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CZASOPISMO LOKALNEJ GRUPY DZIA£ANIA – STOWARZYSZENIA “LIDER POJEZIERZA”

Prace nad now¹
strategi¹
Lokalna Grupa Dzia³ania Stowarzyszenie
„Lider Pojezierza” zaprasza wszystkich
mieszkañców obszaru objêtego Lokaln¹
Strategi¹ Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pojezierza Myœliborskiego do w³¹czenia siê
w prace nad now¹ LSR na lata 2014-2020.
Teraz mamy okazjê wspólnie zdecydowaæ,
w jaki sposób zagospodarowaæ pieni¹dze
z funduszy europejskich. Nie pozwólmy
narzuciæ pomys³ów, które w ¿aden sposób
nie przyczyni¹ siê do podniesienia jakoœci
¿ycia na naszym obszarze.
To dziêki Pañstwa zaanga¿owaniu tworzona Lokalna
Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 mo¿e staæ siê
dokumentem faktycznie odzwierciedlaj¹cym potrzeby
mieszkañców naszego obszaru oraz wp³ywaj¹cym na
rozwój terenów wiejskich.
Jednym z wa¿nych elementów zwi¹zanych z budow¹
dokumentu jest jego partycypacyjnoœæ, czyli ma byæ
stworzony oddolnie, tj. przez mieszkañców naszych Gmin
Cz³onków.
Rozmowy, spotkania, wszelkie dzia³ania informuj¹coaktywizuj¹ce maj¹ na celu zbadanie kapita³u jakim
dysponuje nasz obszar. Kapita³ ludzki to najcenniejszy
element gospodarki - inwestujmy w niego!
Na stronie internetowej www.liderpojezierza.pl w
zak³adce „Budujemy now¹ strategiê na lata 2014-2020”
znajduje siê ankieta s³u¿¹ca zebraniu przedsiêwziêæ do
Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru dzia³ania
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Uprzejmie prosimy o
wype³nienie dokumentu i odes³anie na adres e-mail:
lgd@liderojezierza.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
Publikacja wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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TILIA 2015

Mamy zaszczyt serdecznie
zaprosiæ do udzia³u w Targach Inicjatyw
Lokalnych i Awangardowych TILIA
2015, które odbêd¹ siê 30 maja 2015 r.
w Parku Miejskim w Trzciñsku Zdroju. Tym razem pod has³em „Miasto
gotyckich wie¿ i bram”.
Od kilku lat tradycja
organizacji TILII jest zwi¹zana z
histori¹ i walorami przyrodniczymi
danej gminy. St¹d te¿ has³o
tegorocznego spotkania. Okres
œredniowiecza, rycerstwo,
stragany o charakterze
œredniowiecznym, rzemios³o
oraz potrawy œredniowieczne, to
sposób na propagowanie historii
Trzciñska Zdroju. Otoczenie
TILII w obrêbie najlepiej
zachowanych w Polsce murów i
bram z okresu œredniowiecza,
stworzy niepowtarzaln¹
atmosferê i klimat tej epoki.
Stworzy te¿ ciekawy
i niepowtarzalny produkt
turystyczny naszego obszaru, 12
gmin z³¹czonych w jedn¹
wspóln¹ strategiê od wielu lat.
Targi Inicjatyw Lokalnych
i Awangardowych s¹ doskona³¹
okazj¹ do zaprezentowania oraz
promocji Naszych Gmin Pañstwa Gminy.
Dla ka¿dej z gmin b¹dŸ
podmiotów reprezentuj¹cych
dan¹ gminê z obszaru dzia³ania
Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza”, która chcia³aby
zaprezentowaæ siê podczas TILII
przewidziane jest jedno stoisko
promocyjne, namiot
o wymiarach 2,5m x 2,5 m.
Namiot nale¿y przystroiæ zgodnie

z tematem przewodnim imprezy wed³ug
w³asnego uznania.
Aby wzi¹æ udzia³ w targach
nale¿y przes³aæ wype³nion¹ kartê
zg³oszeniow¹ (za³¹cznik) do dnia
20.04.2015 r na adres : Urz¹d Miejski
Trzciñsko-Zdrój ul. Rynek 15 74-510
Trzciñsko-Zdrój z dopiskiem TILIA lub
na adres e-mailowy : sport@trzcinskozdroj.pl.
Jak co roku podczas targów

odbêdzie siê „Konkurs na Superso³tysa
i Superso³ectwo”. Wzorem lat
ubieg³ych ka¿da gmina typuje
najaktywniejsze so³ectwo i so³tysa,
którego przedstawiciele zmierz¹ siê w
w/w konkursie oraz pomog¹ w promocji
Pañstwa stoiska. Podczas targów
odbêdzie siê tak¿e konkurs kulinarny
“Œredniowieczne Smaki Pojezierza”.
Karta zg³oszeniowa i regulaminy
konkursów s¹ dostêpne na stronie

Chcesz zostaæ superso³tysem w superso³ectwie?

WeŸ udzia³ w naszym konkursie!
W dniu 30 maja 2015 w Trzciñsku Zdroju podczas Targów Inicjatyw
Lokalnych i Awangardowych TILiA
2015 odbêdzie siê rozstrzygniêcie
konkursu pn. Konkurs na Superso³tysa i
Superso³ectwo „3xS”

objêtego Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju tj.
obszaru gmin Barlinek, Boleszkowice,
Bierzwnik, Choszczno, Dêbno,
K r z ê c i n , L i p i a n y, M y œ l i b ó r z ,
Nowogródek Pomorski, Pe³czyce,
Przelewice i Trzciñsko-Zdrój.

