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Zapraszam do lektury
Miesięcznik „Zbąszynianin” przez kilkanaście lat był 
naszym lokalnym pismem, powstałym z ogromnego 
zapotrzebowania na wiadomości lokalne. 
Miesięcznik stanowił przez lata jeden z elementów 
naszej kulturowej tożsamości. Biorąc powyższe pod 
uwagę, postanowiłem wznowić wydawanie 
„Zbąszynianina”, jako kwartalnika. Jednocześnie 
zapraszam mieszkańców gminy do wyrażania swoich 
opinii oraz współtworzenia pisma.
                  Burmistrz  Zbąszynia Tomasz Kurasiński

Pięć lat temu ukazał się ostatni numer 
miesięcznika „Zbąszynianin”, którego 
wydawcą by ła  Spółdz ie ln ia  Te le -
komunikacyjna w Zbąszyniu. Spółka 
przygotowywała się do uruchomienia 
programu lokalnego Zbąszyńskiej Telewizji 
Kablowej, więc wydawanie gazety zeszło na 
dalszy plan. „Zbąszynianin” był bez wątpienia 
najbardziej poczytnym miesięcznikiem gminy 
Zbąszyń. Od maja 1996 roku, również w 
sąsiednim Zbąszynku. Pierwszym wydawcą 
gazety było Zbąszyńskie Towarzystwo 
Naukowo – Kulturalne, którego siedziba 
mieściła się w Urzędzie Miasta i Gminy 
Zbąszyń. Ojcami pisma są Eugeniusz Kurzawa 
– pierwszy redaktor naczelny i Zenon 
Matuszewski prezes wymienionego towarzy-
stwa i autor winiety tytułowej. Obaj pochodzą 
ze Zbąszynia, wcześniej wspólnie wydawali 
zeszyty historyczne pt. „Szkice Nadobrza-
ńskie”. Pierwszym dokumentem potwierdza-
jącym powstanie miesięcznika jest zaświa-
dczenie o rejestracji czasopisma z 4 listopada 
1989 roku, wydane przez Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie. 

         dokończenie na str. 2

Powrót „Zbąszynianina” 

W numerze:

• Gminne inwestycje. Programy pomocowe 
dla Zbąszynian Str. 3

• Żegluga śródlądowa na jeziorze Błędno.
Spływy rybackie  Str. 4 

• Rada Miasta i Gminy Zbąszyń 
w kadencji 2010 – 2014 Str. 5

• Wykaz sołtysów w kadencji 
2011 – 2015 Str. 6

• Z czym do urzędu 
– referaty UMiG Zbąszyń Str. 7–9

• Sportowe odrodzenie, podsumowanie 
4 letniej działalności dyrektora 
Zbąszyńskiego Centrum Sportu Str. 11

• Alicja Konieczek mistrzynią Polski Str. 12

Trzeci numer Zbąszynianina z 1991 roku
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Żegluga śródlądowa 
na jeziorze Błędno
Dwunastoosobowa łódź jest już gotowa do 
zabrania pierwszych turystów w rejs po 
jeziorze Błędno. 
Wycieczkowe rejsy po jeziorze Błędno w 
Zbąszyniu to niespotykana atrakcja turystyczna, 
której nie ma w promieniu stu kilometrów. 
Orga-nizatorem kilkugodzinnych wycieczek 
będzie Zbąszyńskie Centrum Sportu, Rekreacji i 
Turystyki. 

   dokończenie na str. 4

Łódź po liftingu czeka już na pierwszych amatorów 
wodnych wycieczek 



współpracowników pojawiła się Małgorzata 
Czyczerska ze Zbąszynka. W lipcu 1999 roku 
zbąszyńską siedzibę gazety przeniesiono do 
wynajmowanych przez Spółdzielnie Telekomu-
nikacyjną pomieszczeń w budynku przy ul. 
Senatorskiej 34. Trzy lata później zmienił się redaktor 
naczelny, którym została Małgorzata Nowak. J. Jano-
wski nadal współpracował z gazetą, publikując w niej 
swoje artykuły. We wrześniu 2003 roku po raz kolejny 
uległa zmianie siedziba redakcji, która została 
przeniesiona do budynku administracyjnego 
spółdzielni, przy ulicy Dowbor – Muśnickiego. 

Koniec współpracy z samorządem gminy Zbąszyń 
„Zbąszynianin” był zawsze pismem niezależnym, 
niestroniącym od konstruktywnej krytyki wobec 
władz lokalnych. Nowe władze Zbąszynia, które 
zostały wybrane w 1998 roku, postanowiły 
z rezygnować  ze  wspó łp racy  z  redakc ją  
„Zbąszynianina”. W czerwcu 2001 roku ukazały się w 
gazecie ostatnie wiadomości samorządowe z UM 
Zbąszyń. Jednak sąsiedni urząd w Zbąszynku nadal 
wspierał pismo finansowo, za co część stron 
miesięcznika była informatorem samorządowym. 
Władze Zbąszynia zdecydowały się na wydawanie 
własnego kwartalnika pt. „Wokół Błędna”, który 
ukazywał się do 2010 roku. Po 2000 roku ilość osób 
współredagujących i współpracujących zaczęła 
systematycznie maleć. Miesięcznik był wydawany 
g łównie s i łami  pracowników Spółdz ie ln i  
Telekomunikacyjnej. Na łamach Zbąszynianina 
pojawiają się też teksty Agnieszki Kmak, Waldemara 
Chwałkowskiego, Karoliny Skrzypczak i Ludwiki 
Zięby. Ostatni numer Zbąszynianina trafił do rąk 
czytelników w lipcu 2006 roku. Spółdzielnia 
Telekomunikacyjna przygotowywała się do 
uruchomienia Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej, która 
posiada własny cotygodniowy serwis informacyjny. 
Obecny burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński, 
postanowił zrezygnować z wydawania kwartalnika 
„Wokół Błędna”,  który został  zastąpiony 
reaktywowanym „Zbąszynianinem”. 
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Lokalne pismo obywatelskie – powstało w 1989 roku
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Powrót „Zbąszynianina”
Zbąszynian był w pełni niezależnym pismem, 
powstałym tuż po objęciu władzy w Polsce przez 
obóz postsolidarnościowy. 
Podstawowym zakresem tematycznym czasopisma 
była publicystyka społeczno – kulturalna, sprawy 
bieżące, historia, kultura, folklor regionu Zbąszynia i 
okolic. Jednak w pierwszych numerach, ze względu 
na zapotrzebowanie, górowała tematyka historyczna 
(publikowano kalendarium wydarzeń z historii 
miasta). Redakcja pisma, skład jak i druk, odbywały się 
w Białymstoku. 
Twórcy  pisma zamierzali zainspirować swoich krajan 
do samodzielnego wydawania gazety, by nie być jego 
jedynymi autorami. Mimo wstępnych założeń, 
miesięcznik ukazywał się nieregularnie. W latach 
1989 – 1991 ukazało się pięć numerów. Ostatni 
zbąszyński miesięcznik trafił do czytelników w marcu 
1991 roku. Przez kolejne cztery lata nie było chętnych 
do wydawania pisma. W czerwcu 1994 roku 
Zbąszyńskie Towarzystwo Naukowo – Kulturalne 
zostało wykreślone z rejestru stowarzyszeń. 

Zewnętrzna inicjatywa
Pomysł na reaktywowanie pisma zrodził się podczas 
przygotowań pierwszego Zjazdu Zbąszynian, który 
odbył się 24-25 czerwca 1995 roku. Z okazji zjazdu, 
już w maju 1995 roku, wydano okolicznościową 
jednodniówkę pt. „Zbąszynianin”, która była szóstym 
wydaniem tej gazety. W piśmie przewodnim, 
zamieszczonym na pierwszej stronie, redakcja 
wskazuje, że sponsorem miesięcznikiem będzie 
Urząd Gminy i Miasta Zbąszyń, a edytorem 
„Collegium Zbąsinensis” - nieformalna grupa osób w 
różnym stopniu związanych ze Zbąszyniem. Pismo 
zaczęło się ukazywać w regularnych, miesięcznych 
odstępach. Redakcja mieściła się w Zbąszyńskim 
Ośrodku Kultury. Skład i druk wspomnianej 
jednodniówki zlecono Zakładowi Poligrafii „U Lecha” 
w Zielonej Górze. Kilka numerów gazety 
wydrukowano w drukarni „Stach” w Zbąszyniu. 
Jednak numer wrześniowy z 1996 roku znowu został 
przygotowany w Zielonej Górze. Wówczas redakcją 
„Zbąszynianina” zajmowali się Jerzy Jańczak, Robert 
Kamiński i Witold Silski. Wśród współpracowników 
pojawili się Marian Andrzejak i Marek Banach. W 
styczniu 1996 roku dołączył Jan Janowski. 

