie: Zdzi-

s³aw Krupa, Dariusz Pietrzak, Waldemar Nowaczyk

Region mój
widzê... prê¿ny

Powstanie naszej lokalnej grupy dzia³ania w 2005 roku
by³o krokiem milowym w rozwoju Regionu Koz³a. Jest
wymiernym efektem integracji i pracy spo³ecznej.

Wspólnym wysi³kiem i ciê¿k¹ prac¹ wielu osób przy-
gotowaliœmy w minionym roku odpowiednie dokumenty,
aby pozyskaæ blisko 8 milionów z³otych dla naszego regio-
nu i jego mieszkañców. Uda³o siê! Na dziesiêæ lokalnych
grup dzia³ania w województwie lubuskim zajêliœmy czwar-
te miejsce w rankingu. To œwiadczy o naszej sile.

Przygotowaliœmy biuro, zatrudniliœmy pracowników,
przygotowaliœmy materia³y informacyjne. Dziœ jesteœmy w
trakcie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie.
Wreszcie pieni¹dze pop³yn¹ do mieszkañców, gmin, przed-
siêbiorców, rolników. Podobne nabory bêd¹ jeszcze po-
wtarzane w kolejnych latach, a¿ do wyczerpania œrodków.

Bardzo cieszê siê równie¿ z tego, ¿e uda³o siê za¿e-
gnaæ kryzys i nawi¹zaæ œcis³¹ wspó³pracê ze Stowarzysze-
niem Gmin RP Region Koz³a, co jeszcze bardziej wzmocni
nasz¹ LGD i zapewni jej stabilnoœæ. Dobra wspó³praca z
wójtami i burmistrzami gmin oraz radnymi stwarza nam per-
spektywy szybkiego rozwoju i efektywnej pracy.

Podjêliœmy decyzjê o wziêciu na swoje barki wyda-
wanie czasopisma „Podkozio³ek”, które kiedyœ ukazywa³o
siê na terenie gmin Regionu Koz³a i z wielk¹ satysfakcj¹
przekazujemy w Pañstwa rêce pierwszy egzemplarz. Za-
mierzeniem jest, ¿eby cyklicznie, co kwarta³, ukazywa³ siê
kolejny numer. Ufam, ¿e bêdzie to pismo doskonale inte-
gruj¹ce nasz¹ spo³ecznoœæ, przekazuj¹ce wa¿ne informa-
cje i opiniotwórcze.

Zastanawiamy siê tak¿e nad rozwi¹zaniami organiza-
cyjnymi, aby wspomagaæ dzieci i m³odzie¿ szczególnie
uzdolnion¹ oraz potrzebuj¹c¹ szczególnej pomocy ze wzglê-
du na choroby czy niepe³nosprawnoœæ. W planach mamy
tak¿e dzia³ania integruj¹ce œrodowisko biznesowe z nadziej¹,
¿e sprzyjaæ to bêdzie rozwojowi ekonomicznemu Regionu
i rynku pracy. Po zakoñczonym naborze przyst¹pimy do
opracowania piêknego albumu o Regionie i innych mate-

ria³ów promocyjnych, a wiosn¹ czeka
nas remont biura w zwi¹zku z powiêk-
szeniem jego powierzchni. Przejmuje-
my w ten sposób pewne dotychcza-
sowe zadania Stowarzyszenia Gmin
RP Region Koz³a. Pracy przed nami
zatem wiele. Mam nadziejê, ¿e rok
2010 bêdzie dla nas pomyœlny, czego
Pañstwu i sobie ¿yczê.

WITOLD SILSKI
prezes LGD Regionu Koz³a
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A wiêc niezauwa¿enie minê³o 15
lat Stowarzyszenia Gmin RP, które
obecnie tworz¹: Babimost, Kargowa,
Trzciel i Zb¹szynek z woj. lubuskiego
oraz Miedzichowo, Siedlec i Zb¹szyñ
z woj. wielkopolskiego. Stowarzysze-
nie znad Obry wyda³o w tym czasie
dziewiêæ numerów biuletynu ,,Podko-
zio³ek’’, informator oraz podrêcznik
nauki o regionie dla szkó³ podstawo-
wych pt. ,,Region Koz³a wczoraj i
dziœ’’. Ruszy³ (i upad³ niestety) perio-
dyk poœwiêcony historii i kulturze pt.
,,Szkice nadobrzañskie’’, ukaza³y siê
tylko trzy numery pod redakcj¹ Zeno-
na Matuszewskiego. Ponadto liczne
foldery, pocztówki oraz dwa lub trzy
wydania oryginalnej mapy, która roze-
sz³a siê jak woda.

Na pocz¹tku dobrze dzia³a³ Klub
Inicjatyw Kobiet, który ostatnio pod-
upad³. Potem powsta³ Klub Rowero-
wy, który organizuje doroczny rajd i

inne imprezy, s¹ te¿ udane rajdy samo-
chodowe, sp³ywy, jase³ka, konkursy,
olimpiady, by³a Ma³a Biesiada KoŸlar-
ska (te¿ upad³a), s¹ zawody stra¿ac-
kie, rywalizacja gmin, turnieje pi³kar-
skiej i wiele innych.

Co cieszy, to fakt, ¿e jak nigdzie
indziej widoczna jest u nas aktywnoœæ
oddolna. Jeœli ktoœ ma pomys³ na Olim-
piadê Ortograficzn¹ RK, to szuka
œrodków i j¹ organizuje. I oczywiœcie
zaprasza s¹siadów zza miedzy. W ten
sposób w wielu szko³ach, domach kul-
tury lub oœrodkach sportu mo¿na za-
uwa¿yæ na œcianach dyplomy za udzia³
w takich w³aœnie imprezach regional-
nych.

Sta³¹ i niepodwa¿aln¹ tradycj¹ s¹
Bale Regionu Koz³a, podczas których
wrêcza siê doroczne Nagrody Regio-
nu Koz³a (wy³¹cznie honorowe) oraz
Bale So³tysów RK. Tak¿e niezbywal-
nym walorem s¹ Targi RK, jakie rok-
rocznie organizuje Kargowa.

Co warte podkreœlenia, spo³ecz-
nicy z siedmiu gmin robi¹ to, czego nie
potrafi¹ zrobiæ lub zainicjowaæ ró¿ne
starostwa (powiaty), gdzie dziesi¹tki
urzêdników o godz. 15.00 id¹ do
domu, a swoj¹ pracê wykonuj¹ oczy-
wiœcie za pieni¹dze. W „gminach koŸ-
larskich” po prostu siê dzia³a, oczywi-
œcie dzia³aj¹ ci, którzy tego chc¹.

W minionym 15-leciu by³o czwo-
ro dyrektorów zatrudnionych do ad-
ministrowania sprawami stowarzysze-
nia. Jako pierwszy Jerzy Skrzypczak,
potem dynamiczny i kreatywny
Krzysztof Krzywak, najd³u¿ej chyba
Teresa Chromiñska, po niej do dziœ
Szczepan Sobczak. W tym czasie biu-
ro RK przenosi³o siê kilka razy.
Wpierw utworzono je w Zb¹szynku,
potem ulokowa³o siê w Zb¹szyniu i
trwa³o tu doœæ d³ugo, nastêpnie prze-
nios³o siê do Babimostu, dziœ jest w
kamieniczce w Rynku w Kargowej.

(OCH)

Dokoñczenie ze strony 1

15 LAT REGIONU KOZ£A

Czy wiecie co to Leader? Poczytajcie, naprawdê warto, bo idzie o Wasze pieni¹dze!

Na co mo¿emy zdobyæ z³otówki ?
Na pocz¹tku lat 90. zrodzi³a siê w krajach Unii Europejskiej inicjatywa pod nazw¹ Leader, która mia³a za

zadanie z³agodzenie problemów zwi¹zanych ze zmianami zachodz¹cymi na terenach wiejskich.

Intensyfikacja produkcji rolniczej poci¹gnê³a za sob¹
zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych, ograniczenie zatrud-
nienia w rolnictwie oraz rozszerzaj¹cy siê proces migracji lud-
noœci do miast i stopniowe wyludnianie siê obszarów wiejskich.
Opracowany w krajach unijnych program Leader zosta³ opar-
ty na nowatorskim podejœciu, zak³adaj¹cym zaanga¿owa-
nie mieszkañców obszarów wiejskich, lokalnych instytu-
cji i organizacji. Program mia³ pomóc we wdra¿aniu zrówno-
wa¿onej strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Istota programu o nazwie Leader zawarta jest w samej
nazwie, która stanowi akronim wyra¿enia pochodz¹cego z jê-
zyka francuskiego i oznacza „powi¹zania pomiêdzy dzia³ania-
mi na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich” (Lia-
ison Entre Actions de Development de L`Economie Rurale).
Dzia³ania w ramach programu rozpoczê³y siê w 1991 r. W
zwi¹zku z tym, ¿e program Leader I zosta³ dobrze przyjêty
przez spo³ecznoœci wiejskie UE i zakoñczy³ siê sukcesem,
Komisja Europejska postanowi³a go kontynuowaæ w latach 1994
– 1999 jako program Leader II. Drugi Leader obj¹³ po³owê
obszarów wiejskich UE.

W 2000 r. rozpoczê³a siê kolejna edycja inicjatywy pod
nazw¹ Leader +, w której mog³y braæ udzia³ wszystkie ob-
szary wiejskie UE

***
W Polsce podejœcie typu Leader jest wdra¿ane od maja

2004 r. jako Pilota¿owy Program Leader +. Program by³ re-
alizowany w dwóch schematach. Celem zakoñczonego ju¿
Schematu I by³o tworzenie Lokalnych Grup Dzia³ania, które
dokonywa³y oceny mo¿liwoœci rozwojowych terenów wiej-
skich. Schemat II s³u¿y³ wdra¿aniu strategii rozwoju obsza-
rów wiejskich opracowanego przez LGD w I Schemacie.

W ramach Schematu I by³y realizowane dzia³ania szko-
leniowe, informacyjne oraz doradcze, s³u¿¹ce zaanga¿owa-
niu mieszkañców w proces przygotowania koncepcji rozwoju
obszarów wiejskich i tworzenia partnerstwa publiczno – pry-
watnego. Docelowo w Schemacie I zosta³o zrealizowanych
w Polsce 167 projektów, w tym projekt „Region Koz³a inny
ni¿ wszystkie” wdra¿any przez powsta³¹ w roku 2006
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Regionu Koz³a. Na dzia³ania
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w tym schemacie uzyskano 56 tys. z³, a efektem by³o prze-
prowadzenie szkoleñ, opracowanie strategii regionalnej oraz
wydanie szeregu materia³ów informacyjnych. Powsta³e wów-
czas Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Regionu Koz³a
liczy³o 60 osób.