G³ównym celem konkursu jest przede
wszystkim aktywizacja mieszkañców
so³ectw gmin z obszaru Lokalnej
Strategii Rozwoju, a tak¿e promowanie
najbardziej aktywnych so³tysów i
so³ectw z terenu objêtego Lokaln¹
Strategi¹ Rozwoju Stowarzyszenia
„Lider Pojezierza”. G³ównie takich,
którzy podejmuj¹ dzia³ania na rzecz
integracji spo³ecznoœci lokalnej, dbaj¹ o
rozwój so³ectwa i gminy.

Uczestnicy rywalizowaæ bêd¹ w
nastêpuj¹cych konkurencjach:

So³ectwa, przedstawiaj¹c tkwi¹cy w
nich niezwyk³y potencja³ spo³eczny,
przyczyni¹ siê do promocji obszaru

1. Strzelanie z ³uku
2. Rzut w³óczni¹
3. Krêcio³ + ciêcie jab³ka za
pomoc¹ topora
4. Bieg z przeszkodami ( Narty
Bolka )
5. W b i j a n i e „ m ³ o t k i e m ”
gwoŸdzi na czas
Organizacja Konkursu oraz nagrody s¹
wspó³finansowane ze œrodków

Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju
O b s z a r ó w Wi e j s k i c h :
Europa Inwestuj¹ca w
O b s z a r y Wi e j s k i e , w
ramach osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

Regulamin oraz formularz
zg³oszenia dostêpny do
pobrania na stronie
internetowej
Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza” –
www.liderpojezierza.pl

internetowej www.liderpojezierza.pl
oraz www.trzcinsko-zdroj.pl.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e podczas
trwania targów istnieje mo¿liwoœæ
zaprezentowania zespo³ów
artystycznych z Pañstwa gminy na
scenie podczas trwania TILII 2015.
Organizator zapewnia
wy¿ywienie oraz dojazd na targi dla 15
osobowej reprezentacji.
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Jednym z dzia³añ, które realizowane bêdzie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli
wspierany ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez
spo³ecznoœæ (RLKS).
Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty
jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:
- II filaru wspólnej polityki rolnej jako „podejœcie LEADER”, czyli
obowi¹zkowa oœ 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich
wspó³finansowanych z EFRROW
- wspólnej polityki rybo³ówstwa jako „zrównowa¿ony rozwój obszarów
zale¿nych g³ównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów
operacyjnych wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rybackiego.
Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej
UE 2014-2020 umo¿liwia zastosowanie metody LEADER tak¿e w ramach
polityki spójnoœci w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiaj¹cego wspólne przepisy dotycz¹ce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, Funduszu Spójnoœci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj¹cego przepisy ogólne dotycz¹ce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, Funduszu Spójnoœci i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylaj¹cego rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).
RLKS zachowuje podstawowe za³o¿enia metody LEADER, to jest:
1) oddolnoœæ (szeroki udzia³ spo³ecznoœci lokalnej w tworzeniu i realizacji
strategii),
2) terytorialnoœæ (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego,
spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (³¹czenie ró¿nych dziedzin gospodarki, wspó³praca
ró¿nych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa dzia³ania jako lokalne partnerstwo, w którym
uczestnicz¹ ró¿ne podmioty z sektora publicznego, spo³ecznego i
gospodarczego),
5) innowacyjnoœæ (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarz¹dzania i finansowania,
7) sieciowanie i wspó³praca (wymiana doœwiadczeñ i rozpowszechnianie
dobrych praktyk).

V Dêbnowskie Spotkania
z Folklorem obszaru „Lidera
Pojezierza” – spotkania ze
œpiewem, tañcem i tradycj¹
W niedzielê, 24 maja 2015 roku mamy zaszczyt
zaprosiæ Pañstwa (zaraz po Targach Inicjatyw
Lokalnych i Awangardowych), na najwa¿niejsz¹
imprezê promocyjn¹ na obszarze objêtym Lokaln¹
Strategi¹ Rozwoju Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza”, czyli V Dêbnowskie Spotkania
z Folklorem.
Ju¿ po raz pi¹ty mamy przyjemnoœæ wspó³pracowaæ
z Dêbnowskim Oœrodkiem Kultury przy organizacji
tego wydarzenia. V Dêbnowskie Spotkania
z Folklorem obszaru „Lidera Pojezierza” corocznie
goszcz¹ impreza goœci w innym so³ectwie Gminy
Dêbno, i co roku cieszy¹ siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem.
W tym roku serdecznie zapraszamy do Warnic.

23 marca 2015 roku odby³o siê kolejne spotkanie
L o k a l n y c h G r u p D z i a ³ a n i a z Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego.
Uczestnicy przyjêli kolejny harmonogram prac na najbli¿szy miesi¹c
przy opracowywaniu nowych Lokalnych Strategii Rozwoju. Dokument ten
jest niezwykle wa¿nym materia³em pomagaj¹cym pozyskiwaæ œrodki unijne
z PROW i nie tylko. Ale o tym ju¿ wszyscy wiedz¹. Je¿eli nie.. to maj¹
problem.
Uczestnicz¹cy przedstawiciele LGD przyjêli podzia³ zadañ przy
opracowywaniu wspólnych dokumentów, które s¹ niezbêdne przy budowie
LSR w dziale charakterystyka LGD. Tymi dokumentami s¹ wszystkie
regulaminy, które musz¹ unormowaæ prace stowarzyszeñ. Regulamin
walnego zgromadzenia cz³onków, rady LGD, zarz¹du, komisji rewizyjnej,
biura i regulamin naboru pracowników. Mamy czas do kolejnego spotkania,
które zaopiniuje opracowane dokumenty. Jednak to walne Zgromadzenia
LGD przyjm¹ ostateczny tekst. Po co to robimy? Cele i zadania wszyscy
uczestnicy programu “Leader” bêd¹ mia³y podobne je¿eli nie prawie takie
same. Specjalny zespó³ specjalistów powo³any przez Marsza³ka
Województwa bêdzie ocenia³ ka¿d¹ strategiê. Nasze poczynania pomog¹
oceniæ strategie i przyspieszyæ jej wdra¿anie.
IK

