
Zb¹szyniu, zapraszaj¹c jednoczeœnie 

wszystkich do ponownych odwiedzin miasta. 

Sprawy dotycz¹ce czêœci sportowej 

przekaza³a uczestnikom Sêdzia G³ówny 

turnieju - Ró¿a Wachowska. W otwarciu 

uczestniczy³ tak¿e tradycyjnie zespó³ Chili z 

miejscowego Gimnazjum, który wyst¹pi³ w 

jednym ze swoich utworów. 

Bezpoœrednio po uroczystoœci otwarcia 

rozpoczê³y siê rozgrywki, które prowadzone 

by³y systemem brazylijskim - druga przegrana 

eliminowa³a zespó³ z dalszych gier. Turniej 

odbywa³ siê jednoczeœnie na dwóch 

boiskach, dwa pozosta³e s³u¿y³y zawodnikom 

jako boiska rozgrzewkowe. Zb¹szyñska para 

Aleksander Frasz/Adrian Kubiak, bior¹ca 

udzia³ w mistrzostwach ze wzglêdu na 

nieobecnoœæ innej pary, walczy³a bardzo 

ambitnie, niestety w obydwu swoich 

p o j e d y n k a c h  n i e z n a c z n i e  u l e g ³ a  

przeciwnikom koñcz¹c swój udzia³   

na miejscach 13-16. Druga para zb¹szyñska 

Micha³ Szczechowicz/S³awomir Busch g³adko 

wygra³a swoje dwa pierwsze pojedynki. W 

trzecim, æwieræfina³owym, uleg³a w tie 

breaku 1:2 parze Jasku³a/Rajchelt z £odzi, 

prowadz¹c w ostatnim, decyduj¹cym secie 

14:11. Drugi dzieñ rozgrywek rozpoczê³a 

pomyœ ln ie  pokonuj¹c g ³adko parê 

Juszczak/Szefer z £odzi, 2:0. W pó³finale 

zb¹szynianie spotkali siê z duetem z 

Kêdzierzyna KoŸla Augustyn/Rajsk i  

pokonuj¹c konkurentów bez straty seta. W 

meczu fina³owym para Szczechowicz/Busch 

ponownie spotka³a siê z ³ódzk¹ par¹ Jasku³a/ 

Rajchelt. Niestety tak¿e w tym pojedynku 

goœcie okazali siê lepsi, wygrywaj¹c ze 

zb¹szyñsk¹ par¹ 2:0. W meczu o trzecie 

miejsce spotka³y siê pary Biela/Rajfura z 

Bêdzina z par¹ Augustyn/Rajski z Kêdzierzyna 

KoŸla, ostatecznie zwyciê¿y³a para Bêdzina 

zdobywaj¹c br¹zowe medale Mistrzostw 

Polski.                        Tomasz Szczechowicz

 

W dniach 17 - 19 lipca 2013 roku odby³a siê 

po raz pierwszy impreza siatkarska rangi 

Mistrzostw Polski na boiskach pla¿owych w 

Zb¹szyniu. Tym razem Polski Zwi¹zek Pi³ki 

Siatkowej przyzna³ organizacjê Fina³ów 

Mistrzostw Polski w Pla¿owej Pi³ce Siatkowej 

w Kategorii M³odzików.

W turnieju wystartowa³o 16 siatkarskich 

duetów z ca³ego kraju wy³onionych drog¹ 

wczeœniejszych eliminacji. Do Zb¹szynia 

zawitali siatkarze z £odzi, Bêdzina, 

Kêdzierzyna-KoŸla, Radomia, Bydgoszczy, 

Nowej Soli, Milicza, Warszawy, Szczecina, 

Krakowa, Lidzbarka oraz gospodarze, którzy 

wystawili do rywalizacji 2 pary. 

Turniej rozpocz¹³ siê o godzinie 9.30 

uroczystoœci¹ otwarcia, w której uczestniczyli 

zawodnicy wraz z opiekunami, sêdziowie 

turnieju oraz zaproszeni goœcie: Pose³ na 

Sejm RP Jakub Rutnicki, przedstawiciel PZPS 

Ryszard Zakrzewski, Prezes WZPS Damian 

Gapiñski, Starosta Nowotomyski Andrzej 

Wilkoñski, Burmistrz Zb¹szynia Tomasz 

Kuras iñski .  Zaproszeni  w krótk ich 

wyst¹pieniach witali najwa¿niejszych 

bohaterów czyli zawodników gratuluj¹c 

awansu do Fina³u Mistrzostw Polski oraz 

¿ycz¹c koñcowego sukcesu w ca³ym turnieju. 

Goszcz¹cy po raz pierwszy w Zb¹szyniu 

przedstawiciele PZPS oraz WZPS podkreœlali 

wyró¿niaj¹ce siê na tle innych imprez 

siatkarskich przygotowanie organizacyjne 

miasta, które porównali do najbardziej 

znanego oœrodka siatkówki pla¿owej w 

naszym kraju – Starych Jab³onek. ¯yczyli 

kolejnych sukcesów organizacyjnych, 

wyra¿aj¹c nadziejê na przeprowadzenie w 

naszym mieœcie imprez tej samej rangi w 

s ta r szych  ka tegor iach  wiekowych.   

Tradycyjn¹ formu³ê otwarcia turnieju wyg³osi³ 

Burmistrz Tomasz Kurasiñski, ¿ycz¹c 

zawodnikom sukcesów w rozgrywkach, 

zadowolenia i mi³ych wspomnieñ z pobytu w 
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SUKCES ZB¥SZYÑSKICH SIATKARZY
ZDOBYLI WICEMISTRZOSTWO POLSKI  

Najlepsi polscy siatka¿e pla¿owi w kategorii m³odzików. Pierwsi od lewej to zb¹szyñscy wicemistrzowie.
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Aktualnoœci

Pó³kolonie w Strzy¿ewie

„Strzy¿ewskie barwy lata” to liczne, 
wakacyjne atrakcje przygotowane przez 
nauczycie l i  Niepubl icznej  Szko³y  
Podstawowej w Strzy¿ewie. Ka¿dego dnia co 
najmniej dwóch pracowników placówki 
nieodp³atnie spêdza³o czas z uczniami szko³y, 
ale nie tylko.
 Pierwszego dnia dzieci pozna³y tajniki sztuki 
kowalskiej w zabytkowej kuŸni w N¹dni, a 
nastêpnie spacerowali po ulicach naszego 
miasta, koñcz¹c przechadzkê zjedzeniem 
lodów na zb¹szyñskim rynku. Drugiego lipca 
podopieczni tworzyli rysunki na ogromnych 

S³owo od redaktora naczelnego
Wakacje w pe³ni, piêkna pogoda, ¿ycie 
toczy siê jakby leniwie. Ale nie w Zb¹szyniu 
– tu z ka¿dym dniem lata dzieje siê coraz 
wiêcej, na ulicach gwarno, a centrum 
wszelkich ciekawych wydarzeñ przenosi siê 
w pobli¿e zb¹szyñskich £azienek. Dzieje siê 
ostatnio w zb¹szyñskiej kulturze i w sporcie 
bardzo wiele, a kulminacjê tego lata – czyli 
„III Œwiêto Jeziora” mamy jeszcze przed sob¹, 
dlatego zanim zachêcê do lektury niniejszego 
wydania „Zb¹szynianina” zapraszam w 
imieniu Burmistrza Zb¹szynia i wszystkich 
Organizatorów, abyœcie byli z nami podczas 
pe³nych atrakcji wydarzeñ, które bêd¹ mia³y 
miejsce od 27 lipca do 4 sierpnia br. 
Warto byæ w tym czasie w Zb¹szyniu – 
t u r y s t y c z n e j  s t o l i c y  p o w i a t u  
nowotomyskiego! 
Tematem z ok³adki jest ostatni sportowy 
sukces Zb¹szynia – czyli znakomita 
organizacja fina³u Mistrzostw Polski 
M³odzików w Siatkówce Pla¿owej  
uwieñczona doskona³ym wynik iem 
sportowym – tytu³em Wicemistrzów Polski 
d l a  zb¹szyñsk iego  due tu :  Micha ³  
Szczechowicz i S³awomir Busch. Sukces 
niebywa³y, a tym bardziej, ¿e doceniony 
przez dzia ³aczy polskiej  s iatkówki 
porównuj¹cej siatkarsk¹ atmosferê Zb¹szynia 

arkuszach papieru. Niesamowite historie 
przedstawione na ich obrazach by³y 
wynikiem skojarzeñ do wierszy „Warzywa” 
Juliana Tuwima i „Na straganie” Jana 
Brzechwy”. Dzieñ ten zakoñczony by³ noc¹ 
filmow¹, w trakcie której podopieczni poczuli 
siê jak w kinie z du¿ym ekranem, tyle tylko, ¿e 
po zakoñczonym seansie nie wychodzili z 
sali, ale wygodnie uk³adali siê do snu  w 
swoich œpiworach. Po przebudzeniu wspólnie 
szykowano kanapki i herbatê, opowiadano o 
snach i wra¿eniach z wyj¹tkowej nocy w 
szkole, lekko zazdroszcz¹c kolegom i 

kole¿ankom z szkolnego teatru „Powsinogi ze 
Strzy¿ewa”, którzy za trud w³o¿ony w 
przygotowanie tak licznych spektakli w³aœnie 
wypoczywali nad Morzem Ba³tyckim.
 Czwarty dzieñ to by³a „Wyprawa na wielk¹ 
rybê”, czyli zawody wêdkarskie. Oczywiœcie 
pod okiem doœwiadczonych i uprawnionych 
specjalistów. Natomiast pi¹ty lipca to 
zg³êbianie wiedzy o naszej Ma³ej OjczyŸnie 
tzn. wycieczka pod has³em „Szlakiem 
Regionu Koz³a”, w trakcie której mali turyœci 
zwiedzali miejsca najcenniejsze dla kultury 
naszego Regionu. Kolejny dzieñ nie szczêdzi³ 
dzieciom wra¿eñ, bo by³a to jazda jeepami 
po Strzy¿ewskich polach, lasach, pagórkach. 
Drugi tydzieñ lipca rozpocz¹³ siê turystycznie 
- poniedzia³kow¹ wycieczk¹ do S³ubic i 
Fr a n k f u r t u ,  a  w t o r e k  b y ³  d n i e m  
przeznaczonym na mini  warsztaty  
wikliniarskie w Nowym Tomyœlu Kolejny 
dzieñ wakacyjnych spotkañ w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w Strzy¿ewie  to zabawy 
ruchowe – wyœcigi rzêdów, tory przeszkód, 
gra w siatkówkê, gra w pi³kê, czyli aktywne 
spêdzanie czasu wolnego. Dwa tygodnie 
wakacy jnych  a t rakc j i  pod has ³em 
„Strzy¿ewskie barwy lata” wieñczy 
trzydniowy biwak  w Lutolu Mokrym. 
¯aneta Tomczak nauczycielka ze NSP w 
Strzy¿ewie

do tej z ostatnich mistrzostw œwiata w Starych 
Jab³onkach. Wiêkszej rekomendacji uzyskaæ 
nie mo¿na, a dodaæ nale¿y, ¿e kilka tygodni 
wczeœniej zb¹szyñska hala by³a jedn¹ z 
dwóch aren Fina³u Mistrzostw Polski 
M³odzików w siatkówce halowej, podczas 
której dru¿yna z³o¿ona z siatkarzy 
zb¹szyñskich i nowotomyskich zdoby³a 
siódme miejsce, wygrywaj¹c w fazie 
grupowej z póŸniejszym Mistrzem Polski – 
Resovi¹ Rzeszów.
Pozostaj¹c przy temacie znakomitych imprez 
t r z e b a  p o d k r e œ l i æ  s u k c e s  d w ó c h  
s z t a n d a r o w y c h  w y d a r z e ñ  t j .  
Miêdzynarodowych Spotkañ Artystycznych 
EXPERYMENT oraz Sp³ywu Kajakowego 
Rzek¹ Obr¹ Œladami Karola Wojty³y. Trzynasta 
edycja pierwszej z imprez dobitnie pokaza³a 
jak sztuka ró¿norodnego formatu potrafi 
oddzia³ywaæ i ³¹czyæ ludzi ró¿nych pokoleñ i 
wielorkich zainteresowañ. Z kolei dziewi¹ta 
edycja sp³ywu kajakowego, ze sw¹ 
rekordow¹ obsad¹ potwierdzi³a dobr¹ s³awê 
tego wydarzenia i pozostawi³a organizatorów 
z dylematem przygotowania jubileuszowej X 
edycj i  zgodnie z  c i¹g le rosn¹cym 
zainteresowaniem.
Jako, ¿e w Zb¹szyniu prawie wszystko 
zwi¹zane jest z jeziorem, w³adze miejskie 

