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Budowa kanalizacji za 18 mln złotych
główną inwestycją na dwa kolejne lata

Strzyżewo, Nowy Dwór i Perzyny poszerzą system gminnej kanalizacji w 2020 roku

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pod nazwą „Ochrona Jeziora
Błędno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na
terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny
i Strzyżewo”. Zadanie obejmuje
również montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie zbąszyńskiej
oczyszczalni ścieków.
W roku 2018 montaż instalacji wykonała firma Arenella sp. z o.o. z siedzibą w Strawczynku. System paneli
pozwala uzyskać energię o wartości
40 kW. Obecnie oczyszczalnia ścieków korzysta już z zamontowanej
instalacji. Pozyskana energia po-

zwala na oszczędności w kosztach
ponoszonych za dostawy prądu
przyczyniając się do promocji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W najbliższych dwóch latach
zostanie zrealizowany najważniejszy
element projektu, czyli budowa sieci
kanalizacji sanitarnej.
Łączna długość sieci budowanej
w ramach projektu wynosi 17 867
m, w tym kanalizacja grawitacyjna
- 9 632 m oraz kanalizacja tłoczna
- 8 235 m. Sieć zostanie uzbrojona
w 12 przepompowni. W ramach poszczególnych miejscowości zakres
inwestycji będzie następujący: cd. str. 3

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy wszelkiej pomyślności, pogody ducha
oraz radości z każdego dnia. Niech świąteczny
czas będzie momentem wytchnienia i odpoczynku
od pracowitej codzienności.
Burmistrz Zbąszynia
Tomasz Kurasiński
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Słowem wstępu
Szanowni Czytelnicy,
wiosenny numer rozpoczynamy od
najważniejszej informacji inwestycyjnej tego roku. Dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu w ramach Programu Infrstruktura i Środowisko gmina przystąpiła do budowy kanalizacji
w kolejnych miejscowościach. W najbliższych dwóch latach przyłączeni do
systemu kanalizacji zostaną mieszkańcy Strzyżewa, Nowego Dworu oraz
Perzyn. Łączna kwota umów w ramach tego zadania to prawie 18 mln
zlotych.
Pierwszy kwartał tego roku to również wybory sołeckie, w czterech miejscowościach mamy nowych sołtysów.

Zmiany dotyczą Nowej Wsi, Nowego Jastrzębska, Nowego Dworu oraz
Chrośnicy.
Informujemy również o możliwosci
skorzystania z nieodpłatnej pomocy
prawnej oferowanej przez Powiat Nowotomyski a także oferty Nadobrzańskiego Klastra Energetycznego w zakresie dofinansowania zakupu systemu
fotowoltaicznego. W tym numerze
pojawił się także temat bardzo mało
popularny, a mianowicie funcjonowanie Cmentarza Komunalnego w Zbąszyniu. Mamy nadzieję, że artykuły
przypadną Państwu do gustu i będą
interesującą lekturą.
Redaktor Naczelny „Zbaszynianina”
Mateusz Basiński

ZAGADKA HISTORYCZNA

Szanowni Państwo, zagadka dotycząca miejsca bitwy stoczonej 16
stycznia 1919 roku, w której udział
wziął oddział chrośnicki dowodzony przez Antoniego Taberskiego została rozwiązana przez pana
Adrzeja Gruszczyńskiego. Bitwa
rozegrała się przy budce kolejowej
47A. Gratulujemy!
W tym numerze pytamy o najmłodszego Powstańca Wielkopolskiego
Ziemi Zbąszyńskiej.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na
adres: zbaszynianin@zbaszyn.eu
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1. Nowy Dwór: sieć o długości
4 110 m (rurociąg grawitacyjny 2 090 m, tłoczny - 2 020 m), przepompownie - 3 sztuki;
2. Perzyny: sieć o długości 6873 m
(rurociąg grawitacyjny - 4 112 m,
tłoczny - 2 761 m), przepompownie

- 6 sztuk;
3. Strzyżewo: sieć o długości
6 884 m (rurociąg grawitacyjny 3 430 m, tłoczny - 3 454 m), przepompownie - 3 sztuki.
Dzięki budowie kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 1 124 no-

Spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące przebiegu budowy kanalizacji odbyły się kolejno w Strzyżewie, Nowym Dworze i Perzynach. Zainteresowani
mogli uzyskać wszelkie informacje na temat planowanych prac, a także ewentualnych utrudnień komunikacyjnych przy wykonywaniu wykopów.

wych użytkowników. W miejscowości Nowy Dwór - 205 gospodarstw,
w Perzynach - 429, w Strzyżewie 490.
Umowy dotyczące prac budowlanych oraz nadzoru nad nimi zostały
podpisane w marcu br. Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji
sanitarnej został ogłoszony 11 stycznia 2019 r. W przetargu dopuszczono
możliwość składania ofert częściowych, przy czym prace zostały podzielone na następujące elementy:
Część nr 1 - rozbudowa sieci kanalizacja sanitarnej na terenie wsi Nowy
Dwór.
Część nr 2 - rozbudowa sieci kanalizacja sanitarnej na terenie wsi
Perzyny.
Część nr 3 - rozbudowa sieci kanalizacja sanitarnej na terenie wsi Strzyżewo.
Po dokonaniu oceny złożonych
ofert wybrani zostali wykonawcy
poczczegoonych zadań. Część 1 i 3
inwestycji zrealizuje Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku. Część 2
realizowało będzie Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ROBINEX Robert
Mączkowski z siedzibą w Wolsztynie. Wykonawcy zostali zoobowiązani do wcześniejszego informowania właścicieli posesji o wszelkich
utrudnieniach, tak by uniknąć blokowania wjazdów na posesje.
Roboty budowalne prowadzone
przez wyżej wymienionych wykonawców będą nadzorowane przez
firmę BIOMASTER Andrzej Masternak z siedzibą w Zielonej Górze.
Łączna wartość podpisanych
umów to ponad 17,8 milionów złotych. Dofinansowanie pochodzić
będzie ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Karolina Malikowska
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Najaktywniejsi sołtysi gminy Zbąszyń w roku 2018

Izabella Witke - sołtys Nądni, Marek Sołtysik - sołtys Stefanowa oraz
Hilary Szutta - sołtys Nowego Dworu otrzymali tytuł Najaktywniejszego Sołtysa 2018 roku. Wręczenie
nagród, którego dokonał burmistrz
Zbąszynia - Tomasz Kurasiński, odbyło się na dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu No-

wotomyskiego w Uścięcicach, gmina
Opalenica.
Zgodnie z tradycją wydarzenia obok
sołtysów nagradzanych przez włodarzy poszczególnych gmin, wręczono
również tytuł Super Sołtysa Powiatu.
Statuetka trafiła do sołtysa Wojnowic
- Ryszarda Piotrowskiego. W tej kategorii nominowany z terenu gminy

Zbąszyń był Ireneusz Wilk – sołtys
Zakrzewka. Tegoroczne spotkanie
sołtysów było również okazją do
uroczystego nadania i poświęcenia
sztandaru stowarzyszenia, który na
ręce sołtysów przekazali Starosta Nowotomyski - Andrzej Wilkoński oraz
Wicestarosta -Marcin Brambor.
Kamil Sieratowski