W województwie lubuskim dzia³a³y w latach 2006 – 2007
cztery LGD, które na realizacjê swoich projektów otrzyma³y
³¹czn¹ kwotê 2.996.170 z³, w tym Lokalna Grupa Dzia³ania
Regionu Koz³a kwotê 738.200 z³. Projekt „Region Koz³a inny
ni¿ wszystkie” zakoñczony zosta³ w kwietniu 2008 r. wydat-
kowaniem kwoty 685 tys. z³ na dzia³ania, które mia³y przygo-
towaæ nasz obszar do przejœcia na kolejny etap realizacji Le-
adera. Zarz¹d LGD RK postanowi³ opracowaæ Lokaln¹ Stra-
tegiê Rozwoju w celu przedstawienia jej samorz¹dowi woje-
wództwa lubuskiego, jako podstawowego dokumentu upraw-
niaj¹cego do realizacji dzia³añ w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na obszarze Regionu.

Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Regio-
nu Koz³a przyst¹pi³o szeœæ gmin (Babimost, Kargowa,
Siedlec, Trzciel, Zb¹szynek, Zb¹szyñ) obejmuj¹cych
³¹cznie 53.625 mieszkañców. Zgodnie z ustalonym prze-
licznikiem 149 z³ na jednego mieszkañca LGD RK mo-
g³a ubiegaæ siê o kwotê 7.788.500 z³ na dzia³ania objête
LSR w latach 2007 – 2013. Umocni³o siê te¿ samo Stowarzy-
szenie LGD RK, które przyjê³o w swój poczet nowych cz³on-
ków g³ównie z sektora spo³ecznego i gospodarczego. Obecnie
skupia w swoich szeregach 84 cz³onków.

A wiêc w wszystkich trzech podejœciach do
Leadera Lokalnej Grupie  uda³o siê pozyskaæ spo-
re pieni¹dze! A teraz mog¹ zyskaæ na tym miesz-
kañcy Regionu, jeœli oka¿¹ siê aktywnoœci¹!

***
Program „Leader” w latach 2007–2013  zosta³ w³¹czony

w g³ówny nurt finansowania w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Pol-
sce jest czêœci¹ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013 jako oœ IV tego programu. Czym jest Oœ IV
PROW Leader?

Celem jej jest budowanie kapita³u spo³ecznego poprzez
aktywizacjê mieszkañców oraz przyczynienie siê do powsta-
wania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a tak¿e
polepszenie zarz¹dzania lokalnymi zasobami i ich waloryza-
cja. Pomocne w osi¹ganiu tych celów osi bêd¹ równie¿ pro-
jekty wspó³pracy.

We wdra¿aniu Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzonej
przez samorz¹d województwa, LGD wybiera projekty do re-
alizacji w ramach pieniêdzy przyznanych na wdro¿enie tej stra-
tegii. Pracownicy LGD pomagaj¹ wnioskodawcom (pry-
watnym i instytucjonalnym) w przygotowaniu projektów.
Wnioski  mog¹ dotyczyæ projektów kwalifikuj¹cych siê do
udzielenia pomocy w ramach dzia³añ osi III PROW:

i tutaj s¹ konkrety:
1.Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej

(pomocy udziela siê z tytu³u podjêcia i rozwoju dzia³alnoœci w

zakresie: us³ug dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa, us³ug
dla ludnoœci, sprzeda¿y hurtowej i detalicznej, rzemios³a lub
rêkodzielnictwa, robót i us³ug budowlanych oraz instalacyj-
nych, us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, re-
kreacj¹, wypoczynkiem, us³ug transportowych; us³ug komu-
nalnych, przetwórstwa produktów rolnych, magazynowania
lub przechowywania towarów, wytwarzania materia³ów ener-
getycznych z biomasy, rachunkowoœci, doradztwa lub us³ug
informatycznych); beneficjentem – osoba fizyczna, ubez-
pieczona w KRUS; kwota do 100 tys. z³ – 50% kosztów
kwalifikowanych projektu. Na dzia³ania w tym zakresie
przewidziano 682.000 z³.

2. Odnowa i rozwój wsi (budowa, remont i wyposa¿e-
nie obiektów pe³ni¹cych funkcje publiczne, rekreacyjne i spor-
towe, s³u¿¹ce promocji obszarów wiejskich, w tym zacho-
waniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, budowa i przebu-
dowa publicznej infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych, zakup obiektów charakterystycz-
nych dla tradycji budownictwa w danym regionie; odnawia-
nie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników,
zabytków i miejsc pamiêci, kultywowanie tradycji spo³ecz-
noœci lokalnej oraz tradycyjnych zawodów); beneficjentem
– gmina, instytucja kultury, koœció³, organizacja poza-
rz¹dowa, kwota dla jednej miejscowoœci do 500 tys. –
75% kosztów kwalifikowanych projektu. Wysokoœæ re-
fundacji w tym zakresie przewidziano na poziomie
3.404.700 z³.

3.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw – po-
mocy udziela siê z tytu³u inwestycji zwi¹zanych z tworze-
niem lub rozwojem mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w za-
kresie: us³ug dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa, us³ug
dla ludnoœci, sprzeda¿y hurtowej i detalicznej, rzemios³a, ro-
bót i us³ug budowlanych oraz instalacyjnych, us³ug turystycz-
nych, us³ug transportowych; us³ug komunalnych; przetwór-
stwo produktów rolnych, magazynowanie towarów, wytwa-
rzanie materia³ów energetycznych z biomasy, rachunkowoœæ,
doradztwo lub us³ugi informatyczne; beneficjentem osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-
posiadaj¹ca osobowoœci prawnej, która prowadzi dzia-
³alnoœæ jako mikro przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce po-
ni¿ej 10 osób i maj¹ce obrót do 2 mln euro; kwota dla
beneficjenta nie mo¿e przekroczyæ 500 tys., z³ (jedynie
dla przetwórstwa produktów rolnych do 100 tys. z³) –
50% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcy bêd¹
mogli ubiegaæ siê o œrodki w wysokoœci 869.289 z³.

4. W ramach realizacji LSR mo¿na tak¿e uzyskaæ œrod-
ki na realizacjê tzw. ma³ych projektów, do kwoty 25 tys. z³
(organizacja szkoleñ i przedsiêwziêæ nieinwestycyjnych o cha-
rakterze  edukacyjnym, promocja i rozwój lokalnej aktywnoœci
kulturalne, rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiej-
skich, wydanie folderów, oznaczanie obiektów, inicjowanie po-
wstawania, rozwój, wprowadzenie na rynek oraz podnoszenie
jakoœci produktów i us³ug bazuj¹cych na lokalnych zasobach,
surowcach i produktach rolnych, a tak¿e tradycyjnych sekto-
rach gospodarki, organizacja imprez kulturalnych, sportowych
na obszarze LGD, zakup i nasadzania tradycyjnej roœlinnoœci
oraz starych odmian roœlin). Wysokoœæ refundacji w tym dziale
bêdzie wynosiæ 1.148.364 z³.

Ci¹g dalszy na stronie 11
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WCI¥¯ TRZYMAJMY SIÊ RAZEM...
Na pograniczu województw lubuskiego i wielkopolskiego, na zachodnich rubie¿ach historycznej i etnogra-

ficznej Wielkopolski, wzd³u¿ rzeki Obry rozci¹ga siê nietypowa kraina zwana Regionem Koz³a. Jej symbolem
jest niepowtarzalny i nie wystêpuj¹cy w innej czêœci kraju instrument ludowy zwany koz³em. Ale nie jest to
jedyny wyró¿nik zarówno obszaru historyczno-etnograficznego, jak i zwi¹zku gmin; o tym ni¿ej.

Ci¹g dalszy na stronie 7, obok

Organizacja
Stowarzyszenie samorz¹dowe, o którym mowa zawi¹za-

³o siê w 1995 r. Statutow¹ i formaln¹ siedzib¹ jest znana z
tradycji walk o polskoœæ wieœ D¹brówka Wielkopolska, gdzie
pierwszy raz jesieni¹ 1995 r. podpisano tzw. Porozumienie Miê-
dzygminne. Z czasem samorz¹dy lokalne wspó³pracuj¹ce ze
sob¹ zawi¹za³y i zarejestrowa³y Stowarzyszenie Gmin Rzeczy-
pospolitej Polskiej Region Koz³a. Jego najwy¿sz¹ w³adz¹ jest
Konferencja, sk³adaj¹ca siê z 5 przedstawicieli ka¿dej z sied-
miu gmin, ³¹cznie 35 reprezentantów. Organ wykonawczy sta-
nowi Kapitu³a, czyli zebranie burmistrzów/wójtów i przewod-
nicz¹cych rad gmin, a wiêc 14 osób.

Pracami Konferencji i Kapitu³y kieruje starosta wraz z
zastêpc¹. Funkcje s¹ spo³eczne i przechodnie. Ka¿dy wice-
starosta po pewnym okresie zostaje starost¹, a na jego miej-
sce wybiera siê nastêpnego z siedmiu burmistrzów i wójtów.

Region to obecnie siedem gmin, w tym piêæ miejskich,
dwie wiejskie. Wszystkie s¹ mniej wiêcej podobne pod wzglê-
dem iloœci ludnoœci, powierzchni i innych dóbr, a wiêc s¹ dla
siebie równorzêdnymi partnerami, co jest jednym z najistot-
niejszych czynników integracyjnych. Rzec mo¿na, i¿ ma³omia-
steczkowoœæ (z ca³ym pozytywnym, choæ tak¿e negatywnym
baga¿em) stanowi zwornik i element równowagi. Nie ma i za-
pewne nie bêdzie dominuj¹cej gminy, miejscowoœci (dlatego
nie przewiduje siê przyjmowania du¿ych gmin, zw³aszcza gmin
- siedzib powiatów). Wszelkie decyzje w stowarzyszeniu po-
dejmowane s¹ w drodze consensusu!

