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XIII Wielkanocny Jarmark z Jajem Kosieczyn 2018

KGW Stefanowo najlepsze!  

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Stefanowie zdobyły pierwsze 
miejsce w konkursie organizowa-
nym w ramach XIII Wielkanocnego 
Jarmarku z Jajem.

W wydarzeniu, które odbyło się 
18 marca br. w Kosieczynie, wzię-
ły udział Koła Gospodyń Wiejskich. 
Gminę Babimost reprezentowały Pa-
nie z Nowego Kramska i Podmokli 
Małych, gminę Zbąszyń – Stefanowo, 
gminę Zbąszynek – Chlastawa, Dąb-
rówka Wielkopolska oraz Kosieczyn.

Swój kunszt kulinarny pokazały pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich prezen-
tując regionalne specjały przyrządza-
ne według tradycyjnych receptur lub 
nowe potrawy, które stanowią urozma-
icenie świątecznego menu. Przy pięk-
nie nakrytych stołach wielkanocnych 
znajdowały się tradycyjne i stylizowa-
ne pisanki, baranki, zajączki, palmy, 
okazałe torty, babki, serniki, mazurki 
oraz inne słodkie przysmaki, "konkret-

ne" przepyszne potrawy mięsne a na 
niektórych stołach bywała nalewecz-
ka.Tradycyjnie Jarmark miał także 
część konkursową, a zmagano się w 
następujących konkurencjach: układa-
nie rymowanki, rzut jajkiem do kosza, 
robienie wydmuszki, jajeczne "lotto", 
slalom z jajkiem, jajko szczęścia i wy-
strój stołów świątecznych. Kryteriami 
oceny były walory estetyczne i arty-
styczne stołów wielkanocnych, zdob-
nictwo naturalne, ludowe, zgodnie 
z tradycją lokalną regionu. 

Miejsca w ogólnej punktacji: 

I - Stefanowo, 
II - Chlastawa, 
III - Dąbrówka Wielkopolska, 
IV - Kosieczyn, 
V- Podmokle Małe, 
VI - Nowe Kramsko.

Kamil Sieratowski
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Słowem wstępu

Tropem Wilczym - pamięć o Żołnierzach Wyklętych  
Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń 
było organizatorem trzeciej edycji bie-
gu historycznego Tropem Wilczym 
– Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Poko-
naniu trasy biegowej o długości 5 km 
towarzyszyły rekonstrukcja zdoby-
cia posterunku milicji inscenizowa-
na przez Grupę Rekonstrukcji Histo-
rycznej im. Feliksa Pięty z Bukowca 
a także apel pamięci żołnierzy wyklę-
tych. W kategorii kobiet zwyciężyła 
Marzena Perz, miejsce drugie zajęła 
Agnieszka Mazur, miejsce trzecie Syl-
wia Michalska. W kategorii mężczyzn 
zwyciężył Adam Śledź, miejsce drugie 
zajął Kamil Maciejewski, miejsce trze-
cie Piotr Kurzyński. Gratulujemy!

Mateusz Basiński

Szanowni Czytelnicy,
pierwszy numer 2018 roku zamyka-
my tuż przed Świętami Wielkanoc-
nymi. W nim podsumowanie wyda-
rzeń, wśród których znajdą się relacje 
między innymi z działań inwestycyj-
nych dotyczących dróg gminnych. 
Polecamy także artykuł dotyczący 
szkolnictwa zawodowego w naszej 
gminie. Konsultacje władz samorzą-
dowych ze zbąszyńskimi przedsię-
biorcami i dyrekcją Zespołu Szkół 
nr 1 pozwoliły wypracować ofertę 
dwóch kierunków zawodowych, jed-
nego wpisanego w tradycję dawnej 
szkoły odzieżowej, czyli Technika 
Przemysłu Mody, drugiego oparte-
go o rozwijającą się w mieście bazę 
noclegową, kierunku Technik Hote-
larstwa. Zainteresowanych uczniów 

stojących przed wyborem szkoły 
średniej zachęcamy do skorzystania 
z oferty. Nauka na tych kierunkach 
rozpocznie się już we wrześniu tego 
roku.

Do istotnych spraw ostatniego 
kwartału należą również otrzyma-
ne dofinansowania na prowadze-
nie inwestycji. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie podjął decyzję 
o przyznaniu dofinansowania w wy-
sokości prawie 9 milionów złotych 
dla projektu rozbudowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie wsi 
Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo. 
Gmina Zbąszyń uzyskała także dofi-
nansowanie w kwocie 960 tys. zł na 
budowę żłobka w ramach programu 
"Maluch+".

W tym kwartalniku przeczytają 
Państwo także o najbardziej inte-

resujących wydarzeniach kultural-
nych i sportowych. Marzec upły-
nął pod znakiem Dnia Kobiet, więc 
także i w tym temacie znajdą Pań-
stwo stosowne relacje. Na zakoń-
czenie zapraszamy do zapoznania 
się z harmonogramem pierwszej 
edycji nowego wydarzenia, którym 
jest Wiosenny Spacer z Psem. Zain-
teresowanych udziałem zachęcamy 
do rejestracji i przechadzki z czwo-
ronogiem. Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronie www.
zbaszyn.pl. 

Życząc Państwu spokoju i radości 
na świąteczne dni zapraszam do lek-
tury wiosennego numeru „Zbąszy-
nianina”.

Redaktor Naczelny „Zbąszynianina”
Mateusz Basiński
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Przebudowa drogi gminnej w Chrośnicy
Wraz z topniejącym lodem i opadają-
cym poziomem wód gruntowych na 
placach budowy zaczyna pojawiać 
się sprzęt należący do firm budowla-
nych zajmujących się robotami dro-
gowymi. Jako pierwszy w roku 2018 
zostanie ukończony 220 metrowy od-
cinek drogi w Chrośnicy, znajdujący 
się na tzw. Nowym Osiedlu. Prace 
budowlane o wartości 25 136,72 zło-
tych są prowadzone przez firmę He-
rzog Baufirma Jadwiga Staniszewska 
z Sątopów. Materiał w postaci 368 
szt. płyt betonowych oraz 734 płyt 
ażurowych został przekazany przez 
Gminę Zbąszyń. Zgodnie z wolą Ze-
brania Wiejskiego na tę inwestycję 
przeznaczono 15 000,00 zł w ramach 
Funduszu Sołeckiego stanowiącego 
część budżetu gminy. 

Kamil Sieratowski

Powstanie nowa droga łącząca Kępę z ul. Topolową
Już wkrótce rozpocznie się realiza-
cja budowa łącznika ulicy Na Kę-
pie z ulicą Topolową w Zbąszy-
niu. Prace budowlane o wartości 
1 235 806,82 zł będą realizowane 
przez firmę CAŁUS Sp. z o.o. Spół-
ka Komandytowa z Borui Nowej, 
wyłoniona w drodze przetargu nie-
ograniczonego.    

W ramach zadania przewidziano bu-
dowę drogi z której korzystać będą 
praktycznie wszyscy mieszkańcy 
gminy. Połączy ona dwie istniejące 
ulice w mieście Zbąszyń, tj. ulicę To-
polową, przebiegającą w ciągu dro-
gi powiatowej Nr 2744P z ulicą Na 
Kępie stanowiącą drogę gminną nr 
G000067 i dalej drogą wojewódzką 
302. Planowana do budowy droga 
będzie dwukierunkowa o nawierzch-
ni asfaltowej z chodnikiem obustron-
nym z kostki betonowej. Dodatko-
wo planowane jest także wykonanie 
oświetlenia i odwodnienia - kanali-
zacji deszczowej. W obecnym stanie 
ulice Topolowa i Na Kępie połączo-
ne są odcinkiem drogi wojewódzkiej 
nr 302 o znacznym nasileniu ruchu, 
w szczególności samochodów wy-

soko tonażowych. Stan ten znacznie 
pogarsza komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników dróg zarówno pod-
czas włączania się do ruchu z drogi 
na Kępie lub Topolowej do drogi 
wojewódzkiej, a także podczas po-
ruszania się przedmiotową drogą 
wojewódzką. Znaczenie przedmio-
towego zadania dla poprawy dostęp-
ności komunikacyjnej do lokalnych 
ośrodków gospodarczych, instytucji 
publicznych oraz ośrodków istot-
nych dla bezpieczeństwa obywateli 
oraz transportu drogowego jest bar-
dzo istotne z uwagi na fakt, iż przy 
ulicach planowanych do połączenia 

nowo wybudowanym łącznikiem 
położonych jest wiele tego typów 
obiektów, generujących wzmożony 
ruch drogowy. Obok sklepów wśród 
najważniejszych obiektów zlokalizo-
wanych w obrębie inwestycji należy 
wymienić  Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Zbąszyniu, Podstawowy 
Zespól Ratownictwa Medycznego 
w Zbąszyniu SP ZOZ Nowy To-
myśl, Regionalne Centrum Zdrowia 
w Zbąszyniu, Halę Sportowo–Rekre-
acyjną wraz z boiskiem ze sztuczną 
nawierzchnią „Orlik”.

Kamil Sieratowski
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Zbąszyń stawia na zawodowstwo!

Sezon przekonywania przyszłych 
uczniów szkół średnich i zawodowych 
trwa w najlepsze. Obok wsparcia 
szkolnictwa zawodowego Gmina Zbą-
szyń postanowiła włączyć się w utwo-
rzenie i funkcjonowanie dwóch kie-
runków szkół średnich, które z jednej 
strony pozwolą uczniom zdobyć kon-
kretny  zawód lub też kontynuować 
ścieżkę edukacji na wymarzonych 
studiach, z drugiej strony  zaspokoją 
potrzeby pracodawców w nieodległej 
przyszłości. Po gruntownej analizie 
dotyczącej rynku pracy, możliwości 
dydaktycznych placówki oraz dostęp-
ności do oferty pracodawców, zdecy-
dowano się na utworzenie kierunków 
Technik Przemysłu Mody oraz Tech-
nik Hotelarstwa, które od września 
br. poprowadzi funkcjonująca od roku 
1961 Szkoła funkcjonująca w ramach 
Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.  

