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Zaprzysiężenie władz samorządowych 
Gminy Zbąszyń w kadencji 2018-2023  

20 listopada br., odbyła się pierwsza 
sesja Rady Miejskiej Zbąszynia ka-
dencji 2018-2023, w ramach której 
odbyło się uroczyste zaprzysięże-
nie Burmistrza Zbąszynia - Toma-
sza Kurasińskiego, zaprzysiężenie 
radnych Rady Miejskiej Zbąszy-
nia oraz głosowania nad wyborem 
przewodniczącego, wiceprzewod-
niczącego a także głosowania nad 
uchwałami konstytuującymi składy 
komisji.

W obradach pierwszej sesji uczest-
niczyli wszyscy radni wybrani na VIII 
kadencję. W głosowaniu tajnym na 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Zbaszynia jednogłośnie wybrany zo-
stał Krzysztof Piskorski, który w Ra-
dzie pracuje od roku 2010. Funkcję 

wiceprzewodniczacego pełniła będzie 
Renata Łakoma, która w Radzie Miej-
skiej również posiada ośmioletni staż.

W rozpoczetej kadencji praca rad-
nych odbywała się będzie w pięciu 
komisjach: komisji Rewizyjnej, której  
przewodniczyła będzie Arleta Konopa, 
komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  
której przewodniczył będzie Waldemar 
Kosicki, komisji Budżetu, Rozwoju 
Gminy i Prządku Publicznego - prze-
wodnicząca Monika Niezborała, komi-
sji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony 
Środowiska - przewodniczący Stefan 
Napierała, komisji Oświaty, Zdrowia, 
Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej, 
której przewodniczył będzie Łukasz 
Woźny.

Mateusz Basiński
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Słowem wstępu ZAGADKA HISTORYCZNA
Szanowni Państwo, nie otrzyma-
liśmy do tej pory odpowiedzi na 
zagadkę z numeru 29 „Zbąszynia-
nina” serdecznie zapraszamy do 
nadsyłania odpowiedzi. Nagroda 
upominkowa czeka na zwycięzcę.

Zagadka dotyczy miejsca bitwy 
stoczonej 16 stycznia 1919 roku, 
w której udział wziął oddział 
chrośnicki dowodzony przez An-
toniego Taberskiego.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres: zbaszynianin@zbaszyn.eu

Zbąszyński Radny Powiatowy - Starostą Nowotomyskim!
Zbąszyński radny powiatowy – 
Andrzej Wilkoński został powo-
łany na funkcję Starosty Powiatu 
Nowotomyskiego. W piątek, 23 li-
stopada odbyła się sesja konstytu-
ująca zarząd. 

Funkcja wicestarosty została po-
wierzona Marcinowi Bramborowi, 
funkcję przewodniczącej Rady pełni-
ła będzie Renata Gruszka, wiceprze-
wodniczącymi Rady zostali Zbigniew 
Markowski i Tomasz Szczechowicz. 
W rozpoczętej kadencji gminę Zbą-
szyń obok Andrzeja Wilkońskiego 
i Tomasza Szczechowicza reprezen-
tował będzie radny Dariusz Chłopek.

Andrzej Wilkoński funkcję staro-
sty  nowotomyskiego pełnił również 
w latach 2006-2010 oraz 2010-2014. 
Rozpoczynająca się kadencja ze 
względu na wydłużenie wprowadzo-
ne przez ustawę o samorządzie po-
trwa 5 lat.

Mateusz Basiński 

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręcę ostatni te-
goroczny numer „Zbąszynianina”. 
Prezentujemy w nim między innymi 
skład Rady Miejskiej Zbąszynia w ka-
dencji 2018-2023 z podziałem na pra-
cę radnych w poszczególnych komi-
sjach. Podajemy również informację 
na temat ukonstytuowania się zarządu 
Rady Powiatu Nowotomyskiego. 

Istotnym wydarzeniem kończącego 
się roku było uroczyste przekazanie 
samochodu strażackiego oraz sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego druhom jed-
nostek OSP z terenu naszej gminy. 
Relacja z uroczystości, która odbyła 

się w Nądni także w tym numerze.
Na dalszych stronnicach kwartal-

nika znajdziecie Państwo opisy wy-
darzeń organizowanych przez Zbą-
szyńskie Centrum Kultury, Bibliotekę 
Publiczną w Zbąszyniu, Państwową 
Szkołę Muzyczną im. St. Moniuszki 
w Zbąszyniu oraz Zbąszyńskie Cen-
trum Sportu, Turystyki i Rekreacji. 
Warto zaglądać do tych instytucji, bo 
oferta każdego roku jest bardzo boga-
ta, a aktywności kierowane są do róż-
nych grup wiekowych.

 Miłej lektury w świątecznym cza-
sie rodzinnych spotkań!

Redaktor Naczelny „Zbąszyniania”
Mateusz Basiński
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Tomasz Kurasiński burmistrzem Zbąszynia po raz trzeci
W obecności Radnych Rady Miej-
skiej Zbąszynia, Przewodniczącego 
Komisji Wyborczej Wyborów Sa-
morządowych 2018 - Włodzimierza 
Grzeszkowiaka a także pracowni-
ków samorządowych 20 listopada 
br. Tomasz Kurasiński wybrany na 
burmistrza Zbąszynia złożył uro-
czystą przysięgę rozpoczynając tym 
samym trzecią kadencję kierowa-
nia Gminą Zbąszyń.

Tomasz Kurasiński pełni funkcję 
włodarza gminy od roku 2010. Z sa-
morządem zbąszyńskim związany jest  
nieprzerwanie od roku 1993. Zanim 
przejął stanowisko burmistrza praco-
wał na każdym szczeblu struktury za-
wodowej Urzędu Miejskiego w Zbą-
szyniu od młodszego referenta do 
stanowiska kierowniczego, a w latach 
2008-2010 również na stanowisku 
zastępcy burmistrza. Jest pierwszym 
burmistrzem Zbąszynia wybranym po 
1990 roku na trzecią kadencję.

