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 EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

„K³adka koŸlarzy” uroczyœcie otwarta
Mieszkañcy Zb¹szynia uczestniczyli w 
uroczystoœci zakoñczenia zb¹szyñskiej 
inwestycji roku. W czwartek 6 grudnia 
2012 roku, po³¹czenie ulicy Mostowej i 
Œwiêtomiko³ajskiej przebiegaj¹ce przez 
rzekê Obrê zosta³o oficjalnie oddane do 
u¿ytku. Przeciêcia wstêgi  wraz z 
burmist rzem Zb¹szynia Tomaszem 
Kurasiñskim dokonali starosta powiatu 
nowotomyskiego Andrzej Wilkoñski, 
menad¿er firmy SKANSKA Szymon 
Trzeciak,  kierownik Zak³adu Us³ug 
Komunalnych w Zb¹szyniu Jêdrzej Tratwal a 
tak¿e proboszcz Parafii p.w. NMP 

Wniebowziêtej w Zb¹szyniu ks. Zbigniew 
P i o t r o w s k i .  Po d c z a s  u r o c z y s t o œ c i  
zaprezentowana zosta³a historia zakoñczonej 
inwestycji. Podpisania umowy na wykonanie 
prac budowlanych dosz³o 21 czerwca 2012 
roku, z kolei odbiór techniczny nast¹pi³ 30 
listopada 2012 roku. Po przeciêciu wstêgi 
nast¹pi³ akt poœwiêcenia obiektu, którego 
dokona³ ks. Zbigniew Piotrowski. K³adce 
KoŸlarzy patronowaæ bêdzie muzyka 
koŸlarska, w zwi¹zku z czym po oficjalnym 
og³oszeniu jej nazwy przez burmistrza 
Zb¹szynia, zabrzmia³a muzyka regionalna w 
wykonaniu zespo³u Zb¹szyniacy.

c.d. na str.

Otwarcie k³adki z udzia³em przedstawicieli w³adz gminnych i powiatowych.  
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Aktualnoœci

S³owo Redaktora Naczelnego
Szanowny Czytelniku! To ju¿ ostatni 

tegoroczny numer „Zb¹szynianina”. Mamy 

nadzie jê ,  ¿e poœród œwi¹tecznych 

przygotowañ i piêknej zimowej aury znajdzie 

siê odpowiednia chwila, by zasi¹œæ w 

wygodnym fotelu i zag³êbiæ siê w lekturze 

najnowszych gminnych wieœci. 

Poniewa¿ ten okres roku kojarzy siê 

nieod³¹cznie z prezentami, w³odarze gminy 

zadbali, by przygotowaæ coœ specjalnego dla 

mieszkañców. Tym razem najwiêkszym 

p r e z e n t e m ,  c h o æ  j u ¿  w c z e œ n i e j  

spodziewanym i wyczekiwanym by³o 

oddanie do u¿ytku nowej k³adki nad Obr¹. 

Inwestycja, o której ju¿ wczeœniej 

informowaliœmy, doczeka³a siê fina³u i 

uroczystego otwarcia w miko³ajkowy 

wieczór. Wed³ug zgodnej opinii licznych 

u¿ytkowników, k³adka to nowa jakoœæ w 

miejskiej architekturze, cieszy zarówno oko i 

s t anow i  du¿e  udogodn i en i e  d l a  

przemierzaj¹cych miasto pieszych. 

Prezentami mo¿na te¿ nazwaæ inne 

inwestycje, o których piszemy w bie¿¹cym 

numerze oraz ostateczne potwierdzenie 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego 

niezwykle wa¿nej inwestycji, któr¹ 

rozpoczniemy ju¿ w nadchodz¹cym roku. 

Mam na myœli wart¹ kilkanaœcie milionów 

z³otych budowê Filharmonii Folkloru 

Polskiego w Zb¹szyniu, której umowê 

parafowa³ ostatnio w siedzibie Ministerstwa 

Burmistrz Zb¹szynia Tomasz Kurasiñski. 

Ponadto, w bie¿¹cym numerze 

znajdziemy relacje z najwa¿niejszych 

wydarzeñ mijaj¹cego kwarta³u, informacje o 

funkcjonowaniu samorz¹du, a tak¿e 

odkryjemy nowe pasje i zainteresowania 

Zb¹szyniaków. Zwa¿ywszy na okres 

œwi¹teczny szczególnie polecamy kulinarne 

propozycje Ko³a Gospodyñ Wiejskich w 

£omnicy, które mog¹ staæ siê ciekaw¹ 

inspiracj¹ dla niejednej Pani Domu, 

zastanawiaj¹cej siê, czym zaskoczyæ swoich 

bliskich i goœci przy œwi¹tecznym stole.

Zachêcam zatem do przyjemnej lektury, 

do³¹czaj¹c siê wraz z ca³ym Zespo³em 

Redakcyjnym do ¿yczeñ œwi¹teczno – 

noworocznych Burmistrza Zb¹szynia.

Do zobaczenia w Nowym 2013 Roku !  

Redaktor Naczelny 

Marek Nyækowiak

Ko³o Gospodyñ Wiejskich przed chat¹, która do skansenu w Ochli przyjecha³a przed kilku laty w³aœnie z £omnicy

W oczekiwaniu na pierwsz¹ gwiazdkê
Do wigilijnego sto³u zwiedzaj¹cych 
skansen w Ochli zaprosi³y panie z Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich w £omnicy. 16 grudnia 
2012 roku w Muzeum Etnograficznym w 
Zielonej Górze z siedzib¹ w Ochli odby³o siê 
spotkanie zaty tu ³owane „Wig i l ie  i  
kolêdowanie na lubuskim pograniczu”. W 
œwi¹tecznym wystroju zabytkowych chat 
zwiedzaj¹cy mogli zasi¹œæ do wigilijnych 
wieczerzy przygotowanych nie tylko przez 
Wielkopolan, £u¿yczan czy Lubuszan ale 
równie¿ posmakowaæ œwi¹tecznych potraw 
kresowych czy bukowiñskich.
£omnickie gospodynie reprezentuj¹ce 
Wielkopolskê obfito zastawi³y stó³, na którym 
znalaz³y siê potrawy przygotowywane na 
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w naszych 
okolicach. Du¿ym powodzeniem wœród 
przyby³ych na wigiliê goœci cieszy³a siê zupa z 
zielonek, „pakowaniec”, ryba pieczona w 
ca³oœci, karp po wielkopolsku czy kapusta z 
grochem. Wyj¹tkow¹, œwi¹teczn¹ atmosferê 
w ³omnickim domu ubarwi³y œpiewane przez 
gospodynie i goœci kolêdy a tak¿e 
wspomnienia ³omniczan dotycz¹ce 
drewnianego domu, który przed kilkoma laty, 
w ³ a œ n i e  z  £ o m n i c y ,  z o s t a ³  
przetransportowany i postawiony na nowo w 
oddziale Muzeum Etnograficznego w 
Zielonej Górze. Swojego wzruszenia nie kry³a 
Pani Maryla Opio³a – ³omnicka gospodyni, 

która wychowa³a siê w tym domu i przez 
prawie 30 lat zasiada³a w nim wraz z rodzin¹ 
do wigilijnego sto³u. 
Prezentacjom zwyczajów i kulinariów 
œ w i ¹ t e c z n y c h  t o w a r z y s z y ³  t a k ¿ e  
przygotowany przez organizatorów spektakl 
„Wigilijne impresje teatralne” oparty na 
„Pastora³kach” Tytusa Czy¿ewskiego, 
wyre¿yserowany przez zielonogórsk¹ 

aktorkê - Ma³gorzatê Wower. Specjalnymi 
goœæmi tego dnia w Ochli byli kolêduj¹cy po 
chatach dudziarze z Krobi oraz grupa œpiewu 
bia³ego „Drewno”. Na zakoñczenie dnia dla 
„mieszkañców” skansenu zgromadzonych 
przy wspólnym stole kolêdy i pastora³ki 
zaprezentowa³ lubuski bard – Maciej 
Wróblewski.
Mateusz Basiñski
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Wystawa Go³êbi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Grupa Inicjatywna Hodowców Go³êbi 
Rasowych ze Zb¹szynia ( Kosicki 
Waldemar, Kostyra Jan, Król Andrzej, 
Walkowiak Jan) nale¿¹ca do Poznañskiego 
Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Rasowych i 
Drobiu Ozdobnego zorganizowa³a kolejny 
VI Zb¹szyñski Pokaz – Wystawê Go³êbi 
Rasowych  i Drobiu Ozdobnego w dniach 
19 – 21 paŸdziernika. 
 Dla potrzeb wystawy, przestronnego obiektu 
jakim jest Dom Katolicki u¿yczy³ Ks. Dziekan 
Zbigniew Piotrowski ,  jednoczeœnie 
obejmuj¹c honorowy patronat nad wystaw¹. 
Dziêki temu 27 hodowców z woj. 
Wielkopolskiego i lubuskiego oraz z 
partnerskiej niemieckiej gminy Brieskow 
Finkenheerd mog³o w komfortowych 
warunkach pokazaæ 269 sztuk swoich 
najpiêkniejszych go³êbi i kur. 
Go³¹b nie jedno ma imiê
Pokaz by³ bardzo ciekawy. Ci, którzy go 
obejrzeli wiedz¹ ju¿, ¿e go³¹b nie jedno ma 
imiê, a kury nie zawsze hoduje siê po to, by 
mieæ jajka, rosó³ i miêso. 
 Hodowcy wystawili go³êbie wysokiej klasy w 
44 rasach i kury w 13 rasach. Ta ró¿norodnoœæ 
bardzo podoba³a siê zwiedzaj¹cym. W 
pierwszym dniu pokazu 150 zwiedzaj¹cych 
wziê³o udzia³ w wyborze „Go³êbia 
publicznoœci”.  Spoœród 240 go³êbi 
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ kszta³tem 
sylwetki, wag¹, rysunkiem i barw¹ piór oraz 
dynamicznoœci¹, „Go³êbiem publicznoœci” 
zosta³ go³¹b rasy Gospodarski z Mittelhausen 
(nr 220 – informacja dla tych, którzy 
pamiêtaj¹ jaki nr go³êbia wpisali na karcie do 
g³osowania). W³aœcicielem go³êbia jest Jan 
Kostyra ze Zb¹szynia. 

Gracja i wdziêk
Ju¿ nie wdziêk i gracjê ale zgodnoœæ 
eksponatu z obowi¹zuj¹cym wzorcem 
oceniali fachowi sêdziowie. Miano „Kury 
najlepszej z najlepszych” zdoby³a Kochin 
Z³ota I reneusza Grzechowiaka ze 
Zb¹szynka. Tytu³ „Go³êbia najlepszego z 
najlepszych” VI zb¹szyñskiej wystawy 
uzyska³ go³¹b Czystooki Wojciecha Spycha³y 
z Suchego Lasu, któremu komisja 
sêdziowska przyzna³a tak¿e puchar za 
wystawion¹ kolekcjê. 
Konkursy i kiermasze
 Przez ca³y czas trwania wystawy mo¿na by³o 
podziwiaæ nagrodzone i wyró¿nione prace 
plastyczne nades³ane na organizowany 
przez Bibliotekê Publiczn¹ Miasta i Gminy 
Zb¹szyñ konkurs ph. „Ptasi raj – go³êbie 
rasowe i drób ozdobny”. Autorzy prac 
odebrali nagrody w czasie uroczystego 
zakoñczenia wystawy. Dodatkowo, 
wystawie towarzyszy³ kiermasz ksi¹¿ki o 
tematyce przyrodniczej przygotowany przez 
Magdalenê Nowak, reprezentuj¹c¹ 
Ksiêgarniê Leszka Maruszewskiego oraz 
odby ³o  s i ê  o twa r t e  spo tkan ie  z  
weterynarzem ph. „Zapytaj o swojego 
pupila – weterynarz odpowie na twoje 
pytania”. 
Go³¹b w symbolice chrzeœcijañskiej
Hodowcy go³êbi uczestniczyli w sobotê we 
mszy œw. o godz 18.00. W zamierzeniach 
organizatorów zb¹szyñskich wystaw by³o i 
jest pokazanie, ¿e w obecnym œwiecie 
komputerów i internetu mo¿liwe jest 
czerpanie radoœci z obcowania z przyrod¹ i 
realizowanie osobliwej pasji jak¹ jest mi³oœæ 
do go³êbi, ptaków, które tak wielk¹ rolê 
„odgrywaj¹” w symbolice chrzeœcijañskiej i 
œwieckiej, które zawsze by³y przy naszym 
Papie¿u Janie Pawle II, a i wielcy artyœci, 
malarze czêsto umieszczali je na swych 
obrazach. 
S k r o m n y  p o c z ¹ t e k  i  u r o c z y s t e  
zakoñczenie
Zawsze skromne, symboliczne otwarcie 
wystawy jest równowa¿one przez uroczyste 
jej zakoñczenie. Rangê tegorocznego 
podsumowuj¹cego spotkania podnios³a 
obecnoœæ Burmistrza Miasta i Gminy 

Zb¹szyñ-Tomasza Kurasiñskiego, prof. 
Zbigniewa Dorynka z Akademii Rolniczej w 
Poznaniu, Prezesa Poznañskiego ZHGRiDO 
W o j c i e c h a  S p y c h a ³ y ,  P r e z e s a  
Zielonogórskiego ZHGRiDO Ignacego 
Bazana oraz  honorowego Prezesa  

Zielonogórskiego ZHGRiDO Jerzego 
Szczurowskiego. 