„Zbąszynianin” w Zbąszynku
Po roku od momentu reaktywowania „Zbąszy-
nianina”, redakcja tego pisma postanowiła rozszerzyć 
zasięg na teren gminy Zbąszynek. Na pierwszej 
stronie pojawił się wówczas tekst pt. „Witamy 
sąsiadów”, w którym wymieniono najważniejsze 
cechy wspólne obu gmin. Zbąszyneccy redaktorzy 
posiadali swoją siedzibę redakcyjną w Urzędzie 
Miejskim Zbąszynka. W 1998 roku przenieśli się do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sportowej 1. 
Poszerzył się też skład redakcyjny miesięcznika, który 
zasilili m.in. mieszkańcy gminy Zbąszynek. 
Redaktorem naczelnym pisma został Andrzej Klenka. 
Do grona współredagujących dołączyli Dariusz 
Drosik, Krzysztof Krzywak, Michalina Sawicka i 
Katarzyna Żytyńska. Zwiększyła się też ilość 
współpracowników. Na łamach pisma pojawiały się 
teksty Henryka Gierałtowskiego z Kościana, Piotra 
Lichtarowicza, Stanisława Łuczaka, Stanisława 
Olejniczaka z Poznania. Grafiką od początku 
reaktywowania zajmował się Krzysztof Rożek. 

W 1995 roku do reaktywacji miesięcznika 
przyczynili się byli mieszkańcy Zbąszynia

Historia

Systematycznie rósł nakład miesięcznika, który sięgał 
1600 egzemplarzy. Na ostatniej stronie ukazywały 
się felietony Eugeniusza Kurzawy, założyciela i 
pierwszego redaktora naczelnego „Zbąszynianinaę. 
Rodowity zbąszynianin co miesiąc dzielił się z 
czytelnikami swoimi spostrzeżeniami „Zza rogatek”. 
Czasy pana Jana
W styczniowej stopce redakcyjnej z 1997 roku 
pojawiła się informacja, że Jan Janowski został p.o. 
redaktora naczelnego, który postanowił uaktualnić 
dane rejestrowe gazety występując z wnioskiem do 
Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Wówczas 
siedzibę zbąszyńskiej redakcji przeniesiono do 
Biblioteki Miejsko – Gminnej w Zbąszyniu. Nakład 
pisma wahał się od 1400 do 1600 egzemplarzy a 
objętość wynosiła 24 strony. W numerach 
świątecznych i okolicznościowych, objętość gazety 
ulegała podwojeniu. Wówczas do grona 
współpracowników dołączyli Katarzyna i Piotr 
Maksymczak z Zielonej Góry, Krzysztof Pijanowski i 
Jerzy Skrzypczak ze Zbąszynka. W lipcowym  
numerze z 1997 roku, pojawiła się informacja, że 
„Zbąszynianina” można znaleźć w ...internecie. Na 
tamte czasy to była zupełna nowość, jeśli chodzi o 
przekaz informacji. Zamieszczenie artykułów w 
internecie było możliwe dzięki nowemu wydawcy, 
którym od kwietnia została Spółdzielnia 
Telekomunikacyjna w Zbąszyniu.  

Spółdzielnia Telekomunikacyjna wydawcą 
„Zbąszynianina” 
Do połowy 1999 roku w stopce redakcyjnej cały czas 
brakowało jednoznacznej informacji, kto jest 
wydawcą gazety. Podawano jedynie, że opiekę 
edytorską spełnia wspomniane Collegium 
Zbąsinensis. Jednak jak wynikało z akt, nowym 
wydawcą Zbąszynianina od kwietniu 1997 roku była 
Spółdzielnia Telekomunikacyjna w Zbąszyniu, której 
prezesem był ówczesny burmistrz Zbąszynia 
Romuald Szczepaniak. Wspomniani założyciele 
przekazali miesięcznik spółdzielni, która 
zobowiązała się, że nie będzie dokonywać żadnych 
zmian graficznych, tematycznych czy też 
częstotliwości ukazywania się gazety. Od tego 
momentu losy gazety zostały związane z 
działalnością gospodarczą miejscowego operatora 
sieci telefonicznej. Oprócz wspomnianych wieści 
urzędowych ze Zbąszynka, w gazecie zamieszczano 
również informacje z działalności samorządu gminy 
Zbąszyń. Pismo w 1/3 było finansowane przez 
wspomniane samorządy gminne. 
 W listopadzie 1997 roku do grona współpra-
cowników dołączyła Małgorzata Nowak i Piotr 
Skrzypczak ze Zbąszynia. Jako, że „Zbąszynianin” 
starał się być pismem obywatelskim, stąd też kto 
tylko czuł się na siłach, mógł w nim zamieszczać 
swoje artykuły. W 1998 roku J. Janowski został już 
pełnoprawnym redaktorem naczelnym. Do grona 
współredagujących dołączyły Katarzyna Kutzmann – 
Solarek, Małgorzata Nowak i Agnieszka Piątkowska. 
W grupie współpracowników pojawili się Jolanta 
Bajor, Wacław Czuchwicki, Lidia Hudak, Roman 
Hudak, Apolonia Ignaszak, Danuta Kortus, Barbara 
Kostyra, Bożena Piątkowska i Lubomira Zaleska. W 
tym też roku miesięcznik posiadał już tylko 
dofinansowanie z samorządu lokalnego Zbąszynka. 
Od styczniu 1999 roku współredagujących 
wspomagała Agnieszka Stachecka. Wśród 



oczyszczalni z terenów wokół dworca kolejowego 
oraz os. Kawczyńskie. 
Nowe boiska w Nądni, Łomnicy i Przyprostyni
W roku 2012 pojawią się też nowe boiska piłkarskie 
w Nądni, Łomnicy i Przyprostyni oraz 
przebudowana sala wiejskiej w Nowej Wsi Zbąskiej 

i wyremontowana w Przyprostynii. Trawiaste 
nawierzchnie będą posiadały nawodnienia z 
własnymi ujęciami, oświetleniem i ogrodzeniem. 
Cieplej w szkołach i przedszkolu
Kolejnym tegorocznym zadaniem będzie 
termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w gminie Zbąszyń. Ocieplone zostanie 
przedszkole w Zbąszyniu oraz budynek Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Chrośnicy, na które 
gmina uzyskała 950 tys zł dofinansowania. 
Aktualnie trwa rozszerzanie zakresu rzeczowego, 
polegającego na zmianie funkcjonalności budynku 
w Chrośnicy, po akceptacji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu 
zostanie rozpoczęta procedura przetargowa. W 
ramach zadania obok termomodernizacji  
planowana jest rozbudowa klatki i wydzielenie 
dodatkowych pomieszczeń. 
Nowe nawierzchnie dróg w Nowym Dworze i 
Perzynach
Kończą się przygotowania do ogłoszenia remontu 
drogi z Nowego Dworu do Wierzchaczewa. Na to 
zadanie gmina otrzymała wsparcie z rządowego 
programu budowy dróg tzw. Schetynówki. Z uwagi 
na fatalny stan drogi do Perzyn, odstąpiono od 
łatania wyrw i zdecydowano się na kompleksową 
naprawę ok. 260 metrowego odcinka drogi, a 
docelowo w ciągu najbliższych 2 lat ma być 
ukończony cały odcinek do ronda.

                Kamil Sieratowski 

3Inwestycje

Przybywa nowych, bezpiecznych miejsc do 

zabawy dla najmłodszych mieszkańców gminy 

Zbąszyń. 

Jeszcze w ubiegłym roku, na terenie gminy Zbąszyń 

istniały tylko trzy nowe place zabaw w Przyprostyni 

przy boisku, Strzyżewie i na plaży miejskiej 

„Łazienki”. Obecnie działają kolejne trzy w 

Nowym Dworze, Nądni i Nowej Wsi. W sprawę 

budowy placów zabaw w mieście postanowiły się 

zaangażować nowe radne Barbara Szajek i Anna 

Kostyra. Już trwają konsultacje z mieszkańcami w 

celu zbiórki kwoty pieniędzy, który stanowiłaby 25 

procent kosztów danego zadania. Reszta 

pochodzić będzie z funduszy unijnych 

przyznawanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania Regionu Kozła. Pierwszy plac zabaw 

powstanie na terenie osiedla Kawczyńskie, drugi 

przy ul. Ogrodowej za liceum. Razem z 

huśtawkami i zjeżdżalniami, nastąpi też 

zagospodarowanie terenu łącznie z nasadzeniami 

zieleni. 

Plac zabaw z Nivea
Pojawiła się też możliwość otrzymania placu 

zabaw, jako prezentu na stulecie firmy Nivea. 

Znana firma kosmetyczna funduje setkę placów 

zabaw w całej Polsce. - Warunek dla gmin, 

chcących pozyskać fundusze na ten cel jest jeden – 

wyjaśnia Kamil Sieratowski kierownik Referatu 

Funduszy Pomocowych i  Infrastruktury 

Technicznej Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu - 

Należy codziennie oddać jeden głos na lokalizację 

np. w Zbąszyniu. Konkurs jest ogólnopolski, 

głosowanie odbywa się na stronach internetowych. 

Wszystko zależy od aktywności danych 

społeczności, które wykażą się zaangażowaniem 

podczas głosowania. Szczegóły znajdują się na 

http://100latnivea.pl/glosowanie. Liczymy na 

wsparcie inicjatywy ze strony naszych 

mieszkańców. Rozważa się lokalizację plac zabaw, 

przy ul. 17 Stycznia nr 27 lub obok kortów 

tenisowych naprzeciwko biblioteki.
Prezenty od Muszkieterów
Już drugi rok działa w Zbąszyniu market 

Intermarche. Wspomniana sieć handlowa również 

funduje place zabaw. Wstępne rozmowy w tej 

sprawie już się odbyły.