Region Koz³a to 56,5 tys. mieszkañców i 1.086 km kw.
Mo¿na tu szybko i ³atwo dotrzeæ samolotem, poci¹giem lub
samochodem z ka¿dego miejsca w kraju i Europie. W Babi-
moœcie jest bowiem du¿e lotnisko pasa¿erskie, jedyne tej kla-
sy w woj. lubuskim. Przez Zb¹szyñ i Zb¹szynek przebiega ma-
gistrala kolejowa Wschód - Zachód; zw³aszcza wa¿na jest ta
druga stacja, du¿y wêze³ PKP, gdzie zatrzymuj¹ siê poci¹gi
krajowe i miêdzynarodowe. Miêdzy Trzcielem a Zb¹szyniem
wkrótce przebiegaæ bêdzie autostrada Wschód - Zachód, a
przecinaj¹c drogê miêdzy tymi miastami wytworzy dogodny
zjazd, tzw. wêze³ drogowy ,,Trzciel’’.

Wyró¿niki
Poza komunikacyjnymi Region ma jeszcze inne wyró¿ni-

ki. W Zb¹szyniu istnieje jedyna w Polsce Pañstwowa Szko³a
Muzyczna I stopnia z klas¹ instrumentów ludowych, gdzie pro-
wadzona jest nauka gry na koŸle, zaœ raz w roku, jesieni¹,
nieprzerwanie od 1973 r. odbywa siê w domu kultury orygi-
nalne spotkanie pn. Biesiada KoŸlarska, sztandarowa impreza

Regionu. Mieszkañcy utworzyli ró¿ne organizacje i wy-
wo³ali inicjatywy obywatelskie, które przyczyniaj¹ siê do
integracji ziem nadobrzañskich. Dominuje wspó³praca na
niwie kulturalnej (kilkanaœcie imprez rocznie), turystycz-
nej (rajdy: rowerowy i samochodowy, sp³ywy kajakowe
Obr¹), nie brak pomys³ów spo³ecznych.

Nazwa Region Koz³a - choæ u¿ywana od dawna - w
nowym i aktualnym kontekœcie pad³a przy podpisywaniu
jesieni¹ 1995 r. Porozumienia Miêdzygminnego. To, i¿
ten mikroregion powsta³, a raczej odtworzy³ siê, nie jest
przypadkiem. Istnia³o w przesz³oœci wiele zworników -
nie tylko kozio³, czyli tradycja ludowa - które przyci¹ga-
³y do siebie ludzi tej ziemi. Kozio³ to symbol. A tradycja
ludowa jest przecie¿ wtórna wobec kultury i historii na-
rodowej. I takie zapewne (historyczno-kulturowe) by³y
dalekie w czasie Ÿród³a integracji tego regionu. Oto kilka
,,sygna³ów’’ w tej sprawie.

Zdzis³aw Linkowski, historyk, by³y dyrektor Mu-
zeum w Gorzowie Wlkp. wywodz¹cy siê ze Zb¹szynia
stwierdza, i¿ z jego badañ wynika, ¿e istniej¹ca od œre-
dniowiecza do po³owy XV wieku kasztelania zb¹szyñ-
ska w znacznej mierze obejmowa³a obecnie ziemie Re-
gionu Koz³a. Po II rozbiorze Polski w 1793 r. nieomal w
ca³oœci nasze ziemie znalaz³y siê w powiecie miêdzyrzec-
kim, ale ju¿ tym niemieckim, który jako jednostka admi-
nistracyjna na pewno, co paradoksalne, mia³ wp³yw na
scalenie obszaru Nadobrza.

Dowodem wspólnoty regionalnej z tego okresu s¹
dwie gazety wydawane w XIX i na pocz¹tku XX wieku.
Pierwsza to ,,Bentschener Wochenblatt’’ (Tygodnik zb¹-
szyñski) nosz¹ca podtytu³ ,,Wiadomoœci dla Trzciela,
Babimostu i okolic’’. Pismo wychodzi³o w Miêdzyrzeczu
w jêzyku niemieckim i by³o samoistnym dodatkiem do
,,Meseritzer Kreiszeitung’’ (Miêdzyrzeckiej Gazety Po-
wiatowej). Pierwszy numer ukaza³ siê w 1883 r. Drugie
pismo to ,,Bentschener Anziger’’ (Wiadomoœci zb¹szyñ-
skie) w podtytule mia³o dodatkow¹ nazwê ,,Goniec znad
Obry’’ oraz jeszcze jedn¹: ,,Wiadomoœci dla miasta Zb¹-
szynia, Babimostu, Brójec, Trzciela i okolic’’. Gazeta uka-
zywa³a siê trzy razy w tygodniu, w œrody pi¹tki i niedzie-
le. Drukowana by³a w drukarni Karola Albrechta w Zb¹-
szyniu od 1903 r.

Jak widaæ prasa adresowana by³a wyraŸnie do miesz-
kañców obszaru, który odtworzy³ siê jako Region Ko-
z³a. I dopiero od 1997 r. ziemie Doliny Obry maj¹ znów
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swoje w³asne pismo, a raczej jego namiastkê w postaci
biuletynu informacyjnego ,,Podkozio³ek’’, ponadto wycho-
dzi³y te¿ przez jakiœ czas ,,Szkice Nadobrzañskie’’.

Podzia³y
Tak wiêc, co w³aœciwie jest paradoksalne, dopiero

Traktat Wersalski w 1920 r. podzieli³ ten zwarty kulturo-
wo obszar polszczyzny granic¹ pañstwow¹. Du¿a jego
czêœæ znalaz³a siê w Niemczech. Tylko Stary Trzciel, ob-
wód Miedzichowo i Zb¹szyñ - z dawnego powiatu miê-
dzyrzeckiego - przypad³y Polsce. Po wojnie dawna gra-
nica pañstwowa utrzyma³a siê jako granica województw
poznañskiego (tu by³ Zb¹szyñ, Siedlec, Miedzichowo) i
zielonogórskiego (pozosta³e gminy), a po tzw. reformie
1975 r. linia ta pozosta³a m.in. jako granica miêdzy gmina-
mi: Zb¹szyñ a Zb¹szynek oraz Trzciel a Miedzichowo. Z
drugiej strony jednak w 1975 r. Trzciel i Pszczew znalaz³y
siê w nowo utworzonym woj. gorzowskim, zaœ pozosta³e
gminy w zielonogórskim. Zb¹szyñ przesuniêto z woj. po-
znañskiego do zielonogórskiego. Po kolejnej reformie w
1999 r. trzy gminy: Zb¹szyñ, Miedzichowo i póŸniej  do-

³¹czony do Stowarzyszenia Siedlec znalaz³y siê w woj. wiel-
kopolskim, pozosta³e cztery w woj. lubuskim. Niestety, s¹
one tak¿e rozdzielone granicami a¿ piêciu powiatów!

Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ faktyczne podzia³y Regionu
Koz³a zaczê³y siê z... odrodzeniem II Rzeczypospolitej, a PRL
je utrwali³a i pog³êbi³a. Pewnie dlatego obszar ów przez tak
d³ugi okres powojenny i z takim trudem ,,szed³ ku sobie’’. I
pewnie dlatego dopiero w latach 90. - nie bez udzia³u prze-
mian politycznych w kraju, w tym odrodzenia siê samorz¹d-
noœci lokalnej - dzia³acze samorz¹dowi, spo³ecznicy gmin Re-
gionu Koz³a odnaleŸli do siebie drogê.

A jak bêdzie w obecnej, IV Rzeczypospolitej? Szans¹
lat 90. dla gmin z doliny Obry okaza³y siê samorz¹dy lokalne,
które samodzielnie i niezawiœle zabra³y siê za scalanie tego, co
historia rozdzieli³a. Lecz trzeba powiedzieæ, i¿ wprowadzona
niedawno samorz¹dnoœæ na szczeblu powiatowym sta³a siê
pewnym zagro¿eniem dla Regionu. Choæ z drugiej strony uro-
dzi³ siê idealny wrêcz dla tych ziem pomys³: Region Koz³a po-
wiatem. Niestety, na razie zbyt nowatorski...

Konkurs dla szkó³ z Regionu Koz³a

GDZIE PODZIA£A SIÊ JESIEÑ?
W czwartek, 5 listopada 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kargowej odby³ siê konkurs pod ha-

s³em „Gdzie podzia³a siê jesieñ?”. Przeznaczony on by³ dla uczniów klas drugich nauczania zintegrowanego ze
szkó³ nale¿¹cych do Regionu Koz³a.

Do udzia³u w rywalizacji zg³osi³o siê piêæ szkó³: ze
Zb¹szynka, Siedlca, Kopanicy, Nowego Kramska i z Kar-
gowej. G³ównym celem by³o miêdzyszkolne zintegrowa-
nie uczniów. Zadania konkursu obejmowa³y zagadnienia z
zakresu edukacji ekologicznej, komunikacyjnej oraz proz-
drowotnej. Uczniowie m.in. rozwi¹zywali zagadki, krzy-
¿ówki, uk³adali puzzle, loteryjki obrazkowe, brali udzia³ w
zabawach sprawnoœciowych.

Wszyscy uczestnicy wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹
zasad zachowania bezpieczeñstwa na ulicy, wyœmienit¹
sprawnoœci¹ ruchow¹ i wiedz¹ przyrodnicz¹. Okazali siê
przyjació³mi lasu i zwierz¹t.

Podczas gdy komisja podlicza³a punkty poszczegól-
nych zespo³ów, uczniowie klasy IIIc SP z Kargowej przed-
stawili swoim kolegom z s¹siednich szkó³ inscenizacjê s³ow-
no - ruchow¹ pt. „Wrota do lasu”.

Najlepsz¹ dru¿yn¹ okazali siê uczniowie ze Zb¹szyn-
ka, drugie miejsce zajêli uczniowie z Kargowej, a trzecie z
Siedlca. Kolejne miejsca zajêli uczniowie z Kopanicy i
Nowego Kramska. Nie miejsca jednak by³y najwa¿niej-
sze, a œwietna zabawa i serdeczna atmosfera oraz kszta³-
towanie w³aœciwej postawy we wspó³zawodnictwie. Na-
grody dla wszystkich zawodników ufundowa³a Gminna
Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
biuro Regionu Koz³a, spó³ka Wokar, Rada Rodziców, fa-

bryka Nestle oraz PZU - oddzia³ w Sulechowie. S³odki po-
czêstunek dostarczy³a piekarnia „Barbara” pañstwa Delijew-
skich. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ sponsorom nagród i
poczêstunku, dziêki którym uœwietniono i uatrakcyjniono kon-
kurs.

Komisja konkursowa obradowa³a w sk³adzie: Alicja Bo-
cheñska - przedstawicielka gminy Kargowa, Szczepan Sob-
czak - dyrektor biura Regionu Koz³a, Dariusz Wróblewski
- dyrektor Szko³y Podstawowej w Kargowej, Renata D¹-
browska - przedstawicielka Rady Rodziców SP w Kargo-
wej, Maciej K³opowski - przedstawiciel Nadleœnictwa Su-
lechów.