Mateusz Basiński   

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych 
Na spotkaniu w dniu 18 grudnia 
2018 r., które odbyło się w Filharmo-
nii Folkloru Polskiej omówiono naj-
ważniejsze kwestie związane z funk-
cjonowaniem i współfinansowaniem 
organizacji pozarządowych na terenie 
gminy Zbąszyń oraz zasady tworze-
nia kół gospodyń wiejskich w oparciu 
o przyjęte niedawno Ustawy z dnia 
9 listopada 2018 roku o kołach gospo-
dyń wiejskich.

Burmistrz Zbąszynia Tomasz 
Kurasiński przedstawił zebranym 
najważniejsze kwestie związane 
z funkcjonowaniem organizacji poza-
rządowych na terenie gminy Zbąszyń. 
Ponadto omówione zostały zasady 
przyznawania i rozliczania dota-
cji na realizację zadań publicznych, 
w związku z  ogłoszonym  właśnie 
Otwartym konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w roku 2019.

W celu promowania idei realiza-
cji zadań publicznych współfinanso-
wanych przez Gminę Zbąszyń Pani 
Anita Rucioch – Gołek – kierownik 
Biblioteki zaprezentowała zebranym 
działalność niektórych z organizacji 

rządowych i realizowane przez nie 
inicjatywy na przykładzie lat 2017 
i 2018.

Zebranym przedstawiono także za-
sady uzyskiwania dotacji ze środków 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
rok 2019 prowadzonego przez Naro-
dowy Instytut Wolności. Następnie 

kierownik referatu Rozwoju Społecz-
nego-Gospodarczego Gminy szcze-
gółowo omówił warunki tworzenia, 
funkcjonowania finansowania Kół Go-
spodyń Wiejskich, w oparciu o przepi-
sy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 
o kołach gospodyń wiejskich.

Karolina Malikowska
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Iwona Samczuk

Członek Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Sportu, Kultury 

i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gminy i Prządku 

Publicznego

Anna Jezierska

Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji

Członek Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gminy i Porząd-

ku Publicznego

Dawid Konieczek

Członek Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Sportu, Kultury i 

Pomocy Społecznej
Członek Komisji Rewizyjnej

Paweł Michałowski

Członek Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Sportu, Kultury 

i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Rewizyjnej

Monika Niezborała

Przewodnicząca Komisji-
Budżetu, Rozwoju Gminy 
i Porządku Publicznego
Członek Komisji Rolnic-

twa, Gospodarki i Ochrony 
Środowiska

Katarzyna Rzepa

Członek Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Sportu, Kultury 

i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki i Ochro-

ny Środowiska

Aneta Nawotnik

Członek Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gminy i Prządku 

Publicznego

Piotr Zieliński

Członek Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Sportu, Kultury 

i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji

Waldemar Kosicki

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gminy i Prządku 

Publicznego
Członek Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Sportu, Kultury 

i Pomocy Społecznej

Stefan Napierała

Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki 
i Ochrony Środowiska

Członek Komisji Rewizyjnej

Marek Sołtysik

Członek Komisji Rewi-
zyjnej

Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji

Radni Rady Miejskiej Zbąszynia VIII kadencji

Krzysztof Piskorski

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbaszynia

Członek Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki i Ochro-

ny Środowiska
Członek Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gminy i Prządku 

Publicznego

Łukasz Woźny

Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Sportu, 

Kultury i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gminy i Prządku 

Publicznego

Renata Łakoma

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Zbąszynia
Członek Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gminy i Prządku 

Publicznego
Członek Komisji Rolnic-

twa, Gospodarki i Ochrony 
Środowiska

Arleta Konopa

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji
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30 listopada br. z Wrocławia do Zbą-
szynia  dotarła Społeczna Lodówka, 
dzięki której żywność o upływającym 
terminie przydatności do spożycia 
zostaje zmagazynowana w miejscu, 
w którym bezpłatnie może być odebra-
na przez wszystkich potrzebujących 
takiej pomocy. O czym warto wie-
dzieć, data przydatności do spożycia 
umieszczona na opakowaniu produktu 
oznacza, że towar do tego dnia posia-
da zachowane wszystkie właściwości 
(smak, barwa, zapach itd.) od momen-
tu jego zapakowania, natomiast wiele 
produktów będzie można bezpiecznie 
spożywać po tej dacie, np. pomimo 
nieznacznej zmiany barwy produktu. 

Podziel się żywnością, to nie jest takie trudne!
Społeczna Lodówka została zainstalo-
wana przy Domu Katolickim na Placu 
Rybaki. Transport zorganizowali Pan 
Michał Grzesik z Wrocławia oraz zbą-
szyniacy Pani Bogumiła Kusiak i Pan 
Michał Tobys.

Lodówka została zainstalowana 
dzięki uprzejmości Księdza Probosz-
cza Zbigniewa Piotrowskiego przy 
Domu  Katolickim, opiekę sprawować 
nad nią będzie Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zbąszyniu. Gratulujemy po-
mysłu, więcej informacji na temat akcji 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
organizatora: www.wezpomoz.pl

Kamil Sieratowski

Łącznik Topolowa - Kępa oddany do użytku
W grudniu zakończono prace do-
tyczące budowy łącznika ul. Na 
Kępie z Topolową w Zbąszyniu, 
którą wykonywała firma Całus Sp. 
z o.o. spółka komandytowa Boruja 
Nowa 47b. 

Zakres prac obejmował odcinek 
o długości 280 m między ul. Na 
Kępie a ulicą Topolową, na którym 
wykonano drogę z masy bitumicznej 

o szerokości 6 m, chodniki z kostki 
brukowej po obu stronach jezdni, od-
wodnienie drogi w postaci kanaliza-
cji deszczowej, oświetlenie wzdłuż 
całego odcinka drogi a także prze-
pust nad istniejącym rowem.

Teren na którym zrealizowano 
inwestycję to grunty mało stabilne, 
w związku z tym, aby uzyskać odpo-
wiednią nośność drogi wymieniono 

znaczną ich ilość. 
Droga przeznaczona jest dla sa-

mochodów do 3,5t z wyjątkiem au-
tobusów i zaopatrzenia do marketu 
Intermarche.