Co nowego w sołectwie? - wybory kadencji 2019-2024
W styczniu oraz lutym tego roku
odbyły sie spotkania wyborcze do
rad sołeckich oraz na stanowiska
sołtysów. Przedstawiamy wyniki
głosowań na sołtysów:
1. Sylwia Grąs - Nowa Wieś
2. Agnieszka Bielawa - Chrośnica
3. Grzegorz Kowalewski - Nowe Jastrzębsko
4. Bożena Kwaśnioch - Łomnica
5. Grzegorz Nowaczyk - Stefanowice
6. Katarzyna Rzepa - Przyprostynia
7. Piotr Schmidtke - Przychodzko
8. Marek Sołtysik - Stefanowo
9. Dariusz Stachowiak - Nowy Dwór
10. Irena Raczkowiak - Perzyny
11. Dawid Walda - Nowa Wieś Zbąska
12. Ireneusz Wilk - Zakrzewko
13. Izabella Witke - Nądnia
14. Iwona Zielińska - Strzyżewo
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Po co nam E-dowód? - podstawowe informacje
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany
od 4 marca 2019 roku. Z tego typu
dowodem możemy podróżować
bez paszportu do krajów, które
pozwalają przekraczać granicę na
podstawie dowodu, na przykład
kraje strefy Schengen oraz Albania
i Czarnogóra.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach możemy korzystać z automatycznych bramek granicznych. Dodatkowo e-dowód możemy zawiesić,
jeśli go gdzieś zagubimy. I cofnąć
jego zawieszenie - gdy go już odnajdziemy. E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku)
służy dodatkowo do elektronicznej
komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala
między innymi:
- zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
- elektronicznie podpisać dokumenty

podpisem osobistym,
- elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
- korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.
W e-dowodzie znajdziemy następujące dane na swój temat:
imię lub imiona i nazwisko,
nazwisko rodowe,
imiona swoich rodziców,
datę i miejsce urodzenia,
płeć,
zdjęcie,
numer PESEL,
obywatelstwo.
W e-dowodzie odnajdziemy również
następujące informacje na temat samego dokumentu:
jego seria i numer,
data wydania,
data ważności,
kto go wydał,
numer CAN.
Numer CAN to zapisany na awersie

oraz rewersie, to kod kreskowy e-dowodu. Musimy go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni także nasz e-dowód,
by osoba niepowołana zdalnie nie
odczytała naszych danych z warstwy
elektronicznej dowodu.
Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku jest ważny
przez 10 lat - dla osób w wieku od 5
lat, 5 lat - dla osób w wieku do 5 lat.
Nie ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego
na e-dowód. Wymiana ta nastąpi
naturalnie, gdy upłynie ważność
twojego dowodu osobistego. Jeśli
chcesz mieć wcześniej e-dowód,
możesz już teraz złożyć o niego
wniosek.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji www.obywatel.gov.pl
Renata Brychcy

Bądź obecny w Internecie!

Gmina Zbąszyń otrzymała dotację w wysokości 87 360,00 zł. na
realizację projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 , działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”.
Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura. Projekt jest
ogólnodostępny, skierowany do
wszystkich mieszkańców Gminy
Zbąszyń, którzy mają ukończony 25
rok życia i chcieliby zdobyć nowe
umiejętności w poruszaniu się po
sieci internet. Istotnym elementem
szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online, poruszanie się
w portalach społecznościowych
czy wykorzystywanie internetu we
własnej działalności biznesowej.
Uczestnicy szkoleń realizowanych
w ramach projektu „Ja w Internecie”

będą mogli wybrać sobie obszar tematyczny w którym chcieliby wziąć
udział.
Pierwsze zajęcia szkoleniowe już
za nami!!!. Uczestnicy szkolenia
zdobywali nowe umiejętności poruszania się w sieci Internet. Szkolenia
odbyły się w Bibliotece Publicznej
w Zbąszyniu oraz w sołectwach: Zakrzewko, Łomnica, Przyprostynia,
Przychodzko. Dominującym modułem szkoleniowym był: „Moje finanse i transakcje w sieci”. Podczas
przerwy na kawę i słodkości mieszkańcy mogli ze sobą porozmawiać
i miło spędzić czas. Zajęcia prowadzą instruktorzy, którzy już niejednokrotnie brali udział w szkoleniach
komputerowych. Są już kolejne chętne osoby, które chcą być uczestnikami szkolenia w ramach projektu „Ja
w Internecie”. Będą one sukcesywnie informowane o terminie i miejscu szkolenia w zakresie podniesie-

nia kompetencji cyfrowych.
Nabór na zajęcia szkoleniowe jest
ciągły, tym samym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Zbąszyń do wzięcia
udziału w szkoleniach.
Szczegółowe informacje dotyczące
projektu można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Zbąszyniu pod nr telefonu 68 3866 009 wew. 330.
Agnieszka Hoffmann

8

Witamy maluchy w Żłobku Samorządowym

Pierwszego marca swoją działalność rozpoczął Żłobek Samorządowy
w Zbąszyniu. Kadra placówki będzie
pełniła opiekę nad 48 dziećmi w wieku
od dwudziestego miesiąca do trzeciego
roku życia. Dyrektorem zbąszyńskiego żłobka została Joanna Gajdecka.
Budynek placówki powstał w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH +”.
W budynku powstały 3 oddziały
żłobkowe 16 osobowe, pomieszczenia
administracyjne, zaplecze kuchenne,
pomieszczenie techniczne i porządkowe, higieniczno- sanitarne oraz ko-

munikacja. Zakupione zostały meble,
zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i wieku dzieci.
Ponadto placówka została wyposażona
w 3 wózki 6-osobowe, które umożliwiają całej grupie wygodne i bezpieczne spacery na świeżym powietrzu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła
1 374 002,33 zł, a w ramach umowy
dotacji pozyskano środki finansowe
w wysokości 879 361,49 zł. Realizacja
opieki nad dziećmi w żłobku finansowana jest z drugiego projektu, który
nosi tytuł „Gmina Zbąszyń dla maluchów” mającego na celu udostępnienie miejsc świadczonych usług opieki

nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie aktywności zawodowej rodzicom.
Wsparciem zostanie objętych 48 osób
zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego na terenie woj. wielkopolskiego – Gmina Zbąszyń. W ramach
projektu wsparciem objęte zostaną
również dzieci, rodziców wpisujących
się w grupę docelową projektu, które
ukończyły 20 tydzień życia do 3 lat.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1
012 963,04 zł., w tym dofinansowanie
911 419,04 zł. Kolejnym etapem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu
wokół budynku żłobka. W najbliższym
czasie zostanie wyłoniony wykonawca, który zaprojektuje, dostarczy i zamontuje plac zabaw dla maluchów.
Dzieci w zbąszyńskim żłobku mają
zapewnioną opiekę od poniedziałku
do piątku w godzinach od 6.30-16.30.
Dzieci mają zagwarantowane pełne
wyżywienie. Dieta dostosowana jest
do potrzeb maluchów z zachowaniem
zasad zdrowego żywienia. Początki
nie były łatwe, najmłodsi bardzo przeżywali rozstanie z rodzicami. Jednak
cały personel żłobka swoim uśmiechem i czułością pomógł maluchom
przejść przez tak trudny dla nich czas
adaptacji. Przez ten krótki okres funkcjonowania żłobka dzieci uczestniczyły w wielu interesujących zajęciach.
Było wspólne powitanie wiosny oraz
mini warsztaty ogrodnicze, gdzie dzieci samodzielnie sadziły cebulki wiosennych kwiatów. Dzieci brały udział
w tworzeniu integracyjnych prac plastycznych, poznawały kolory i rozwijały małą motorykę. Personel żłobka
ma jeszcze wiele interesujących pomysłów na to, aby ciekawie i wesoło spędzić czas ze swoimi podopiecznymi.
Na uwagę zasługuje tutaj wydarzenie
sportowe- „Smykoolimpiada”, które
będzie połączone z obchodami Dnia
Dziecka. Będą liczne gry i zabawy na
świeżym powietrzu a uczestnikami
wydarzenia sportowo- rekreacyjnego będą nie tylko dzieci ale również
opiekunowie i rodzice. Dzieci nie mają
czasu na nudę i tym samych chętnie
spędzają czas wśród swoich rówieśników.
Agnieszka Hoffmann
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Kolejna edycja Jarmarku z jajem w Kosieczynie
W Kosieczynie odbyła się kolejna
edycja Jarmarku z jajem integrującego
Koła Gospodyń Wiejskich z terenów
gminy Babimost, Zbąszynek oraz Zbąszyń. Naszą gminę w tym roku reprezentowały Panie z Nowego Dworu,
Przyprostyni oraz Nowego Jastrzębska. Gminę Zbąszynek koła z miejscowości Chlastawa, Dąbrówka Wielkopolska i Kosieczyn, gminę Babimost
reprezentowało Nowe Kramsko.
Nieodłączną częścią jarmarku jest
konkurs, który obejmuje układanie
rymowanki, rzut jajkiem do kosza, jajeczną loterię, slalom z jajkiem, jajko
szczęścia i wystrój stołów świątecznych. Kryteriami oceny były walory
estetyczne i artystyczne stołów wielkanocnych, zdobnictwo naturalne, ludowe, zgodnie z tradycją lokalną regionu.
W ogólnej punktacji 1 miejsce zajęła
Chlastawa, miejsce 2 Dabrówka Wielkopolska, 3 miejsce Nowe Kramsko,

4 miejsce Kosieczyn, 5 - Nowy Dwór,
6 - Nowe Jastrzębsko, 7 - Przyprostynia. Serdecznie gratulujemy!
Czytelników informujemy również
o świątecznym wydawnictwie w którym znalazły się znakomite propozycje
potraw przygotowanych między inny-

mi przez Panie Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Publikacja jest
już dostępna w Bibliotece Publicznej
w Zbąszyniu. Zachęcamy do skorzystania z interesujących przepisów kulinarnych całej wielkopolski.
Mateusz Basiński

Powstanie Małe Kino Społecznościowe w Zbąszyniu
Gmina Zbąszyń otrzymała dofinansowanie na utworzenie małego kina
społecznościowego. Przedsięwzięcie
będzie współfinansowane ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- działanie
4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego; poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.
Całkowitą wartość zadania szacuje
się na kwotę 244 357,50 zł w tym dofinansowanie 149 465,11 zł. Projekt
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obiektów kultury na obszarze Gminy Zbąszyń. Utworzenie kina
społecznościowego w Zbąszyniu będzie doskonałym uzupełnieniem dotychczasowej oferty kulturalnej. Na
potrzeby małego kina, planuje się zaadoptowanie części pomieszczeń w już
istniejącym budynku. Zostaną wyko-

Przykład realizacji Małego Kina w gminie Mieścisko

nane prace remontowe, które przystosują pomieszczenia do pełnienia funkcji sali kinowej. W ramach inwestycji
planowany jest zakup wyposażenia
sali kinowej w postaci foteli kinowych
oraz sprzętu multimedialnego do projekcji filmowej. Realizacja projektu
wpłynie na zapewnienie optymalnych
warunków funkcjonowania i użytkowania zbąszyńskiego kina, którego do
tej pory brakowało na terenie gminy

Zbąszyń. Funkcjonowanie kina będzie
ściśle związane ze wzmocnieniem dotychczasowych obszarów życia kulturalnego mieszkańców. Warto również
zwrócić uwagę na fakt, że w małych
miastach kino jest bardzo ważnym elementem oferty kulturalnej oraz daje
możliwość spędzenia wolnego czasu.
Małe kina to kina z tzw. „duszą” co wyróżnia je na tle dużych multipleksów.
Agnieszka Hoffmann
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Rekordowo szybka wiosna! - TKKF Łabędź nad jeziorem maltańskim
Maszyna ruszyła! Jak co roku tak i teraz wielu biegaczy z całej Polski zjechało do Poznania na Rekordową „Maniacką” Dziesiątkę. Na 15-stej edycji
biegu stawiło się również kilkoro naszych przedstawicieli z Klubu Biegacza TKKF „Łabędź” Zbąszyń, a mianowicie byli to Paulina, Jan, Marek,
Adrian, Piotr i Łukasz. Z 10 kilometrową trasą wokół poznańskiej Malty i
kilku ulic miasta najszybciej poradził
sobie Łukasz Tobys, uzyskując nowy
rekord życiowy 41.53. Z nowym rekordem życiowym do domu wróciła
także Paulina Brychcy-Nowak 44.26.
Jan Migdał zameldował się na mecie
z czasem 44.09 (również życiówka),
a Marek Lewandowski 46.05. Adrian
Marchlewski linię mety minął, gdy
zegar wskazał 45.38. Piotr Fleiszerowicz uzyskał czas 57.02. Takie wyniki
zapowiadają bardzo szybką wiosnę w
wykonaniu Łabędzi:

Paulina Brychcy-Nowak OPEN 68
czas 44.26 PB
Łukasz Tobys OPEN 644 czas 41.53
PB
Jan Migdał OPEN 979 czas 44.09 PB
Adrian Marchlewski OPEN1211
czas 45.38
Marek Lewandowski OPEN 1271
46.05
Piotr Fleiszerowicz OPEN 2777 czas
57.02
W zupełnie innym miejscu barwy naszego klubu reprezentował Maurycy Kłysz. Wziął on udział w I biegu
„W pogoni za Wiosną” w Glinku. W 13
km biegu wokół jeziora Glinik zajął on
15 miejsce OPEN i 10 w Kat. M30. Na
trasie wiodącej poprzez leśne drogi, ze
sporą ilością podbiegów, uzyskał czas
50.45. Łabędzie powoli rosną w siłę. A
już niedługo kilkoro z nas startuje w II
półmaratonie Świebody i Sulecha.
Maurycy Kłysz