postanowi³y rozpocz¹æ debatê naukow¹ na 
temat teraŸniejszoœci a przede wszystkim 
przysz³oœci  B³êdna. Wyrazem tego 
zainteresowaina by³a I Konferencja naukowa 
poœwiêcona jezioru, a poniewa¿ myœl¹c o 
przysz³oœci trzeba rozpocz¹æ od historii, 
polecamy rys historyczny zb¹szyñskiego 
jeziora przygotowany przez mi³oœnika 
regionu Zenona Matuszewskiego. „K¹cik 
historyczny” tego numeru to równie¿ historia 
miasta sprzed 400 lat tego samego autora 
oraz dzieje prasy zb¹szyñskiej autorstwa 
Mariana Andrzejaka. 
Wprawdzie wakacje w pe³ni, ale nie dla 
wszystkich – na terenie gminy trwaj¹ liczne 
prace inwestycyjne, o których równie¿ 
œpieszymy donieœæ. Poprawia siê gminna 
infrastruktura drogowa i chodniki, na ca³ego 
trwaj¹ prace budowlane zwi¹zane z 
Filharmoni¹ Folkloru Polskiego, a ju¿ dziœ 
zb¹szyñska pla¿a cieszy now¹ zje¿d¿alni¹ 
rurow¹.
Ponadto w numerze relacja z uroczystego 
zakoñczenia roku szkolnego, w tym z wizyty 
Wicekuratora Wielkopolskiego w Zb¹szyniu 
oraz wspomnienie najwa¿niejszych 
wydarzeñ ostatnich tygodni takich jak: „Noc 
Muzeów”, „Noc Œwiêtojañska”, „Happening 
zdrowej rodziny” oraz sukces sportowy 
pi³karzy P³omienia Przyprostynia – awans do 
IV ligi wielkopolskiej.    Marek Nyækowiak



dla prawid³owego funkcjonowania ca³ego 
uk³adu, m.in. dojazdy, miejsca postojowe, 
dziedziniec wewnêtrzny, zieleñ, itd. W 
miesi¹cu  czerwcu br.  firma Skanska S.A 
zadeklarowa³a przyspieszenie terminu 
oddania do u¿ytku obiektów Filharmonii, 
wskazuj¹c maj 2014 r.,   pod warunkiem 
c z a s o w e g o  p r z e n i e s i e n i a  z a j ê æ  
dydaktycznych do zaadaptowanego na ten 
cel oœrodka zdrowia zarz¹dzanego przez 
Zak³ad Us³ug Komunalnych. Poniewa¿ 
zaproponowane rozwi¹zanie w ¿aden 
sposób nie obci¹¿y bud¿etu szko³y 

3Inwestycje

Filharmonia Folkloru Polskiego – trwaj¹ prace budowlane 
Zgodnie z planem w miesi¹cu czerwcu br. 
ruszy³y prace budowlane w ramach 
projektu pn. „Filharmonia Folkloru 
Polskiego w Zb¹szyniu” – rozbudowa i 
przebudowa Szko³y Muzycznej o salê 
koncertow¹, pomieszczenia dydaktyczne i 
warsztaty, na które Pañstwowa Szko³a 
Muzyczna I stopnia im. Stanis³awa 
Moniuszki uzyska³a dofinansowanie w 
wysokoœci 11 717 826,26 z³, z czego 85% 
wspomnianej kwoty pochodzi ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007 – 
2013, , natomiast pozosta³e 15% zosta³o 
zabezpieczone przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
W wyniku rozstrzygniêcia przetargu 
nieograniczonego wykonawc¹ robót 
budowlanych zosta³a firma Skanska S.A., z 
s i e d z i b ¹  w  Wa r s z a w i e  k t ó r a  w  
nieprzekraczalnym terminie do koñca 
sierpnia 2014 r. powinna  zakoñczyæ 
realizacjê prac budowlanych oraz oddaæ 
nowo wybudowane obiekty do u¿ytkowania. 
W pierwszej kolejnoœci zostanie zakoñczona 
budowa i wyposa¿enie III kondygnacyjnego 
budynku dydaktycznego wraz  z ³¹cznikiem – 
warsztatami budowy inst rumentów 
ludowych, nastêpnie budowa i wyposa¿enie 
sali koncertowej oraz zagospodarowanie 
terenu inwestycji w infrastrukturê niezbêdn¹ 

muzycznej oraz Gminy Zb¹szyñ, przy 
uwzglêdnieniu dodatkowych korzyœci 
zwi¹zanych m.in. ze zwiêkszeniem poziomu 
bezpieczeñstwa podopiecznych placówki 
wyra¿ano zgodê na z³o¿on¹ propozycjê. 
Inwestycja zwi¹zana z Filharmoni¹ Folkloru 
Polskiego nale¿y do najwiêkszych zadañ 
realizowanych obecnie na terenie naszej 
gminy i  jest  d³ugo wyczekiwanym 
przedsiêwziêciem na które z niecierpliwoœci¹ 
oczekuj¹ twórcy ludowi oraz organizacje 
dzia³aj¹ce w sferze kultury.

Kamil Sieratowski

Lepszy dojazd do Leœnych Domków Na pocz¹tku lipca br. zakoñczona zosta³a 
przebudowa odcinki drogi gminnej o 
d³ugoœci 950 mb, znajduj¹cego siê w 
obrêbie Nowy Dwór oraz obrêbie 
Przyprostynia. Prace budowlane o ³¹cznej 
wartoœci 215 tys. z³ polega³y na przebudowie 
istniej¹cego odcinka drogi gminnej o 
nawierzchni gruntowej i wykonaniu drogi 
œladowej z p³yt typu PDTP na d³ugoœci 950 m i 
szerokoœci 4 m – technologii sprawdzaj¹cej 
siê na drogach gminy Zb¹szyñ. Powy¿sze 
prace nie by³y by mo¿liwe do realizacji gdyby 
nie wsparcie w wysokoœci 106 tys. z³ z 
bud¿etu Samorz¹du Województwa 
Wi e l k o p o l s k i e g o  o r a z  i n i c j a t y w y  
mieszkañców so³ectwa Nowy Dwór, którzy 
przekazali 15,2 tys. z³ tj. znacz¹c¹ czêœæ 
funduszu so³eckiego zaplanowanego na rok 
2013 na realizacjê inwestycji drogowej.

Kamil Sieratowski

Bezpieczeñstwo pieszych najwa¿niejsze – powstaj¹ chodniki w Perzynach
Dziêki du¿emu spo³ecznemu zaanga¿owaniu 
mieszkañców so³ectwa Perzyny, œrodkom 
pochodz¹cym z Funduszu So³eckiego (12 tys. 
z³) oraz Gminy Zb¹szyñ (4 tys. z³) uda³o siê 
zakoñczyæ budowê kolejnego, 150 
metrowego odcinka chodnika prowadz¹cego 
od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ w 
kierunku miejscowoœci Perzyny. Od 2 lat 
systematycznie realizowane prace zwi¹zane 
z budow¹ chodnika  przynosz¹ ju¿ wymierne 
efekty, poprawiaj¹c zarówno warunki ¿ycia 
mieszkañców wsi jak i bezpieczeñstwo 
pieszych korzystaj¹cych z gminnych ci¹gów 
komunikacyjnych.          Kamil Sieratowski



4 Sport

Burmistrz Zb¹szynia Tomasz Kurasiñski podczas 
dekoracji mistrzów Polski  

Siatkarski sukces – srebro dla Zb¹szynia w Mistrzostwach Polski M³odzików
S³awomir Busch i Micha³ Szczechowicz 
reprezentuj¹cy klub PKS MOS Zb¹szyñ 
wywalczyli drugie miejsce w turnieju 
Mistrzostw Polski w Siatkówce Pla¿owej w 
Kategorii M³odzików. Z bohaterami 
niezwykle emocjonuj¹cego wydarzenia rangi 
krajowej, które odby³o siê w dniach od 17 do 
19 lipca 2013 roku w zb¹szyñskich 
£azienkach, rozmawiamy o siatkarskiej pasji i 
planach na przysz³oœæ.

Siatka¿e z PKS MOS Zb¹szyñ Micha³ Szczechowicz i S³awomir Busch 

Od kilku dni jesteœcie wicemistrzami Polski 
w kategorii m³odzików w siatkówce 
pla¿owej. Srebrny medal zadowala czy 
bardziej mobilizuje do intensywniejszej 
pracy?
Micha³: Wicemistrzostwo jak najbardziej mnie 
zadowala choæ zawsze chcia³oby siê osi¹gn¹æ 
wiêcej tym bardziej, ¿e tym razem by³¹ na to 
doœæ du¿a szansa a jeszcze przed turniejem 
zostaliœmy okrzykniêci faworytami do tytu³u 
mistrzowskiego. Sezon pla¿owy wci¹¿ trwa 
przed nami jeszcze kilka turniejów wiêc w 
dalszym ci¹gu trenujemy.
Jak zrodzi³a siê w was pasja gry w 
siatkówkê?
Micha³: Nie potrafiê siêgn¹æ pamiêci¹ tak 
daleko.
S³awek: Zdecydowanie dziêki kolegom, 
poniewa¿ zaczyna³em od pi³ki no¿nej, lecz 
by³em doœæ wysoki i nie na tyle dobrze czu³em 
siê na murawie co na hali sportowej. Parê lat 
temu otworzono sekcje siatkówki w Nowym 
Tomyœlu i ch³opcy zachêcili mnie do gry i po 
paru treningach poma³u czu³em ¿e to jest to! Z 
boiska pi³karskiego powoli przenios³em siê na 
trzepak na którym graliœmy dzieñ w dzieñ po 
czym maszerowaliœmy na trening.
Od kiedy gracie razem? Co wam bardziej 
odpowiada dwu- czy szeœcioosobowy sk³ad 
siatkarski?

Micha³: Razem gramy praktycznie od czwartej 
klasy kiedy to nasi trenerzy chcieli abyœmy 
zagral i  w jednej parze w turnieju 
minisiatkówki. Osobiœcie ciê¿ko jest 
porównaæ co odpowiada mi bardziej, 
poniewa¿ te dyscypliny znacznie ró¿ni¹ siê od 
siebie, aczkolwiek gra na œwie¿ym powietrzu 
sprawia mi chyba wiêksz¹ przyjemnoœæ. 
S³awek Ja osobiœcie wole grê na parkiecie i 6-
osobowa dru¿ynê. Wchodz¹c na hale czuje siê 

zdecydowanie pewniej i czuje ze mogê 
naprawdê zrobiæ „wszystko”.
Jak wygl¹daj¹ wasze treningi? Ile razy w 
tygodniu trenujecie?
Jeœli chodzi o treningi na pla¿y to nie mamy 
okreœlonego „grafiku”. Przewa¿nie trenujemy 
kilka razy w tygodniu, lecz nie mieszkamy zbyt 
blisko siebie i czasem ciê¿ko jest umówiæ siê 
na odpowiedni¹ godzinê i do tego zebraæ 
jeszcze paru innych ch³opaków aby 
przeprowadziæ normalny trening. 
Jaki element stanowi najwa¿niejsz¹ ró¿nicê 
pomiêdzy siatkówk¹ halow¹ a pla¿ow¹? 
Nawierzchnia, iloœæ zawodników czy 
zasady gry?
S³awek: Wed³ug mnie nawierzchnia, która 
bardzo utrudnia poruszanie i wyskok. Ale te 
odmiany siatkówki ro¿ni wiele rzeczy. W 
halowej pi³ce mo¿na liczyæ na piêciu 
pozosta³ych zawodników a tu mam zaledwie 
jednego, na którym muszê ca³kowicie polegaæ 
i byæ zgranym aby osi¹gn¹æ jakikolwiek sukces. 
Tak wiec ciê¿ko jest jednoznacznie 
zdecydowaæ.
Wyskok to jeden z kluczowych elementów 
siatkarskiego fachu. Na boisku pla¿owym 
utrudnia wybicie grz¹ski piasek. Stosujecie 
jakiœ specjalny trening, by polepszyæ 
skocznoœæ?
Micha³: Piasek rzeczywiœcie utrudnia wybicie, 
lecz po pewnym czasie idzie siê do niego 
przyzwyczaiæ i nie jest to a¿ tak odczuwalne 
wiêc oprócz zwyk³ych treningów na si³owni 
podczas sezonu halowego nie wykonuje 
specjalnych æwiczeñ poprawiaj¹cych odbicie, 
które z tego co wiem bardzo szkodz¹ naszym 
kolanom. 
Istnieje jakaœ alternatywna dyscyplina 
sportu, któr¹ uprawiacie?
Micha³: Staram siê nie ograniczaæ do jednej 
dyscypliny sportu szczególnie w roku 
szkolnym kiedy to biorê udzia³  w 