Nowe place zabaw

Plac zabaw w Nądni powstał przy boisku

W Nowym Dworze miejsce do zabawy 
zlokalizowano w miejscowym parku

Ruszają długo oczekiwane inwestycje
Stadion już jest gotowy. Gmina Zbąszyń czeka 
na wykonawców kontenerowego zaplecza 
sanitarno – socjalnego. 
Docelowo przy stadionie powstanie budynek 
murowany, jednak z uwagi na wiele rozpoczętych 
inwestycji obecnie nie można sobie na to 
pozwolić. Powstanie też droga dojazdowa z kostki 
brukowej, a w dalszym etapie zatoczka dla 
autobusów. Gmina zamierza też utwardzić drogę 
do kempingu i hotelu w parku miejskim. Koszty tej 
inwestycji zostaną w znacznym stopniu 
sfinansowane z funduszów unijnych, m.in. 
poprzez Lokalną Grupę Rybacką Obra – Warta. 
Ścieżką z Nądni do Zbąszynia
Rozpoczęła się długo zapowiadana i oczekiwana 
budowa ścieżki rowerowej. Szlak rowerowy 
zaczyna się kilkaset metrów przed granicą z gminą 
Zbąszynek, przy drodze wojewódzkiej pomiędzy 
Nądnią a Chlastawą. Ścieżką będzie można 
dojechać przez Nądnię, obok kopalni kredy do 

Promenady i dalej do Łazieniek. Blisko 
czterokilometrowy odcinek zostanie utwardzony 
bezfazową kostką brukową. Dzięki precyzyjnej 
procedurze przetargowej udało się uzyskać 40 
procent oszczędności, wobec kwoty zaplano-
wanej na tą inwestycję. Przetarg wygrała 
miejscowa firma Keno – Eko. Ułożenie ścieżki o 
długości 3,86 km i szerokości ok. 2-3 metrów, 
będzie kosztowało 1,2 mln zł. Budowa drogi dla 
rowerów zakończy się 20 października, z kolei 
skateparku pod koniec listopada. 
Sanitarne wykopy
Rozpoczyna się również budowa kanalizacji w 
Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej. Gmina ogłosiła 
już przetarg na kolejne nitki sieci w Nądni i w 
Zbąszyniu. Do 2013 roku ścieki popłyną do 

Ścieżka rowerowa z Nądni do Zbąszynia, będzie 
przebiegała przez bardzo malownicze tereny 
nad brzegiem jeziora Błędno

We wrześniu zaplanowano oficjalne otwarcie 
nowego stadionu 

Wojewódzki Urząd Pracy w Pozna-niu przyznał gminie 
Zbąszyń 221511 zł dotacji, na realizację projektu pt. 
„Na dobry początek w drodze ku dorosłości”. 
Uczniowie szkół podstawowych w Chrośnicy, Łomnicy, 
Nądni, Przyprostyni i Zbąszyniu wezmą udział w 
dodatkowe zajęciach wspierające indywidualizację 
procesu dydaktycznego. Zakres tematyczny będzie 
uzależniony od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – 
III. W wymienionych szkołach przeprowadzonych 
będzie 2461 godzin dodatkowych zajęć. W celu 
zapewnienia wysokiej jakości pracy z dziećmi, szkoły 
otrzymają środki finansowe na doposażenie bazy 
dydaktycznej i zakup specja-listycznego sprzętu np. 
oprogramowania, pakietów do diagnozowania, 
korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. 
Powrót do aktywności zawodowej
Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta w partnerstwie z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbąszyniu rozpoczęła 
realizację projektu pn. „Aktywna integracja w gminie 
Zbąszyń” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Oferta skierowana jest do 20 mieszkańców 
gminy nieaktywnych zawodowo, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Ze szkoleń skorzysta 13 

kobiet i siedmiu mężczyzn. W ramach projektu 
zaplanowano kursy zawodowe, szkolenia z zakresu 
przedsiębiorczości, pozyskiwania środków pomocowych i 
informatyki, a także wsparcie psychologa, pedagoga i 
doradcy zawodowego. Zaplanowane działania mają na 
celu poprawę funkcjonowania społecznego uczestnika 
projektu i podniesienie poziomu konkurencyjności na 
rynku pracy. Ze względu na obecność wśród 
beneficjentów siedmiu osób niepełnosprawnych, w 
projekcie znalazły się również elementy aktywizacji 
zdrowotnej, takie jak zajęcia z lekarzem i rehabilitantem. 
Zakończenie planowane jest na grudzień 2011 roku. LGR 
Obra – Warta jest stowarzyszeniem skupiającym 11 gmin z 
województwa wielkopolskiego  i lubuskiego. Dzięki 
zaangażowaniu władz stowarzyszenia, mieszkańcy tego 
obszaru korzystają z szeregu programów pomocowych. 
Jednak największym osiągnięciem jest 
Senior na czasie 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i firma „4system 
Polska” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizować będzie na terenie woj. wielkopolskiego projekt 
szkoleniowy " Senior na czasie", który skierowany jest do 
osób pracujących 45+. W ramach projektu przewidziane 
są szkolenia komputerowe. Szczegółowe informacje 
udzielają pracownicy Referatu Funduszy Pomocowych i 
Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w 
Zbąszyniu. 

Pomoc dla uczniów, wykluczonych 
zawodowo i seniorów 
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Pomysł nie jest nowy
Nieco starsi mieszkańcy Zbąszynia pamiętają czasy 
rejsów wycieczkowych po jeziorze Błędno. Kilka 
wojskowych pontonów spiętych razem tworzyło 
dużą niezatapialną platformę, do 
której przymocowano ławki oraz 
balustrady. Całość pchana była 
przez stary kuter. Wycieczkowa 
platforma kursowała do końca lat 
siedemdzie-siątych. Rejsy miały 
ogromne wzięcie, zwłaszcza 
zakłady pracy organizowały 
w y c i e c z k i  d l a  s w y c h  
pracowników. Wielu z nostalgią 
wspominało tamte czasy. Coraz 
częściej mówiło się o potrzebie 
ożyw ien i a  dużego  ponad  
siedmiusethektarowego akwenu. 
Jednak zawsze na przeszkodzie 
stał brak odpowiedniej kwoty i 
zdecydowania władz lokalnych. 
Obecny burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński 
jako rodowity mieszkaniec tej gminy, postanowił 
wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu. 
- Od pewnego czasu szukałem oferty – przyznaje T. 
Kurasiński – W rejonie Tarnobrzegu postano-wiono 
wprowadzić strefę ciszy na jednym z okolicznych 

zalewów, po którym pływała łódź wycieczkowa. 
Wprowadzone ograniczenie zmusiło właścicieli 
łodzi do jej sprzedaży. Zakup sfinalizowaliśmy po 
połowie ze środków gminnych i centrum sportu.

Morską szalupą po jeziorze
 Łódź z prawie nowym silnikiem kosztowała około 
20 tys. zł. Jest to morska szalupa zaadoptowana do 
żeglugi śródlądowej. Na pokład można zabrać 12 
osób. 
- Planujemy organizowanie planowych rejsów 

według stałego rozkładu – mówi Tomasz 
Szczechowicz dyrektor Zbąszyńskiego Centrum 
Sportu, Rekreacji i Turystyki – Będzie też możliwość 
wypożyczenia łodzi. Nasi pracownicy nabywają 
już odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia 
łodzi motorowej. Pozostaje jeszcze kwestia 
dostosowania przystani, które znajdą się na trasie 
rejsu. Takie miejsca muszą posiadać odpowiednie 
pomosty, barierki itd. W tym przypadku liczę też na 
inicjatywę właścicieli lokali gastronomicznych, 
gospodarstw agroturystycznych, hoteli i ośrodków. 
Przy współdziałaniu możemy stworzyć atrakcyjną 
ofertę turystyczną. 
Osobną kwestią jest uruchomienie dłuższych 
rejsów szlakiem jezior zbąszyńskich. Łódź 
wycieczkowa mogłaby dotrzeć aż do mostu w 
Kopanicy, przepływając przez kilka dużych jezior. 
Po drodze można by się zatrzymać na przystani 
przy moście w Grójcu Wielkim. Jednak pierwszą i 
najważniejszą przeszkodą jest strefa ciszy 
obowiązująca na jeziorach położonych w powiecie 
wolsztyńskim, która uniemożliwia pływanie tam 
łodzi motorowych. W tym przypadku warto by 
podjąć współdziałanie z powiatem wolsztyńskim. 

 

Żegluga śródlądowa na jeziorze Błędno

Zapisy na rejsy łodzią przyjmowane są 

w Campingu przy "Baszcie" 

tel. 068 386 94 07, 785 617 176

Co roku rośnie zainteresowanie spływami 
kajakowymi rzeką Obrą. Ważnym punktem na 
całym szlaku Obry, stał się w ostatnich latach 
Zbąszyń. 
Od 2007 roku zawsze w drugi weekend czerwca 
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
organizuje spływy kajakowe rzeką Obrą „Szlakiem 
Karola Wojtyły”. W wyprawie bierze udział około 
setka amatorów wodnych wypraw, w tym 
mieszkańcy dwóch województw. 
Spływy rybackie
W tym roku po raz pierwszy podobną ofertą 
rekreacyjną zaproponowała Lokalna Grupa 
Rybacka Obra – Warta. Drugi otwarty spływ rzeką 
Obrą zorganizowano pod koniec czerwca. Impreza 
spotkała się z licznym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców gmin przynależących do stowa-
rzyszenia. Widząc zapotrzebowanie na tego typu 
rekreacje, władze LGR Obra – Warta podjęły 
decyzję o organizacji kolejnego spływu. 