W ramach inwestycji wykonano 
także dodatkowe miejsca parkingo-
we przy boisku Orlik. 

Klaudia Skotarczyk
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Strażacy jednostek OSP z terenu 
gminy Zbąszyń otrzymali nowe 
wyposażenie w ramach inwestycji 
na zakup wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa niezbędnych do udzie-
lania pomocy poszkodowanym bez-
pośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa. 

Uroczyste przekazanie odbyło się 
w środę, 28 listopada br. w Nądni. 
W uroczystości wzięli udział Komen-
dant Powiatowy PSP RP - Marek Koł-
dyk, Poseł na Sejm RP - Marta Ku-
biak, Burmistrz Zbąszynia - Tomasz 

Kurasiński, Prezes Zarządu Gmin-
nego Związku OSP RP w Zbaszyniu 
- Jędrzej Tratwal, Proboszcz Parafii 
pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszy-
niu - ks. Zbigniew Piotrowski oraz 
strażacy reprezentujący poszczególne 
jednostki z terenu gminy. 

Podczas uroczystości przekazano 
jednostce OSP w Nądni lekki samo-
chód pożarniczy marki Opel Mova-
no oraz przyczepę lekką NEPTUN 
ze zbiornikiem przenośnym na wodę 
jednostce OSP w Zbąszyniu o łącznej 
wartości 176 780 zł. Pojazdy zostały 

nabyte w ramach realizacji zadania 
publicznego Przygotowanie jedno-
stek OSP do działań ratowniczo-ga-
śniczych współfinansowanego przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

W  ramach przyznanej dotacji 
z Funduszu Sprawiedliwości zaku-
piono:
1. Automatyczne defibratory ze-
wnętrzne dla jednostek OSP w: Strzy-
żewie, Chrośnicy i Nowej Wsi Zbą-
skiej,
2. Parawany do osłony miejsca wy-

Nowy sprzęt strażacki dla jednostek OSP
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padku i zasłaniania ofiar wypadku dla 
jednostek OSP w: Chrośnicy, Nądni 
i Przyprostyni,
3. Pilarki do drewna dla jednostek OSP 
w:  Łomnicy i Stefanowie,
4. Zbijaki do szyb hartowanych dla 
jednostek OSP w: Łomnicy, Nądni, 
Nowej Wsi Zbąskiej, Przyprostyni, 
Stefanowie, Strzyżewie i Zakrzewku,
5. Osłony zabezpieczające poszkodo-
wanego dla jednostek OSP w: Przypro-
styni i Zakrzewku,
6. Sprzęt do oznakowania terenu akcji 
dla jednostki OSP w Zakrzewku,
7. Hydrauliczne nożyce do cięcia dla 
jednostki OSP w Zbąszyniu.
Wartość zakupionego sprzętu to 47 
700,00 zł

Ponadto jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych realizując zadania 
publiczne powierzone przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
pod nazwą  Przygotowanie jednostek 
OSP do działań ratowniczo-gaśni-
czych pozyskały następujące sprzęty 
i umundurowanie:
1. Ubrania specjalne – jednostka OSP 
w Nowej Wsi Zbąskiej,
2. Aparaty powietrzne – jednostki OSP 
w Nądni i Przyprostyni,
3. Motopompę pożarniczą – jednostka 
OSP w Strzyżewie.                   
Wartość zakupionego sprzętu to 21 
300,00 zł.
Podsumowując, wartość przekaza-
nego pojazdu pożarniczego i wypo-
sażenia wyniosła 245 780,00 zł.
Zakup nowoczesnego sprzętu uspraw-
ni i zwiększy poziom profesjonali-
zmu działań prowadzonych przez 
strażaków ratowników z terenu Gmi-
ny Zbąszyń. Zrealizowane zadania 
przyczynią się przede wszystkim do 
zwiększenia poziomu bezpieczeń-
stwa ludzi pokrzywdzonych na skutek 
przestępstw, bezpośrednio na miejscu 
ich popełnienia, ale także strażaków 
ratowników niosących pomoc po-
szkodowanym. Poprawa wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych w sprzęt ratowniczy, będzie mia-
ła znaczący wpływ na zwiększenie ich 
gotowości operacyjnej.

Weronika Zydorczak
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Modułowa Strzelnica Taktyczna w Zbąszyniu
Dobiegają końca prace związane 
z budową nowoczesnej, Modułowej 
Strzelnicy Taktycznej MoST-5 na 
terenie Ośrodka Szkolenia Zawo-
dowego Straży Ochrony Kolei oraz 
Hodowli i Tresury Psów Służbowych 
w Zbąszyniu. Jest to pierwszy tego 
typu obiekt w Polsce, dedykowany 
specjalistycznym szkoleniom strze-
leckim realizowanym dla funkcjo-
nariuszy Straży Ochrony Kolei. Na 
obiekt o wymiarach 6,8m x 50 m x 4, 
2 m składają się moduły logistycz-
ny, komunikacyjny, stanowiskowy, 
strzelecki, kulochwytowy i wentyla-
cyjny. Na wyposażenie balistyczne 
składają się kulochwyt główny, pa-
nele antyrykoszetowe, system rucho-
mych celów, oświetlenie, system au-
dio i wideo wspierające prowadzenie 
szkoleń. Prace zostaną zakończone 
w tym roku, ich wartość wyceniono 
na kwotę około 3,8 miliona złotych. 
Docelowo ze strzelnicy ma korzystać 
około 2000 osób rocznie, które dotrą 
do Zbąszynia z całej Polski.

Producentem strzelnicy jest firma 
KLIMAWENT S.A. z Gdyni.
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Sala gimnastyczna w Przyprostyni już gotowa!
Na początku bieżącego roku ogło-
szono przetarg na budowę sali gim-
nastycznej przy budynku Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Przy-
prostyni, w ramach którego najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma Za-
kład Remontowo-Budowlany Piotr 
Poniedziałek z Jaromierza. Wartość 
oferty na zakres objęty dokumentacją 
projektową opiewała na kwotę 1 510 
000,00 zł brutto. Gmina Zbąszyń na 
to zadanie uzyskała dofinansowanie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020  na 
kwotę  ok. 1 071 496,41 zł.

