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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  

W zbąszyńskich Łazienkach rozegra-
no Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze oraz Zawody Sportowo-Po-
żarnicze Regionu Kozła. Strażacy 
rywalizowali w kilku kategoriach wie-
kowych w dwóch konkurencjach, bie-
gu sztafetowego z przeszkodami oraz 
tzw. bojówki. Nad prawidłowym prze-
biegiem zawodów czuwali strażacy 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Wyjątkowym akcentem tegorocz-
nych zmagań strażackich był pokaz, 
w którym udział wzięli młodzi adepci 
zawodu strażackiego, w wieku od 5 do 
8 lat, z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Przyprostyni. Mimo młodego wieku 
świetnie poradzili sobie z konkurencją 
biegu sztafetowego z przeszkodami 
a także strażackiej bojówki. Wyrazy 
uznania dla Juliana, Nikodema, Ada-
ma, Moniki, Pawła, Bartka, Wojtka, 
Gabriela oraz Kacpra a także dla Ro-
dziców wspierających swoje pociechy 
podczas pokazu. Obok podajemy wy-
niki zawodów w poszczególnych ka-
tegoriach. 

Dziewczyny 12-15 lat
I miejsce OSP Chrośnica

Chłopcy 12-15 lat
I miejsce OSP Chrośnica
II miejsce OSP Strzyżewo
III miejsce OSP Stefanowo II
IV miejsce OSP Stefanowo I
V miejsce OSP Przyprostynia
VI miejsce OSP Stefanowo III
VII miejsce OSP Nowa Wieś Zbąska

Dziewczyny 16-18 lat
I miejsce OSP Chrośnica
II miejsce OSP Strzyżewo
III miejsce OSP Łomnica

Chłopcy 16-18 lat
I miejsce OSP Zbąszyń

Seniorzy
I miejsce OSP Przyprostynia
II miejsce OSP Chrośnica
III miejsce OSP Zbąszyń
VI miejsce OSP Strzyżewo
V miejsce OSP Łomnica
VI miejsce OSP Zakrzewko
VII miejsce OSP Nowa Wieś Zbąska
VIII miejsce OSP Stefanowo

Region Kozła
I miejsce OSP Stara Tuchorza
II miejsce OSP Babimost
III mijesce OSP Lutol Suchy
IV miejsce OSP Chrośnica 
V miejsce OSP Rogoziniec
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Słowem wstępu ZAGADKA HISTORYCZNA
Szanowni Państwo, nie otrzymali-
śmy niestety poprawnej odpowie-
dzi na zagadkę z wiosennego nu-
meru kwartalnika.

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

Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres: zbaszynianin@zbaszyn.eu

Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys, 
Rada Sołecka Stefanowic, Kółko Rol-
nicze. KGW Stefanowice oraz Stowa-
rzyszenie Działajmy Razem, jak co 
roku byli inicjatorami i organizatorami 
pikniku rodzinnego Żyj zdrowo - jedz 
kolorowo. Wydarzenie odbyło się 
w sobotnie popołudnie, 8 czerwca br. 
Na duże uznanie zasługuje edukacyjny 
charakter pikniku. Oprócz degustacji 
zdrowego żywienia, przygotowanego 
przez Panie z Koła Gospodyń w Ste-
fanowicach, pojawiły się również pre-
lekcja na temat bezpieczeństwa komu-
nikacyjnego, zwłaszcza na przejazdach 
kolejowych zaprezentowana przez 
pracowników Ośrodka Szkolenia Za-
wodowego Straży Ochrony Kolei oraz 
Hodowli i Tresury Psów Służbowych 
w Zbąszyniu a także zajęcia udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycz-
nej nadzorowane przez ratownika me-
dycznego Pawła Kittę. Organizatorzy 
zadbali również o dodatkowe atrakcje, 
którymi był program muzyczny czy 
oferta gastronomiczna.

Mateusz Basiński

Edukacyjny piknik w Stefanowicach    

Szanowni Czytelnicy,
zakończyliśmy pracę nad kolejnym 
numerem „Zbąszynianina”. Rela-
cjonujemy najbardziej interesujące 
wydarzenia ostatniego, wiosennego 
kwartału oraz zapraszamy do sko-
rzystania z wyjątkowej oferty waka-
cyjnej. Wielkimi krokami zbliża się 
kolejne, już dziewiąte Święto Jezio-
ra, w związku z czym, publikujemy 
program zaplanowanych wydarzeń. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnic-
twa i aktywnego wypoczynku. 

 Za pośrednictwem „Zbąszyniani-
na” informujemy również o zmianach 
dotyczących pracy Urzędu Miejskie-

go w Zbąszyniu, które zostały wpro-
wadzone od 15 lipca bieżącego roku. 
Wtorki zostały wyłączone z bezpo-
średniej obsługi interesantów na sta-
nowiskach merytorycznych, z wyjąt-
kiem spraw nagłych, np. zgłoszenia 
zgonu oraz spraw wymagających 
natychmiastowego podjęcia działa-
nia ze względu na niebezpieczeństwo 
dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz 
poważną szkodę dla interesu społecz-
nego. Do dyspozycji petentów w tym 
dniu pozostaje Biuro Podawcze, w 
którym możemy uzyskać wszelkie 
informacje oraz złożyć lub odebrać 
gotowy dokument.  

Redaktor Naczelny „Zbąszynianina”
Mateusz Basiński
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Trwa realizacja projektu pn. 
„Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki 
Obry poprzez rozbudowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie wsi 
Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo”, 
który obejmuje swoim zakresem 
rozbudowę sieci kanalizacji sani-
tarnej na terenie gminy Zbąszyń, 
realizowaną konsekwentnie od 
roku 2011. 

W roku 2018, w ramach 1 etapu 
prac,  wybrana  w drodze przetargu 
nieograniczonego firma  tj. Arenella 
sp. z o.o. z siedzibą w Strawczynku 
wykonała montażu instalacji fotowol-
taicznej o mocy  40 kW na terenie 
oczyszczalni ścieków w gminie Zbą-
szyń. Obecnie oczyszczalnia ścieków 
korzysta już z prądu pochodzącego 
z zamontowanej instalacji. Wyko-
rzystywanie energii z przedmiotowej 
instalacji powoduje oszczędności w 
kosztach ponoszonych za dostawy 
energii, ale także przyczynia się do 
oszczędnego gospodarowania zasoba-
mi i promocji energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. Szacuje się, że 
obok efektów środowiskowych insta-
lacja pozwoli na uzyskanie wymier-
nych oszczędności finansowych na 
poziomie 20 tysięcy złotych rocznie, 
przy planowanym jej funkcjonowaniu 
w okresie 25 lat.  

W fazę realizacji wszedł również 
najważniejszy element projektu czyli 
zaplanowana do końca roku 2020 bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie z założeniami dokumen-
tacji projektowej, uwzgledniającej 

również założenia Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
łączna długość sieci kanalizacyjnej 
w ramach projektu wynosi prawie 18 
km, w tym (kanalizacja grawitacyjna 
– 9 632 m, kanalizacja tłoczna – 8 235 
m), natomiast liczba przepompowni 
planowana do budowy to 12 sztuk. 
W ramach poszczególnych miejsco-
wości planowany zakres budowy jest 
następujący: 
1. Nowy Dwór: sieć o długości 
4110 m (rurociąg grawitacyjny – 
2090 m, tłoczny – 2020 m), przepom-
pownie – 3 sztuki; 
2. Perzyny: sieć o długości 6873 m 
(rurociąg grawitacyjny – 4112 m, 
tłoczny – 2761 m), przepompownie – 
6 sztuk; 
3. Strzyżewo: sieć o długości 6884 m 
(rurociąg grawitacyjny – 3430 m, 
tłoczny – 3454 m), przepompownie – 
3 sztuki. 
Dzięki budowie sieci kanalizacji sani-
tarnej podłączonych zostanie 1124 no-
wych użytkowników (RLM), w tym 
w miejscowości Nowy Dwór – 205 
RLM, Perzyny – 429 RLM i Strzyże-
wo – 490 RLM. 