Kontakty
Prezes:
Adam Andriaszkiewicz
e-mail: prezes@liderpojezierza.pl
Nasze Biuro:
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 7:30-15:30
ul. S¹dowa 8,
74-320 Barlinek
tel./fax +48 957460-360
Pracownicy biura:
Wiceprezes
Ireneusz Kostka
tel. 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu lub
wiceprezes@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji LSR
2007-2013 i budowy nowej LSR
2014-2020
Marta Wojciechowska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail:
specjalista@liderpojezierza.pl
Sta¿ystka
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail:
wolontariat@liderpojezierza.pl
Wolontariuszka
Anna Pietraszewska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: lgd@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. obs³ugi
administracyjno – ksiêgowej
Katarzyna Wêgierska
tel/faks +48 957460-360
kom. 663 405 360
e-mail: lgd@liderpojezierza.pl
Specjalista ds. realizacji zadañ
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariañska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail:
promocja@liderpojezierza.pl

www.liderpojezierza.pl
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Dzia³ania aktywizuj¹ce
Najbli¿szy kwarta³ 2015 roku zapowiada siê bardzo aktywnie. Lokalna Grupa Dzia³ania
Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" postanowi³a oddaæ sprawy w rêce lokalnych spo³ecznoœci. Cel by³
szczególny - pobudziæ do dzia³ania! Wszystko zale¿a³o od wyobraŸni i chêci mieszkañców 12 gmin
cz³onkowskich. W tym pó³roczu zaplanowano sfinansowanie a¿ trzydziestu dzia³añ które maj¹
zaspokoiæ potrzeby mieszkañców. A te - jak siê okaza³o s¹ przeró¿ne, oryginalne!
Szansê wykorzysta³y niemal¿e wszystkie gminy i to one bêd¹: tañczyæ, œpiewaæ, aktywizowaæ
i integrowaæ, uczyæ rêkodzie³a artystycznego decoupage, gry w szachy, gry aktorskiej, komiksu
i concept artu, krawiectwa w klimacie œredniowiecznym, stolarstwa, szermierki historycznej,pisanek
wielkanocnych, uczyæ techniki witra¿owej Tiffany"ego, garncarstwa, wykonywaæ repliki uzbrojenia
husarskiego, poznawaæ walory turystyczne gm. Boleszkowice, wykonywaæ repliki tarana i bramy z
okresu póŸnego œredniowiecza, ¿eglowaæ i promowaæ zdrowy tryb ¿ycia.
Przyznaj¹ Pañstwo ¿e ta ró¿norodnoœæ jest powalaj¹ca a najbli¿sze zimowo-wiosenne miesi¹ce
zapowiadaj¹ siê wspaniale.Zatem - zachêcamy do puszczenia wodzy fantazji!
Dzia³ania aktywizuj¹ce skierowane zosta³y do mieszkañców gmin: Barlinek, Bierzwnik,
Boleszkowice, Choszczno, Dêbno, Krzêcin, Lipiany, Myœlibórz, Nowogródek Pomorski, Pe³czyce,
Przelewice i Trzciñsko- Zdrój. Mieszkañcy gmin spe³niaj¹cy wymogi formalne mogli z³o¿yæ wniosek
o dofinansowanie realizacji dzia³añ aktywizuj¹cych w œrodowisku lokalnym.
Celem programu jest wsparcie dzia³añ, które inicjuj¹ rozwój zainteresowañ mieszkañców i maj¹
charakter edukacyjny. Jest on prowadzony z myœl¹ o stowarzyszeniach, so³ectwach oraz grupach
nieformalnych, które podejmuj¹ wspólny wysi³ek, aby w ich spo³ecznoœciach ¿y³o siê lepiej
i ciekawiej.
Kwota pomocy jaka zosta³a przeznaczona na jedno dzia³anie wynios³a 1000 z³.
Wiêcej informacji na naszej stronie www.liderpojezierza.pl w zak³adce “Dzia³ania aktywizuj¹ce”.
Ewa Stolarska

Trzciñsko Zdrój - Fotobudka

Warsztaty z ceramiki artystycznej w ¯ukowie
W paŸdzierniku 2014 r. zakoñczy³ siê cykl warsztatów
ceramicznych pn. „Warsztaty ceramiki artystycznej dla mieszkañców
¯ukowa”, realizowanych w ramach dzia³añ aktywizuj¹cych w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”. Projekt zak³ada³
organizacjê warsztatów ceramicznych i by³ adresowany do
mieszkañców z terenu gminy Przelewice, w tym z so³ectwa ¯uków.

Decoupage w Choszcznie

"W drogê z Liderem" - gra planszowa stworzona w ramach dzia³añ
aktywizuj¹cych przez mieszkañców Jagowa z gminy Pe³czyce.