Realizowany obiekt to budynek 
murowany z bloczków gazobetono-
wych, ocieplony płytami styropiano-
wymi oraz wełną  mineralną. Dach 
składa się z elementów nośnych w 
postaci wiązarów stalowych oraz po-
krycia z płyty warstwowej. W celu 
doświetlenia sali gimnastycznej za-
stosowano w centralnej części po-
mieszczenia świetlik dachowy.

Projekt zakładał realizację sali 
gimnastycznej o minimalnych wy-
miarach 12x24 m, szatni z węzłami 
sanitarnymi z podziałem na część 
damską i męską, pomieszczenia za-
plecza technicznego, magazynu na 
sprzęt sportowy oraz komunikację 

wewnętrzną łączącą nowy budynek 
sali z budynkiem szkoły.

Posadzkę sali gimnastycznej sta-
nowi podłoga sportowa o nawierzch-
ni poliuretanowej z  wymalowanymi 
liniami dla poszczególnych rozgry-
wek zespołowych. Obiekt wyposażo-
no w bramki do piłki siatkowej oraz 
halowej piłki nożnej, dwa regulowa-
ne kosze, siatkę do piłki siatkowej 
oraz drabinki gimnastyczne.

Budynek sali gimnastycznej z za-
pleczem socjalnym oraz łącznikiem 
przeszedł pozytywnie wszystkie ko-
nieczne odbiory i 30.11.2018 r. został 
oddany do użytkowania. 

Klaudia Skotarczyk

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów 
„SELEKT” informuje, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
w godzinach jego otwarcia, prowadzona jest zbiórka makulatury. 

Każdy mieszkaniec za oddanie 10 kg makulatury, otrzyma torbę 
wielokrotnego użytku.

Zachęcamy do udziału w zbiórce.
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28 listopada w Bibliotece Publicznej 
w Zbąszyniu miało miejsce uroczy-
ste podsumowanie projektu realizo-
wanego przez zbąszyńską młodzież 
w ramach Konkursu Specjalnego na 
100-lecie odzyskania niepodległości 
pt. „Kieszonkowe muzeum niepod-
ległego Zbąszynia”. Koordynator-
ką projektu i opiekunem grupy była 
Magdalena Rożek, starszy bibliote-
karz w Bibliotece Publicznej w Zbą-
szyniu.

Jest to kolejny projekt prowadzony 
przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży dofinansowany przez Polsko
-Amerykańską Fundację Wolności, w 
którym uczestniczy młodzież z naszej 
gminy. Wcześniej młodzi mieli okazję 
sprawdzić swoje mocne i słabe strony 
w dwóch Regionalnych Konkursach 
Grantowych „Równać szanse” z 2016 
i 2017 roku, kiedy to realizowali film 
krótkometrażowy o życiu i działalno-
ści Antoniny Woźnej oraz spopulary-
zowali zbąszyńskie legendy, wydając 
audiobooka.

Tym razem grupa projektowa zaję-
ła się tematem historycznym związa-
nym z przebiegiem Powstania Wiel-
kopolskiego na terenie Zbąszynia 
i okolic, tak, by móc przedstawić go 
w nietypowy sposób swoim rówie-
śnikom, mieszkańcom i przyjezdnym 

odwiedzającym miasto. Wszystkie 
ważne dla tego wydarzenia historycz-
nego miejsca potyczek, walk i osoby 
dowódców związane z powstaniem 
zamieścili na utworzonej przez sie-
bie zakładce na stronie internetowej 
miasta, która nosi nazwę „Wirtualna 
wycieczka powstańczym szlakiem”. 
Opracowaniem graficznym, wyszu-
kiwaniem zdjęć z tamtego okresu, 
zbieraniem informacji i źródeł biblio-
graficznych zajęli się sami. Jednak 
nie byłoby to możliwe bez pomocy 
trenerów i opiekunów, którzy przez 
cały czas trwania projektu czuwali 
nad kwestią merytoryczną zamiesz-
czanych informacji. W przeniesieniu 
się na zaprojektowaną stronę poma-
gają okazjonalne tablice z kodami 
QR, rozmieszczone na wytypowa-
nych i zaproponowanych przez wła-
dze miasta budynkach komunalnych. 
Znaleźć je można w mieście , m.in. na 
Rynku, moście przy ul. Senatorskiej, 
na Bibliotece Publicznej, na budyn-
ku Ośrodka Szkolenia Zawodowego 
Straży Ochrony Kolei oraz w kilku 
wsiach: Perzynach, Strzyżewie, No-
wej Wsi Zbąskiej i w Łomnicy.

Aby lepiej poznać realia czasów 
powstania, w czasie trwania projektu 
młodzież wybrała się na wyjazd edu-
kacyjny do Muzeum Powstania Wiel-

kopolskiego „Odwach” w Poznaniu, 
gdzie miała okazję rozmowy z histo-
rykami tam pracującymi oraz zwiedza-
nia ekspozycji z przewodnikiem. W 
bibliotece odbyły się również wykłady 
historyczne wygłoszone przez histo-
ryków i regionalistów oraz wykła-
dowców akademickich, przybliżające 
młodym fakty związane z Powstaniem 
Wlkp. na naszych terenach.
Podsumowaniu i oficjalnemu zakoń-
czeniu towarzyszyła wystawa zdjęć 
wielkoformatowych wykonanych 
przez uczestników projektu latem, 
podczas „retro spaceru” z wybrany-
mi przez siebie fotografiami z okresu 
międzywojennego. Wszystkie te stare 
zdjęcia wykonane były w mieszczą-
cym się wtedy w naszym mieście za-
kładzie fotograficznym Constantego 
Sikorskiego. Celem młodzieży było 
wpisanie ich w aktualny krajobraz i re-
alia dzisiejszego Zbąszynia. Wystawę 
można oglądać w sali multimedialnej 
biblioteki.