Umowy o roboty budowlane oraz 
nadzór nad nimi do powyżej wska-
zanego zakresu zostały podpisane w 
marcu br. Przypomnimy, że przetarg 
nieograniczony na budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej został ogłoszony 
w dniu 11 stycznia 2019 r. W przetar-
gu dopuszczono możliwość składania 
ofert częściowych , przy czym robo-
ty zostały podzielone na następujące 

części:
 - Część nr 1 rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej na terenie  wsi Nowy 
Dwór,
 - Część nr 2 rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej na terenie wsi Perzyny
 - Część nr 3 rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej na terenie  wsi Strzy-
żewo. 

Po przeprowadzeniu oceny złożo-
nych ofert dokonano wyboru oferty 
najkorzystniejszej, a tym samym wy-
boru Wykonawcy, którym dla  części:
 - 1 i 3 została firma Zakład Instalacyj-
no-Budowlany Mateusz Maćkowiak 
z siedzibą w Lwówku,
 - 2 została firma Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „ROBINEX” Robert 
Mączkowski z siedzibą w  Wolszty-
nie. 

Roboty budowalne prowadzone 
przez ww. firmy są stale nadzorowa-
ne przez firmę BIOMASTER Andrzej 
Masternak z siedzibą w Zielonej Gó-
rze.  Łączna wartość podpisanych 
umów to ponad 17,8 milionów zło-
tych 

Inwestycja nie mogła by zostać zre-
alizowana gdyby nie dofinansowanie 
na poziomie ok 9 milionów złotych 
ze środków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, Działanie 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach wdrażanego przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kamil Sieratowski

Trwa rozbudowa kanalizacji w Strzyżewie, Nowym Dworze i Perzynach    
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Ja w Internecie na terenie gminy Zbąszyń!  

Program „Ja w Internecie” ma 
ułatwić mieszkańcom gminy Zbą-
szyń poruszanie się po sieci Inter-
net z uwzględnieniem załatwiania 
codziennych spraw w sieci. Dla 
bardziej zaawansowanych cenne 
będą umiejętności tworzenia stron 
internetowych, wykorzystywania 
Internetu we własnym biznesie czy 
wiedza pozwalająca chronić dzie-
ci przed niepożądanymi treścia-
mi. Celem programu jest również 
zwiększenie dostępu mieszkańców 
do kultury, edukacji i informacji 
z legalnych źródeł.  Tematy szkoleń 
są dopasowane do potrzeb miesz-
kańców.

Zajęcia szkoleniowe odbywają się 
w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu 
oraz na terenie sołectw gminy Zbą-
szyń. Uczestnicy projektu do tej pory 
najchętniej brali udział w zajęciach 
o tematyce „Moje finanse i transak-

cje w sieci”. Warto nadmienić, że 
z możliwości zajęć szkoleniowych 
skorzystali mieszkańcy obszarów 
wiejskich Gminy Zbąszyń, którzy bez 
konieczności dojazdu do Biblioteki w 
Zbąszyniu mogli wziąć udział w za-
jęciach i podnieść tym samym swoje 
kompetencje w zakresie poruszania 
się w Internecie. 

W zajęciach uczestniczyli również 
seniorzy z Dziennego Domu Senior 
Wigor w Zbąszyniu. U boku instruk-
tora mogli nauczyć się bądź doskona-
lić swoje umiejętności internetowe. 
Po zakończonym szkoleniu każdy 
uczestnik otrzymuje certyfikat ukoń-
czenia kursu.  

Nabór na zajęcia szkoleniowe jest 
ciągły, tym samym serdecznie zapra-
szamy wszystkich chętnych miesz-
kańców gminy Zbąszyń do wzięcia 
udziału w szkoleniach. Warto przeła-
mać strach przed cyfrowym świate-

mi korzystać z udogonień w codzien-
nym funkcjonowaniu.

Szczegółowe informacje doty-
czące projektu można uzyskać w 
Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu 
pod nr telefonu 68 3866 009 wew. 
330.

Agnieszka Hoffmann

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa



5

53. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Grupa koźlarzy Stowarzyszenia 
Muzyków Ludowych w Zbąszyniu 
wzięła udział w organizowanym od 
czwartku do niedzieli (27-30 czerwca 
2019r.) 53.Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym. Festiwal organi-
zowany cyklicznie od 1966 roku jest 
uważany za najważniejsze spotkanie 
śpiewaków i kapel ludowych w Pol-
sce. W zakończonej ogólnopolskiej 
rywalizacji muzycy ludowi przywieź-
li kolejne laury: w kategorii kapel (w 
której ocenianych było 20 grup): II 
miejsce i nagrodę zdobyła Kapela 
koźlarska Jana Prządki ze Zbąszynia 
w składzie: Jan S. Prządka - kozioł 
weselny, Kinga Grychta - skrzypce, 
Edward Kolendowicz - klarnet Es. 
w kategorii „duży-mały” (w której 
ocenianych było 28 grup): II miejsce 
i nagrodę uzyskał mistrz Jan S. Prząd-
ka z uczniami ze Zbąszynia, Przypro-
styni i Siedlca, w składzie Dominik 
Kierecki (13 lat, Siedlec) - kozioł 
weselny, Justyna Trześniewska (15 
lat, Zbąszyń) - skrzypce i Weronika 
Śliwa (14 lat, Przyprostynia) - klarnet 
Es. Kolejne II miejsce i nagrodę zdo-
był mistrz Jan S. Prządka z uczniami 
z Dąbrówki Wlkp., którzy z powo-
dzeniem reprezentowali Gminę Zbą-
szynek, w składzie Oliwier Niemiec 

(13 lat) - kozioł weselny, Maja Bimek 
(13 lat) i Karolina Łochowicz (14 lat) 
- skrzypce oraz Hubert Wittke (13 
lat) - klarnet Es. Wśród instrumenta-
listów ADAM KNOBEL - koźlarz z 
Lasek, gm. Babimost (członek SML) 
zdobył I miejsce i nagrodę im. Jana 
Stęszewskiego wśród14 ocenianych 
instrumentalistów.

Muzycy ludowi dodatkowo wzięli 
udział w organizowanych przez or-
ganizatora festiwalu prezentacjach 
i koncertach występując na scenach 
i ulicach Kazimierza Dolnego n/Wi-
słą prezentując tradycyjne instrumen-
ty i muzykę Regionu Kozła.
Jury wysłuchało w dniach 28 – 30 
czerwca 2019 r. 20 kapel, 32 zespo-
ły śpiewacze, 14 instrumentalistów, 
27 solistów śpiewaków oraz 28 grup 
w konkursie „DUŻY - MAŁY”.
„Jury stwierdza, że w konkursie fe-
stiwalowym wzięło udział około 800 
artystów ludowych z 16 województw.
Jury oceniając dobór regionalnego 
repertuaru, cechy regionalnego stylu 
oraz poziom artystyczny, przyzna-
ło nagrody i wyróżnienia na łączną 
kwotę 80 tysięcy złotych.
W festiwalu licznie zaprezentowali 
się artyści ludowi ze wszystkich re-
gionów Polski, a więc ze wszystkich 
obecnych województw. Jury z zado-

woleniem odnotowało także fakt, że 
w obecnym roku w festiwalu wzięli 
udział także reprezentanci mniejszo-
ści etnicznych.
Jury pozytywnie odnotowuje fakt 
bardzo wysokiego poziomu arty-
stycznego tegorocznej edycji Festi-
walu, co w szczególności dotyczy 
licznie występujących kapel oraz ze-
społów śpiewaczych.
Cieszy fakt, że zainteresowanie pie-
lęgnowaniem tradycyjnego śpiewu 
i muzykowania rośnie wśród młodego 
pokolenia. W roku bieżącym młodzi 
artyści licznie i aktywnie występo-
wali we wszystkich kategoriach kon-
kursowych. Komisja zaobserwowała, 
że w wielu wypadach młodzi zasilają 
dotychczasowe składy i traktujemy to 
jako stałą tendencję. Rozwijający się 
konkurs „Mistrz i uczeń” dodatkowo 
ją wzmacnia.