Wartą z Sierakowa do Międzychodu
Tym razem rzeką Wartą w dniach od 19 do 21 
sierpnia. Zapisy odbywają się poprzez stronę 
internetową, skąd należy pobrać formularz i po 
wypełnieniu wysłać pocztą elektroniczną. 
Organizatorzy będą oczekiwać na uczestników w 
piątek 19 sierpnia w Sierakowie, gdzie w godzinach 

Spływy kajakowe – turystycznym hitem gminy Zbąszyń i Lokalnej 
Grupy Rybackiej Obra - Warta

od 15 do 16 obywać się będzie zakwaterowanie. 
Następnie przewidziano rybacką kolację. Spływ 
odbędzie się w sobotę na odcinku rzeki Warty z 
Sierakowa do Między-chodu. Po drodze zapla-
nowano przystanek. Drugą noc pod namiotami 
miłośnicy wiosłowania spędzą w Międzychodzie. 

Zakończenie wo-
d n e j  w y p r a w y  
zaplanowano w 
niedzielę 21 sier-
p n i a .  S t o w a -
r z y s z e n i e  L G R  
Obra - Warta zape-
wnia nieodpłatnie 
opiekę wykwa-
lifikowanej kadry, 
kajak oraz tran-
s p o r t ,  m i e j s c e  
noclegowe, sprzęt 
s a n i t a r n y  o r a z  
w y ż y w i e n i e  i  
ubezp ieczen ie .  
Noclegi są przewi-
dziane na polach 
namiotowych, w 

związku z tym uczestnicy powinni zaopatrzyć się 
we własnym zakresie w namiot, karimatę oraz 
śpiwór. Szczegółowy program spływu zostanie 
opublikowany po 21 lipca 2011 r. na stronie 
internetowej www.lgrow.pl.

 Wśród uczestników byli mieszkańcy okolicznych gmin 

Uczestniczy pierwszego rybackiego spływu przy pomniku Karola Wojtyły

VIII JARMARK ŚW. PIOTRA W OKOWACH
SOBOTA 06.08.2011
13.00 Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc - 
„Łazienki” scena
14.00-19.00 Ogólnodostępne żeglowanie - 
„Łazienki” przy budynku WOPR
15.30 HARRY PORTFEL - gry i zabawy dla dzieci - 
„Łazienki’ scena
16.00 Zlot samochodów zabytkowych - 
„Łaszienki” parking
16.00 Aerobic na plaży „Łazienki” boiska
16.30 Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich Seniorów - 
„Łazienki” scena
17.30 Zespół śpiewaczy Szalejo-Wianki z Gminy 
wiejskiej Kłodzko „Łazienki” scena
17.30 Nocna siatkówka plażowa „Copex Cup” - 
„Łazienki” boiska
18.00 BELUSHI BLUES BAND - „Łazienki” scena
19.30 REGO - „Łazienki” scena
20.15 ZBĄSZYNIACY -”Łazienki” scena
21.00 DONIU I GOŚCIE - „Łazienki” scena
22.30-1.00 Zabawa z Dj Glubą „Łazienki” scena
00.30 Nocna siatkówka plażowa „Copex Cup” - 
zakończenie - „Łazienki” boiska
NIEDZIELA 07.08.2011
6.00 Międzynarodowe drużynowe zawody 
wędkarskie o Puchar Burmistrza - Jezioro Błędno
12.00 Zawody pływackie - Puchar Błądna - 
„Łazienki” przy budynku WOPR
14.00-19.00 Ogólnodostępne żeglowanie - 
„Łazienki” pomost przy budynku WOPR
16.00 Zespół WESOŁA FERAJNA oraz dziecięce i 
młodzieżowe kapele koźlarskie -
„Łazienki” scena
16.30 Zawody pływackie - Puchar Błędna - 
dekoracje - „Łazienki” scena
17.00 Koncert MAJKI JEŻOWSKIEJ - „Łazienki” 
scena
18.30 Zespół DIVERSO - „Łazienki” scena
19.30 Orkiestra SZAŁAMAJE - „Łazienki” scena
20.00 MACIEJ FORTUNA QUINTET - koncert - 
„Łazienki” scena
22.00 Gwiazda wieczoru - zespół DE MONO - 
„Łazienki” scena

Wydarzenia towarzyszące : Stoiska artystów 

ludowych i rękodzielników

Podczas Jarmarku Św. Piotra w Okowach 
Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta zaprasza 
do swego stoiska, na rybacki poczęstunek. Na 
miejscu będzie możliwość uzyskania cennych 
informacji udzielanych przez stowarzyszenie.

Rekreacja
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Radni Gminy Zbąszyń w kadencji 2010-2014
Radni przynależą do komisji:
KOMISJA REWIZYJNA: Łakoma Renata  - Przewodnicząca, Kostyra Anna, Nawotnik Aneta, Szajek Barbara, Woźny Łukasz
KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GMINY i PORZĄDKU PUBLICZNEGO: Chlebowski Stanisław – Przewodniczący, Golczak Dariusz, Krawczyk Hubert – 
Z-ca, Łakoma Renata, Michalszczak Andrzej, Piskorski Krzysztof, Samczuk Iwona, Sołtysik Marek, Zając Ryszard
KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI  i OCHRONY ŚRODOWISKA: Krawczyk Hubert – Przewodniczący, Michalszczak Andrzej – Z-ca, Nawotnik 
Aneta, Woźna Gabriela, Zając Ryszard
KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, SPORTU, KULTUTY i POMOCY SPOŁECZNEJ: Woźny Łukasz – Przewodniczący, Chlebowski Stanisław – Z-ca, Golczak 
Dariusz, Kostyra Anna, Piskorski Krzysztof, Samczuk Iwona, Sołtysik Marek, Szajek Barbara, Woźna Gabriela

Rada Miejska 

Aneta Nawotnik, 
obwód nr 6
tel. 068 3869569, 
667347460
email: 
a.nawotnik@zbaszyn.eu

Marek Sołtysik, 
obwód nr 7
tel. 068 3860130
email: 
m.soltysik@zbaszyn.eu

Andrzej Michalszczak, 
obwód nr 8
tel. 068 3860788
email: 
a.michalszczak@zbaszyn.eu

Gabriela Woźna, 
obwód nr 9
tel. 068 3860374
email: 
g.wozna@zbaszyn.eu

Hubert Krawczyk, 
obwód nr 10
tel. 068 3860243, 
501811251
email: 
h.krawczyk@zbaszyn.eu

Ryszard Zając, 
obwód nr 11
tel. 509517398
email: r.zajac@zbaszyn.eu

OBWODY

Nr 1 Zbąszyń ulice: Ariańska, Błonie, Czechowica, 
Dąbrowskiej, Doktora Piotrowskiego, Garbarska, 
Husycka, Janiszewskiego, Kawczyńskiego, 
Konopnickiej, Kraszewskiego, Księdza Pohla, Księdza 
Wawrzyniaka, Marcińca, Miodowa, Mostowa, Na 
Kępie, Orzeszkowej, Plac Reymonta, Poznańska, 
Prusa, Przysiółki, Reja, Sienkiewicza, Targowisko, 
Tomasza Śliwy, Topolowa, Warszawska, Woźnej, 
Żeromskiego

Nr 2 Zbąszyń ulice: Chmielna, Folwarczna, 
Generała Dowbor Muśnickiego, Generała Taczaka, 
Gimnastyczna, Kolonia, Kościelna, Krakowska, 
Kudlińskiego, Leśna, Piłkarska, Plac Rybaki, 
Podporucznika Klemczaka, Podporucznika 
Mielżyńskiego, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, 
Porucznika Krausego, Porucznika Zenktelera, 
Porucznika Żwirki, Powstańców Wielkopolskich, 
Przedmieście Święty Wojciech, Sadowa, Senatorska 
od nr 1-30, Sportowa, Świętomikołajska, Zaułek 
Łaziebny, Zaułek Ramów Sukienniczych, Zaułek 
Sądowy, Zaułek Starego Mielcucha, Zaułek 
Strzelecki, Żydowska

Nr 3 Zbąszyń ulice: Basztowa, Batorego, Chłodna, 
Garczyńskich, Jeziorna, Krótka, Łazienki, 
Marcinkowskiego, Plac Wolności, Rajewo, Rynek, 
Senatorska od nr 31- 44, Wypoczynkowa, Zaułek 
K a p ł a ń s k i ,  Z a u ł e k  T k a c k i ,  Z b ą s k i c h ,  
17 Stycznia od nr 1 – 23 i od nr 62 - 80