W czasie działań młodzi współpra-
cowali z wieloma instytucjami i or-
ganizacjami o zasięgu lokalnym i re-
gionalnym, a dzięki zaangażowaniu 
i atrakcyjnym formom promocji swo-
jej małej ojczyzny, mieli wsparcie i po-
moc wśród mieszkańców i włodarzy.

Magdalena Rożek

Kieszonkowe Muzeum Niepodległego Zbąszynia
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Co się działo w PSM I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu w roku 2018
Dobiega końca kolejny rok naszej 
działalności. Był to rok korzystny dla 
szkoły. Przede wszystkim udało się  
w porozumieniu z Burmistrzem Zbą-
szynia uruchomić Zbąszyńską Orkie-
strę Dętą. Zespół uświetnił ponad 10 
gminnych imprez. Świadczy to o tym, 
jak duża jest potrzeba istnienia takie-
go zespołu w środowisku Zbąszynia. 
Orkiestrę prowadzi młoda, pełna 
entuzjazmu dyrygentka Pani Julia 
Ogrodnik. 

Od początku istnienia szkoły naszą 
wizytówką jest klasa instrumentów 
ludowych, prowadzona obecnie przez 
Mistrza Jana Sylwestra Prządkę. Ten 
głęboko zakorzeniony w tradycji lu-
dowej Zbąszynia koźlarz i skrzypek 
znakomicie wprowadza młodych lu-
dzi w świat muzyki ludowej. Osiągają 
oni sukcesy podczas wszystkich im-
prez, w których biorą udział. Niektóre 
z nich jak np. Konkurs Młodego Mu-
zyka w ramach Biesiady Koźlarskiej, 
czy Festiwal  Dud Polskich odbywają 
się w naszej szkole. Jest to dodatkowa 
wartość, którą oferuje szkoła w ra-
mach swojej oferty dydaktycznej.

W związku ze znakomitym za-
pleczem, którym szkoła dysponuje 
możemy sobie pozwolić na organiza-
cję imprez o zasięgu ogólnopolskim. 
W styczniu 2018 r.  miał miejsce  kurs 
mistrzowski dla gitarzystów, prowa-
dzony przez maestro Łukasza Kuro-
paczewskiego. Wzięło w nim udział 
20. znakomitych gitarzystów z całej 
Europy. Kurs rozpoczął się i zakoń-
czył koncertami gitarzystów dla śro-
dowiska Zbąszynia. W czerwcu 2018r. 
odbyły się II Ogólnopolskie Igrzyska 
Skrzypcowe. Zbąszyń odwiedziło 70 
młodych, utalentowanych skrzypków 
z różnych regionów Polski. Burmistrz 
Zbąszynia ufundował plecaki z logo 
miasta dla wszystkich uczestników 
Igrzysk oraz specjalne stypendium 
dla najlepszego uczestnika ze Zbą-
szynia. Była nim Jagoda Urbanowicz 
z klasy skrzypiec Pani Małgorzaty 
Sateji. Uczestnicy podkreślali gościn-
ność mieszkańców i urok Zbąszynia. 
Wszyscy obiecywali, że wrócą za rok. 
W majowy "długi weekend" po raz ko-
lejny odbył się Festiwal Dud Polskich, 
w ramach którego wystąpili dudziarze 
z całej Polski oraz goście zagraniczni.

3-4  grudnia 2018 r. odbyły się w szko-
le bardzo ważne dla szkół muzycznych 
przesłuchania Centrum Edukacji Arty-
stycznej (organu prowadzącego naszej 
szkoły). Byliśmy współorganizatorami 
przesłuchań uczniów klas gitary szkół 
muzycznych I stopnia oraz zespołów 
gitarowych. Wzięło w nich udział 45 
uczniów i zespołów. Wszystkich oce-
niała komisja w składzie- st. wykł. mgr 
Ryszard Bałauszko z Akademii Mu-
zycznej im. F. Chopina w Warszawie, 
dr Iwona Bodziak z Państwowej Szko-
ły Muzycznej I i II st. w Sanoku oraz 
mgr Adam Makowski ze Szkoły Mu-
zycznej I i II st. w Krakowie. Oceny 
Przesłuchań posłużą do zdiagnozowa-
nia poziomu szkół muzycznych w Pol-
sce. Komisja przekazała także nauczy-
cielom  wskazówki merytoryczne do 
dalszej pracy z uczniami.

W roku 2018 kontynuowaliśmy liczne 
koncerty dla środowiska, zapraszali-
śmy zawodowych artystów, wystę-
powali nasi uczniowie i nauczyciele. 
W sumie odbyło się około 40. kon-
certów. Wypuściliśmy także w świat 
kolejnych absolwentów. Do szkół II 
stopnia dostało się czterech uczniów. 
Byli to: Jakub Staszyk, saksofonista z 
klasy Pana Grzegorza Kuta, obecnie 
uczeń  Państwowego Liceum Mu-
zycznego w Poznaniu, na wydziale 
muzyki jazzowej, Adrian Olszewski, 
pianista z klasy Pani Marii Czuchwic-
kiej, obecnie uczeń Liceum Muzycz-
nego w Poznaniu w klasie  organów 
oraz siostry Barbara i Adrianna Le-
mańskie pianistki z klasy Pani Marii 
Czuchwickiej, obecnie w klasie for-
tepianu Szkoły Muzycznej II stop-
nia w Gorzowie. Bardzo miłym wy-
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darzeniem było też wydanie książki, 
opartej na pracy doktorskiej naszej 
absolwentki dr Małgorzaty Pawłow-
skiej. 

Wreszcie powoli dobiega upra-
gnionego i wyczekiwanego końca 
okres trwałości Projektu "Filharmo-
nia Folkloru Polskiego- rozbudowa 
i przebudowa szkoły muzycznej o 
salę koncertową, pomieszczenia dy-
daktyczne i warsztaty". Oznacza to, 
że po roku 2019 będziemy mogli od-
płatnie wynajmować salę koncertową 
na imprezy komercyjne. Oczywiście, 
nadal będziemy nieodpłatnie użyczać 
salę na uroczystości gminne, szkolne 
czy środowiskowe.