Spotkanie z autorką Winnego miasta w bibliotece
W piątek wieczorem 5 kwietnia
w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu uczestnicy Dyskusyjnego Klubu
Książki i inni czytelnicy spotkali się w
kameralnym gronie miłośników dobrej
literatury z panią Zofią Mąkosą, autorką „Winnego miasta”, drugiej części
trylogii „Wendyjska winnica”. Pisarka, do niedawna nauczycielka historii
i WOS-u w szkole w pobliskim Siedlcu, opowiedziała o swoich książkach,
ale dyskusja nie dotyczyła tylko literackich bohaterów: Marty i Matyldy
Neumann, mieszkanek przedwojennego Chwalimia. Rozmawiano na tematy
zainspirowane lekturą powieści Zofii
Mąkosy: o trudnych relacjach polskoniemieckich, o sytuacji kobiet w czasie
wojny i o tym, że zwycięzca zawsze
bierze wszystko, bo takie jest okrutne
prawo natury i historii.
Książka „Winne miasto” opowiada
o powojennych losach Tili Neumann,
potomkini chwalimskich Wendów,
która cudem uniknęła śmierci w czasie
rozpaczliwej ucieczki przed zbliżającym się frontem. Jej historia jest reprezentatywna dla losu wielu innych kobiet (ale nie tylko), które pod koniec II

wojny światowej doświadczyły okrucieństwa zarówno od wycofujących
się okupantów, jak i nadchodzących
zwycięzców. To także historia o poszukiwaniu własnej tożsamości w sytuacji, gdy ustalają się nowe granice
państw, a ludzie, szczególnie ci, którzy
zostali wypędzeni czy przesiedleni, na
nowo muszą określić swoją przynależność. Książka, której akcja toczy się
głównie w powojennej Zielonej Górze,
dotyka wielu innych ważnych i często
przemilczanych tematów powojennej
polskiej historii. Dość powiedzieć, że
zbąszyńska biblioteka ma w swoich

zbiorach pięć egzemplarzy tej pozycji
i wszystkie są wciąż wypożyczane.
Zofia Mąkosa za swoją debiutancką
powieść „Cierpkie grona”, pierwszą
część trylogii „Wendyjska winnica”,
otrzymała najważniejszą w regionie
nagrodę literacką - Lubuski Wawrzyn
Literacki.
Spotkanie autorskie z panią Mąkosą
było piękną, intelektualną przygodą,
bo takimi zawsze są spotkania z mądrymi i interesującymi ludźmi. Moderatorką spotkania była Anita RuciochGołek, kierownik biblioteki.
Anita Rucioch-Gołek
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Recytatorskie talenty na scenie - Nadobrzanka 2019

Konkurs Recytatorski „Nadobrzanka” ma w Zbąszyniu długotrwałą
tradycję. Co roku biorą w nim udział
dzieci od czwartego roku życia. Tym
razem 85 uczestników wystąpiło
w kategoriach: 4-latki, 5-latki, 6-latki, roczniki 2009-2011, 2006-2008,
2003-2005. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników
dorosłych „Nadobrzanka” zawsze
była etapem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a w tym roku
po raz pierwszy Zbąszyńskie Centrum Kultury przeprowadziło eliminacje na szczeblu powiatowym.
Uczestnicy startujący w eliminacjach
powiatowych wzięli udział w dwóch
tzw. konkursach: recytatorskim i poezji śpiewanej. Nagrody ufundowały
Zbąszyńskie Centrum Kultury oraz
Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl.
Tekst: Natalia Wawrzyńska
Fot.: Dariusz Mikołajczak

Przedstawiamy wyniki trzydniowych zmagań uczestników Konkursu Recytatorskiego „Nadobrzanka”:
4-latki:
Nagrody:
Julia Bartel
Jan Grzeszkowiak
Kilian Przybyła
Hubert Woźniak
Wyróżnienia:
Maria Dryka
Nina Grasza
Michalina Grześkowiak

Wiktoria Iwanicka
Helena Kupińska
Aleksander Klemke
Maja Solarczyk
Alexander Tomiak
5-latki:
Nagrody:
Maria Birk
Daniel Lewandowski
Maja Rugała
Wyróżnienia:
Rozalia Burghardt
Amelia Chłopak
Maria Faligowska
Alicja Franc
Borys Głódź
Mateusz Gołek
Filip Kromski
Mikołaj Maniecki
Nadia Michałowska
Jakub Przerwa
Eliasz Woźniak
6-latki:
Nagrody:
Martyna Centkowska
Weronika Sarbok
Zuzanna Stryczke
Wyróżnienia:
Zuzanna Frącek
Laura Korbanek
2006-2008:
Nagrody:
Martyna Tomińska
Edwin Żyła
Milena Szkudlarek
Wyróżnienie:
Magdalena Kaczmarek

2009-2011:
Nagrody:
Jakub Karpierz
Marcin Singer-Janowski
Przemysław Tratwal
Wyróżnienia:
Zuzanna Buda
Hanna Leśnik
Zofia Obst
Szymon Setny
Zofia Staniszewska
2003-2005:
Nagrody:
Amelia Woźna
Ewa Woźniak
Wyróżnienie:
Tymon Krzywiak
2003-2005
poezja śpiewana:
Nagroda:
Agnieszka Bok
Eliminacje powiatowe 64.
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz
dorosłych:
Konkurs recytatorski
Nagrody:
Wiktoria Klimek
Selena Soporowska
Krystian Wilk
Konkurs poezji śpiewanej
Nagrody:
Zuzanna Juś
Karolina Torchała
Wyróżnienie:
Kamil Pyszkowski
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Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień - jubileusz Teatru S
W piosence rzecz by była prosta:
„trzydzieści lat minęło jak jeden
dzień”. Tak, tak... w oryginale było
czterdzieści. Spróbujmy przypomnieć sobie świat sprzed 30 lat – jest
rok 1989. Koniec „komuny”, nadzieja na nowy, lepszy świat, wtedy państwo Solarkowie przybywają do Zbąszynia i zaczynają działać. Zbąszyń
to jedno z tysiąca miasteczek Polski
gminnej i powiatowej. Wtedy, nikt,
o zdrowych zmysłach, nie pomyślał,
że w nikomu nie znanej mieścinie
może wykluć się i wzrosnąć fenomen
na miarę teatru europejskiego. Tak,
tak - nikt się nie przesłyszał, ja się nie
przejęzyczyłem; to nie tani zachwyt.
Ale po kolei… 30 lat temu Ireneusz
i Kasia zaczynają budować kulturę
przez największe K. Wiedzą, co chcą,
mają swoją wizję. Powstaje Teatr S;
S - jak Sztuka, S - jak Solarek. Wtedy Zbąszyń jeszcze nie wiedział, i...
trzeba będzie czasu by to kiedyś (np.
po 30 latach) wreszcie zrozumiał.
Choć trzeba też oddać sprawiedliwość włodarzom miasta, że przecież
Teatr S nie zniknął w tym okresie z
codzienności, z rzeczywistości, że
miał możliwość... że istnieje wciąż –
jak w piosence – uparcie i skrycie.
Gdziekolwiek, poza Polską, pojawi
się Teatr S - jest przyjmowany jako

