
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

IS
SN

 - 
R

PR
 2

80
1

lis
to

pa
d 

20
19

 R
O

K
 X

X
IV

K
W

A
R

TA
L

N
IK

 S
A

M
O

R
Z

Ą
D

U
 Z

B
Ą

SZ
Y

Ń
SK

IE
G

O
Z

B
Ą

SZ
Y

Ń
 N

R
 3

3 
(1

69
)

Przyprostynianka oddana do użytku  

Projekt Rozbudowa budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przypro-
styni wraz z budową sali gimnastycz-
nej dofinansowany z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020 został uroczy-
ście zakończony. Oficjalne otwarcie 
było okazją do podsumowań bardzo 
ważnego projektu edukacyjnego.

Rozbudowa szkoły była realizo-
wana w terminie od 4 czerwca 2014 
roku do 31 stycznia 2017 roku i pole-
gała na dobudowie nowego dwukon-
dygnacyjnego segmentu połączonego 
z istniejącym budynkiem parterowym 
łącznikiem, dzięki czemu powstały 
dwa dodatkowe sale lekcyjne, świe-
tlica, biuro i sanitariaty.  Budowa sali 
gimnastycznej to okres od 30 wrze-
śnia 2018 roku do 30 stycznia 2019 

roku i dalej trwające procedury od-
biorowe. Dzięki projektowi powstała 
sala gimnastyczna o wymiarach 24 
m na12 m, połączona z budynkiem 
szkoły łącznikiem. Obok zaplecza 
treningowego powstały  magazyn 
sprzętu sportowego, szatnia dziew-
cząt, WC, natryski, szatnia chłopców, 
hol i korytarz. 

W ramach wyposażenia stałego 
zamontowano drabiny gimnastycz-
ne, tablice i kosze do koszykówki, 
uchwyty i siatki do siatkówki, bramki 
do piłki nożnej, ławeczki.

Całkowita wartość 5 letniej in-
westycji to 2 548 144,19 zł, z cze-
go  1 952 031,26 zł pochodziło z bu-
dżetu Unii Europejskiej.

Kamil Sieratowski
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Słowem wstępu
ZAGADKA HISTORYCZNA

Szanowni Państwo, nie otrzymali-
śmy niestety poprawnej odpowie-
dzi na zagadkę z ostatniego nume-
ru kwartalnika.

Ponawiamy więc pytanie o naj-
młodszego Powstańca Wielkopol-
skiego Ziemi Zbąszyńskiej. W ra-
mach podpowiedzi informujemy, 
że najmłodszy powstaniec - ochot-
nik zasłużył się szczególnie w wal-
kach o Perzyny. 

Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres: zbaszynianin@zbaszyn.eu

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. St. 
Moniuszki w Zbąszyniu powstała w roku 
1959 z inicjatywy Antoniego Janiszewskie-
go. W tym roku obchodzimy jubileusz 60. 
lecia powstania placówki. 

W związku z tym wydarzeniem zapra-
szamy wszystkich absolwentów i sympa-
tyków szkoły na koncert, który odbędzie 
się w dniu 21 listopada o godzinie 16:00 
w auli szkoły.

Jubileusz szkoły to także okazja, aby po-
znać bliżej sylwetkę jej założyciela Anto-
niego Janiszewskiego. Będziemy wdzięczni 
za przekazanie szkole wszelkich pamiątek 
po tym wspaniałym muzyku i człowieku.

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy do Waszej dyspozycji je-
sienny numer „Zbąszynianina”, w któ-
rym relacjonujemy między innymi 
działania inwestycyjne gminy, wyniki 
wyborów parlamentarnych, problem 
modernizacji jazu na rzece Obrze, 45. 
Biesiadę Koźlarską poświęconą Le-
onardowi Śliwie czy kolejną edycję 
Biegu Zbąskich.

Szczególnie zachęcamy do skorzy-
stania z zaproszenia na koncert jubile-
uszowy Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. im. Stanisława Moniuszki. 
Bohaterem tego wydarzenia będzie 
Antoni Janiszewski - organizator życia 
muzyczno-kulturalnego w Zbąszyniu.

Antoni Janiszewski urodził się 28 
października 1909 roku w Pozna-
niu, uczęszczał do Miejskiej Szkoły 
Wydziałowej w Poznaniu. Kunszt 
muzyczny kształcił na fortepianie, 
skrzypcach, organach czy trąbce. Po-
bierał naukę w Poznańskim Instytucie 
Muzycznym w Poznaniu. Służył w 60. 
pułku Piechoty w Ostrowie Wlkp., 
pracował w teatrze wojskowym, dyry-
gował orkiestrą symfoniczną. W 1934 
roku zdał egzamin kwalifikacyjny na 
muzyka zawodowego. Zbąszyń wy-
brał w 1937 roku spośród ofert pracy 
jako kapelmistrz w Inowrocławiu lub 
w Gnieźnie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
uroczystości.

Mateusz Basiński
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Cmentarz Komunalny w Zbąszyniu - dawniej i dziś  
Początek listopada to miesiąc re-
fleksji nad grobami naszych zmar-
łych. Przy tej okazji chcielibyśmy 
przybliżyć temat cmentarza, histo-
rię jego powstania oraz zmian, ja-
kie zaszły na przestrzeni ponad pół 
wieku jego istnienia.
Lokalizacja i trochę historii
Cmentarz Komunalny w Zbąszyniu 
znajduje się przy ul. Topolowej po 
zachodniej stronie drogi Zbąszyń
-Strzyżewo i zajmuje powierzchnię 
około 3 hektarów.  Rozpoczęcie prac 
dokumentacyjnych w sprawie budo-
wy cmentarza komunalnego nastąpiło 
w roku 1959r. W 1960r.  na posiedze-
niu Komisji Oceny Projektów Inwe-
stycyjnych stwierdzono, że budowa 
nowego cmentarza jest konieczna, po-
nieważ istniejący wyznaniowy cmen-
tarz jest zapełniony. Termin rozpoczę-
cia inwestycji ustalono na I kwartał 
1961r. Teren przeznaczony pod budo-
wę nowego cmentarza pierwotnie był 
gruntem w części zalesionym sosną 
i grochodrzewem. Zakończenie bu-
dowy oraz oddanie do użytku nowo-
powstałego cmentarza nastąpiło pod 
koniec 1961r.

Na placu głównym znajduje się dom 
przedpogrzebowy - Kaplica Cmentar-
na z chłodnią. Część grzebalną cmen-
tarza stanowi ponad 1 hektar, na któ-
rym spoczywa  obecnie 4 065 osób 
zmarłych. W granicach oznaczonych 
kwater mieszczą się groby ziemne – 
pojedyncze,  podwójne a przy placu 
głównym usytuowano kwaterę dla za-
służonych. 

Cmentarz Komunalny w Zbąszyniu 
jest miejscem wyjątkowym. Estetyka 
cmentarza i panujący tu niezwykły 
nastrój sprawia, że odwiedzanie gro-
bów bliskich jest sposobnością do 
spacerów, zamyśleń i kontemplacji.

Rozmawiamy z zarządcą Cmentarza 
Komunalnego w Zbąszyniu, Kierow-
nikiem Jędrzejem Tratwalem.

Jakie inwestycje poczynione zostały 
na terenie Cmentarza Komunalne-
go oraz jakie obecnie udogodnienia 
czekają na bliskich naszych zmar-
łych?
W ostatnich latach poczyniliśmy sze-

reg inwestycji na naszym Cmentarzu 
Komunalnym m.in. wymieniliśmy 
część ogrodzenia, wybudowaliśmy 
szereg alejek z kostki brukowej, co 
poprawiło komfort osób odwiedza-
jących groby swoich bliskich. Jed-
nocześnie dla zabezpieczenia ist-
niejących nagrobków usunięto stare 
i suche drzewa zagrażające również 
bezpieczeństwu osób odwiedzają-
cych. Obecnie, dzięki postępom tech-
niki i funkcjonowaniu wyszukiwarek 
internetowych  można bardzo łatwo 
i szybko lokalizować groby. Jest to 
przydatne zarówno dla przyjezdnych 
jak i mieszkańców Zbąszynia i okolic.  
W roku 2013 uruchomiliśmy nowy 
bezpłatny program "Interaktywny Ad-
ministrator Cmentarza ", dzięki któ-
remu osoby zainteresowane poprzez 
stronę internetową: cmentarzkomu-
nalny.zbaszyn.pl mają możliwość 
znalezienia lokalizacji grobu osób 
zmarłych czy zapalenia wirtualne-
go znicza. Wpisując nazwisko osoby 
zmarłej pojawia się zdjęcie grobu ze 
wskazaniem lokalizacji na wirtualnej 
mapie Cmentarza Komunalnego w 
Zbąszyniu. Dodatkowo można uzy-
skać informację, do kiedy opłacone 
zostało miejsce na cmentarzu.