Dyplomy i puchary dla najlepszych
W bardzo mi³ej atmosferze wystawcy 

otrzymali podziêkowania za udzia³ w VI 
zb¹szyñskiej wystawie: dyplomy, puchary, 
worek ziarna dla ukochanego ptactwa oraz 
upominki z Biura Promocji Miasta. Waldemar 
Kosicki podziêkowa³ w imieniu Grupy 
Inicjatywnej Hodowców Go³êbi Rasowych ze 
Zb¹szynia wszystkim sponsorom za wsparcie 
i pomoc w organizacji pokazu. Hejna³ 
Zb¹szynia w wykonaniu Agnieszki Rybickiej 
oficjalnie zakoñczy³ VI Wystawê – Pokaz 
Go³êbi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w 
Zb¹szyniu.
Grupa Inicjatywna Hodowców Go³êbi 
Rasowych ze Zb¹szynia serdecznie dziêkuje 
wszystkim, którzy odwiedzili VI Wystawê – 
Pokaz Go³êbi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
i zaprasza za rok.

 M.W. Kosiccy
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Dzieñ Edukacji Narodowej w Zespole Szkó³ nr 2
Goœciem honorowym apelu z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej by³ pose³ na Sejm RP 
Jakub Rutnicki. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili 
nas równie¿ starosta – pan Andrzej Wilkoñski, 
burmistrz Zb¹szynia – pan Tomasz Kurasiñski, 
proboszcz naszej parafii – ksi¹dz Zbigniew 
Piotrowski, dyrektorzy okolicznych szkó³ i 
zak³adów pracy.
 To szczególne œwiêto polskiej szko³y, œwiêto 
uczniów, nauczycieli i pracowników obs³ugi i 
tych, co szko³ê prowadz¹ i nadzoruj¹ 
postanowiliœmy uczciæ w oryginalny sposób. 
Z inicjatywy uczniów przygotowany zosta³ 
bardzo ciekawy program artystyczny 
zatytu³owany „Milion czerwonych ró¿…”, w 
którym po³¹czyliœmy poezjê ze œpiewem i 
oryginalnymi podziêkowaniami i ¿yczeniami 
dla naszych nauczycieli. Nie zabrak³o te¿ 
kwiatów dla wszystkich mi³ych goœci i 
pracowników szko³y. W ten sposób my, 
uczniowie podziêkowaliœmy naszym 
nauczycielom za ich pracê, poœwiêcenie, 
serce i wysi³ek, jakii wk³adaj¹ w nasze 
nauczanie i wychowanie.
 W drugiej czêœci naszej uroczystoœci wyst¹pili 
nauczyciele i uczniowie z Pañstwowej Szko³y 
Muzycznej I stopnia im. Stanis³awa 
Moniuszki ze Zb¹szynia. Wys³uchaliœmy 

ciekawego i oryginalnego koncertu muzyki 
powa¿nej. W przerwie koncertu swoje 
umiejêtnoœci taneczne zaprezentowa³ 
Sebastian. Sporo emocji wywo³a³ koncert 
m³odych muzyków, którzy zaprezentowali 
muzykê m³odzie¿ow¹. Jednak prawdziw¹ 
fu rorê  z rob i ³  pop i s  umie jê tnoœc i  
muzycznych pos³a J. Rutnickiego, który wraz 
z wokalistk¹ zespo³u zaœpiewa³ piosenkê 
zespo³u D¿em – „Wehiku³ czasu”.

Katarzyna Kubiak

Czwarta Pielgrzymka dziêkczynno - pokutna w Zb¹szyniu
Zb¹szynianie ju¿ po raz czwarty wziêli 

udzia³ w pielgrzymce wokó³ jeziora B³êdno. 

Piesza wyprawa by³a jednym z akcentów 

wieñcz¹cych tydzieñ rekolekcji parafialnych. 

Du¿ym i pozytywnym zaskoczeniem, by³a 

liczna obecnoœæ dzieci i m³odzie¿y. 

Pielgrzymka Dziêkczynno – Pokutna, ku czci 

Jezusowi Chrystusowi, rozpoczê³a siê msz¹ 

œwiêt¹ w Zb¹skiej Kolegiacie. W N¹dni na 

piechurów czeka³a gor¹ca strawa oraz ciep³e 

napoje, przygotowane przez mieszkañców 

wioski. 

Promocja spo¿ywania ryb s³odkowodnych w Gimnazjum
Przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej 
Obra – Warta przekonywali m³odzie¿ 
zb¹szyñskiego gimnazjum o tym, ¿e warto 
wprowadziæ do swej diety ryby pochodz¹ce 
z  l oka lnych  akwenów i  s t awów 
hodowlanych. Po czêœci teoretycznej 
przyszed³ te¿ czas na praktyczne poznanie 
walorów smakowych z ryb. Gimnazjaliœci 
spróbowali pysznych kotletów z ryb, które 
bardzo szybko zniknê³y z talerzy. Niebawem 
na terenie Zb¹szynia pojawi¹ siê przetwory 
rybne pochodz¹ce z przetwórni w 
Miêdzychodzie.
 Podobn¹ akcjê przeprowadzamy we 
wszystkich jedenastu gminach, które nale¿¹ 
do LGR Obra – Warta – mówi Kamil 
Sieratowski – W ubieg³ym roku przetwory z 
naszych ryb trafi³y do przedszkoli
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Medale dla „Z³otych Par”
W paŸdzierniku burmistrz Zb¹szynia – 

Tomasz Kurasiñski oraz Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej wrêczyli w imieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

medale za 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego 

dwudziestu ma³¿eñstwom z gminy 

Zb¹szyñ. Goszcz¹cy w sali sesyjnej Urzêdu 

Miejskiego w Zb¹szyniu Jubilaci wys³uchali 

krótkiego koncertu m³odego koŸlarza – Jacka 

Marchwickiego a tak¿e obejrzeli prezentacjê 

filmów promuj¹cych Zb¹szyñ. Wyj¹tkowe 

wydarzenie, podczas którego spotka³o siê 20 

par z 50-letnim sta¿em ma³¿eñskim, 

uwieczniono na wspólnej fotografii. 

Wszystkim Jubilatom raz jeszcze sk³adamy 

gratulacje i ¿yczymy pomyœlnoœci na kolejne 

wspólnie spêdzone lata.

Medale otrzymali

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 

obchodzili Adamczak Edward i Anastazja,  

Bock Ignacy i Jadwiga, Drzyma³a Marian i 

El¿bieta, Gmi¹t Józef i Krystyna, Go³ek Feliks i 

Bronis³awa, Hoffmann Gerhard i Czes³awa, 

Kañdu³a Mieczys³aw i Bo¿ena, Koza Zenon i 

Teresa, Królik Zenon i Teresa, Michalczak 

Maksymilian i Krystyna, Najda Piotr i Marta, 

Nowak Edmund i El¿bieta, Ruga³a Brunon i 

Jadwiga, Rutkowski W³adys³aw i Bronis³awa, 

Rzepa Edmund i Maria, Tomowiak Franciszek 

i Irena, Wachacz Feliks i Teresa, Waszkowiak 

Józef i Maria, Winkler Karol i Maria oraz Witt 

Bernard i Sonia. 

Zb¹szyñski projekt w finale „e-szko³a-Moja Wielkopolska”
Nasza grupa projektowa "H2Ob³êdni" jako 
jedna z dwunastu zosta³a zaproszona na 
galê koñcz¹c¹ I edycjê projektu "eSzko³a 
M o j a  W i e l k o p o l s k a " ,  w  k t ó r y m  
uczestniczy³o 315 zespo³ów ze 105 szkó³ z 
ca³ej Wielkopolski. Do fina³u przesz³o osiem 
projektów ze szkó³ gimnazjalnych i cztery ze 
szkó³ licealnych wy³onionych najpierw w 
g³osowaniu spo³ecznoœciowym przez 
internautów (tak wybrano 20% prac), a 
potem w wyniku decyzji jury utworzonego 
przez pracowników naukowych UAM w 
Poznaniu i przedstawicieli samorz¹du 
Województwa Wielkopolskiego firmy OFEK. 
29 paŸdziernika 2012 roku podczas 
uroczystej gali podsumowuj¹cej I edycjê 
projektu "eSzko³a - Moja Wielkopolska" 
pozna l i œmy  zwyc iêzców konkur su  
zespo³owego. Kto stan¹³ na podium? 
Licealiœci z Garczyñskiego!!! Nasza grupa, w 
sk³adzie: Aleksandra Gassem (lider grupy), 

Joanna Gassem, Izabela Kliem, Dominika 
£ukaszewska, Magdalena Maciejewska, 
Milena Tobys, Ewelina Zalewska, Aleksandra 
Zieliñska, Micha³ Friedrich, Szymon Kubaœ, 
Pawe³ Pi¹tek i Krzysztof Stró¿yk, opiekun 
Jaros³aw Jankowiak za projekt "H2Ob³êdni, 
czyli zawodowo o wodzie", zdoby³a trzecie 
miejsce i bardzo atrakcyjne nagrody - zestaw 
stacjonarny Sony Play Station dla ka¿dego 
ucznia, laptop dla opiekuna grupy i tablicê 
interaktywn¹ dla szko³y.
Galê fina³ow¹ rozpoczê³y okolicznoœciowe 
wyst¹pienia m. in. Joanny Berdzik z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i prof. 
Zbigniewa Pilarczyka Prorektora UAM w 
Poznaniu. Nastêpnie obejrzeliœmy piêæ 
filmów opowiadaj¹cych o projektach, 
zakwalifikowanych do konkursu dla 
publicznoœci. Nasz film zaj¹³ drugie miejsce! 
Po obiedzie rozegrano fina³ gry edukacyjnej 
"Globtroter", która powsta³a jako efekt 

w s p ó ³ p r a c y  w s z y s t k i c h  z e s p o ³ ó w  
projektowych. Po krótkiej przerwie kawowej 
nast¹pi³ najwa¿niejszy moment uroczystoœci - 
og³oszenie wyników i rozdanie nagród. 
Bardzo zadowoleni z wyniku wys³uchaliœmy 
na koniec koncertu zespo³u Flou.

 Dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli 
nas w pracy nad projektem i g³osowali na nas 
w g³osowaniu internetowym. Za wsparcie 
finansowe i organizacyjne dziêkujemy Panu 
Burmistrzowi Tomaszowi Kurasiñskiemu, 
Referatowi Ochrony Œrodowiska Urzêdu 
Miejskiego w Zb¹szyniu, Radzie Rodziców, 
Pan i  Beac ie  Mes sya sz  z  Zak ³adu  
Hydrobiologii UAM w Poznaniu, Pani 
Ma³gorzacie Bartoszewicz z Zak³adu 
Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu i Panu 
Tomaszowi Szczechowiczowi z ZCSTiR w 
Zb¹szyniu.
Jaros³aw Jankowiak
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Tañczcie nam 100 lat! – urodziny REGO
Dzieciêcy Zespó³ Taneczny REGO 

obchodzi w tym roku swoje 20 urodziny. W 

sobotê, 20 paŸdziernika 2012 roku, w 

Zb¹szyñskim Centrum Kultury odby³a siê 

uroczystoœæ jubileuszowa zespo³u. Dla 

zaproszonych goœci Rego zatañczy³o po raz 

364 w swojej dotychczasowej historii, 

pierwszy wystêp zespo³u poprzedzony 

pó³rocznym przygotowaniem mia³ miejsce 2 

lutego 1993 roku tak¿e w sali ówczesnego 

Zb¹szyñskiego Oœrodka Kultury. Jak na 

urodziny przysta³o nie zabrak³o wspania³ego 

tortu i prezentów, wœród goœci sk³adaj¹cych 

¿yczenia znaleŸli siê przedstawiciele 

zb¹szyñskich zespo³ów zaprzyjaŸnionych z 

Rego, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych 

VI Memoria³ Bokserski

gminy oraz powiatu, a tak¿e osoby, dla 

których w przesz³oœci próby i wystêpy z 

zespo³em by³y jedn¹ z najlepszych form 

spêdzania wolnego czasu. Mówi¹c czy 

pisz¹c o Dzieciêcym Zespole Tanecznym 

Rego trudno nie wspomnieæ o niezwykle 

charyzmatycznej za³o¿ycielce grupy, 

choreografce i pedagogu – Reginie Go³ek. 

Nieprzypadkowo zespó³ zyska³ nazwê od 

inicja³ów jej imienia, RE – GO - dla 

zb¹szyñskiej publicznoœci - synonimu 

uœmiechu i niekoñcz¹cej siê energii 

scenicznej.