wzorzec sztuki „przenajczystszej”,
a Ireneusz S. jako guru teatru plastycznego, spadkobierca i kontynuator teatru „Laboratorium” Jerzego
Grotowskiego. Zdaniem „zagranicy”,
ludzi związanych z kulturą: Spektakle
Teatru S można pokazywać na całym
świecie, i co ciekawe, bez żadnych
kompleksów. Nikomu, najbardziej
jasnowidzącym wróżkom nie śniło
się, że Teatr S może stać się takim
gigantem. Każdy ze zrealizowanych
spektakli jest świadectwem wzlotu
artystycznej wyobraźni Twórcy - Ireneusz Solarka. Jaka jest dzisiejsza
rzeczywistość Teatru S? Zostali zaproszeni na festiwale do Taszkentu,
Kopenhagi, do Nowego Jorku; i co?
Jak myślicie? Czy kogoś to obchodzi?
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu złożony w Ministerstwie Kultury
wchłonęła cisza wieczysta. Owszem,
chętnie / my Polacy/ zachwycamy się
sztuką nagradzaną, promowaną na
przeróżnych festiwalach, podglądamy rozdanie przeróżnych statuetek;
bo, wydaje nam się, że wszystko,
co wartościowe jest pokazane w tv.
Zapominamy, że istnieje w kulturze
obieg drugi, trzeci, w którym zjawiska Sztuki Autentycznej pozostają
niedostrzeżone tylko dlatego, że nikt
ich nie promuje. Nikt nie pomyśli, że

u nas, w Polsce może urodzić się coś/
ktoś o wymiarze światowym! Wydawać by się mogło, że Zbąszyń to
mała mieścina i nic, co wartościowe,
nie może się tu wydarzyć. Tak jednak
nie jest bo Sztukę tworzy Człowiek.
I tym człowiekiem jest Ireneusz S.
Wystarczy spojrzeć na listę dokonań: Przenikanie, Powidoki, Runy,
Pokój, Nocturn, Tchatsky, Piano Bar,
Sheiker, Stałe, 3 stany skupienia,
Tkliwość, Terra Incognita, Dotyk,
Kwadrat, Żywioły, To nie Ja, Krótki
Sen, Mechanizm, Pasja, Przemijanie,
Żydzi, Autoportrety, Legendy zbąszyńskie
Za tymi dokonaniami, za tymi
trzydziestoma latami stoi ponad 100
osób, osób które przewinęły się przez
Teatr: Damian Andrzejewski, Manuel
Białas, Maciej Bohdanowicz, Kuba
Bok, Ula Bordych, Daniel Bordych,
Marta Bordych, , Agnieszka Borkowska, Mira Borowczak, Zuzia Biniaś,
Robert Woźny Chaos, Jagoda Chwałkowska, Monika Chwałkowska,
Waldek Chwałkowski, Mateusz Deskiewicz, Grzesiu Drzymała, Adam
Falkowski, Anna Dończyk Gajos,
Mietek Gajos, Rafał Gołek, Bodek
Grychta, Magda Miś Herbeć, Zuzia
Hołyńska, Kamil Hołyński, Ewa Idaszak, Malwina Janik, Maciej Jasiniak,
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Jordan Jasiniak, Mariusz Jasiniak,
Adam Jaworski, Krzysztof Kaczmarek, Oliwia Kantanista, Marta Kaźmierczak, Szymon Kluj, Jonasz Kofnyt, Krzysztof Kostera, Ola Kozioł,
Mateusz Lankiewicz, Marcin Leśnik,
Catherine Librini (francuski łącznik),
Patryk Ligęza, Małgosia Lisowska,
Krzysztof Lisowski, Bibi Lorczak,
Agnieszka Łozowicka, Jacek Marchwicki, Łukasz Matysik, Hania
Matyaszczyk, Daro Mikołajczak, Patryk Misiewicz, Marta Nowotnik, Iza
Olszewska, Rafał Panek, Krzysztof
Pawlik, Marzena Pawłowska, Jola Piter, Wiolka Piwecka, Sebastian Purek,
Bożena Rajewska, Kamila Rączka,
Olek Rożek, Magda Rusińska, Sebastian Rutkowski, Piotr Rytczak, Marcin Sieradzki, Krzysztof Skrzypczak,
Ania Sławna, Kasia Solarczyk, Kasia
Kutzmann Solarek, Kuba Solarek,
Przemo Sommer, Kuba Stawiński,
Karol Straburzyński, Piotr Strugała,
Seba Tomczak, Kasia Trochanowska, Geniu Trochanowski, Patrycjusz
Troczyński, Nasko Trifonov, Marcin
Turkiewicz, Iwona Urbaniec, Andrzej
Rudy Urbaniec, Paweł Urbaniec, Basia Wallheim, Asia Weraksa, Kuba
Werstler, Marcin Witkiewicz, Florian Wojciechowski, Monika Woźna,
Ania Wójcik, Ola Zalejko, Małgosia
Zdunek i Ziom Ziomkowski.
Potrzebny jest sukces zagraniczny… wtedy dopiero /kiedy inni nam

powiedzą, że to cud/ zauważymy.
Ale… najpierw trzeba wyjechać,
wystąpić, dać się poznać, pokazać
czym jest Teatr S, kim jest Ireneusz S. Znamy to od wieków: „cudze
chwalicie...”. I tak kolejny talent, kolejny powód do chwały /wręcz/ narodowej marnieje bez wsparcia. Ktoś
z zewnątrz musi nam powiedzieć, bo
my sami nie widzimy. A nawet kiedy mówi – z zachwytem i głośno – to
nic z tego nie wynika. Na spektaklu
„Przenikanie” wystawionym w Berlinie /2018/, na spektaklu „Zniewolony” zagranym 30 marca br w ZCK
goście, przybyli z całego świata,
nie znajdowali, nie znali dość słów
podziwu. Z entuzjazmem wyrażali
konieczność pokazania światu fenomenu jaki dzieje się w Zbąszyniu,
fenomenu Teatru S. Oni nie rozumieją – jak to możliwe, że nie promuje
się, że zaprzepaszcza się taką Wartość! Ale my wiemy, rozumiemy, że
to i możliwe, i naturalne, bo to Polska
właśnie.
Dla ludzi z zewnątrz /z zewnątrz
znaczy dla cudzoziemców/: TEATR
S to istność. Byt sam z siebie, samo
z życia wzięty. To świat wyobrażony Ireneusza S. Wyrasta w szczelinie
między pewnym, a wątpliwym, w
zapętleniu pomiędzy oczywistością
zwyczajności, a tajemnicą otaczającej nas i niezgłębionej /wciąż/ rzeczywistości. Czemu swój wyraz daje