A oto uczniowie nagrodzeni w konkursie: Juliusz Frie-
dlich - SP Zb¹szynek, Adam Mielniczuk - SP Zb¹szynek,
Zuzanna Po³omska - SP Zb¹szynek, Tomasz D¹browski -
SP Kargowa, Aurelia Grzelecka - SP Kargowa, Natasza
Orczyk - SP Kargowa, Maria Duma - Zespó³ Szko³a Pod-
stawowa i Gimnazjum Siedlec, Miko³aj Laskowski - ZSPiG
Siedlec, Kamil Pyszkowski - ZSPiG Siedlec, Kacper Ci-
chy - ZSPiG Kopanica, Hubert Rosiñski - ZSPiG Kopani-
ca, Bruno Szu³cik - ZSP i G Kopanica, Wiktoria Kaczma-
rek - SP Nowe Kramsko, Wiktoria Szczeciñska - SP Nowe
Kramsko, Bartosz Urban - SP Nowe Kramsko.

Organizatorkaami pomys³owego konkursu by³y: Maria
Sokó³, Genowefa Rusewicz i Ewa Barczewska.
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Mo¿emy siê chwaliæ tym, co
zrobiliœmy w zesz³ym roku!!!

Konferencja Regionu Koz³a odby³a siê 5 II 2009 r. Przyjêto na niej kalendarz imprez regionalnych na rok
2009 i zaplanowano ró¿norodne wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym.  Oto one:

Zgodnie z wytycznymi Kapitu³y imprezy by³y dofinan-
sowywane w ten sposób, ¿e na imprezy w³asne gminy mo-
g³y przeznaczyæ po 1.000 z³ z bud¿etu Stowarzyszenia, na-
tomiast na imprezy o charakterze regionalnym zarezer-
wowano pulê ³¹czn¹ 15.700 z³. Wydatki na organizacjê
imprez realizowanych w gminach i organizowanych przez
Stowarzyszenie Gmin zosta³y okreœlone na 22.700 z³.

Styczeñ: * W Trzcielu odby³y siê IX Kolêdowe Spo-
tkania organizowane przez Gminny Oœrodek Kultury. Brali
w nich udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych RK, podob-
nie jak podczas * VIII Przegl¹du Jase³ek odbytego równie¿
w styczniu w gminie Siedlec. * Gmina Zb¹szyñ zorganizo-
wa³a 10, 11 stycznia III Wystawê Go³êbi Rasowych i Dro-
biu Ozdobnego, w której uczestniczyli wystawcy z Niemiec.

Luty: * W Chobienicach odby³ siê 7 II Bal So³tysów
Regionu Koz³a. Wrêczono doroczne nagrody dla najaktyw-
niejszych przedstawicieli so³ectw (uczestniczy³o ponad 120
osób). * Z powodu braku chêtnych do uczestnictwa nie
odby³ siê XII Bal Regionu Koz³a w Zb¹szynku. Przewidzia-
ne do wrêczenia na balu nagrody zosta³y przekazane laure-
atom podczas * uroczystego posiedzenia  Kapitu³y 19 mar-
ca w Kargowej. 8 lutego w Babimoœcie odby³ siê zaleg³y za
rok 2008 turniej siatkarski, w którym zwyciêzc¹ okaza³a
siê dru¿yna z gminy Zb¹szynek. Uczestniczy³y zespo³y z Ba-
bimostu, Kargowej, Trzciela, Zb¹szynia i Zb¹szynka.

Marzec: * W dniach 20-21 marca w Zb¹szyniu odby-
wa³y Miêdzynarodowe Mistrzostwa Regionu Koz³a w Te-
nisie Sto³owym, które zgromadzi³y ponad 60 zawodników.
* Szko³a Podstawowa w Zb¹szynku zorganizowa³a 23 III
turniej wiedzy „Omnibus” dla uczniów szkó³ podstawowych,
w którym wziêli udzia³ przedstawiciele siedmiu nastêpuj¹-
cych szkó³: Zb¹szynek, D¹brówka, Kosieczyn, Podmokle
Ma³e, Siedlec, Nowe Kramsko i Trzciel.* Zgodnie z usta-
lon¹ tradycj¹ w okresie przedwielkanocnym gmina Zb¹szy-
nek zorganizowa³a konkurs potraw regionalnych, który
odby³ siê w Kosieczynie. Wystêpowa³y ko³a gospodyñ wiej-
skich z RK prezentuj¹c smako³yki w³asnej produkcji opar-
te o przepisy regionalne.

Kwiecieñ: * 18 IV w Kargowej odby³ siê IX Festiwal
Piosenki Dzieciêcej „Od przedszkola do Kargowej”, pod-
czas którego zaprezentowa³y siê dzieci z siedmiu przedszkoli
oraz szeœciu szkó³ podstawowych z RK, ³¹cznie wyst¹pi³o
ponad 50 dzieci. * W Nowym Kramsku zorganizowano IX
Festiwal Kultury Regionalnej (30 IV) poœwiêcony trady-
cjom i kulturze ludowej kultywowanej przez m³odzie¿ szkó³

podstawowych z gmin RK. Uczestniczy³o ponad 80 uczniów
ze szkó³ w Kopanicy, Przyprostyni, Podmoklach Ma³ych,
D¹brówki Wlkp., Belêcina oraz Nowego Kramska.

Maj: * 3 maja odby³y siê II Dru¿ynowe Sp³awikowe
Mistrzostwa RK w zawodach wêdkarskich, które zgroma-
dzi³y zawodników z szeœciu gmin. Zawody przeprowadzo-
no na Jeziorze ̄ ydowskim w gminie Trzciel. Uczestniczy³o
24 wêdkarzy , a zwyciêzcami okaza³a siê dru¿yna ze Zb¹-
szynka. * Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji z Trzciela
zorganizowa³ w Brójcach turniej w badmintonie o Grand
Prix Regionu Koz³a (ponad 50 osób). * 8 maja w gminie
Trzciel odby³ siê Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych Gmin RK,
w ramach którego prezentowa³y siê cztery zespo³y z³o¿one
z uczniów szkó³ podstawowych (Zb¹szynek, Miedzichowo
oraz dwa zespo³y z Trzciela). * 30 maja zosta³ przeprowa-
dzony X Rodzinny Rajd Rowerowy; wziê³o udzia³ 80 osób
z piêciu gmin. Zaprezentowali siê tak¿e motocykliœci z klu-
bów motorowych naszego Regionu, z którymi zosta³o na-
wi¹zane porozumienie co do wspólnych innych imprez ma-
sowych w Regionie.

Czerwiec: * W Kargowej przy okazji dni miasta od-
by³a siê kolejna edycja Targów Gospodarczych, na któ-
rych prezentowali swoje produkty wystawcy z terenu Re-
gionu Koz³a. * Równie¿ w tych samych dniach odbywa³y
siê obchody Dni Babimostu. * W sobotê, 6 czerwca, w
Zespole Szkó³ w Miedzichowie odby³ siê XVIII Festiwal
Piosenki Turystycznej i Dzieciêcej Regionu Koz³a i powiatu
nowotomyskiego, najwiêksza impreza szkolna prezentuj¹-
ca najlepszych wykonawców piosenek . Wystartowa³o 50
osób, w kilku kategoriach. * Równie¿ w pierwszym tygo-
dniu czerwca (6 - 8)odby³ siê V Sp³yw Kajakowy Obr¹,
którego celem jest propagowanie walorów turystycznych i
przyrodniczych terenów nadobrzañskich. * 13-14 czerwca
odby³y siê D¹browieckie Spotkania Folklorystyczne „U pro-
gu lata”, podczas których na scenie w D¹brówce Wlkp.
wyst¹pi³y zespo³y z Regionu, zagranicy oraz z zaprzyjaŸnio-
nych gmin w Polsce. Spotkaniom towarzyszy³ jarmark re-
gionalnego jad³a przygotowany przez ko³a gospodyñ wiej-
skich. * Niew¹tpliwie najwa¿niejszym wydarzeniem mie-
si¹ca by³ VIII Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy (19-
21 VI), który zgromadzi³ najlepszych muzyków z Regionu,
Wielkopolski oraz zaproszonych z zagranicy. Przyznano
oko³o 40 nagród i wyró¿nieñ w kategoriach zespo³owych i
indywidualnych. * 12- 14 czerwca w Trzcielu odby³ siê XIII
Festiwal Œpiewaczy „Szparagowe ¿niwa”. Podczas œwiêta
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miasta i gminy wyst¹pili te¿ m³odzi zapaœnicy, którzy zma-
gali siê na matach na miejscowym stadionie propaguj¹c sport
zapaœniczy, z którego s³ynie gmina Trzciel. * W koñcówce
czerwca odbywa³o siê te¿ w poszczególnych gminach sze-
reg imprez zwi¹zanych z tradycjami œwiêtojañskimi. Ob-
chody nocy œwiêtojañskiej odby³y siê w gminie Siedlec w
miejscowoœci Grójec Wielki, a w D¹brówce Wlkp. ba-
wiono siê podczas IX Biesiady Nocy Œwiêtojañskiej. *
Gmina Zb¹szyñ urz¹dzi³a 20 czerwca Noc Œwiêtojañsk¹
po³¹czon¹ z Dniami Morza.

Lipiec: * Zb¹szyñskie Centrum Kultury zorganizowa³o
w dniach 8 - 12 lipca IX Miêdzynarodowe Spotkania Ar-
tystyczne Experyment. * Wa¿nym wydarzeniem by³o prze-
prowadzenie 25 lipca turnieju so³ectw, który odby³ siê w
Stefanowie (gm. Zb¹szyñ), zwyciêstwo przypad³o gminie
Babimost. * Natomiast wydarzeniem turystycznym w tym
miesi¹cu by³ IX Rajd Samochodowy szlakiem osobliwoœci
RK, który odby³ siê 27 lipca i prowadzi³ od Siedlca przez
gminy naszego Regionu, a metê mia³ nad Jeziorem Konin
(gm. Trzciel). W rajdzie uczestniczy³o ponad 80 osób, w
tym 23 za³ogi motocyklowe z zaprzyjaŸnionego klubu
£abêdŸ w Zb¹szyniu.

Sierpieñ: * VII Œwiêto Œwini w Siedlcu (21-23 VIII)
zgromadzi³o tysi¹ce goœci. * W tych samych dniach (22-
23 VIII) odby³ siê VI Jarmark œw. Piotra w Okowach,
bêd¹cy jednoczeœnie œwiêtem gminy Zb¹szyñ.