Komisja z uznaniem podkreśla sta-
rania wykonawców o zachowanie 
w swoich prezentacjach autentyczne-
go
języka regionalnego, regionalnych 
strojów oraz niezwykle cennego ar-
chaicznego instrumentarium.”
Udział w 53. Festiwalu Zbąszyńskich 
muzyków wsparła Gmina Zbąszyń.

opr. Jan S. Prządka
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Zbąszyńska Orkiestra Dęta z wizytą w Steenvoorde

Zbąszyńska Orkiestra Dęta wraz 
z delegacją przedstawicieli gminy 
oraz parafii gościła we francuskim 
mieście Steenvoorde. Muzycy za-
grali w ramach wiosennej parady, 
która 28 kwietnia br. przemasze-
rowała ulicami miasteczka. Wraz 
z orkiestrą pojawił się w Steenvoor-
de również Lorciu - zbąszyński gi-
gant promujący muzykę koźlarską. 
To jednak nie wszystkie elemen-
ty polsko-francuskiej współpracy 
kwietniowego weekendu.
 
Zaczęło się od Stanisława - Gasika 

i Maczka!
Współpraca z miasteczkiem Steenvo-
orde rozpoczęła się we wrześniu 2014 
roku z inicjatywy Stanisława Gasika – 
mieszkańca Steenvoorde urodzonego 
w Polsce. To za jego sugestią, na za-
proszenie mera miasta Jean-Pierre Ba-
taille, delegacja z gminy Zbąszyń skła-
dająca się z przedstawicieli samorządu 
a także zespołu folklorystycznego We-

sele Przyprostyńskie i Kapeli Zbą-
szyniacy uczestniczyła w trwających 
przez trzy dni, 5-7 września 2014 roku, 
obchodach związanych z 70-leciem 
wyzwolenia Steenvorde przez wojska 
generała Stanisława Maczka.

Pomimo dosyć dużej odległości po-
między miastami dotychczas udało się 
zorganizować zarówno po jednej, jak 
i po drugiej stronie kilka wydarzeń, 
w których uczestniczyli mieszkańcy 
Steenvoorde i Zbąszynia. W miniony 
weekend delegacja ze Zbąszynia już 
czwarty raz gościła w Steenvoorde, 
francuzi wizytowali naszą gminę trzy 
razy.

Ważnym akcentem w historii współ-
pracy miast jest również zaangażowa-
nie Parafii pw. NMP Wniebowziętej w 
Zbąszyniu. Z wizytą do Steenvoorde 
udał się proboszcz ks. Zbigniew Pio-
trowski, który koncelebrował uroczy-
stą mszę świętą w miejscowym koście-
le.

Każdemu spotkaniu delegacji towa-

rzyszą nieodłącznie tłumacze Hanna 
Olejniczak-Zaworonko - fotograf i pu-
blicysta, autorka książek, zbąszynianka 
mieszkająca w Paryżu a także Frederic 
Danielczak - współzałożyciel związku 
„Solidarność” we Francji, miłośnik 
polskiej literatury i historii II wojny 
światowej. Dzięki współpracy Hanny 
Olejniczak-Zaworonko oraz Frederica 
Danielczaka z nauczycielami i ucznia-
mi zbąszyńskiego Liceum Garczyń-
skiego, przed tegoroczną wizytą part-
nerską, powstała wystawa i projekcja 
animowana opowiadająca o Generale 
Stanisławie Maczku. Autorką animacji 
była Monika Hałas, której pracę koor-
dynowały Anna Kotecka oraz Magda-
lena Cieslak. Prezentacja filmu odbyła 
się w miejskiej mediatece Steenvoorde 
w niedzielę, 28 kwietnia 2019.
Steenvoorde - miasto wielowieko-

wej tradycji
Steenvoorde jest francuskim miastem 
położonym w regionie Nord-Pas-de-
Calais, w departamencie Nord, przy 
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granicy belgijskiej. Powierzchnia 
gminy to 29,82 km², na chwilę obec-
ną zamieszkuje ją niewiele ponad 
4 tys. mieszkańców.
Nazwa miasta wywodzi się od ho-
lenderskiego słowa „steen” oznacza-
jącego kamień. Pierwsza wzmianka 
o tym miasteczku w historii regionu 
datowana jest na XI wiek. W 1553 
roku miasto zostało zniszczone przez 
Karola V, kontynuatora centralizacji 
wszystkich 17 prowincji ówczesnych 
Niderlandów. W roku 1566 w mie-
ście wybuchła rewolta ikonoklastów 
zwana także ruchem obrazoburczym. 
Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia 
akcji obrazoburczych było kazanie 
kalwińskiego kaznodziei Sebastiana 
Matte’a. Największą siłą napędową 
rewolty była konfederacja zawiązana 
przeciwko inkwizycji hiszpańskiej.

 
Mieszkańcy Steenvoorde wdzięcz-

ni Polakom
Dla Steenvoorde szczególnym wy-
darzeniem w dziejach miasta było 
wyzwolenie spod okupacji hitlerow-
skiej, którego dokonały 6 września 
1944 roku wojska polskie i szkoc-
kie. Pierwsza Dywizja Pancerna 
dowodzona przez generała Stani-
sława Maczka wylądowała 1 sierp-
nia w Normandii, w pobliżu miasta 
Caen. W składzie 2 Korpusu Kana-
dyjskiego, gen. Maczek dowodził 
swą dywizją w zwycięskiej bitwie 
pod Falaise, następnie 8 sierpnia 
1944 roku uderzając wzdłuż szosy 
Caen-Falaise. W kolejnych walkach 
z Wehrmachtem dowódca konse-
kwentnie prowadził dywizję w kie-
runku Belgii i Holandii. Wyzwolił 
m.in. Ypres, Gandawę i Passchenda-
le a także Bredę bez strat wśród lud-
ności cywilnej. 26 marca 1945 roku, 
pod Łukiem Triumfalnym w Pary-
żu, został odznaczony Komandorią 
Krzyża Legii Honorowej. Dla miesz-
kańców Steenvoorde generał Stani-
sław Maczek zapisał się w historii 
miasta jako bohater. Dwa lata temu 
władze miasta zadecydowały o bu-
dowie parku, który nazwano nazwi-
skiem polskiego generała.

Mateusz Basiński
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Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-
ciom to największe święto czytelnicze. 
Akcja po raz pierwszy zainaugurowana 
została w czerwcu 2001 r. przez Funda-
cję ABCXXI w ramach kampanii spo-
łecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
Kampania ma na celu uświadomienie 
społeczeństwu ogromnego znaczenia 
czytania dziecku dla jego rozwoju oraz 
wspieranie zdrowia moralnego i psy-
chicznego poprzez działania eduka-
cyjne, promocyjne czy oświatowe. Te-
goroczna XVIII edycja odbyła się pod 
hasłem „Sportowcy czytają dzieciom 
– wychowanie przez sport i czytanie” 
i trwała od 3 do 7 czerwca 2019 r. Tra-
dycją corocznej akcji stało się czytanie 
bajek przez przedstawicieli różnych 
zawodów i środowisk. Biblioteka Pu-
bliczna w Zbąszyniu co roku zaprasza 
znane osobistości z życia publiczne-
go i społecznego miasta nad jeziorem 
Błędno. Na spotkania zapraszane są 
przedszkolaki z gminy Zbąszyń. Dzie-
ci mają możliwość wysłuchania pięk-
nych i wartościowych bajek. Poznają 
świat, normy moralne, wzorce postę-
powania. Zaproszeni goście oprócz 
czytania książek opowiadają o swoich 
pasjach i zainteresowaniach. 