Mateusz Basiñski

Bokserzy z jedenastu wielkopolskich i 

dwóch lubuskich klubów sportowych 

uczestniczyli w VI Memoriale Bokserskim 

im. Mariana Akonoma i Zbigniewa 

Szu³czyñskiego w Zb¹szyniu. 

 Organizatorami turnieju byli dzia³acze, 

trenerzy i piêœciarze Sekcji Bokserskiej Klubu 

Sportowego Obra Zb¹szyñ, która równie¿ 

by³a reprezentowana w memoriale. Podczas 

zawodów utalentowana zb¹szynianka 

Aleksandra Orzechowska wygra³a z Mart¹ 

Krasucka z Soko³a Pi³a. Z kolei Gracjan 

Bartczak pokona³ swojego klubowego kolegê 

Adriana Czepi¿aka, dla którego udzia³ w 

memoriale by³ debiutem na ringu. Nastêpny 

zb¹szyñski bokser Pawe³ Smêtek wygra³ 

walkê z Adrianem Kotowskim, który 

reprezentowa³ Jedi Box Zielona Góra. 

Ostatni reprezentant Obry Sebastian Daros 

by³ lepszy od £ukasza Baneckiego, który by³ 

kolejnym bokserem Jedi Box Zielona.

 Podsumowuj¹c by³ to udany wystêp 

zawodników z "Obry", którym sekundowali 

trenerzy Tomasz Bartczak i Micha³ Dominik. 

Poza debiutantem nikt nie przegra³.

 -  Po m i m o  o l b r z y m i c h  s t a r a ñ  

organizacyjnych i reklamowych zawiod³a 

tym razem zb¹szyñska publicznoœæ. Czy¿by 

boks sta³ siê nieatrakcyjny ? - zastanawia siê 

Zbigniew Akonom wiceprezes ds. boksu w 

KS Obra Zb¹szyñ - Odnosimy spore sukcesy i 

nie mieliœmy w zasadzie, komu pokazaæ 

naszych zawodników. 

 Mi³ym akcentem tej imprezy by³ pokaz 

taneczny dziewczynek z zespo³u "REGO". 

Uczestnicy zawodów po raz kolejny chwalili 

organizacjê turnieju, jako najlepsz¹ w 

Wielkopolsce. Memoria³ otworzy³ burmistrz 

Zb¹szynia Tomasz Kurasiñski. 

- Myœlimy nad zmian¹ formu³y tych zawodów, 

aby uatrakcyjniæ w przysz³ym roku o walki 

tzw. "wieczoru" z udzia³em medalistów 

mistrzostw Polski seniorów w boksie lub 

kidboxingu, a na to potrzeba dodatkowych 

œrodków – dodaje wiceprezes Obry Zb¹szyñ - 

Ju¿ na pierwszym treningu po turnieju 

pojawili siê nowi adepci, którzy rozpoczêli 

sw¹ przygodê z ta dyscyplin¹ sportu. Szkoda 

tylko, ¿e to znowu nie m³odzie¿ zb¹szyñska, 

lecz z s¹siednich miejscowoœci. Kilka walk 

tego turnieju by³o na doœæ dobrym poziomie. 

Jednak w wiêkszoœci uczestniczyli zawodnicy, 

którzy mieli na swym koncie po kilka walk. 

Dla nich udzia³ w takich zawodach to okazja 

do podniesienia swoich umiejêtnoœci.

 Zb¹szyñski memoria³ rozgrywany jest dla 

upamiêtnienia dwóch zb¹szyñskich 

trenerów. Tym razem po raz pierwszy do 

Zb¹szynia przyjechali reprezentanci Ziêtek 

Team Brzeziny i Gostyniaka Gostyñ. 

Najliczniejsz¹ ekipê 13 zawodników 

wystawi³ Boks Poznañ, póŸniej BKS Gorzów 

Wklp. 10, Sparta Z³otów 9, Sokó³ Pi³a 8, 

Polonia Leszno i Jedi Boxing Zielona Góra po. 

W zawodach uczestniczyli te¿ bokserzy z PKB 

Poznañ, Copa Cabana Konin, Zag³êbie Konin 

i Warta Œrem. 
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Byæ nowoczesnym patriot¹ 
W 94 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci 
Zb¹szyniacy zgromadzil i  s iê pod 
pomnikiem Powstañców Wielkopolskich, 
by oddaæ ho³d ¿o³nierzom walcz¹cym o 
wo lnoœæ  Pañs twa  Po l sk iego .  Do  
zgromadzonych na Placu Wolnoœci 
przemówi³ burmistrz Zb¹szynia – Tomasz 
Kurasiñski zwracaj¹c uwagê na istotê postawy 
patriotycznej we wspó³czesnej Polsce i jej rolê 
w kszta³towaniu m³odych pokoleñ. Z okazji 
11 listopada specjalny program artystyczny 
przygotowa³ zb¹szyñski recytator i poeta – 
Waldemar Chwa³kowski, który wyst¹pi³ wraz 
z córk¹ Zuzann¹ i synem Filipem. Œwiêto 
Niepodleg ³oœc i  p rezentac j¹  p ieœn i  
patriotycznych uœwietni³ tak¿e chór Pauza. Po 
krótkim koncercie wokalnym wieñce i kwiaty 
pod pomnikiem Powstañców wraz z 
b u r m i s t r z e m  Z b ¹ s z y n i a  z ³ o ¿ y l i  
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Zastêpca 
Burmistrza – Marek Orzechowski, ks. 
Mateusz Kubiak – wikariusz Parafii p.w. NMP 
Wniebowziêtej w Zb¹szyniu, Starosta 
Powiatu Nowotomyskiego – Andrzej 
Wilkoñski, a tak¿e przedstawiciele szkó³, 
jednostek OSP, zwi¹zków i zak³adów pracy z 
terenu gminy Zb¹szyñ. 
Z Placu Wolnoœci uczestnicy w towarzystwie 
Orkiestry Sza³amaje przemaszerowali do 

koœcio³a NMP Wniebowziêtej, gdzie 
odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji 
Ojczyzny. Dalsza czêœæ obchodów odby³a 
siê na placu rynku miejskiego, chêtni mogli 
w³¹czyæ siê do wspólnego œpiewania pieœni 
patriotycznych prezentowanych przez 
Zespó³ Œpiewaczy Zb¹szyñskich Seniorów, 
skosztowaæ wojskowej grochówki, a tak¿e 
wzi¹æ udzia³ w ankiecie na temat 
planowania Strategii dzia³añ inwestycyjnych 
na lata 2013-2020 w gminie Zb¹szyñ.
Mateusz Basiñski

Na pierwszym planie poczet sztandarowy Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ Zb¹szyñ

Dotacje z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

W Urzêdzie Miejskim w Zb¹szyniu odby³o siê 
szkolenie w sprawie pozyskiwania dotacji z 
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Zajêcia 
prowadzili pracownicy biura Euroregionu z 
Gubina. Zwracano uwagê na mo¿liwoœci 
jakie daje program wspieraj¹cy wspó³pracê i 
kontakty z mieszkañcami landu Saksonia. W 
zajêciach uczestniczyli dyrektorzy szkó³ i 
przedszkoli, pracownice Zb¹szyñskiego 
Cen t rum Spo r tu ,  p r zed s t aw i c i e l e  
stowarzyszeñ, so³tysi i radni. Zabrak³o 
przedstawicieli Zb¹szyñskiego Centrum 
Kultury. Gmina Zb¹szyñ posiada umowê 
potwierdzaj¹c¹ wolê wspó³pracy z gmin¹ 
Schleife, po³o¿on¹ w obszarze wsparcia 
objêtym programem Polaka - Saksonia. 
Szczególnie w dziedzinie kultury ludowej, 
obie gminy posiadaj¹ wiele osi¹gniêæ i 
doœwiadczeñ, które z powodzeniem mo¿na 

rozwijaæ dziêki wspó³pracy i sporemu 
dofinansowaniu z funduszy unijnych. 
Przypomnijmy, ¿e mo¿na uzyskaæ 
dofinansowanie siêgaj¹ce ok. 60 tys. z³. Na 
wsparcie finansowe mo¿e liczyæ np. 
corocznie organizowana Biesiada KoŸlarska.
Pada³y te¿ konkretne pomys³y ze strony 
dyrektorek szkó³, które zamierzaj¹ znaleŸæ 
par tnersk ie  p lacówki  w Saksoni i .  
Stowarzyszenie z N¹dni zamierza siêgn¹æ po 
dotacjê na organizacjê kolejnego œwiêta 
kowali. Trzeba dodaæ, ¿e w poszukiwaniu 
partnerów pomoc¹ s³u¿¹ pracownicy biura 
Euroregionu. W przypadku projektów, 
których realizacja mia³aby nast¹piæ w 
okresie wiosenno - letnim 2013 roku, 
wymagan¹ dokumentacje nale¿a³oby 
przygotowaæ jeszcze w tym roku.

Spotkanie z poezj¹
    W listopadzie bibliotekê odwiedzi³ 
Zespó³ Œpiewaczy Zb¹szyñskich Seniorów. 
Tradycyjnie ju¿ odby³o siê „Jesienne 
spotkanie z poezj¹”. Tym razem uczestnicy 
recytowali i s³uchali wierszy Wis³awy 
Szymborskiej, poetki i eseistki, laureatki 
literackiej nagrody Nobla za rok 1996.
  Uczestników spotkania przywita³a 
kierownik placówki Barbara Kostyra, która 
przedstawi³a sylwetkê poetki. Tradycyjnie 
jako pierwsza rozpoczê³a czytanie poezji, a 
po niej seniorzy.  Jesienny wieczór umila³y 
wspólnie œpiewane pieœni  z repertuaru 
zespo³u przy akompaniamencie na 
akordeonie p. Reginy Go³ek. Podczas 
wspólnych rozmów, wspomnieñ i zabaw 
uczestnicy  czêstowali siê kaw¹, herbat¹ oraz 
s³odyczami. Goœciem spotkania by³ burmistrz 
Tomasz Kurasiñski, który w³¹czy³ siê w 
recytowanie poezji i wspólne œpiewanie. 
   Jak zwykle podczas corocznych spotkañ z 
seniorami czas nam szybko up³yn¹³ w 
serdecznej, mi³ej i sympatycznej atmosferze. 
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Medale „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”
Onos³awa Szulczyk oraz pañstwo Gabriela i 
Jerzy Obst zostali nagrodzeni medalami 
„Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”. Podczas 
sesji Rady Miejskiej, która odby³a siê w 
ostatni¹ œrodê 28 listopada 2012 roku, 
burmistrz Zb¹szynia – Tomasz Kurasiñski, 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej – Marek 
Furman a tak¿e Komendant Rejonowej 
Komendy Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu – 
pp³k Czes³aw Bogucki nagrodzili srebrnymi 
medalami rodziców, których synowie 
zawodowo pe³nili s³u¿bê wojskow¹. 

 Podczas œrodowej sesji podziêkowania 
z³o¿ono tak¿e Pani Dorocie Michalczak, 
która znalaz³a siê na liœcie 100 aktywnych 
Obywatelek Wielkopolski. Docenione 
zosta³o przede wszystkim zaanga¿owanie 
Pani Doroty w organizowanie regularnych 
akcji poboru krwi na terenie gminy Zb¹szyñ.