W trakcie warsztatów ka¿dy z uczestników samodzielnie wykona³ kilka prac
ceramicznych, wg w³asnego pomys³u pod nadzorem instruktora Natalii Przyby³owicz. Do
dyspozycji uczestników by³y ró¿ne rodzaje mas ceramicznych, narzêdzia i materia³y
zdobnicze.Wszyscy zapoznali siê równie¿ z ró¿nymi technikami pracy z glin¹ (lepienie z
p³atów gliny, z wa³ków, odciskanie form). Z pomoc¹ instruktora uczestnicy dobierali
odpowiedni¹ technikê i narzêdzia, niezbêdne do realizacji ich projektu, a co wa¿ne z
wielkim zaanga¿owaniem pracowali swoimi w³asnymi projektami. Widoczne by³o
zainteresowanie, kreatywnoœæ oraz chêæ pracy z glin¹.
Podczas warsztatów powsta³y ciekawe i bardzo ró¿norodne przedmioty m.in.:
przyciski do papieru w kszta³cie pi³ki, lampion w formie anio³a, œwiecznik, patera,
ró¿norodne zawieszki i dekory, korale, a tak¿e ozdobne figurki w kszta³cie kotka, œwinki
i sowy. Po wysuszeniu, a nastêpnie wypaleniu prac w piecu ceramicznym, zadaniem
uczestników na kolejnych zajêciach by³o ich zdobienie. Na tym etapie uczestnicy równie¿
wykazywali siê w³asn¹ inwencj¹ twórcz¹, samodzielnie dobieraj¹c kolory szkliw i angob.
Nad wszystkim czuwa³ instruktor, doradzaj¹c jak prawid³owo u¿ywaæ materia³ów
zdobniczych. Efektem zaanga¿owania i pracy uczestników s¹ w³asnorêcznie wykonane
ró¿ne przedmioty u¿ytkowe i ozdobne.
W trakcie trwania zajêæ panowa³a mi³a i sprzyjaj¹ca twórczoœci
artystycznej atmosfera. Osoby uczestnicz¹ce w warsztatach chêtnie pomaga³y, doradza³y
sobie nawzajem i wymienia³y siê spostrze¿eniami. Ró¿ny przedzia³ wiekowy uczestników
warsztatów nie by³ przeszkod¹ w nawi¹zywaniu przyjacielskich relacji. Wszyscy wyrazili
chêæ ponownego uczestnictwa w tego typu warsztatach, a jedna z osób uczestnicz¹cych w
zajêciach planuje w najbli¿szym czasie kontynuowanie i rozwijanie zdobytych
umiejêtnoœci na kursach ceramiki.
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Najbli¿ej ludzi
czyli GBS Bank z Grupy BPSczyli GBS Bank z Grupy BPS
Ka¿dy z nas jest inny. Ró¿nimy siê
nie tylko p³ci¹, ale tak¿e wzrostem,
kolorem oczu, w³osów czy
sposobem ubierania siê. Oprócz
wygl¹du zewnêtrznego ró¿ni nas
tak¿e podejœcie do us³ug bankowych
i oczekiwania, jakie mamy w
stosunku do banków.
Znaczna wiêkszoœæ z nas jest
klientami jednego z banków
komercyjnych dzia³aj¹cych na
polskim rynku. Niektórzy z nas nie
czuj¹ potrzeby odwiedzania ich
placówek i korzystaj¹ z bankowoœci
internetowej lub mobilnej. Inni zaœ,
przeciwnie, ceni¹ sobie kontakt z
drugim cz³owiekiem i wol¹
„bankowaæ” w sposób tradycyjny –
przychodz¹c do oddzia³u banku.
Niezale¿nie jednak od sposobu, w
jaki korzystamy z produktów i us³ug
w bankach komercyjnych, jeœli nie
jesteœmy „klientem VIP”, nie
bêdziemy traktowani w sposób
zindywidualizowany, dla banku
bêdziemy tylko kolejnym
klientem… Czy s¹ na rynku
instytucje, w których mo¿emy liczyæ
na coœ wiêcej, ni¿ w banku
komercyjnym? Tak. To Banki
Spó³dzielcze.

Na pocz¹tek nieco historii
Historia bankowoœci spó³dzielczej w
Polsce jest bardzo d³uga i liczy
ponad 150 lat. Za pierwsz¹ polsk¹
spó³dzielniê oszczêdnoœciowokredytow¹ uwa¿ane jest za³o¿one
przed 1861 r. Towarzystwo
Po¿yczkowe dla Przemys³owców m.
Poznania. Do najstarszych
spó³dzielni nale¿¹ za³o¿one w rok
póŸniej Towarzystwo Po¿yczkowe
w Brodnicy i Go³ubiu, dzia³aj¹ce
obecnie jako Banki Spó³dzielcze.
Pod koniec dwudziestolecie
miêdzywojennego (w 1937 r.) na
terenie ówczesnej Polski dzia³a³o 3
400 spó³dzielni bankowych, które
posiada³y: 1 061 tys. cz³onków, 450
tys. wk³adów, 148 mln z³ wk³adów
oszczêdnoœciowych, 102 mln z³
funduszy w³asnych oraz 1 217 mln z³
udzielonych po¿yczek.

… i teraŸniejszoœæ
Grupa BPS zrzesza 64%
dzia³aj¹cych w Polsce Banków
Spó³dzielczych. Pod jej logo na
terenie niemal ca³ej Polski dzia³a
359 Banków Spó³dzielczych. Grupa

BPS i zrzeszone w niej Banki
Spó³dzielcze posiadaj¹ ³¹cznie:
- niemal 3 tysi¹ce placówek (dla
porównania, PKO Bank Polski
posiada 1 189 oddzia³ów w³asnych
oraz 1 027 agencji)
- oraz ponad 4,7 tys. bankomatów
(PKO Bank Polski posiada ich 3
056).
Powy¿sze liczby daj¹ Grupie BPS
pozycjê czo³owej instytucji
finansowej w Polsce.

Co odró¿nia Banki
Spó³dzielcze zrzeszone w
Grupie BPS od banków
komercyjnych?
- ich

polityka produktowo – cenowa
jest dostosowana do gospodarczo –
ekonomicznego rozwoju
poszczególnych regionów Polski,

- indywidualne podejœcie i obs³uga
jak VIP – Banki Spó³dzielcze
oferuj¹ bliski kontakt ka¿demu
klientowi, niezale¿nie od tego, ile
zarabia, gdzie mieszka i z jakich
us³ug bankowych korzysta, kredyt
od cz³owieka, nie od systemu – w
Banku Spó³dzielczym kredytu
udziela cz³owiek, a nie system
scoringowy.
Grupa BPS wykorzystuje do swojej
promocji frazê #jakVIP. Nie nale¿y
braæ jej za czcze przechwa³ki,
zw³aszcza wzi¹wszy pod uwagê to,
co napisaliœmy powy¿ej. Szukaj¹c
banku, który bêdzie prowadzi³ nasze
konto osobiste lub udzieli nam
kredytu na wyjazd wakacyjny czy
nowy samochód, warto wzi¹æ pod
uwagê jeden z Banków
Spó³dzielczych zrzeszonych w
Grupie BPS.