miêdzyszkolnych zawodach sportowych i 
mam okazje na chwilê przerzuciæ siê m.in. na 
pi³kê rêczn¹, unihokej lub LA. Oprócz tego od 
czasu do czasu grywam z kolegami w tenisa 
ziemnego lub pi³kê no¿n¹.
S³awek: Tak oczywiœcie, lecz ju¿ bez ¿adnych 
treningów i przygotowañ. Gra z przyjació³mi w 
pi³kê no¿n¹ czy rêczn¹ zawsze mile widziana i 
bardzo przyjemna. Jestem zwolennikiem 
aktywnego wypoczynku wiêc ka¿dy pomys³ 
kolegów na inn¹ dyscyplinê sportu jest przeze 
mnie akceptowany.
Sukces rangi krajowej na etapie m³odzika to 
wymarzony pocz¹tek zawodowej kariery 
sportowej.  Jakie macie plany na 
przysz³oœæ?
S³awek: Tak oczywiœcie, dziêki temu 
wydarzeniu zostaliœmy dostrze¿eni przez 
trenerów dobrych klubów siatkarskich. Plan 
na przysz³oœæ to trenowaæ jeszcze ciê¿ej i 
jeszcze bardziej przyk³adaæ siê do wszystkiego 
co robimy, a los sam dalej poka¿e co z tego 
wyjdzie.
Siatkówka pla¿owa nie zawsze zwi¹zana 
jest ze s³oneczna pogod¹. Czy zdarzy³o siê 
wam graæ w skrajnie trudnych warunkach 
atmosferycznych?
S³awek: Tak. Tak siê sk³ada ze akurat mi i 
Micha³owi gra w najtrudniejszych warunkach 
atmosferycznych przynosi najlepsze wyniki i 
wtedy czujemy siê bardzo dobrze tym 
bardziej, ¿e mamy spore doœwiadczenie w 
grze w takich warunkach, poniewa¿ jezioro w 
Zb¹szyniu czêsto przysparza nam takie 
niespodzianki pogodowe podczas treningów. 
Mo¿na powiedzieæ, ¿e czujemy siê lepiej w 
trudnych warunkach ni¿ w idealnej pogodzie, 
temperaturze przekraczaj¹cej 30 stopni i 
gor¹cym piasku.
Jak oceniacie organizacjê turnieju 
mistrzostw polski, które odby³y siê w 
Zb¹szyniu? Jak siê gra³o w £azienkach? 
Odczuwaliœcie wsparcie kibiców?
Micha³: Organizacja jak zawsze na 
najwy¿szym poziomie: transmisja na ¿ywo w 
Internecie; œwietna oprawa na boiskach; 
wspania³y hotel dla przyjezdnych – to 
wszystko sprawi³o, ¿e Zb¹szyñ po raz kolejny 
pokaza³ siê z jak najlepszej strony, a nam – 
zawodnikom gra sprawia³a jeszcze wiêksza 
przyjemnoœæ. Kibice bardzo pomogli, 
szczególnie w najtrudniejszych chwilach za co 
serdecznie dziêkujemy. W £azienkach 
trenujemy od samego pocz¹tku wiêc chyba 
nie mog³o siê przydarzyæ nic lepszego ni¿ 
zawody tej rangi na w³asnym terenie, na 
w³asnym piasku przy w³asnej publicznoœci.
Co w najbli¿szych miesi¹cach? Pla¿a czy 
hala? Jakie wydarzenia siatkarskie przed 
wami?
Micha³: Nied³ugo wybieramy siê do £odzi na 
Mistrzostwa Polski kadetów w pla¿ówce 
gdzie bêdziemy starali siê osi¹gn¹æ jak 
najlepszy wynik, oprócz tego jesteœmy w 
czo³ówce Grand Prix Zb¹szynia gdzie 
równie¿ bêdziemy chcieli uplasowaæ siê na 
jak najlepszej pozycji. W sierpniu wybieramy 
siê na obóz do Ko³obrzegu, gdzie 
rozpoczniemy przygotowania do sezonu 
halowego i bêdziemy je kontynuowaæ a¿ do 
rozpoczêcia rozgrywek we wrzeœniu lub 
paŸdzierniku.
Pracowite wakacje. ¯yczymy w takim razie 
wielu kolejnych sukcesów. 

Rozmawia³: Mateusz Basiñski
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£¹czyæ kulturê i pokolenia – odby³y siê XIII Miêdzynarodowe 

Spotkania Artystyczne „Experyment 2013”
Za nami XIII Miêdzynarodowe Spotkania 
Artystyczne „Experyment 2013”. W tym 
roku motywem przewodnim by³ cz³owiek 
oraz jego dzia³ania we wspó³czesnej 
sztuce. Blisko 75 artystów zjecha³o do 
Zb¹szynia z ró¿nych stron Polski, Europy i 
Œwiata. Miastem zaw³adnê³a sztuka 
kulinarna, design, moda, teatr i muzyka. 
Podró¿ po œwiecie sztuki rozpoczêliœmy w 
sobotê, 29 czerwca. Do owocowych, letnich i 
s³onecznych warsztatów zaprosi³a nas 
Agnieszka Ostrowska. Przez niemal ca³y 
dzieñ dzieci z gminy Zb¹szyñ mog³y tworzyæ 
dzie³a sztuki ze œwie¿ych owoców. 
Ju¿ nastêpnego dnia, odby³a siê premiera 
spektaklu Teatru S, który pokaza³ siê w 
zupe³nie nowej ods³onie.  Gra aktorska, 
muzyka i scenografia przenios³y nas w œwiat, 
tak naprawdê dobrze nam znany. 
Przemijania, codziennoœci, bólu czy radoœci. 
1 lipca na swój projekt „Dolere” zaprosi³ 
siedlecki Teatr Paragraf 2. Nie zabrak³o tak¿e 
muzycznych doznañ. O godzinie 19, w 
zb¹szyñskich Kazamatach ze swoim 
programem wyst¹pi³ Daniel Bordych, artysta 
ze Zb¹szynia. Goœcinnie, na akordeonie 
zagra³ Piotr Struga³a. W drugiej sali, swoj¹ 
instalacjê „Przejœcie – Bardo”, zaprezentowa³ 
Dawid Marszewski.  
2 lipca okaza³ siê tak¿e bardzo interesuj¹cy. 
Ju¿ wczesnym popo³udniem do zabawy z 
czarnym i bia³ym zaprosi³ nas Dawid 
Marszewski. Nie zabrak³o tak¿e refleksyjnych 
spotkañ ze sztuk¹. Stowarzyszenie Teatralne 
„Nie Ma”, w swoim spektaklu zada³o pytanie:  
„Dlaczego umieramy…”. Nastêpnie, Phil 
Maggi i Philippe Cavaleri przenieœli nas w 
œ w i a t  m u z y k i  e l e k t r o n i c z n o  –  
experymentalnej. 
Pó³metek Experymentu czyli œroda, to 
wystawy: Macieja Bohdanowicza w Pubie 
„Stara Piwnica” oraz  Ewy Biñczyk, Marzeny 
Paczkowskiej, Anny Pilewicz i Stephana Jon 
Tram?ra w Muzeum Ziemi Zb¹szyñskiej i 
Regionu Koz³a. Wszechobecnej sztuki nie 
zabrak³o tego dnia tak¿e w Zb¹szyñskim 
Centrum Kultury, gdzie z performancem 
"Render of memories" wyst¹pi³a Monika 
Lisiecka. Z ciekaw¹ projekcj¹ w „Aqualuna” 
oraz „Klitoridektomia”, po³¹czonego obrazu, 
dŸwiêku i s³ów, wyst¹pili Rafa³ Iwañski i Anna 
Pilewicz.
W czwartek, 4 lipca sztukê oraz artystów  
mogliœmy spotkaæ niemal wszêdzie. W 
K a z a m a t a c h ,  A n d r e a s  W i d m e r  
zaprezentowa³ swoj¹ wizjê „lekkoœci” w 
bardzo ciekawej projekcji filmowej oraz 
instalacji. Galeriê Baszta, Wac³aw Ostrowski 
zamieni³ w bardzo ciekaw¹ klepsydrê, a pod 
galeri¹ Joanna B¹k, rozpoczê³a podró¿ ze 
s³owem ulicami miasta. Natomiast na kolejn¹ 
muzyczn¹ wyprawê zaprosili nas Yannick 
Franck, Phil Maggi i Rafa³ Iwañski a.k.a.X-
Navi:E T. 

Experymentalny weekend min¹³ nam 
g³ównie na gotowaniu i s³uchaniu muzyki. W 
pi¹tek do wspólnego gotowania – z tego co 
sami nazbieraliœmy,  zaprosi³a nas Agata 
Bielska. Z pe³nymi brzuchami mogliœmy udaæ 
siê do Zb¹szyñskiego Centrum Kultury, gdzie 
Pracownia Teatru Fizycznego MCKiE Dom 
Harcerza z Zielonej Góry, zaprezentowa³a 
nam swoje dwie sztuki:  „Goni¹c Kormorany” 
i "Ko³ysankê". 
Po ca³ym tygodniu ciê¿kiej pracy idealnym 
obiadem okaza³a siê pizza przyrz¹dzona z 
mi³oœci¹. Duet Robosexi, przedstawi³ 
na j lepszy  przepi s  na  p izzê pe ³n¹ 
pozytywnych uczuæ. Tego samego dnia ze 
swoim wyk³adem wyst¹pi³a Urszula 
Ussakowska - Wolff, któr¹ muzycznie 
wspar³y: Olga Magieres oraz  Anna Zieliñska. 
Na deser najpierw w Zb¹szyñskim Centrum 
Kultury, a nastêpnie na murach koœcio³a 
parafialnego, AZATUHI MNATSAKANYAN 
(TATEV), zaprezentowa³a fotografie artystów z 
Polski, Armenii oraz Egiptu. 
Niedziela to g³ównie dzieñ odpoczynku, ale i 
ostatniej wystawy w Muzeum Ziemi 
Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a, któr¹ 
zaprezentowali nam studenci ASP z £odzi. 
Fina³ Experymentu odby³ siê w Centrum 
Kultury, gdzie  ze swoimi muzyczno – 
teatralnymi projektami wyst¹pili: pos£ódŸ! i 
Dzikie Jab³ka.

Od 30 czerwca do 2 lipca, o dowolnej 
godzinie, w Galerii Baszta, do tañca zachêca³ 
Tomasz Bazan. Podczas tegorocznego 
Experymentu, mo¿na by³o tak¿e uczestniczyæ 
w  t r z y d n i o w y c h  w a r s z t a t a c h  
zorganizowanych przez Olka Witta. Fina³ 
odby³ siê na pla¿y przy campingu. 
Tegoroczny Experyment, to tak¿e wieczorne 
koncerty, które odbywa³y siê w koœciele 
parafialnym i pod namiotem na pla¿y 
miejskiej. Wyst¹pili:  Norbert Stammberger, 
Antonina Weber wraz ze studentami,  zespó³ 
La Stravaganza,  Projekt "Trzy i cztery" ze 
Zb¹szynia, Tuñczyk, Radical Coffee, Electric 
Glasses, Piotr Struga³a oraz Marcin Klorek, 
tak¿e ze Zb¹szynia. 
Tydzieñ okaza³ siê bardzo bogatym w 
wydarzenia , a Experyment po raz kolejny 
okaza³ siê mostem ³¹cz¹cym kultury i 
pokolenia.   Katarzyna Kutzmann - Solarek

Artyœci z teatru „Paragraf” tu¿ po zakoñczeniu spektaklu otrzymali kwiaty od Katarzyny Kutzmann-Solarek 