W tym roku zaproszenie do czytania 
przyjęły osoby znane z różnych dys-
cyplin i osiągnieć sportowych. Pierw-

szym z nich był znakomity lekkoatleta, 
Dawid Konieczek, który ma na swoim 
koncie mnóstwo sukcesów i meda-
li. Pan Dawid brał udział w prestiżo-
wych imprezach, po których stawał 
na najwyższym podium, zdobywając 
złote medale. Mogliśmy zobaczyć też 
zdjęcia z wielu zawodów sportowych, 
w których pan Dawid uczestniczył. 
Nasz gość wspomniał o diecie, którą 
należy stosować, aby być zdrowym 
i mieć dużo energii. Dzieci pod okiem 
sportowca wykonały też parę ćwiczeń. 
Tego samego dnia odwiedziła nas pani 
Emilia Wawrzyńska, trener personal-
ny EMI Fit-Studio. Podczas spotkania 
dzieci dowiedziały się, co to jest ae-
robik, wykonując krótki trening przy 
specjalnej muzyce. Pani Emilia poka-
zała też zdjęcia z zajęć, które prowadzi 
z dziećmi i osobami dorosłymi. Zachę-
ciła wszystkich do ćwiczeń, bo ruch to 
zdrowie.

W kolejnym dniu trwającej cały ty-
dzień akcji zawitał u nas Miłosz Su-
wiczak, który jest piłkarzem Obry 
Zbąszyń, trenuje też najmłodszych 
zawodników i pasjonatów piłki noż-
nej. Sport ten jest od wielu lat jedną 
z najpopularniejszych dyscyplin spor-
towych. Co to jest aut, rzut rożny, pole 
karne, co oznaczają linie narysowane 
na boisku piłkarskim - właśnie tego 

oraz wielu futbolowych ciekawostek, 
mogliśmy dowiedzieć się na tym spo-
tkaniu. Wszystko doskonale zobra-
zowała prezentacja multimedialna. 
Na kolejnym spotkaniu poznaliśmy 
dyscyplinę sportową, jaką jest siat-
kówka plażowa, bowiem gościem 
w zbąszyńskiej bibliotece był Marcin 
Szczechowicz. Pan Marcin jest tre-
nerem, a także współtwórcą projektu 
Proskos. Opowiedział o zasadach siat-
kówki plażowej, zaprezentował odzież 
oraz akcesoria potrzebne do siatkówki. 
Podkreślił ważną rolę sportu w życiu 
człowieka. Sport to nie tylko zdrowie, 
ale też wspaniała zabawa i możliwość 
aktywnego spędzenia czasu. 

W ostatnim dniu czytelniczej ak-
cji odwiedziła nas pani Sandra Król, 
instruktorka fitness. Opowiedziała 
przedszkolakom o swoim zawodzie, 
który jest rodzajem gimnastyki rekre-
acyjnej i wspaniałą formą aktywności 
fizycznej. Od innych sportów różni się 
tym, że nie ma tu rywalizacji. Rywali-
zuje się jedynie ze swoimi słabościami. 
Pani Sandra wykonała z dziećmi parę 
rozgrzewających ćwiczeń, po czym 
pokazała przedszkolakom akcesoria 
do fitnessu i masażu relaksacyjnego. 
Na koniec dodała, że fitness to gimna-
styka dla każdego i warto ćwiczyć, bo 
wtedy dbamy o swój własny rozwój.

Akcja Tygodnia Czytania Dzieciom 
organizowana jest w celu popularyza-
cji czytelnictwa wśród najmłodszych 
czytelników, którzy mają jeszcze szan-
sę być ukształtowani przez piękną 
i mądrą książkę. Jest okazją do pod-
kreślenia zalet wynikających  z czyta-
nia dziecku przynajmniej 20 minut co-
dziennie. Dziecko, któremu się czyta 
rozwija wyobraźnię, wzbogaca swoje 
słownictwo i zainteresowania. Czyta-
nie dzieciom to najlepsza inwestycja w 
ich przyszłość!   

Bardzo dziękujemy gościom – na-
szym wolontariuszom - za udział w ak-
cji, czytanie książek oraz przekazanie 
wielu mądrych wartości. Cieszymy 
się, że możemy zdobywać wiedzę od 
tak wspaniałych osób. Dziękujemy też 
za zaangażowanie i poświęcony czas!

Katarzyna Tobys

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
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W Nowej Wsi Zbąskiej odbyła się 
kolejna edycja Nocy Świętojańskiej 
- obchodów najkrótszej nocy w roku 
zwanej potocznie Nocą Kupały lub 
Sobótką. Pierwotnie wydarzenie 
było świętem ognia, wody, słońca 
i księżyca, urodzaju, płodności, rado-
ści a także miłości. Kultywowanym 
szczególnie w miejscowościach po-
łożonych nad akwenami, które po-
zwalają między innymi na spełnienie 
wróżby oczyszczenia. W ostatnim 
wieku na plan pierwszy świętojań-
skich zwyczajów wybiła się wróżba 
odnajdywania życiowego partnera 
rzucanym na fale splotem z kwiatów 

i ziół. Tym sposobem wianki stały 
się jedną z głównych atrakcji Nocy 
Świętojańskiej, szczególnie zgłoszo-
ne do corocznego konkursu stanowią 
niezwykle piękne kompozycje. 

Oto lista laureatów, których wyłoniło 
jury w składzie Renata Kurasińska, 
Ireneusz Solarek oraz Jędrzej Tra-
twal. Gratulujemy autorom i mamy 
nadzieję, że z falami zbąszyńskiego 
jeziora przyniosły wyłącznie pomyśl-
ne sercowe wróżby.

Konkurs Wianków - wyniki
Kategoria GRUPOWA

I miejsce Rodzina Kubiaków
II miejsce Dzienny Dom Senior-Wi-
gór w Zbąszyniu
III mijsce Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej oraz Przedszkole Prywatne 
Lipowy Zakątek
Kategoria INDYWIDUALNA
I miejsce Iwona Napierała
II miejsce Renata Heinrich
III miejsce Violetta Lecińska
Wyróżnienie
Paulina Kaczmarek
Bożena Kwaśnioch
Kazimiera Sobiak

Mateusz Basiński

Noc Świętojańska w Nowej Wsi Zbąskiej

Laureaci tegorocznego konkursu na najpiękniejszy wianek oraz jury konkursowe - Nowa Wieś Zbąska 2019

Widowisko Nocy Świętojańskiej wyreżyserowane przez Bernadettę Lejwodę przedstawiły uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu
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Biblioteka na plaży, czyli Zbąszyń czyta nad jeziorem

„Biblioteka na plaży, czyli Zbąszyń 
czyta nad jeziorem” zawita ponownie 
na plażę miejską w Łazienkach. Od 27 
lipca do 11 sierpnia zapraszamy Pań-
stwa do Strefy Biblioteki. Czytelnia 
plenerowa będzie czynna codziennie 
od 14:00 do 18:00 podczas trwania 
9. Święta Jeziora aż do kończącej 
projekt imprezy sportowo-rekreacyj-
nej „Aktywna Plaża”. Przez ten czas 
promujemy czytelnictwo oraz walory 
turystyczne naszego miasta. W Strefie 
Biblioteki będzie można spędzić czas, 
czytając czasopisma lub książki. 29 
lipca, w poniedziałek, w godzinach 
przedpołudniowych, zapraszamy na 
plażę na spotkanie autorskie dla dzieci 
i młodzieży. W tym roku odwiedzi nas 
Łukasz Wierzbicki, autor książek mię-
dzy innymi o Aleksandrze Dobie oraz 
Niedźwiedziu Wojtku. Będzie to nie-
zapomniane spotkanie, autor w nie-
tuzinkowy sposób opowiada historie 
swoich bohaterów. 30 lipca, we wto-
rek, o godz. 19:00 odbędzie się spo-
tkanie z Jakubem Poradą – dziennika-
rzem i podróżnikiem. Jest on autorem 
książek podróżniczych takich jak „Po-
rada na Europę, tanie podróżowanie” 

czy „Polska da radę”. Natomiast 1.08, 
w czwartek, o godzinie 20:00 zno-
wu zapraszamy do strefy kulturalno
-sportowej na spotkanie z Mariuszem 
Szczygłem - reporterem i pisarzem. 
Prowadził on pierwszy telewizyjny 
talk show z Agatą Młynarską. My po-
rozmawiamy z nim o literaturze, lu-
dziach i o życiu. 