Konkurs Kulinarny „Smaki Pojezierza”
Po raz kolejny og³aszamy nabór na coroczny Konkurs Kulinarny „Smaki
Pojezierza” - tym razem w klimacie epoki Œredniowiecza.
Celem konkursu jest gromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych
produktach ¿ywnoœciowych wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalne
spo³ecznoœci. Ponadto, konkurs z za³o¿enia sprzyja aktywizacji mieszkañców
obszaru objêtego Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju Pojezierza Myœliborskiego oraz
wspomaga dotarcie do produktów charakterystycznych, które dziêki swej
specyfice mog¹ staæ siê wizytówk¹ danego regionu a tak¿e przyczynia siê do
promocji regionu, wzbogacaj¹c ofertê kulinarn¹, np.. w gospodarstwach
agroturystycznych, jak równie¿ w dziedzinie rzemios³a i przetwórstwa.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przes³anie poczt¹ tradycyjn¹,
elektroniczn¹ lub dostarczenie bezpoœrednio do Biura Stowarzyszenia
wype³nionego formularza zg³oszenia produktu wraz ze zdjêciem produktu
typowanego do konkursu.
Zwyciêzcy zostan¹ wy³onieni podczas Targów Inicjatyw Lokalnych
i Awangardowych TILiA 2015 w Trzciñsku-Zdroju ju¿ 30 maja 2015 r.
Wszelkie szczegó³y uczestnictwa opisane s¹ w regulaminie, który (wraz
z formularzem zg³oszeniowym produktu) s¹ do pobrania na stronie
internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl
Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody. Zapraszamy mieszkañców terenu
objêtego Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju Pojezierza Myœliborskiego do udzia³u
w konkursie!
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Gmina
Pe³czyce
wsparcie finansowe dla trzech projektów
W 2014 r. Gmina Pe³czyce otrzyma³a wsparcie finansowe dla trzech projektów
realizowanych w ramach dzia³ania 413 „Wdra¿anie Lokalnych Strategii
Rozwoju” w zakresie „Ma³ych Projektów”.
1. „Zielone Pe³czyce 2014-Park Jana Paw³a II”
Zrealizowane przedsiêwziêcie mia³o na celu poprawê atrakcyjnoœci obszaru jako miejsca do
wypoczynku i zabawy oraz rekreacji poprzez wykorzystanie unikatowych naturalnych
zasobów przyrodniczych i kulturowych gminy. Park zlokalizowany jest w œrodku miasta, a
jego po³o¿enie w s¹siedztwie dwóch Jezior- Panieñskiego i Stawno, to niew¹tpliwy atut. W
ramach przedsiêwziêcia zagospodarowano przestrzeñ publiczn¹ parku poprzez zakup 10
³awek parkowych i 10 koszy ulicznych oraz dokonano nasadzeñ drzew i krzewów.
Rezultatem przeprowadzonych dzia³añ by³o utworzenie atrakcyjnego miejsca spotkañ,
wypoczynku i rekreacji dla miejscowej ludnoœci i turystów. Inwestycja podnios³a nie tylko
walory estetyczne miasta, ale równie¿ wp³ynê³a na poprawê jakoœci ¿ycia, sprzyja
zachowaniu dziedzictwa kulturowego i specyfiki regionu oraz pozytywnie wp³ywa na
wzrost atrakcyjnoœci turystycznej miejscowoœci.

2. „Utworzenie miejsca integracji i wypoczynku w Lubiance”
Celem zrealizowanego przedsiêwziêcie pn. „Utworzenie miejsca integracji i wypoczynku w
Lubiance” by³ wzrost poziomu i jakoœci ¿ycia mieszkañców poprzez wyposa¿enie placu
zabaw. Obszar, na którym wykonano zadanie zlokalizowany jest w centrum miejscowoœci
Lubianka, w s¹siedztwie nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego. W ramach
operacji zakupiono urz¹dzenia rekreacyjne i wypoczynkowe - plac zabaw, altankê, kosz
oraz dokonano nasadzeñ krzewów. Dziêki utworzeniu miejsca integracji i wypoczynku w
Lubiance mieszkañcy oraz turyœci mog¹ nawi¹zywaæ nowe kontakty oraz spêdzaæ wolny
czas w bezpiecznym i atrakcyjnym otoczeniu.

3. „Bezpieczna przystañ - utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w
Krzynkach”
Celem zrealizowanego przedsiêwziêcie pn. „Bezpieczna przystañ - utworzenie miejsca
rekreacji i wypoczynku w Krzynkach” by³ wzrost poziomu i jakoœci ¿ycia mieszkañców
poprzez budowê placu zabaw. Obszar, na którym wykonano zadanie zlokalizowany jest
w centrum Krzynek. Plac zabaw zosta³ wyposa¿ony w urz¹dzenia zabawowe, ³awkê i
kosz na œmieci. Urz¹dzone miejsce wzbogaca ofertê rekreacyjn¹ i wypoczynkow¹ oraz
aktywizuje spo³ecznoœæ lokaln¹. Z miejsca rekreacji bêd¹ korzystali nie tylko
mieszkañcy, ale równie¿ turyœci. Odnowione miejsce przyczynia siê do poprawy
standardów i bezpieczeñstwa dzieci oraz pozytywnie wp³ywa na wzrost atrakcyjnoœci
turystycznej miejscowoœci.
Rezultatem przeprowadzonych dzia³añ jest utworzenie atrakcyjnych miejsc spotkañ,
wypoczynku i rekreacji dla mieszkañców gminy i turystów. Inwestycje podnosz¹ nie
tylko walory estetyczne poszczególnych miejscowoœci, ale równie¿ wp³ywaj¹ na poprawê
jakoœci ¿ycia, sprzyjaj¹ zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz pozytywnie wp³ywaj¹
na wzrost atrakcyjnoœci turystycznej regionu. Serdecznie zapraszamy entuzjastów
zdrowego i aktywnego wypoczynku do odwiedzenia w/w miejsc, a tak¿e ca³ej gminy
Pe³czyce.