Fragment premierowego przedstawienia grupy „S”
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IV Happening Zdrowej Rodziny i Dzieñ Dziecka w £omnicy
Ju¿ po raz czwarty w Szkole Podstawowej 
im. Powstañców Wielkopolskich w 
£omnicy, odby³ siê „Happening Zdrowej 
Rodziny” po³¹czony z obchodami Dnia 
Dziecka. Pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ 
imprezy by³a Joanna Gajdecka przy 
wspó³pracy dyrekcji, nauczycieli oraz Rady 
So³eckiej z £omnicy. Zaproszeni goœcie, 
uczniowie i rodzice ciekawie spêdzili 
niedzielne popo³udnie. Ide¹ pikniku jest 
propagowanie zdrowego stylu ¿ycia, na który 
sk³ada siê wiele czynników takich jak sport, 
zdrowe od¿ywianie, a tak¿e aktywne 
spêdzanie wolnego czasu i pozytywne 
myœ l en ie .  Nauczyc i e l ka  zap ro s i ³ a  
specjalistów, którzy bezp³atnie udzielali 
porad i us³ug goœciom happeningu. Sw¹ 
dobr¹ wolê i ¿yczliwoœæ okazali (niektórzy po 
raz kolejny): lekarz internista Rados³aw 
Soñta, dietetyczka i rehabilitantka Paulina 
Ol iwa,  logopeda Hanna Brambor,  
pielêgniarki Barbara Krycka, Violetta 
Brambor i Ewa Król, masa¿ysta Tomasz 
Brambor, fryzjerka Monika £odyga. Naukê 
prawid³owego badania piersi i badanie tlenku 
wêg l a  w  wydychanym pow ie t r zu  
przeprowadzili pracownicy Sanepidu, o 
profilaktyce wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy mówi³a Natalia Nowak. Z kolei 
bus mammograficzny obs³ugiwa³a Izabela 
Szopka oraz Kinga Staniszewska. Zajêcia 
zumby poprowadzi³a Marlena Ratajczak. 
Pomocni okazali siê te¿ Jacek Szymków i 
Waldemar Ho³owacz z  wolsztyñskiego 
nadleœnictwa. 
 Mieszkañcy £omnicy i okolicznych 
miejscowoœci byli ¿ywo zainteresowani 
proponowanymi konsultacjami i zabiegami, 
o czym œwiadczy³y kolejki pod salami 
przemienionymi w gabinety. Ale to nie 
wszystko. Jak na imprezê letni¹ przysta³o 
scena nie pozostawa³a pusta, a duch 
promocji zdrowia towarzyszy³ ka¿demu 
p r z e d s t a w i e n i u ,  c z y  p o k a z o w i  
przygotowanemu przez uczniów. Nie 
zapomniano o najm³odszych, dla nich by³y 

Certyfikat aktywnoœci inwestycyjnej dla gminy Zb¹szyñ 

Ogólnopolski dwutygodnik budowlany 

„Profile” nagrodzi³ najaktywniejsze firmy 

oraz instytucje samorz¹dowe w kraju. 

Podczas uroczystoœci, która odby³a siê w 

Poznaniu 6 czerwca 2013 roku, 20 

instytucjom (w tym dwóm firmom oraz 18 

jednostkom samorz¹dowym) wrêczono 

certyfikaty aktywnoœci inwestycyjnej. Gmina 

Z b ¹ s z y ñ  z o s t a ³ a  w y r ó ¿ n i o n a  z a  

przedsiêbiorczoœæ i podejmowanie szeroko 

zakrojonych dzia³añ na rzecz rozwoju miasta 

i wsi.

Mateusz Basiñski

konkursy i niespodzianki przygotowane przez 
nauczycieli i przedstawicieli Rady So³eckiej 
oraz Nadleœnictwo Wolsztyn. Poza tym w 
programie znalaz³y siê równie¿ takie atrakcje 
jak: malowanie twarzy, gor¹ce rytmy 
latynoskie i pe³na improwizacja ruchów 
zrobi³y prawdziwa furorê pod okiem 
instruktorki zumby Marleny Ratajczak. 
Najm³odsi oblegali wrêcz zamki dmuchane i 
trampolinê. Wszystkie dzieci czêstowa³y siê 
cukierkami a dla och³ody by³y te¿ smaczne 
lody.
 Poza tym wszyscy zainteresowani mogli 
uczestniczyæ w rajdzie samochodem 
terenowym, który poprowadzi³ Dariusz 
Wolny z Klubu 4X4. Dla bardziej odwa¿nych 
by³a te¿ mo¿liwoœæ sprawdzenia swych 
umiejêtnoœci w jeŸdzie quadami. Do grona 
atrakcji nale¿y te¿ zaliczyæ strzelanie z 
wiatrówki, wznoszenie do góry w koszu z 
samochodu (tzw. wysiêgnika) Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej z Nowego Tomyœla oraz 
przeloty helikopterem. Czas szybko p³yn¹³. 
Niejeden specjalista przyjmowa³ d³u¿ej, a 
pomimo to spod gabinetów musia³o odejœæ 

wielu. Kolejny „Happening Zdrowej 
Rodziny” w Szkole Podstawowej w £omnicy 
zapewne ponownie wyjdzie naprzeciw 
potrzebom jej mieszkañców, zapewniaj¹c 
przy tym mi³e i po¿yteczne spêdzenie 
niedzielnego popo³udnia.

   Joanna Gajdecka



7Oœwiata

Uczniowie po¿egnali rok szkolny

Uczniowie dziewiêciu szkó³ w gminie 
Zb¹szyñ po¿egnali rok szkolny 2012/2013. 
Wiêkszoœæ uczniów wróci do swych 
p lacówek  ju¿  po  wakac jach ,  d la  
absolwentów jednak pi¹tkowa uroczystoœæ 
by³a ostatnim spotkaniem na realizowanym 
dotychczas etapie edukacji.

Najbardziej pracowitych uczniów nagrodami 

wyró¿ni³ Burmistrz Zb¹szynia – Tomasz 

Kurasiñski. W kategorii „Najlepszy uczeñ” 

nagrody otrzymali: Olga Lauba – uczennica 

Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w 

Zb¹szyniu, Alicja Brychcy – uczennica 

Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w 

Fundusze Europejskie szans¹ na rozwój! 
Pozadotacyjne instrumenty wsparcia w 
ramach œrodków Unii Europejskiej by³y 
tematem spotkania informacyjnego, które 
odby³o siê 16 maja 2013 roku w Urzêdzie 
Miejskim w Zb¹szyniu. Pracownicy punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich 

Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu 

przedstawili harmonogram naborów na rok 

2013 w ramach Funduszy Europejskich 

WRPO, PO KL, PO IG. Wyjaœnione zosta³y 

zasady ubiegania siê o wsparcie finansowe 

kierowane przede wszystkim do ma³ych 

p r z e d s i ê b i o r c ó w  a  t a k ¿ e  o s ó b  

zamierzaj¹cych dopiero za³o¿yæ w³asn¹ 

firmê. Omówione zosta³y Inicjatywy Jessica 

(obejmuj¹ca programy rewitalizacyjne) oraz 

Jeremie, umo¿liwiaj¹ce zaci¹gniêcie 

przedsiêbiorcom niskooprocentowanych 

kredytów. W spotkaniu wziêli udzia³ 

przedstawiciele firm z terenu gminy Zb¹szyñ, 

którzy podczas dyskusji swoje w¹tpliwoœci 

mogli skonsultowaæ nie tylko z pracownikami 

punktu IFE Starostwa Powiatowego w 

Nowym Tomyœlu, ale równie¿ z burmistrzem 

Zb¹szynia – Tomaszem Kurasiñskim.
Mateusz Basiñski

Przyprostyni, Patrycja Tomaszewska – 

uczennica Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego 

w N¹dni, Angelika Tobys – uczennica 

Zespo³u-Szkolno Przedszkolnego w 

Chroœnicy, Rebeka Rodak – uczennica Szko³y 

P o d s t a w o w e j  i m .  P o w s t a ñ c o w  

Wielkopolskich w £omnicy, Urszula 

Szuwarska, Robert Szuwarski oraz Natalia 

Lehmann – uczniowie Gimnazjum w 

Zb¹szyniu, Julia Ch³opek i Natalia Ci¹¿yñska 

– uczennice Niepubl icznej  Szko³y 

Podstawowej w Strzy¿ewie, Kinga Janowska – 

uczennica Zespo³u Szkó³ nr im. Stefana 

Garczyñskiego oraz Monika Tratwal – 

uczennica Zespo³u Szkó³ nr 2 w Zb¹szyniu. 

Tytu³ „Najlepszego absolwenta 2012/2013” 

otrzymali: Alicja Domaga³a, Natalia Œliwa, 

Ewa R¹k, Karolina Krupka, Bogumi³a 

Brambor, Monika Lauba oraz Aneta 

Fornalkiewicz.

Ostatniego dnia roku szkolnego gminê 

Zb¹szyñ wizytowa³a przedstawiciel  

Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu – Hanna 

Rajcic-Mergler. Wicekurator zagoœci³a 

podczas uroczystoœci zakoñczenia roku 

szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Zb¹szyniu gratuluj¹c uczniom wytrwa³oœci 

w nauce.

Upragniony wakacyjny czas przyniesie 

zapewne wiele ciekawych przygód, które 

rozkwitn¹ w opowieœciach po powrocie do 

szko³y, pamiêtajmy jednak o tym, by 

zachowaæ rozwagê zarówno podczas 

korzystania z k¹pielisk, jak i szlaków pieszo-

rowerowych.

¯yczymy mi³ych i bezpiecznych wakacji!

Mateusz Basiñski

Wyró¿nienia najlepszym uczniom wrêcza³ Burmistrz Zb¹szynia Tomasz Kurasiñski  

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Strzy¿ewie œwiadectwa wrêcza³ dyrektor Jaros³aw Olszewicz
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OBSZARY WODNE ZB¥SZYNIA WE WCZESNYM ŒREDNIOWIECZU
W czasie konferencji poœwiêconej 

przysz³oœci zb¹szyñskiego jeziora omóiono 
równie¿ jak kszta³towa³ siê wygl¹d akwenu 
i cieków przyleg³ych. To zagadnienie 
szeroko omówi³ zb¹szyñski regionalista 
Zenon Matuszewski.  Przystêpuj¹c do 
badañ przesz³oœci i rozwoju okreœlonego 
obszaru musimy bezwzglêdnie pamiêtaæ, ¿e 
jego topografia podlega³a ustawicznym  
zmianom dokonywanym nie tylko przez 
dzia³alnoœæ cz³owieka, ale i te¿ dziêki 
naturalnym procesom, które zmienia³y na 
przestrzeni  wieków ten krajobraz.  
Najwa¿niejszym zmianom podlega³y obszary, 
na których istniej¹ rzeki a zw³aszcza jeziora.
       Naturalne odk³adanie na dnie jeziora 
materii w postaci szkieletów i szcz¹tków 
zwierz¹t i roœlin doprowadza do zmian 
g³êbokoœci zbiornika, powolne wyp³ycanie i 
jego l¹dowienie. Szacuje siê, ¿e tempo 
gromadzenia siê osadów w zbiornikach 
wynosi œrednio od 0,5 do 1 mm na rok. Ten 
proces intensywnego wzrostu ¿yznoœci tzw. 
eutrofizacji prowadzi z kolei, zw³aszcza w 
przypadku jezior p³ytkich, takich jak 
J . B ³ ê d n o ,  d o  n i e k o r z y s t n y c h  i  
nieodwracalnych zmian w naturalnym 
ekosystemie do tzw. sukcesji czyli zarastania.
       Obok zarastania nastêpuj¹ intensywne 
zakwity glonów i sinic, zmniejsza siê 
przeŸroczystoœæ wody, pogarsza siê jej smak i 
zapach, a zmniejszanie siê iloœci tlenu w 
wodzie, powoduje stopniowe wymieranie 
ryb i innych organizmów.
   W ostatnich dziesiêcioleciach 
obserwujemy wyraŸny, przyspieszony wzrost 
¿yznoœci wód co spowodowane jest  
przedostawaniem siê do nich œcieków 
komunalnych, przemys³owych oraz 
powierzchniowym wymywaniem nawozów z 
przyleg³ych pól.
     Zb¹szyñ i najbli¿sze jego okolice nale¿¹ 
w³aœnie do tych regionów, gdzie nastêpowa³y 
znaczne zmiany krajobrazu i topografii 
terenu ze wzglêdu na istniej¹ce tu obszary 
wodne – rzeka Obra a g³ównie J. B³êdno. 
Powierzchnia jeziora ulega³a powolnemu 
zmniejszaniu.
       W œredniowieczu jezioro musia³o byæ 
ogromne, skoro XV wieczny kronikarz  Jan 
D³ugosz pisze, ¿e: „”Blandno” bardzo 
rozleg³e jezioro Wielkopolskie, które, jak 
twierdz¹ rozleg³oœci¹ góruje nad jeziorem 
Gop³o […] przylegaj¹ce do miasta Zb¹szyñ, w 
ryby bardzo bogate „. Pisze te¿, ¿e „ jezioro to 
od jego pocz¹tku do koñca przep³ywa rzeka 
Obra”. Z zapisu tego wynika, ¿e Obra 
wp³ywa³a do jeziora od po³udnia, a wyp³ywa 
w pó³nocnych jego obszarach – tak wiêc 
zupe³nie inaczej jak jest to obecnie. 
     Tempo  zmniejszania powierzchni wodnej 
jeziora, poprzez jego zarastanie, odnotowane 
jest w publikacjach. W latach 70 XX wieku 
przewodniki podaj¹, ¿e powierzchnia tego 
akwenu wynosi 760 ha. A ju¿ 10 lat póŸniej w 
encyklopedii PWN jezioro ma powierzchniê 
746 ha. To wyraŸne „przyspieszenie” 
zarastania jeziora jest z pewnoœci¹ te¿ 
skutkiem przeprowadzonych na szeroka 