Innymi ciekawymi atrakcjami 
w Strefie Biblioteki będzie spotkanie 
„Klubu Robótek Ręcznych” - na ten 
letni czas Klub przeniesie się na plażę. 
Będzie to okazja do spotkania się w 
wakacje i „wydziergania” czegoś no-
wego. Dla młodzieży w poniedziałek 
5 sierpnia przeprowadzimy warszta-
ty twórcze na podstawie scenariuszy 
twórczego pisania „Loesje”. Jest to 
współczesna forma wyrażania myśli 
w postaci aforyzmów na bazie inspira-
cji z otaczającego nas świata. Z haseł, 
które powstaną, wybierzemy najlepsze 
i stworzymy duże napisy z pojedyn-
czych liter z tworzywa do ustawienia 
w miejscach publicznych. Warsztaty 
będą połączone z teorią, młodzi ludzie 
dowiedzą się, czym jest „Loesje” jako 
street art zaangażowany społecznie. 

Podobnie jak w roku ubiegłym funk-
cjonować będzie „Podwórek Biblio-
teki”. Jest to wydzielona cześć ze 
Strefy Biblioteki przeznaczona dla 
dzieci i młodzieży. Królować tam 
będą gry i zabawy z dawnych lat. Są 
one stworzone z drewna, w dużych 
rozmiarach. (tj. kółko i krzyżyk, jen-
ga, bierki, tor kapslowy, rybki, ma-
kiety lalek z drewna). Nie zabraknie 
kodowania w plenerze z robotami 
Photon dla tych, którzy lubią pogłów-
kować i „pobawić” się w kodowanie. 
W Cafe Hildegarda przeprowadzimy 
warsztaty pod tytułem „Fascynujący 
świat legend zbąszyńskich”, na które 
szczególnie zapraszamy dzieci wraz 
z rodzicami. 

Na podsumowanie naszej działal-
ności na plaży zaprosimy wszystkich 
mieszkańców oraz turystów w sobotę 
10 sierpnia na kino plenerowe (w tym 
roku, zgodnie z sugestiami, będzie też 
kino familijne i coś dla najmłodszych 
widzów). Także w sobotę zapraszamy 
na  „Węgierskie popołudnie”, czyli 
wspólne gotowanie zupy węgierskiej 
oraz spotkanie autorskie z doktorem 
Adamem Szabelskim, specjalizują-
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cym się w historii Węgier i stosun-
kach polsko-węgierskich. Po południu 
w niedzielę zapraszamy wraz ze Zbą-
szyńskim Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji na bieg rodzinny pt. „Fa-
mily Run”. Odbędzie się ono na tere-
nie Plaży Miejskiej. 

Dodatkowo podczas całego trwa-
nia projektu „Biblioteka na plaży” po 
ulicach i okolicach Zbąszynia oraz 
po plażymiejskiej kursować będzie 
bibliorower, który rozwozić będzie 
książki z bookcrossingu. Książkę po 
przeczytaniu będzie można zwrócić 
na bibliorower, do biblioteki lub do 
strefy biblioteki na plaży. Biblioro-
wer chętnie też przyjmie książki, które 
udostępnimy innym czytelnikom.

Zapraszamy wszystkich bardzo 
serdecznie na wszystkie aktywności, 
które towarzyszyć będą „Bibliotece 
na plaży”. Projekt jest dofinansowany 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Partnerstwo dla książki 
2019”.

Daria Klorek

(zdjęcia: M. Szczygła i J. Porady dzięki uprzej-
mości agencji autorskich; zdjęcie zespołu BP 
w Zbąszyniu autorstwa W. Strażyńskiego dzię-
ki uprzejmości Hotelu Navigator w Zbąszyniu)

Sporym zainteresowaniem cieszyła 
się druga edycja Zbąszyńskiego Spa-
ceru z Psem. W wydarzeniu uczest-
niczyło ponad sześćdziesiąt czwo-
ronogów. Pieski wraz z opiekunami 
przespacerowały z parkingu przed 
halą Zbąszynianka przez Rynek na 
Camping przy Baszcie, gdzie odbył 
się wspólny piknik. W programie zna-
lazły się między innymi konsultacje z 
weterynarzem, zabawy z psim beha-
wiorystą, pokaz szkoleniowy Ośrod-
ka Szkolenia Zawodowego Straży 
Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tre-
sury Psów Służbowych w Zbąszyniu. 
Uczestnicy odpowiedzieli również 
na zaproszenie organizatorów do 
udziału w konkursie na najciekaw-
sze przebranie swojego pupila. Jury 
przyznało pierwsze miejsce pieskowi 
o imieniu Tina, miejsce drugie Kla-
rensowi i Schendii, miejsce trzecie 
Mayki i Raselowi. Gratulujemy!

Mateusz Basiński

Zbąszyński Spacer z Psem

Spotkanie z dziennikarzem Mariuszem Szczygłem odbędzie się 1 sierpnia 2019, o godz. 20.00

Na spotkanie autorskie z Jakubem Poradą zapraszamy 30 lipca 2019, o godz. 19.00
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II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Senior-Wigor

W dniu 17.06.2019 r. w Skwie-
rzynie odbył się II Ogólnopolski 
Przegląd Twórczości Dziennych 
Domów Seniora pod patronatem 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz Burmistrza 
Skwierzyny. 

Udział w wydarzeniu zadeklaro-
wało 12 Domów Seniora, które po-
wstały w ramach programu Senior + 
m.in. z Kalisza Pomorskiego, Siera-
kowa, Witnicy, Dzierżoniowa, Zielo-
nej Góry, Kargowej czy Zbąszynka. 
Zbąszyńscy Seniorzy uczestniczy-
li w przeglądzie po raz drugi zdo-

bywając w tym roku wyróżnienie. 
Dzienny Dom „Senior- WIGOR” ze 
Zbąszynia pod kierownictwem arty-
stycznym Pani Jagody Gucze przed-
stawili wiersze o Zbąszyniu, taniec 
Łabędzi oraz piosenkę o naszym 
mieście. Za układ choreograficzny 
zadbała Pani Magda Rybicka-Wa-
chowska, która na co dzień prowadzi 
zajęcia ruchowe w Domu Seniora. 
Scenografię przygotowała wraz z se-
niorami podczas zajęć manualnych 
Pani Aurelia Wolińska-Waligóra. W 
jury zasiadała i oceniała zmagania 
seniorów, terapeuta zajęciowy Pani 

Teresa Leśnik. W skład zbąszyńskiej 
grupy artystycznej wchodzili: recyta-
torzy - Maria Staszyk, Jerzy Grinig, 
łabędzie - Krystyna Lecińska, Wanda 
Zygmunt, Janina Gondek, Irena Bo-
rowczak, Mieczysława Białas, woka-
liści - Alicja Kucharczyk, Gertruda 
Łukaszewska, Franciszek Gaweł. 

Tego typu wydarzenia stwarzają 
możliwość spotkania się uczestni-
ków i pracowników Dziennych Do-
mów Seniora, wymianę doświadczeń 
seniorów i prezentację ich dorobku 
artystycznego. 

Marta Nowotnik
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Obłędna Plaża 2019 - gooorąca siatkówka
Po trwającym cztery dni turnieju 
rozgrywanym na plaży „Łazienki” 
w Zbąszyniu wśród pań najlepsze 
tym razem okazały się Magdalena 
Saad w parze z Dorotą Strąg, je-
śli chodzi zaś o zmagania panów, 
to już tradycyjnie nad Jeziorem 
Błędno najlepszy okazał się Mar-
cin Ociepski, któremu tym razem 
partnerował Michał Kądzioła. Po-
pularni “Ociep” oraz “Kądziu” 
w finale okazali się lepsi od dwój-
ki Janio/Janio, czyli Piotr Janiak 
i Jędrzej Brożyniak.
Od czwartku do niedzieli (30 maja-
2 czerwca) kibice zgromadzeni na 
obiekcie przy jeziorze Błędno byli 
świadkami wielu spotkań stojących 
na bardzo wysokim poziomie. Jak co 
roku organizatorzy zadbali o liczne 
turnieje dodatkowe (chociażby tur-
nieje w kategoriach: dziecięcej,  Zbą-
szyniacy,  miksty oraz turniej „B”.). 
Pojawiły się też zespoły z zagranicy 
– Czech, RPA, Szwecji i Anglii.