Nie wszyscy zdają sobie sprawę że 
jeszcze 230 lat temu, również ze Zbą-
szynia, eksportowano wysokogatun-
kowe polskie  tekstylia do Chin. Był 
za to odpowiedzialny międzyrzecki 
kupiec Jakub Volmer, któremu pa-
smo sukcesów przerwały późniejsze 
rozbiory I Rzeczypospolitej. Pomimo 
zawirowań politycznych w środowi-
sku pozostała żyłka do projektowania 
i szycia. W Zbąszyniu miało to swoje 
odbicie również w wielu późniejszych 
inicjatywach społecznych i gospodar-
czych związanych z krawiectwem, 
jak chociażby nieodżałowane zakła-
dy „Romeo”, które zakończyły swo-

ją działalność w roku 2008.  Wartym 
wspomnienia jest również ilość współ-
cześnie funkcjonujących zakładów, 
czy też  sposób ubioru lokalnych ze-
społów ludowych zajmujących się 
muzyką koźlarską lub Wesela Przypro-
styńskiego, będących oczywistym od-
biciem lokalnej tradycji i historii ziemi 
zbąszyńskiej. 

Przy takich uwarunkowaniach kie-
runek Technik Przemysłu Mody szyb-
ko znajdzie swoje miejsce na lokalnym 
rynku edukacyjnym. W ramach zajęć 
o charakterze ogólnym, przygotowu-
jących do zdania matury, uczniowie 
zdobędą umiejętności związane m.in. 
z projektowaniem i stylizacją ubiorów, 
organizacją procesów  i samego wy-
twarzania wyrobów odzieżowych, z 
angielska brzmiącym design’em i mar-
ketingiem mody, czy też komputero-
wym przygotowaniem i wdrożeniem 
produkcji.

O utworzeniu kolejnego nowego 
kierunku, tj. Technik Hotelarstwa zde-
cydowano po analizie danych Główne-
go Urzędu Statystycznego, uwzględ-
nionych w dokumencie pn. „Zbąszyń 
2022 - Strategia zintegrowanego roz-
woju społeczno - gospodarczego gmi-
ny Zbąszyń”. Przedstawione w nim 
uwarunkowanie turystyczne jasno ob-
razują niezwykle dynamiczny rozwój 
bazy hotelowej, wzrost liczby miejsc 
noclegowych, wzrost liczby przyby-
wających turystów krajowych i zagra-
nicznych. Podobne tendencje dotyczą 
gmin ościennych. 

 Należy podkreślić, że Gmina Zbą-
szyń jest bardzo dobrze skomuniko-
wana na poziomie wewnętrznym, kra-
jowym i europejskim, m.in. poprzez  
przebiegającą przez północną część 
gminy Autostradę A2 , nieodległą 
drogę ekspresową  S3, czy wreszcie 
międzynarodową linię kolejową E 20. 
Obok uwarunkowań komunikacyj-
nych, należy wspomnieć o bogatym 
dziedzictwie historycznym, kulturo-
wym i przyrodniczym, które to przy-
ciągają turystów i stanowią podstawy 
rozwoju branży turystycznej na terenie 
gminy, stąd wzmocnienie przyszłymi 
pracownikami korzystnych trendów 
gospodarczych jest jak najbardziej za-
sadne. 

Również  w przypadku Technikum 
Hotelarstwa obok zajęć o charakterze 
ogólnym, uczniowie zdobędą  umie-
jętności związane m.in. z  organizacją 
pracy w hotelarstwie, obsługą gości, 
ekonomią i prawem w hotelarstwie, 
obsługą informatyczną w hotelarstwie, 
marketingiem w hotelarstwie czy też 
rachunkowością zawodową. 

Obok wsparcia informacyjnego 
Gmina Zbąszyń wesprze starania szko-
ły poprzez zapewnienie lokalnej komu-
nikacji autobusowej dostosowanej do 
potrzeb uczniów czy też ofertę o cha-
rakterze internatowym, pozwalającą na 
edukację uczniów pochodzących spoza 
terenu gminy. Trzymamy kciuki za po-
wodzenie tej ciekawej inicjatywy. 

Kamil Sieratowski



5

Delegacje szkół z terenu gminy 
Zbąszyń, przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy a także prezes 
Zbąszyńskiego Oddziału Związku 
Sybiraków Zbigniew Zimny wraz 
z małżonką oddali hołd ofiarom wy-
darzeń, które miały miejsce 10 lute-
go 1940 roku. Na mocy postanowień 
z grudnia 1939 roku władze ra-
dzieckie rozpoczęły usuwanie z za-

Rocznica pierwszej Zsyłki na Sybir

Zakończono realizację inwesty-
cji polegającej na renowacji mogił 
Powstańców Wielkopolskich zloka-
lizowanych na terenie cmentarza 
parafialnego w Nowej Wsi Zbą-
skiej. Wartość wykonanych prac to 
ponad 100 tysięcy złotych, z czego 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Warszawie oraz Wojewody Wiel-
kopolskiego wyniosło ponad 78 ty-
sięcy złotych.

Zadanie obejmowało renowację 
6 kwater Powstańców Wielkopol-
skich i podzielone zostało na II etapy. 
I etap obejmował wykonanie granito-
wych płyt nagrobnych na 6 mogiłach 
powstańczych, uporządkowanie tere-
nu, oczyszczenie i uzupełnienie ubyt-

ków głównego pomnika oraz naprawę 
krzyża powstańców. II etap polegał 
na ułożeniu kostki kamiennej wokół 
wyremontowanych nagrobków. Prace 
wykonała firma Zakład Kamieniarski 
Witold Woźniak z Jastrzębska Starego 
oraz Zakład Usługowy Mirosław Ry-
bak z Zbąszynia.

Inicjatorem realizacji zadania "Na-
grobki Powstańców Wielkopolskich 
jako miejsce pamięci narodowej" była 
Gmina Zbąszyń, Sołtys Nowej Wsi 
Zbąskiej oraz Stowarzyszenie Patrio-
tyczny Zbąszyń. Projekt dofinansowa-
ny został w kwocie 70 000,00 zł przez 
Wojewodę Wielkopolskiego. Kwotę 
8 934,00 zł pozyskało Stowarzysze-
nie Patriotyczny Zbąszyń ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w Warszawie w ra-
mach programu „Wspieranie opieki 
nad miejscami pamięci i trwałymi 
upamiętnieniami w kraju”. Pozostałe 
środki pochodziły z budżetu Gminy 
Zbąszyń, Stowarzyszenia Patriotycz-
ny Zbąszyń i ofiarności mieszkańców.

Monika Szaferska 

Renowacja mogił powstańczych zakończona

jętych obszarów ludności polskiej, 
ukraińskiej i białoruskiej. Pierwsza 
deportacja, która odbyła się 10 lu-
tego 1940 roku objęła głównie lud-
ność miejscową. Wywożono przede 
wszystkim osadników wojskowych, 
średnich i niższych rangą urzędni-
ków państwowych, służbę leśną oraz 
pracowników PKP. Zgodnie ze ściśle 
tajnymi materiałami radzieckimi de-

portowano w głąb Związku Radziec-
kiego ok. 140 000 osób. Siarczyste 
mrozy, ciężka praca przy wyrębie 
lasów oraz prymitywne warunki by-
towe sprawiły, że śmiertelność tego 
kontyngentu była najwyższa. Do 
połowy 1941 roku przeprowadzono 
cztery akcje deportacyjne.

Mateusz Basiński
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Difinansowanie na ochronę środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie podjął decyzję o przyznaniu 
dofinansowania dla projektu pn. 
”Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki 
Obry poprzez rozbudowę sieci kana-
lizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy 
Dwór, Perzyny i Strzyżewo” złożone-
go przez Gminę Zbąszyń w odpowie-
dzi na konkurs POIiŚ.2.3/3/2016.

Przedmiotowy projekt obejmuje 
swoim zakresem rozbudowę sieci kana-
lizacji sanitarnej na terenie gminy Zbą-
szyń poprzez budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Nowy 
Dwór, Perzyny i Strzyżewo oraz mon-
taż instalacji fotowoltaicznej na terenie 
Oczyszczalni ścieków. Łączna długość 
sieci kanalizacyjnej planowana do bu-
dowy w ramach projektu wynosi 17 867 
m, w tym (kanalizacja grawitacyjna – 9 
632 m, kanalizacja tłoczna – 8 235 m), 
natomiast liczba przepompowni plano-
wana do budowy to 12 sztuk. W ramach 
poszczególnych miejscowości zakres 
inwestycji będzie następujący: 

1. Nowy Dwór: sieć o długości 4110 m 
(rurociąg grawitacyjny – 2090 m, tłocz-
ny – 2020 m), przepompownie – 3 sztu-
ki; 
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 sa-
nitarnej podłączonych zostanie 1124 
nowych użytkowników (RLM), w 
tym w miejscowości Nowy Dwór 
– 205 RLM, Perzyny – 429 RLM 
i Strzyżewo – 490 RLM. 

Projektowana na terenie Oczyszczal-
ni ścieków w Zbąszyniu instalacja 
fotowoltaiczna składać się będzie ze-
społu paneli fotowoltaicznych o łącz-
nej mocy zainstalowanej 39,52kWp.  
Montaż instalacji w związku ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem na 
energię spowoduje oszczędności w 
kosztach ponoszonych za dostawy 
energii, ale także przyczyni się do 
oszczędnego gospodarowania zasoba-
mi oraz promocji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych.

Wartość poszczególnych zadań oraz 
poziom kosztów kwalifikowalnych 
przedstawia się następująco:
1. Studium wykonalności: wartość za-
dania – 12 177,00 zł, koszt kwalifiko-

walny – 9 900,00 zł;
2. Roboty budowlane związane z bu-
dową sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i 
Strzyżewo: wartość zadania – 16 819 
484,99 zł, koszt kwalifikowalny – 13 
674 378,04 zł; 
3. Roboty budowlane związane z 
montażem instalacji fotowoltaicz-
nej na terenie Oczyszczalni ścieków 
w Zbąszyniu: wartość zadania – 240 
000,00 zł, koszt kwalifikowalny – 195 
121,95 zł; 
4. Nadzór budowlany: wartość zada-
nia – 159 900,00 zł, koszt kwalifiko-
walny – 130 000,00 zł; 5.
5. Informacja i promocja: wartość za-
dania – 21 525,00 zł, koszt kwalifiko-
walny – 17 500,00 zł. 