skalê prac melioracyjnych w Wielkim £êgu 
Obrzañskim (obszar pomiêdzy Mosin¹, 
Koœcianem, Kopanic¹) pocz¹wszy od 1799 r., 
które zwi¹zane by³y z  wykopaniem przesz³o 
160 km kana³ów w ci¹gu kilkudziesiêciu lat. 
Powsta³y wtedy obrzañskie kana³y: Pó³nocny, 
Po³udniowy, Œrodkowy, Mosiñski, które  
odprowadzi³y nadmiar wód z ci¹gle 
zalewanych terenów. Odt¹d mo¿na 
wykorzystywaæ je dla celów rolniczych. 
Skutkiem, niestety  ma³o przewidywalnym, 
by³o obni¿anie siê poziomu wód zw³aszcza 
p³ytkich akwenów, takich jak J.B³êdno,  i 
przez to przyspieszenie ich zarastania.     
     Skoro znamy proces zarastania obszarów 
wodnych (a zw³aszcza jezior), ich przyczyny i 
skutki spróbujmy odtworzyæ dawny zasiêg 
o b s z a r ó w  w o d n y c h  Z b ¹ s z y n i a ,   
uwzglêdniaj¹c znane nam rozmieszczenie 
osadnictwa grodowego we wczesnym 
œredniowieczu na tym terenie (grody w 
N¹dni, Przyprostyni i Zb¹szyniu). Do 
realizacji tego zadania wykorzystamy wiedzê, 
¿e zarastanie jezior rozpoczyna siê od  
powstawania mokrade³ (bagna, trzêsawiska, 
moczary) póŸniej torfowisk i podmok³ych ³¹k. 
       Wystarczy zatem na mapie terenu okolic 
Zb¹szynia odnaleŸæ zaznaczone takie miejsca 
(bagna, trzêsawiska, mokrad³a) i w ten sposób 
wyznaczyæ, z niewielkim prawdopodo-
bieñstwem pope³nienia znacz¹cego b³êdu, 
dawny zasiêg obszarów wodnych na tym 
terenie. 
     Do tego celu nie mo¿emy jednak 
wykorzystaæ wspó³czesnych map i  
podk³adów geodezyjnych, bo w ostatnich 
dekadach wiele obszarów przyleg³ych do 
rzeki  i jeziora w Zb¹szyniu zosta³o sztucznie 
podwy¿szonych poprzez nawiezienie ziemi. 
Sta³o siê tak m.in. w pobli¿u pla¿y miejskiej, 
przystani ¿eglarskiej, obszaru ³¹k pomiêdzy 
œródmieœciem miasta a Placem Wolnoœci, 
rozwidlenia ul. Mostowej i Topolowej, terenu 
sklepu „Biedronka” czy  ³¹k przy ul. Dolnej.        
        Nie dysponujemy te¿ niestety starsz¹ 
kartografi¹, która by³aby nam pomocna.  
Najstarsza mapka Zb¹szynia w skali 1:7 000 z 
1795  r,  znana  j edyn ie  z  od ry su   
umieszczonego przez J. Krasonia w 
monografii Zb¹szynia, obejmuje tylko 
niewielki obszar miasta z jeziorem i rzek¹. 
Zaznaczone s¹ tu obszary mokrade³, trzêsa-
wisk i bagien. 

Zenon Matuszewski

Zenon Matuszewski - autor opracowania pt. Obszary 
wodne zb¹szynia we wczesnym œredniowieczu 

Odrys mapy Zb¹szynia z 1795r., graf.komp. P. Napiera³a 

Przybli¿ony zasiêg grodu wczesnoœredniowiecznego na 
tle wspó³czesnej zabudowy œródmieœcia Zb¹szynia (wg 
Jaros³awa Lewczuka) 1,2,3 – wykopaliska archeologiczne.

Zasiêg obszarów wodnych Zb¹szynia we wczesnym 
œredniowieczu wyznaczony wg poziomicy 55 m n.p.m.
(linia przerywana - kolor jasnoniebieski)  oraz  linia brzegowa
 J. B³êdno i rzeka Obra  wg mapy z koñca XIX w. 
(linia ci¹g³a - kolor ciemnoniebieski) graf.komp. P.Napiera³a

Zasiêg obszarów wodnych Zb¹szynia we wczesnym 
œredniowieczu na tle dróg i  szlaków handlowych 
(wg XVIII  wiecznej mapy D.F. Stolzmana) oraz grodów 
wczesnoœredniowiecznych.  graf.komp. P.Napiera³a
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DZIEJE PRASY ZB¥SZYÑSKIEJ 
Pocz¹tki prasy zb¹szyñskiej siêgaj¹ koñca 
XIX wieku, dok³adnie roku 1884. Pierwsze 
zb¹szyñskie czasopismo by³o drukowane w 
Miêdzy rzeczu ,  j ako  doda tek  do  
„Miêdzyrzeckiej Gazety Powiatowej”. 
Nosi³o nazwê „Bentschener Wochenblatt” / 
„Tygodnik Zb¹szyñski: wiadomoœci dla 
Trzciela, Babimostu i okolic”. Tygodnik ten 
ukazywa³ siê na przestrzeni ponad 35 lat, do 
roku 1918. Natomiast pierwsz¹ gazet¹ 
drukowan¹ w Zb¹szyniu by³ „Bentschener 
Anzeiger - ben Bote von der Obra” / 
„Wiadomoœci Zbqszynskie - Goniec znad 
Obry dla miast: Zb¹szynia, Babimostu, 
Brójec, Trzciela i okolic”. Ukazywa³ siê trzy 
razy w tygodniu, do roku 1918. Wydawc¹ 
gazety by³ miejscowy drukarz Karl Albrecht. 
Jego budynek stoi do dziœ przy ulicy 17 
Stycznia, róg ulicy £azienki. 
      Nastêpnym czasopismem zb¹szyñskim, 
jakie ukaza³o siê ju¿ w Polsce Odrodzonej - 
by³ „Tygodnik Parafii Zb¹szyñskiej”, który 
ukazywa³ siê latach 1931-1939, to jest do 
czasu drugiej wojny œwiatowej. Wydawc¹ 
pisma by³a parafia, a drukowane by³o w 
drukarni Ludwika Wróbla w Wolsztynie. 
Przypuszczalny nak³ad tygodnika wynosi³ 
tysi¹c egzemplarzy, gazeta kosztowa³a 10 
groszy. 
      Nastêpnym wydawnictwem prasowym 
wydawanym ju¿ w Polsce Ludowej by³y dwa 
biuletyny Solidarnoœci. Pierwszy nosi³ tytu³ 
„Nasza Sprawa" i by³ wydawany w grudniu 
1981 roku w Z.P.O. Romeo. Pisany by³ 
czcionk¹ maszynow¹, a nastêpnie powielany. 
Pismo publikowano dwustronnicowo na 
kartce formatu A4 w nak³adzie 250 sztuk. 
Wydano kilka numerów. Drugim biuletynem 
by³ „Zryw”, który ukazywa³ siê na prze³omie 
³at 1989/90.  Publikacja ukazywa³a siê w 
formie dwukartkowej formatu A5. Wydano 
kilka numerów. Biuletyn by³ pisany czcionk¹ 
maszynow¹, a nastêpnie powielany. 
      Kolejn¹ gazet¹, wydawan¹ ju¿ czasach III 
R.P. by³ „Zb¹szynianin”. Ukazywa³ siê z 
przerwami od roku 1989. Pierwszy numer 
wydano jako jednodniówkê. Drugi numer 
ukaza³ siê w roku 1990. Numer trzeci 
wydano na ksero, poœwiêcony tematyce 
wyborczej naszego regionu. Dalsze numery 
ukaza³y siê w roku 1995. A od wrzeœnia tego¿ 
roku czasopismo ukazywa³o siê regularnie 
jako miesiêcznik. Pocz¹tkowo czasopismo 
by³o finansowane przez Urz¹d Miasta i 
G m i n y .  D a l s z y m  w y d a w a n i e m  
Zbaszynianina zajê³a siê Zb¹szyñska 
Spó³dzielnia Telekomunikacyjna. Po kilku 
latach, z braku zainteresowania czasopismem 
i  niewielk¹ i loœci¹ sprzedawanych 
egzemplarzy, zaprzestano wydawania 
Zb¹szynianina. Ostatni jego numer ukaza³ siê 
w czerwcu 2006 roku. Ukaza³o siê 135 
numerów. 
      Nastêpnym zb¹szyñskim czasopismem 
by³ dwutygodnik powiatowy, nosz¹cy tytu³ 
„Blisko Siebie” Wydawc¹ jego by³a 
Zb¹szyñska Spó³dzielnia Telekomunikacyjna. 

Czasopismo by³o przeznaczone dla miast i 
gmin: Kuœlina, Lwówka, Nowego Tomyœla, 
Opalenicy i Zb¹szynia. Gazeta ukazywa³a siê 
na prze³omie lat 1994/95. Ukaza³o siê 28 
numerów. W tym czasie Nowy Tomyœl jako 
miasto powiatowe nie posiada³ w³asnego 
czasopisma. Krótkotrwa³¹ gazetk¹ okaza³ siê 
„G³os  Zb¹szynia”,  wydawany przy 
towarzystwie Fokus, redagowany przez 
Barbarê Wójcik. Czasopismo ukazywa³o siê 
na prze³omie lat 1998/99. Wysz³o 16 
numerów. 
      W formie biuletynu samorz¹dowego 
wydawanego przez Urz¹d Miasta w 
Zb¹szyniu od 2002 by³o czasopismo „Wokó³ 
B³êdna”. Od sierpnia 2011 roku kwartalnik 
zmieni³ nazwê na „Zb¹szynianin”. Na koniec 
wypada wymieniæ ostatnie zb¹szyñskie 
czasopismo „Sanktuarium Zb¹skie”, które 
wydawane jest przez parafiê od roku 2006. 
Podsumowuj¹c zb¹szyñsk¹ prasê, która 
ukazywa³a siê na przestrzeni lat 1884-2013 
nale¿y wymieniæ 10 pozycji.
             Marian Andrzejak

Konkurs
Tajemnicê naszej kolejnej zagadki 
historycznej odkry³a Gra¿yna Michniewicz 
ulicy Poznañskiej w Zb¹szyniu. Na fotografii 
zamieszczonej w siódmym numerze 
„Zb¹szynianina” znajdowa³ siê kamienny 
krzy¿ wykonany z granitu, który poœwiêcony 
by³ przedwojennemu w³aœcicielowi pa³acu 
(zamku) w Nowej Wsi Zamek. Krzy¿ znajduje 
siê w lesie pomiêdzy pa³acem a Now¹ Wsi¹ 
Zb¹sk¹.  Sama budowla swoj¹ solidnoœci¹ i 

rozmiarem robi wra¿enie. To miejsce jest 
zupe³nie zapomniane i ma³o znane. Warto w 
przysz³oœci pokusiæ siê przypomnienie kim 
by³ fundator krzy¿a, wytyczyæ dogodny 
dojazd np. rowerem, upamiêtniæ teren 
pobliskiego cmentarza ewangelickiego. 
 Poni¿ej zamieszczamy zdjêcie kolejnej 
zagadki historycznej. Pytanie brzmi gdzie 
zrobion¹ t¹ fotografiê oraz co przedstawia. 
Autorzy najbardziej precyzyjnej odpowiedzi, 
mog¹ liczyæ na kolejn¹ nagrodê ksi¹¿kow¹. 
Odpowiedzi nale¿y wysy³aæ poczt¹ 
e l e k t r o n i c z n ¹  n a  a d r e s  
zbaszynianin@zbaszyn.eu, z podaniem 
swych danych osobowych. Jednoczeœnie 
zapraszamy do nadsy³ania propozycji 
konkursowych, które opublikujemy w 
kolejnych wydaniach Zb¹szynianina. 