Nasza szkoła ma już 59 lat. Przy-
gotowujemy się do jubileuszu 60. 
lecia. Obchody będą nie tyle huczne, 
co rozciągnięte w czasie i adresowa-
ne do różnych grup wiekowych. Rok 
2019 ogłoszony został Rokiem Stani-
sława Moniuszki- patrona szkoły. W 
czerwcu 2018r. odbyło się w Warsza-
wie spotkanie dyrektorów wszystkich 
szkół muzycznych, noszących imię 
tego kompozytora. Skutkiem tego 
było ogłoszenie przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
naboru wniosków do programu Pro-
mesa- Moniuszko. Mamy nadzieję, 
że otrzymamy środki na realizacji 
koncertów promujących postać Sta-
nisława Moniuszki i będziemy mogli 
zaprosić Mieszkańców Zbąszynia na 
spotkanie z polską operą i pieśniami 
ze "Śpiewników domowych".  Z oka-
zji Roku Moniuszkowskiego odre-
staurowaliśmy popiersie Stanisława 
Moniuszki, które jest w naszej szkole 
od początku jej istnienia. Radio Za-
chód wyraziło zgodę na objęcie patro-
natem medialnym tych ważnych dla 
szkoły wydarzeń. 

W najbliższym czasie zapraszamy 
Państwa na nasze koncerty: 19 i 20 
grudnia, godz. 10:00 i 11:00 kon-
certy dla szkół i przedszkoli gminy 
Zbąszyń, 20 grudnia , godz. 17:00, 
koncert gwiazdkowy uczniów naszej 
szkoły, 6 stycznia, oprawa mszy św. 
o godz.12:00 i koncert w kościele po 
mszy.

Julita Skowrońska

W sobotę 20 października 2018 
roku Galeria Baszta gościła arty-
stę fotografa z Zielonej Góry, arty-
stę pracującego w Instytucie Sztuk 
Wizualnych, Marka Lalko, który 
otworzył swoją wystawę pt. Al-
bum/N.

Fotografia to zamrożona chwila. 
A  co zrobić, żeby na jednaj fotografii 
uchwycić zachodzące zmiany? Ma-
rek Lalko znalazł na to sposób. Za 
pomocą portretów wykonywanych 
codziennie przy zastanym świetle 
skomponował obraz ukazujący upływ 
czasu. Druga część wystawy to pró-
ba odtworzenia wspomnień dawniej 
zebranych w (teraz już zniszczonym) 
albumie rodzinnym. Fotografie prze-
chowywane na kartach pamięci, czy 
dyskach są cenne, jednak najchętniej 
wracamy do tych wywołanych, dlate-
go autor wystawy zachęca, by nie tyl-
ko robić zdjęcia, ale zadbać również 
o to, by mieć je w formie papierowej, 
w albumie - takie mają swój urok i do 
takich wracamy najchętniej.
Wystawa podzielona była na dwie 
przestrzenie ekspozycyjne, dwa różne 
spojrzenia na to samo zagadnienie – 
czas w obrazie.

1. „Skondensowane” portrety, tzn. ob-
razy składające się z warstw powsta-
łych na przestrzeni 10 lub 100 dni 
rejestracji. Fotografie są efektem pro-
cesu zapisu rejestrowanego cyklicznie 
od 2007 roku. Portrety powstają przy 
świetle zastanym w niezmiennym 
miejscu, w tygodniowych odstępach. 
Efektem tych działań jest publikacja 
w formie obiektu prezentującego po-
szczególne etapy rejestracji twarzy.
2. Karty albumu rodzinnego, pozba-
wione oryginalnych fotografii. Zdję-
cia, niosące ze sobą wartość emocjo-
nalną, zostały wyrwane ze starego 
„nośnika” i przeniesione do nowej 
rzeczywistości - „współczesnego” no-
wego albumu fotograficznego.
Pretekstem do powstałej pracy było 
więc przywrócenie brakujących ob-
razów do pierwotnego środowiska, 
jakim są zniszczone, pozbawione fo-
tografii karty albumu rodzinnego. Do-
datkowym elementem wystawy była 
projekcja wideo rejestrująca moment 
obserwacji zniszczonych kart albumu 
i przywoływania w pamięci utracone-
go obrazu.

fot. Julia Stanicka 
tekst Natalia Wawrzyńska

Marek Lalko w Galerii Baszta
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Drogi do Niepodległości - pasjonaci wyjaśniają
W sobotę 17 listopada w Bibliotece 
Publicznej w Zbąszyniu odbyły się 
okolicznościowe prelekcje historycz-
ne związane w odzyskaniem niepod-
ległości. Pierwszy wykład pt. "Drogi 
do Niepodległości" wygłosił Andrzej 
Kirmiel, historyk, dyrektor Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Ko-
walskiego w Międzyrzeczu, autor ar-
tykułów i publikacji z zakresu historii 
regionu, a także stosunków polsko–
niemieckich i polsko–żydowskich. 
Drugim prelegentem tego wieczoru 
był Łukasz Kwaśny - lokalny pasjonat 
historii regionu, który szczególnie inte-
resuje się okresem miedzywojennym, 
w tym Powstaniem Wielkopolskim. 
Wygłosił on wykład pt. "Królowa woj-
ny pod Zbąszyniem. O udziale artylerii 
w Powstaniu Wielkopolskim w 1919 
roku". Łukasz Kwaśny jest członkiem 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Zbąszyniu. 

Powstanie Wielkopolskie jest 
przykładem nielicznych zrywów 
narodowych w polskiej historii, któ-
re zakończyło się pełnym zwycię-
stwem. Pamięć o Powstaniu spaja 
w sobie, w sposób znakomity, trzy 
ważne elementy tradycji. Pierwszym 
elementem jest tradycja i rodzinna 
duma z tego, że nasi przodkowie 
byli powstańcami, że walczyli o nie-
podległość. Elementem drugim jest 
tradycja lokalna i regionalna, przy-

wołująca ważne wydarzenia z naj-
bliższego otoczenia, a trzecim trady-
cja ogólnonarodowej walki o Polskę, 
o odzyskanie niepodległości po la-
tach zaborów. 