Może przypomnijmy jak często na-
leży uiszczać opłaty za groby na-
szych bliskich i w jakiej wysokości?
Zakład Usług Komunalnych jako za-
rządca pobiera opłatę za zachowanie 
grobu istniejącego na kolejne 20 lat 

w wysokości 400,00zł netto za jedno 
miejsce grzebalne, w przypadku gro-
bu dziecięcego opłata ta jest o połowę 
niższa.

Odwiedzając groby swoich bliskich 
pamiętajmy, że pamięć o zmarłych 
ma dwa wymiary: pierwszy – ducho-
wy, związany z modlitwą i pamięcią 
za zmarłych, zapaleniem zniczy i od-
wiedzaniem miejsca ich spoczynku,  a 
drugi – praktyczny, związany z dbało-
ścią o porządek miejsca grzebalnego i 
zachowaniem ciągłości istnienia tego 
miejsca po 20 latach od pochówku. 
Wtedy to trzeba skontaktować się z 
nami jako administratorem cmentarza 
czyli Zakładem Usług Komunalnych 
w Zbąszyniu by uregulować koniecz-
ne opłaty, aby grób nie uległ likwida-
cji.  

Często Rodzina pogrążona w ża-
łobie po utracie bliskiej im osoby 
nie zdaje sobie sprawy z szeregu 
działań jakie trzeba podjąć by po-
chować zmarłego. Jakie więc for-
malności związane z pochówkiem i 
ceremonią pogrzebową czekają na 
Rodzinę? 
Śmierć bliskiej osoby rozpoczyna 
cały szereg nieodzownych czynności 
i formalności związanych z pochów-
kiem.  Kroki, które należy podjąć w 
przypadku śmierci bliskiej osoby to: 
uzyskanie aktu zgonu z Urzędu Stanu 
Cywilnego, na podstawie karty zgonu 
wystawionej przez lekarza i kontakt 
telefoniczny bądź osobisty z pracow-
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nikami Zakładu Usług Komunalnych 
lub innego podmiotu świadczącego 
tego typu usługi, którzy przekażą 
Państwu wszelkie niezbędne informa-
cje co do dalszych kroków – przede 
wszystkim wybór miejsca na cmen-
tarzu, wybranie trumny, decyzja o ro-
dzaju pogrzebu. 

Pracownicy naszego zakładu służą 
wszelką pomocą w załatwianiu spraw 
związanych z przygotowaniem miej-
sca pochówku i organizacji ceremo-
nii pogrzebowej pod całodobowymi 
numerami telefonów: 669 332 562, 
691 064 890. Przyjazd do Biura, któ-
re mieści się przy ul.Topolowej 31a 
(przy cmentarzu komunalnym), jest 
możliwy od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00 bądź 
o dogodnej dla Państwa godzinie po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym. Numer do Biura to: 68 3846 
243 wew. 29 (w godzinach pracy za-
kładu).

Czyli Zakład Usług Komunalnych 
jako zarządca cmentarza świadczy 
również usługi pogrzebowe?
Tak, w celu utrzymania Cmentarza 
Komunalnego Zakład oprócz pobie-

rania opłat cmentarnych świadczy 
również usługi jako zakład pogrze-
bowy. Koszt usługi pogrzebowej wy-
konanej przez nasz zakład oscyluje w 
granicach 3 500,00zł brutto razem z 
trumną. Koszt usługi może wzrosnąć 
jeżeli przewóz trumny ze zwłokami 
wykracza poza teren Gminy Zbąszyń. 

A co wchodzi w zakres usług po-
grzebowych oferowanych przez 
Wasz zakład ?
Zakład Usług Komunalnych oferuje 
usługi pogrzebowe w zakres których 
wchodzą: pomoc w organizacji spraw 
związanych z pogrzebem, całodobo-
wy transport osób zmarłych z domu 
lub ze szpitala, przygotowanie oso-
by zmarłej do pochówku, sprzedaż 
trumny, krzyża, tabliczki, sprzedaż 
wieńcy, przygotowanie nekrologów, 
wykopanie grobu, oprawa muzyczna 
ceremonii pogrzebowej, pomoc w or-
ganizacji spraw związanych z krema-
cją zwłok a także pomoc i informacje 
co do dokumentów potrzebnych do 
uzyskania zasiłku pogrzebowego. 
Jednocześnie nadmieniam, że termin 
płatności za usługi pogrzebowe, jak 
i cmentarne został wydłużony do 30 

dni. Pracownicy naszego zakładu do-
kładają wszelkich starań by świadczo-
ne przez nas usługi były wykonywane 
na najwyższym poziomie. Świadomi 
tragedii jaką jest pogrzeb członka 
rodziny wykonują swoje obowiązki 
godnie i z poszanowaniem uczuć osób 
zaangażowanych w ceremonię. 

Zawsze służymy swoją pomocą i 
doświadczeniem również w zakresie 
współpracy z zakładami kamieniar-
skimi, kwiaciarniami i firmami profe-
sjonalnie zajmującymi się kremacją.
Dodatkowo chciałbym zaznaczyć,  że 
aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
rozwijającego sie rynku usług pogrze-
bowych zakupiliśmy nowy namiot 
pogrzebowy. Dysponujemy również 
elektryczną windą do trumien i elek-
tryczną windą do urn, wózkiem trans-
portowym a także niedawno zakupi-
liśmy nowy karawan, co przyczyniło 
się do znacznego podniesienia jako-
ści świadczonych przez nasz Zakład 
usług. 

A na zakończenie może powiedzmy 
Czytelnikom jakie są dalsze Pań-
stwa plany związane z rozwojem 
naszego Cmentarza Komunalnego?
Abyśmy mogli skutecznie zarządzać 
tym pięknym, ale wymagającym 
obiektem konieczne są inwestycje. 
Gmina Zbąszyń zakupiła część terenu 
w obrębie cmentarza, gdzie planuje-
my utwardzony parking dla poprawy 
komfortu  i  bezpieczeństwa odwie-
dzających miejsca wiecznego spo-
czynku swoich bliskich.  

Nowym projektem w niedalekiej 
przyszłości jest wybudowanie kolum-
barium czyli budowli, składającej się 
z nisz, w których umieszcza się urny 
z prochami zmarłych bliskich a imię 
i nazwisko zmarłego jest wykute na 
tablicy zakrywającej komorę. Planu-
jemy również powiększenie terenu na 
część grzebalną cmentarza.

Dodam jeszcze, abyśmy zachowali 
w pamięci naszych bliskich, wszyst-
kich, którzy już odeszli z tego świata. 
Ocalmy od zapomnienia nie tylko ich 
wspomnienie, ale także i materialne 
miejsce ich pochówku. Zatroszczmy 
się o groby bliskie nam, jak i również 
o te, którymi nie ma się już kto dziś 
opiekować.
Dziękuję Panu za rozmowę.
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XI Wielkopolskie Samorządowe Forum Inicjatyw Papieskich

Szeroko rozumiany problem eko-
logii w nauczaniu Jana Pawła II 
był tematem XI Wielkopolskiego 
Forum Samorządowych Inicjatyw 
Papieskich organizowanego przez 
Colegium Civitas, Parafię NMP 
Wniebowziętej w Zbąszyniu oraz 
Gminę Zbąszyń. Spotkanie odby-
ło się w czwartek, 17 październi-
ka br. w Domu Katolickim. W ra-
mach wykładów oraz dyskusji 
swój punkt widzenia przedstawili 
profesor Adam Choiński, ksiądz 
profesor Maciej Olczyk, Krystyna 
Walicka – teolog i inżynier inżynie-
rii środowiska, Magdalena Maria 
Kadziak – studentka teologii oraz 
przedsiębiorca Piotr Cebernik.