Obłędna Plaża to także wiele im-
prez towarzyszących, chociażby 
kino plenerowe czy koncerty. Sobot-
ni dzień upłynął zaś mieszkańcom 
nie tylko pod znakiem wyśmienitej 
siatkówki plażowej, ale również Ak-
tywnego Dnia Dziecka – stref rekre-
acji, warsztatów i konkursów sporto-
wych. Mieszkańcy oraz zgromadzeni 
na trybunach kibice mieli do swojej 
dyspozycji zamki dmuchane, zjeż-
dżalnie, malowanie twarzy, tatuaże, 
czy rejsy łodzią „Błędna”.

W starciu siatkarskich plażowych 
gigantek lepsze otwarcie finału za-
liczyły, Saad/Strąg (4:1, 6:10, 13:9). 
Kilka minut później gra jednak tro-
chę bardziej się wyrównała. Efekt? 
Żadna z par nie potrafiła wyraźnie 
zdominować przeciwniczek. Rezul-
tat na tablicy świetlnej wskazywał 
najczęściej wynik oscylujący w gra-
nicach remisu, choć trzeba przyznać, 
że wizualna przewaga leżała po stro-
nie Magdy oraz Doroty.  Przy wyniku 
19:15 dla Magdy i popularnej “Do-
ris” (w aut posłała piłkę Aneta Kacz-
marek), wydawało się, że to koniec 
emocji w tej odsłonie. Nic bardziej 
mylnego. Po raz kolejny okazało się, 

że kobieta zmienną jest. I to jeszcze 
jak!  Od wyniku po 20 po autowym 
zagraniu Saad, trwało siatkarskie 
przeciąganie liny. Piłki setowe miały 
obie dwójki. Ostatecznie tę siatkar-
ską wojnę nerwów na swoją korzyść 
rozstrzygnęły bardziej doświadczone 
byłe reprezentantki Polski (26:24). 
Obie decydujące piłki skończyła 
skutecznymi atakami siatkarka po-
chodząca ze Szczecina.

Po krótkiej przerwie oraz powrocie 
na piaszczysty kort w dalszym ciągu 
było ciekawie z dużą dawką emocji, 
jednak z optyczną przewagą plażo-
wych weteranek z Łodzi i Pomorza 
Zachodniego. Mniej więcej przy sta-
nie 15:13 i efektownym ataku Saad 
finałowe emocje z piłki na piłkę 
opadały, mimo bardzo ambitnej, jak 
i walecznej postawy drużyny Kinga 
Legieta/Aneta Kaczmarek. Kaczma-
rek/Legietę, stać było jeszcze na pa-
sjonujący zryw (20:18). Drugą par-
tię i rywalizację w całym damskim 
turnieju zbąszyńskiego Festiwalu 
Siatkówki Plażowej – Obłędna Plaża 
zakończyło zagranie piłki w siatkę 

przez Anetę Kaczmarek (21:18).
Turniej damski:
Finał – Saad/Strąg – Kaczmarek/Le-
gieta – 2:0 (24;18)
Mecz o 3 miejsce – Duda/Łodej – 
Adamek/Błasiak – 1:2 (-16;16;-8)
Panowie swoją potyczkę finałową 
zaczęli praktycznie identycznie, jak 
duety kobiece. Od początku swój styl 
gry narzucili Piotr Janiak i Jędrzej 
Brożyniak(4:8, 9:13). W połowie 
seta otwarcia team Janio/Janio miał 
już bardzo wysoką przewagę (16:9!). 
Ostatecznie set pierwszy zdecydowa-
nie  dla Piotrka i Jędrzeja – 21:14. Po 
krótkiej przerwie i naradach w obu 
ekipach. Gra bardzo się wyrównała. 
Praktycznie toczyła się ona punkt za 
punkt. Przewaga Ociepskiego z Ką-
dziołą, wyraźniej zaczęła zaznaczać 
się od stanu 19:15 i plasowanym sku-
tecznym ataku “Ociepa”. Ostatecznie 
druga odsłona dla przedstawicieli 
Warmii i Mazur dwójki Ociepski/
Kądzioła (18:21).

Tie-break z wysokiego siatkarskie-
go “C” rozpoczął Ociep z Kądziem 
(6:1, 8:2). Przy stanie 11:3 oraz ko-
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lejnym skutecznym i mocnym ataku 
Michała Kądzioły sprawa mistrzow-
skiego tytułu Obłędnej Plaży 2019 
została rozstrzygnięta. Finałowe 
zmagania i cały czterodniowy Festi-
wal Siatkówki Plażowej w Zbąszyniu 
zamknął skuteczny atak popularnego 
Kądzia (15:8).
Finał: Brożyniak/Janiak – Kądzioła/
Ociepski – 1:2 (-15;18;8)
Mecz o 3 miejsce: Chiniewicz/Ko-
rycki – Wawrzyńczyk/Mariański – 
2:0 (14;17)
Turniej męski:
Ćwierćfinał 3: Chiniewicz/Korycki – 
Kufa/Williams – 2:0 (12;12)
Ćwierćfinał 4: Malec/Kujawiak – 
Wawrzyńczyk/Mariański – 1:2 (11;-
18;-12)
Półfinał 1: Brożyniak/Janiak – Chi-
niewicz/Korycki – 2:0 (15;14)
Półfinał 2: Kądzioła/Ociepski – Waw-
rzyńczyk/Mariański – 2:0 (14;16)
Obłędna Plaża, Obłędne liczby!

Zmagania w mieście położonym 
nad Obrą i Błędnem, mogą też po-

chwalić się imponującymi liczbami. 
Piękny siatkarski spektakl na piasku, 
to ponad 250 zaplanowanych poje-
dynków, 138 startujących duetów. 
Jakby tego było jeszcze mało wal-
ka o bezcenne rankingowe punkty 
w ramach tegorocznego Grand Prix 
Polski w Siatkówce Plażowej, toczy 
się w cieniu ciężkiej, wręcz bezcen-
nej pracy pięćdziesięcioosobowe-
go zespołu (wolontariusze, obsługa 
techniczna, administracyjna oraz 
oczywiście…medialna!) Wspomnia-
ne liczby przekładają się także na 
ogromny wzrost zainteresowania 
zmaganiami w mediach społeczno-
ściowych zbąszyńskiego Grand Prix 
Polski w Siatkówce Plażowej! Śred-
ni zasięg profili w social mediach 
kształtuje się na poziomie 30 tysięcy 
unikalnych odsłon.
- Nasz obiekt jest wielofunkcyjny. 
Staramy się go wykorzystać do mak-
simum możliwości. Od marca, jak 
puszczają pierwsze mrozy, zaczy-
namy już prace przygotowawcze. 

Obiekt żyje od początków mają do 
późnych tygodni września. Punkt 
kulminacyjny, otwierający stano-
wi właśnie Obłędna Plaża. Projekt 
ten stanowi otwarcie dla wszelkich 
imprez rekreacyjno - sportowych 
w Zbąszyniu - relacjonuje pomysło-
dawca Obłędnej Plaży.
- Zawsze można być lepszym. My po 
zakończeniu każdej edycji Obłędnej 
Plaży powoli myślimy już o kolej-
nej jej odsłonie. Zawsze staramy się 
uwzględniać każdą uwagę zawodni-
ków, wcielać ją w życie przy następ-
nej odsłonie zawodów. Zawsze się 
coś znajdzie. Nigdy nie ma ideału. 
Jeśli się uzna, że ma się ideał, to ra-
czej powoli czas wycofać się z dal-
szej swojej działalności. Ja jestem 
taką osobą, że w każdym roku chcę 
dodać coś więcej, zrobić coś lepiej, 
więcej wycisnąć – podsumowuje To-
masz Szczechowicz, organizator Fe-
stiwalu Siatkówki Plażowej Obłędna 
Plaża 2019.