Łączna wartość projektu wynie-
sie 17 253 086,99 zł, z czego kosz-
ty kwalifikowane (nie wlicza się do  
nich podatku VAT) wyniosą 14 026 
899,99 zł, a dofinansowanie 8 942 
148,74 zł. Dofinansowanie pocho-
dzić będzie ze środków Fundusz 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, Działanie 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach

Karolina Malikowska
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Wielkopolska otrzyma 35,4 milio-
nów złotych dotacji na tworzenie 
i funkcjonowanie miejsc opieki 
dla najmłodszych dzieci. Środki 
przyznane w ramach rządowego 
programu "Maluch+" trafią do 
samorządów oraz innych podmio-
tów prowadzących żłobki lub klu-
by dziecięce. W uroczystości pod-
pisania promes na dofinansowanie 
udział wzięła podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej Elżbieta 
Bojanowska oraz wicewojewoda 
wielkopolski Marlena Maląg.

Dzięki programowi "Maluch+" 
w żłobkach lub klubach dziecięcych 
powstanie 2420 nowych miejsc 
dla dzieci do trzeciego roku życia. 
Z kolei 6661 już istniejących otrzy-
ma dofinansowanie. Beneficjentami 
programu jest 16 wielkopolskich 
gmin, z czego na terenie 8 do tej 
pory nie było żadnej instytucji opie-
ki. Teraz ich sytuacja się zmieni.

Rozwijając miejsca opieki dla 
najmłodszych chcemy dać realny 
wybór rodzicom, co do sposobu 
sprawowania opieki nad dzieckiem. 
W tym roku wysokość środków 
przeznaczonych na program była 
rekordowa i wyniosła 450 milionów 
złotych - mówiła podczas briefingu 

prasowego wiceminister Elżbieta 
Bojanowska.

Wicewojewoda wielkopolski 
Marlena Maląg podkreślała, że dzię-
ki programowi możliwe jest wypeł-
nianie białych plam na mapie opieki 
nad dziećmi do lat 3. - Cieszę się, 
że wraz z panią minister podpisali-
śmy dzisiaj promesy na powstanie 
nowych żłobków i klubów dziecię-
cych. To pokazuje, że Wielkopolska 
dalej stawia na rodzinę - mówiła wi-
cewojewoda.

Podmioty uprawnione mogły 
w tym roku ubiegać się o środki z 
programu "Maluch+" w ramach czte-
rech modułów. Jedną z najważniej-
szych zmian w realizacji programu 
było zwiększenie dofinansowania 
miejsc dla niepełnosprawnych dzie-
ci oraz wprowadzenie możliwości 
utworzenia żłobka przez jednostki 
samorządu na szczeblu ponadgmin-
nym i podmioty indywidualne pro-
wadzące działalność gospodarczą.

Spotkanie i wręczenie promes 
odbyło się 21 lutego w Sali Celi-
chowskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu. Zbąszyń uzyska z pro-
gramu "Maluch+" dofinansowanie w 
kwocie 960 tys. zł na budowę żłobka.

Monika Perz

960 tys. zł wsparcia 
na zbąszyński żłobek

Trwa realizacja projektu partner-
skiego „Nowoczesny Zbąszyń, No-
woczesna Wielkopolska dzięki pracy 
u podstaw”, skierowanego do uczniów 
i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zbąszyniu, Przyprostyni 
i Nądni. W ramach projektu odbywa-
ją się zajęcia rozwijające kompeten-
cje kluczowe dla uczniów klas I-VII 
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 
szkolenia w zakresie podnoszenia 
kompetencji nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia w zakresie matematyki 
i przedmiotów przyrodniczych oraz 
zajęcia w zakresie pracy z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Aby umożliwić nauczycielom 
prowadzenie zajęć dodatkowych, 
Gmina dzięki pozyskanym środkom 
zakupiła pomoce dydaktyczne do pra-
cowni przyrodniczej, matematycznej 
i chemicznej oraz pomoce do pracy 
z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Nowoczesne urządze-
nia trafiły już do szkół. Zakupione  
pomoce dydaktyczne będą dużym 
wsparciem dla prowadzących zajęcia 
nauczycieli.

Całkowity koszt zakupu pomocy dy-
daktycznych wyniósł: 188 209,31 zł 
brutto, z czego wartość dofinanso-
wania wynosi 178 798,84 zł.

Realizacja projektu współfinansowana 
jest w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, w ramach  Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Pro-
jekt realizowany jest w partnerstwie 
z firmą Alfakonferencje s. c. z siedzibą 
w Skórzewie, gmina Dopiewo. 

Monika Szaferska

Nowoczesny Zbąszyń, 
Nowoczesna Wielkopolska 
dzięki pracy u podstaw
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Najaktywniejsi sołtysi gminy Zbąszyń w 2018 roku

Gmina Kuślin była gospodarzem te-
gorocznego spotkania członków Po-
wiatowego Stowarzyszenia Sołtysów 
w Nowym Tomyślu, które odbyło się 
w piątek, 2 marca br. w restauracji 
Halszka. Nieodłącznym elementem 
corocznych spotkań Stowarzyszenia 
jest podsumowanie pracy sołtysów 
w ostatnim roku. Tradycyjnie najak-
tywniejsze osoby zostały nagrodzo-

ne przez włodarzy  poszczególnych 
gmin. Burmistrz Zbąszynia – Tomasz 
Kurasiński tytuł Najaktywniejszy 
Sołtys 2017 roku przyznał czterem 
osobom. Laureatami są: Małgorzata 
Mirek – sołtys Nowej Wsi, Iwona 
Zielińska – sołtys Strzyżewa, Da-
wid Walda – sołtys Nowej Wsi Zbą-
skiej oraz Piotr Schmidtke – sołtys 
Przychodzka. Wraz z Burmistrzem 

nagrody wręczyli Kamil Sieratowski 
- kierownik referatu Infrastruktury 
i Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Zbąszyniu oraz Marek Sołtysik - 
zastępca Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zbąszynia a także nomino-
wany do tegorocznej nagrody Super 
Sołtysa Powiatu Nowotomyskiego.

Mateusz Basiński

Na początku marca odbyły się ostat-
nie w tym sezonie "Bajki na kliszy" 
w ramach całorocznego projektu 
"Poczytajnia Malucha" Biblioteki 
Publicznej w Zbąszyniu  wspiera-
nego przez firmę IKEA  Industry 
Zbąszynek w programie społeczne-
go zaangażowania. 

Zajęcia łączą czytenictwo z dzia-
łaniem artystycznym, twórczym 
i wiedzą ekologiczną. Na ostatnich 
warsztatach czytaliśmy polskie le-
gendy, często mało znane, m.in. 
"O Sobotniej Górze i życiodajnej 
wodzie" i "Zatopione dzwony". Tym 
zapomnianym dziś opowieściom to-
warzyszyły piękne ilustracje na kli-
szach, tworzone przez najlepszych 

ówczesnych polskich rysowników. 
Motywem spotkania była woda, jej 
cudowne, życiodajne właściwości 
i wodny świat. Inspiracją dla zajęć 
były też książki opowiadające o pod-
wodnym świecie, np.  „Pod ziemią, 
pod wodą” Aleksandry i Daniela Mi-
zielińskich i fenomenalna „Co kryje 
morze?” Ainy Bestard, w której mali 
czytelnicy, dzięki specjalnym koloro-
wym kliszom mogą zobaczyć ilustra-
cje, których gołym okiem nie widać.  
Czytanie takich książek to prawdziwa 
przygoda, a wiedza o podwodnych 
światach sama wchodzi do głowy.

Także tym razem uczestnicy „Po-
czytajni” wzięli udział w plastycz-
nych warsztatach. Wspólnie, angażu-
jąc także siły rodziców, stworzyliśmy 
podwodny świat, korzystając z pro-
stych i tanich materiałów, które zna-

leźć można w każdym domu: wy-
starczyło stoły odwrócić do góry 
nogami, rozciągnąć folię (może być 
strech lub spożywcza), nałożyć far-
by plakatowe na tacki styropiano-
we (po warzywach kupowanych w 
sklepie) i malować! Stworzyliśmy 
tym sposobem kilka sporej wielko-
ści, kolorowych akwariów pełnych 
niezwykłych roślin i zwierząt.  Było 
przy tym jak zwykle trochę bałaga-
nu, ale było warto, bo dziecięca pra-
ca twórcza powstaje z chaosu. Efekt 
był imponujący, a mali artyści – za-
dowoleni.

W prowadzeniu i organizacji zajęć 
pomogły nam wolontariuszki z Ze-
społu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, Patry-
cja Tomaszewska i Patrycja Niemiec.

Anita Rucioch-Gołek

Bajki na kliszy
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Nadobrzanka 2018

15 i 16 marca odbył się Konkurs Re-
cytatorski „Nadobrzanka”. Jest to 
cykliczne wydarzenie organizowane 
od lat przez Zbąszyńskie Centrum 
Kultury. W tym roku w konkursie wy-
startowało 91 osób. Występowały one 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych określonych ze względu na 
rok urodzenia, a nie na klasy, jak to 
bywało dotychczas. Zmiana wynika 
z reformy edukacji wprowadzonej w 
2014 roku, kiedy to do pierwszej kla-
sy obowiązkowo zaczęły uczęszczać 
sześciolatki urodzone w pierwszej po-
łowie 2008 roku oraz zeszłorocznej, 
likwidującej gimnazja. Po konsulta-
cjach ze szkołami, taki podział orga-
nizator uznał za stosowny i najspra-
wiedliwszy.