Wrzesieñ: * W Kargowej 30 wrzeœnia odby³o siê
podsumowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-
go „Ma³e ojczyzny- pogranicze kultur i regionów”. * Pla-

nowane w tym miesi¹cu zawody pod nazw¹ „Triathlon tury-
styczny RK” nie dosz³y do skutku, gdy¿ do udzia³u w impre-
zie zg³osi³ siê tylko jeden zespó³.

PaŸdziernik: * 10-11 paŸdziernika w Zb¹szyniu odby-
wa³a siê jubileuszowa XXXV Biesiada KoŸlarska, podczas
której wrêczono liczne nagrody i wyró¿nienia dla najlepszych
muzyków z Regionu. W tym roku 10 X zaplanowano Œwiê-
to Regionu Koz³a, którego inicjatorem by³a Lokalna Grupa
Dzia³ania RK. Ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji LGD
RK wydano okolicznoœciowy œpiewnik zawieraj¹cy najbar-
dziej znane pieœni ludowe oraz informacje o biesiadach koŸ-
larskich i ich dotychczasowym przebiegu. * 17 paŸdziernika
odby³ siê IX Turniej Gmin Regionu Koz³a (hala sportowa w
Zb¹szyniu). Zwyciêzc¹ zosta³a gmina Zb¹szyñ zdobywaj¹c
puchar starosty Regionu. Impreza by³a finansowana ze œrod-
ków LGD RK. * W dniu 24 paŸdziernika odby³ siê II Tur-
niej Krêglarski RK, w którym startowali zawodnicy z sze-
œciu gmin. Turniej ten zakoñczy³ siê zwyciêstwem dru¿yny z
gminy Babimost.

Listopad: * Na hali sportowej w Zb¹szynku oraz sali
gimnastycznej w Kosieczynie zosta³ rozegrany 22 listopada
turniej siatkarski, w którym wyst¹pi³o szeœæ dru¿yn z gmin
RK. Zwyciêstwo przypad³o zespo³owi ze Zb¹szynia.

Grudzieñ: * Wydarzeniem o charakterze regionalnym
by³ 19 grudnia w Babimoœcie „ I Festiwal Najpiêkniejszych
kolêd i pastora³ek”, w którym udzia³ wziê³y zespo³y œpiewa-
cze z Regionu ( w tym: Pastuszkowi Grocze, Per³y, Kargo-
wiacy, Pauza, Wiwat). Zosta³ wydany folder prezentuj¹cy
zespo³y œpiewacze RK.                                   (oprac. SzS)

Zdjêcie przedstawia wa¿ny dla Regionu Koz³a moment podpisania „Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokal-
nej strategii rozwoju” zawartej 14 maja 2009 r. w Ochli ko³o Zielonej Góry miêdzy marsza³kiem lubuskim Marcinem
Jab³oñskim, a Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania Regionu Koz³a reprezentowan¹ przez prezesa Witolda Silskiego oraz wiceprezesa
Szczepana Sobczaka. Dziêki podpisaniu tego dokumentu Region Koz³a zosta³ „zasilony” niespotykan¹ w jego 15-letniej
historii kwot¹ ok. 8 mln z³.
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UDANY RAJD SAMOCHODOWY
Ostatni rajd samochodowy Regionu Koz³a zosta³ zorganizowany w 2009 r., jak tradycja nakazuje, przy

okazji œwiêta patrona kierowców œw. Krzysztofa. Wspó³organizatorem by³ Klub Motocyklowy „ £abêdŸ” FG w
Zb¹szyniu.

Na starcie w Siedlcu zg³osi³o siê
20 za³óg samochodowych oraz 22 za-
³ogi motorowe, ³¹cznie w rajdzie bra³y
udzia³ 62 osoby. Trasa wiod³a z gminy
Siedlec przez Kargowê, Babimost,
gminê Zb¹szynek, Zb¹szyñ do gminy
Trzciel, gdzie nad Jeziorem Konin prze-
widziano zakoñczenie imprezy.

Przed Urzêdem Gminy w Siedlcu
na uczestników rajdu oczekiwa³ staro-
sta RK Adam Cukier, który nie tylko
serdecznie wszystkich wita³, ale sam
osobiœcie czêstowa³ kaw¹ w udostêp-
nionym przez siebie gabinecie. Po re-
jestracji i krótkiej odprawie oraz ¿ycze-
niach szerokiej drogi od starosty, wszy-
scy wyruszyli na trasê w kierunku Kar-
gowej. Kawalkadê prowadzili czterej
motocykliœci, za którymi porusza³ siê
sznur samochodów, a kolumnê zamy-
kali jad¹cy w specjalnym uk³adzie mo-
tocykliœci. Po okr¹¿eniu kargowskie-
go Rynku kolumna rajdowa zatrzyma-
³a siê przed koœcio³em, by dokonaæ
poœwiêcenia przez miejscowego ksiê-
dza pojazdów i uczestników.

Kolejnym przystankiem na trasie
by³ oœrodek nad jeziorem Linie, gdzie
osobliwoœci¹ by³a wystawa prac rzeŸ-
biarskich miejscowych artystów. RzeŸ-
by wykonywane ju¿ od dwóch lat maj¹
sk³adaæ siê na ekspozycjê pras³owiañ-
skiej wioski. Po krótkim pobycie nad
jeziorem, wszyscy przemieœcili siê
gruntow¹, ale doœæ dobrze utwardzon¹
drog¹ do Wojnowa, gdzie w oœrodku
nale¿¹cym do pañstwa Aleksandro-
wiczów czeka³ obfity poczêstunek.
Atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ grilowania
kie³basek przy rozpalonym nad brze-
giem jeziora ognisku.

Czêœciowo wypoczêci i od¿ywie-
ni uczestnicy rajdu udali siê drog¹ przez
Stare i Nowe Kramsko do Babimo-
stu, zatrzymuj¹c siê przed hal¹ spor-
tow¹ Olimpia. Na krêgielni zosta³y
wyznaczone zawody, w których zmie-

rzy³y siê dziesiêcioosobowe dru¿yny
motocyklistów i samochodziarzy. Roz-
grywka by³a wyrównana, ale w koñ-
cówce okaza³o siê, ¿e dziêki  £uka-
szowi Wojczakowi z reprezentacji sa-
mochodowej, który zdoby³ 150 pkt.,
dru¿yna automobilistów zdecydowanie
wygra³a. Po zakoñczeniu rozgrywek
krêglarskich d³uga na kilometr kolum-
na rajdowa przejecha³a do Chlastawy,
by zwiedziæ drewniany koœció³ek - za-
bytek klasy zero. O zabytku opowia-
da³a w sposób bardzo zarazem cieka-
wy i profesjonalny so³tys Chlastawy
Irena Ch³opek.

St¹d by³o ju¿ niedaleko do Zb¹-
szynia, gdzie wszyscy zgromadzili siê
na miejscowym Rynku. Tutaj w Mu-
zeum Ziemi Zb¹szyñskiej i Regionu
Koz³a znajduje siê siedziba Klubu
Motocyklowego „£abêdŸ”. Bardzo
serdecznie przyj¹³ wszystkich uczest-
ników rajdu prezydent Klubu Kazi-
mierz Jastrz¹bek, który te¿ uczest-
niczy³ w rajdzie. Opowiedzia³ o historii
Klubu oraz o zasadach uczestnictwa w
tym ekskluzywnym gronie.

Atrakcj¹ by³o zwiedzenie zb¹szyñ-
skiego Rynku oraz usytuowanego nad
Obr¹, za Urzêdem Miejskim spi¿owe-

go pomnika z siedz¹cym w kajaku
Karolem Wojty³¹, który kiedyœ bra³
udzia³ w sp³ywie szlakiem obrzañskim.

W póŸnych godzinach popo³u-
dniowych wyruszono na trasê do
Trzciela, bowiem ostatni etap przewi-
dywa³ zakoñczenie rajdu nad Jeziorem
Konin za Trzcielem. Tutaj powita³ raj-
dowców burmistrz Trzciela Jaros³aw
Kaczmarek w towarzystwie burmi-
strza Zb¹szynia Leszka Leœnego. Po
posi³ku i mi³ej zabawie przy akompa-
niamencie zespo³u muzycznego przy-
st¹piono do ostatecznej rozgrywki o
tytu³ najlepszego znawcy Regionu Ko-
z³a. Z piêciu uczestników konkursu naj-
lepiej wypad³ Marcin Pluskota ze
Zb¹szynia.Uczestnicy quizu otrzymali
dyplomy i skromne nagrody. Gospo-
darzem obiektu by³  Kazimierz Szpi-
gun, który mocno siê zaanga¿owa³, by
wszyscy rajdowcy byli zadowoleni z
pobytu w oœrodku.

Rajd zakoñczy³ siê zabaw¹ nad
brzegiem piêknego jeziora.

Liczymy, ¿e na kolejnej wyprawie
pojazdów mechanicznych w roku 2010
bêdzie jeszcze wiêcej uczestników.
Warto o tym pomyœleæ ju¿ teraz!

SZCZEPAN SOBCZAK

Przystanek na trasie rajdu przy cmentarzu ¿ydowskim opodal Jeziora ̄ ydow-
skiego w gminie Trzciel
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 I Konkurs Plastyczny im. Wilhelma Blanke w Kargowej

Plastyczny pomys³
Podczas trwaj¹cych w dniach 5 - 7 czerwca 2009 r. Dni Kargowej oraz

odbywaj¹cych siê w tym mieœcie Targów turystyczno–gospodarczych
Regionu Koz³a nast¹pi³o rozstrzygniêcie og³oszonego przez GOK w Kar-
gowej „I Konkursu Plastycznego im. W. Blanke” pod has³em „Tutaj miesz-
kam – obrazy okolicy widziane moimi oczami”.

Konkurs by³ adresowany do uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów
z Regionu Koz³a i rozpocz¹³ siê w kwietniu ub.r., a jego fina³ przewidziano pod-
czas otwarcia w kargowskim domu kultury wystawy malarstwa Wilhelma Blan-
ke, niemieckiego artysty, który pochodzi³ z Kargowej.

Wp³ynê³o ponad 220 prac wykonanych ró¿nymi technikami, których g³ów-
nym tematem by³o przedstawienie ciekawych miejsc z okolicy zamieszkanej przez
najm³odszych mieszkañców naszego Regionu. Wystawa prac, które zosta³y zgro-
madzone w holu GOK w Kargowej zosta³a otwarta du¿o wczeœniej, ju¿ od
maja, a najlepsze , nagrodzone prace zosta³y wyeksponowane równie¿ w dniu
otwarcia wielkiej wystawy prac Wilhelma Blanke reprezentuj¹cego wysoki kunszt
europejskiego ekspresjonizmu i koloryzmu.