Nr 4 Zbąszyń ulice: Akacjowa, Ciświckich, Dolna, 
Graniczna, Holenderska, Inżyniera Wigury, inżyniera 
Ryszarda Pitury, Jacentego Janka, Kolejowa, 
Łąkowa, Młyńska, Plac Dworcowy, Promenada, 
R e j t a n a ,  S p a c e r o w a ,  S ł o n e c z n a ,  
Wodna, Zielona, Zygmunta I Starego, 17 Stycznia od 
nr 24 – 61

Nr 5 Chrośnica, Nowe Jastrzębsko, Stefanowice

Nr 6 Łomnica, Przychodzko

Nr 7 Stefanowo, Zakrzewko

Nr 8 Perzyny, Przyprostynia

Nr 9 Dąbrowa, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska

Nr 10 Nądnia

Nr 11 Nowy Dwór, Strzyżewo

Renata Łakoma, 
obwód nr 1
tel. 068 3868118, 
668943580
email: 
r.lakoma@zbaszyn.eu

Barbara Szajek, 
obwód nr 1 
email: 
b.szajek@zbaszyn.eu

Anna Kostyra, 
obwód nr 2
tel. 608453835
email: 
a.kostyra@zbaszyn.eu

Stanisław Chlebowski, 
obw nr 2
tel. 68 386 81 80, 
609248920
email: 
s.chlebowski@zbaszyn.eu

Łukasz Woźny, 
obwód nr 3
email: 
l.wozny@zbaszyn.eu

Marek Furman, 
obwód nr 3
tel. 509823802
email: 
m.furman@zbaszyn.eu

Iwona Samczuk, 
obwód nr 4
email: 
i.samczuk@zbaszyn.eu

Krzysztof Piskorski, 
obwód nr 4
email:
k.piskorski@zbaszyn.eu

Dariusz Golczak, 
obwód nr 5
tel. 603106029
email: 
d.golczak@zbaszyn.eu

Twórcze wakacje

Warsztaty organizowane w ramach Expery-
mentu 2011 w Zbąszyniu zakończyły się w 
niedzielę 24 lipca spektaklem teatralnym pt. 
"kwadrat". 
Warsztaty prowadził Irek Solarek twórca "Teatru 
S" - autor wszystkich spektakli Zbąszyńskiej 
Sceny Plastycznej, dwukrotnie nagrodzony na 
Międzynarodowym Biennale Sztuki Współcze-
snej w Taszkiencie (2011r. i 2008r.).

Zbąszyńska młodzież miała okazję w ciągu 
tego tygodnia poznać tajniki sztuki teatralnej, 

Sztuka nowoczesna posiada stałe grono odbiorców

oraz możliwości własnego ciała i głosu. Po raz 
pierwszy reżyser zastosował w spektaklu tekst a 
była to "Kołysanka" Samuela Becketta. Młodzi 
ludzie codziennie odbywali treningi głosowe i 
ruchowe a potem budowali wspólnie scenę po 
scenie swojego spektaklu, gdzie najważniejszymi 
elementami były ruch, światło, niezwykła muzyka i 
tekst szeptany, krzyczany, wyśmiewany. Wszystko 
działo się na planie kwadratu - być może stąd tytuł.
 Młodzież spotykała się codziennie popołudniami 
pracując do późnej nocy. W finałowym spektaklu i 
całotygodniowy udział wzięli: Kamila Rączka, 
Marta Nowotnik, Małgosia Zdunek, Karol 
Straburzyński, Szymon Kluj, Jonasz Kofnyt, Patryk 
Ligęza, Jakub Solarek. W spektaklu zagrały również 
gościnnie: Iwona Urbaniec, Asia Galas, Agnieszka 
Juranczyk i Katarzyna Kutzmann - Solarek.
Przed Zbąszyńskim Centrum Kultury jeszcze 2 
warsztaty: Plastyczny od 8 sierpnia, który 
poprowadzi Joanna Ostrowska - artystka z 
Białegostoku oraz warsztat z tańca i ruchu od 22 
sierpnia pod kierunkiem Isabel Cuesty - znakomitej 
tancerki i performerki z Kolumbii.

               Katarzyna Kutzmann-Solarek  

Burmistrz Zbąszynia zaprasza na 
uroczyste otwarcie stadionu miejskiego, 
które odbędzie się w sobotę 3 września.



6 Sołtysi

Sołtysi gminy Zbąszyń 
w kadencji 2011-2015
W tym roku rozpoczęła się piąta kadencja sołtysów i rad sołeckich w gminie Zbąszyń. Poniżej prezentu-
jemy ich fotografie oraz numery telefonów. 

Sołtys Stefanowic
Grzegorz Nowaczyk, 
tel. 068 3847 616

Sołtys Stefanowa
Marek Sołtysik, 
tel. 068 3860 130

Sołtys Strzyżewa
Marianna Mazur, 
tel. 068 3866 755

Sołtys Zakrzewka
Ireneusz Wilk, 
tel. 068 3869 739

Sołtys Chrośnicy 
Łucja Górna, 
tel. 068 3867 227

Sołtys Nowego Jastrzębska
Krzysztof Krym, 
tel. 502 343 431

Sołtys Łomnicy 
Bożena Kwaśnioch, 
tel. 068 3869 563

Sołtys Nądni
Jan Kostera, 
tel. 068 3846 090

Sołtys Nowej Wsi
Małgorzata Mirek, 
tel. 068 3869 932

Sołtys Nowej Wsi Zbąskiej
Jan Trochelepszy, 
tel. 068 3846 697

Sołtys Nowego Dworu
Hilary Szutta, 
tel. 068 3866 507

Sołtys Perzyn
Irena Raczkowiak, 
tel. 068 3869 014

Sołtys Przychodzka 
Wiesław Cygan,
tel. 504 680 142

Sołtys Przyprostyni
Wojciech Winiarz, 
tel. 068 3860 755

Składy rad sołeckich

Chrośnica: Maciej Kaczmarek, Władysław 

Nowak, Andrzej Perz, Halina Śliwa, Kazimierz 

Śmierzchalski.

Łomnica: Franciszek Dąbrowski, Rafał Chojnacki, 

Hanna Śmiałek, Janusz Szulc, Franciszek 

Zalewski, Marian Marchewka

Nądnia: Bartosz Fimiński, Alfons Brychcy, Tomasz 

Kossowski, Karol Kucz, Wiktor Mania. 

Nowa Wieś: Jan Gaweł, Artur Seifert, Jerzy 

Stachowiak.

Nowa Wieś Zbąska: Patryk Trochelepszy, Hubert 

Woźny, Maria Opaska, Andrzej Kubiak, Wiesław 

Stanicki.

Nowe Jastrzębsko: Jan Kalicki, Kazimierz Kubiak, 

Krzysztof Agaciak, Grzegorz Kowalewski.

Nowy Dwór: Jerzy Białecki, Anna Białecka, Stefan 

Napierała, Janusz Radny, Rafał Wieczorek.

Perzyny: Damian Matysiak, Monika Toboła, 

Stanisław Waśkowiak, Bernard Rychły, Tadeusz 

Kostyra.

Przychodzko: Justyna Zielińska – Diaczuk, 

Weronika Kaźmierczak, Stanisław Stefański.

Przyprostynia: Roman Wośko, Zenon Kliemann, 

Józef Smolarek, Andrzej Michalszczak, Krystyna 

Kwaśna, Witold Silski.

Stefanowice: Szymon Olejniczak, Stanisław 

Kulus, Anna Mochort, Elżbieta Pietruszewska, 

Teresa Borek.

Stefanowo: Piotr Kaczmarek, Józef Majta, 

Marzena Bartkowiak, Ryszard Samczuk, Irena 

Staniszewska. 

Strzyżewo: Iwona Zielińska, Jacek Michalski, 

Bernard Trocholepszy, Teresa Kuberska, Marek 

Drzymała.

Zakrzewko: Andrzej Śliwa, Michał Ratajczak, Jan 

Woźny, Jarosław Gorzelany, Marcin Sołek.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest 
zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. 
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys 
pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą. 
Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej 
wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez 
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania. Określenie szczegółowych zasad 
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej 
powinno nastąpić w statucie sołectwa. Głównym 
zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe 
potrzeby wspólnoty jego mieszkańców. Do 
kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie 
sprawy istotne dla mieszkańców, w szczególności 
chodzi o uchwalenie do końca września każdego 
roku wniosków, które mają być rozpatrzone przez 
radę gminy i ewentualnie uwzględnione w 
budżecie gminy na następny rok. Zebranie 
podejmuje również uchwały w sprawie 
dysponowania mieniem sołectwa oraz wydaje 
opinię w takich sprawach, jak: plany miejscowego 
zagospodarowania, lokalizacje inwestycji czy też 
zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, sportu czy rekreacji, znajdujących 
się na terenie sołectwa. Prawo uczestnictwa i 
wybierania w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo 
wyborcze do rady gminy. 

Żniwa w Nądni
Pogoda nie rozpieszcza zwłaszcza rolników. 
W gminie Zbąszyń rozpoczęły się lekko opóźnione 
żniwa. Plony są różne. Wydajność pszenżyta z 
hektara waha się od 1,5 do 4,5 tony. Jednak górny 
wynik stanowi wyjątek.