Œpieszmy siê kochaæ Polskê… nie tylko od œwiêta
Pod tak wyrazistym tytu³em uczniowie 
zb¹szyñskiego gimnazjum wraz z 
Zespo³em Œpiewaczy Zb¹szyñskich 
Seniorów przygotowali wieczornicê 
patriotyczn¹. W poniedzia³ek, 12 listopada 
2012 roku,  w ramach obchodów 
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, 
gimnazjaliœci zaprezentowali poetyckie 
wspomnienie d³ugiej drogi Narodu Polskiego 
do wolnoœci. Wieczornicy wyre¿yserowanej 
przez szkolnych pedagogów - Anetê Nazimek 
oraz Agnieszkê Stacheck¹ towarzyszy³o tak¿e 
wspólne œpiewanie pieœni patriotycznych. 
Œpiewem Zespo³u Seniorów oraz licznego 
chóru zgromadzonej na wieczorze 
publicznoœci dyrygowa³a Maria Leœnik – 
dyrektor Gimnazjum w Zb¹szyniu.  
Mateusz Basiñski

XX-lecie Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stefana Garczyñskiego
Przebojowa, magiczna noc czeka³a goœci 
przyby³ych w niedzielê 25 listopada na 
uroczysty koncert w sali Zb¹szyñskiego 
Centrum Kultury. Zespó³ Szkól nr 1 im. 
Stefana Garczyñskiego w Zb¹szyniu œwiêci³ 
20-lecie istnienia szko³y w sposób nietypowy, 
ale trudno by³oby o lepszy, jeœli siê na tym 
koncercie by³o. Widownia pêka³a w szwach. 
Wita³ nas w drzwiach sam wojewoda Stefan 
Garczyñski z szanown¹ ma³¿onk¹ i osobistym 
sekretarzem. Na stoliczkach kawa, herbata, 
ciastka. Kawiarniany gwar przyby³ych bardzo 
wa¿nych goœci: z instytucji wspieraj¹cych 
szko³ê,  samorz¹dowców, rodziców, 
absolwentów, uczniów liceum. Znajomych, 
przyjació³, sponsorów. Wszystkich, którym 
Garczyñski nie jest obojêtny. Do sto³u podaj¹ 
uczennice i uczniowie - oni od kilku godzin 
przygotowuj¹ uroczystoœæ, by ka¿dy poczu³ 
siê wyj¹tkowo. Licealiœci z Klubu Filmowego 
w pogotowiu – bêd¹ wyœwietlaæ z 
projektorów fragmenty ró¿nych filmów: od 

„Ró¿owej Pantery” i „Shreka” a¿ do 
„Œniadania u Tiffany’ego”, „Pulp fiction” i 
„Love story”. Na scenie muzycy – 
uczniowie, absolwenci, przyjaciele. 
Czekamy na wyj¹tkowy seans. Pierwsze 
takty muzyki i ju¿ wiemy, ¿e poziom 
artystyczny nie przestanie nas zadziwiaæ do 
koñca. Aran¿acje muzyczne i wokalne 
najwy¿szego lotu. Swoboda i wdziêk. 
Uzdolnieni niezwykle m³odzi ludzie 
wprowadzaj¹ nas w krainê filmu, uwodz¹, 
bawi¹, porywaj¹, œpiewaj¹c „Pretty 
Woman” ,  „S i edem ¿yczeñ”  a lbo  
mistrzowsko wzruszaj¹ w „My Heart will go 
on” czy piosenk¹ z filmu „Pocahontas”. 
Fenomenalne „Soplicowo” w wykonaniu 
znanej w œrodowisku trójki absolwentek. 
Dramatyczna „Dumka na dwa serca”. Albo 
solówka gitarowa z „Ojca Chrzestnego” czy 
akordeon w aran¿acji Libertanga Astora 
Piazzolli z „Frantica”. Ka¿dy z dwudziestu 
przebojów wyj¹tkowy.

Przez ponad godzinê unieœliœmy siê kilka 
centymetrów nad ziemiê i niemi³o nam by³o 
wychodziæ na listopadow¹ noc. Jedynie 
przeczucie, ¿e licealiœci - zarówno uczniowie 
i absolwenci – tej klasy daj¹ nam gwarancjê, 
¿e prawdziwa sztuka obroni siê sama, jeœli ma 
takich ambasadorów. Poniewa¿ racjê mia³ 
Stefan Garczyñski, patron zb¹szyñskiego 
liceum, pisz¹c: „Gdyby miano wiêksze 
staranie w edukacji dzieci, by³by kraj obfitszy i 
bogatszy”.

(tekst: Anita Rucioch-Go³ek)
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Przybywa utwardzonych dróg
Ponad 1,5 kilometra dróg utwardzonych 
powstanie do koñca 2012 roku.
Dobiegaj¹ koñca kolejne zadania zwi¹zane 
przebudow¹ dróg na terenie gminy Zb¹szyñ. 
W chwili obecnej zakoñczone zosta³y ju¿ 
prace dotycz¹ce: 
1. Ulicy Jacentego Janka w Zb¹szyniu, gdzie 
zosta³a wykonana droga z trzech rzêdów p³yt 
na odcinku 967 metrów. Na powy¿sz¹ 
inwestycjê Gmina Zb¹szyñ pozyska³a 
dofinansowanie w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z 
bud¿etu pañstwa. Dodatkowo firmy Balda 
Sp. z o. o. oraz Spó³dzielnia Us³ug Rolniczych 
przekaza³y materia³ budowlany o ³¹cznej 
wartoœci ok. 70 tys. z³. 2. Ulicy Wawelskiej w 
Przyprostyni, która zosta³a przebudowana na 
odcinku 155 metrów. 3. Ulicy Œwiêtojañskiej 
w Przyprostyni ,  gdzie zakoñczono 
przebudowê drogi na odcinku 38 metrów. 4. 
Ulicy Ksiêdza Wawrzyniaka w Zb¹szyniu, 
która zosta³a przebudowana na odcinku 94 
metrów. 5. Ulicy Spacerowej w Zb¹szyniu, 
która zosta³a przebudowana na odcinku 127 
metrów. 6. Ulicy Polnej w Zb¹szyniu, która 

zosta³a przebudowana na odcinku 57 
metrów. 
Dodatkowo do koñca roku zostanie 
wykonana przebudowa Ulicy Kolejowej w 
Zb¹szyniu - na odcinku 112 metrów, 
ponadto w miejscowoœci Strzy¿ewo przy 
œwietlicy wiejskiej wyremontowano plac 

manewrowy, tworz¹c m.in. funkcjonalne 
miejsca postojowe.
Wiêkszoœæ z wymienionych zadañ nie zosta³a 
by zrealizowana bez pomocy i wsparcia 
finansowego mieszkañców naszej gminy, za 
co jeszcze raz serdecznie dziêkujemy.
Monika Tobo³a

Odpady komunalne w nowym systemie 
D l a c z e g o   p o w s t a ³ y  Z w i ¹ z k i  
Miêdzygminne? Rozwój spo³eczno-
gospodarczy po 1989 roku i wymagania 
bêd¹ce konsekwencj¹ akcesji Polski do Unii 
Europejskiej stworzy³y bazê do podjêcia 
zdecydowanych dzia³añ na rzecz ochrony 
œrodowiska naturalnego na wszystkich 
szczeblach administracji. Gospodarka 
odpadami komunalnymi, jako istotny 
element tej polityki równie¿ podlega coraz 
nowoczeœniejszym regulacjom prawnym, 
które nak³adaj¹ nowe obowi¹zki tak¿e na 
samorz¹dy.  Odpowiedzi¹ na te nowe 
wymagania  jest koncepcja wspólnego 
dzia³ania wielkopolskich gmin skupionych 
wokó³  Reg iona lnych Ins ta lac j i  do  
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK). Dla gmin zrzeszonych w Zwi¹zku 
Miêdzygminnym „Centrum Zagospo-
darowania Odpadów SELEKT” z siedzib¹ 
Czempiniu oraz Zwi¹zku Miêdzygminnego 
„OBRA” w Wolsztynie tak¹ instalacj¹ jest 
oddany do u¿ytku w lipcu 2011r. zak³ad w 
Piotrowie Pierwszym. Zgodnie z regulacjami 
prawnymi,  idea wysokowydajnego 
recyklingu odpadów ma byæ  wcielona w 
¿ycie  przez organizacjê sieci lokalnych, 
nowoczesnych centrów zagospodarowania 
odpadów. I taki w³aœnie status posiada 
instalacja w Piotrowie Pierwszym. 
Oprócz uruchomienia RIPOK – u nasze 
Zwi¹zki  realizuj¹ szereg innych zadañ, z 
których  najwa¿niejsze z to: zbudowanie 
spójnego, wydajnego i optymalnego w 
kontekœcie kszta³towania wysokoœci op³aty za 
gospodarowanie odpadami, systemu 
gospodark i  odpadami  w gminach  

c z ³ onkowsk i ch ,  po l e ga j ¹ cego  na  
zorganizowaniu odbierania i przetwarzania 
odpadów komunalnych w zamian za 
uiszczan¹ przez mieszkañców powszechn¹ 
„op³atê œmieciow¹”; tworzenie  w³aœciwego 
klimatu spo³ecznego dla proekologicznych 
dzia³añ w zakresie gospodarki odpadami 
przez realizacjê programów edukacji 
ekologicznej propaguj¹cych w³aœciwe 
zachowania spo³eczne.
Podejmowane dzia³ania przez oba zwi¹zki 
musz¹ zmierzaæ do unowoczeœnienia i 
racjonalizacji systemu gospodarowania 
odpadami sta³ymi, w tym do ograniczania 
iloœci sk³adowanych odpadów. G³ównym 
celem jest wypromowanie takich zachowañ 
naszych mieszkañców, które pozwol¹ z 
powodzeniem realizowaæ  priorytety 
postêpowania z odpadami,  a które 
uszeregowaæ mo¿na wed³ug wa¿noœci: 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
ograniczanie iloœci odpadów, zapewnienie 
odzysku odpadów, unieszkodliwianie 
odpadów, sk³adowanie na sk³adowisku, 
pozosta³oœci z procesu przetwarzania w 
RIPOK -  u .  Wa¿nym efektem w 
funkcjonowaniu przyjêtego systemu jest 
osi¹gniêcie wymaganych prawem a przyjête 
przez Polskê w traktacie akcesyjnym 
poziomy odzysku. Dziêki nowemu 
systemowi nie bêdzie „op³acaæ siê” 
wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór 
odpadów wszyscy mieszkañcy uiszczaæ 
bêd¹ op³atê opart¹ na okreœlonej przez 
Zwi¹zek podstawowej stawce, a  osoby 
segreguj¹ce odpady, bêd¹ p³aciæ wg stawki 
obni¿onej ! Zatem „ekologiczni” zap³ac¹ 
mniej!

Konkurs historyczny
Tajemnicê naszej  kolejnej  zagadki  
historycznej odkry³a Dorota Michalczak ze 
Zb¹szynia. Na fotografii zamieszczonej w 
p i ¹ t ym numerze  „Zb¹ s zyn i an ina”  
znajdowa³a siê siê kapliczka z Przychodzka.

 Poni¿ej zamieszczamy zdjêcie kolejnej 
zagadki historycznej. Pytanie brzmi gdzie 
zrobion¹ ta fotografiê oraz co znajdowa³o siê 
w tym miejscu. Autorzy najbardziej 
precyzyjnej odpowiedzi, mog¹ liczyæ na 
kolejn¹ nagrodê ksi¹¿kow¹. Odpowiedzi 
nale¿y wysy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres 
zbaszynianin@zbaszyn.eu, z podaniem 
swych danych osobowych. Jednoczeœnie 
zapraszamy do nadsy³ania propozycji 
konkursowych, które opublikujemy w 
kolejnych wydaniach Zb¹szynianina. 
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Aktywnym ¿yje siê lepiej–obs³uga komputera dla ka¿dego
Pod has³em „E-Aktywnym ¿yje siê lepiej” w 

ostatni¹ niedzielê, 28 paŸdziernika 2013 

r o k u ,  z a k o ñ c z y ³ o  s i ê  s z k o l e n i e  

komputerowe dla mieszkañców wsi 

Chroœnica, Nowy Dwór i Przyprostynia. 

Kurs  obejmuj¹cy 28 godzin zajêæ 

t e o r e t y c z n o - p r a k t y c z n y c h  z o s t a ³  

sfinansowany ze œrodków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, w ramach dzia³ania 

413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju 

dla ma³ych projektów, tj. operacji, które 

odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy 

w ramach dzia³añ Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê 

do osi¹gniêcia celów tej osi, Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. W zajêciach trwaj¹cych od po³owy 

maja udzia³ wziê³o 40 mieszkañców naszej 

gminy, pod czujnym okiem instruktora – 

Marcina Kaczmarka uczestnicy zapoznali siê 

nie tylko z obs³ug¹ oprogramowania oraz 

Internetu, ale tak¿e z wykorzystywaniem 

komputera do sprawniejszego realizowania 

zadañ wynikaj¹cych z codziennych 

obowi¹zków. Podczas niedzielnego 

spotkania œwiadectwa ukoñczenia szkolenia 

wrêczy³ burmistrz Zb¹szynia – Tomasz 

Kurasiñski. Partnerami organizacji kursu by³o 

Stowarzyszenie Rozwoju „Aktywna Wieœ” w 

Chroœnicy, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w 

Przyprostyni, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Nowy Dwór oraz Urz¹d Miejski w 

Zb¹szyniu. Szkolenie ukoñczyli:Józef 

Baszko, Justyna Buda,onika Chwa³kowska, 

Stanis³aw Dominik, Dariusz Golczak, Renata 

Golczak,  £ucja  Górna,  Kazimiera 

Grzeœkowiak, Ryszard Grzeœkowiak, 

Magdalena Hirte, Jêdrzej Kaczmarek, Marek 

Kie³piñski, Wanda Kleimann, Gabryela 

Klemke, Józef Klemke, Gabriela Krupa, 

Miros³awa Kukurowska, Krystyna Kwaœna, 

Halina £odyga, Andrzej Michalszczak, 

Ma³gorzata Michalszczak, Anna Mochort, 

Tadeusz Mochort, Agata Nowaczyk, Grzegorz 

Nowaczyk, Alicja Nowak, Bogumi³a Nowak, 

Mariusz Nowak, Jadwiga Piosik, Hieronim 

Piter, Maria Po³omka, Krzysztof Stachecki, 

Leonard Szulz, Hilary Szutta, Robert Szutta, 

Halina Œliwa, Irena Walda, Ewa Winiarz, 

Halina Woœko i Barbara Zawistowska. 