Nasz program działań na rok 2018 
pn. "Ulicami Zbąszynia do Niepodle-
głej" zainspirowany został postacia-
mi bohaterów historycznych, których 
działalność związana była z Powsta-
niem Wielkopolskim, dzięki któremu 
ziemia zbąszyńska odzyskała nie-
podległość i została przyłączona do 
Niepodległej Polski. Są to patrioci, 
których walka i praca związane były 
z działalnością na terenie naszej Ma-
łej Ojczyzny: gen. Dowbor-Muśnic-

ki, Gen. Taczak, Mielżyński, ppor. 
Klemczak, ppor. Krause, ppor. Zenk-
teler, ppor. Kudliński i ci bardzo mało 
znani np. Wiktor Unrug (nie ma na-
zwy ulicy z jego nazwiskiem), ale też 
cywile np. Jacenty Janek, bohaterski 
kolejarz, to najważniejsi powstańcy, 
lokalni bohaterowie, których nazwi-
skami nazwano zbąszyńskie ulice. 

Zadanie "Ulicami Zbąszynia do 
Niepodległej" zostało dofinansowane 
ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 
w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.

Anita Rucioch-Gołek

Zbąszyńskie Centrum Kultury w ostat-
nim kwartale roku miało przyjemność 
zorganizować dla Państwa spotkania 
ze sztuką. 20 października 2018 roku 
gościliśmy artystę fotografa z Zielo-
nej Góry, pracującego w Instytucie 
Sztuk Wizualnych, Marka Lalko, który 
otworzył swoją wystawę pt. Album/N. 

17 listopada „nowy porządek” 
wprowadził artysta Radek Czarkow-
ski. Na co dzień zajmuje się rysun-
kiem, malarstwem, instalacją, obiek-
tem, działaniami performatywnymi. 
Jest uczestnikiem, organizatorem i 
kuratorem wielu wystaw zbiorowych i 
indywidualnych w kraju i za granicą. 
Pokazał swoje malarstwo pod wspól-

nym tytułem „Idee – drugie rozda-
nie”, udowadniając swym performen-
sem z martwym gołębiem, który, ku 
ogromnemu zaskoczeniu zgromadzo-
nych, okazał się cegłą, że widzimy to, 
co chcemy widzieć. Zdefiniował więc 
czym jest sztuka i jakie pełni zadanie 
we współczesnym świecie.

Koncert 2 grudnia 2018 r. zagra-
ło trio Julia Rosińska-Kopala, Jacek 
Skowroński i Piotr Wiśniewski. Po-
przez muzykę i wszystkim znane hity 
zaprezentowali różne oblicza miłości. 
„Na miłość warto czekać” to muzycz-
ne spotkanie, które sprawiło, że wszy-
scy zgromadzeni znów mieli po 18 lat. 
Przecież nie traci młodości ten, kto 
kocha.

Natalia Wawrzyńska

Kulturalny rok 
zakończymy koncertem 
31 grudnia 2018 r., 

o godz. 17:00
w Filharmonii 

Folkloru Polskiego 
w Zbąszyniu 

przy symbolicznej 
lampce szampana, 
na co serdecznie 

zapraszamy!

Co za kultura?! 
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Według tradycji ostatnimi hucznymi 
zabawami poprzedzającymi zbliżający 
się Adwent były, w zależności od re-
gionu Polski, Andrzejki lub Katarzyn-
ki. Był to czas wróżb i przepowiedni, 
które najczęściej traktowały o zamąż-
pójściu. Panny starały się dowiedzieć z 
kim i kiedy staną na ślubnym kobier-
cu. Czyniły to na wielorakie sposoby 
- np. ustawiając buty jeden za drugim 
w kierunku wyjścia z izby. Robiły to 
na zmianę do momentu, gdy trzewik 
jednej z nich przekroczył próg - to ona 
miała rychło szykować się do zamąż-
pójścia. Obierały też jabłka a następ-
nie rzucały skórki przez lewe ramię za 
siebie. Litera, w jakiej kształt ułożyła 
się obierka miała wskazywać początek 
imienia przyszłego męża. Najbardziej 
znaną z kolei wróżbą i często do dziś 
praktykowaną jest lanie wosku. 

Oprócz wszystkich tych okołoma-
gicznych zabiegów był to także wieczór 
swawoli i zabaw tanecznych. W zbli-
żającym się bowiem okresie Adwentu 
nie przystało bawić się, lecz cierpli-
wie czekać na narodziny Dzieciątka.  
Choć czasy się zmieniają, a do niektó-
rych z dawnych obyczajów nie przy-
wiązujemy już aż tak dużej wagi myślę, 

że zgodni jesteśmy co do tego, że wie-
czór andrzejkowy nadal jest dla nas 
jednym z wyjątkowych wieczorów w 
roku. W myśl tego Zbąszyńskie Cen-
trum Kultury zorganizowało kolejną, 
trzecią już Zbunszyńskom Potańców-
ke na Dechach. Nasi goście jak zwykle 
nas nie zawiedli i tłumnie przybyli na 
tańce. 23 listopada w sali ZCK wspól-
nie bawiło się blisko 180 osób, a cała 
impreza odbyła się przy muzyce gra-
nej na ludowych instrumentach! Licz-
nie przybyły lokalne kapele koźlarskie 
- do tańca przygrywali muzycy, którzy 
wspólnie tworzą grupę Pastuszko-
wych Groczy spod Zbąszynia, a także 
Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wiel-
kopolskiej. Nie zabrakło też dudzia-
rzy. Gościliśmy stałych bywalców na-
szych wydarzeń związanych z kulturą 
ludową, czyli Kapelę oraz Tancerzy z 
Biskupiańskiego Zespołu Folklory-
stycznego z Domachowa i okolic, Ka-
pelę Dudziarską "Manugi" z Bukówca 
Górnego oraz Kapelę Dudziarzy Wiel-
kopolskich z Poznania. 