Wizerunek z zabytkowego dzwonka Mariana 
Kwaśnego jest znakiem rozpoznawczym I 
Święta Jeziora i … okolicznościowego medalu. 
Skopiowania wizerunku dokonano w pracowni 
Ryszarda Tobysa z Piotrowa Drugiego  pod 
Czempiniem. Póki co wykonano tylko jedną 
sztukę miedzianego krążka, który na drugiej 
s t r on i e  z aw ie r a  f r a gmen t  „Po loneza  
Zbąszyńskiego”, do którego słowa i muzykę 
stworzył Antoni Janiszewski . Pan Ryszard liczy, że 
jego dzieło spotka się z zainteresowaniem osób 
prywatnych, firm lub zbąszyńskich instytucji. 

Medal z historią

Sołtys Przyprostyni wraz z Radą Sołecką  zaprasza na Dożynki Gminne, 
które odbędą się w niedzielę 28 sierpnia.  

Sołtys organem pomocniczym 
samorządu gminnego
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Referaty
Poniżej prezentujemy referaty wraz z wykazem 
ich pracowników oraz zadaniami, za które są 
odpowiedzialni. 
Każdy z pracowników urzędu oprócz numeru 
telefonu, posiada również swój adres poczty 
elektronicznej, łatwy do zapamiętania, ponieważ  
rozpoczyna się od pierwszej litery imienia, po 
której zawsze jest kropka, następnie nazwisko 
(pisane bez polskich znaków np. a zamiast ą, n 
zamiast ń) i wspólna domena po znaku @ 
„zbaszyn.pl”. Przykład: Jan Kącki– mail: 
j.kacki@zbaszyn.pl. Każdy z urzędników ma 
obowiązek codziennie sprawdzać swoją skrzynkę 
pocztową i udzielać tą samą drogą odpowiedzi na 
poszczególne pytania. Stąd też proponujemy 
zachować tę stronę, co w przyszłości może bardzo 
ułatwić kontakt z urzędem oraz usprawnić dotarcie 
do odpowiedniego urzędnika. Poniższy wykaz 
znajduje się też na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Zbąszyniu www.zbaszyn.pl 

Urzędu Stanu Cywilnego i  Referat 
Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik Elżbieta 
Szymańska
pok. Nr 9 tel. 68 3866 009 wew. 309
e-mail usc@zbaszyn.pl

1.Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.
2.Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa 
przed upływem terminu, o którym mowa 
w art. 4 k.r.o.
3.Wydanie zaświadczenia:
- o braku okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa – do zawarcia małżeństwa
wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
- stwierdzającego, że obywatel polski lub 
zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający
obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z 
prawem polskim może zawrzeć małżeństwo
za granicą 
-   o braku księgi stanu cywilnego
- o dokonanych w księgach stanu cywilnego 
wpisach lub ich braku
- potwierdzającego planowany termin zawarcia 
małżeństwa
4. Umiejscowienie aktu zagranicznego
5. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w 
akcie stanu cywilnego
6. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 
sporządzonego za granicą.
7. Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i 
nie zostało zarejestrowane w zagranicznych 
księgach stanu cywilnego
8. Odtworzenie treści aktu krajowego
9. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie „Medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie”
10. Przyjęcie zgłoszenia urodzenia dziecka do 
protokołu
11. Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania 
ojcostwa
12. Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku 
nazwiska na podstawie art. 90 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego
13. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby 
rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed
zawarciem małżeństwa
14. Naniesienie do aktu urodzenia dziecka danych 
„kryjących brak ojca”, określonych w art. 42 ust.2 
p. a. s. c.
15.Naniesienie decyzji o zmianie pisowni imion i 
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nazwisk rodziców do aktów stanu cywilnego 
pełnoletnich dzieci
16. Zamieszczenie w akcie stanu cywilnego 
wzmianki dodatkowej na podstawie dokumentu
pochodzącego od organu państwa obcego, nie 
wymagającego uznania.
17. Zezwolenie na przeglądanie ksiąg stanu 
cywilnego
18. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
19. Potwierdzanie danych zawartych we 
wnioskach o wydanie dowodu osobistego
20. Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli
21. Zmiana imienia lub nazwiska

Ewidencja Ludności – mgr Renata Brychcy
pok. nr 7 tel. 68 3866 009 wew. 306
e-mail r.brychcy@zbaszyn.pl

1. Zameldowanie na pobyt stały.
2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający 
ponad 3 miesiące.
3. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
4. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 
trwającego ponad 3 miesiące.
5. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 
miesięcy.
6. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji 
ludności:
- o zameldowaniu, 
- o wymeldowaniu, 
- o liczbie osób zameldowanych w  lokalu. 
7. Udostępnienie danych z ewidencji ludności.
8. Odbiór „numeru PESEL”.
9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w 
sprawach meldunkowych:
- zameldowanie w drodze decyzji admini-
stracyjnej, 
- wymeldowanie w drodze decyzji admini-
stracyjnej, 
- uchylenie czynności materialno – technicznej 
zameldowania,
- uchylenie czynności materialno – technicznej 
wymeldowania.
10. Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
11. Udostępnienie rejestru wyborców.
W okresie przedwyborczym:
12. Wydawanie zaświadczeń o prawie do 
głosowania.
13. Wpisanie lub dopisanie wyborcy do spisu 
wyborców.
14. Udostępnienie spisu wyborców.

Dowody osobiste i ochrona zdrowia – mgr inż. 
Magdalena Prządka
pok. Nr 6 tel. 68 3866 009 wew. 306
e-mail m.przadka@zbaszyn.pl

1. złożenie wniosku o wydanie: 
a) pierwszego dowodu osobistego osobie 
małoletniej;
b)  pierwszego dowodu osobistego osobie, która 
ukończyła 18 rok życia;
c)   dowodu osobistego w miejsce utraconego;
2. złożenie wniosku o wymianę dowodu 
osobistego; 
3. odbiór dowodu osobistego; 
4. pobranie druków NIP-3, EDG-1; 
5. zgłoszenie utraty dowodu osobistego; 
6. wydawanie zaświadczeń: 
a)   o utracie dowodu osobistego;
b)   z akt dowodów osobistych;
7 złożenie wniosku o udostępnianie danych z 
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 
osobistych; 
8. informacja o profilaktycznych badaniach 
organizowanych przez Burmistrza Zbąszynia
9. rejestracja na badania profilaktyczne 
przeprowadzane na terenie Gminy;
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 

oraz odbiór dowodów w godzinach:
poniedziałek:    godz. 7:30 – 17:00
wtorek:             godz. 7:30 – 15:00
środa-piątek:     godz. 7:30 – 14:30

Kamil Sieratowski – kierownik referatu
pokój nr 25  II piętro,
telefon 683866009 wew. 325 
k.sieratowski@zbaszyn.pl 

Sprawy związane z funkcjonowaniem Referatu.

Zygmunt Kromski, pokój nr 28, 
telefon 683866009 wew. 328
z.kromski@zbaszyn.pl

1. Uzgodnienie przyłączy kablowych nn napięcia 
do nowo wybudowanych budynków mieszka-
lnych.
2. Uzgodnienie przyłącza gazowego.
3. Uzgodnienie zjazdów na drogi gminne.
4. Uzgodnienie wymiany kabli elektrycznych – 
uszkodzonych na drogach gminnych.
5. Sprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Zbąszyń.
6. Sprawa uszkodzonych dróg (jezdni) asfaltowych, 
gruntowych należących do gminy Zbąszyń.
7. Sprawa dotycząca uszkodzonych znaków 
drogowych.
8. Sprawa opłat za zajęcie pasa drogowego na 
drogach gminnych.

Danuta Weiman, pokój nr 29, 
telefon 683866009 wew. 329
 d.weimann@zbaszyn.pl

1. Przeprowadzanie postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi 
zlecane przez Gminę Zbąszyń zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.
2. Przeprowadzanie postępowań na realizację 
zadań publicznych w ramach współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i  innymi 
podmiotami mogącymi realizować zadania 
pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Joanna Mirek,  pokój nr 30,
telefon 683866009 wew. 330
j.mirek@zbaszyn.pl,

1. Wydawanie zezwoleń na zabawy, imprezy 
masowe, zgromadzenia, zbiórki publiczne.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Karolina Malikowska,  pokój nr
 30,telefon 683866009 wew. 330
k.malikowska@zbaszyn.pl

1. Obsługa Funduszu Sołeckiego. 
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Referat Ochrony Środowiska i 
Gospodarowania Nieruchomościami 
SGN

Marek Orzechowski – kierownik,
pok. nr 8 (parter), 
tel. (68) 38 66 009 w. 308, 
e-mail: m.orzechowski@zbaszyn.pl
Marcin Klorek, pok. nr 2 (parter) tel. (68) 38 66 
009 w. 302, e-mail: m.klorek@zbaszyn.pl

Referat Funduszy Pomocowych i 
Infrastruktury Technicznej FPI
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3. Prowadzenie numeracji porządkowej 
nieruchomości, oraz nazewnictwo ulic i placów.
4. Administrowanie oficjalną stroną www 

Urzędu Miejskiego
5. Administrowanie Biuletynem Informacji 

Publicznej 
6. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków 

ruchomych i nieruchomych wraz z 
inwentaryzacją zabytków tzn. „małej 
architektury”

7. Prowadzenie gminnej ewidencji stanowisk 
archeologicznych

8. Prowadzenie rejestru dokonanych podziałów 
nieruchomości

9. Prowadzenie ewidencji mienia komu-
nalnego.

Wanda Kromska, pok. nr 2 (parter) tel. (68) 38 66 
009 w. 302, e-mail: w.kromska@zbaszyn.pl

1. Gospodarowanie n ieruchomościami  
stanowiącymi własności komunalną, w tym 
ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie,  w oparciu o 
obowiązujące w tym zakresie prawo.