Templariada 2015 – Chwarszczany!
Zapraszamy wszystkich mi³oœników spêdzenia wolnego czasu na kolejne wydarzenie i przeniesienie siê do epoki Œredniowiecza!
Ju¿ w pi¹tek 22 maja od godz. 10 przeprowadzimy dla najm³odszych wspania³e warsztaty i spotkania z ¿yw¹ histori¹. Za to w sobotê 23
maja od godziny 11 zapraszamy ca³e rodziny do wspólnego spêdzenia czasu – odbêdzie siê pokaz œredniowiecznej artylerii, pokaz
budowania i strzelania z prawdziwych maszyn oblê¿niczych, pokaz konny, warsztaty i pokaz fechtunku broni¹ dawn¹ pod okiem
instruktora szermierki, pokaz ³ucznictwa tradycyjnego, pokaz kuchni œredniowiecznej i wiele innych atrakcji dla dzieci
i ca³ych rodzin. Odbêd¹ siê równie¿ prelekcje tematyczne o zabytkowej kaplicy w Chwarszczanach, zwyczajach
œredniowiecznych i ¿yciu codziennym. W tegorocznym majowym spotkaniu wezm¹ udzia³ rycerze z naszego regionu, ale
równie¿ goœcie z Niemiec oraz z ca³ej Polski.
Nasze wydarzenie o charakterze kulturowym skierowanym jest do mieszkañców regionu, a w szczególnoœci do m³odzie¿y
szkolnej. Przybli¿ymy dorobek epoki Œredniowiecza naszego regionu, historii, rzemios³a i zwyczajów dawnych czasów.
Ponadto nieodzown¹ czêœci¹ naszych wydarzeñ jest tematyka wspólnego spêdzania czasu podczas warsztatów, pokazów,
aktywnoœci na œwie¿ym powietrzu, zaanga¿owania m³odzie¿y w warsztaty, zawody i pokazy œredniowieczne.
Chcielibyœmy zachêciæ dzieci do wziêcia udzia³u m.in. w warsztatach plastycznych, gry na bêbnach, grach zespo³owych na
œwie¿ym powietrzu, warsztatach rzemios³a dawnego. Udzia³ w lekcjach ¿ywej historii urozmaicony bêdzie prezentacj¹
œredniowiecznego obozu z ¿ywymi zwierzêtami.
Zapraszamy zatem do udzia³u we wspólnej zabawie, a jednoczeœnie zapraszamy osoby z naszych okolic, które mog¹ urozmaiciæ
swoimi warsztatami nasze wydarzenie i zajêcia z dzieci, oraz osoby, które chcia³yby siê zaprezentowaæ podczas naszego
spotkania z ¿yw¹ histori¹.

Zapraszamy w sobotê od godziny 11. Szczegó³owy program na facebooku i ulotkach – Templariada 2015.
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Wyjazd do Minikowa Si³ownie zewnêtrzne w Namyœlinie

LGD Stowarzyszenie Lider Pojezierza bra³o udzia³ w wyjeŸdzie studyjnym do
LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk".

19 grudnia br. oddano do u¿ytkowania si³owniê zewnêtrzn¹ w Namyœlinie. Powsta³a
w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie miejsca do rekreacji ruchowej
w miejscowoœci Namyœlin, poprzez wykonanie si³owni zewnêtrznej” wspó³finansowanego
ze œrodków Unii Europejskiej, w zakresie operacji „Ma³e Projekty” w ramach dzia³ania 413
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem projektu jest rozwijanie aktywnoœci ruchowej na terenie gminy Boleszkowice
poprzez utworzenie miejsca do rekreacji ruchowej dla mieszkañców gminy oraz
odwiedzaj¹cych j¹ turystów. Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjnoœci
turystycznej miejscowoœci oraz stworzenie miejsca do aktywnego spêdzania czasu wolnego
oraz integracji lokalnej spo³ecznoœci.
Z efektów operacji mog¹ korzystaæ – niezale¿nie od wieku – wszyscy mieszkañcy so³ectwa,
a tak¿e odwiedzaj¹cy gminê turyœci. Z urz¹dzeñ rekreacyjnych mog¹ korzystaæ zarówno
bywalcy tradycyjnych si³owni, jak i ci, którzy nigdy wczeœniej nie korzystali z tego typu
urz¹dzeñ. Si³ownia zewnêtrzna jest atrakcyjnym i ogólnodostêpnym miejscem, która bêdzie
integrowa³a ró¿ne grupy i œrodowiska lokalne, gdy¿ umo¿liwia nie tylko aktywnoœæ
fizyczn¹, ale tak¿e stwarza okazjê do nawi¹zywania nowych znajomoœci i wspólnego
spêdzania wolnego czasu.

Wyjazd zorganizowa³a LGD Stowarzyszenie "WIR" - za co jesteœmy wdziêczni.
W ramach wyjazdu zobaczyliœmy jak dzia³a Inkubator Kuchenny. To pomys³, który
realizowaæ bêdziemy w nowym okresie programowania PROW - Leader 20142020. Inkubatory tego typu dzia³aj¹ w pañstwach UE i tam spe³niaj¹ swoj¹ rolê. A
jakie zadania inkubator bêdzie realizowaæ? Przede wszystkim inkubator ma
ucywilizowaæ produkcjê potraw regionalnych, tradycyjnych i produkcjê produktów
spo¿ywczych przeznaczonych na sprzeda¿. G³ównie przez organizacje i podmioty,
które nie maj¹ mo¿liwoœci produkowania w warunkach spe³niaj¹cych wymogi
sanepidu i lekarza weterynarii ze swoich pó³produktów (owoców, warzyw,
produktów zwierzêcych, ryb) smakowitych i niejednokrotnie nagradzanych
potrawa. Ma te¿ uporz¹dkowaæ dochody pañstwa.
Przed nami tworzenie nowej LSR i to od nas bêdzie zale¿a³o czy, gdzie i jak
inkubator kuchenny powstanie.
IK.