W jury zasiadły aktorka Lidia Ku-
rzawa, Małgorzata Przybylska oraz 
Anita Rucioch-Gołek. Komisja po-
stanowiła nie przyznawać I, II i III 
miejsca w żadnej kategorii, ponieważ 
wśród najlepszych poziom był bar-
dzo wyrównany. Dlatego zwycięzcy 
otrzymali równoległe nagrody głów-
ne. Oprócz nagród przyznano wyróż-
nienia osobom, które wywarły wraże-
nie na jury lub bardzo dobrze rokują 
na przyszłość. Jednak niemal każdy 
wyszedł z drobnym upominkiem. 
Sponsorem nagród było Zbąszyńskie 
Centrum Kultury. Dodatkowym pre-
zentem dla wszystkich uczestników 
było spotkanie z Lidią Kurzawą po 
występach w poszczególnych eta-
pach. Przewodnicząca jury udzielała 
cennych wskazówek i rad z dziedziny 
recytacji. 

Udział w „Nadobrzance” mogli wziąć 
uczniowie wytypowani w eliminacjach 
na szczeblu szkolnym oraz chętni do-
rośli. Niestety w tym roku żaden z do-
rosłych nie zdecydował się na start. 
Ten największy w gminie konkurs re-
cytatorski jest także jednym z etapów 
Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego, Poezji Śpiewanej i Teatru 
Jednego Aktora. Zbąszyńscy recytato-
rzy awansem przechodzą do eliminacji 
wojewódzkich, ponieważ eliminacje 
na szczeblu powiatowym w tym roku 
się nie odbywają. Tym samym jesz-
cze tej wiosny nagrodzeni w kategorii 
ponadgimnazjalnej wystąpią w Cen-
trum Kultury Zamek w Poznaniu. Są 
to Wiktoria Klimek, Patrycja Niemiec 
oraz Jan Weber, który wystąpi w kate-
gorii poezji śpiewanej.

Poniżej wyniki Konkursu 
Recytatorskiego Nadobrzanka 

Kat. 4 i 5-latki
Nagrody:
Weronika Sarbok
Wojciech Śliwa
Julia Tomińska

Wyróżnienia:
Maria Birk
Fabian Drzymała
Laura Korbanek

Kat. 6-latki
Nagrody:
Bartosz Kaczmarek
Maja Krakowska
Martyna Skotarczyk

Wyróżnienia:
Kalina Cidyło
Dawid Kramski
Agata Walkowiak

Kat. roczniki 2008-2010
Nagrody:
Anastazja Kędrek
Marcin Singer-Janowski
Klaudia Skałecka

Wyróżnienia:
Zuzanna Buda
Maria Chmielewska
Karol Małycha
Martyna Prządka

Kat. roczniki 2009-2005
Nagroda:
Magdalena Kaczmarek
Martyna Tomińska
Mikołaj Stachecki

Wyróżnienie:
Maja Grobys
Dawid Olszewski
Jakub Piechowicz

Kat.: roczniki 2001-2004
Nagroda:
Jagoda Piechowicz
Dariusz Samczuk

Wyróżnienie:
Anastazja Młodystach
Łukasz Piątek
Amelia Woźna

Za udział w pozakonkursowej 
kategorii poezja śpiewana: 
Patrycja Kaźmierczak

Kat.: Szkoły ponadgimnazjalne
Nagroda:
Wiktoria Klimek
Patrycja Niemiec

Wyróżnienie:
Patrycja Basińska
Marta Winiarz
Kinga Brumma

Kat.: Poezja śpiewana (szkoły 
ponadgimnazjalne)

Nagroda dla Jana Webera

oprac. Martyna Żurek
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Klasycznie
Od 14 do 18 marca w Wielkopolsce 
trwała pierwsza z czterech odsłon no-
wego cyklu koncertowego „Filharmo-
nia bez Filharmonii”. W pięciu mia-
stach regionu zabrzmiały  kameralne 
sonaty Jerzego Fryderyka Haendla 
w wykonaniu zespołu barokowego 
“Kore”. W niedzielę, 18 marca w Zbą-
szyńskiej Filharmonii Folkloru Polskie-
go zebrana publiczność miała okazję 
wysłuchać utworów z dorobku J.F. Ha-
endla. Celem cyklu „Filharmonia bez 
Filharmonii” jest stworzenie albo raczej 
odtworzenie tradycji regularnej obec-
ności muzyki klasycznej w mniejszych 
miejscowościach.

W roku 2018 na cykl złożą się czte-
ry odsłony (marzec, maj, październik, 
grudzień), ale plany zakładają, że od 
roku 2019 koncerty w poszczególnych 
miejscowościach odbywać się będą 
ze znacznie większą częstotliwością. 
W odróżnieniu od „prawdziwych” fil-
harmonii w ramach projektu domino-
wać będzie muzyka barokowa i dzieła, 
które należą do kanonu XVII i XVIII 
wieku. To część koncepcji, która za-
kłada, że uczestnicząc w koncertach, 
słuchacze będą mieli szansę uzyskać 
szeroką perspektywę muzyki baroko-
wej. W roku 2018 dominować będzie 
muzyka kameralna (m.in. A. Vivaldie-
go, J.F. Haendla oraz J.F. Telemanna), 
ale w przyszłości możemy spodziewać 
się większych form orkiestrowych.

Inicjatorem projektu jest Funda-
cja Muzyki Dawnej „Canor”, znana 
m.in. z organizacji festiwalu „Muzyka 
w Raju” w lubuskim Paradyżu, a tak-
że ze współpracy przy takich znanych 
i popularnych poznańskich projektach 
muzycznych jak „Poznań Baroque” 
czy „Brzmienie Dawnego Poznania”. 
Strona artystyczna powierzona została 
muzykom związanym ze znaną z fe-
stiwalu „Poznań Baroque” orkiestrą 
Kore. W kolejnych odsłonach projektu 
wezmą udział również młodzi polscy 
muzycy, którzy zdobywają profesjonal-
ne szlify w młodzieżowym wariancie 
orkiestry Kore, działającej pod nazwą 
Green Kore. Od strony muzycznej ca-
łością kieruje klawesynistka Joanna Bo-
ślak-Górniok.

Michał Niemczyk

Klub „Mama, tata i szkrab” po-
wstał w lutym 2018 roku w Biblio-
tece Publicznej w Zbąszyniu. Na 
spotkania organizowane w ramach 
klubu przychodzą mamy, których 
dzieci nie ukończyły 3 roku życia 
oraz panie spodziewające się po-
ciechy. 

W ramach spotkań koordynatorki 
Klubu, Daria Klorek i Magdalena 
Rożek, starają się zapraszać specja-
listów z różnych dziedzin. 19 marca 
odbyło się spotkanie ze specjalistą 
podologiem Grzegorzem Bogusze-
wiczem (z gabinetu „Podolog na Kę-
pie”). Zaproszony gość opowiedział, 
w jaki sposób kształtuje się stopa 
człowieka. Zdefiniował zawód podo-
loga oraz przedstawił rys historycz-
ny tego zawodu. Poradził paniom, 
jak dbać o dziecięcą stopę, aby dzie-
ci w przyszłości nie borykały się z 
problemami związanymi np. z pła-
skostopiem lub z innymi wadami. 
Ostrzegł przed wirusami, grzybami, 
które bardzo często dopadają nie tyl-
ko dzieci, ale także osoby dorosłe. 
Usłyszałyśmy wiele porad dotyczą-
cych zapobieganiu chorobom oraz 
ich leczeniu. 

Na koniec padło kilka nurtujących 
rodziców pytań. Już wiemy, jak od-
powiednio dobrać but dla dziecka, 

które zaczyna chodzić oraz jak dbać 
o paznokcie maluchów, a także co 
zrobić w przypadku pojawianie się 
niepokojących nas dolegliwości 
związanych ze stopami. 

Bardzo dziękujemy za spotka-
nie, poświęcony czas oraz wiele 
cennych porad. Klub „Mama, tata 
i szkrab” powstał, aby integrować 
rodziców z gminy Zbąszyń i okolic. 
Młode mamy (jeszcze nie było oka-
zji, by przyszli także ojcowie) spo-
tkają się przy „małej czarnej” lub 
herbacie w środy od godz. 11.00. Na 
spotkania zapraszani są specjaliści z 
różnych dziedzin (ostatnio dietetyk, 
Magdalena Rybicka-Wachowska). 
Przy okazji tych spotkań rodzice 
mają możliwość wymiany doświad-
czeń. 

Już dziś zapraszamy wszystkie za-
interesowane mamy na spotkanie 
z Poradnią Laktacyjną dotyczą-
ce karmienia piersią. Specjaliści 
wyjaśnią wszelkie wątpliwości i 
odpowiedzą na wszystkie pytania 
uczestniczek. Warsztaty odbędą 
się 3.04.2018 roku o godzinie 16:00 
w Bibliotece Publicznej w Zbą-
szyniu. Spotkanie ma charakter 
otwarty. 

Anita Rucioch-Gołek

O dziecięcych stópkach 
w Klubie Mama, tata i szkrab
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Zimowe ferie z kulturą w gminie Zbąszyń

Ferie to najlepszy czas na pobudze-
nie kreatywnej strony osobowości. 
A Centrum Kultury jest ku temu naj-
lepszym miejscem. W tym roku Zbą-
szyńskie Centrum Kultury zapropo-
nowało dzieciom zajęcia z różnych 
dziedzin, by miały szanse odkrywać 
swoje pasje i zainteresowania. 

Część zajęć prowadzona była przez 
pracowników ZCK, część przez oso-
by zaprzyjaźnione, natomiast wszyst-
kie przez profesjonalistów. Zaczęli-
śmy artystycznie. Przez cały tydzień 
Ireneusz Solarek prowadził zajęcia 
pod wspólnym tytułem „Potworaki”. 
Dzieci stworzyły swój własny fanta-
styczny świat pełen niesamowitych 
stworów. Rysunki, prace malarskie 
i rzeźby zaprezentowane zostały na 
unikatowym wernisażu. Cała Galeria 
Baszta oraz Kazamaty oddane zostały 
w panowanie dzieciom i ich potwora-
kom. Tylko raz w roku zdarza się, że 
galeria prezentuje prace nie artystów, 

tylko dzieci. Drugi tydzień zaczęliśmy 
warsztatami bębniarskimi z Ziomem. 
Całe Centrum Kultury rozbrzmiewało 
rytmami wybijanymi na różnorakich 
bębnach. Ponadto dzieci miały okazję 
zagrać na innych egzotycznych instru-
mentach. Zajęcia przybliżające naszą 
kulturę, nasz folklor przeprowadziła 
Martyna Żurek. Szeroka gama gwa-
rowych zwrotów wzbogaciła słow-
nik dzieci, a ciekawostki historyczne 
wzbudziły lokalny patriotyzm. Trzeci 
dzień drugiego tygodnia to już zaję-
cia kulinarne. Magdalena Pawelska i 
Anna Heyduk podzieliły się swoimi 
pysznymi prostymi przepisami. 