Poniżej prezentujemy w pigułce po-
strzeganie problematyki przez auto-
rów.

prof. zw. dr hab. Adam Choiński
Problemy dotyczące zagadnień 

związanych z hydrologią można ująć 
w następujących punktach: - dokoń-
czenie opracowania mapy hydrogra-
ficznej Polski w skali 1: 50000. Do 
chwili obecnej jest około 70% po-
krycia kraju tymi mapami, brakuje 
około 300 arkuszy, głównie z Polski 
środkowo-wschodniej. Dokończenie 

tych prac jest niezbędne, gdyż dopie-
ro mając pełny obraz hydrograficzny 
Polski, można dokonywać całościo-
wych analiz.
- opracowanie brakujących planów 
batymetrycznych jezior głównie 
o powierzchniach od 5. do 10. ha, tj. 
dla około 1500 obiektów;
- na podstawie wieloletnich obserwa-
cji określenie trendów (w skali kra-
ju); opadów atmosferycznych, wahań 
poziomów wód jezior, rzek i wód 
podziemnych, temperatur wód stoją-
cych i płynących, długości zjawisk 
lodowych, pokryw lodowych, grubo-
ści maksymalnych lodu itp.;
- ustalenie jakie ilości wód i gdzie 
można retencjonować w ramach tzw. 
małej retencji;
- określenie, które spośród cieków 
można wykorzystać jako źródła ener-
gii,
- które z jezior kwalifikują się do uzy-
skiwania energii poprzez wymienniki 
ciepła;
- określenie tempa i skali zaniku je-
zior w oparciu o badania terenowe 
i metody kartograficzne, uwzględ-
niające zarastanie i przyrosty osadów 
dennych.

Magdalena Maria Kadziak
Cytując Jana Pawła II, który w 1990 

r. powiedział: „Efekt cieplarnia-
ny osiągnął krytyczne rozmiary na 
skutek ciągłego rozwoju przemy-
słu, wielkich aglomeracji miejskich 
i zwiększonego zużycia energii. Od-
pady przemysłowe, gazy produkowa-
ne przy spalaniu kopalin, niekontro-
lowane wycinanie lasów – wszystko 
to, jak wiadomo, ma szkodliwy 
wpływ na atmosferę i na całe środo-
wisko naturalne. Kryzys ekologiczny 
– powtarzam – jest problemem mo-
ralnym” chcemy być odpowiedzią na 
ten kryzys. Podstawą,  na której opie-
ramy nasze działania jest Katolicka 
Nauka Społeczna. Bóg jest Miłośni-
kiem życia (Mdr 11:26) więc naszym 
powołaniem jest integralne stawa-
nie za życiem. Nasz ruch podejmuje 
działanie formacyjne i praktyczne na 
wielu płaszczyznach. W ramach ak-
tywizacji wspólnot parafialnych oraz 
szeroko pojętej edukacji w zakresie 
ekologii integralnej organizujemy 
„Niedziele św. Franciszka”.

Piotr Cebernik
Ekologia integralna to współczesny 
dar, swojego rodzaju kodeks i nakaz 
postępowania osób odpowiedzial-
nych za funkcjonowanie różnorakich 
firm. Cztery najważniejsze aspekty 
tego projektu w wymiarze społecz-



7

nym, ekologicznym, pedagogicznym 
i duchowym są w moim przekonaniu 
na tyle nowatorskie, a zarazem ko-
nieczne, iż aby zafunkcjonowały w 
społeczności przedsiębiorstwa należy 
przygotowania i edukacji obu stron 
tzn. przedsiębiorcy oraz kadry pra-

cowniczej. Powiedzmy jednak, że to 
temat modny, aktualny, a więc powi-
nien wzbudzać zaufanie i otwartość 
w odbiorze społecznym. Najważ-
niejsze, aby pamiętać, iż wspólnym 
mianownikiem wymienionych wyżej 
aspektów jest człowiek, który jako 

dzieło stworzenia winien funkcjono-
wać w środowisku zrównoważonym 
czy jak to się zwykło mówić środowi-
sku zrównoważonego rozwoju.

Mogę z przekonaniem stwierdzić, 
iż teza ekologii integralnej w mojej 
firmie funkcjonuje w dość szerokim 
zakresie od prawie jej początku. Za-
pewne teraz jest bardziej dojrzała, 
a to za sprawą mojego większego 
doświadczenia i ciągłego uspraw-
niania, by nie powiedzieć udosko-
nalania firmy. Właśnie te działania 
pozwoliły nam osiągnąć tytuł firmy 
Fair Play oraz uzyskać nagrodę za 
szczególne działania proekologiczne. 
Od siedemnastu lat jestem członkiem 
Polskiego Związku Łowieckiego. 
W łowiectwie realizuję się również 
poprzez członkostwo w Klubie Ko-
lekcjonera i Kultury Łowieckiej oraz 
w Zespole Muzyki Myśliwskiej „Ba-
brzysko”. Jakże pięknie cele i zada-
nia Łowiectwa wpisują się w tezy 
Ekologii Integralnej. Może właśnie to 
będzie klucz do dotarcia świadomo-
ści społecznej. Tak, są wśród myśli-
wych i czarne owce, które psują nam 
wizerunek, jednak piękno Łowiectwa 
jest dostępne tylko dla tych, którzy 
szczerze je pokochają i w zgodności 
ze swoim sumieniem będą wypełniali 
jego założenia. No właśnie, a tym sa-
mym realizowali przesłanie papieża 
Franciszka

ks. prof. dr hab. Maciej Olczyk
Jak my - ludzie Kościoła powszech-
nego, samorządowcy, społeczeństwo, 
możemy działać na rzecz ekologii in-
tegralnej. W jaki sposób w kontekście 
encykliki Laudato si, może dojść do 
„nawrócenia ekologicznego”, przyj-
mując piękno i odpowiedzialność za-
angażowania się w „troskę o wspólny 
dom”? (Laudato si 205). Czy ekolo-
gia integralna, – jako nowy wzorzec 
sprawiedliwości – może być „lekiem 
na wszelkie zło”, bo jak mówi En-
cyklika Laudato si „nie ma dwóch 
odrębnych kryzysów, jeden środowi-
skowy, a drugi społeczny, ale istnieje 
jeden, złożony kryzys społeczno-eko-
logiczny”? Jak powinniśmy rozumieć 
to wskazanie papieża do stosowania 
ekologii integralnej?

oprac. Mateusz Basiński



8

Co z jazem kozłowym na rzece Obrze?    

Podejrzenie o nieprawidłowe działa-
nie tamy w dolnej części konstruk-
cji oraz drastyczny spadek poziomu 
wody jeziora Błędno przy stosunko-
wo wysokim poziomie rzeki stał się 
problemowym zagadnieniem samo-
rządu w ostatnich miesiącach. W 
piątek, 20 września br., w Urzędzie 
Miejskim z inicjatywy Burmistrza 
Zbąszynia odbyło się spotkanie do-
tyczące modernizacji jazu regulują-
cego poziom wody na rzece.

W spotkaniu wzięli udział kierownik 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa Oddziału Terenowego w Gorzwie 
Wielkopolskim - Waldemar Sonnek, 
Kierownik Nadzoru Wodnego w No-
wym Tomyślu - Sławomir Kaczmarek, 
Magdalena Żmuda - dyrektor Regio-

nalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu Wody Polskie wraz 
z zastępcą Grażyną Husak-Górną, 
Starosta Nowotomyski - Andrzej Wil-
koński, Kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Nowym Tomyślu - Zofia Pacholak
-Laskowska, Dyrektor Gospodarstwa 
Rybackiego Zbąszyń Sp. z o.o. - Woj-
ciech Zieleniewski wraz z zastępcą 
Rafałem Wanatem oraz zastępca bur-
mistrza Zbąszynia i kierownik refera-
tu Ochrony Środowiska i Planowania 
Przestrzennego - Marek Orzechowski.

W ramach spotkania swoje obawy 
o stan techniczny oraz konieczność 
podjęcia prac inwestycyjnych przed-
stawił Burmistrz – Tomasz Kurasiń-
ski. W dyskusji przedstawiona została 

również treść ekspertyzy technicznej 
z maja tego roku dostarczona przez 
przedstawicieli Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. Aby utrzymywać 
właściwy poziom wody akwenu jaz 
powinien zostać pilnie wyremontowa-
ny, choć, jak jednogłośnie potwierdzili 
uczestnicy spotkania, obniżenie lustra 
wody spowodowane jest również dłu-
gotrwałą suszą w okresie wakacyjnym.