Nagrody dla laureatów w poszczególnych kategoriach wrêczali : Regina
Zimmerminkat–Blanke, stryjeczna wnuczka artysty, Stefan Petriuk, wspó³-
autor wystawy, Janusz K³ys, burmistrz Kargowej oraz dyrektor biura Regionu
Koz³a Szczepan Sobczak. Obecni na tej wystawie znawcy sztuki, w tym wy-
k³adowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, podkreœlali wysoki poziom prac
zg³oszonych przez uczniów z Regionu Koz³a.

Oto wykaz wszystkich laureatów tego konkursu.
* kategoria I (klasy 0-3)
1 miejsce – Weronika Wachowiak, SP Nowe Kramsko
2 miejsce – Olga Lauba, SP ze Zb¹szynia
3 miejsce – Piotr Czepiak, SP Trzciel
wyró¿nienia: Zuzanna Konopa – SP Zb¹szyñ, Marcelina Ciepielowska

– SP Zb¹szyñ, Dominik Lichy – SP Zb¹szyñ, Wojciech Kliks – SP Kargowa.
* kategoria II (klasy 4-6)
1 miejsce – Magdalena Juszczak, Zespó³ Szkó³ w Miedzichowie
2 miejsce – Paulina Œwiderska, Zespó³ Szkó³ w Bolewicach
3 miejsce – Oskar Nowak, SP Zb¹szyñ
wyró¿nienia: Bartosz Mania – SP Kargowa, Anna Wysocka – ZS Mie-

dzichowo, Barbara Karcz – ZS Miedzichowo, Rafa³ Mucha – ZS Miedzi-
chowo, Aleksandra Zuza – ZS Miedzichowo, Patrycja PrzewoŸna – ZS Mie-
dzichowo, Alicja Loba – SP Strzy¿ewo, Marta Bok – SP Strzy¿ewo, Maciej
Bary³a – ZS Miedzichowo, Oliwia Sêk – SP Strzy¿ewo, Paulina Bryks – ZS
Miedzichowo, Martyna Kubiak – ZS Miedzichowo.

 * kategoria III (klasy I-III gimnazjum)
1 miejsce – Szymon Pajchrowski, ZS Babimost
2 miejsce – Patryk Kozub, ZS Bolewice,
3 miejsce – Agata Tomczak, Gimnazjum Kargowa
wyró¿nienia: Micha³ G³owacki – ZS Miedzichowo
Najwiêcej nagrodzonych m³odych artystów pochodzi³o z Zespo³u Szkó³ w

Miedzichowie, z którego zg³oszono na ten konkurs 13 prac. Najbardziej licznie
by³y zg³oszone prace ze szkó³ w Zb¹szyniu i Kargowej.

HENRYK BRUD£O

Na realizacjê projektów wspó³pra-
cy z innymi lokalnymi grupami dzia³ania
w tym tak¿e z zagranicznymi przewi-
dziano œrodki w wysokoœci 157.800 z³.
Lokalna Grupa Dzia³ania Regionu Ko-
z³a nawi¹za³a wspó³pracê z LGD KOLD
(z powiatu nowotomyskiego) oraz Sto-
warzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader
w zakresie upamiêtnienia rocznicy Po-
wstania Wlkp. Przygotowano równie¿
porozumienie w zakresie wspó³pracy za-
granicznej z LAG Spreewaldverein w
Niemczech oraz lokaln¹ grup¹ dzia³a-
nia w Holandii w zakresie dzia³añ odno-
sz¹cych siê do sytuacji m³odzie¿y za-
mieszka³ej na wsi. Ró¿nego rodzaju ope-
racje realizowane z tymi partnerami
bêd¹ prowadzone do roku 2011. PóŸ-
niejsze dzia³ania w ramach wspó³pracy
obejm¹ tak¿e innych partnerów z tere-
nu Polski i zagranicy.

W grudniu 2009 r. Lokalna Gru-
pa Dzia³ania Regionu Koz³a og³osi-
³a nabór wniosków na dzia³ania w ra-
mach osi IV w zakresie:

- ró¿nicowania w kierunku dzia-
³alnoœci nierolniczej,

- odnowy i rozwoju wsi,
- tworzenia i rozwoju mikro-

przedsiêbiorstw,
- ma³ych projektów.
Szczegó³owe warunki ubiegania siê

o pomoc zosta³y og³oszone na stronie in-
ternetowej www.lgdrk.pl.

Wnioski kwalifikuj¹ce siê do udzie-
lenia pomocy w ramach osi 4 mog¹ do-
tyczyæ tylko projektów zgodnych z LSR,
przyjêt¹ przez LGD i zatwierdzon¹ przez
samorz¹d województwa.

Procedura naboru wniosków na
dzia³ania, które LGD RK wyznaczy-
³a do realizacji w roku 2010 rozpo-
czê³a siê 4 stycznia.

SZCZEPAN SOBCZAK

Ci¹g dalszy ze strony 4 i  5

Co to jest
Leader?

Na podstawie „Inicjatywa Leader
- pierwsze doœwiadczenia i szanse roz-
woju”, Warszawa 2006 oraz w³asnych
przemyœleñ
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PE£NY SK£AD
KONFERENCJI

Konferencja Regionu Koz³a jest jego najwy¿sz¹
w³adz¹ uchwa³odawcz¹. Ka¿da gmina ma w niej po
piêciu przedstawicieli, w tym z klucza dwóch cz³on-
ków Kapitu³y, poza tym wybieranych lokalnie: dwóch
radnych oraz przedstawiciela niezale¿nej organizacji
spo³ecznej.
Babimost
Bernard Radny, burmistrz Babimostu
Henryk Paciejewski, przewodnicz¹cy rady
Bronis³aw Gorgiel, radny
Jan Szymczak, przedstawiciel organizacji
Witold Sypniewski, radny
Kargowa
Janusz K³ys, burmistrz Kargowej
Józef D¿umbelak, przewodnicz¹cy rady
Danuta Wróblewska, radna
Engelbert Weimann, radny
Ewa Herbik, przedstawicielka organizacji
Miedzichowo
Józef Æwiertnia, wójt Miedzichowa
Tadeusz Kolecki, przewodnicz¹cy rady
£ukasz Borowy, radny
Anna Szymañska, radna
Maria Teresa Hwalisz-Nawrot, przedst.organiz.
Siedlec
Adam Cukier, wójt Siedlca
Andrzej KaŸmierczak, przewodnicz¹cy rady
Krzysztof Piechowiak, radny
Wies³awa Reginia, radna
Roman Sobczak, przedstawiciel organizacji
Trzciel
Jaros³aw Kaczmarek, burmistrz Trzciela
Tomasz Janeczek, przewodnicz¹cy rady
Zyta Wojciechowska, radna
Anna Psarska, przedstawicielka organizacji
Zb¹szynek
Wies³aw Czyczerski, burmistrz Zb¹szynka
Jan Mazur, przewodnicz¹cy rady
Sylwester Budych, radny
Maria Dobry, radna
Danuta K³os, przedstawicielka organizacji
Zb¹szyñ
Leszek Leœny, burmistrz Zb¹szynia
Stanis³aw Chlebowski, przewodnicz¹cy rady
Ma³gorzata Nowak, radna
Miros³aw Skubiszyñski, radny
Katarzyna Kutzmann-Solarek, przedst. organiza-
cji

Jak dzielimy
pieni¹dze w 2010

W roku 2010 w bud¿ecie Stowarzyszenia Gmin RP Re-
gion Koz³a zostan¹ wyodrêbnione œrodki, które bêd¹ przy-
pada³y na nastêpuj¹ce zadania:

1. Dofinansowanie w³asnych dzia³añ sportowo-kulturalnych
- 17.500 z³ (po 2.500 z³ na ka¿d¹ gminê).

2. Dotacja dla LGD RK - 42.000 z³ na potrzeby zwi¹zane
z prowadzenie wspólnych dzia³añ, w tym tak¿e na odsetki ban-
kowe i wk³ad w³asny do projektów unijnych.

3. Na promocjê Regionu Koz³a, w tym na wydanie mate-
ria³ów informacyjnych - ok. 4.000 z³.

4. Na organizacjê imprez w³asnych, jak rajdy, turnieje spor-
towe, wydarzenia kulturalne przeznaczy siê ok.17.000 z³.

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania RK przewiduje
w 2010 r. wydatkowanie 209.000 z³, któr¹ otrzyma po wyko-
naniu swoich zadañ na podstawie umowy z samorz¹dem woje-
wództwa lubuskiego. Corocznie podpisywana jest umowa do-
tycz¹ca funkcjonowania LGD RK. W ten sposób w roku 2010
na utrzymanie i funkcjonowanie biura LGD przypadnie 160.000
z³, które bêd¹ mog³y byæ wydane na wynagrodzenia pracowni-
ków biura, zakupy materia³ów, obs³ugê rady, zarz¹du itp.

* Na aktywizacjê i kszta³towanie nabywania umiejêtnoœci
w œrodowisku wiejskim przewiduje siê 49.000 z³, które s¹ prze-
znaczone na szkolenia, informowanie o obszarze objêtym Lo-
kaln¹ Strategi¹ Rozwoju, opracowanie i druk materia³ów infor-
macyjnych oraz realizacjê trzech wydarzeñ kulturalnych. Na rok
2010 zaplanowano imprezê w D¹brówce „U progu lata”, Œwiê-
to Regionu Koz³a w Zb¹szyniu oraz Turniej Gmin w Babimo-
œcie. Odbêd¹ siê te¿ spotkania aktywizuj¹ce w ka¿dej gminie
Regionu Koz³a.

* Poza tym bêdzie realizowana wspó³praca z dwoma s¹-
siednimi LGD – tj. KOLD (obejmuje gminy Kuœlin, Opalenicê,
Lwówek, Duszniki, Miedzichowo) oraz Stowarzyszeniem Zie-
mi Grodziskiej Leader. Przewidziano tu 40.050 z³, które maj¹
zapewniæ wykonanie bazy informacyjnej o dzia³aniach i posta-
ciach zwi¹zanych z Powstaniem Wielkopolskim, przeprowadzenie
imprez tematycznych zwi¹zanych z Powstaniem Wlkp. w Opa-
lenicy, Zb¹szyniu, Kopanicy i Grodzisku Wlkp., oznakowanie
mogi³ powstañców, opracowanie interaktywnej mapy szlaku po-
wstañczego.