Filharmonia Folkloru Polskiego w Zb¹szyniu 
Dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej I 
stopnia im. S. Moniuszki w Zb¹szyniu – 
Julita Skowroñska podpisa³a z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
Bogdanem Zdrojewskim umowê dotycz¹c¹ 
budowy Filharmonii Folkloru Polskiego w 
Zb¹szyniu. W ostatni pi¹tek, 30 listopada 
2012 roku, podczas spotkania z ministrem, 
nowej kierowniczce zb¹szyñskiej placówki 
towarzyszyli burmistrz Zb¹szynia – Tomasz 
Kurasiñski oraz Pose³ na Sejm RP – Jakub 
Rutnicki, dziêki których staraniom projekt 
stworzenia filharmonii znalaz³ siê wœród 13 
inwestycji finansowanych przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo 
kulturowe” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Œrodowisko. 
Blisko 12 milionów dla Gminy Zb¹szyñ
 Wyniki  konkursu zosta³y przedstawione 26. 
lipca 2012 roku na konferencji prasowej w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. „Filharmonia Folkloru 
Polskiego w Zb¹szyniu” – rozbudowa i 
przebudowa szko³y muzycznej o salê 
koncertow¹, pomieszczenia dydaktyczne i 
warsztaty to zadanie, na które dziêki 
wytrwa³ej i spo³ecznej pracy wielu 
z a p a l e ñ c ó w,  w  t y m  s z c z e g ó l n i e  
zb¹szyñskiego samorz¹du uda³o siê pozyskaæ 
11 717 826,26 z³, w tym 9 960 152,31 z³ ze 
œrodków Unii Europejskiej. Wielogodzinne 
spotkania, konsultacje i wreszcie prace 
administracyjne zespo³u projektowego 

wspieranego merytorycznie przez Pos³a 
Jakuba Rutnickiego, przynios³y wymierny 
efekt w postaci 2 miejsca w kraju na liœcie 
o c e n i o n y c h  w n i o s k ó w  p o d c z a s  
wspomnianego naboru wniosków oraz 
olbrzymich jak na zb¹szyñskie warunki 
œrodków pomocowych.
Unikalna edukacja
 Wartym podkreœlenia jest fakt, ¿e na terenie 
województwa wielkopolskiego i lubuskiego 
funkcjonuje ³¹cznie ok. 40 placówek o 
podobnym charakterze, jednak¿e ¿adna nie 
oferuje adeptom zdobycia umiejêtnoœci gry 
na KoŸle oraz nauki jego budowy. Projekt 
jest równie¿ unikalny w skali kraju oraz 
Europy, gdy¿ zaplanowane dzia³ania 
dotycz¹ m.in. powstania warsztatów 
budowy instrumentów ludowych, gdzie 
bêd¹ przekazywane tajniki budowy koz³ów, 

mazanek, sierszeñków – co umo¿liwi 
poznawanie w³asnego regionu - w tym 
muzycznego dziedzictwa kulturowego - jako 
czêœci Polski i zjednoczonej Europy. 
Dodatkowo opanowanie nowego i  
unikalnego zawodu przez m³odzie¿ 
uczêszczaj¹c¹ do szko³y muzycznej da szansê 
na utworzenie sta³ego i dobrze p³atnego 
miejsca pracy w przysz³oœci dla osób o 
o d p o w i e d n i c h  p r e d y s p o z y c j a c h  i  
umiejêtnoœciach zdobytych dziêki realizacji 
niniejszego projektu. Przed nami wiele 
miesiêcy odpowiedzialnej pracy nad 
realizacj¹ bardzo wa¿nego dla zb¹szyñskiej 
spo³ecznoœci zadania. Wierzymy, ¿e po jego 
zakoñczeniu mieszkañcom Zb¹szynia i 
okolicznych miejscowoœci nowy obiekt 
bêdzie s³u¿y³ przez wiele d³ugich lat.
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 Uroczyste otwarcie „K³adki koŸlarzy”
 Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê na 
Rynku Miejskim, dla zebranych mieszkañców 
wyst¹pi³ zespó³ MultiVisual prezentuj¹cy 
uk³ady œwietlno-laserowe. Zimowa aura 
zaostrzy³a apetyt na przygotowan¹ dla 
publicznoœci grochówkê i zupê rybn¹, a 
Œwiêty Miko³aj przechadzaj¹cy siê po Rynku 
Miejskim dla ka¿dego dziecka znalaz³ w 
swoim worku coœ s³odkiego. Wieczór 
miko³ajkowy sta³ siê równie¿ okazj¹ do 
zaprezentowania iluminacji œwi¹tecznych 
miasta. 
Kalendarium budowy
- 04.07.2011 - Odmowa wydania decyzji o 
œrodowiskowych uwarunkowaniach dla tej 
inwestycji ze wzglêdu na to, ¿e inwestycja nie 
kwalifikuje siê do przedsiêwziêæ mog¹cych 
zawsze znacz¹co lub potencjalnie znacz¹co 
oddzia³ywaæ na œrodowisko. 18.07.2011 – 
Uzgodnienie z Wielkopolskim Zarz¹dem 
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu, 
Inspektorat Nowy Tomyœl. 26.07.2011 - 
Gmina wyst¹pi³a o wydanie pozwolenia 
wodno-prawnego na przebudowê k³adki, a w 
dniu 11.10.2011 r zosta³o wydane 
pozwolenie wodno-prawne. 29. 11.2012 - 
Uzyskano pozwolenie na budowê: 
„Przebudowa k³adki pieszo-rowerowej przez 
rzekê Obrê. 11.06.2012 Uzyskano 
pozwolenie na dojœcie do k³adki (od 
przepompowni do k³adki). 01.06.2012  
Zg³oszenie dojœcia do k³adki od strony szko³y i 
d o j œ c i e  o d  s t r o n y  m u z e u m  d o  
przepompowni. 21 06.2012 Podpisano 

dok. ze str. 1

umowê na wykonanie robót. 04.07.2012 - 
Wprowadzono na budowê, prace mog³y siê 
zacz¹æ jednak po 14 sierpnia, ze wzglêdu na 
Naturê 2000. Wstêpnie roboty mia³y siê 
zakoñczyæ do 30 wrzeœnia, jednak termin 
zosta³ przed³u¿ony do 30 listopada. 
Powodem by³a potrzeba powtórzenia 
próbnego obci¹¿enia w okresie 21 dni od 
momentu wbicia pali, za³o¿enie reperów 
roboczych i obserwacjê osiadañ oraz 
obci¹¿enie podpór nasypem, minimum dwa 
miesi¹ce od momentu wbicia pali.
K³adka w liczbach
- Ca³kowita d³ugoœæ 35 m, belka 
j ednop r zê s ³ owa ,  wo lnopodpa r t a ,   
przyczó³ki k³adki posadowiona na palach 
¿elbetowych wbijanym o przekroju 30 x 30 

cm i d³ugoœci 9,0 m, na ka¿d¹ podporê 6 szt. 
pali. Szerokoœæ ci¹gu 2,5 m, od cmentarza 
droga o szerokoœci 3,70 m. Skarpy, 
przeciwskarpy i sto¿ki przyczó³ków zosta³y 
ob³o¿one warstw¹ ziemi urodzajnej i obsiane 
traw¹. Przy moœcie zamontowano balustrady. 
Odwodnienie pomostu odbywa siê sposób 
naturalny przez a¿urowy pomost. 
Zagospodarowanie terenów s¹siednich
Dziêki wsparciu Lokalnej Grupy Dzia³ania 
Regionu Koz³a uda³o siê pozyskaæ dotacjê na 
budowê slipu i wiaty dla kajakarzy, która 
powstanie obok k³adki nad brzegiem do 
strony Rynku. Podczas otwarcia k³adki 
burmistrz Zb¹szynia og³osi³ konkurs na 
pomys³ zagospodarowania przyleg³ego 
terenu, miêdzy cmentarzem rzek¹ Obr¹. 

Listy wolnoœci
Moc kartki papieru czyli Maraton Pisania 
Listów Amnesty International 2012 w 
Zb¹szyniu. Maraton Pisania Listów Amnesty 
International odbywa siê co roku w okolicach 
10 grudnia, czyli dnia na który przypada 
Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka. 
Akcja ta, która jest pomys³em Polaków, od 
kilkunastu lat jest realizowana na ca³ym 
œwiecie. Cel jest prosty i bardzo wa¿ny- 
napisaæ jak najwiêcej listów w sprawie ludzi, 
których prawa cz³owieka s¹ ³amane. 
Samorz¹d Uczniowski Zespo³u Szkó³ nr 1 w 
Zb¹szyniu wraz ze swoj¹ opiekunk¹ w dniach 
8 – 9 grudnia w murach swojej szko³y 
zorganizowali Maraton Pisania Listów.
Kilkuletnia tradycja
Jak co roku akcja rozpoczê³a siê w sobotê o 
godz. 18 natomiast koniec by³ przewidziany 
na godzinê 12 w niedzielê. Pó³ godziny 
wczeœniej uczniowie z Samorz¹du wraz ze 
swoj¹ opiekunk¹ pojawili siê na Rynku, aby 
wypuœciæ w niebo 13 lampionów na znak 
solidarnoœci tegorocznego Maratonu. Po 
godzinie 18 zaczêli schodziæ siê uczniowie 
wœród nich znaleŸli siê zesz³oroczni 
maratoñczycy, jak równie¿ uczniowie z klas 
pierwszych. Nie zabrak³o równie¿ 
absolwentów. 

13 uwiêzionych
 W tym roku akcja mia³a pomóc 13 osobom 
w obronie, których pisano listy. Wœród nich 
znalaz³ siê: Aleœ Bialacki (Bia³oruœ), Gao 
Zhisheng (Chiny), Narges Mohammadi 
(Iran), Pussy Riot (Rosja), Hussain Almerfedi 
(wiêzieñ Guantanamo), Chiou Ho- shun 
(Tajwan), Maria Franco (Gwatemala), Azza 
S u l e i m a n  ( E g i p t ) ,  J u a n  H e r r e r a  
(Dominikana), Girifna (Sudan), rodziny z 
ulicy Coastei (Rumunia), mieszkañcy miasta 
Tawarga (Libia), spo³ecznoœæ Bodo (Nigeria). 
Listy do polityków i skrzywdzonych. Listy 
kierowano do przywódców i ambasadorów 
pañstw, w których ³amie siê prawa tych 
ludzi. W niektórych listach m³odzie¿ 
poprosi³a o sprawiedliwe i ludzkie 
traktowanie wiêŸniów, a od niektórych 
wrêcz  ¿¹dano  na tychmia s towego  
zwolnienia bezkarnie wiêzionych. Wiele 
uczniów pisa³o równie¿ listy bezpoœrednio 
do pokrzywdzonych i to w ich jêzyku 
ojczystym lub angielskim. W tych listach 
znalaz³o siê mnóstwo ciep³ych s³ów 
wsparcia i pokrzepienia oraz informacji o 
tym, ¿e s¹ na œwiecie ludzie, którzy o nich 
myœl¹ i walcz¹ ich sprawie.
Kolejny rekord - ponad 1500 listów
Oficjalnie maraton zakoñczy³ siê o godzinie 
12.00, po tej godzinie ju¿ nikt nie pisa³. 
Organizatorzy zabrali siê za uk³adanie i 

pakowanie listów. Oczywiœcie nasi dzielni 
maratoñczycy pobili swój zesz³oroczny 
rekord 1245 listów. W tym roku uczniowie 
napisali 1556 listów. Rekordzistka napisa³a 
150 listów, by³a ni¹ uczennica klasy 3 Liliana 
Brud³o. Jak widaæ tegoroczny Maraton 
Pisania Listów w Zb¹szyniu nale¿y do 
udanych. Przerós³ nawet oczekiwania 
organizatorów, którzy nie spodziewali siê tylu 
napisanych listów. Smuci w tym wszystkim 
tylko postawa mieszkañców Zb¹szynia. To, ¿e 
pomimo plakatów, które uczniowie 
rozwiesi l i ,  zaproszeñ skierowanych 
bezpoœrednio do radnych naszego miasta, 
informacji podanej przez ksiêdza podczas 
mszy. Nie znaleŸli siê w naszym mieœcie 
ludzie dobrej woli, którzy mieliby otwarte 
serca na cierpienie i nieszczêœcia innych 
ludzi. Przecie¿ napisanie jednego krótkiego 
listu to tak niewiele, a mo¿e uratowaæ ludzkie 
¿ycie. Uwa¿am, ¿e podczas tej akcji m³odzie¿ 
zawstydzi³a doros³ych mieszkañców naszego 
miasta. Marta Misiewicz
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Biegacze podsumowali sezon

wziê³a udzia³ rekordowa iloœæ mi³oœników 
rekreacyjnego i szybszego przemieszczenia 
siê o w³asnych nogach. W gminie Zb¹szyñ 
ca³y czas przybywa chêtnych do biegania i 
co raz wiêcej osób chce to robiæ wspólnie, 
bior¹c udzia³ w ró¿nych zawodów. Zreszt¹ 