Z uwagi na nieuregulowany stan 
prawny jazu nie ma możliwości jedno-
znacznego wskazania instytucji, która 
mogłaby uwzględnić środki w budże-
cie na remont urządzenia. Jakkolwiek 
najbardziej odczuwalne są skutki ob-
niżenia lustra wody poprzez „oddale-
nie się kąpieliska” oraz śnięcie ryb, to 
konieczność utrzymania jazu ma zde-
cydowanie charakter ponadregionalny, 
ponieważ w dorzeczu tej części Obry, 
według szacunków, znajduje się oko-
ło 90 tysięcy hektarów upraw rolnych 
oraz znaczny areał lasów podatny na 
straty podczas suszy.

Na sąsiedniej stronie publikujemy 
pismo od Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlą-
dowej.

Mateusz Basiński
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Pan 
Tomasz Kurasiński 
Burmistrz Zbąszynia 

 

Szanowny Panie Burmistrzu,  

w odpowiedzi na Pana pismo, z dnia 4 września 2019 r., dotyczące wsparcia działań mających 
na celu ochronę Jeziora Zbąszyńskiego polegających na remoncie jazu na Obrze, przekazuję 
poniższe informacje.  

Aktualnie, jaz jako środek trwały jest własnością Skarbu Państwa, będący na stanie 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Jaz został 
wybudowany w roku 1953 do celów rybackich. Piętrzenie wody za pomocą jazu ma znaczenie 
dla poborów wody na cele sąsiadujących stawów rybnych oraz oddziałuje na poziomy wód w jeziorach 
leżących powyżej jazu, przez które przepływa rzeka Obra.  

Zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, KOWR Oddział w Gorzowie 
Wlkp. zlecił wykonanie ekspertyzy stanu technicznego jazu, dokonał kontroli rocznej i pięcioletniej 
wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1186 t.j.). Wynika z nich, że stan jazu jest zadawalający, a obiekt nie zagraża terenom leżącym 
poniżej, jednak wymaga on przeprowadzenia prac remontowych, o czym wspomniał Pan Burmistrz 
w swoim piśmie.  

Ministerstwo zostało poinformowane, że w dniu 20 września 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Zbąszyniu odbyto się spotkanie poświęcone konieczności wykonania remontu ww. jazu 
oraz ustaleniu ewentualnego podziału kosztów i przejęcia budowli od KOWR Oddział w Gorzowie 
Wielkopolskim. Oprócz Pana Burmistrza, jako gospodarza, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
PGW Wody Polskie (Dyrektor i Zastępca Dyrektora RZGW w Poznaniu), Starosta Nowotomyski, 
Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego w Zbąszyniu, przedstawiciel KOWR Oddział w Gorzowie Wlkp.  

Z uzyskanych informacji Starosta Nowotomyski zadeklarował rozważenie przejęcia przedmiotowego 
jazu jako mienia Skarbu Państwa oraz pozyskanie środków finansowych na remont. Mamy nadzieję 
na pozytywne decyzje Starosty, które pozwolą zakończyć sprawę remontu jazu i poprawią 
gospodarowanie wodą na tym obiekcie.  
 

Z poważaniem, 

 

Monika Niemiec-Butryn 

Dyrektor Departamentu Gospodarki  
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 

/podpisano cyfrowo/ 
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ZBĄSZYŃ
27 listopada 2019 roku

INTERMARCHE ul. Na Kępie 5
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Żłobek Samorządowy w Zbąszy-
niu funkcjonuje od 1 mara 2019 r. 
i od tego czasu tętni życiem. Dzię-
ki uzyskanemu dofinansowaniu w 
ramach projektu „Gmina Zbąszyń 
dla maluchów!” bieżąca działal-
ność żłobka współfinansowana jest 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach WRPO 
2014+.  Całkowita wartość dofi-
nansowania wynosi 911 419,04 zł. 
W ramach tej kwoty udało się za-
kupić materiały promocyjne żłob-
ka m.in. koszulki i czapeczki z logo 
żłobka, parasole, namioty i leżacz-
ki także oznaczone logo żłobka.  

Żłobek w Zbąszyniu oferuje dla 
swych uczestników wiele atrakcyj-
nych zajęć, a opiekunowie starają się 
przygotowywać coraz to ciekawsze 
pokazy, które rozwijają  i kształtują 
osobowość maluchów. Opiekunowie 
prowadzą regularnie zajęcia senso-
ryczne, które w doskonały sposób 
wspierają rozwój dziecka. Maluchy 
z dużym zainteresowaniem uczest-
niczą w zajęciach, gdzie poprzez za-
bawę dostarcza się optymalną ilość 
kontrolowanych wrażeń dotyko-
wych. Warto wspomnieć również o 

zajęciach kulinarnych, w czasie któ-
rych dzieci pod czujnym okiem opie-
kunów uczestniczyły w przygotowa-
niu ciast. W ostnim czasie w żłobku 
odbył się festiwal dyni oraz dzień 
postaci z bajki. 

W połowie listopada zorganizo-
wano spotkanie promocyjne Bobasy 
w akcji. W ramach tego wydarzenia 
odbyły się pokazy artystyczne dzie-

ci, konkurencje sprawnościowe za-
równo dla dzieci, jak i dla rodziców. 
Rodzice mieli okazję porozmawiać 
ze specjalistami z Regionalnego 
Centrum Zdrowia w Zbąszyniu. Do-
datkowo wydarzenie miało charakter 
otwarty, podczas którego wizytujący 
mieli możliwość zwiedzenia żłobka 
i zapoznania się z jego działalnością. 

Monika Szaferska

W trosce o najmłodszych - dofinansowanie dla Żłobka Samorządowego    

30 września zakończył się na tere-
nie gminy Zbąszyń projekt  „Ja w 
Internecie” mający na celu podnie-
sienie kompetencji cyfrowych. W 
ramach projektu zostało przeszko-
lonych 160 osób. 

Zajęcia odbywały się w Bibliotece 
Publicznej w Zbąszyniu  oraz na tere-
nie sołectw gminy Zbąszyń, w szko-
łach i salach wiejskich.  Program Ja 
w Internecie  zarządzany przez Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa, fi-
nansowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych”. Fundacja Le-
galna Kultura jest operatorem, który 
ogłasza konkursy grantowe i wspo-
maga pod kątem merytorycznym 
i rozliczeniowym realizację działań 
szkoleniowych na terenie gmin.  Po 
zakończeniu projektu podczas ofi-

cjalnej gali pasowania pierwszoklasi-
stów Burmistrz Zbąszynia - Tomasz 
Kurasiński przekazał laptopy na ręce 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. 

Przekazany sprzęt wraz z mobilną 
szafą na laptopy w doskonały sposób 
doposaży zasoby pomocy dydaktycz-
nych szkoły. 

Agnieszka Hoffmann

Komputery w szkole dzięki programowi Ja w Internecie
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Obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości
Tegoroczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości już w piątek, 
8 listopada rozpoczęli uczniowie 
oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 
zapraszając wszystkich chętnych do 
wspólnego śpiewania pieśni patrio-
tycznych na Rynku. Uroczyste pod-
niesienie flagi oraz pokazy składania 
meldunku przybyłych pododdziałów 
zaprezentowali uczniowie klas o pro-
filu Bezpieczeństwo Publiczne.

11 listopada natomiast odbyły się 
obchody organizowane przez Gminę 
Zbąszyń. Uroczystość zgodnie z tra-
dycją rozpoczęła msza święta w in-
tencji Ojczyny celebrowana w ko-
ściele NMP Wniebowziętej przez 
proboszcza parafii ks. Zbigniewa 
Piotrowskiego. Po wspólnej modli-
twie zgromadzeni w korowodzie 
prowadzonym przez Zbąszyńską Or-
kiestrę Dętą udali się na Plac Wolno-
ści, gdzie wysłuchali przemówienia 
Burmistrza Zbąszynia - Tomasza Ku-
rasińskiego oraz programu poetyc-
ko-muzycznego przygotowanego 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Zbąszyniu. Uroczystość zakończy-
ło złożenie kwiatów przed pomni-
kiem Powstańców Wielkopolskich.

Świętowanie niepodległościowe 
w naszej gminie dopełniła 6. edy-
cja Festiwalu Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej organizowana przez 
Zbąszyńskie Centrum Kultury oraz 
zespół Wesoła Ferajna.  