Turystyka nad Myœl¹
Z myœl¹ o spo³ecznoœci lokalnej, ale równie¿ o turystach oraz goœciach,
którzy chc¹ aktywnie wypocz¹æ w scenerii natury pensjonat “Nowy
M³yn” realizuje projekt o nazwie ,,Udostêpnienie kompleksu
turystyczno relaksacyjnego w miejscowoœci Namyœlin''.
Wszystko w
ramach dzia³ania
„Wdra¿anie
lokalnych strategii
rozwoju dla
ma³ych projektów
z Programu
R o z w o j u
O b s z a r ó w
Wiejskich na lata
2007-2013”.
Dziêki projektowi
w
s k ³ a d
kompleksu
turystycznorelaksacyjnego
wejd¹: sauna, balia z systemem hydromasa¿u, wanna jacuzzi, ³ódka
wios³owa, kajaki, rowery turystyczne, kijki do nordic walking, wêdki oraz
le¿aki. Kompleks „Nowy M³yn” graniczy z rzek¹ Myœl¹ i posiada
bezpoœrednie dojœcie z dzia³ki do wody gdzie zbudowane zosta³o zejœcie oraz
pomost do cumowania kajaków i ³odzi. Sprzêt turystyczny i rekreacyjny
bêdzie wykorzystywany do p³ywania po rzece Myœli, która ma bezpoœrednie
po³¹czenie z Odr¹. Ponadto nad brzegiem rzeki panuj¹ doskona³e warunki do
rekreacji i odpoczynku. Pensjonat regularnie organizuje imprezy plenerowe,
a wspólne ognisko po zakoñczeniu sp³ywu kajakowego sprawia ogromn¹
satysfakcjê dla goœci pensjonatu. Atrakcj¹ oœrodka jest rónie¿ s¹siedztwo
z wci¹¿ dzia³aj¹c¹ XIX wieczn¹ elektrowni¹ wodn¹. - Nasz kompleks ma za
zadanie promowanie turystyki i rekreacji poprzez alternatywne formy
spêdzania wolnego czasu. Tak¿e turystyczne i przyrodnicze akcenty samej
miejscowoœci i okolicy – powiedzia³a Dorota Rybiñska w³aœcicielka
kompleksu „Nowy M³yn”.

W dobie postêpu cywilizacyjnego, nasze spo³eczeñstwo coraz mniej czasu poœwiêca na
aktywnoœæ fizyczn¹. Niepokoj¹ce jest to, i¿ w tej grupie jest coraz to wiêkszy odsetek ludzi
m³odych. Nie trzeba nikogo przekonywaæ jak wa¿nym elementem w egzystencji cz³owieka
jest dba³oœæ o kondycjê fizyczn¹ i zdrowy tryb ¿ycia. Proponujemy Pañstwu nowoczesne
rozwi¹zanie tego problemu, którym jest dostêpna przez 24 godziny na dobê, ca³kowicie
bezp³atna si³ownia zewnêtrzna, która pozwoli Pañstwu zadbaæ o dobr¹ kondycjê. Jest
œwietn¹ alternatyw¹ do spêdzania wolnego czasu przed telewizorem czy komputerem. Jej
dodatkowym atutem jest jej lokalizacja w bezpoœrednim s¹siedztwie placu zabaw. Wybór
miejsca nie by³ przypadkowy, bo umo¿liwienie treningu osobom, które w danym momencie
opiekuj¹ siê dzieœmi. Tym samym, na si³owni mo¿e przebywaæ ca³a rodzina, spêdzaj¹c czas
wolny przyjemnie i z po¿ytkiem dla swojego zdrowia.
Gor¹co zachêcamy do skorzystania z tej formy zagospodarowania wolnego czasu oraz
aktywnego uczestnictwa we wszelkich imprezach maj¹cych na celu rekreacjê ruchow¹.
W ramach projektu zosta³y zakupione i zamontowane nastêpuj¹ce urz¹dzenia:
- Biegacz - 1 sztuka,
- Orbitrek - 1 sztuka,
- Pylon - 4 sztuki,
- Wyci¹g górny - 1 sztuka,
- Wyciskaj¹c siedz¹c - 1 sztuka,
- £awka - 1 sztuka,
- Prostownik pleców - 1 sztuka,
- Prasa no¿na - 1 sztuka,
- Wioœlarz - 1 sztuka,
- Tablica informacyjna - 1 sztuka,
- Kosz na œmieci - 1sztuka,
Wykonana zosta³a, równie¿ wykonana
nawierzchnia z kostki brukowej pod
urz¹dzeniami wraz z obrze¿ami.
Przygotowa³:
Krzysztof Fira
Podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy
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Zdrowa roœlina,
zdrowy cz³owiek,
zdrowy œwiat
Taka jest myœl przewodnia nowego programu edukacyjnego Ogrodu Dendrologicznego w
Przelewicach. Co wobec tego mo¿na zrobiæ w Ogrodzie, ¿eby poprawiæ swoje zdrowie?
Przede wszystkim odprê¿yæ siê i korzystaæ z dobroczynnego wp³ywu roœlin na organizm. W
parku roœnie wiele gatunków, których olejki eteryczne dobrze wp³ywaj¹ na stan dróg
oddechowych i poprawê samopoczucia. Mo¿emy wspomóc ten dobry wp³yw korzystaj¹c z
biegn¹cej przez arboretum trasy nordic walking, ale nawet bez kijków mo¿na spacerowaæ,
æwiczyæ marszobiegi i biegi, a na ³¹kach i polanach trochê siê pogimnastykowaæ.
W pozbyciu siê codziennego stresu pomo¿e nie tylko piêkno roœlin, ale równie¿ muzyka.
Planujemy ponownie seriê koncertów zatytu³owany „Cztery Pory Ogrodu”.