* Finansowanie w ramach umów na Lokaln¹ Strategiê Roz-
woju odbywa siê na zasadzie refundacji. Oznacza to, ¿e o zwrot
wydanych pieniêdzy  mo¿na ubiegaæ siê po zrealizowaniu wszyst-
kich dzia³añ przewidzianych w ustalonych harmonogramach.
Oznacza to równie¿, ¿e na prowadzenie dzia³alnoœci niezbêdne
jest zaci¹ganie kredytów lub pozyskiwanie œrodków tak¿e z in-
nych Ÿróde³ (dlatego te¿ zawarto porozumienie ze Stowarzysze-
niem Gmin RP na udzielanie wsparcia finansowego).

SZCZEPAN SOBCZAK
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KALENDARZ IMPREZ REGIONALNYCH

I GMINNYCH, KTÓRE ODBÊD¥ SIÊ 2010 ROKU
Lp. Nazwa imprezy Organizator Miejsce imprezy Termin Dofinansowanie
1. Turniej badmintona OSiR Trzciel Brójce 12 II
2. Bal So³tysów so³ectwo 6 II 300 z³
3. Bal Regionu Koz³a GOK Zb¹szynek Zb¹szynek 13 II 800 z³
4. Grand Prix RKUnihokej GOK Siedlec Siedlec                    6 II 500 z³
***
1. Mistrzostwa RK w tenisie sto³owym ZCS Zb¹szyñ                    22 III 500 z³
2. Grand Prix RK badminton OSiR Trzciel Brójce                    5 III
***
1. Festiwal Pios. Dzieciêcej Od Kargowej... GOK Kargowa 24 IV 400 z³
2. X Festiwal Kultury Regionalnej ZE                        Nowe Kramsko 23 IV 400 z³
3. Turniej pi³karski „Orlik” OKSiR Zb¹szynek                    18 IV 300 z³
***
1. Przegl¹d Teatrów Szkolnych Trzciel sala widowisk.          10 V 800 z³
2. Dru¿ynowe Zawody Wêdkarskie Ko³o Wêdkarskie Siedlec - stawy rybne 3 V 500 z³
3. Grand Prix w Badmintonie GOKiS Trzciel Brójce                    15 V 600 z³
4. Turniej pi³ki no¿nej OSiR Zb¹szynek                    22 V 300 z³
***
1. Biegi uliczne dla m³odzie¿y RK  Gmina Kargowa, Rynek 12 VI 300 z³
2. XI Rodzinny Rajd Rowerowy BRK Gminy RK                    5 VI 1800 z³
3. IX Konkurs Muzyki Ludowej GOK Siedlec Kopanica 11-13 VI 500   z³    nagroda
4. Festiw. Œpiewaczy „Szparagowe ̄ niwa” GOKiS Trzciel stadion miejski 12–13 VI 300 z³
5. Spotkania Folklorystyczne „U progu Lata” SMKD D¹brówka Wlkp. 26 VI
6. XIX Festiw. Pios. Turyst. i Dzieciêcej RK ZS Miedzichowo 19 VI 2.500z³
7. VI Sp³yw Kajakowy  Obr¹ ZCS Zb¹szyñ 12 –14 VI
***
1. X Miêdzynarodowe Spotkania „Experyment”           ZCK Zb¹szyñ 4-11 VII
2. X Rajd Samochodowy BRK                     Gminy RK                    24 VII 1800 z³
***
1. Turniej So³ectw RK Siedlec 20 VIII 2000 z³
***
1. Konkurs literacki Ma³e Ojczyzny GOK, biblioteka Kargowa 30 IX 500 z³
2. Turniej Gmin Regionu Koz³a BRK Babimost 18 IX
3. Turniej tenisa ziemnego OKSiR Zb¹szynek 5 IX 600 z³
***
1. XXXVI Biesiada KoŸlarska – Œwiêto RK Zb¹szyñ, Rynek              9-10 X
2. III Mistrzostwa Gmin RK w krêglach BRK Hala Olimpia Babimost 23 X 800 z³
***
1.Turniej Siatkarski Gmin RK BRK Hala Zb¹szynianka 13 XI 1000 z³

Komentarzyk
Komentuj¹c plan imprez - tych najwa¿niejszych, o cha-

rekterze ponadgminnym, nale¿y stwierdziæ, i¿ dobrze siê dzieje,
¿e od lat rokrocznie, uchwalane siê we wspólnym gronie Ka-
pitu³y RK takie w³aœnie wa¿ne dla nas zdarzenia. Warto przy-
pomnieæ, i¿ nawet w najtrudniejszych momentach, gdy pie-
ni¹dze sk³adkowe do bud¿etu Regionu Koz³a dostarcza³y tyl-

ko samorz¹dy lokalne i nie by³o jeszcze LGD, zawsze Ka-
pitu³a RK pochyla³a siê nad planem imprez wspólnych i je
zatwierdza³a. Bo to nas w³aœnie ³¹czy i integruje: ¿e siê spo-
tykamy na balach, zabawach na wolnym powietrzu, ¿e wy-
myœlamy kolejne fajne imprezy. Warto choæby przypomnieæ
mitingi stra¿aków, do których mo¿na przecie¿ wróciæ, Ma³¹
Biesiadê KoŸlarsk¹ dla uczniów szkó³, olimpiady przed-
miotowe i inne. Trzymajmy siê tego równie¿ w przysz³oœci!
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DOT¥D BY£O 11 STAROSTÓW !
Ten tytu³ pojawi³ siê w ramach bogatego nazewnictwa (nomenklatury) Regionu Koz³a

zanim jeszcze powo³ano do ¿ycia powiaty, na czele których postawiono starostów. Trudno
by³o potem zmieniaæ nazwê, a dziœ chyba ju¿ siê przyjê³a i nie ma powodu do robienia
zamêtu.

Poza tym od samego pocz¹tku istnienia RK by³ to twór z³o¿ony z siedmiu gmin, licz¹cy blisko 60 tys. mieszkañców,
a wiêc idealny powiat. Pad³y nawet kiedyœ sugestie, ¿eby RK stara³ siê o powiatowy byt, jednak nikt tego wyzwania
wówczas nie podj¹³. A mo¿e szkoda...

Po raz pierwszy spotkanie gmin odby³o siê 8 wrzeœnia 1995 r. w pa³acu w D¹brówce Wlkp. z inicjatywy Krzysztofa
Krzywaka i Wies³awa Czyczerskiego i wówczas oni prowadzili zebranie. Jednak po raz pierwszy przyjêto nazwê
Kapitu³a, Konferencja i starosta, podczas posiedzenia przedstawicieli gmin 14 listopada 1996 r. w szkole podstawowej w
Zb¹szyniu. Prowadz¹cy to spotkanie ówczesny burmistrz Zb¹szynia Romuald Szczepaniak zosta³ tym samym uznany
(jako gospodarz) starost¹ Regionu.

I ta zasada obowi¹zywa³a przez nastêpny okres paru lat. Do daty kolejnego posiedzenia Kapitu³y starost¹ by³ bur-
mistrz/wójt gminy, w której odbywa³a siê ostatnia narada, a kolejnym gospodarz nastêpnego posiedzenia. Zwykle trwa³o
to tylko kilka miesiêcy, czasem wyj¹tkowo d³u¿ej. Dlatego doœæ wczeœnie zaczêto dyskutowaæ o koniecznoœci kadencyj-
noœci starosty, jak te¿ o ustaleniu zastêpcy.

* drugim starost¹ zosta³ Edward Fedko (Trzciel, od 13 lutego 1997),
* trzecim Bernard Radny (Babimost, od 29 kwietnia 1997),
* czwartym Bogus³aw Tyburski (Pszczew, od 18 czerwca 1997),
* pi¹tym Janusz K³ys (Kargowa, od 17 paŸdziernika 1997)
* szóstym Wies³aw Czyczerski (Zb¹szynek, od 12 stycznia 1998),
* siódmym Rafa³ Suchorski (Zb¹szyñ, od 1 stycznia 2001 do 2002)
* ósmym Jaros³aw Kaczmarek (Trzciel, 2002 - 2003)
* dziewi¹tym Bernard Radny (Babimost, 2004 - 2006)
* dziesi¹tym Janusz K³ys (Kargowa, 2006 - 2008)
* jedenastym Adam Cukier (Siedlec, 2009 - 2010)
Ostatecznie po pierwszym eksperymentalnym okresie dzia³ania starostów uznano, i¿ musz¹ funkcjonowaæ zastêpcy i

oni automatycznie staj¹ siê kolejnymi starostami (ustalenie z 19 stycznia 1999 r.). Po drugie, ¿e kadencja starosty to dwa
lata, czyli w trakcie jednej kadencji samorz¹dowej dzia³a dwóch starostów. I ten system obowi¹zuje do dziœ.

KAJAKIEM PO OBRZE
Jakiœ czas temu na szlaku kajakowym Obry pojawi³y siê nowe, cha-

rakterystyczne tablice informuj¹ce turystê o trasie i atrakcyjnych miej-
scach w jej pobli¿u. Jak to wygl¹da dziœ? Ile z nich przetrwa³o?

Instalowanie tablic kilka lat temu
to by³a nawet ma³a uroczystoœæ z udzia-
³em w³adz Regionu Koz³a oraz gmin
Zb¹szyñ i Trzciel. Na pocz¹tku na od-
cinku miêdzy Zb¹szyniem a Trzcielem
pojawi³o siê szeœæ tablic, a potem ko-
lejnych szeœæ, tym razem na odcinku
Obry od Kopanicy do Zb¹szynia.

Na ka¿dej z nich by³ zaznaczony
ca³y szlak Obry, oznakowane miejsca
„tu siê znajdujesz”, zaœ w miastach na
tablicy turysta mia³ do wgl¹du tak¿e
plan centrum. W Zb¹szyniu np. na pla-

kowskiego Wojty³y siedz¹cego w ka-
jaku nad brzegiem Obry w Zb¹szyniu.

Szkoda jednak, ¿e wiele ze wspo-
mnianych tablic zniszczono, ¿e rzeka -
a dok³adniej jej brzegi - jest mocno za-
œmiecona. Nie pomagaj¹ nawet akcje
prowadzone np. przez stra¿aków-nur-
ków i licznych spo³eczników przed
wspomnianym sp³ywem i przy innych
okazjach. P³yn¹c szlakiem obrzañskim
zw³aszcza na odcinkach miejskich i
wiejskich widzimy „ca³e paskudztwo”
wspó³czesnoœci. Nie interesuj¹ siê tym
w³adze lokalne, nie pomaga (jeœli ist-
nieje) edukacja spo³eczna, œmieci gór¹.