Pieśni oraz przyśpiewki na sce-
nie zaprezentowały zespół śpiewa-
czy Wesoła Ferajna, zespół wokal-
ny Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. St. Moniuszki w Zbą-
szyniu, Perły Sumsiodki z Siedlca, 
zespół Dąbrowszczanki z Dąbrówki 
Wielkopolskiej, Zespół Śpiewaczy 
Zbąszyńskich Seniorów, zespół Gro-
dziszczanie z Grodziska Wielkopol-
skiego, zespół Razem Raźniej z Dłu-
gich Starych, zespół Tęcza z Kolska, 
zespół Wiwat z Podmokli oraz zespół 
Senior-Wigor Zbąszyń. Gratulujemy 
organizatorom niezwykłej atmosfery 
wydarzenia. 

Mateusz Basiński
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8 października 2019 roku grupa pro-
jektowa Klasa Akademicka z klasy 
3b Liceum Garczyńskiego licząca 25 
osób wraz z opiekunem Jarosławem 
Jankowiakiem, dyrektorem Bogusła-
wem Pietrusiewiczem oraz przedsta-
wicielem Starostwa Nowotomyskie-
go panem Markiem Nyćkowiakiem 
udała się do Poznania na Galę Fi-
nałową projektu „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolska 2020”. Zespół reali-

Kreatywność uczniów „Garczyńskiego” nagrodzona

zował projekt pt. „Przeminęło z cza-
sem, czyli jak zmienia się środowisko 
w Zbąszyniu i okolicy”.

Nasz projekt został wyróżniony na-
grodą za najlepszy Projekt Uczniow-
ski. Otrzymaliśmy pamiątkową statu-
etkę oraz nagrody rzeczowe w postaci 
czytników e-booków. Projekt pozwo-
lił uczniom na poszerzenie swoich 
horyzontów w dziedzinie cyfryzacji 
oraz nowoczesnych metod pozyski-

wania wiedzy. Umożliwił również 
udział w nowych inicjatywach oraz 
ciekawych doświadczeniach m.in. 
w poznawaniu swojej okolicy przez 
pryzmat zmieniającej się przyrody 
oraz upływu czasu, który wpływa na 
jej wygląd i stan. Cieszymy się, że 
nasza praca została doceniona i czasu 
poświęconego na realizację projektu 
nie żałujemy.

Z. Juś,  J. Jankowiak

We wtorek, 29 października w bi-
bliotece odbyło się ostatnie spotka-
nie autorskie z projektu „Bibliote-
ka- Powsinoga”, czyli biblioteka w 
odwiedzinach u małych i dużych na 
wsiach gminy Zbąszyń. Projekt jest 
dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ze środków pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury w ramach 
Programu Partnerstwo dla Książki.

Drugim etapem naszego projektu 
jest zaproszenie na spotkania autorskie 
do naszej biblioteki dzieci z wiosek, 
w których przeprowadzałyśmy warsz-
taty czytelniczo-edukacyjne. Dziś na-
szymi gośćmi były dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przypro-
styni. Spotkały się one z podróżnikiem 
i autorem książek dla młodzieży, Mar-

cinem Koziołem. Wydarzenie było 
ciekawe, inspirujące i bardzo dyna-
miczne. Poznaliśmy Wombata Maksy-
miliana, bohatera książek prowadzące-
go spotkanie. Maksymilian zabrał nas 
na dach świata, lataliśmy z nim samo-
lotem, kopaliśmy tunele, poznał nas z 
władcą smoków i zauroczył swoimi 

Biblioteka Powsinoga z wizytą u małych i dużych

przygodami wombata – podróżnika.
Było dużo śmiechu, padło wiele cieka-
wych pytań, na które Pan Marcin cier-
pliwie odpowiadał. Każdy z  uczestni-
ków dzisiejszych spotkań powinien ze 
szczerą ciekawością sięgnąć po książ-
kę z przygodami wesołego wombata!

Małgorzata Strażyńska
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45. Biesiada Koźlarska z Leonardem Śliwą

27 i 28 września obchodziliśmy 
apogeum święta naszej tradycji 
i folkloru - Biesiadę Koźlarską. 
W tym roku wydarzenie poświę-
cone zostało „Leonardowi Śliwie - 
Mistrzowi, co Go uczniowie w ser-
cach mają”.

Leonard Śliwa - urodzony w 1951 
roku w Zbąszyniu - muzyk, folklory-
sta, nauczyciel, Mistrz, niestrudzony 
propagator naszej kultury ludowej. 
Wywodził się ze słynnego perzyń-
skiego rodu Śliwów. Choć na co 
dzień mieszkał z rodziną w Wolsz-
tynie, niezliczone ilości czasu spę-
dzał w Zbąszyniu i jego okolicach, 
w miejscu, gdzie w kunszt kozłowej 
muzyki wprawiali się Jego ucznio-
wie.

Tegoroczna Biesiada Koźlarska 
znacznie poszerzyła swój zakres, 
bowiem wydarzenia z nią związa-
ne trwają już od...maja! Swoistym 
preludium były warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży przeprowadzone 
w szkołach i przedszkolach w Zbą-
szyniu, Chrośnicy i Strzyżewie 
przez miłośniczkę folkloru - Marty-
nę Żurek. Podczas zajęć ich uczest-
nicy poznawali zarówno Region 
Kozła, jak i jego tradycję i gwarę.  

Kolejnym etapem wydarzenia były 
przesłuchania w konkursie na najlep-
szego Młodego Muzyka Ludowego, 
które odbyły się 15.09.2019 w zbą-
szyńskiej Filharmonii. Warto dodać, 
że w dniu przesłuchań odbył się tak-
że Zespołowy Konkurs Gwarowy 
- pokłosie wcześniejszych spotkań 
warsztatowych, do którego zgłosi-
ło się aż 15 trzyosobowych drużyn. 
W piątek, 27.09 w murach Muzeum 
Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła 
odbył się wernisaż wystawy pt.”Le-
onardowi...”, nad której przygoto-
waniem czuwał Ireneusz Solarek. 
Goście mogli również obejrzeć film 
o Mistrzu Leonardzie, który zrealizo-
wał Krzysztof Rożek, a także wysta-
wę okolicznościową Stowarzyszenia 
Muzyków Ludowych. 

Po wizycie w Muzeum biesiadnicy 
swoje kroki skierowali do Zbąszyń-
skiego Centrum Kultury, gdzie nastą-
piło wręczenie nagród w konkursie 
plastycznym „Kontynuujemy tra-
dycje” organizowanego przez naszą 
książnicę. Na tym dzień się nie koń-
czył, bowiem kolejnym punktem pro-
gramu było widowisko - „Koźlarska 
Gościna”, podczas którego bawiono 
się i biesiadowano jak dawniej, przy 

muzyce kozłów i dud. Nie zabrakło 
jadła - przygotowanego przez Panie 
z KGW w Stefanowicach, tańców 
i swawoli. Pojawili się nawet go-
ście z południa kraju - Kapela Ficka 
i Blachury, którzy przygrali pod nogę 
nuty wprost z Żywiecczyzny.

Sobotnie przedpołudnie wypeł-
niły odwiedziny tych, którzy gra-
ją, śpiewają i tańczą u Świętego 
Piotra. Złożone na ich mogiłach 
kwiaty i zapalone znicze były wy-
razem podziękowań i pamięci.  
By tradycji uczynić zadość odbyła 
się także uroczysta msza św, a po 
niej barwny korowód, który w tym 
roku powędrował w stronę Kładki 
Koźlarzy. Był ku temu powód - orga-
nizatorzy chcieli upamiętnić postać 
Leonarda Śliwy - padło jednak pyta-
nie - jak?

Ci, którzy znali Leonarda wiedzą, 
że był to człowiek niezwykle skrom-
ny i pokorny. Wiedzą też, że nie byłby 
zadowolony z monumentu poświę-
conego swojej osobie. Znalazł się 
jednak sposób - posadzono „Drzewo 
Pamięci Leonarda Śliwy”, natural-
ny pomnik, który z czasem w cieniu 
swych konarów ukoi szumem liści 
i da schronienie przed słońcem. 