każdorazowo autor w inscenizacjach.
Imaginacja Ireneusza S. to intrygujący znak zapytania w aromacie brak
odpowiedz, a zarazem zachęta do
osobistych poszukiwań dla widza. Tą
drogą chce się iść; jest zagadkowa,
a przez to frapująca.
Zdaniem widzów: - spektakl Teatru
S, każdorazowo, przypomina przelot
komety – jest zjawiskiem nieuchwytnym, przemijającym i pięknym. Przeżyć życie i nie widzieć Teatru S… to
jak żyjąc po drugiej stronie Księżyca
nigdy nie oglądać Słońca. Można…
ale czy warto? Każda scena to osobny
wiersz, a wszystkie razem składają
się na spójną całość, na tomik „Życie”. Tutaj... wszystko, co niemożliwe, jest możliwe.
Przybysze z całego świata /a są to
znawcy kultury/ podkreślają, że Teatr S tworzy sztukę ulotną i niepowtarzalną o wymiarze globalnym.
I nie rozumieją - jak to możliwe, że
niezauważoną przez nas samych, że
my, Polacy pozostajemy tak obojętni
na fenomen Teatru S. Co można im
odpowiedzieć? Wstyd przyznać, że
powiedzenie „cudze chwalicie swego
nie znacie” jest u nas wiecznie żywe.
Smutne to i prawdziwe. Ale… czy
tak być musi? Wystarczy, że ludzie
tu żyjący docenią fakt, iż Teatr S jest
najlepszym ambasadorem miasta, że
nikt lepiej nie promuje.
Ziom Ziomkowski
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40. Plebiscyt na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyńskiej w roku 2018

Wyjątkowo uroczystą oprawę miało
ogłoszenie wyników 40. Plebiscytu
na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyńskiej w 2018 roku. Po raz drugi gala
zorganizowana została w Filharmonii Folkloru Polskiego. Przybyli na
nią kandydaci walczący o miano najlepszego sportowca ubiegłego roku,
ich rodziny i znajomi, trenerzy oraz
działacze sportowi, zaproszeni goście z władzami samorządowymi
i radnymi oraz wielu mieszkańców
Zbąszynia. Uroczystość prowadzili
Justyna Chojnacka i Mateusz Basiński.
Po powitaniu zgromadzonych gości
przybliżona została historia imprezy
oraz zasady plebiscytu. W tegorocznej edycji zgłoszone zostały 22 kandydatury, wydano 130 kuponów do
głosowania, z których wypełnionych
zwrócono 89. Na ich podstawie Kapituła Plebiscytu w składzie Małgorzata Kozłowska, Przemysław Borkowski i Michał Dominik dokonała
podsumowania wyników.
O miano najlepszego sportowca
walczyło ponad dwudziestu przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych, którzy w swoich dziedzinach
osiągnęli znaczące sukcesy reprezentując Zbąszyń na sportowych arenach w kraju oraz poza jego granicami. Reprezentowali następujące

dyscypliny: piłkę nożną, boks, biegi,
piłkę siatkową halową i plażową,
unihokej, lekką atletykę, szachy, żeglarstwo.
W pierwszej kolejności wyróżnienia z rąk członków Kapituły w
postaci pamiątkowego dyplomu
i róży odebrali wszyscy kandydujący
w plebiscycie: Anna Borkowska, Jakub Borkowski, Krzysztof Fleischer,
Nikodem Kamrowski, Adrian Kozłowicz, Dariusz Kuberski, Aleksandra Kubiak, Maciej Kubiak, Adam
Kuczyński i Andrzej Borowiak, Jakub Hajduk, Magdalena Marek, Julia Muchajer, Roksana Nowak, Anna
Siedlarz, Joanna Szelzchen, Klaudia
Szelzchen, Marian Tobys i Mateusz
Tobys, Patrycja Wachowska, Nadia
Witkiewicz, Mikołaja Włodarek, Jakub Wośkowiak, Natalia Żybura.
W kolejnej części uroczystości wręczone zostały nagrody pozaregulaminowe. Przedstawiciele Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół nagrodzili
najmłodszego uczestnika plebiscytu
– Nadię Witkiewicz. Alicja Konieczek wyróżniona została za wybitne
osiągnięcia sportowe. Drużyna kobiet PKS MOS Zbąszyń otrzymała koszulki za zdobycie brązowego
medalu Mistrzostw Polski Ekstraligi
Unihokeja, okolicznościowa statuetka powędrowała do trenera drużyny

Marcina Hoffmanna. Nowością było
nagrodzenie jednostki, stowarzyszenia lub organizacji, która nie jest
bezpośrednio związana ze sportem,
jednak regularnie włącza się w organizację życia rekreacyjnego Zbąszynia. W tym roku wyróżnienie powędrowało do Biblioteki Publicznej
w Zbąszyniu.
Ważnym momentem w kategorii
nagród specjalnych było podziękowanie za wspieranie i otwartość na
sportowe inicjatywy w naszym mieście. W roku 2018 mecenatem sportu
uznana została firma SKPD Szymon
Kwaśnik. Dziękujemy za przychylność z jaką spotykają się proponowane przez nas inicjatywy. Bez
wsparcia i współpracy z lokalnymi
przedsiębiorstwami trudno byłoby je
realizować. Lokalny biznes i finansowe wsparcie życzliwych sponsorów
to szansa na podejmowanie działań
propagujących aktywność fizyczną.
Raz jeszcze dziękujemy wszystkim
sponsorom, którzy przychylnie traktują nasze inicjatywy.
Tradycyjnie w ramach plebiscytu
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji we współpracy
ze Zbąszyńską Telewizją Kablową
przeprowadziło dodatkowe głosowanie czyli wybór sportowca ziemi zbąszyńskiej głosami kibiców- miesz-
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kańców. Każdy mógł zagłosować
na sportowca poprzez wypełnienie
kuponu i umieszczenie go w przygotowanych urnach rozstawionych
w wyznaczonych punktach Zbąszynia. Laureatem głosowania kibiców
i mieszkańców został Adrian Kozłowicz.
Najważniejszą częścią gali była
dekoracja dziesiątki laureatów spośród wszystkich kandydujących w
40. Plebiscycie. Każdy z finalistów
przy fortepianowym akompaniamencie Marcina Klorka oraz brawach zgromadzonej publiczności
otrzymał pamiątkową statuetkę oraz
dyplom. Dekoracji laureatów dokonywali: Jakub Rutnicki Poseł na
Sejm RP, Andrzej Wilkoński Starosta Nowotomyski, Tomasz Kurasiński Burmistrz Zbąszynia, Marek
Orzechowski Zastępca Burmistrza
Zbąszynia, Krzysztof Piskorski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbąszynia i radni Rady Miejskiej w
Zbąszyniu oraz Tomasz Szczechowicz Dyrektor ZCSTiR.
Emocje sportowe połączone zostały z występami muzycznymi. Uroczystość uświetniły siostry Kozłowskie. Maria i Julia zaprezentowały
się przed publicznością w bardzo
szerokim i urozmaiconym repertuarze różnych wykonawców takich
jak Maryla Rodowicz, Kayah czy
Rihanna.
Gratulujemy wszystkim kandydatom i życzymy osiągania kolejnych
sportowych sukcesów. Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu gali.
Organizatorem Plebiscytu było Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji.
Oto finałowa dziesiątka sportowców 2018 roku:
1. Anna Borkowska
2. Anna Siedlarz
3. Joanna Szelzchen
4. Patrycja Wachowska
5. Aleksandra Kubiak
6. Natalia Żybura
7. Adam Kuczyński,
Andrzej Borowiak
8. Maciej Kubiak
9. Jakub Hajduk
10. Jakub Borkowski