Jak potem mamy przyci¹gn¹æ w
nasze strony turystów? Pomyœlmy!

(R-L)

nie wyraŸnie zaznaczono, gdzie s¹ ban-
komaty. Ponadto kajakarze otrzymali
od regionu folder z oznakowaniem
szlaku.

Z czasem, po œmierci papie¿a, tra-
dycj¹ sta³y siê majowe sp³ywy szlakiem
wodnym Obry im. Karola Wojty³y. Z
roku na rok bierze w nich udzia³ coraz
wiêcej osób. Jest to przy okazji œwiet-
na promocja Obry, Regionu Koz³a, jak
i kajakarstwa. Na dodatek mamy tu
jeszcze znakomit¹ atrakcjê w postaci
nietypowego pomnika biskupa kra-
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NAGRODA REGIONU KOZ£A
1. Zgodnie z uchwa³¹ III Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Region Koz³a z 25 listopada 2000 r. doroczna Nagro-

da Regionu Koz³a przyznawana jest za osi¹gniêcia minionego roku wskazane w uchwale. Pierwszy raz Nagrod¹ mo¿na
uhonorowaæ osoby zas³u¿one w piêcioleciu istnienia Regionu, tj. w latach 1995 - 2000.

2. Szczególn¹ uwagê w trakcie wyboru kandydatów do Nagrody Rada Programowa, a nastêpnie Kapitu³a powinny
zwróciæ na osoby (zespo³y, grupy osób), które przyczyni³y siê do integracji i promocji Regionu. Jest to podstawowe
kryterium przyznawania Nagrody.

3. Nagroda otrzymuje nazwê Nagroda Regionu Koz³a, chyba ¿e w przysz³oœci wytworzy siê tradycja, która wzboga-
ci nazwê; mo¿na j¹ wówczas wprowadziæ do regulaminu.

4.
 a) Nagroda przyznawana jest w:

- kategorii zwyk³ej tj. dla osób z Regionu,
- kategorii honorowej tj. dla osób spoza Regionu.

b) W obu kategoriach równolegle mog¹ byæ przyznane nagrody indywidualne i zbiorowe.
5. Termin zg³aszania kandydatów do Nagrody up³ywa ka¿dorazowo z ostatnim dniem roku kalendarzowego, chyba

¿e Kapitu³a postanowi inaczej.
6. Zg³oszeñ kandydatów do Nagrody mog¹ dokonywaæ osoby prywatne zamieszkuj¹ce w granicach Regionu Koz³a,

organizacje spo³eczne oraz w³adze samorz¹dowe gmin oraz instytucje gminne, a tak¿e struktury organizacyjne Stowarzy-
szenia Gmin RP Region Koz³a.

7. Zg³oszenia - za pomoc¹ biura Regionu - przyjmuje i weryfikuje Rada Programowa, która jednoczeœnie stanowi
Komitet (Kapitu³ê) Przyznawania Nagrody. Zg³oszenia, jakkolwiek nie jest to wymóg formalny, powinny byæ przedsta-
wione na piœmie ze wskazaniem imienia i nazwiska kandydata (lub zespo³u osób), miejsca zamieszkania wraz z krótkim
uzasadnieniem.

8. Spoœród wszystkich kandydatur Rada Programowa wybiera i nominuje maksymalnie do piêciu najlepszych kandy-
datów z ka¿dej kategorii i przedstawia je Kapitule. Kapitu³a wybiera z nominowanych osobê (zespó³ osób) do Nagrody
Regionu Koz³a.

9. Kapitu³a wybiera po jednej osobie (lub zespole osób) z przedstawionych przez Radê Programow¹ kandydatur.
Nagrody w postaci statuetki (lub innej symbolicznej) oraz dyplomu wrêcza starosta Regionu podczas dorocznego Balu
Regionu Koz³a. Pozostali nominowani otrzymuj¹ dyplomy.

10. Nominowanie lub otrzymanie Nagrody Regionu Koz³a w danym roku nie wyklucza mo¿liwoœci kandydowania
lub otrzymania Nagrody w latach nastêpnych.

Jednoczeœnie Rada Programowa - opracowuj¹c przedstawione zasady -  wskazuje, i¿ powy¿sze ustalenia nie powin-
ny wykluczaæ mo¿liwoœci ewoluowania regulaminu w zale¿noœci od wytwarzania siê lokalnej tradycji zwi¹zanej z nazw¹,
przyznawaniem i wrêczaniem Nagrody.

Regulamin zosta³ przyjêty przez Radê Programow¹ 15 grudnia 2000 r., a 7 lutego 2001 r. uzupe³niony.

Bernard Radny burmistrz Gminy Babimost
Henryk Paciejewski przewodnicz¹cy Rady Gminy Babimost
Janusz K³ys burmistrz Gminy Kargowa
Józef D¿umbelak przewodnicz¹cy Rady Gminy Kargowa
Józef Æwiertnia wójt Gminy Miedzichowo – Wicestarosta
Tadeusz Kolecki przewodnicz¹cy Rady Gminy Miedzichowo
Adam Cukier wójt Gminy Siedlec – Starosta
Andrzej KaŸmierczak przewodnicz¹cy Rady Gminy Siedlec
Jaros³aw Kaczmarek burmistrz Gminy Trzciel
Tomasz Janeczek przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzciel
Wies³aw Czyczerski burmistrz Gminy Zb¹szynek
Jan Mazur przewodnicz¹cy Rady Gminy Zb¹szynek
Leszek Leœny burmistrz Gminy Zb¹szyñ
Stanis³aw Chlebowski przewodnicz¹cy Rady Gminy Zb¹szyñ
Komisja Rewizyjna: Stanis³aw Turecki – przewodnicz¹cy, Marek So³tysik, Engelbert

Weimann - cz³onkowieK
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TO S¥ BARDZO WA¯NE LAURY
Stowarzyszenie Gmin RP Region Koz³a co roku zbiera kandydatury do swych nagród. Wrêczenie odbywa

siê zawsze podczas balu Regionu.  Oto dotychczasowi laureaci:

* 2001. Po raz pierwszy nagrody przyznano i wrêczo-
no - zgodnie z przyjêtym odt¹d zwyczajem - podczas Balu
Regionu Koz³a w 2001 r. (notabene bale odbywaaj¹ siê od
roku 1998).

Jako pierwsi nagrody otrzymali: w kategorii „dla osób
zas³u¿onych spoza regionu” Eugeniusz Kurzawa, zaœ dla
mieszkañców regionu Krzysztof Krzywak, Wies³aw Czy-
czerski, Zofia D¹browska, Zenon Matuszewski, En-
gelbert Weimann, Danuta K³os.

W kategorii „nagrody zbiorowej zwyk³ej” wyró¿niono
Zespó³ Œpiewaczy Zb¹szyñskich Seniorów ze Zb¹szynia
oraz Kapelê KoŸlarsk¹ „Kotkowiacy” ze Zb¹szynka.

* 2002. W nastêpnym roku, 2002, nagrodê dla posta-
ci spoza regionu zas³u¿onych dla niego otrzyma³a Danuta
Rogoziñska-Rzepa, zaœ nagrod¹ zwyk³¹ obdzielono: Wan-
dê WoŸn¹-Batory z Siedlca, Brygidê Wróblewsk¹ z Kar-
gowej, Jana Mazura ze Zb¹szynka oraz Zbigniewa Cent-
kowskiego kierownika „Wesela Przyprostyñskiego”.

* 2003. Na VI Balu RK w roku 2003 nagroda indywi-
dualna w kategorii honorowej przypad³a Januszowi Ja-
skulskiemu z Poznania, kustoszowie Muzeum Instrumen-
tów Muzycznych w Poznaniu, w kategorii nagród indywi-
dualnych zwyk³ych wyró¿niono Halinê So³tysik z Miedzi-
chowa oraz Grzegorza Lisiewicza z Kargowej. Nagrody
zbiorowe przypad³y dla Zespo³u Œpiewaczego „Obrzanie”
z Trzciela, Zespo³u Œpiewaczego „Kargowiacy” z Kargo-
wej, oraz Regionalnego Zespo³u Pieœni i Tañca im T. Spy-
cha³y z D¹brówki Wlkp.

* 2004. Podczas VII Balu w 2004 r. odby³o siê wrê-
czenie dwóch nagród indywidualnych zwyk³ych dla Henry-
ka Skotarczyka ze Zb¹szynia oraz Janusza Baszyñskie-
go z Kargowej.

* 2005. Na VIII Balu w Zb¹szynku w roku 2005 wrê-
czono nagrodê indywidualn¹ Wies³awowi Matysikowi z
Siedlca oraz dwie nagrody zbiorowe, które przypad³y Bie-
siadzie KoŸlarskiej ze Zb¹szynia oraz Orkiestrze Dêtej przy
OSP w Babimoœcie.

* 2006. W nastêpnym roku na IX Balu przydzielono
nagrodê honorow¹ Leonardowi Œliwie z Wolsztyna, który
prowadzi zespo³y graj¹ce w Regionie Koz³a, nagrodê indy-
widualn¹ zwyk³¹ dla Wiolety Malinowskiej z Nowego
Kramska oraz nagrody zespo³owe dla zespo³u „Wiolinki” z
Nowego Kramska oraz Dzieciêcej Kapeli z D¹brówki Wlkp.

* 2007. Podczas X Balu w roku 2007 nagroda hono-
rowa przypad³a Justynie Rapickiej  z Wolsztyna, a na-
groda zespo³owa Kapeli „Ziele” ze Zb¹szynia.

* 2008. Na XI Balu w roku 2008 uhonorowano na-
grod¹ indywidualn¹ dla osób spoza Regionu Zbigniewa Sko-
czylasa z Zielonej Góry, nagrod¹ indywidualn¹ zwyk³¹ El¿-
bietê Ryczek z Podmokli Ma³ych, a nagrod¹ zespo³ow¹
kapelê Franciszka Hirta z Chroœnicy.

* 2009. W roku 2009 bal siê nie odby³, ale przyznano
nagrody, które by³y wrêczane na spotkaniu Kapitu³y dla na-
stêpuj¹cych osób i zespo³ów: nagroda indywidualna dla Te-
resy Chromiñskiej z Babimostu, nagroda zespo³owa Pa-
stuszkowi Grocze spod Zb¹szynia.

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

Region Koz³a         56 286      1.086,5 km kw.
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