Pierwszego dnia dzieci samodziel-
nie przygotowały smakołyki na swoją 
własną imprezę urodzinową, nato-
miast drugi dzień poświęcony został 
szykowaniu przekąsek i potraw na 
ognisko oraz grilla, na które zaprosili-
śmy rodziców. Pogoda dopisała i ko-
lorowe sałatki, gorąca herbata, a także 

kiełbaski doskonale smakowały pod-
czas zabaw na świeżym powietrzu. 
Podczas ferii panie Małgorzata i Jo-
anna Przybylskie dwukrotnie oprowa-
dziły nas po parku. Jeśli komuś wy-
daje się, że zna nasz zbąszyński park, 
niech zapyta dzieci. Okaże się, że kry-
je się tam wiele historyczno-przyrod-
niczych ciekawostek, o których mało 
kto wie. Oprócz dzieci – one wiedzą. 

Zwieńczeniem dwutygodniowej 
przerwy był teatrzyk pt. „Kopciu-
szek”. Interaktywne przedstawienie 
przypadło do gustu szczególnie ma-
luchom. Dzieci mogły pomóc Kop-
ciuszkowi w przygotowaniach na bal 
i wziąć udział w jej bajecznych przy-
godach. Ferie to czas na odpoczynek, 
ale nie na marnowanie czasu. Cen-
trum Kultury udowadnia, że można 
się świetnie bawić bez tabletów i wie-
le nauczyć w czasie relaksu. 

Natalia Wawrzyńska
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Ciało w ruchu - w stronę harmonii JA i ŚWIATA

8 marca to dzień szczególny. W tym 
dniu płeć piękna obchodzi swo-
je święto - Święto Kobiecości. Aby 
sprawić radość wszystkim Paniom 
w Zbąszyńskim Centrum Kultury 
zorganizowany został okolicznościo-
wy koncert, na który zaproszone zo-
stały Panie ze Zbąszynia i okolic. 

Sala widowiskowa zamieniła się 
w kawiarenkę, by jeszcze bardziej 
podkreślić uroczysty charakter wy-
darzenia, które zgromadziło liczną 
widownię. Wiceburmistrz Zbąszy-
nia, Pan Marek Orzechowski, złożył 
okolicznościowe życzenia a także 
wręczył bukiet kwiatów jednej z Pań. 
Zaproponowany w tym roku program 
artystyczny był bardzo urozmaico-
ny. W pierwszej części, w programie 
“Róbmy swoje”, prezentowali się 

uczniowie oraz absolwenci Zespołu 
Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Widowisko 
opracowane przez Panią Annę Ko-
tecką dedykowane było zmarłemu 
w ubiegłym roku Wojciechowi Mły-
narskiemu. Gdy pierwsza część pro-
gramu artystycznego dobiegła końca 
nastąpiło podsumowanie VII edycji 
Konkursu Fotograficznego “Kobie-
cość”. Kolejną atrakcją był autorski 
program “Nie tylko po francusku” w 
wykonaniu Pana Mieczysława Gajosa. 
Prezentowane były piosenki zarówno 
popularne, jak i te należące do klasy-
ki - na przykład z repertuaru znamie-
nitej pieśniarki Édith Giovanny Gas-
sion, którą większość z nas zna pod jej 
pseudonimem artystycznym -  Édith 
Piaf. Artysta zachwycił publiczność 
nie tylko niebywałym wdziękiem, ale 

przede wszystkim ciekawymi aran-
żacjami utworów oraz dbałością o 
każdy, nawet najdrobniejszy szczegół 
występu. 

Cieszymy się, że w natłoku co-
dzienności Panie zechciały zagościć 
w naszych progach i tym samym ode-
tchnąć - choć na chwilę - od obowiąz-
ków, problemów i zmartwień z który-
mi muszą się zmagać. Pozostaje nam 
tylko życzyć, aby Dzień Kobiet był 
codziennie, a nasze myśli kierowały 
się w tę bardziej pozytywną i radosną 
stronę. Choć za oknem nie zawsze 
świeci słońce, wiosna już tuż, tuż. 
Niech jej pozytywna energia napełni 
nas optymizmem i pozostanie z nami 
jak najdłużej!

Martyna Żurek 

Czasami trzeba się zatrzymać i skupić 
na sobie. Należy sobie przypomnieć, 
że człowiek to coś więcej niż ciało i 
kłębek nerwów. Człowiek to soma, 
psyche i polis. Trzeba zadbać o sie-
bie kompleksowo. Można to zrobić 
na autorskich zajęciach „Ciało w ru-
chu”. Prowadząca je instruktorka po 
ukończeniu wielu kursów postano-
wiła podzielić się swoją wiedzą z in-
nymi. Zajęcia adresowane są do osób 
dorosłych zainteresowanych ruchem, 
tańcem i świadomą pracą ciałem. Jest 

to zaproszenie do swobodnego ruchu 
takiego, jaki podpowiada ciało. Do 
uświadomienia sobie ruchu w naszym 
ciele. Do odkrywania możliwości po-
ruszania się bez wysiłku. Ćwiczenia 
inspirowane są różnorakimi techni-
kami: metodą GaGa, Living Dance 
Forme, tańcem 5 rytmów, jogą, im-
prowizacją w kontakcie, Body-Mind 
Centering, gyrokinesis. Mają na celu 
uelastycznienie ciała, jego uważne 
świadome obserwowanie, odreago-
wanie stresu, relaksację. „Ciało w 

ruchu” to doskonały sposób na popra-
wę stanu ciała, jak i ducha. Do gru-
py można dołączyć w każdej chwili, 
wzięcie udziału w zajęciach nie jest 
zobowiązujące. Nie jest wymagana 
też żadna deklaracja uczestnictwa. 
Wystarczy zabrać ze sobą wygodny 
strój i przygotować się na 75 minut 
relaksacji ciała i ducha. Zbąszyńskie 
Centrum Kultury zaprasza w każdy 
czwartek o godzinie 19:00.

Natalia Wawrzyńska

Sztuka zainspirowana prawdziwą kobiecością
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Tulipan dla Pani? - obchodzimy Dzień Kobiet
Dzień Kobiet obok spotkań wigi-
lijnych należy do najczęściej or-
ganizowanych wydarzeń w roku 
kalendarzowym przez sołectwa 
oraz stowarzyszenia. Niepodwa-
żalną tradycją jest uhonorowanie 
Pań najlepszymi życzeniami oraz 
kwiatami a także słodkim poczę-
stunkiem. 

W niedzielę, 4 marca br. 
w Przyprostyni, odbyło się spo-
tkanie, podczas którego życzenia 
przyprostyniankom złożyli Po-
seł na Sejm RP – Jakub Rutnic-
ki, Burmistrz Zbąszynia – Tomasz 
Kurasiński oraz Radny Rady 
Miejskiej Zbąszynia – Łukasz Bim-
kiewicz. Panowie tradycyjnie wrę-
czyli Paniom także tulipany. Z pro-
gramem rozrywkowym wystąpili 
artyści Agencji KAMA z Pustkowa. 

W kolejny weekend odbyły się 
spotkania Pań w innych miejscowo-
ściach. W sobotę, 10 marca br. Pa-
nie spotkały się w Stefanowicach, 
Nowym Jastrzębsku oraz w Stefa-
nowie. Tego dnia w Zbąszyńskim 
Centrum Kultury odbyła się rów-
nież kolejna edycja Święta Kobie-
cości współorganizowanego przez 
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu 
i Zbąszyńskie Centrum Kultury, ale 
o tym wydarzeniu mogą Państwo 
przeczytać w osobnym artykule. 
W niedzielę, 11 marca br. natomiast 
odbyło się natomiast spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet w Łomnicy.
Przy tej okazji warto wspomnieć 
o wyjątkowym programie artystycz-
nym przygotowanym przez uczniów 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Chrośnicy wyreżyserowanym 
przez nauczycielki Elżbietę Szym-
ków oraz Monikę Wawrzyniak. 

17 marca br.  w wigwamie Koła 
Myśliwskiego Hubert świętowały 
mieszkanki Nowego Dworu. 

Z okazji tegorocznego Dnia Ko-
biet raz jeszcze życzymy wszyst-
kim Paniom: zdrowia, pomyślno-
ści, spełnienia wszystkich marzeń 
i satysfakcji z wykonywanych 
obowiązków. 

Mateusz Basiński
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Dechy aż się ugły, a trzewiki sum do podzelowania!  

W ostatnią sobotę karnawału, czyli 
10.02.2018 roku Zbąszyńskie Cen-
trum Kultury przygotowało nie lada 
gratkę dla tych, którzy chcieli za-
kończyć czas swawoli z przytupem. 
Zorganizowaliśmy  bowiem folklo-
rystyczną zabawę podkoziołkową - 
“Drugum Zbunszyńskum Potańców-
ke na Dechach”, na której do tańca 
zagrały rozmaite kapele, tym razem 
nie tylko koźlarskie! Oprócz “Gro-
czy” z Regionu Kozła: Koźlarzy, 
Skrzypków i Klarnecistów gościli-
śmy Tancerzy i Kapelę Dudziarską 
Biskupiańskiego Zespołu Folklory-
stycznego z Domachowa i okolic, 
którzy przywieźli nam muzykę i tań-
ce rodem z Biskupizny. Wszyscy 
zebrani mogli dać się ponieść ży-
wiołowym “Wiwatom”, nauczyć się 
tańczyć “Równygo”, a także spróbo-
wać swoich sił w “Przodku”.