Gra¿yna Michniewicz odebra³a nagrodê, któr¹ 
przekaza³ Marek Nyækowiak sekretarz gminy Zb¹szyñ 
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 400 LAT TEMU W ZB¥SZYNIU
Drewniana zabudowa Zb¹szynia sprzyja³a 
czêstym po¿arom.  Wielkie po¿ary  z lat 
1566 i 1568 niszczyly Zb¹szyñ w powa¿nej 
jego czêœci. Natomiast trzeci, ogromny po¿ar, 
który wybuch 400 lat temu w Œwiêta 
Wielkanocne 1613 r. strawi³ ca³kowicie 
œródmieœcie Zb¹szynia w obrêbie,  
istniej¹cych jeszcze wówczas wa³ów.  W 
Ksiêdze Wójtowskiej odnotowano, ¿e po¿ar 
ten wybuch³ „z Wielgiego Czwartku na Pi¹tek 
(tj.z 4/5 kwietnia) o czwartej godzinie w nocy, 
wszystko miasteczko zgorza³o i koœció³ wielgi 
farski i dzwony wszystkie”.  
       Sejm nadzwyczajny warszawski 1613 r. 
uznaj¹c tê tragiczna klêskê, która dotknê³a 
mieszkañców Zb¹szynia, zwolni³ ich od 
p³acenia podatków na okres 5 lat. 
Niew¹tpliwe zas³ugi w tej mierze przypisaæ 
nale¿y Abrahamowi Ciœwickiemu – nowemu 
w³aœcicielowi dóbr zb¹szyñskich, który w 
1618 r. wyda³ instrukcjê zalecaj¹c¹ pos³om z 
sejmiku poselskiego œredzkiego, aby starali siê 
uzyskaæ zgodê sejmu na przed³u¿enie 
uzyskanego wczeœniej zwolnienia na dalsze 
lata.
      Podczas odbudowy, która trwa³a wiele lat 
zachowano przestrzenny, œredniowieczny 
jeszcze, uk³ad miasteczka  z wyd³u¿onym 
prostok¹tnym rynkiem zabudowanym 
wzd³u¿ trzech stron dzia³kami siedliskowymi. 
Po stronie po³udniowej rynku, w niewielkiej 
odleg³oœci od jego skraju, usytuowany by³ 
koœció³. Po po¿arze wystawiono zupe³nie 
nowy budynek koœcielny, równie¿ drewniany, 
na planie krzy¿a, zwrócony  wejœciem 
g³ównym ku rynkowi (poprzedni koœció³ 
zwrócony by³ do rynku bokiem). Do tego 
nowego koœció³ka dobudowano dwie 
kaplice: œw. Barbary i œw. Krzy¿a – obie 
fundacji Abrahama Ciœwickiego. Taki uk³ad 
przestrzenny, przetrwa³ do czasów kolejnych 
olbrzymich po¿arów w po³. XIX w. i 
uwidoczniony jest na mapie Zb¹szynia z 
1795 r. (Nie ma tu ju¿ zaznaczonych wa³ów 
ziemnych otaczaj¹cych miasto, jako 
p o z o s t a ³ o œ æ ,  p o  i s t n i e j ¹ c y m  t u ,  
wcze sno œ r edn iow iecznym g rodz i e  
kasztelañskim).
Pod koniec XVI w. na skutek ma³¿eñstwa 
Anny Zb¹skiej (córka Abrahama Zb¹skiego, 
który by³ jednym z kandydatów na 
pierwszego elekcyjnego króla Polski i  
wnukiem Abrahama – znanego husyty) z 
Janem Ciœwickim majêtnoœæ zb¹szyñska 
przechodzi w rêce rodu Ciœwickich na 
przesz³o 100 lat. Z ma³¿eñstwa tego w 1593 r. 
rodzi siê Abraham, który dok³adnie 24 
czerwca 1613 r., czyli 400 lat temu, obejmuje 
majêtnoœæ zb¹szyñsk¹, któr¹ dysponuje do 
swojej œmierci w 1644 r. W roku objêcia dóbr 
zb¹szyñskich o¿eni³ siê z Anna Rydzyñsk¹ z 
Rydzyny. Zasta³ trudn¹ sytuacjê finansow¹ 
spowodowan¹ wieloletnim, olbrzymim 
zad³u¿eniem ci¹gn¹cym siê jeszcze od XVI 
w i e k u  o d  A b r a h a m a  Z b ¹ s k i e g o .  
Systematyczna i mozolna praca nowego 
w³aœciciela doprowadzi³a do odd³u¿enia, tak, 
¿e pod koniec swego ¿ycia  A.Ciœwicki, jako 
w³aœciciel, sprawnie zarz¹dza³ 2 miastami 

(obok Zb¹szynia równie¿ Rydzyn¹  - jako 
wspó³w³asnoœæ ze swoj¹ ¿on¹) oraz 32 
wioskami: 28 w Wielkopolsce i 4 na Œl¹sku.  
          Za swoje zas³ugi i aktywnoœæ 
obdarzony by³ honorowym tytu³em 
kasztelana bydgoskiego (w1621 r.), a 
nastêpnie kasztelana œremskiego (w 1627 r.).
         Bardzo mocno zwalcza³ protestantyzm. 
W wydanym w 1616 r. przywileju, 
przywracaj¹cym dzia³alnoœæ szpitala – 
przytu³ku w Zb¹szyniu zastrzeg³, ¿e nie mo¿e 
on przyjmowaæ heretyków.
         Podj¹³ siê kontynuacji, rozpoczêtej 
jeszcze przez Abrahama Zb¹skiego, 
przebudowy zamku zb¹szyñskiego, która 
wówczas nawi¹zywaæ mia³a do renesansowej 
sztuki fortyfikacyjnej. Niedokoñczon¹ 
przebudowê zrealizowa³  nowy w³aœciciel 
dóbr zbaszyñskich - Abraham Ciœwicki, ale 
wed³ug w³asnego projektu. Jako in¿ynier – 
amator doprowadza w roku 1927 r.  do 
zakoñczenia tej  inwestycj i  wed³ug 

wykszta³conego krótko przedtem w 
Niderlandach typu fortyfikacyjnego  o 
za³o¿eniu obronno - reprezentacyjnym 
„palazzo in fortezza”. Stanowi ona jedyny 
znany przyk³ad zastosowania tego typu 
rozwiazania w Wielkopolsce. 
     Twierdza ta o zewnêtrzynych wymiarach 
250 x 350 m. posiada wy³¹cznie ziemne  
bastiony i krótkie kurtyny. A od strony 
zachodniej zabezpieczaj¹  j¹ wody jeziora, 
które zasilaj¹ te¿ fosê otaczajac¹ twierdzê. 
Wjazd do twierdzy mo¿liwy by³ jedynie 

poprzez trójk¹tny rawelin (szaniec), z którego 
prowadzi³ most zwodzony do bramy 
zewnêtrznej z krytym przejazdem i wie¿¹ 
wjazdow¹. Wie¿a i przejazd s¹ jedynymi 
zachowanymi elementami przebudowy za 
cza sów Abrahama Zb¹sk iego .  Na  
po³udniowej œcianie tej wie¿y zosta³a 
umieszczona przez A.Ciœwickiego tablica z 
³aciñsk¹ inskrypcj¹, która w t³umaczeniu 
brzmi „Ta twierdza dla wolnoœci najdro¿szej 
ojczyzny, jak te¿ wszystkich przyjació³ 
rodziny, gdyby w potrzebie zostawali, przez 
œwiêtej pamiêci Pana Abrahama ze Zb¹szynia 
Zb¹skiego dziada mego rozpoczêta, teraz 
pomys³em, wielk¹ sztuk¹, prac¹ i kosztem 
przez wielmo¿nego Pana Abrahama z 
Ciœwicy Ciswickiego kasztelana œremskiego 
jest ukoñczona w roku 1627 dnia 30 
paŸdziernika”(t³um Z.Chody³a). Nad p³yt¹ 
umieszczony jest czteropolowy kartusz 
herbowy Ciœwickich, a nad ni¹ widnieje 
figura rycerza w zbroi z chor¹gwi¹ w rêku. 
      W obrêbie wa³ów twierdzy znajdowa³ siê 
niski, piêtrowy, dwuskrzyd³owy zamek, 
podporz¹dkowany czynnikowi militarnemu 
ca³ego za³o¿enia.
      Abraham Ciœwicki wyda³ swoim sumptem 
u Dawida Vetterusa w Lesznie t³umaczenie 
dzie³a hiszpañskiego autora Diego Ufano, 
A r che l i a  abo  a r t i i l e ke r i a  t o  i e s t  
fundamentalna i doskona³a informacja o 
strzelbie i  o rzeczach do niej nale¿¹cych... 
t³um z jêzyka niemieckiego, wstêp J.Dekan, 
Leszno 1643.
     Zas³ugi Abrahama Ciœwickiego, jako 
wielkiego patrioty, dobitnie okreœli³ 
ks.Hiacynt Grodzki, który  w wyg³oszonej 
mowie ¿a³obnej po jego œmierci w koœciele 
zb¹szyñskim 8 czerwca 1644 r. mówi³: 
„pokaza³ nie s³owy ale rzecz¹ sam¹ animusz 
rycerski w onym arsenalie albo iako zowiecie 
cekauzie zb¹skim rzadko miêdzy pany 
naszemi widzianymi, widzi ka¿dy i przyzna 
sine invidia (bez zawiœci), ¿e pracowit¹ 
obronê nie tak dla Siebie iako dla Mi³y 
Ojczyzny przy granicach pilnie z wielk¹ 
odwag¹ i kosztem obmyœliwa³”.

Zenon Matuszewski

Twierdza „Palazzo in Fortezza” wg litografii Richtera z 1842 r.  

Œródmieœcie Zb¹szynia – wycinek  mapy z 1795 r.
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Zb¹szyñska Noc Œwiêtojañska
Najkrótsza noc w roku, zwana popularnie 
„noc¹ kupa³y” lub „noc¹ œwiêtojañsk¹” po 
raz kolejny by³a hucznie obchodzona w 
Zb¹szyniu. W sobotê, 22 czerwca 2013 
roku, dla mieszkañców oraz goœci 
wypoczywa j¹cych  w zb¹szyñsk ich  
£azienkach nie zabrak³o atrakcji zarówno 
sportowych, jak i kulturalnych. Widowiskow¹ 
rywalizacj¹ têtni³y boiska pla¿owe, na których 
przez trzy dni rozgrywano turniej pi³ki no¿nej 
w kategoriach m³odzie¿owej oraz open. Dla 
wielbicieli szant zaœpiewa³ zespó³ North Cape 
oraz bard Piotr Gadecki. Nie zabrak³o tak¿e 
rockowych akcentów, na zb¹szyñskiej scenie 
wyst¹pi³y tego dnia zespo³y Yellow Papers, 
Skaza po koszu a tak¿e Drunk&Rolled. 
Oczywiœcie nie by³oby Nocy Œwiêtojañskiej 
bez konkursu wianków, które zgodnie z 
tradycj¹ wypuszczone zosta³y na wodê. W 
tym roku do konkursu zg³osi³o siê 17 
uczestników. Jury w sk³adzie Renata 
Kurasiñska, Katarzyna Kutzmann-Solarek 
oraz Ireneusz Solarek pierwsz¹ nagrodê 
przyzna³o rodzinie Pañstwa Klimków.
Œwiêtojañska uroczystoœæ swoje apogeum 
osi¹gnê³a podczas spektaklu choreografi-
czno-muzycznego przygotowanego przez 
uczniów Zespo³u Szkó³ nr 2 w Zb¹szyniu.  
Widowisko dope³ni³ pokaz sztucznych ogni 
barwnie rozœwietlaj¹cy wyp³ywaj¹ce na 
jezioro ³odzie.               Mateusz Basiñski 

Agnieszka Osiecka bez tajemnic – koncert 
zb¹szyñskich artystów w Kazamatach
Mi³¹ niespodziank¹ okaza³ siê koncert 
zainspirowany twórczoœci¹ Agnieszki 
Osieckiej, który odby³ siê w sobotê, 6 
kwietnia 2013 roku, w zb¹szyñskich 
Kazamatach. Piosenki poetki zaœpiewa³y 
Marta Nowotnik, Natalia Piku³a oraz 
Marzena  Paw³owska ,  woka l i s t kom 
akompaniowa³ zespó³ w sk³adzie Marcin 
Klorek - fortepian, Krzysztof Klorek – 
akordeon guzikowy, Dawid Zieliñski – gitara 
elektryczna oraz Oskar PoŸniak – gitara 
akustyczna. Premierowe wydarzenie 
spotka³o siê z du¿ym uznaniem publicznoœci, 
prezentacji utworów towarzyszy³o nagranie 
wywiadu z Agnieszka Osieck¹ opracowanego 
na potrzeby koncertu przez Urszulê Seifert. 
„Grupa przyjació³”, jak mówi¹ o sobie artyœci, 
ju¿ zapowiedzia³a kolejne wieczory 
p o œ w i ê c o n e  m u z y c z n o - p o e t y c k i m  
inspiracjom.                Mateusz Basiñski

Uczestnicy konkursu na wianek œwiêtojañski
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Noc Muzeów w Zb¹szyniu 
Po raz kolejny Zb¹szyñ znalaz³ siê wœród 

m i a s t ,  k t ó r e  w ³ ¹ c z y ³ y  s i ê  d o  

ogólnoeuropejskiej akcji pod nazw¹ Noc 

Muzeów. W Muzeum Ziemi Zb¹szyñskiej i 

Regionu Koz³a w sobotê, 18 maja 2013 roku, 

obok specjalnie przygotowanych na ten 

wieczór ekspozycji odby³a siê tak¿e promocja 

ksi¹¿ki „Zb¹szyñ na dawnej pocztówce”. 