Zb¹szyñscy biegacze z TKKF £abêdŸ, 
podsumowali tegoroczny sezon. „Drugi 
Bieg Podsumowuj¹cy sezon”, to ju¿ cykliczna 
impreza rekreacyjna organizowana przez 
Klub Biegacza TKKF £abêdŸ w Zb¹szyniu. W 
tej ostatniej tegorocznej imprezie biegowej 

okazji do wspólnego pokonywania kolejnych 
kilometrów równie¿ przybywa. 
Impreza „II Bieg podsumowuj¹cy sezon” 
zorganizowana przez Klub Biegacza TKKF 
„£abêdŸ” mog³a siê dobyæ dziêki wsparciu 
Gminy Zb¹szyñ. Anita Rucioch-Go³ek

Miko³ajkowe wieloboje sprawnoœciowe 
W œrodê 5 grudnia hala sportowa 
„ Z b ¹ s z y n i a n k a ” z a p e ³ n i ³ a  s i ê  
najm³odszymi mieszkañcami naszej gminy. 
W tym dniu odby³ siê miko³ajkowy wielobój 
sprawnoœciowy. Udzia³ w nim wziê³y 
placówki, które prowadz¹ oddzia³y zerowe, 
klasy I-III nauczania pocz¹tkowego i w tym 
roku po raz drugi równie¿ grupy piêciolatków 
z naszej gminy. 
Samorz¹d lokalny reprezentowa³ Sekretarz 
Gminy Marek Nyækowiak. Poniewa¿ by³ to 
turniej miko³ajkowy nie zabrak³o w nim Œw. 
Miko³aja, który bawi³ siê wspólnie z 
najm³odszymi, wrêcza³ nagrody i czêstowa³ 
dzieci s³odyczami. Impreza rozpoczê³a siê od 
wspólnej rozgrzewki, któr¹ w rytm muzyki 
poprowadzi ³a  Roksana Bar tczak z  
gimnazjalnego zespo³u cheerleaderek. Po 
niej dzieci z przedszkola Lipowy Zak¹tek 
przedstawi³y prezentacjê piosenek o 
miko³aju. Wolontariuszki ze zb¹szyñskiego 
liceum przebrane za miko³ajki sprawowa³y 
opiekê na uczestnikami podczas trwania 
ca³ych zwodów. W turnieju wykorzystywano 
du¿¹ iloœæ ró¿norodnego sprzêtu sportowego. 
N a d  s z y b k i m  i  p r a w i d ³ o w y m  
przygotowywaniem kolejnych konkurencji 
czuwa³a obs³uga techniczna, tak¿e z 
Garczyñskiego. 
Dru¿yny w zale¿noœci od wieku sk³ada³y siê z 
8 lub 12 zawodników. W sumie udzia³ w nich 
wziê³o 13 zespo³ów czyli blisko 150 
uczestników. Przy tak du¿ej liczbie 
uczestników konieczna by³a szeroko 
rozumiana pomoc. Jak zawsze w takich 
imprezach niezawodni  okazal i  s iê  
nauczyciele wychowania fizycznego ze 

zb¹szyñskich szkó³. Emocje by³y bardzo 
du¿e. Na widowni oprócz kolegów i 
kole¿anek zasiedli równie¿ najm³odsi 
sympatycy sportu i rekreacji – dzieci z 
przedszkoli, zerówek i szkó³ naszej gminy 
wraz z opiekunkami i rodzicami, którzy 
g³oœno zachêcali wszystkich do rywalizacji.
W programie zawodów znalaz³y siê ciekawe 
konkurencje, miedzy innymi takie jak: 
slalom z miot³¹ i kr¹¿kiem do unihokeja, tory 
przeszkód, kopniêcie pi³ki palantowej  do 
bramki od unihokeja, rzut trampkiem do 
kosza wiklinowego, zbieranie pi³eczek do 
tenisa sto³owego. 
Sama rywalizacja sportowa nie by³a jednak 
najwa¿niejsza. Cieszy uœmiech na twarzy 
uczestników i zadowolenie opiekunów, 
którzy  w przygotowanie swoich 

podopiecznych w³o¿yli wiele pracy. W czasie 
zawodów prowadzone by³y dodatkowe 
konkursy z nagrodami dla uczestników i 
kibiców. Na koniec zawodów oprócz 
s ³ o d y c z y  i  d y p l o m ó w ,  k a ¿ d y  
uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy medal. 
Organizatorami turnieju byli: Zb¹szyñskie 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji i 
Przedszkole Lipowy Zak¹tek. 

Poprzedniego dnia odby³y siê podobne 
zawody w kategorii dzieci i m³odzie¿y ze 
o œ r o d k ó w  s p e c j a l n y c h .  Z o s t a ³ y  
zorganizowane przez Specjalny Oœrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Zb¹szyniu i 
Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki i 
Rekreacji w Zb¹szyniu. 

Tomasz Szczechowicz
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Stra¿acy profesjonaliœci
Stra¿acy z OSP Zb¹szyniu posiadaj¹ 
nowoczesne wyposa¿enie i odpowiednie 
umiejêtnoœci. Jednostka Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Zb¹szyniu powsta³a w 1904 roku. 
W za³o¿eniu jest przygotowana do likwidacji 
zdarzeñ ró¿nego typu. Oprócz po¿arów 
podejmujemy dzia³ania zwi¹zane z 
ratownictwem technicznym, medycznym, 
wodnym i  ekologicznym. Na wyposa¿eniu 
naszej jednostki znajduj¹ siê 3 samochody 
ratowniczo – gaœnicze. Ka¿dy z nich ma swoje 
specyficzne przeznaczenie: jeden typu 
lekkiego – Fort Transit z 2007 roku oraz dwa 
typu œredniego Man z 2009 roku i Star z 2005 
roku. Oprócz tego posiadamy 2 przyczepy, 
jedna z pontonem z silnikiem spalinowym, 
druga z ³odzi¹ aluminiow¹ z silnikiem 
elektrycznym. 
Do dzia³añ gaœniczych, szczególnie wewn¹trz 
pomieszczeñ, wyje¿d¿aj¹ dwa wozy Ford i 
Man, do du¿ych po¿arów, szczególnie 
zewnêtrznych, wyje¿d¿aj¹ Man i Star. Na 
samochodzie Ford zainstalowane jest 
specjalistyczne urz¹dzenie powerjet, dziêki 
któremu mo¿liwe jest gaszenie po¿arów 
wewn¹trz budynków, bez nadmiernego 
zalania pomieszczeñ i  tym samym bez 
wyrz¹dzenia dodatkowych szkód. Samochód 
Man posiada napêd na 4 ko³a wiêc nadaje siê 
tak¿e do jazdy w trudnych warunkach, po 
drogach leœnych, polnych nierzadko 
piaszczystych i grz¹skich. Samochód Star 
wyposa¿ony jest tak¿e w specjalistyczne 
urz¹dzenia do ratownictwa drogowego, i 
wykorzystywany jest równie¿ podczas 
wypadków drogowych, których jest coraz 
wiêcej. 
Ochrona ratowników
Nieodzownym sprzêtem wykorzystywanym 
podczas po¿arów s¹ aparaty oddechowe na 
sprzê¿one powietrze, chroni¹ce ratownika 
przed zaczadzeniem oraz oparzeniem 
górnych dróg oddechowych. W dzia³aniach 
ratowniczych szczególnie w ratownictwie 
drogowym wykorzystywane s¹ narzêdzia 
hydrauliczne tj. zestaw kombi (no¿yco – 
rozpieracz marki Holmatro oraz zestaw ciê¿ki 
marki Weber Hydraulik, w sk³ad którego 
wchodz¹ no¿yce, rozpieracz ramieniowy, 
rozpierak kolumnowy z osprzêtem i no¿yce 
do ciêcia peda³ów. Wszystkie te narzêdzia 
napêdzane s¹ agregatem spalinowym, który 
t³oczy olej o ciœnieniu 720 bar. Kolejnym 
sprzêtem wykorzystywanym w ratownictwie 

technicznym s¹ poduszki wysokiego 
ciœnienia, które mog¹ podnieœæ ciê¿ar do 22 
ton, przy czym ca³¹ pracê wykonuje 
sp rê¿one  powie t rze  oprócz  tego  
wykorzystujemy pilarki do drewna i 
przecinarki do stali i betonu, choæ nie raz 

nieodzownym narzêdziem staje siê zwyk³y 
m³ot rêczny i topór ciê¿ki. 
Ochotnik – ratownikiem medycznym
W wielu przypadkach w dzia³aniach na 
drodze wystêpuje du¿a liczba osób rannych. 
Mamy tu mo¿liwoœæ niesienia pomocy 
medycznej, choæ w ograniczonym zakresie, 
wykorzystuj¹c zestaw medyczny typu PSP - 
R1 (torba medyczna z tlenoterapi¹, deska 
ortopedyczna, szyny Kramera i defibrylator). 
Pomocy medycznej udzielaj¹ specjalnie do 
tego wyszkoleni stra¿acy – ratownicy. 
W dzia³aniach na akwenach wodnych 
wykorzystujemy sprzêt p³ywaj¹cy tj. ponton i 
³ódŸ. Poniewa¿ nasza jednostka jako jedyna 
w powiecie nowotomyskim wyposa¿ona jest 
w sprzêt do ratownictwa wodnego, 
dysponowana jest czêsto do zdarzeñ na 
terenie ca³ego powiatu.
Stra¿acki sms
Nasi stra¿acy wzywani s¹ do akcji za pomoc¹ 
sygna³u sms na w³asne telefony komórkowe i 
na przywo³ywacze osobiste (pager). Dziêki 
temu nie trzeba w Zb¹szyniu stosowaæ syren 
do przywo³ywania stra¿aków, co jest bardzo 
uci¹¿liwe dla spo³eczeñstwa. 
Oko³o 80 wyjazdów 
Bior¹c pod uwagê ostatnie 5 lat, œrednio 
wyje¿d¿amy do zdarzeñ ratowniczo – 
gaœniczych ok. 80 razy w roku. Nasza 
jednostka w³¹czona jest od 1995 roku do 
Kra jowego Sys temu Ratowniczo –  
Gaœniczego. Z tego tez powodu mo¿e byæ 
wzywana do dzia³añ ratowniczo – gaœniczych 
na terenie ca³ego kraju, a terenem w³asnych 
dzia³añ jest ca³y powiat. Dzia³alnoœæ jednostki 
finansowana jest z bud¿etu gminy, bud¿etu 
pañstwa oraz z pozyskanych œrodków 
w³asnych.  Pozytywnym czynnikiem 
w³¹czenia jednostki do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaœniczego jest mo¿liwoœæ 
uzyskania dotacji do zakupu sprzêtu i 
samochodów, z czego nasza jednostka 
systematycznie korzysta. 
 Od powo³ania naszej OSP w 1904 roku do 
dnia dzisiejszego jednostka ma swoj¹ 
siedzibê przy ul Targowisko 3. Dziêki 
¿yczliwoœci w³adz samorz¹dowych wielu 
kadencji, osób prywatnych, w³asnej 
operatywnoœci i wspó³pracy z wieloma 
instytucjami, wyposa¿enie naszej jednostki 
jest na bardzo wysokim poziomie, a w wielu 
przypadkach wyprzedzamy porównywalne 
stra¿e o kilka lat. Dumni jesteœmy z tego, co 
ju¿ osi¹gnêliœmy, a wszystkie nasze dzia³ania i 
zabiegi maj¹ jeden cel, aby lepiej i skuteczniej 
chroniæ ludzi i ratowaæ ich zdrowie, ¿ycie i 
dobytek.  Zarz¹d OSP w Zb¹szyniu

Dobry So³tys skarbem dla wsi!
Gmina Nowy Tomyœl by³a gospodarzem 
tegorocznego Zjazdu Cz³onków Oddzia³u 
Powiatowego So³tysów. Podsumowanie 
rocznej dzia³alnoœci so³ectw powiatu 
Nowotomyskiego odby³o siê w sobotê, 8 
grudnia 2012 roku w Bukowcu. Tradycyjnie 
ju¿ w³odarze gmin nagrodzili najaktywniejsze 

osoby pe³ni¹ce funkcjê reprezentacyjn¹ wsi. 
Za zaanga¿owanie i wzorowe pe³nienie 
swoich zadañ burmistrz Zb¹szynia – Tomasz 
Kurasiñski nagrodzi³ Bo¿enê Kwaœnioch – 
so³tys £omnicy, Hilarego Szuttê – so³tysa wsi 
Nowy Dwór a tak¿e Wojciecha Winiarza – 
so³tysa Przyprostyni. 