2. Organizowanie przetargów na zbywanie 
nieruchomości komunalnych oraz nabywanie 
nieruchomości niezbędnych dla realizacji 
zadań Gminy.

3. Opiniowanie i zatwierdzanie podziałów 
nieruchomości.

4. Prowadzenie spraw związanych z odszko-
dowaniem za zajęcie nieruchomości pod 
drogi publiczne.

5. Naliczanie opłaty adiacenckiej z tytułu 
podziału nieruchomości.

Joanna Przybylska, pok. nr 5 (parter) 
tel. (68) 38 66 009 w. 305,
 e-mail: j.przybylska@zbaszyn.pl

1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i 
krzewów z terenów nieruchomości oraz 
wymierzaniem kar  p ieniężnych za 
samowolne ich usuwanie.

2. Wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na 
prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części.

3. Wydawanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Eugeniusz Śliwa, pok. nr 5 (parter) tel. (68) 38 66 
009 w. 305, e-mail: e.sliwa@zbaszyn.pl

1. Renowac j a  i  kon se rwac j a  c i ą gów 
melioracyjnych.

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
oraz ich wyłapywanie.

3. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa 
uznanego za agresywnego.

4. Sprawy związane ze  zwa lczan iem 
zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz chorób 
roślin, szkodników i chwastów.

5. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i 
konopii.

6. Wydawanie decyzj i  w przedmiocie 
zniszczenia zasiewów lub nasadzeń roślin 
mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub zwierząt, albo mogących 
spowodować szkody w plonach roślin 
uprawnych.

7. Nakładanie obowiązku wykonywania prac 

zabezpieczających przed powodzią oraz 
przyznawanie odszkodowania za straty 
związane z tytułu ochrony przed powodzią.

8. Dzierżawa gruntów stanowiących własność 
gminy, położonych na terenach wiejskich.

9. Sprawy łowiectwa i gospodarki leśnej.

Kamila Woźniak, pok. nr 2 (parter) tel. (68) 38 
66 009 w. 302, e-mail: k.wozniak@zbaszyn.pl

1. Naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości 
gruntów wynikającego ze zmiany planów 
zagospodarowania przestrzennego.

2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi i 
mieszkaniami.

3. Naliczanie opłaty adiacenckiej z tytułu 
podziału nieruchomości.

4. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego

5. Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia 
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego

Iwona Zielińska, pok. nr 2 (parter) tel. (68) 38 
66 009 w. 302, e-mail: i.zielinska@zbaszyn.pl

1. Wydawanie wypisów, odpisów, wyrysów – 
z g o d n i e  z  m i e j s c o w y m  p l a n e m  
zagospodarowania przestrzennego o 
przeznaczeniu gruntów.

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

3. Wydawanie zaświadczeń dotyczących 
przeznaczenia nieruchomości w planie 
zagospodarowania przestrzennego

4. Dzierżawy nieruchomości położonych na 
terenie miasta.

Weronika Zydorczak, pok. nr 5 (parter) 
tel. (68) 38 66 009 w. 305, e-mail:

1. Prowadzenie wszystkich spraw z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej.

Referat Ogólnoadministracyjny i 
Promocji (OAP)  

Ciechorski Rafał pok. nr 31- II piętro 
tel. 683866009 wew. 331
r.ciechorski@zbaszyn.pl

1. Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji 
o przyznaniu dodatków mieszkaniowych.
 2. Przyznawanie rekompensującego świadczenia 
pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym 
ćwiczenia wojskowe.
3. Uznanie żołnierza za posiadającego na 
wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz 
żołnierza samotnego.
4. Uznanie żołnierza za sprawującego 
bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Teresa Diłaj pok. nr 18- I piętro
tel. 633866009 wew. 318
d.teresa@zbaszyn.pl

1. Postępowania w sprawie zastosowania 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
2. Obsługa Biura Rady Miejskiej.

Gołek Mirona Pok. 11 - sekretariat  I piętro 
Tel. 683866009 wew. 311
m.gołek@zbaszyn.pl

1. Poświadczanie własnoręczności podpisów na 
dokumentach w zakresie ustalonym przez 
obowiązujące przepisy prawne

2. Bieżąca obsługa klientów i umawianie na 
spotkanie z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza i 
Sekretarzem Gminy.
3. Przyjmowanie skarg i wniosków.

Sibilla Magdalena pok. nr 1- parter
telefon 683866009 wew. 312
m.sibila@zbaszyn.pl

Przyjmowanie podań, wniosków oraz wszelkiej 
dokumentacji wpływającej do Urzędu Miejskiego 
w Zbąszyniu.

Referat Księgowosci Budzetowej  KB

Joanna Korcz – Skarbnik Gminy, Główny 
Księgowy Urzędu,  pok. nr 16 (piętro I),
 tel. (68) 38 66 009 w. 316 lub 604471850, 
e-mail: skarbnik@zbaszyn.pl

Do Skarbnika Gminy należy:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej 

Gminy,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa 

obowiązków w zakresie rachunkowości,
3) nadzorowanie prac związanych z opraco-

waniem i realizacją budżetu Gminy i 
zapewnienie bieżącej kontroli jego wyko-
nywania,

4) zapewnienie terminowego i prawidłowego 
sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

5) kontrasygnowanie czynności prawnych 
skutkujących powstawaniem zobowiązań 
f inansowych Gminy oraz  udz ie lan ie  
upoważnień innym osobom do dokonywania 
kontrasygnaty.

6) pełnienie obowiązków głównego księgowego 
„Urzędu”,

2. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie 
nadzoru nad:

1) Referatem Księgowości Budżetowej,
2) Referatem Księgowości Podatkowej i 

Działalności Gospodarczej.

Pracownicy księgowości budżetowej:
Małgorzata Taberska – Z-ca Skarbnika, 
Z-ca Głównego Księgowego, pok. nr 17             
(piętro I), tel. (68) 38 66 009 w. 317, 
e-mail: m.taberska@zbaszyn.pl
Katarzyna Suwiczak – Główny Księgowy ZCK i 
ZCSTiR, pok. nr 17  (piętro I),              
 tel. (68) 38 66 009 w. 317, 
e-mail: k.suwiczak@zbaszyn.pl
Magdalena Wieczorek, pok. nr 17  (piętro I), 
tel. (68) 38 66 009 w. 317, 
e-mail: m.wieczorek@zbaszyn.pl
Patrycja Słowinska, pok. nr 17  (piętro I), 
tel. (68) 38 66 009 w. 317, 
e-mail: p.słowinska@zbaszyn.pl
Alicja Michalszczak, pok. nr 17  (piętro I), 
tel. (68) 38 66 009 w. 317, 
e-mail: a.michalszczak@zbaszyn.pl
Monika Janik, pok. nr 17 (piętro I), 
tel. (68) 38 66 009 w. 317, 
e-mail: m.janik@zbaszyn.pl

Zadania pracowników księgowości budżetowej
1) bieżące i prawidłowe prowadzenie 

księgowości syntetyczno - analitycznej 
(księgowanie rachunków, wyciągów, 
raportów kasowych dotyczących gminy 
Zbąszyń), 

2) sprawdzanie dokumentów księgowych pod 
względem formalno – rachunkowym i ich 
dekretowanie,

3) terminowe dokonywanie p ła tnośc i  
(przelewy, podjęcia ) za świadczone usługi, 
zakupy, wynagrodzenia,
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4) sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu 
umów o prace ,umów zleceń i o dzieło 

5) sporządzanie deklaracji i rozliczeń z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

6) sporządzanie deklaracji  i rozliczenie z 
Urzędem Skarbowym w zakresie podatków 
od osób fizycznych oraz podatków od 
towarów i usług,

7) sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla 
pracowników, 

8) terminowe sporządzanie sprawozdań 
budżetowych, statystycznych i finansowych,

9) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
10) bieżące informowanie skarbnika o 

konieczności dokonywanie zmian w 
budżecie  celem zapobiegania przekraczania 
planu wydatków,

11) dokonywanie zmian w budżecie na 
podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał 
Rady Miejskiej,

12) ściąganie należności budżetowych, 
wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,

13) w s p ó ł p r a c a  z  R e g i o n a l n ą  I z b ą  
Obrachunkową, Wielkopolskim Urzędem 
Wojewódzkim, urzędami skarbowymi i 
bankami.