Jako organizatorzy cieszymy się, że 
uczestnicy wydarzenia mieli okazję 
uraczyć się wielkopolską muzyką koź-
larską i dudziarską, która zabrzmiała 

w pełnej krasie - muzycy zaprezen-
towali prawie wszystkie rodzaje wiel-
kopolskich instrumentów dudowych. 
Nie mogło przy tym zabraknąć stałego 
elementu Potańcówek, jakim jest na-
uka regionalnych tańców. Odtańczy-
liśmy więc biskupiańskiego "Weksla" 
i wiwata, koźlarskiego "Dupnioka", 
"Swieci miesiunc", chodzonego i wiele, 
wiele innych. Przyniosło to wiele ra-
dości wszystkim zebranym. Jesteśmy 
bardzo radzi, że formuła wydarzenia 
przyjęła się i dopytują Państwo o ko-
lejne Potańcówki, tym samym składa-
my Wam podziękowania za tak liczną 
obecność. Dziękujemy także wszyst-
kim Kapelom, które przygrywały do 
tańca, a także Mistrzom za przygoto-
wanie najmłodszych muzyków. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się znowu na 
następnej Potańcówce, o której termi-
nie z pewnością Państwa poinformu-
jemy! Wskazówką niech będą słowa 
z naszej przyśpiewki ludowej:

"Pójde jo na Podkoziołka, ni 
mom kuoszuli... chce podobać sie 
dziewczyńciu, muojej Urszuli...". 

Martyna Żurek

Na Andrzeja wosku nie lali, za to fest tańcowali!
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6 grudnia pod miejską choinkę na 
Rynek w Zbąszyniu, przyjechał 
Święty Mikołaj po odbiór listów pi-
sanych i rysowanych przez dzieci 
ze Zbąszynia i całej gminy. Mikołaj 
otrzymał 63 listy. Piękne, wzrusza-
jące, serdeczne. Treści tych listów, 
to słowa płynące prosto z dziecię-
cych serc.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
wszystkie prawdziwie kochają Świę-
tego Mikołaja i jest to bardzo  ważna 
postać w ich życiu. To ktoś, kto jest 
absolutnie dobry, ktoś na kogo mogą 

liczyć i  zawsze ich wysłucha. Wybra-
liśmy do druku 12 listów. Zachęcam 
do ich lektury. Dzieci szczerze opisują 
czego pragną, co im się podoba a cze-
go brakuje według nich na zbąszyń-
skiej ziemi. Niektóre piszą o basenie 
i zoo a inne o tym, że chcą być lepiej 
traktowane przez kolegów w szkole.  
I tu chciałabym się na chwilę zatrzy-
mać, bo nie tylko w listach to prze-
bijało ale dzieci  podchodziły też do 
Mikołaja i z Nim rozmawiały. I to 
było bardzo wzruszające. W związku 
z tymi listami chciałabym prosić ro-

dziców byście Państwo zwrócili uwa-
gę na to, że inność ludzi jest czymś co 
ubogaca społeczeństwo a nie zubaża. 
Że Ziemia jest miejscem dla wszyst-
kich. I dla tych o innym  kolorze skó-
ry, tych którzy mówią innym języ-
kiem, pochodzą z odmiennej kultury 
i tych. Każdy ma prawo żyć spokojnie 
i korzystać z dóbr Ziemi, szanować ją 
dla siebie i innych. Życzę Państwu 
aby to przesłanie towarzyszyło nam 
podczas tegorocznych Świąt Bożego 
Narodzenia.

Katarzyna Kutzmann-Solarek

Drogi Mikołaju! Mamy dla ciebie sporo listów!
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W środę, 5 grudnia, w hali sporto-
wej „Zbąszynianka” można było 
poczuć atmosferę zbliżających się 
świąt. Wszystko to za sprawą ko-
lejnej, jedenastej edycji wieloboju 
mikołajkowego dla dzieci. W za-
bawach uczestniczyło 11 zespołów 
z placówek oświatowych z gminy 
Zbąszyń. 

Mali uczestnicy podzieleni zosta-
li na trzy kategorie wiekowe: pię-
ciolatków, klas „0” oraz klas I-III. 
Już od początku wszyscy mogli 
poczuć atmosferę zbliżających się 
świąt dzięki występowi najmłod-
szych uczestników z Przedszkola 
„Lipowy Zakątek”, którzy zaprezen-
towali świąteczną piosenkę. Przed 
rozpoczęciem rywalizacji sportowej 
wszyscy wzięli udział w krótkiej 
rozgrzewce przeprowadzonej przez 
cheerleaderki z zespołu tanecznego 
„Chili”. Oczywiście w tym wydarze-
niu nie mogło zabraknąć Mikołaja, 
który był z dziećmi przez cały czas 
dopingując startujących oraz rozda-
jąc słodkie upominki.

W grupie pięciolatków wspólnie 
bawiły się drużyny z: Przedszkola 
„Lipowy Zakątek”, ZSP w Zbąszyniu 
– Przedszkole na pl. Wolności, ZSP 
w Przyprostyni/Perzynach/Stefano-
wie oraz ZSP w Nądni/Nowej Wsi.W 
klasach zerowych rywalizowały ze-
społy z: ZSP w Przyprostyni/Perzy-
nach/Stefanowie, ZSP w Zbąszyniu 
oraz ZSP w Nądni/Nowej Wsi.

Wśród najstarszych, klas I-III 
o punkty walczyły zespoły z: ZSP w 
Zbąszyniu, ZSP w Chrośnicy/Łom-
nicy, ZSP w Przyprostyni/Perzynach/
Stefanowie oraz ZSP w Nądni/No-
wej Wsi. Po ukończeniu wszystkich 
konkurencji każdy startujący maluch 
otrzymał pamiątkowy medal oraz 
słodkość, o którą zadbał Mikołaj.

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Tu-
rystyki i Rekreacji dziękuje wszyst-
kim za włączenie się w organizację 
i przeprowadzenie imprezy – opie-
kunom, nauczycielom, wolonta-
riuszom, sędziom, kibicom. Dzię-
kujemy za wspólną zabawę i do 
zobaczenia za rok.

Anna Wójcik

Wielobój Mikołajkowy w hali sportowej Zbąszynianka