A jeśli już o tym mowa! Zagościł 
u nas także zespół “Przodki”, ist-
niejąca od kilku lat poznańska ini-
cjatywa muzyczna, grająca muzykę 
wiejską Wielkopolski, kaliskiego 
i sieradzkiego. “Przodki” skutecznie 
zaszczepiają tradycję w kulturową 
tkankę dużego miasta. Jeśli komuś 
mało byłoby atrakcji - dobre wieści! 

Ze swoją rzeszowsko-przemyską 
muzyką przybył także Łukasz Sło-
twiński - cymbalista z Jarosławia. 
Można by rzec - tego jeszcze w Zbą-
szyniu nie grali!

Mamy nadzieję, że impreza za-
owocowała nie tylko miło spędzo-
nym czasem, ale także poszerzyła 
muzyczne horyzonty zebranych Go-
ści. Idea, która nam przyświeca po-
zostaje niezmienna - przywracamy 
użytkową funkcję muzyki ludowej: 
gramy do tańca. Poprzez wspólną 
zabawę zachęcamy zarówno tych, 
którzy do folkloru już zdążyli się 
przekonać, (lub co więcej, pałają do 
niego miłością wielką i nic nie zdo-
ła tego stanu zmienić), jak i tych, 
którzy dopiero zaczynają tę pięk-
ną przygodę, do czynnego udziału 
w nim.

Dla młodych “Groczy” wydarzenie 
jest okazją do kultywowania tradycji 
grania do tańca, poszerzania swojego 
repertuaru, a także do spróbowania 
swoich sił na parkiecie (taka oka-
zja nie zdarza się zbyt często, lepiej 
więc jej nie przegapić!). Dzięki temu 
kultura naszego regionu może prze-
trwać, a swoim bogactwem świad-
czyć o unikatowym charakterze 

miejsca, w którym się kształtowała 
i trwa po dziś dzień. Potańcówka to 
także okazja do spotkania z tradycja-
mi z innych regionów Polski, dzięki 
czemu mogą kształtować się postawy 
otwartości i szacunku wobec tego, co 
mniej znane. W tej różnorodności 
znajdują się pierwiastki wspólne, nie 
brak też różnic, które jeszcze dogłęb-
niej ukazały nam piękno polskich 
tradycji muzykowania i tańca. 

Na naszej sali zebrał się tłum nie-
spełna 200 biesiadników, którzy 
świętowali w podkoziołkowy wie-
czór. Na każdego gościa czekał po-
częstunek, aby sił do tańca nie zbra-
kło: “kołocz na młodziach”, kawa 
i herbata, wiejski “chlyb ze smolcem 
i skrzyczkami”, swojski bigos, a “do 
przegryzki” ogórki. Nie zabrakło 
także wspólnego toastowego “sznap-
sa”. Impreza trwała do późnych go-
dzin nocnych a wychodząc  goście 
już dopytywali o termin następnej 
Potańcówki. Prosimy śledzić nas 
w mediach społecznościowych oraz 
zaglądać na naszą witrynę interneto-
wą, na której z pewnością ogłosimy 
datę następnej. Do potańczenia!

Martyna Żurek
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Aula Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Zbąszyniu nazywana jest przez 
Zbąszynian Filharmonią Folkloru 
Polskiego.  To fenomen na skalę kra-
ju, a może i Europy. Nie będąc jed-
nostką kultury, nie mając osobowości 
prawnej, prosperuje co najmniej tak 
prężnie jak zawodowa filharmonia. 
Od września 2014 r. do końca lute-
go 2018 r. odbyło się tu 130 różnych 
imprez. Sala powstała jako część 
Projektu  p.n. „Filharmonia Folkloru 
Polskiego- przebudowa i rozbudowa 
szkoły muzycznej o salę koncertową, 
pomieszczenia dydaktyczne i warsz-
taty”. Wszyscy w Zbąszyniu wiedzą 
już zapewne, że budowa obiektu zo-
stała  sfinansowana  ze środków Unii 
Europejskiej, a unijne pieniądze to 
trudne pieniądze… Obecnie obiekt 
znajduje się w tzw. okresie trwałości, 
oznacza to, że cały czas jesteśmy pod 
ścisłą kontrolą, czego dowodem była 
ostatnia wizyta pracowników Wydzia-
łu Kontroli  Departamentu Funduszy 
Europejskich. Badanie przestrzegania  
zasad obowiązujących beneficjenta 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko  trwało trzy dni i za-
kończyło się pozytywnie. Ograniczeń 
jest dużo, ale właściwie sprowadzają 
się one do jednej zasady, należy prze-
strzegać celów, które określone zosta-
ły we wniosku aplikacyjnym. 

Jak wskazuje nazwa projektu, FFP 
powinna przyczynić się do rozwoju 
folkloru i tradycji muzycznych Re-
gionu Kozła. Dzięki prężnej działal-
ności Stowarzyszenia Muzyków Lu-
dowych, na czele z prezesem Janem 
Sylwestrem Prządką, który jest jed-
nocześnie nauczycielem prowadzą-
cym klasę  instrumentów ludowych 
w szkole muzycznej, w Filharmonii 
odbyło się wiele imprez integrujących 
środowisko muzyków ludowych lub 
realizujących cele dydaktyczne takie 
jak warsztaty budowy instrumentów 
czy warsztaty koźlarskie.

Najważniejszym użytkownikiem 
sali koncertowej jest oczywiście jej 
właściciel czyli Państwowa Szko-
ła Muzyczna. W szkole odbywa się 
około 30 koncertów rocznie. Nie spo-
sób ich tu wszystkich wymienić. Są 
to audycje klasowe poszczególnych 

specjalności, koncerty ogólnoszkol-
ne, koncerty w ramach uroczystości 
szkolnych. Większość z nich odby-
wa się cyklicznie np. pasowanie na 
ucznia klasy pierwszej czy koncert 
absolwentów.
Szkoła była dwukrotnie organizato-
rem Makroregionalnych Przesłuchań 
Centrum Edukacji Artystycznej. Za-
prezentowały się w naszej sali ze-
społy instrumentów dętych szkół 
muzycznych II stopnia oraz pianiści 
soliści szkół muzycznych II stopnia 
i duety fortepianowe szkół muzycz-
nych I stopnia. Na stałe w nasz kalen-
darz wpisały się dwie imprezy rozsła-
wiające Zbąszyń: Międzynarodowy 
Kurs Mistrzowski Gitary Klasycznej 
Maestro Łukasza Kuropaczewskiego 
i Ogólnopolskie Igrzyska Skrzypco-
we, organizowane we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Jadwigi Kali-
szewskiej. Obie imprezy to okazja 
do posłuchania świetnej muzyki, 
szczególnie kurs gitarowy, w którym 
uczestniczą najlepsi europejscy mło-
dzi wirtuozi gitary. 

Szczególnym rodzajem działal-
ności szkoły muzycznej są koncerty 
środowiskowe, przygotowane przez 
uczniów szkoły muzycznej podczas 
zajęć dodatkowych. Są to koncerty 
gwiazdkowe oraz koncerty wiosenne, 
na które zapraszamy Przedszkolaki 
oraz Uczniów szkół podstawowych. 
W roku 2017 były to specjalne przed-
stawienia przygotowane pod kierun-
kiem Pani Lidii Dudy, przez najmłod-
szych uczniów szkoły muzycznej. 
Co roku wspólnie z klubem "Cenne 
krople" oraz klubem motocyklowym 
"Łabędź" organizujemy piknik Moto-
serce. W roku 2018 piknik Motoserce 
odbędzie się 27 maja. 

Często występujemy także dla do-
rosłych. Na tym polu szczególnie 
trzeba podkreślić działalność Pana 
Tomasza Milera, kierującego kwin-
tetem akordeonowym,  chór szkolny 
pod dyrekcją Pani Hanny Malickiej 
oraz orkiestrę dętą, którą od września 
2017 r. kieruje Pani Julia Ogrodnik. 
To pełna pasji młoda osoba, absol-
wentka kierunku "Prowadzenie or-
kiestr dętych"  Akademii Muzycznej 
w Poznaniu. Z wielkim zapałem przy-

stąpiła do pracy, przekonując Włoda-
rzy Miasta o konieczności powstania 
Orkiestry Miejskiej Miasta Zbąszy-
nia. Orkiestra zaprezentowała się już 
podczas uroczystości 11 listopada 
oraz koncertu kolędowego w Koście-
le Parafialnym. Trzymamy kciuki za 
pomyślność działań.

W koncerty włączają się też spo-
łecznie nauczyciele szkoły muzycznej. 
Swój kunszt prezentowali  pianiści 
Pani Elwira Janiec-Krajewska, Pan 
Robert Hauptmann, Pan Zbigniew 
Waszak i Pan Mateusz Kowalski, wal-
tornista Pan Damian Lotycz , flecist-
ka Pani Paulina Graś-Łukaszewska, 
wiolonczelistki Panie Justyna Kor-
pas- Czarniecka i Antonina Suchorska, 
akordeoniści Pan Janusz Darmonos 
oraz Tomasz Miler, gitarzysta Pan Ja-
nusz Musielak, saksofonista Pan Se-
bastian Zarych oraz skrzypaczka Pani 
Małgorzata Sateja.  

Wraz z powstaniem nowego miejsca 
do spotkań z muzyką, pojawił się po-
mysł organizowania cyklicznych kon-
certów muzyki klasycznej. Stały się 
one efektem współpracy Gminny Zbą-
szyń, która finansowała gaże artystów 
oraz szkoły muzycznej, która zapew-
niała organizację koncertów i prelekcję 
słowną podczas spotkań.  Prezentowa-
ne były bardzo różne gatunki muzyki, 
od bardzo „poważnych”, poprzez mu-
zykę współczesną do „lżejszej muzy” 
czyli operetki i piosenki aktorskiej. 

Z sali koncertowej szkoły muzycz-
nej korzysta też Zbąszyńskie Centrum 
Kultury, które wybrało to miejsce do 
prezentacji własnych działań i koncer-
tów zaproszonych artystów. 