Wyj¹tkowym goœciem wydarzenia by³ autor 

publikacji Krzysztof Rzepa - profesor 

Wydzia³u Historii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, który opowiedzia³ 

o wyj¹tkowym Ÿródle badañ historycznych 

jakim jest pocztówka. Dla zwiedzaj¹cych 

organizator - Zb¹szyñskie Centrum Kultury 

przygotowa³o tak¿e specjalny program 

muzyczny. Standardy muzyki klezmerskiej 

zaprezentowa³ duet angielsko-francuski 

Katrin&Martin, po którym wyst¹pi³a 

zb¹szyñska nieformalna grupa „Nieznanych 

artystów” z repertuarem piosenek Agnieszki 

Osieckiej. Zwiedzanie ekspozycji trwa³o do 

pó³nocy, najwiêkszym zainteresowaniem 

cieszy³a siê wystawa eksponatów zwi¹zanych 

z Browarem Zb¹szyñskim, s³yn¹cym w czasie 

dwudziestolecia wojennego z monopolu na 

warzenie piwa bia³ego.     Mateusz Basiñski

Publicznoœæ by³a zachwycona wystêpem  zb¹szyñskiej nieformalnej grupy „Nieznanych artystów”

Koncert Orkiestry Dêtej PSM w Zb¹szyniu 
W niedzielne popo³udnie, 19 maja 2013 

roku, muzycy Orkiestry Dêtej Pañstwowej 

Szko³y Muzycznej im. S. Moniuszki w 

Zb¹szyniu po raz kolejny zabrali 

zb¹szyñsk¹ publicznoœæ w muzyczn¹ 

podró¿ po œwiecie. Obok utworów klasyki 

orkiestrowej takich kompozytorów jak 

Mozart, znalaz³y siê równie¿ utwory klasyki 

rozrywkowej choæby z repertuaru Michael'a 

Jackson'a. Koncert zb¹szyñskiej orkiestry 

okaza³ siê wyj¹tkowym wydarzeniem nie 

tylko ze wzglêdów muzycznych, z 

dyrygentur¹ po¿egna³ siê wieloletni pedagog 

PSM im. S. Moniuszki w Zb¹szyniu -  

Kazimierz Kostyra. Pan Kazimierz prowadzi³ 

zb¹szyñsk¹ orkiestrê 28 lat, ze Szko³¹ 

Muzyczn¹ w Zb¹szyniu wspó³pracowa³ od 35 

lat. Dziêkujemy za wiele wspania³ych 

prze¿yæ muzycznych i ¿yczymy wszelkiej 

pomyœlnoœci.                    Mateusz Basiñski
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Zostañ ratownikiem WOPR w Zb¹szyniu! 
W poniedzia³ek, 24 czerwca 2013 roku, 
odby³ siê Dzieñ Promocji Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w 
Zb¹szyniu. Osoby zainteresowane s³u¿b¹ w 
szeregach zb¹szyñskiego Stowarzyszenia 
WOPR wziê³y udzia³ w przyk³adowym 
szkoleniu na ratownika wodnego. Ochotnicy 
próbowali swoich si³ w rzucie lin¹ ratunkow¹, 
manewrach ³odzi¹ oraz niesieniu pomocy 
ton¹cym podczas symulowanej akcji 
ratowniczej.                  Mateusz Basiñski

Puchar dla wêdkarzy z Gross Lindow 
Wêdkarze zb¹szyñskiego Ko³a nr 1 

uczestniczyli w kolejnej edycji Pucharu 

Gross Lindow. Zawody rozegrano w 

niedzielê, 2 czerwca 2013 roku, na Kanale 

Oder-Spree przep³ywaj¹cym przez teren 

gminy Brieskow Finkenheerd - partnerskiej 

gminy Zb¹szynia. W ramach rywalizacji 

przynêtê zarzuci³o tego dnia ponad 70 

zawodników. Najwiêksze umiejêtnoœci 

wœród reprezentantów naszej gminy 

zaprezentowali Stanis³aw Gawry³kowicz oraz 

Hubert Krawczyk. Za swoje udane po³owy 

Panowie otrzymali od organizatorów nagrody 

pami¹tkowe. Kolejne wêdkarskie, polsko-

niemieckie spotkanie odbêdzie siê w 

Zb¹szyniu, w ramach III Œwiêta Jeziora 

wêdkarze zarzuc¹ przynêty rywalizuj¹c o 

Puchar Burmistrza Zb¹szynia

Mateusz Basiñski.

Puchar Czterech – wêdkarskie zmagania zakoñczone
W niedzielê, 12 maja 2013 roku, odby³a siê 

kolejna edycja dru¿ynowych zawodów 

wêdkarsk ich o  Puchar  Czterech.  

W zawodach  wziê³y udzia³ trzy ko³a 

wêdkarskie ze Zb¹szynia oraz ko³o 

wêdkarskie z partnerskiego miasta Gross 

Lindow. W klasyfikacji dru¿ynowej 

zwyciê¿y³o zb¹szyñskie Ko³o Wêdkarskie nr 

3, na miejscu drugim uplasowali siê wêdkarze 

z Ko³a nr 1, trzecie miejsce przypad³o 

zawodnikom Ko³a Wêdkarskiego nr 2, 

czwarte miejsce natomiast zajêli goœcie z 

niemieckiego Gross Lindow. 

Mateusz Basiñski
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Bieg Zb¹skich czeka na biegaczy!
Klub bigacza TKKF Zbaszyñ £abêdŸ 
zaprasza na kolejna edycjê pó³maratonu 
Biegu Zb¹sskich.  Biegacze, którzy 
zaplanowali sobie start 22 wrzeœnia w tym 
pó³maratonie, do koñca miesi¹ca mog¹ 
dokonywaæ op³at na konto Komitetu 
Organizacyjnego  (szczegó³owe dane w 
R e g u l a m i n i e  n a  s t r o n i e  
Biegu:http://www.biegzbaskich.pl/regulamin
.pdf). Je¿eli Pañstwo siê jednak jeszcze 
wahaj¹, czy przyjechaæ do Zb¹szynia, 
pos t a ram s i ê  pokazaæ  a r gumenty  
przemawiaj¹ce za udzia³em w tej imprezie.
Po pierwsze - trasa. Oczywiœcie atestowana. 
Pierwszorzêdna jedna pêtla dooko³a 
malowniczego Jeziora B³êdno, które ma 
ponad 740 ha powierzchni, czyli akurat tyle, 
by dobrze siê biega³o wokó³. Na pocz¹tku 
trasy jedna ma³a pêtla w mieœcie, ale póŸniej 
¿adnego kluczenia uliczkami po osiedlach 
nawrotek i agrafek – póŸniej ju¿ tylko prosto: 
przez miasto, okoliczne wioski, lasy i pola.
Po drugie  - my. Staramy siê, aby ka¿dy Goœæ – 

Biegaczka czy Biegacz, a nawet dzieci 
Biegaczy, poczuli siê u nas dobrze – 
komfortowo, swobodnie. Dla grodu Zb¹skich 
organizacja takiej imprezy jest nie lada 
wydarzeniem. Dlatego wszyscy siê staramy, 
¿eby nasi Goœcie myœleli o nas dobrze, kiedy 
wyjad¹ z naszego miasta. Mo¿e kiedyœ do nas 
wróc¹? Mo¿e wróc¹ na rejs ¿aglówk¹, mo¿e 
pop³ywaj¹ windsurfingiem albo po prostu 
pójd¹ na grzyby? 
Po trzecie – inni biegacze. Niektórzy 
przyje¿d¿aj¹ co rok, znamy siê z widzenia. O 
Biegu mówi¹ dobrze, wiêc wracaj¹: wielu tu 
w³aœnie porobi³o ¿yciówki, bo trasa œwietna, 
bo pogoda wrzeœniowa czêsto sprzyja, bo 
jesieñ to akurat czas ich dobrej biegowej 
formy. Inni wracaj¹, bo Bieg Zb¹skich to dla 
nich przetarc ie przed poznañskim 
maratonem. A jeszcze inni przyje¿d¿aj¹ 
pierwszy raz: s¹ to zarówno ci doœwiadczeni, 
jak i debiutanci. Czêsto chc¹ zobaczyæ, czy 
dobre recenzje s¹ prawdziwe i nie 
rozczarowuj¹ siê. A debiutanci mówi¹ o 

„Zb¹skich” z sentymentem, wiadomo.
Po czwarte – wolontariusze i lokalni 
ofiarodawcy. Impreza nigdy nie mia³a 
Wielkiego Sponsora, dlatego od zawsze 
liczyliœmy na dobre chêci naszych znajomych 
i  s ¹ s i adów,  b l i ¿ s z ych  i  da l s z ych  
nieznajomych. To, czego nie jesteœmy w 
stanie kupiæ, jesteœmy w stanie zrobiæ prac¹ 
r¹k wolontariuszy. Mo¿ecie na nich liczyæ.
Po pi¹te – biegi dla dzieci i m³odzie¿y. Od 
pocz¹tku impreza mia³a mieæ charakter 
egalitarny, nie tylko w Biegu G³ównym – gdzie 
obok profesjonalnych biegaczy staj¹ do walki 
amatorzy. Najm³odsi, podzieleni na 
odpowiednie kategorie grupowe, walcz¹ z 
wielk¹ zaciêtoœci¹ o ka¿dy metr. Ucz¹ siê, 
czym jest sportowa rywalizacja a wielu z  nich 
stanie na Starcie Biegu G³ównego za kilka lat. 
Po szóste – i po siódme, po ósme… Po prostu 
zapisz siê, wystartuj, a zobaczysz, ¿e 
powodów startu w Ogólnopolskim Biegu 
Zb¹skich 22 wrzeœnia w Zb¹szyniu jest 
znacznie wiêcej.       Anita Rucioch-Go³ek

P³omieñ Przyprostynia mistrzem klasy okrêgowej
W sobotê, 15 czerwca, odby³ siê mecz 
zaleg³ej XIV kolejki pomiêdzy P³omieniem 
Przyprostynia, a Mawitem Lwówek. 
P³omieñ musia³ przynajmniej zdobyæ jeden 
punkt, aby zapewniæ sobie mistrzostwo Klasy 
Okrêgowej.
Mecz bardzo dobrze u³o¿y³ siê dla 
gospodarzy, którzy ju¿ w 11 minucie wyszli na 
prowadzenie. Z bocznego sektora boiska w 
pole karne doœrodkowa³ Jakub Werner, 
wprost na g³owê Szymona Szulca, a ten 
skierowa³ pi³kê do siatki bramkarza Mawitu. 
Mimo szybko strzelonej bramki, gra by³a 
szarpana, P³omieñ wiedz¹c, co jest stawk¹ 
meczu, gra³ trochê nerwowo, natomiast 
zawodnicy Mawitu walczyli o ka¿dy metr 
boiska, co przyczyni³o siê do du¿ej iloœci fauli, 
a w konsekwencji ¿ó³tych kartek.
Po przerwie gra nie uleg³a zmianie, P³omieñ 
s twarza ³  sy tuac je ,  lecz  brakowa³o 
wykoñczenia, a¿ do 61 minuty, gdzie po raz 
drugi kibice na zb¹szyñskim Orle, mogli 
krzykn¹æ 'gol'. Szymon Szulc wbiega w pole 
karne, pi³kê zagrywa wzd³u¿ bramki, lecz 
bramkarz pi¹stkuje. Najszybciej do pi³ki 
dobieg³ Mateusz Nowak, który wystawia 
pi³kê Micha³owi Kaczmarek, a ten 
uderzeniem z 17 metrów trafia do bramki. W 
64 minucie Marcin Knop dostaje czerwon¹ 
kartkê, a dziesiêæ minut póŸniej, drugi z 
zawodników Mawitu, za dyskusjê sêdzi¹ 
dostaje czerwona kartkê. Od tej chwili 
P³omieñ gra³ z przewag¹ dwóch zawodników. 
W 90 minucie Tomasz Œliwa wykonuje rzut 
wolny z 17 metrów. Uderzeniem nad murem, 
trafia do bramki Rafa³a O³dyñskiego. Chwilê 
póŸniej sêdzia zakoñczy³ mecz, a na stadionie 
zaczê³o s iê  œwiêtowanie zdobycia  
Mistrzostwa Klasy Okrêgowej, a zarazem 
awansu, po raz pierwszy z dru¿yn z Gminy 