14. Polish Cup 2019
W dniach 1-3 lutego 2019 roku, po
raz kolejny w hali sportowej „Zbąszynianka” odbył się Międzynarodowy Turniej Unihokeja 14. Polish
Cup.
Tym razem, gościliśmy sześć
europejskich drużyn w kategorii
mężczyzn U19 z: Czech, Niemiec,
Norwegii, Danii, Szwajcarii oraz
oczywiście Polski. Turniej odbywał
się równolegle w trzech miastach:
Nowym Tomyślu, Rakoniewicach i
Zbąszyniu.
W pierwszym, piątkowym meczu
w hali „Zbąszynianka” zmierzyli
się Niemcy i Czesi. Nasi południowi sąsiedzi już od pierwszych minut zaprezentowali swoje znakomite
umiejętności. Mecz zakończył się
wynikiem 19:0! Jak widać, Czesi nie
pozwolili sobie na stratę chociażby
jednej bramki. Już w pierwszej tercji
wyszli na ośmiobramkowe prowadzenie. Drużyna Czech już w pierwszym meczu pokazała, że będzie starać się o tytuł mistrza w tym turnieju.
Po 60 minutach meczu nadszedł czas
na rzuty karne, również w tej kwestii,
Niemcy musieli oddać punkty swoim
rywalom i zakończyć mecz bez zdobytych punktów.
W wieczornym meczu lepsza okazała się reprezentacja Szwajcarii,
pokonując drużynę Norwegii 5:3. W
pierwszej tercji żadna z drużyn nie
odpuszczała, padła bramka za bramką. Po 20 minutach mieliśmy remis
1:1. W następnych 20 minutach gry,
lepsi okazali się jednak zawodnicy
ze Szwajcarii, zdobywając kolejne
dwie bramki, kończąc drugą tercję z
wynikiem 3:1. Ostatnie minuty meczu były najbardziej emocjonujące,
Norwedzy nie dawali za wygraną. Po
przerwie strzelili kolejne dwie bramki, jednak Szwajcarzy ponownie
zapewnili sobie przewagę, również
strzelając kolejne dwie bramki. Reprezentacja Norwegii mogła cieszyć
się ze zdobytych punktów za rzuty
karne.
W sobotę rano trybuny zapełnione,
czekając na mecz naszej Reprezentacji w starciu z reprezentacją Czech.
Pierwszym golem w meczu mogli

pochwalić się Polacy, jednak szybko
padła wyrównująca bramka dla Czechów na 1:1. Pierwsza tercja meczu
była mocno zacięta, przed pierwszą
przerwą na tablicy wyników widniał
wynik 3:2 dla naszych południowych
sąsiadów. Niestety następne tercje
nie były już dla nas tak korzystne
(4:1, 5:0). Kibice zgromadzeni w
„Zbąszyniance”, wśród nich wielu
rodziców naszych reprezentantów
oraz oglądający transmisję na żywo
nie mogli z pewnością narzekać na
brak emocji. Widzowie mogli zobaczyć wiele ciekawych akcji i zagrań oraz interwencji bramkarskich.
Końcowy wynik (12:3) nie zadowalał polskich kibiców, ale do samego
końca mocno dopingowali naszych
zawodników.
W przedostatnim pojedynku zmierzyły się zespoły ze Szwajcarii i Niemiec. Szwajcarzy już w pierwszych
chwilach meczu pokazali, że nie są
łatwymi przeciwnikami. Kontrolowali rywali przez cały pojedynek
pokonując ostatecznie Niemców
7:3. Tym wynikiem zapewnili sobie
wysokie miejsce w rankingu całego
turnieju. Był to kolejny interesujący
pojedynek, który dostarczył wielu
emocji kibicom. Po końcowej syrenie nadszedł czas na rzuty karne,
zespół ze Szwajcarii okazał się tylko
minimalnie lepszy od naszych zachodnich sąsiadów, zwyciężając 2:1.
W sobotę można było również wziąć
udział w inicjatywie DKMS. Pani
Joanna Gajdecka przygotowała po
raz kolejny akcję dla chętnych, którzy chcieliby zostać dawcami szpiku.
Każdy mógł zarejestrować się w bazie, która umożliwia choremu otrzymanie bezcennego daru – życia. Hasło „Pomożesz bo możesz-masz to w
genach” zadziałało jeszcze mocniej
niż w ubiegłym roku. Akcja spotkała
się z niesamowitym odzewem, udało
się pobić wcześniejszy rekord. Tym
razem zarejestrowało się kolejnych
czterdziestu potencjalnych dawców.
Dziękujemy w imieniu organizatorów! Pokazaliście wielkie serce i
chęć niesienia pomocy innym.
W niedzielę 3 lutego o godzinie
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10:00 mogliśmy oglądać ostatni już
mecz 14. Polish Cup w hali sportowej „Zbąszynianka”. Kolejny raz kibice oglądali zmagania reprezentacji
Niemiec, jednak tym razem rywalami byli zawodnicy z Danii. Duńczycy do pierwszej przerwy prowadzili
z Niemcami 2:0, w drugiej tercji role
się odwróciły i niemieccy zawodnicy doprowadzili do remisu, jednak
nie udało się wygrać z reprezentacją
Danii, która pokonała Niemców 3:2.
Takim samym wynikiem zakończyły się rzuty karne, które zapewniły
Duńczykom kolejny punkt.
Po zakończeniu spotkania poza
nagrodami dla najlepszych zawodników obydwu drużyn, zespoły Danii i Niemiec, ich sztaby trenerskie
otrzymali pamiątkowe medale z rąk
Tomasza Kurasińskiego Burmistrza
Zbąszynia i Krzysztofa Piskorskiego
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Nagrodzeni zostali również sędziowie ostatniego spotkania rozgrywanego w Zbąszyniu.
Po wręczeniu nagród rozstrzygnięty został tradycyjnie rozgrywany
podczas turnieju Konkurs Kibica.
Poziom przygotowania grup uczestniczących w konkursie był bardzo
wysoki, o poszczególnych miejscach
decydowały niuanse. Uwzględniając

wyrównany poziom uczestników,
komisja postanowiła przyznać, poza
pierwszym miejscem, trzy nagrody
dla klas, które wzięły udział w zabawie. Pierwsze miejsce zajęła grupa
kibicująca reprezentacji Polski. Kolejne równorzędne nagrody otrzymały dwie grupy kibicujące reprezentacji Niemiec. Na kolejnym miejscu,
również dwie grupy, dopingujące
Szwajcarię. Wyróżnienia otrzymały także grupy wspierające zespoły:
Niemiec, Czech, Norwegii i Danii.
Gratulujemy nagrodzonym i liczymy
na Wasz udział w kolejnych edycjach
konkursu. Wasza obecność i doping
były jak zawsze miłym zaskoczeniem dla wszystkich zawodników,
szczególnie dla tych pierwszy raz
goszczących w Zbąszyniu. Słowa
podziękowania kierujemy do dyrektorów placówek oświatowych,
które wzięły udział w organizowanym konkursie oraz opiekunów grup
z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
w Chrośnicy, Nądni, Przyprostyni
oraz Zbąszyniu.
Osobne słowa podziękowań należą
się naszym zespołom artystycznym,
bez których meczowe przerwy nie
byłyby tak atrakcyjne dla kibiców.
Jak zwykle na wysokości zadania
stanęły opiekunki, Regina Gołek, Jo-