Łukasz Klin
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15. Spływ Kajakowy Rzeką Obrą 
Szlakiem Karola Wojtyły przeszedł 
do historii. Mieszkańcy całej Polski 
czekają co roku na rozpoczęcie zapi-
sów, które odbyły się tradycyjnie dro-
gą elektroniczną. Lista zgłoszeniowa 
została zamknięta jeszcze wcześniej 
niż w roku ubiegłym. Zapisy elek-
troniczne rozpoczęły się o godzinie 
8:00, a skończyły o 8:20, niewiary-
godne, a jednak prawdziwe. Tak jak 
wspomnieliśmy, mieszkańcy z całej 
Polski przyjeżdżają do Zbąszynia by 
wziąć udział w uwielbianym przez 
wszystkich wydarzeniu. W tym roku 
płynęli z nami mieszkańcy z: Babi-
mostu, Borui Kościelnej, Chobienic, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Grano-
wa, Grodziska Wielkopolskiego, 
Kargowej, Karpicka, Kopanicy, Ko-
szalina, Krzywinia, Kuślina, Lubina, 
Nowego Tomyśla, Obry, Opalenicy, 
Orzechowa, Pięczkowa, Potrzanowa, 
Poznania, Przyprostyni, Rakoniewic, 
Rydzyny, Siedlca, Strzyżewa, Sule-
chowa, Sulęcinka, Swarzędza, Szcze-
cina, Śliwna, Świebodzina, Trzciela, 
Wielichowa, Wolsztyna, Zbąszynia, 
Zbąszynka i Zielonej Góry, co łącz-
nie daje 38 miejscowości. W tego-
rocznym spływie kajakowym wzięło 
udział ponad 200 osób. Był to kolejny 
rekord pod względem liczby uczest-
ników. 

Wydarzenie miało swój początek 
na terenie Campingu „Przy Baszcie” 
w Zbąszyniu i to tam dokonano wery-

fikacji miłośników kajakarstwa. Ofi-
cjalnego otwarcia dokonali Burmistrz 
Zbąszynia Tomasz Kurasiński oraz 
ksiądz Przemysław Sobol. 

Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji nagro-
dził najstarszego i najmłodszych ka-
jakarzy. Wyróżnienie najstarszego 
uczestnika spływu powędrowało do 
Pana Jerzego Wirskiego z Sulecho-
wa, najmłodszymi uczestnikami wy-
prawy zostali: Rafał Kozłowski oraz 
rodzeństwo Jeremi i Rozalia Biń-
skowscy. W tym roku również zosta-
ły przygotowane koszulki spływu dla 
uczestników, ufundowane przez Al-
donę i Leszka Hoffmann. Po otwar-
ciu spływowicze przedostali się do 
Kopanicy. Tam nastąpiło wodowanie 
kajaków. 

Pierwszym przystankiem był po-
stój u Państwa Hirt w Grójcu Wiel-
kim, którzy ugościli wszystkich 

przepysznym posiłkiem. W Nowej 
Wsi Zbąskiej, dzięki Panu Józefowi 
Rajewskiemu, każdy mógł posilić się 
smaczną zupą. Ostatni odcinek so-
botniego etapu to przepłynięcie przez 
jezioro Błędno i meta znajdująca się 
na campingu “Przy Baszcie”. Tam 
po kilku chwilach wytchnienia i od-
poczynku na naszych uczestników 
czekał pyszny poczęstunek, przygo-
towany przez członków Towarzystwa 
Gimnastycznego “Sokół”. Pozwoliło 
to zebrać siły na kolejną cześć spły-
wu, która miała miejsce w niedzielę. 
Drugi dzień spływu rozpoczął się po-
lową mszą świętą, na którą jak zwykle 
poza uczestnikami, tłumnie przybyli 
mieszkańcy Zbąszynia. Po jej zakoń-
czeniu wszyscy udali się w trasę za-
planowaną na niedzielę. Pierwszym 
przystankiem była południowa mo-
dlitwa przy pomniku Jana Pawła II. 
Tam, wspólnie z mieszkańcami, od-

15. Spływ Kajakowy Rzeką Obrą Szlakiem Karola Wojtyły
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mówiono modlitwę Anioł Pański oraz 
wykonano specjalny taniec z wiosła-
mi. Kolejnym punktem był poczęstu-
nek „na wynos” przygotowany przez 
Państwa Marlenę i Szymona Kwaśni-
ków uczestniczących w naszym spły-
wie. Wzmocnieni daniem wszyscy 
udali się w kierunku kolejnej zapla-
nowanej na niedzielę atrakcji. W tym 
roku po raz pierwszy zatrzymaliśmy 
się w nowym miejscu postoju przy 
moście w Strzyżewie. Atmosfera tego 
miejsca dodała wszystkim energii na 
ostatni odcinek trasy. 

Wydarzenie to stanowiło dosko-
nałą promocję naszego terenu, było 
idealnym sposobem na propagowa-
nie aktywnych form turystyki. Ce-
lem organizacji spływu było również 
uczczenie pamięci o Karolu Wojty-
le, papieżu, który w dniach 25.07-
5.08.1960 płynął tym samym szla-
kiem. 

Uczestnicy świetnie się bawi-
li, z uśmiechem na twarzy kończyli 
kajakarską wyprawę. Bez wątpie-
nia przyczynili się do tego wszyscy 
współorganizatorzy, którzy włożyli 
ogrom pracy i wysiłku, aby wszyst-
ko było perfekcyjnie zorganizowane. 
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Tury-
styki i Rekreacji serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy pomogli w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu im-
prezy. Państwu Aldonie i Leszkowi 
Hoffmann za koszulki dla wszystkich 
spływowiczów, Marlenie i Szymono-
wi Kwaśnik za rewelacyjny posiłek. 
Dziękujemy współorganizatorom, za-
bezpieczeniu WOPR oraz wszystkim 
jednostkom straży pożarnej!
Dziękujemy wspaniałym gospoda-
rzom przystanków dla spływowiczów  
– bez nich nie dalibyśmy rady. Słowa 
podziękowań dla Pani Jadwigi Hirt za 
poczęstunek w Grójcu Wielkim oraz 
Pani Iwonie Zielińskiej, Dawidowi 
Konieczkowi oraz przedstawicielom 
ATE Wicher Strzyżewo. Było super! 
Mamy nadzieję, że będziecie z nami 
również w przyszłym roku. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom spływu – 
bez Was ta impreza by się nie odbyła. 
Zapraszamy do udziału w przyszłym 
roku! Ciekawe, czy padnie kolejny 
rekord frekwencji! 

Weronika Pawelska

Po raz kolejny pięściarz Obry Zbą-
szyń odniósł znaczący sukces, Ni-
kodem Kamrowski stanął w ringu 
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Boksie Olimpijskim, 
która odbyła się w Ostrowcu Święto-
krzyskim w dniach od 21 do 26 maja 
2019 roku. Nikodem zajął drugie 
miejsce zdobywając srebrny medal. 
Zawodnik Obry walczył w kategorii 
KADET – waga 54 kg, w tej samej 
kategorii wagowej pięści skrzyżowa-
ło łącznie ośmiu zawodników z ca-
łej Polski. Pierwszą walkę Nikodem 
stoczył z zawodnikiem klubu Boxing 
Brzesko pokonując go na punkty. 

W drugim starciu zwyciężył bokse-
ra KS Czarni Góral Żywiec. W walce 
finałowej po zaciętej i wyrównanej 
rywalizacji z zawodnikiem MOSIR 
Nowy Dwór Mazowiecki przegrał w 
klasyfikacji punktowej.