W dniach 7- 8 lutego 2018r. w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej w Zbąszy-
niu odbyła się kontrola trwałości reali-
zacji projektu "Filharmonia Folkloru 
Polskiego- rozbudowa i przebudowa 
szkoły muzycznej o salę koncertową, 
pomieszczenia dydaktyczne i warsz-
taty". W protokole pokontrolnym za-
uważono, że sala koncertowa użytko-
wana jest zgodnie z celami Projektu 
i udostępniana nieodpłatnie innym 
podmiotom. Służy Wszystkim Zbą-
szynianom!

Julita Skowrońska

Co tam słychać? - w Filharmonii Folkloru Polskiego
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Bocian i Czarny pokazali paniom, 
jak radzić sobie z facetami. Nie ma 
co się oszukiwać, nie każdy pan jest 
dżentelmenem. Niektórzy mają, mó-
wiąc oględnie, niecne intencje. Zdając 
sobie z tego sprawę, Stowarzyszenie 
Rozwojowi Rodzice oraz Zbąszyń-
skie Centrum Kultury 3 marca 2018 
r. zorganizowały Kurs Samoobrony 
dla Kobiet. Wszystkie panie, które 
chciały nauczyć się przeciwdziałać 
nachalnemu zachowaniu różnorakich 
„amantów” mogły wziąć udział w za-
jęciach prowadzonych przez Rafała 
Bociarskiego i Mateusza Woźnego, 
którzy na co dzień zajmują się Krav 
Magą, czyli izraelskim systemem 
walki i samoobrony. Nie ma wiary-
godnych statystyk dotyczących skali 
gwałtów dokonywanych w Polsce. 
Za dużo – zawsze za dużo. Dodatko-
wo kobiety są narażone na mnóstwo 
innych ataków: kradzieże, rozboje, 
molestowanie i różnego typu prze-
moc podszyta poczuciem pewności 
mężczyzny, że jest silniejszy. Bocian 
i Czarny udowodnili, że z wieloma 
sytuacjami można sobie poradzić. Do-
bra technika, zimna krew i spryt mogą 
pomóc kobietom zadbać o siebie. 

Uczestniczki trzygodzinnego mar-
cowego kursu już się o tym przekona-
ły. W planach jest kolejna letnia edy-
cja. Zapraszamy już dziś. Kurs jest 
płatny, ale chyba każdy przyzna, że 30 
zł za bezpieczeństwo swoje i bliskich 
to niewygórowana cena.

Natalia Wawrzyńska

W piątek wieczorem 23 lutego w Bi-
bliotece Publicznej w Zbąszyniu Jo-
anna Galas podczas III zbąszyńskiego 
slajdowiska opowiedziała o swojej 
podróży do Hongkongu. Na spotka-
nie przybyło bardzo wielu zaintere-
sowanych – sami organizatorzy byli 
zaskoczeni tak wysoką frekwencją. 

Chyba spodobał się zbąszynianom 
pomysł, by organizować slajdowiska, 
na których zapraszani są prelegenci 
z najbliższej okolicy, którzy nie są 
zawodowymi podróżnikami i łączą 
pasję z obowiązkami zawodowymi. 
Joanna Galas pochodzi ze Zbąszy-
nia i jest na co dzień pracownikiem 
naukowym Instytutu Geoekologii 
i Geoinformacji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Podczas slajdowiska pani Galas po-
kazała 90 starannie wyselekcjonowa-
nych zdjęć, które były inspiracją do 
jej opowieści (czas tak szybko minął, 
aż trudno uwierzyć, że zobaczyliśmy 
prawie setkę zdjęć). To był bardzo 
subiektywny wybór i o to chodziło: 
dzięki takim osobistym opowieściom 
podczas slajdowiska tworzy się nie-
zwykła atmosfera. Do dyskusji o po-

dróżach do Chin i Hongkongu włączy-
li się stali czytelnicy biblioteki, którzy 
także dużo podróżują i podzielili się 
swoimi doświadczeniami. I o to wła-
śnie chodzi! Może te opowieści zmo-
tywują nas do własnych podróży i re-
alizacji marzeń? Do tego zachęcała 
wszystkich prowadząca slajdowisko: 
udając się w samotną podróż na dru-
gi koniec świata sprostała własnym 
wyzwaniom.  Niespodzianką i uzu-
pełniającym dodatkiem do opowieści 
o Hongkongu podczas spotkania był 
egzotyczny poczęstunek, który pro-
wadząca przygotowała specjalnie na 
tę okazję.  Było więc słodko-kwaśno 
i z dodatkiem ryżu – oczywiście. Po 
prezentacji trwały zaś rozmowy ku-
luarowe, m.in. o szczegółach podró-
ży do Chin: jak najlepiej kupić bilet, 
czy potrzeba jest wiza, jakie są koszty 
pobytu i wyżywienia w Hongkongu.
Już teraz zapraszamy Państwa na ko-
lejne slajdowiska do Biblioteki Pu-
blicznej w Zbąszyniu: w marcu opo-
wieść o zdobywaniu najpiękniejszych 
gór na świecie, a w  kwietniu: Afryka.

Anita Rucioch-Gołek

Opowieści z HongkonguSamoobrona
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ZAGADKA HISTORYCZNA
Szanowni Czytelnicy, niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadaną w ostatnim numerze zagadkę dotyczącą 
historycznej postaci, znanej w wielkim Świecie widowisk, związanej z miejscowością Łomnica, w związku z tym 
czekamy na odpowiedzi w kolejnym kwartale. Pomysły prosimy przesyłać na adres: zbaszynianin@zbaszyn.eu 

W dniach 2-4 lutego 2018r., po 
raz kolejny w naszej hali od-
był się Międzynarodowy Tur-
niej Unihokeja 13. Polish Cup.
W tym roku gościliśmy sześć eu-
ropejskich drużyn w kategorii ko-
biet U19 z: Czech, Niemiec, Nor-
wegii, Słowacji, Szwajcarii oraz 
oczywiście Polski. Turniej odbywał 
się równolegle w trzech miastach: 
Nowym Tomyślu, Rakoniewicach 
i Zbąszyniu.

W pierwszym meczu o turniejo-
we punkty walczyła Norwegia ze 
Słowacją. Skandynawska drużyna 
zaprezentowała się bardzo udanie 
przed swoimi kibicami, którzy tra-
dycyjnie licznie przyjechali wspierać 
zawodniczki. Norweżki ostatecznie 
pokonały rywalki 5:3. Również rzuty 
karne rozstrzygnęły na swoją korzyść 
w stosunku 2:1. Kibice obejrzeli do-
bre sportowe widowisko, które było 
zapowiedzią wieczornych emocji 
czyli pojedynku Polska-Niemcy.

Trybuny wypełnione po brzegi, je-
dyna w swoim rodzaju atmosfera, go-
rący doping i oczywiście nasz zespół 
na boisku to przepis na niezapomnia-
ny piątek dla kibica. Reprezentantki 
Polski rozgromiły w swoim drugim 
meczu unihokeistki z Niemiec 12:1. 
Ani przez chwilę nie było wątpliwo-
ści kto jest lepszy w tym pojedynku. 
W rzutach karnych nie mogło być ina-
czej tu również Polska zdobyła punkt.

W sobotę rano, zgromadzeni kibice 
w naszej hali, oglądali reprezentacje 
Szwajcarii i Słowacji. Mimo wyż-
szego miejsca w turniejowej tabeli 
Szwajcarki nie miały łatwej przepra-
wy z rywalkami. Końcowy wynik 
spotkania Szwajcaria-Słowacja 8:3 
nie do końca oddaje boiskowe wyda-
rzenia, oglądaliśmy bowiem ciekawe 
spotkanie. W rzutach karnych Sło-
waczki okazały się lepsze wygrywa-
jąc 2:0.

W przedostatnim pojedynku turnie-

ju Polish Cup w Zbąszyniu zmierzyły 
się reprezentacje Norwegii i Czech. 
Był to kolejny interesujący pojedynek, 
który dostarczył licznie zgromadzonej 
publiczności wielu wrażeń. Końcowy 
wynik Czechy-Norwegia 7:2. W rzu-
tach karnych Czeszki okazały się mini-
malnie lepsze pokonując rywalki 3:2.

Na zakończenie 13. Polish Cup 
kibice w Zbąszyniu obejrzeli pasjo-
nujący pojedynek Polek z Norweżka-
mi. Jego wynik decydował o zajęciu 
w turnieju trzeciego miejsca. Nasza 
reprezentacja musiała pokonać Nor-
weżki w regulaminowym czasie gry 
oraz w rzutach karnych. Decydują-
ca okazała się ostatnia tercja. Nasze 
rywalki zdobyły przewagę dwóch 
trafień ale Polki od razu rozpoczęły 
próby odrabiania strat. Na niespełna 
dziesięć minut do zakończenia me-
czu różnica wynosiła już tylko jedno 
trafienie na korzyść Norwegii. Atak 
Polek trwał nieprzerwanie do końca 
pojedynku. Kilkukrotnie od remisu 
przedłużającego szanse na zwycię-
stwo dzieliły nas centymetry, nieste-
ty bramkarki Norwegii nie udało się 
pokonać. Ostatecznie rywalki okazały 
się nieznacznie lepsze wygrywając 
4:3. Rzuty karne należały już zdecy-
dowanie do naszej drużyny i były po-
pisem skuteczności naszej bramkarki. 
Żadnej z Norweżek nie udało się jej 
pokonać , za to Polki trzy razy trafia-
ły do bramki rywalek. Wynik karnych 
Polska-Norwegia 3:0. Po końcowej 
syrenie wręczone zostały oczywiście 
nagrody dla najlepszych zawodniczek 
spotkania. W reprezentacji Polski wy-
różniona została Joanna Szelzchen, 
kapitan zespołu, rodowita mieszkanka 
Zbąszynia. 