Os³ony zabezpieczaj¹ce przed niespodziewanym 
wybuchem poduszek powietrznych 

PowerJet - najnowsze urz¹dzenie do gaszenia ognia 
w pomieszczeniach zamkniêtych

Niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych 
wymaga wysoce wyspecjalizowanego sprzêtu

Czujnik bezruchu sygnalizuje utratê przytomnoœci 
stra¿aka podczas akcji ratunkowej
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pozostaje wysokoœæ dodatków do zasi³ku 
rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tyt. 
u rodzen ia  dz iecka ,   œw iadczen ia  
p i e l ê g n a c y j n e g o  o r a z  z a s i ³ k u  
pielêgnacyjnego. 
Od 1 stycznia 2013 r. wprowadzone zostanie 
kryterium dochodowe przy ubieganiu siê o 
jednorazow¹ zapomogê z tyt. urodzenia 
dziecka (tzw.  becikowego), bêdzie ono 
wynosiæ 1922,00 z³ na osobê w rodzinie, na 
dzieci urodzone po 1 stycznia 2013r. Do 
wniosku o jednorazow¹ zapomogê  z tyt. 
urodzenia dziecka, nale¿y do³¹czyæ  
oœwiadczenia lub zaœwiadczenie  o 
dochodach netto za 2011r. i jak  dotychczas 
zaœwiadczenie od lekarza potwierdzaj¹ce 
pozostawanie kobiety pod opiek¹ medyczn¹ 
od 10 tygodnia ci¹¿y, odpis aktu urodzenia 
dziecka, kserokopiê dowodu osobistego 
wnioskodawcy.   Dla dzieci urodzonych do 
31.12.2012r. warunki przyznawania 
jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia 
dziecka pozostaj¹ na obecnych zasadach. 
Od 1 listopada 2014 r. wzrosn¹ kwoty 
kryterium dochodowego  stanowi¹cego  
podstawê do ubiegania siê o zasi³ek rodzinny  
tj.  Od 1.11.2014 wynosiæ  one  bêd¹ :
-574,00 na osobê w rodzinie, -664,00 na 
osobê w rodzinie , w której jest dziecko 
niepe³nosprawne 

ZMIANY W POMOCY SPO£ECZNEJ I ŒWIADCZENIACH 
RODZINYCH
Od dnia 1 paŸdziernika 2012 r. na 
podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów 
z 17 lipca 2012  obowi¹zuj¹ nowe kryteria 
dochodowe uprawniaj¹ce do ubiegania siê 
o przyznanie œwiadczeñ pieniê¿nych z 
pomocy spo³ecznej. Dla osoby samotnie 
gospodaruj¹cej jest nim dochód nie 
przekraczaj¹cy kwoty 542 z³, natomiast dla 
osoby w rodzinie – kwoty 456 z³.
Udzielanie œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej 
nastêpuje na wniosek osoby zainteresowanej 
lub  jej przedstawiciela ustawowego (np. 
op iekun  p rawny  o soby  ubezw ³a -
snowolnionej) sk³adanego w Oœrodku 
Pomocy Spo³ecznej w Zb¹szyniu. Do 
wniosku nale¿y za³¹czyæ zaœwiadczenia o 
wszystkich dochodach netto osoby/cz³onków 
rodziny z miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c 
z³o¿enia wniosku, bez wzglêdu na tytu³ i 
Ÿród³o ich uzyskania. Decyzja o przyznaniu 
lub odmowie przyznania pomocy wymaga 
uprzednio  przeprowadzenia  przez  
pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 
œrodowiskowego. 
Pomocy spo³ecznej  udzie la  s iê  w 
szczególnoœci z powodu sieroctwa, 

b e z d o m n o œ c i ,  b e z r o b o c i a ,  
niepe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej lub 
ciê¿kiej choroby, ochrony macierzyñstwa, 
wielodzietnoœci, przemocy w rodzinie, 
uzale¿nieñ, zdarzeñ losowych i sytuacji 
kryzysowych. Osoby i rodziny korzystaj¹ce z 
pomocy spo³ecznej s¹ zobowi¹zane do 
wspó³dzia³ania w rozwi¹zywaniu ich trudnej 
sytuacji ¿yciowej. Brak tej wspó³pracy mo¿e 
skutkowaæ ograniczeniem lub odmow¹ 
udzielenia pomocy. Potrzeby osób i rodzin 
korzysta j¹cych z pomocy zostan¹ 
uwzglêdnione, je¿eli odpowiadaj¹ celom i 
mieszcz¹ siê w mo¿liwoœciach pomocy 
spo³ecznej.
Œwiadczenia rodzinne
Od 1 listopada 2012r. wzrastaj¹ kwoty 
kryterium dochodowego  stanowi¹cego  
podstawê do ubiegania siê o zasi³ek 
rodzinny  tj.  Od 1.11.2012 do 31.10.2014r 
wynosiæ  one  bêd¹ : -539,00 na osobê w 
rodzinie -623,00 na osobê w rodzinie , w 
której jest dziecko niepe³nosprawne 
Zmieniona zosta³a równie¿ wysokoœæ kwot 
zasi³ku rodzinnego: na dziecko do 5 lat  
wzros³o  z kwoty 68,00z³ na 77,00 z³, na 
dziecko w wieku od 6 do 18 lat wzros³o z 
kwoty 91,00 z³  na 106,00 z³, na dziecko w 
wieku od 19 do 24 lat wzros³o z kwoty 98,00 
z³ na 115,00 z³. Na obecnym  poziomie 

Uwaga - tlenek wêgla (czad)
Dlaczego jest niebezpieczny?
Tlenek wêgla nawet 300 razy mocniej ni¿ tlen 
³¹czy siê z Twoja krwi¹ co prowadzi do 
œmierci. Tlenek wêgla - popularnie zwany 
czadem jest wbrew powszechnemu 
z³udzeniu bezwonny i bezsmakowy wiêc nie 
bêdziesz wiedzia³, ¿e ju¿ CI ZAGRA¯A.
Kiedy wydziela siê TLENEK WÊGLA?
Tlenek wêgla wydziela siê gdy brakuje 
dop³ywu œwie¿ego powietrza do Twojego 
mieszkania. Powietrze potrzebne jest do 

spalania w piecykach, kominkach jaki 
u¿ywasz do ogrzewania lub kuchence 
gazowej na której gotujesz potrawy.
Je¿eli jest go zbyt ma³o - WYDZIELA SIÊ 
TLENEK WEGLA.
Co jest przyczyn¹ wydzielania TLENKU 
WÊGLA?
Podstawow¹ przyczyn¹ wydzielania tlenku 
wêgla jest uszczelnienie mieszkania, a 
zw³aszcza: szczelne okna i drzwi - brak 
mikrowentylacji, brak kratki wentylacyjnej w 

drzwiach do pomieszczenia, gdzie znajduje 
siê piecyk do ogrzewania, niesprawna 
wentylacji pomieszczenia np. zakryta kratka 
wenty lacy jna ,  n iedro¿ny  p rzewód 
wentylacyjny oraz niedro¿ny przewód 
kominowy.
CO ZROBIÆ ̄ EBY BYÆ BEZPIECZNYM?
D b a j  o  o d p o w i e d n ¹  w e n t y l a c j ê  
pomieszczeñ: stosuj mikrowentylacjê okien i 
drzwi, nie zamykaj otworów wentylacyjnych 
w drzwiach, kratki wentylacyjnej w œcianie, 
dokonuj przegl¹dów okresowych komina i 
piecyka.
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie gazowe - 992, Stra¿ Po¿arna - 998

PRZEMOC W RODZINIE
Od 2010r. przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej 
w Zb¹szyniu dzia³a Zespó³ Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie. 
Funkcjonowanie Zespo³u jest czêœci¹ 
gminnego systemu przeciwdzia³ania 
przemocy w rodzinie. Jeœli doœwiadczasz 
przemocy, b¹dŸ jesteœ jej œwiadkiem zg³oœ 
to!!! Nawet jeœli tylko podejrzewasz istnienie 
przemocy, warto o tym porozmawiaæ z 
pracownikiem socjalnym, pedagogiem 
szkolnym lub nauczycielem, policjantem, 
kuratorem, cz³onkiem Gminnej Komisji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, 
lekarzem rodzinnym, pielêgniark¹. Sytuacja 
zostanie przeanalizowania przez cz³onków 
Zespo³u Interdyscyplinarnego. Pokrzywdzeni 
otrzymaj¹ pomoc i wsparcie, a sprawcy - 
mo¿liwoœæ pomocy w zmianie swojego 
zachowania.

W dniu 28 listopada 2012 r. w centralnej 
czêœci Wielkopolski dokonane zosta³o 
historyczne wy³¹czenie analogowego 
sygna³u telewizyjnego. 
Oznacza to przejœcie na nowy jakoœciowo 
odbiór programów telewizji cyfrowej. 
Wielkopolska jest du¿ym województwem, 
w którym blisko 1,8 mln mieszkañców 
objêtych zosta³o procesem zmian. 
Wsparcie Urzêdu
Aby wszyscy mogli siê cieszyæ z nowej 
jakoœciowo telewizji cyfrowej Burmistrz 
Zb¹szynia bêdzie monitorowa³ ten proces. 
szczególn¹ uwaga zostan¹ objête osoby w 
podesz³ym wieku. Zatem bêdziemy 
reagowaæ na wszelkie sygna³y o problemach 
w odbiorze nowej telewizji i udzielaæ w 

Koniec analogowej telewizji 
miarê swoich mo¿liwoœci niezbêdnej 
pomocy. Ja, jak i podlegli mi pracownicy 
pozostajemy w gotowoœci do pomocy dla 
mieszkañców gminy Zb¹szyñ.
Przez najbli¿sze dni oraz tak¿e póŸniej do 
Pañstwa dyspozycji pozostaj¹ pracownicy 
Urzêdu Miejskiego w Zb¹szyniu (tel. (68) 
3866009, (68) 3846009 wew. 331). 
Pod wskazanymi numerami telefonów 
otrzymacie Pañstwo niezbêdne informacje 
lub bêdziecie mogli zg³osiæ problemy z 
którymi nie bêdziecie mogli sobie poradziæ.

BURMISTRZ ZB¥SZYNIA
/-/ Tomasz KURASIÑSKI
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Rodzina z problemem alkoholowym
Spoœród wielu problemów spo³ecznych, 
wystêpuj¹cych w naszym kraju problemy 
zwi¹zane z alkoholem maj¹ szczególne 
znaczenie. Wynika to przede wszystkim z 
rozmiarów szkód alkoholowych oraz kosztów 
spo³ecznych i ekonomicznych jakie z tego 
tytu³u ponosi bud¿et pañstwa – szacowanych 
na oko³o 1,3 % Produktu Krajowego Brutto (w 
roku 2009 – 17,45 mld z³otych). Spo¿ywanie 
alkoholu ma powa¿ny wp³yw na zdrowie 
fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak 
i ca³ych rodzin, a jej konsekwencje dotycz¹ 
nie tylko osób pij¹cych szkodliwie ale 
wp³ywaj¹  na  ca ³e  spo ³eczeñs two.  
Nadu¿ywanie alkoholu powoduje wiele 
szkód  spo ³ecznych  t j .  zak ³ócan ie  
bezpieczeñstwa publicznego, przestêpczoœæ, 
wypadki samochodowe, przemoc w 
rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Jeszcze nie alkoholicy a ju¿ ofiary
 Ponadto jak pokazuj¹ badania wielkoœæ 
szkód zwi¹zanych z nadu¿ywaniem alkoholu 
jest wiêksza w grupie nieuzale¿nionych, to 
jest pij¹cych ryzykownie i szkodliwie, ani¿eli 
uzale¿nionych od alkoholu. Pij¹cych 
ryzykownie i szkodliwie jest kilkakrotnie 
wiêcej.  
Alkohol Ÿród³em wielu chorób
 Ponadto wed³ug z raportu Œwiatowej 
Organizacji Zdrowia alkohol znajduje siê na 
trzecim miejscu (pierwsze miejsce zajmuje 
nikotyna) wœród czynników ryzyka dla 
zdrowia spo³eczeñstwa, a ponad 60 
rodzajów chorób i urazów ma zwi¹zek z 
alkoholem. Dlatego te¿ dzia³ania w zakresie 
zapobiegania problemom alkoholowym i ich 
rozwi¹zywania s¹ tak wa¿ne. 
Picie dla przyjemnoœci, koñczy siê 
problemami
 Nikt nie siêga po alkohol po to, aby mieæ 
problemy. Przeciwnie, spo¿ywaj¹c alkohol 
ka¿dy oczekuje korzyœci – chce poprawiæ 
sobie nastrój, ubarwiæ szar¹ codziennoœæ, 
u³atwiæ kontakty towarzyskie, zrelaksowaæ siê 
itp. Nikt te¿ siêgaj¹c po alkohol nie zak³ada, 
¿e siê uzale¿ni. Uzale¿nienie od alkoholu to 
choroba ca³ego organizmu: cia³a, umys³u, 
uczuæ, sfery duchowej i kontaktów z innymi 
ludŸmi, i jak w wielu chorobach, ca³y 
organizm funkcjonuje Ÿle, co mo¿e w 
konsekwencji prowadziæ do œmierci. 
Ka¿dy mo¿e byæ alkoholikiem
 Uzale¿nienie mo¿e wyst¹piæ bez wzglêdu na 
p ³eæ ,  wiek,  poz iom inte lektua lny,  
wykszta³cenie czy wykonywany zawód. 
M³odzi ludzie maj¹ znacznie ni¿sz¹ 
tolerancjê na alkohol i znacznie szybciej siê 
uzale¿niaj¹, podobnie jak kobiety, które 
znacznie trudniej wychodz¹ z uzale¿nienia. 
Nie istniej¹ ¿adne cudowne œrodki, ¿adne 
tabletki, które uwalnia³yby cz³owieka od 
na³ogu.   
Leczenie = zupe³ny koniec picia
 Leczenie alkoholizmu jako choroby wymaga 
od chorego uznania, ¿e nie da siê zapanowaæ 
nad piciem, uznaæ swoj¹ bezsilnoœæ wobec 