Udział w olimpiadzie umożliwiły 
Nikodemowi wcześniejsze sukcesy 
na mistrzostwach Okręgu Wielko-
polski oraz Mistrzostwach Strefo-
wych Mistrzostw Polski. W Ogólno-
polskiej Olimpiadzie uczestniczyło 
łącznie 104 zawodników. Gośćmi 
specjalnymi zawodów byli medaliści 

olimpijscy – Paweł i Grzegorz Skrze-
czowie. 
Klasyfikacja zdobytych medali przez 
reprezentantów klubów:

1. Sporty Walki Piła – 1 złoty medal
2. Ziętek Kalisz – 1 złoty medal
3. Obra Zbąszyń – 1 srebrny medal
4. Boxing Szamotuły – 1 brązowy 
medal
5. Sporty Walki Gostyń – 2 brązowe 
medale
6. Sparta Złotów – 1 brązowy medal
7. Sporty Walki Gniezno – 0

Mamy nadzieję, że sukces Nikodema 
zmotywuje również innych zawodni-
ków klubu, trenujących pod czujnym 
okiem trenerów Tomasza Bartczaka 
i Michała Dominika, do ciężkiej pracy. 

W dniach od 14 do 16 czerwca 
Nikodem zdobył srebrny medal pod-
czas Międzynarodowego Turnieju 
Bokserskiego O Czarne Diamenty 
w Myszkowie. Zawodnik Obry zo-
stał okrzyknięty odkryciem turnieju, 
znakomity start dał mu powołanie do 
Kadry Polski.

Mateusz Basiński

Kamrowski na medal!



Turniej unihokeja Zbąszyń Cup 2019

Dwanaście drużyn z całej Polski 
przez dwa dni, 11 i 12 maja bawi-
ły się w “Zbąszyniance” grając w 
unihokeja.  Zabawa zabawą, jednak 
każdy, kto wystartował w zawodach 
chciał wygrać. Tytułu bronił zespół 
8Husky4Lasky, który z pewnością 
przystępując do rywalizacji pragnął 
powtórzyć swój ubiegłoroczny wy-
nik. Poziom gry i umiejętności dru-
żyn biorących udział w zawodach był 
bardzo wysoki, co nie powinno dzi-
wić gdyż gościliśmy reprezentantów 
kraju, ligowców, a to zobowiązuje. 
Widać, że wydarzenie cieszy się du-
żym zainteresowaniem unihokeistek 
i unihokeistów ligowych, którym 
bardzo spodobała się inicjatywa za-
wodniczek PKS MOS Zbąszyń. Ideą, 
która przyświeca organizatorkom, jest 
integracja środowiska tej dyscypliny. 
Zainteresowanie, jakim cieszy się 
impreza wśród uczestników, nie po-
zostawia wątpliwości, że pomysł jest 
trafiony i z pewnością turniej doczeka 
się kolejnych edycji. 

Oficjalnego otwarcia oraz powitania 
uczestników dokonał Burmistrz Zbą-
szynia Tomasz Kurasiński. Zasady 
i przebieg zawodów przybliżył Mar-
cin Hoffmann, trener zespołu ligowe-
go seniorek PKS MOS Zbąszyń. Na 
zakończenie otwarcia dobrej zabawy 
wszystkim życzyła Anna Borkowska, 
zawodniczka naszej drużyny oraz jed-
na z pomysłodawczyń imprezy.
Zespoły, które zgłosiły się do rywali-
zacji zostały podzielone na trzy grupy.  

Do Zbąszynia przyjechali gracze z: 
Zielonki, Warszawy, Nowego Targu, 
Krakowa, Gdańska, Ludźmierzy, Bu-
dziłowa, Porażyna, Nowego Tomyśla, 
Kopanek,  Białej Wsi, Poznania,  Ja-
strzębnik, Starego Tomyśla, Trzciela, 
Zielonej Góry, Siedlca, Wolsztyna, 
Kożuchowa, Nieborzy, Sanoka, Gdy-
ni, Żurawicy, Suwałk, Karnej, Trze-
biatowa, Zapolic, Sopotu, Łochowa, 
Gorzowa Wlkp, Babimostu, Nowej 
Soli, Sulechowa, Nowego Kramska, 
Gubina, Katowic, Radomia, a na-
wet zawodniczka z zespołu z Czech. 
Oczywiście udział w zawodach wzię-
ły również zawodniczki ze Zbąszynia.

Podczas całego turnieju rozegra-
nych zostało 38 spotkań. Każdy mecz 
trwał 15 minut. Jednym z wymogów 
było, aby przez cały czas trwania po-
jedynku na boisku w każdej drużynie 
znajdowała się przynajmniej jedna 
dziewczyna. W rundzie zasadniczej 
rywalizacja odbywała się systemem 
każdy z każdym w trzech grupach: 
żółtej, niebieskiej i zielonej. Następ-
nie dwa najlepsze zespoły w każdej 
grupie oraz dwie najwyżej sklasy-
fikowane drużyny z trzecich miejsc 
awansowały do ćwierćfinałów. Emo-
cji nie brakowało w żadnym ze spo-
tkań – mecze były zacięte i widowi-
skowe. Na zakończenie pierwszego 
dnia rywalizacji odbyło się ognisko 
integracyjne, które było kameralnym 
podsumowaniem i zakończeniem 
pierwszego dnia wydarzenia.

Drugiego dnia przyszła pora na ry-

walizację o ostateczne miejsca w ca-
łym turnieju. O miejsca 5-12 rozegra-
no mecze w dwóch grupach według 
zajętych pozycji w sobotę. W pierw-
szej, zespoły toczyły walkę o miejsca 
5-8, w drugiej 9-12. O prawo udziału 
w najważniejszym meczu czyli fina-
le 2.Zbąszyń Cup 2019 decydowały 
ciekawie zapowiadające się półfinały.  
W pierwszym Ciepłe Rysie pokonały 
4:2 Koniki Garbuski, w drugim Vi-
kings Nowy Tomyśl uległ 1:4 zespo-
łowi 8Husky4Lasky.  W pojedynku o 
brązowe medale przekonujące zwy-
cięstwo nad Vikings Nowy Tomyśl 
odniósł zespół Koniki Garbuski wy-
grywając 5:0. Po zaciętym finale ze 
złota cieszyła się drużyna 8Husky-
4Lasky pokonując minimalnie Ciepłe 
Rysie 1:0, broniąc tym samym tytułu 
sprzed roku.

Wręczenia specjalnych okoliczno-
ściowych medali dla każdego uczest-
nika dokonały zawodniczki PKS MOS 
Zbąszyń oraz Dyrektor Zbąszyńskie-
go Centrum Sportu, Turystyki i Re-
kreacji Tomasz Szczechowicz. Orga-
nizatorzy wręczyli również pamiątki 
sędziom turnieju, którym należą się 
osobne podziękowania za sprawne 
przeprowadzenie tej dużej imprezy. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
emocje będą nie mniejsze niż w tym 
roku, a zabawa jeszcze lepsza.
Klasyfikacja końcowa:
1. 8HUSKY4LASKY,
2. CIEPŁE RYSIE,
3. KONIKI GARBUSKI,
4. VIKINGS NOWY TOMYŚL
5. KS LOKOMITIV CZERWIEŃSK,
6. SPARTANIE OPALENICA,
7. RE-MIS WARSZAWA,
8. DREAM TEAM,
9. AFTERPARTY TEAM,
10. GRAŻYNY FLOORBALLA,
11. UNIHOKEJ WARSZAWA,
12. UNI-WAWA DREAM TEAM.

Gratulujemy i dziękujemy, że byli-
ście z nami po raz drugi! Z pewnością 
zobaczymy się w przyszłym roku. Or-
ganizatorami Turnieju Unihokeja 2. 
Zbąszyń Cup 2019 byli: Zbąszyńskie 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekre-
acji oraz sekcja unihokeja PKS MOS 
Zbąszyń.

Monika Lehmann