Podsumowaniem całego turnieju 
było wręczenie dyplomów oraz pa-
miątkowych medali za zajęcie trzecie-
go i czwartego miejsca dla obu repre-
zentacji. Dekoracji dokonali Tomasz 
Kurasiński Burmistrz Zbąszynia, Ma-

rek Orzechowski Wiceburmistrz Zbą-
szynia oraz Marek Chomnicki Prezes 
Polskiego Związku Unihokeja i Alek-
sander Bieńkowski Przedstawiciel 
Międzynarodowej Federacji Uniho-
keja. Oczywiście rozstrzygnięto także 
tradycyjnie odbywający się podczas 
Polish Cup „Konkurs kibica”. Doping 
dla wszystkich drużyn przygotowa-
ny był bardzo profesjonalnie dlatego 
wręczono trzy równorzędne wyróż-
nienia dla grup kibicujących repre-
zentacjom Szwajcarii, Czech i Sło-
wacji oraz dwa wyróżnienia dla grup 
kibicujących Norwegii oraz Polsce. 
Dziękujemy, że kolejny raz byliście z 
nami! 

I na koniec podziękowania dla 
wszystkich, którzy pomagali w przy-
gotowaniach i przeprowadzeniu całej 
imprezy. Wolontariuszom, obsłudze 
sekretariatu, TV Borek, zespołom ar-
tystycznym i ich opiekunkom, opiece 
medycznej oraz oczywiście nieza-
wodnym, wspaniałym kibicom, któ-
rzy kolejny raz nie zawiedli i dopin-
gowali wszystkim zespołom.

Organizatorami 12. Polish Cup 2017 
był Polski Związek Unihokeja i Zbą-
szyńskie Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji.

Monika Lehmann

13. Polish Cup 2018 już za nami 
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39. Plebiscyt na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyńskiej

Wyjątkowo uroczystą oprawę miało 
ogłoszenie wyników 39. Plebiscytu 
na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyń-
skiej w 2017 roku. Gala została zor-
ganizowana w Filharmonii Folkloru 
Polskiego. Przybyli na nią kandydaci 
walczący o miano najlepszego spor-
towca ubiegłego roku, ich rodziny 
i znajomi, trenerzy oraz działacze 
sportowi, zaproszeni goście z władza-
mi samorządowymi i radnymi oraz 
wielu mieszkańców Zbąszynia. Aula 
wypełniona była prawie do ostatniego 
miejsca. Uroczystość prowadzili Ju-
styna Chojnacka i Marcin Hoffmann.

Po powitaniu zgromadzonych go-
ści przybliżona została historia im-
prezy oraz zasady plebiscytu. W tego-
rocznej edycji zgłoszonych zostało 27 
kandydatur, wydano 120 kuponów do 
głosowania, z których wypełnionych 
zwrócono 77. Na ich podstawie Kapi-
tuła Plebiscytu w składzie Anna Wój-
cik, Przemysław Borkowski i Michał 
Dominik dokonała podsumowania 
wyników.

O miano najlepszego sportowca 
walczyło blisko trzydziestu przed-
stawicieli różnych dyscyplin sporto-
wych, którzy w swoich dziedzinach 
osiągnęli znaczące sukcesy reprezen-
tując Zbąszyń na sportowych arenach 
w kraju oraz poza jego granicami. Re-
prezentowali następujące dyscypliny: 
piłkę nożną, boks, biegi uliczne, biegi 
przełajowe, piłkę siatkową, unihokej, 
piłkę ręczną, lekką atletykę, szachy, 
żeglarstwo, pływanie, kulturystykę 
i kolarstwo MTB.

W pierwszej kolejności wyróżnie-

nia z rąk członków Kapituły w postaci 
pamiątkowego dyplomu i róży ode-
brali wszyscy kandydujący w plebi-
scycie: Anna Borkowska, Łukasz An-
czurowski, Karol Białecki, Norbert 
Chełmiński, Krzysztof Fleischer, Pa-
weł Kaczmarek, Nikodem Kamrow-
ski, Zuzanna Kańduła, Jonasz Kluj, 
Aleksandra Kubiak, Adam Kuczyń-
skie i Andrzej Borowiak, Daniel 
Kulus, Julia Łuka, Kamil Maciejew-
ski, Magdalena Marek, Przemysław 

Matysiak, Igor Mierzyński, Mateusz 
Młodystach, Patryk Müller, Roksa-
na Nowak, Lena Nowicka, Dorian 
Pielichowski, Roman Rzepa, Miłosz 
Suwiczak, Joanna Szelzchen, Nadia 
Witkiewicz, Natalia Żybura.

W kolejnej części uroczystości wrę-
czone zostały nagrody pozaregulami-
nowe. Przedstawiciele Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół nagrodzili 
najmłodszego uczestnika plebiscytu 
– Igora Mierzyńskiego. Działaczem 
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społecznikiem został Michał Domi-
nik, nagroda zespołowa przypadła 
dziewczętom z sekcji bokserskiej KS 
Obry Zbąszyń za III miejsce w punk-
tacji klubowej Mistrzostw Polski.

Ważnym momentem było wyróż-
nienie, będące jednocześnie podzię-
kowaniem za wsparcie i współpracę 
w organizacji imprez sportowych 
w gminie Zbąszyń. W roku 2017 me-
cenatem sportu uznana została firma 
Balda Sp. z o.o. Dziękujemy za przy-
chylność z jaką spotykają się propo-
nowane przez nas inicjatywy. Bez 
wsparcia i współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorstwami trudno byłoby 
zrealizować wiele inicjatyw doty-
czących sportowego życia w naszym 
mieście. 

Tradycyjnie w ramach  plebiscytu 
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Tu-
rystyki i Rekreacji we współpracy 
ze Zbąszyńską Telewizją  Kablową 
wprowadziło dodatkowe głosowanie 
czyli wybór sportowca ziemi zbą-
szyńskiej głosami kibiców- miesz-
kańców. Każdy mógł zagłosować 
na jednego sportowca poprzez wy-
pełnienie kuponu i umieszczenie go 

w przygotowanych urnach rozsta-
wionych w wyznaczonych punktach  
Zbąszynia. Laureatką  głosowania 
kibiców i mieszkańców została Lena 
Nowicka.
Najważniejszą częścią gali była de-
koracja dziesiątki laureatów spo-
śród wszystkich kandydujących 
w 39. Plebiscycie. Każdy z finalistów 
w akompaniamencie fanfar oraz braw 
zgromadzonej publiczności otrzymał 
pamiątkową statuetkę oraz dyplom. 
Dekoracji laureatów dokonywali: 
Tomasz Kurasiński Burmistrz Zbą-
szynia, Andrzej Wilkoński Sekretarz 
Gminy Zbąszyń, Jakub Rutnicki Po-
seł na Sejm RP, Stanisław Olejni-
czak jedyny zbąszyński olimpijczyk, 
Tomasz Szczechowicz Dyrektor 
ZCSTiR oraz radni Rady Miejskiej 
w Zbąszyniu. 

Emocje sportowe połączone zo-
stały z występami muzycznymi. 
Uroczystość uświetniła Energiza – 
Izabela Olejniczak – utalentowana 
saksofonistka altowa, która zapre-
zentowała się przed publicznością 
przy fortepianowym akompaniamen-
cie Michała Bąka. Dodatkowym ak-

centem był występ taneczny Justyny 
Chojnackiej i Marcina Majewskiego.
Gratulujemy wszystkim kandyda-
tom i życzymy osiągania kolejnych 
sportowych sukcesów. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu gali. 
Organizatorem Plebiscytu było Zbą-
szyńskie Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji.

Oto finałowa dziesiątka spor-
towców 2017 roku:

1. Joanna Szelzchen
2. Roksana Nowak
3. Magdalena Marek
4. Aleksandra Kubiak
5. Anna Borkowska
6. Kamil Maciejewski
7. Mateusz Młodystach
8. Nikodem Kamrowski
9. Patryk Müller
10. Zuzanna Kańduła.

Tomasz Szczechowicz

Już niedługo Zbąszyń po raz trzeci 
stanie się areną wielkich siatkarskich 
zmagań w trakcie „Obłędnej Plaży 
2018”. Najlepsze pary z całej Polski 
właśnie w naszym mieście rozpoczną 
walkę o rankingowe punkty Grand Prix 
Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet 
i Mężczyzn. Impreza ma już opinię jed-
nego z lepszych wydarzeń w skali całe-
go kraju pod względem przygotowania 
oraz panującej atmosfery. 

Trwają intensywne przygotowa-
nia do trzeciej edycji projektu pod 
nazwą Festiwal Siatkówki Plażowej 
„Obłędna Plaża 2018”. W dniach 
24.05-27.05.2018 roku w Zbąszyniu 
będzie miało miejsce kolejne święto 
sportu, również dla mieszkańców mia-

sta. Oprócz turnieju Grand Prix Polski 
w siatkówce plażowej dla kobiet i męż-
czyzn, w tym roku zostaną zorganizo-
wane turnieje towarzyszące: turniej 
mikstów, turniej pocieszenia, turniej 
dziecięcy, turniej w kategorii „Zbąszy-
niacy”. Swój udział w tym wydarzeniu 
zapowiedzieli również zawodnicy spo-
za naszego kraju. 

Dzięki zaangażowaniu i współpra-
cy wielu podmiotów, pomocy władz 
samorządowych oraz wsparcia lokal-
nych firm zaplanowany został bogaty 
program imprez towarzyszących, który 
bez wątpienia zachęci do aktywnego 
spędzenia weekendu w Zbąszyniu. Te-
goroczna „Obłędna Plaża” tradycyjnie 
już połączona została z atrakcjami dla 

kibiców, takimi jak: konkursy, anima-
cje i warsztaty siatkarskie dla dzieci 
i dorosłych, rejsy łodzią po jeziorze, 
występy zespołów artystycznych, po-
kaz kina plenerowego oraz blok spe-
cjalnie przygotowanych konkurencji 
łączących zabawę ze sportem. W sobo-
tę, 26 maja, w zbąszyńskich „Łazien-
kach” przygotowywany zostanie Dzień 
Dziecka i Dzień Matki. To wszystko 
czekać będzie na każdego, kto odwie-
dzi miejsce zawodów.  Szczegółowy 
plan pojawi się na plakatach, ulotkach, 
facebook’u Zbąszyńskiego Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz 
„Obłędnej Plaży”.  

Monika Lehmann

Zapraszamy na Festiwal Siatkówki Plażowej „OBŁĘDNA PLAŻA” 2018