Jednym z akcentów uhonorowania Leonarda Śliwy było zasadzenie dębu w pobliżu Kładki Koźlarzy
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Kolejną i już ostatnią destynacją ko-
rowodu był rynek miejski, na którym 
w tym roku zrobiło się wyjątkowo 
biesiadnie i jarmarcznie, bowiem 
obok namiotu biesiadnego podzi-
wiać można było pokaz kowalstwa 
tradycyjnego oraz wystawę starych 
zabawek, której właściciel - Marian 
Kwaśny chętnie opowiadał o swo-
ich eksponatach. Stanęły też stoiska 
twórców ludowych i rękodzielników. 
Kto nie zmieścił się do „dużego na-
miotu” miał szansę obejrzeć w ple-
nerowym studiu telewizyjnym trans-
misję na żywo, a także posłuchać 
innych prezentujących się na niej 
muzyków. Wszystko to za sprawą 
kooperacji lokalnych przedsiębior-
ców - SpTelek Zbąszyń z Prezesem 
Romualdem Szczepaniakiem na 
czele oraz SKPD Szymon Kwaśnik.  
Sobota była też dniem premiery 
dwóch wydawnictw - śpiewnika 
„Wczoraj grali” pod redakcją Kazi-
mierza Budzika, a także edukacyjnej  
kolorowanki dla najmłodszych, która 
przybliża postać i dokonania Mistrza 
Leonarda.  Odbyły się również roz-
strzygnięcia konkursów: gwarowe-
go, fotograficznego i konkursu na 
najlepszego Młodego Muzyka Ludo-
wego. 

W konkursie gwarowym:
w kat. 9 - 11 lat:
1.miejsce - „Mujstersztyki” - Norbert 
Kwaśnik, Igor Mierzyński, Tymote-
usz Rzepa
2.miejsce - „Śpiewające Koziołki” - 
Hanna Leśnik, Gabriel Krajewski
3.miejsce - „Ludeczki Koziołeczki” 
- Maria Wajs, Agnieszka Sołtysik, 
Alicja Rogińska
w kat. 12 - 15 lat:
1. miejsce - „Zbąszyńskie Pyrki” - 
Patrycja Olech, Martyna Tomińska, 
Wiktoria Woźniak
2.miejsce - „Rojbry”- Maja Kró-
likowska, Martyna Wajs, Andrzej 
Dzioch
3.miejsce - „Pyrki” - Julia Madaj, 
Klaudia Olejniczak, Natalia Stasiń-
ska
 
Konkurs na najlepszego Młodego 
Muzyka Ludowego przyniósł laury 
dla:
Mistrz i uczeń – kozioł (uczeń do lat 
14)
Jan S. Prządka, Oliwier Niemiec - 
Nagroda

Kapela koźlarska do lat 14

Dominik Kierecki, Julia Brudło II 
miejsce

Oliwier Niemiec, Martyna Mania I 
miejsce

Kapela koźlarska 15 – 18 lat

Łukasz Molenda, Małgorzata Molen-
da III miejsce
Piotr Bimek, Julia Jędrzejczak, Kor-
nelia Kleszka III miejsce
Łukasz Piątek, Justyna Trześniew-
ska, Weronika Śliwa II miejsce
Olga Lauba, Bartosz Kluj I miejsce

Kapela koźlarska 19 lat i powyżej

Natalia Śliwa, Robert Bielaszewski 
wyróżnienie

Solista: kozioł, sierszenki do lat 14

Oliwier Niemiec II miejsce
Dominik Kierecki II miejsce

Solista: kozioł, sierszenki 15 – 18 lat

Piotr Bimek wyróżnienie
Natalia Śliwa wyróżnienie
Łukasz Molenda II miejsce
Łukasz Piątek I miejsce
Olga Lauba I miejsce

Klarnet do lat 14

Marta Mania wyróżnienie

Klarnet 15 lat i powyżej

Łukasz Molenda III miejsce
Kornelia Kleszka I miejsce

Skrzypce, mazanki do 14 lat

Milena Śmiałek wyróżnienie
Martyna Mania III miejsce
Julia Brudło II miejsce
Wiktoria Silska I miejsce

Skrzypce, mazanki 15 lat i powyżej

Małgorzata Molenda III miejsce
Kinga Grychta II miejsca
Justyna Trześniewska II miejsce
Bartosz Kluj I miejsce

Śpiewacy ludowi dzieci i młodzież 
do lat 15

Anastazja Spychała wyróżnienie

Laureatka tegorocznego Grand Prix Burmistrza Zbąszynia - Weronika Śliwa
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Zuzanna Młynarczyk wyróżnienie
Kamila Kostera III miejsce
Wiktoria Fiłka II miejsce
Karolina Łochowicz II miejsce
Dominik Kierecki I miejsce 
 
Na tym nie koniec: 
Srebrne Medale „Zasłużony Kul-
turze - Gloria Artis” otrzymali:
- Henryk Skotarczyk, 
- Władysław Mazur,
 
Brązowe Medale „Zasłużony Kul-
turze - Gloria Artis” otrzymali:
- Sławomir Pawliński,
- Jan Prządka

Odznakami honorowymi „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” wyróż-
nieni zostali:
- Adam Kaiser, 
- Martyna Żurek,
- Daniel Molenda,
- Katarzyna Obst,
- Zbigniew Przerembski.
Wręczono także medale „Zasłużony 
dla SML”.
Zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych, jednak nie zgromadziła aż 
tak dużej liczby uczestników spoza 
środowiska ludowego. Czy to znak, 
że wstydzimy się tego co nasze? 
A może bawić umiemy się jedynie 
przy zespołach grających szeroko 
pojętą muzykę popularną? „Potań-
cówki na dechach” organizowane 
w ZCK pokazują, że nie, ale może 
warto spróbować, jako mieszkaniec/
mieszkanka dumnie brzmiącego 
„serca” Regionu Kozła pląsów w 
rytm kozłowych melodii, czy cho-
ciażby biesiady za stołem, w tym 
jakże biesiadnym dniu?

Kolejne wydarzenia Biesiady Koź-
larskiej jeszcze przed nami: odbędą 
się „Zaduszki Koźlarskie” a także 
warsztaty z uczniami Mistrza Le-
onarda Śliwy.

Wszelkich informacji prosimy szu-
kać na profilu Facebook Zbąszyń-
skiego Centrum Kultury oraz na pla-
katach. Biesiada Koźlarska uzyskała 
dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

Martyna Żurek 
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W poniedziałek 28 października 
w Zbąszyniu z inicjatywy Szkoły 
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 
odbyła się po raz kolejny gra tereno-
wa realizowana przez tutejszych na-
uczycieli historii w ramach projektu 
“Poszukiwanie i upamiętnianie śla-
dów obecności Żydów w przestrze-
ni lokalnej” oraz upamiętnienia 81 
rocznicy Polenaktion, czyli wypędze-
nia Żydów z Niemiec do Zbąszynia 
w październiku 1938 roku.
  Gra miała charakter wycieczki rowe-
rowej, w której uczestniczyły 6-osobo-
we drużyny ze szkół podstawowych 
i średnich gminy Zbąszyń i Zbąszynek. 
Zadaniem uczestników było pozyski-
wanie wiedzy w miejscach związanych 
z wypędzeniem Żydów. Do miejsc 
tych należały m.in. dawna granica, 
która przebiegała pomiędzy Nądnią 
a Chlastawą, dworzec PKP, dawne ko-
szary, młyn braci Grzybowskich, była 
synagoga, strzelnica oraz cmentarz ży-
dowski. Efektem działań uczniów było 
ułożenie hasła: Preludium Zagłady 
1938. Uwieńczeniem gry było złożenie 
znicza i pamiątkowych kamieni, które 
każdy z nas przyniósł ze sobą, oddając 
w ten sposób cześć pochowanym na tu-
tejszym cmentarzu Żydom i wszystkim 
ofiarom Holocaustu. Była to dla nas 
niezapomniana lekcja historii.

Tamara Lejwoda

Śladami preludium zagłady - gra terenowa

11 października oraz 12 października 
br. odbyła się pierwsza edycja akcji 
organizowanej przez Lasy Państwowe 
przy współpracy z Urzędem Miejskim 

w Zbąszyniu zatytułowanej Jedno 
dziecko – jedno drzewo. Organiza-
torzy zaprosili do udziału rodziców 
wraz ze swoimi pociechami. Uczest-

nicy posadzili w gminie Zbąszyń 68 
lip, które otrzymały imiona swoich 
opiekunów.

Mateusz Basiński

Jedno dziecko - jedno drzewo - maluchy sadzą drzewa 
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32. Bieg Zbąskich za nami - do zobaczenia za rok na starcie!