Zb¹szyñ, do IV Ligi. Nie zabrak³o szampana, 
wspólnych przyœpiewek, a po kilkunastu 
minutach œwiêtowania na Orle, zawodnicy, 
dzia³acze, sympatycy przenieœli siê na obiekty 
sportowe w Przyprostyni.
Oficjalne zakoñczenie rozpoczê³o siê od 
p r z e m ó w i e ñ  p r e z e s a  Ta d e u s z a  
B o r k o w s k i e g o ,  t r e n e r a  M a r i a n a  
Fiodo rowicza ,  kap i t ana  Ma teusza  
Piechowiaka, którzy to dziêkowali za 
zaanga¿owanie i za osi¹gniête mistrzostwo. 
Zawodnicy P³omienia spoœród siebie w 
ankiecie wybrali najlepszego zawodnika, 
którym to zosta³ Szymon Szulc, który zdoby³ 
27 bramek w sezonie 2012/13.
– Mistrzem Klasy Okrêgowej sezonu 
2012/2013 zosta³a dru¿yna P³omieñ 
Przyprostynia.
– Rekord punktowy zosta³ pobity i wynosi 
67pkt, poprzedni to 46pkt.
– W rundzie wiosennej zdobyliœmy najwiêcej 
punktów w swojej krótkiej historii klasie 
okrêgowej <34 punkty>, poprzedni rekord 
wynosi³ 33 pkt i zosta³ ustanowiony w rundzie 

jesiennej. Po raz pierwszy w rundzie 
wiosennej zdobyliœmy wiêcej punktów ni¿ na 
jesieñ.
– Szulc Szymon zdoby³ rekordow¹ iloœæ 
bramek w sezonie 2012/13 dla P³omienia. 
Strzeli³ 25 bramek w lidze + 2 bramki w 
Pucharze Polski. W sezonie 2009/10 w lidze 
trafi³ 24bramki +2 bramki w Pucharze Polski.
– Dru¿yna P³omienia na 26 kolejek, strzela³a 
bramki w 25 kolejkach sezonu. Jedyny mecz 
w którym nie starzeliœmy bramki to derbowy 
pojedynek z Obra w rundzie jesiennej. Wynik 
0:0 (w bramce Obry wyst¹pi³ Nowak Jakub).
– Duet bramkarzy Borkowski Jakub - 
Adamczak Waldemar zosta³ pokonany w 
lidze tylko 23-razy przez przeciwników. 
Poprzedni rekord najmniej straconych 
bramek wynosi³ 34 w sezonie 2009/10.
– W sezonie pobiliœmy rekord zdobytych 
bramek to jest 82- bramki strzelone przez 
P³omieñ. To jest o 5-wiêcej ni¿ w sezonie 
2011/2012.

Przemys³aw Borkowski

Pi³karze P³omienia Przyprostynia wraz z dzia³aczami i sympatykami klubu
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IX Sp³yw Kajakowy Rzek¹ Obr¹ Œladami Karola Wojty³y
Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki i 
Rekreacji, Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokó³”, Uczniowski Klub Sportowy 
"Olimpus" dzia³aj¹cy przy liceum 
Garczyñskiego, byli organizatorami IX 
Sp³ywu Kajakowego Rzek¹ Obr¹ Œladami 
Karola Wojty³y. Dwudniowa impreza pod 
patronatem Burmistrza Zb¹szynia odby³a siê 
w dniach 8 i 9 czerwca 2013r. 

W tym roku ponownie zosta³ pobity 
rekord frekwencji, w sobotê i niedzielê 
p³ynê³o ³¹cznie ponad 150 osób. W 
zb¹szyñskim sp³ywie uczestniczyli amatorzy 
kajaków miêdzy innymi z:  Rostrzewa, 
Rakoniewic,  Kopanicy, Sulechowa, 
W¹chabna, Poznania, Borku Wlkp., Nowego 
Tomyœla, Pniew, Bolewic, Dêbska, Belêcina, 
Zielonej Góry, Szczecina, Œwidwowca, 
Nowej Soli, Pora¿yna, Buku, Otorowa, 
K i e ³ p i n ,  Wi e r z o n k i ,  S o m a c z e w a ,  
Dobromierza  i oczywiœcie z ca³ej gminy 
Zb¹szyñ.

Ze wzg lêdu na  ogromn¹ i loœæ  
uczestników kolejny raz by³o to wielkie 
p r z e d s i ê w z i ê c i e  l o g i s t y c z n e  d l a  
organizatorów. Sp³yw rozpocz¹³ siê na terenie 
„Campingu przy Baszcie” w Zb¹szyniu od 
krótkiego otwarcia, w którym uczestniczy³ 
Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski i  
Burmistrz Zb¹szynia Tomasz Kurasiñski. 
Nastêpnie autokary przewioz³y kajakarzy do 
Kopanicy gdzie przy moœcie nast¹pi³ start 
imprezy. Tutaj tradycyjnie b³ogos³awieñstwa 
udzieli³ Ksi¹dz Proboszcz Parafii z Kopanicy 
Krzysztof Mizerski. Pierwsza przerwa mia³a 
miejsce tradycyjnie w Grójcu Wielkim, u Pani 
So³tys Jadwigi  Hirt. Gospodyni wyj¹tkowo 
nie mog³a osobiœcie powitaæ uczestników ale 
udostêpni³a, podobnie jak w latach 
wczeœniejszych, teren swojej dzia³ki do 
z³apania oddechu sp³ywowiczom. Druga 
przerwa odby³a siê w Nowej Wsi. Tutaj dziêki 
zaanga¿owaniu Ko³a Gospodyñ Wiejskich na 
uczestników czeka³ posi³ek w postaci zupy i 
ciasta. Po prawie oœmiu godzinach 
wios³owania grupa dotar³a na „Camping przy 
Baszcie” w Zb¹szyniu. Tutaj kolacjê, w 
postaci grochówki,  przygotowa³o T.G. Sokó³. 

Niedziela rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ 
odprawion¹ w warunkach polowych przy 
oryginalnym o³tarzu-kajaku i wiose³,  w 
otoczeniu przyrody. We Mszy Œw. wziê³a te¿ 
udzia³ tradycyjnie spora liczba mieszkañców 
Zb¹szynia nieuczestnicz¹cych w sp³ywie. 
Oko³o godziny 10.30 grupa wyruszy³a w 
dalsz¹ drogê. Zakoñczenie sp³ywu zosta³o 
zaplanowane w Trzcielu. Po 30 minutach 
wios³owania przez Jezioro B³êdno sp³yw 
dotar³ na tamê w Zb¹szyniu. Tutaj uczestnicy 
musieli przenieœæ kajaki na drug¹ stronê. 
Podobnie jak pierwszego dnia zaplanowane 
by³y trzy przerwy. Pierwsza z nich mia³a 
miejsce przy pomniku Papie¿a Jana Paw³a II w 
Zb¹szyniu. Odmówiono wspólnie z 
przyby³ymi mieszkañcami modlitwê Anio³ 
Pañski. W czasie wios³owania czas umila³a 
muzyka w wykonaniu Reginy Go³ek. Kolejny 
postój mia³ miejsce w stanicy wodnej Józefa 

Przyby³y w okolicach Strzy¿ewa. Tutaj 
przewidziany by³ ciep³y posi³ek i krótki 
odpoczynek. Po ponad dwóch godzinach 
wios³owania kajakarze dotarli w okolice 
Pr¹dówki, gdzie mia³ miejsce krótki 
odpoczynek przed ostatnim odcinkiem w 
kierunku Jeziora M³yñskiego w Trzcielu.
W Trzcielu, po zejœciu na l¹d, czeka³y ju¿ 
autokary, które zabra³y uczestników do 
Zb¹szynia, gdzie nast¹pi³o zakoñczenie 
sp³ywu.

Uczestnikom dopisa³a pogoda, przez 
dwa dni p³ynêli  w blasku s³oñca, 
odpoczywaj¹c w otoczeniu przyrody, która 

pozwoli³a oderwaæ siê na krótko od 
codziennych obowi¹zków. Impreza 
stanowi³a doskona³¹ promocjê naszego 
terenu, co obok uczczenia pamiêci o Karolu 
Wojtyle i popularyzowaniu aktywnych form 
wypoczynku by³o g³ównym celem sp³ywu. 

Dodaæ nale¿y, ¿e sp³yw kajakowy 
Szlakiem Karola Wojty³y to nie tylko tradycja 
aktywnego wypoczynku na ³onie natury, ale 
równie¿ akcja „Niebieski worek”, w ramach 
której uczestnicy,  w miarê mo¿liwoœci, 
zbieraj¹ œmieci napotkane podczas sp³ywu. 

Jak co roku nad bezpieczeñstwem 
u c z e s t n i k ó w  c z u w a l i  r a t o w n i c y  
zb¹szyñskiego Stowarzyszenia WOPR. 
Dziêki dofinansowaniu, które w tym roku 
gmina Zb¹szyñ otrzyma³a z Województwa 
Wielkopolskiego, szlak Karola Wojty³y zosta³ 
oznaczony tablicami informacyjnymi w 
najbardziej charakterystycznych miejscach 
oraz bojkami szlakowymi u³atwiaj¹cymi 
pokonywanie jezior. 

Sp³yw w ocenie uczestników by³ bardzo 
udany. To dziêki ogromowi pracy w³o¿onej 
przez wszystkich organizatorów. Zb¹szyñskie 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

dziêkuje wszystkim, którzy pomogli w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. 
Szczególnie ciep³e s³owa kierujemy do 
Towarzystwa Gimnastycznego "Sokó³", które 
j a k  c o  r o k u  w y d a t n i e  w s p i e r a  
przeprowadzenie imprezy, dziêkujemy za 
pomoc, pyszny posi³ek i dobry humor, który 
udziela siê m³odszym sp³ywowiczom. Do 
zobaczenia za rok, w jubileuszowym, 
dziesi¹tym sp³ywie.

Tomasz Szczechowicz

Uczestnicy sp³ywu kajakowego podczas przystanku w Grójcu Wielkim  
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Pó³kolonie nad B³êdnem w Zb¹szyniu
Po raz trzeci odbywaj¹ siê pó³kolonie letnie dla dzieci. W ramach 

pierwszego turnusu, który odby³ siê w dniach od 24, 25, 26, 29, 30 

lipca 2013 roku aktywnie wypoczywa³o 105 dzieci z terenu gminy 

Zb¹szyñ. Opiekê nad uczestnikami pó³kolonii sprawowa³o siedmiu 

wychowawców, instruktor sportu oraz instruktor kulturalno-

oœwiatowy. W czasie zajêæ oraz dowozu zapewnionego przez 

organizatora dzieci zosta³y objête dodatkow¹ polisa 

ubezpieczeniow¹. 

W programie znalaz³y siê zajêcia z nauki p³ywania, zajêcia 

plastyczne a tak¿e rozmaite gry i zabawy. Najwiêkszym 

powodzeniem cieszy³a siê nowo otwarta zje¿d¿alnia wodna. W 

ostatnim dniu I turnusu uczestnicy odwiedzili Krainê Zabaw Bogilu 

w miejscowoœci Wioska niedaleko Rakoniewic. 

Pó³kolonie letnie z ka¿dym rokiem ciesz¹ siê coraz wiêksza 

popularnoœci¹. Atutem jest przygotowywana przez organizatorów 

oferta dotycz¹ca nie tylko ró¿norodnoœci zajêæ, ale tak¿e 

zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dowozu 

dzieci, dodatkowego ubezpieczenia, posi³ków oraz materia³ów 

promocyjnych. Uczestnicy pó³kolonii korzystaj¹ tak¿e z oferty zajêæ 

przygotowanych w ramach obchodów III Œwiêta Jeziora.  
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