Rozbudowa, przebudowa
i remont systemów
wodno – kanalizacyjnych
w Gminie Przelewice
Projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodnokanalizacyjnych w Gminie Przelewice” jest realizowany w ramach
PROW na lata 2007-2013 pocz¹wszy od 2011 r. i trwa nadal. W 2011 r.
gmina Przelewice podpisa³a umowê z Urzêdem Marsza³kowskim na
dofinansowanie realizacji zadania ze œrodków PROW 2007-2013 w ramach
dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”. Planowany koszt zadania wynosi³
5.282.884 z³ (wnioskowana kwota dofinansowania – 2.375.174 z³). Zadanie
to jest bardzo z³o¿one i obejmuje swym zakresem ni¿ej wymienione
przedsiêwziêcia w podziale na II etapy:
ETAP I - Koszt przedsiêwziêcia 2.850.000 z³, w tym pozyskane œrodki
z PROW - 1.385.971 z³,
ETAP II - Koszt przedsiêwziêcia 2.432.884 z³, w tym pozyskane œrodki
z PROW - 989.203 z³.
W ramach etap I wykonano:
- budowê kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalni¹ œcieków we
Wo³dowie,
- budowê kanalizacji sanitarnej w Myœliborkach wraz z przesy³em do
Przelewic,
- rozbudowê dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej w Przelewicach w stronê
Lucina i przy oœrodku zdrowia w stronê terenów SKR (stacja paliw),

Gimnastykê umys³ow¹ zapewni udzia³ w zajêciach ukrytych pod nazwami: „Na tropie
mutantów”, „Nieœmiertelni”, „£owcy roœlin”, „Alkaloid, narkotyk, roœlina kultowa, roœlina
œwiêta” Proponujemy te¿ warsztaty fotograficzne pod has³em „Jak zrobiæ zdjêcie, ¿eby
rozpoznaæ roœlinê?” i w koñcu warsztaty rêkodzie³a z zakresu preparowania
i konserwowania roœlin. Lista tematów zajêæ i warsztatów jest oczywiœcie du¿o d³u¿sza
i obejmuje te¿ zajêcia laboratoryjne.
Na wszystkie takie zajêcia i warsztaty mo¿na siê wybraæ z grup¹ przyjació³, z rodzin¹,
z s¹siadami, a nawet w pojedynkê. Wystarczy wczeœniej telefonicznie umówiæ siê na termin.
Mi³oœnicy roœlin mog¹ sobie równie¿ zamówiæ zajêcia z „BHP ogrodnika”, a fascynaci
œwiata w skali mikro „Bliskie spotkanie z mikroskopem”. Do koñca marca zajêcia dla grup
zorganizowanych s¹ w cenie biletu, a bilet dla wszystkich jest ulgowy.
Informacje o specjalnych zajêciach sezonowych, wystawach, terminach koncertów mo¿na
znaleŸæ na stronie www.ogrodprzelewice.pl.
Jeœli ju¿ w pe³ni wytrenowaliœmy umys³, nawdychaliœmy siê czystego zdrowego powietrza,
zadbaliœmy o sprawnoœæ miêœni, przychodzi czas na pokrzepienie i odpoczynek. Na ³¹kach
w przelewickim arboretum mo¿na sobie urz¹dziæ ciche pikniki, a kawiarnia w piwnicach
zabytkowego pa³acu gwarantuje doskona³¹ kawê i inne napoje oraz ciasta, desery, a tak¿e
przek¹ski. To równie¿ dobre miejsce, by schroniæ siê w czasie chwilowego deszczu. Dach
nad g³ow¹ gwarantuje te¿ oran¿eria, gdzie mo¿na poznaæ wiele roœlin leczniczych
i u¿ytkowych klimatu œródziemnomorskiego.Tu oprócz ¿ywej ekspozycji na sali
wystawowej prezentowane s¹ wystawy tematyczne, a w sezonie na spragnionych czeka
kawiarnia.
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Informacje dodatkowe:
Ogród jest otwarty dla zwiedzaj¹cych:
15.04 – 31.08 codziennie od 9.00 do 19.00
01.09 – 31.10 codziennie od 9.00 do 17.30
01.11 – 14.04 w dni robocze od 9.00 do 15.30
w dni œwi¹teczne po wczeœniejszym uzgodnieniu
Szkó³ka Drzew i Krzewów czynna w dni robocze od 7.30 do 15.30
W sezonie turystycznym dodatkowo uruchomiony jest punkt sprzeda¿y roœlin, który czynny
jest codziennie od 11.00 do 18.30
Organizujemy:
Zajêcia edukacyjne, oprowadzanie z przewodnikiem, konferencje, szkolenia,warsztaty,
imprezy firmowe, imprezy okolicznoœciowe, produkcja i sprzeda¿ roœlin, projektowanie
ogrodów , porady dotycz¹ce pielêgnacji, jeœli masz pytania zadzwoñ!

- budowê odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w P³oñsku w stronê
leœniczówki,
- budowa sieci wodoci¹gowej w Karsku.
W ramach etap II wykonano:
- budowê kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Kluki i Oæwieka wraz
z przesy³em do Kosina,
- budowa sieci wodoci¹gowej w Przywodziu,
- budowa odcinka sieci wodoci¹gowej w Lubiatowie.
Realizacja powy¿szego zadania zosta³a zakoñczona w 2014 r.