Udało się! Kolejny raz Zbąszyń poka-
zał, że w naszym mieście jest klimat do 
biegania. Niedziela, 22 września 2019 
roku była tego przykładem. W tym 
wyjątkowym dniu blisko tysiąc biega-
czy wracało do domu z pamiątkowym 
medalem imprezy. 19 dystansów dzie-
cięcych i młodzieżowych oraz ten naj-
ważniejszy czyli bieg główny wokół 
jeziora Błędno zgromadziły biegaczy 
w różnym wieku, którzy przyjecha-
li z całego kraju oraz z zagranicy by 
walczyć o swoje cele. Mamy nadzieję, 
że udało się je zrealizować. Pomaga-
li w tym z całych sił licznie i gorąco 
dopingujący na całej trasie niezawodni 
kibice. I to właśnie ta atmosfera oraz 
oprawa imprezy zachęca do udziału w 
Biegu Zbąskich, co potwierdzają opi-
nie uczestników.

„To był mój debiut, jeśli chodzi o półmara-
ton. Trasa nie była łatwa, ale ciekawa. To co 
zrobiłem u was jako amator, który sobie trochę 
biega przechodzi moje jakiekolwiek oczeki-
wania. Wynik mój mogę zawdzięczyć głównie 
pismeikerów ustawionym na 1:50(…) a szcze-
gólnie temu co patrzy na zegarek na zdjęciu, 
które zaraz dołączę. Byłem mega wyczerpany, 
ale jakoś mnie dociągnął do mety, cały czas 
mam w głowie te jego krzyki motywacyjne, było 
mega...”
„To był mój trzeci półmaraton w Zbąszyniu za 
każdym razem miłej wspominam półmaraton 
nawet te góreczki co nieźle dawają w kość ,ki-
bice super na całej trasie , wnuczek miał swój 
bieg ,wszyscy zadowoleni czego więcej trzeba 
,organizacja była na wysokim poziomie ,nie wy-
obrażam sobie żeby za rok nie być w Zbąszyniu 
,rezerwuje sobie następne biegi,tak trzymać do 

zobaczenia za rok brawo!!!”
„Byłam u Was pierwszy raz - i powtórzę się, bo 
już to pisałam - było świetnie! Wielkie brawa 
dla wszystkich, którzy się do tego przyłożyli! Ps. 
A słonecznik przetrwał podróż do domu i dalej 
stoi sobie w wazonie i przypomina jak tam faj-
nie było!”
 
„Rewelacyjna impreza. Z niesamowitymi 
Wolontariuszami i Kibicami na całej trasie. 
Ogromny szacunek i podziękowania dla Orga-
nizatorów. Byłem po raz drugi i na pewno nie 
ostatni.”
 
„Było MEGA! Bardzo udany debiut w moim 
wykonaniu. Ogromne emocje, piękny klimat. 
Z pewnością będę stałym uczestnikiem tego 
wspaniałego biegu”
 
„Jestem pod wrażeniem organizacji Biegu Zbą-
skich. Uwielbiam kameralne imprezy biegowe, 
a ten był zorganizowany bez zarzutu. Świetny 
pomysł z biegami dla dzieci i młodzieży, wy-
dzielone sektory, tablice z informacją, można? 
MOŻNA!  brawo! Przyjeżdżamy za rok”

„Super bieg, pierwszy raz nasz klub KS Krotosz 
Krotoszyn biegał na półmaratonie w Zbąszyniu 
i pewnie nie ostatni”
 
„To mój 2 półmaraton i 2 w Zbąszyniu świetna 
organizacja, piękna oprawa, i najlepsi kibice za 
rok kolejny”
 
Jak co roku staraliśmy się przygoto-
wać jakieś nowości. Było nawet kilka. 
Dzięki zaangażowaniu Radnego Paw-
ła Michałowskiego, po raz pierwszy na 
trasie zbąszyńskiego półmaratonu bie-
gaczom towarzyszyła grupa pacema-
ker’ów, której zadaniem było przebiec 

dystans w określonym czasie. Prowa-
dzili oni na trasie zawodników za po-
mocą specjalnych flag opisanych cza-
sem, w którym mieli dobiec do mety 
od przekroczenia linii startu. Z obser-
wacji na mecie wiemy, że udawało się 
w większości przypadków z prawie 
zegarmistrzowską precyzją. Prawdo-
podobnie umożliwiło to wielu startują-
cym na poprawę wyniku. Innymi no-
wościami, które czekały już na mecie 
były chleb ze smalcem i ogórkiem 
oraz kompot z dyni. Tradycyjnie już 
biegacze mogli posilić się ciepłym po-
siłkiem, który zapewniła ekipa szkol-
nej stołówki, plackiem i kawą, o które 
zadbali nasi ząszyńscy seniorzy i panie 
z kół gospodyń wiejskich oraz wodą 
i bananem do szybkiej regeneracji sił 
po wysiłku.
 
Na młodszych uczestników biegów 
również czekały niespodzianki, poza 
medalami każdy otrzymał słodki upo-
minek. Dodatkowo mógł wziąć udział 
w loterii z ciekawymi nagrodami przy-
gotowanymi przez sponsorów. Każdy 
mógł zrobić sobie kolorowy tatuaż 
lub spędzić mile czas na dmuchanych 
zamkach.
 Oczekiwanie na powrót biegaczy umi-
lały występy zespołów artystycznych, 
Jump, Chili i Rego, które niezawodnie, 
jak co roku, zaprezentowały się pu-
bliczności.
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Ale największą chyba niespodzianką 
dla wszystkich był występ na żywo 
Jacka MEZO Mejera, który przyjechał 
do Zbąszynia wystąpić dla biegaczy. 
Z powodu kontuzji nie mógł niestety 
wystartować w naszym biegu ale zre-
kompensował to swoją obecnością na 
scenie. Porwał swoimi piosenkami za-
równo kibiców, jak i biegaczy, których 
dodatkowo zagrzewał do wysiłku na 
ostatnich metrach trasy.

Atmosfera na mecie była jak zwy-
kle niesamowita. Kibice witali każde-
go gorącymi oklaskami, nagradzając 
ogromny wysiłek włożony w pokona-
nie trasy, która w tym roku była trud-
niejsza ze względu na dość wysoką jak 
na wrzesień temperaturę. Na szczęście 
wszędzie czekali wolontariusze z bu-
telką wody.

Najlepszym zawodnikiem 32. Biegu 
Zbąskich okazał się Adam Marysiak z 
Książa Śląskiego, który pokonał dy-
stans 21 097,5 metrów w 1 godzinę, 
13 minut i 48 sekund, najlepszą za-
wodniczką zaś Wioletta Paduszyńska 
z Gorzowa Wielkopolskiego z czasem 
1 godzina, 22 minuty i 7 sekund. Gra-
tulujemy! Ale bijemy brawo każdemu 
uczestnikowi bo dla nas każdy z Was 
jest zwycięzcą.

Cieszymy się, że kolejny raz Zbą-
szyń został pozytywnie oceniony przez 
uczestników biegu. Składamy ogrom-
ne podziękowania, wszystkim którzy 
przyczynili się i pomagaliw przygoto-
waniu i przeprowadzeniu tego ogrom-
nego przedsięwzięcia. Począwszy od 
władz samorządowych, poprzez orga-
nizacje, stowarzyszenia, kluby, szkoły, 
przedszkola, służby mundurowe i me-
dyczne, przedsiębiorców, firmy, koła 
gospodyń wiejskich, ekipę szkolnej 
stołówki, sołectwa, zespoły artystycz-
ne na licznej grupie wolontariuszy 
skończywszy. Wasze zaangażowanie, 
bezinteresowna pomoc i włożona pra-
ca na każdym etapie pozwoliły zorga-
nizować 32. Bieg Zbąskich.

I na koniec dwie opinie, które poka-
zują, że warto.

„Dobre miejsce wybrałem na debiut”

„Jest jeden duży minus... - - - - 
33 Bieg Zbąskich dopiero za rok.”.