lanta Borkowska oraz Renata Śron,
które zadbały o przygotowanie zespołów tanecznych występujących w
trakcie turnieju.
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” pomagając
w przygotowaniach i sprawnym
przeprowadzeniu turnieju. Dziękujemy Kubie Borkowskiemu - TV Borek i Panu Radkowi Bocianowi oraz
wszystkim wolontariuszom, bez których impreza nie mogłaby się udać.
Wasza pomoc i zaangażowanie pozwoliły kolejny raz na organizację
wydarzenia, które będzie mile wspominane przez uczestników turnieju
oraz ich kibiców, którzy również odwiedzili Zbąszyń. Nie zapominamy
oczywiście o kibicach, którzy wypełniali trybuny na każdym meczu.
Cieszymy się, że kolejny raz byliście z uczestnikami turnieju, mamy
nadzieję, że będziecie na kolejnych
unihokejowych imprezach w Zbąszyniu. Raz jeszcze dla wszystkich
- dziękujemy!
Organizatorami 14. Polish Cup
2019 był Polski Związek Unihokeja i Zbąszyńskie Centrum Sportu,
Turystyk i Rekreacji.
Monika Lehmann

Sukces bokserów na Mistrzostwach Polski w Grudziądzu
W Grudziądzu w dniach od 25 do
30 marca 2019 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek – Seniorek
w Boksie Olimpijskim. Zbąszyński
klub reprezentowała Natalia Żybura z
trenerem Michałem Dominikiem. Natalia dotarła do półfinału zdobywając
brązowy medal. Po zaciętym pojedynku Zbąszynianka uległa zawodniczce
Żoliborskiej Szkoły Boksu - Oliwi
Toboreiz, aktualnej mistrzyni Europy.
Pięściarze Obry uczestniczyli również w Mistrzostwach Okręgu Wielkopolski Kadetów - Juniorów w Boksie w Kazimierzu Biskupim w dniach
od 22 do 24 lutego 2019 roku. Złoty
medal w kategorii kadet zdobył Nikodem Kamrowski, brązowy medal
w tej samej kategorii Mateusz Żybura. Obaj zawodnicy trenują pod czujnym okiem Michała Dominika.
Mateusz Basiński
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14. Turniej Piłkarskich Trójek Rodzinnych
W sobotę, 16 marca w hali sportowe „Zbąszynianka” rozegrany został 14. Turniej Piłkarskich Trójek
Rodzinnych. A to za sprawą aż 29
familijnych drużyn piłkarskich, które postanowiły ten weekend spędzić
aktywnie, przy zdrowej rywalizacji
i wspaniałej zabawie.
Otwarcia turnieju oraz powitania
wszystkich uczestników dokonał
Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji Tomasz
Szczechowicz.
Łącznie 128 zawodników (27
w grupie zaawansowanej i 101 w grupie niezaawansowanej) rozegrało 78
spotkań (15 w grupie zaawansowanej
i 63 w grupie niezaawansowanej).
Zgłoszone drużyny rywalizowały ze
sobą w dwóch kategoriach: zaawansowanej i niezaawansowanej. Do grupy
zaawansowanej ostatecznie zgłosiło
się 6 drużyn. Po rozegraniu wszyst-

kich pojedynków, systemem każdy
z każdym, rodzina Borkowskich po
raz siódmy zwyciężyła w Turnieju
Piłkarskich Trójek Rodzinnych, mając na swoim koncie cztery wygrane spotkania i jeden remis. Drugie
miejsce zajęła rodzina Adamczak. Na
trzecim miejscu znalazła się rodzina
Skrzypczak, wygrywając trzy mecze.
Chęć gry w kategorii niezaawansowanej wyraziło aż 23 zespołów.
Drużyny zostały podzielone na cztery
oznaczone kolorami podgrupy, również grając systemem każdy z każdym. Po rundzie zasadniczej dwie
drużyny z każdej podgrupy przechodziły do rozgrywek ćwierćfinałowych. Na tym etapie spotkały się
rodziny Krzyżańscy – Kosowscy (1;1
[2:3]), Wittke –Szarata (0:2), Fleischer – Brandebura (2:1), Marchlewscy – Jagodzińscy (2:1). W meczach
półfinałowych zmierzyły sie rodziny:

Fleischer – Kosowscy, w tym meczu
lepsza okazała się rodzina Fleischer
(2:0), natomiast w drugim meczu półfinałowym rodzina Marchlewskich
pokonała rodzinę Szarata (1:0).
W meczu o miejsce trzecie rywalizowały drużyny Szarata-Kosowscy
(1:0).
Wielki finał rozegrany został pomiędzy rodzinami Fleischer-Marchlewscy. Mecz o miejsce pierwsze
był bardzo wyrównany, jednak ostatecznie rodzina Marchlewskich pokonała rodzinę Fleischer wynikiem 3:2.
Przedstawiamy kolejność końcową w
poszczególnych kategoriach:
Grupa zaawansowana:
1. Rodzina Borkowskich,
2. Rodzina Adamczak ,
3. Rodzina Skrzypczak ,
4. Rodzina Tomaszewscy.
Grupa niezaawansowana:
1. Rodzina Marchlewscy,
2. Rodzina Fleischer,
3. Rodzina Szarata,
4. Rodzina Kosowscy.
W grupie niezaawansowanej zagrały
również rodziny: Siedlarz/Woźniak,
Stryczke, Królikowscy, Mańkowscy, Gassem/Kleszka, Śmierzchała,
Korcz, Wawrzyńscy, Grabia, Kwaśnik/Wójciccy, Kromscy, Drzewiecki, Rychter, Korbanek, Dudek.
Do grupy zaawansowanej zgłosiły sie także rodziny Tomaszewscy,
Frasz/Nowak i Maciejewscy/Piter.
Zespoły, które zająły miejsca I-III
otrzymały statuetki i medale. Dodatkowo wszyscy uczestnicy dostali dyplomy. Wyróżnieni zostali najmłodsi
uczestnicy zawodów, Martyna Warzyńska (2016) i Olaf Szutta(2015).
W tym roku zorganizowany został
konkurs dla najlepiej kibicującej rodziny. Ostatecznie nagrodę w postaci
darmowego rejsu Łodzią „Błędna”
otrzymały dwie rodziny!
Organizatorami 14. Turnieju Piłkarskich Trójek Rodzinnych byli:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Uczniowski
Klub Sportowy „OLIMPUS”.
Monika Lehmamnn