alkoholu i ca³kowicie z niego zrezygnowaæ, 
odk³amania zafa³szowanego obrazu 
rzeczywistoœci i jasnego zobaczenia, jakie 
spustoszenia poczyni³ alkohol w swoim 
¿yciu i najbli¿szej rodziny oraz przyswojenia 
wiedzy o uzale¿nieniu. Nadu¿ywanie 
alkoholu przez jednego z cz³onków rodziny 
destabilizuje funkcjonowanie ca³ej rodziny i 
rodzi powa¿ne problemy. Jest przyczyn¹ 
cierpienia zarówno doros³ych jak i dzieci.
Zadania gminy
Zgodnie z ustaw¹ o wychowaniu w 
t r z e Ÿ w o œ c i  i  p r z e c i w d z i a ³ a n i u  
alkoholizmowi do zadañ Gminy nale¿y 
prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z 
profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów 
alkoholowych. Miêdzy innymi zadania te 
obejmuj¹ zwiêkszanie dostêpnoœci pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzale¿nionych od alkoholu oraz udzielanie 
rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy 
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i 
prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed 
przemoc¹ w rodzinie. W tym celu Burmistrz 
powo³a³ Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych inicjuj¹c¹ 
realizacjê powy¿szych zadañ oraz 
podejmuj¹c¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku 
poddania siê leczeniu w zak³adzie 
lecznictwa odwykowego.
Pomoc czeka w punkcie konsultacyjnym
Pomoc osobom uzale¿nionym i ich 
rodzinom na terenie gminy Zb¹szyñ mo¿na 
uzyskaæ w punkcie konsultacyjnym, który 
mieœci siê w budynku szko³y przy ul. 
Mostowej 10 (tel. 68 3869 406), w którym 
dy¿ur pe³ni: W ka¿dy pierwszy poniedzia³ek 
miesi¹ca w godz. od godz. 14 do 16.  
-  psycholog - informowanie osób 
uzale¿nionych o chorobie alkoholowej oraz 
mo¿liwoœci leczenia odwykowego. Wstêpne 
motywowanie do terapii, prowadzenie 
terapii indywidualnej w stosunku do osób, 
które zdecydowa³y siê do sta³ych kontaktów, 

udzielanie porad rodzinom z problemem 
alkoholowym.  W ka¿d¹ œrodê w godz. od 
godz. 17 do 20. - psycholog - udzielanie 
porad rodzinom osób z problemem 
alkoholowym oraz motywowanie do 
uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób 
wspó³uzale¿nionych.  W ka¿dy drugi pi¹tek 
miesi¹ca w godz. od 15 do 20. - terapeuta – 
motywowanie do podjêcia leczenia oraz 
wsparcie dla osób, które odby³y terapiê 
odwykow¹ do utrzymania abstynencji.  W 
ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w godz. od 17 
do 20. - terapeuta – konsultacje dla osób 
uzale¿nionych od narkotyków i ich rodzin 
oraz wsparcie dla osób, które odby³y terapiê 
odwykow¹.  W ka¿dy pierwszy wtorek 
miesi¹ca w godz. od 18 do 20. - Kurator 
Zawodowy - udzielanie porad dla ofiar 
przemocy w rodzinie oraz pomoc w pisaniu 
pism procesowych do S¹du i ró¿nego rodzaju 
pism urzêdowych.  W ka¿dy 2, 3, 4 wtorek 
miesi¹ca w godz. od 18 do 20. - Pe³nomocnik 
Burmistrza ds. Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych -  informowane cz³onków 
rodziny osoby z problemem alkoholowym o 
istocie choroby alkoholowej oraz o 
mo¿liwoœciach i formach pomocy dla osób 
uzale¿nionych i ich rodzin – przyjmowanie 
wniosków o wezwanie osoby z problemem 
alkoholowym na posiedzenie Gminnej 
Komisj i  Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych. Wniosek o skierowanie osoby 
nadu¿ywaj¹cej alkoholu nale¿y zg³osiæ do 
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych na adres: Urz¹d Miejski, 64-
360 Zb¹szyñ ul. por. ¯wirki 1 lub osobiœcie u 
Pe³nomocnika Burmistrza do spraw. 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
Urz¹d Miejski w Zb¹szyniu ul. por. ¯wirki 1, 
pok. nr 18 tel. 68 38 47 420  lub  68 38 66 
009 wew. 318. Posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
odbywaj¹ siê w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek 
miesi¹ca od godz. 16 30 w siedzibie Urzêdu 
Miejskiego w Zb¹szyniu, ul. ̄ wirki 1, pok. 18, 
Tel. 68 38 47 420.
                                                                                                  

Teresa Di³aj - pe³nomocnik burmistrza ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych



Komunikaty16

Dzia³alnoœæ Zak³adu Us³ug Komunalnych w Zb¹szyniu
Minê³o pó³tora roku od powstania Zak³adu 
Us³ug Komunalnych w Zb¹szyniu, który na 
mocy uchwa³y Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 
2011 roku jeszcze pod star¹ nazw¹ Zak³adu 
Wodoci¹gów i Kanalizacji, przej¹³ 
obowi¹zki dzia³aj¹cego wczeœniej Zak³adu 
Gospodarki Komunalnej. Kierownikiem 
instytucji zosta³ Jêdrzej Tratwal, a na now¹ 
siedzibê jednostki przeznaczono budynek 
Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji na ulicy 
Topolowej. Jakie uzyskano efekty z 
po³¹czenia dwóch odrêbnych jednostek 
sprawdziliœmy odwiedzaj¹c zb¹szyñski ZUK. 
Aktualnie Zak³ad Us³ug Komunalnych 
zatrudnia  30 osób z czego 10 to pracownicy 
administracji a pozosta³e 20 osób to 
pracownicy obs³ugi technicznej. W 
momencie reorganizacji kadra zak³adu liczy³a 
33 osoby, redukcja s tanowisk nie 
przeszkodzi ³a jednak w sprawnym 
wykonywaniu powierzonych zadañ. A tych, z 
racji po³¹czenia dwóch odrêbnych jednostek, 
zdecydowanie nie brakuje. Zgodnie ze 
statutem do obowi¹zków zb¹szyñskiego 
ZUK-u nale¿y utrzymanie oraz konserwacja 
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, 
z b i o r o w e  d o s t a r c z a n i e  w o d y,  
odprowadzanie i oczyszczanie œcieków 
(obecnie funkcjonuje 3650 przy³¹czy, z czego 
1503 znajduj¹ siê na terenie wiosek, 1938 na 
terenie Zb¹szynia, a 209 to przy³¹cza szkó³, 
p r z e d s z k o l i ,  z a k ³ a d ó w,  f i r m ) ,  
gospodarowanie lokalami u¿ytkowymi, 
utrzymywanie dróg, ulic mostów i placów, 
unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
troska o drzewa i trawniki gminy a tak¿e 
utrzymywanie cmentarza komunalnego. 
Opieka nad drogami dotyczy oczywiœcie 
tak¿e sezonu zimowego, w czasie którego 
odœnie¿ane przez ZUK s¹ ulice Senatorska, 
Mostowa, Ciœwickich, Batorego, Rynek 
Miasta a tak¿e œcie¿ka rowerowa obiegaj¹ca 
jez ioro .  To oczywiœc ie  w skróc ie  
przedstawione najwa¿niejsze zadania 
Zak³adu Us³ug Komunalnych, spójrzmy na 

efekty prowadzonych dzia³añ. 
Okres od lipca 2011 okaza³ siê intensywnym 
c z a s e m  p o d  w z g l ê d e m  p r a c  
modernizacyjnych i remontowych obiektów 
wpisanych w funkcjonowanie jednostki. Na 
ulicach: Œwiêtomiko³ajskiej, Zielonej, 
Senatorskiej przeprowadzono remont 
kapitalny czterech przepompowni, 
wymieniono ruroci¹gi i zasuwy na modele 
wykonane z materia³u kwasoodpornego, 
zamontowano nowe pompy a tak¿e 
monitoring ze zdalnym sterowaniem oraz 
po³¹czeniem z telefonem komórkowym. 
Prowadzone inwestycje dotyczy³y tak¿e 
wymiany sieci sanitarnej wraz z budow¹ 
nowej przepompowni po³o¿onej przy ulicy 
Senatorskiej i Garczyñskich oraz wymiany 
sieci wodoci¹gowej w £omnicy. Wszystkie 
obiekty podlegaj¹ce Zak³adowi oznaczone 
zosta³y tablicami informuj¹cymi o 
przeznaczeniu i numerach telefonu 
odsy³aj¹cych do poszczególnych dzia³ów. W 
ostatnim roku przeprowadzono tak¿e prace 
na cmentarzu komunalnym, gdzie uda³o siê 
u t w a r d z i æ  p o n a d  5 0 0  m e t r ó w  
kwadratowych alejek, wymienione zosta³y 
boczne drzwi kaplicy, przeprowadzono 
tak¿e remont ch³odni oraz dokonano 
naprawy nag ³oœn ien ia .  Jednym z  
wykonanych zadañ by³a równie¿ wymiana 
12 przystanków autobusowych na terenie 
gminy Zb¹szyñ ³¹cznie z oznakowaniem 
informacyjnym.
Szeroki zakres prowadzonych prac wymaga³ 
tak¿e doposa¿enia parku maszynowego. 
A b y  u s p r a w n i æ  r e a l i z o w a n i e  
poszczegó lnych zadañ zakupiono 
przewoŸny agregat pr¹dotwórczy, instalacjê 
ig³ofiltrow¹, obudowê wykopów, pompê do 
odwadniania wykopów, przecinarkê 
drogow¹ wraz z tarcz¹, maszyny do 
z a g ê s z c z a n i a  g r u n t u ,  c i ¹ g n i k  
wyspecjalizowany do odœnie¿ania, kosiarkê, 
przyczepê z trapem wjazdowym, a tak¿e 
nowy samochód pogrzebowy marki 

Mercedes VITO.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla mieszkañców 
korzystaj¹cych z us³ug Zak³adu priorytetem 
jest jakoœæ obs³ugi w kwestiach dostêpu do 
wody, wywozu œmieci, nieczystoœci czy 
zapewnienia standardów w wynajmowanych 
lokalach mieszkalnych. Niezwykle jednak 
cieszy oko wizerunek ulic, skwerów czy parku 
miejskiego ozdobionych kwiatami w okresie 
wiosny, lata czy jesieni. Na uwagê zas³uguje 
uporz¹dkowanie drzewostanu w parku 
miejskim oraz terenów wokó³ zb¹szyñskiej 
K³adki KoŸlarzy, którego w ostatnich 
miesi¹cach dokonali pracownicy tej 
instytucji. ¯artobliwie mo¿na dodaæ - w 
koñcu symbol „zielonego listka” w logotypie 
do czegoœ zobowi¹zuje - wiêc nam 
mieszkañcom pozostaje bez obaw oczekiwaæ 
wiosennej, uporz¹dkowanej zieleni, któr¹ za 
kilka miesiêcy odkryje topniej¹cy œnieg.
Mateusz Basiñski

Funkcjonowaniem przepompowni œcieków steruje
nowy system komputerowy

Nowy traktor pos³u¿y do odœnie¿ania równie¿ œcie¿ki 
rowerowej

Hotel Senator zaprasza Hotel Senator jest ju¿ czynny od pocz¹tku 

listopada. By³a to najdro¿sza prywatna 

inwestycja w Zb¹szyniu realizowana w ci¹gu 

ostatnich lat. Nak³ady poniesione przez 

Ireneusza Sobkowiaka z Siedlca, siêgaj¹ kilku 

milionów z³otych. Codziennie w godzinach 

od 8 do 22 mo¿na odwiedziæ restauracjê, 

która pomieœci do 150 osób. Hotel posiada 

21 pokoi, w tym 18 dwuosobowych i trzy 

jednoosobowe. W sumie jest 39 miejsc 

noclegowych. W czêœci naro¿nikowej, nad 

wejœciem do restauracji, znajduj¹ siê dwa 

dwuizbowe apartamenty.  

Z ruiny powsta³a wizytówka miasta

Budynek po kilkunastoletniej dzier¿awie by³ 

zupe³nie zdewastowany. Gmina Zb¹szyñ 

sprzeda³a obiekt wraz z dzia³k¹ Ireneuszowi 

Sobkowiakowi za ponad 400 tys. z³otych. 