Klasyfikacja generalna mężczyzn

1.    Adam Marysiak, Książ Śląski, 01:13:48
2.    Filip Jańczak, Środa Wlkp., 01:16:24
3.    Krzysztof Szymanowski, Kościan, 
01:16:53
4.    Przemysław Fornalik, Lwówek, 01:16:54
5.    Marcin Zagorny, Radnica, 01:18:00
6.    Daniel Firlet, Bogatynia, 01:18:13

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn
M18
1.    Krzysztof Szymanowski, Kościan, 
01:16:53
2.    Dariusz Jankowski, Poznań, 01:20:58
3.    Dominik Marcinkowski, Śmigiel, 
01:24:27
M30
1.    Adam Marysiak, Książ Śląski, 01:13:48
2.    Filip Jańczak, Środa Wlkp., 01:16:24
3.    Marcin Zagorny, Radnica, 01:18:00
M40
1.    Przemysław Fornalik, Lwówek, 01:16:54
2.    Daniel Firlet, Bogatynia, 01:18:13
3.    Jerzy Ponikiewski, Gubin, 01:21:12
M50
1.    Janusz Żywicki, Szczecin, 01:29:31
2.    Mirosław Rządkowski, Rakoniewice, 
01:29:41
3.    Dariusz Duda, Zielona Góra, 01:29:47
M60
1.    Czesław Sienkiewicz, Krotoszyn, 
01:33:03
2.    Jan Zakrzewski, Zielona Góra, 01:40:18
3.    Ryszard Waligórski, Karpicko, 01:42:17
M70
1.    Stefan Dobak, Szamotuły, 01:50:15
2.    Józef Zawadzki, Poznań, 02:21:19
3.    Henryk Porwich, Szczecin, 02:29:51

Najstarszy uczestnik: Michał Szkudlarek, 
Przysieka Polska, 02:48:53

Klasyfikacja generalna kobiet
1.    Wioletta Paduszyńska, Gorzów Wielko-
polski, 01:22:07
2.    Sandra Nowak, Zielona Góra, 01:25:48
3.    Paulina Grzegórzek, Szczecin, 01:27:53
4.    Iwona Maciąg, Bolewice, 01:29:15
5.    Teresa Krajewska-Wiśniak, Wojcieszów, 
01:29:32
6.    Magdalena Śledź, Wąbiewo, 01:32:25

Klasyfikacje wiekowe kobiet
K18
1.    Sandra Nowak, Zielona Góra, 01:25:48
2.    Magdalena Śledź, Wąbiewo, 01:32:25
3.    Agnieszka Wojtaszek, Kościan, 01:33:18
K30
1.    Wioletta Paduszyńska, Gorzów Wielko-
polski, 01:22:07
2.    Paulina Grzegórzek, Szczecin, 01:27:53
3.    Iwona Maciąg, Bolewice, 01:29:15
K40
1.    Teresa Krajewska-Wiśniak, Wojcieszów, 
01:29:32
2.    Barbara Pochranowicz, Dębno, 01:33:19
3.    Magdalena Jaworska, Poznań, 01:36:55
K50
1.    Ewa Sobkowiak, Poznań, 02:04:09
2.    Beata Ratajczak, Kościan, 02:10:23
3.    Magdalena Chłopek, Zbąszyń, 02:14:15
K60

1.    Maria Kawiorska-Duda, Pszczew, 
01:43:40
2.    Irena Majłowska, Gorzów Wlkp., 
02:08:47
3.    Danuta Jadwiga Tomczak, Kościan, 
02:19:21

Klasyfikacja Gmina Zbąszyń / Mężczyźni
1.    Mariusz Gucze, Nądnia, 01:21:01
2.    Maurycy Kłysz, Przyprostynia, 
01:24:38
3.    Marcin Mazur, Nądnia, 01:28:20
4.    Paweł Ławniczak, Zbąszyń, 01:30:32
5.    Grzegorz Nowak, Strzyżewo, 01:32:58
6.    Dariusz Martyniak, Zbąszyń, 01:32:56

Klasyfikacja Gmina Zbąszyń /Kobiety
1.    Agnieszka Wachowska, Przyprostynia, 
01:43:40
2.    Paulina Brychcy-Nowak, Strzyżewo, 
01:49:21
3.    Monika Szaferska, Zbąszyń, 01:59:29
4.    Klaudia Grabia, Zbąszyń, 01:59:30
5.    Justyna Woźniak, Zbąszyń, 02:05:05
6.    Aleksandra Jańczak, Zbąszyń, 02:09:07

Klasyfikacja TKKF Mężczyzn
1.    Mariusz Gucze, Nądnia, 01:21:01
2.    Maurycy Kłysz, Przyprostynia, 01:24:38
3.    Paweł Ławniczak, Zbąszyń, 01:30:32

Klasyfikacja TKKF Kobiet
1.    Agnieszka Wachowska, Przyprostynia, 
01:43:40
2.    Paulina Brychcy-Nowak, Strzyżewo, 
01:49:21
3.    Patrycja Wachowska, Grójec Mały, 
01:51:43

Klasyfikacja ZS Nr 1 w Zbąszyniu Męż-
czyzn
1.    Maurycy Kłysz, Przyprostynia, 01:24:38
2.    Jarosław Ciechorski, Zbąszyń, 01:35:56
3.    Szymon Mierzyński, Zbąszyń, 01:38:54

Klasyfikacja ZS Nr 1 w Zbąszyniu Kobiet
1.    Patrycja Wachowska, Grójec Mały, 
01:51:43
2.    Monika Szaferska, Zbąszyń, 01:59:29
3.    Aleksandra Jańczak, Zbąszyń, 02:09:07

Klasyfikacja Bibliotekarzy Mężczyzn
1.    Paweł Piwowarczyk, Dobczyce, 01:28:03
2.    Janusz Żywicki, Szczecin, 01:29:31
3.    Wojciech Święs, Cieszyn, 01:46:51

Klasyfikacja Bibliotekarzy Kobiet

1.    Agnieszka Kijak, Robakowo, 01:44:22
2.    Katarzyna Pawlak, Luboń, 02:50:31

Klasyfikacja Klubów Mężczyzn
1.    TKKF Łabędź Zbąszyń
2.    Opalenicki Klub Biegacza
3.    Kolec Team

Klasyfikacja Klubów Kobiet
1.    TKKF Łabędź Zbąszyń
 
(Informacja: Zbąszyńskie Centrum 
Sportu Turytyki i Rekreacji)



Poniedziałkowy  słoneczny dzień 14 
października spędziliśmy na stadio-
nie sportowym Orzeł gdzie rozegra-
liśmy turniej piłkarski dla Gminnej 
Ligi Piłki Nożnej „Orliki” o puchar 
Burmistrza Zbąszynia. O miano naj-
lepszej drużyny rywalizowało 8 ze-
społów. Uczestniczki i uczestników 
powitał Burmistrz Tomasz Kurasiń-
ski, który życzył wszystkim dobrej 
zabawy i dobrych rezultatów. Turniej 
w pierwszej fazie rozgrywany był 
w dwóch grupach,  następnie runda 
pucharowa wyłoniła zwycięzców.
W przerwach pomiędzy meczami 
na wszystkich czekały pyszne droż-
dżówki i napoje. Po czterech go-
dzinach walki na dwóch boiskach 
poznaliśmy najlepsze zespoły oraz 
laureatów wyróżnień indywidual-
nych.

Dekoracji dokonali Tomasz Kura-
siński, Burmistrz Zbąszynia, Tomasz 
Szczechowicz, Dyrektor ZCSTiR 
oraz sędziowie Andrzej Wachowski 
i Kamil Dąbrowski. Jako pierwsze 
wyróżnienia otrzymały wszystkie 
dziewczęta biorące udział w turnieju.
Najlepszym strzelcem została Rok-
sana Jagodzińska z Obry Młodzik, 
najlepszym bramkarzem Jakub Pie-
chowicz z klubu Wicher Strzyżewo 
a najlepszym zawodnikiem turnieju 

został Łukasz Tomaszewski z Błędna 
II Nądnia, gratulujemy!
 
Kolejność końcowa:
1. Obra Młodzik Zbąszyń,
2. Błędno II Nądnia,
3. Płomień Przyprostynia.
Poza podium: Wicher Strzyżewo, 
Obra Orlik, Huragan Łomnica, Sokół 
Chrośnica, Błędno I Nądnia.
Turniej orlików kończy imprezy ple-
nerowe w tym roku. Teraz czas pograć 

na hali. Z „Orlikami” widzimy się na 
halowym  turnieju świątecznym.

Dziękujemy animatorom i sędziom 
za sprawne przeprowadzenie wyda-
rzenia oraz wszystkim rodzicom i 
opiekunom, którzy dzisiejsze popołu-
dnie spędzili razem z nami. Organi-
zatorem zawodów było Zbąszyńskie 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekre-
acji.
(Informacja: Zbąszyńskie Centrum Spor-

tu Turystyki i Rekreacji)

Turniej piłkarski o puchar Burmistrza Zbąszynia