14) rozliczanie środków zewnętrznych: 
księgowanie i rozliczanie zakupów, 
sporządzanie zestawień ksiegowych,

15) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 
środków trwałych i wyposażenia (stan 
ilościowy i ilościowo-wartościowy),

16) rozliczanie dotacji udzielanych organi-
zacjom pożytku publicznego oraz innym 
podmiotom,

17) prowadzenie ewidencji analitycznych 
d o c h o d ó w  ( w y k u p  l o k a l u , z a k u p  
nieruchomości,  opłata adiacencka, 
mandaty),

18) wystawianie zaświadczeń do emerytury 
Rp7w zakresie wypłacanych wynagrodzeń

Referat Księgowości Podatkowej i  
Działalności Gospodarczej

Pokój nr 3 - parter
Telefon 68 3866 009 wew 303

Jolanta Tratwal 
e-mail j.tratwal@zbaszyn.pl

1. wydawanie zaświadczeń i decyzji dotyczących 
działalności gospodarczej ( wpis, zmiany 
wykreślenie, zawieszenie, wznowienie)
2. przyjmowanie wniosków i wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
3. przyjmowanie deklaracji od  środków 

transportowych

Hanna Klugiewicz / Jolanta Waśko 
e-mail j.wasko@zbaszyn.pl

- przyjmowanie informacji i deklaracji na 
podatek od nieruchomości, rolny i leśny

- wydawanie decyzji podatkowych ( umorzenia, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenie na 
raty)

- wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków 
rolnych i dochodowości  z gospodarstwa 
rolnego

- sprawozdania
- przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji 

odnośnie zwrotu podatku akcyzowego 

Anna Kalemba
 e-mail a.kalemba@zbaszyn.pl

- przyjmowanie i księgowanie wpłat podatków 
lokalnych

- windykacja  i egzekucja podatków lokalnych
- wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w  

podatkach

STRAŻ MIEJSKA – Leszek Kozłowski 
pokój nr 33 na II piętrze 
Tel. 683866009 wew.333 lub 602 498 054   
e-mail: straznik@zbaszyn.pl

30Biuro czynne dla interesantów  w godzinach:  7  
00   i   00 00– 10 14  – 15

w pozostałych godzinach praca w terenie

1. Sprawy porządkowe Gminy Zbąszyń.
2. Kontrola ruchu drogowego.
3. Dozorowanie kar ograniczenia wolności i 
współpraca z sądem.

R e f e r a t  O b s ł u g i  P l a c ó w e k  
Oświatowych

Beata Rychła –Kierownik Referatu, Główny 
Księgowy szkół i przedszkoli
Urząd Miejski w Zbąszyniu       
pok. nr 22 – II piętro  
Tel. 68 3866 009 wew. 322
b.rychla@zbaszyn.pl

1. Przyjmowanie informacji o spełnianiu 
obowiązku nauki przez uczniów w wieku od 16-
18 lat
2. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
3. Obsługa księgowa szkół i przedszkoli

 pok. nr 23- II piętro
Tel. 68 3866 009 wew. 323 

Anna Michalska –referenta.
michalska@zbaszyn.pl

1. Organizowanie dowozu dzieci do szkół i 
przedszkoli
2. Obsługa księgowa szkół i przedszkoli

Grażyna Kubaś –inspektor
g.kubas@zbaszyn.pl

Obsługa księgowa szkół i przedszkoli

Joanna Kaczmarek –referent
j.kaczmarek@zbaszyn.pl

Prowadzenie ogółu spraw płacowych szkół i 
przedszkoli

pok. nr 24  - II piętro,tel. 68 3866 009 wew. 324
Monika Makuch – inspektor
m.makuch@zbaszyn.pl

1.Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w 
sprawie stypendiów szkolnych
2.Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w 
sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników

Lucyna Kowalewska –inspektor
l.kowalewska@zbaszyn.pl

1. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji 
w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników
2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji 
w sprawie stypendiów szkolnych
3. Przyjmowanie informacji o spełnianiu 
obowiązku nauki przez uczniów w wieku od 16-
18 lat.

Miliony z Lokalnej Grupy Ryba-
ckiej Obra - Warta
Dwa lata temu powstało stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, które 

skupia jedenaście gmin z województwa 

wielkopolskiego i lubuskiego, w tym też gminę 

Zbąszyń. 

Ce lem porozumienia  przeds tawic ie l i  

samorządów, firm i osób prywatnych było 

pozyskanie dotacji na rozwój gospodarczy. 

Najistotniejszym dotychczasowym osią-

gnięciem jest społeczne przygotowanie przez 

członków stowarzyszenia Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich, która uzyskała 

ponad 51 milionów złotych dofinansowania. W 

Zbąszyniu odbyło się walne zebranie członków 

LGR Obra-Warta. Praktycznie te same osoby 

zostały wybrane do władz stowarzyszenia. W 

skład zarządu II kadencji weszli Bernard 

Dorożała prezes, Katarzyna Szadkowska 

wiceprezes, Kamil Sieratowski skarbnik, Jerzy 

Bielak sekretarz. Członkami zarządu zostali Igor 

Tymeczko, Jan Basiński, Marcin Pacia, Kazimierz 

Kowalczyk, Piotr Minge, Wiktor Piechocki i Jan 

Drobnik. Do komisji rewizyjnej wybrano 

Mieczysława Trafisa przewodniczący oraz Lecha 

Staręgę, Piotra Mika i Leonarda Jankowskiego. 

- Obecnie prowadzone są już pierwsze nabory 

wniosków i planuje się, że do końca roku zaczną 

spływać pieniądze pochodzące z dotacji – mówi 

Kamil Sieratowski członek zarządu LGR Obra-

Warta.

Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński 

podziękował zarządowi z pracę związaną z 

tworzeniem strategii oraz prezesowi Bernardowi 

Dorożale, który zachęcił rybaków do 

współdziałania. Nowe władze planują do końca 

roku uzyskać status organizacji pożytku 

publicznego, uruchomić od czerwca 2012 tzw. 

duży program stypendialny, przy pomocy 

ofiarodawców prywatnych. Nastąpi też 

zamrożenie składek członkowskich w 2012 r. i 

ich całkowita likwidacja od roku 2013, przy 

założeniu, że nie wystąpią niekorzystne i 

nieprzewidziane okoliczności na etapie 

wdrażania strategii.

Wprowadzono też regulamin zamówień poniżej 

14 tysięcy euro, do którego posiadania 

stowarzyszenie nie jest zobowiązane. Zmiana 

określa jednoznaczne i przejrzyste zasady 

dotyczące zamawiania towarów i usług. 

- Chcąc cokolwiek kupić lub zlecić należy 

wystąpić do trzech potencjalnych dostawców – 

dodaje K. Sieratowski - Szacuje się 25 

procentowe oszczędności. Wymienione 

regulacje likwidują obserwowane w niektórych 

stowarzyszeniach zjawisko tzw. „zaprzyja-

źnionych firm”, które podnosi niejednokrotnie 

koszty funkcjonowania.

Ewa Walkowska, Bernard Dorożała i Kamil Sieniatowki 
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Zdjęcia mówią same za siebie
Rozmowa ze Sławomirem Kostrzewą 

fotografem ślubnym, zwolennikiem 100% 

żywego reportażu,  nieromantycznych 

plenerów, esteta kolorystyczny. O ślubie wie za 

dużo. Sam ma za sobą udany ślub.

Jak długo zajmujesz się fotografią?
Fotografią interesowałem się od dawna ale jako 

początek mogę uznać decyzję pójścia do 

Lubuskiej Szkoły Fotografii przy Akademii 

Twórczych Poszukiwań w Zielonej Górze. 

Właśnie tam rozwinąłem swoje zainteresowania i 

zacząłem szukać swojego stylu. Dwa lata później 

zdecydowałem się na profesjonalne warsztaty w 

Warszawie i od tego czasu zacząłem wierzyć we 

własne umiejętności.

Czy masz swojego ulubionego fotografa, który 

jest dla Ciebie wzorem do naśladowania? 
Oczywiście staram się nie kopiować pomysłów, 

szukam swoich kadrów i indywidualnie 

podchodzę do  każdej fotografii. Dzięki temu się 

rozwijam i daje mi to ogromną radość.

Dlaczego akurat fotografia ślubna?

Czy może być coś cudowniejszego niż 

fotografowanie tego najważniejszego dnia w 

życiu? Towarzyszy mu wiele emocji, przeżyć, 

momentów, które uwieczniam na zdjęciach. 

Fotografii ślubnej dzisiaj już nie wykonuje się w 

studiu. Uważam, że zdjęcia studyjne są płaskie i 

nie oddają prawdziwych emocji. Dlatego w 

fotografii ślubnej preferuję tylko plener.  

Fotografuję śluby bo lubię zmienność sytuacji. 

Co weekend nowi ludzie, nowe historie. Dzięki 

temu praca jest przyjemnością.

Masz jakąś specjalną receptę na udane 

fotografie?

Zdjęcia rozpoczynam od przygotowań, 

fotografuję z ukrytych miejsc, staram się być 

niewidoczny i nie proszę o to by pary pozowały. 

Chcę na zdjęciach uchwycić prawdę tak, aby 

oglądając album za parę lat przeżywali ten dzień 

ponownie. Najbardziej lubię plener, gdyż wtedy 

mogę wykazać się swoją inwencją. 

Twoje ulubione miejsce na plener?

Myślę, że to będzie nasze polskie morze. 

Zachód słońca, piaszczysta plaża, zaczynamy 

szaleć. Najbardziej podobają mi się momenty, 

kiedy Młodzi rzucają się do wody. To również 

dla nich ciekawe przeżycie i miłe wspomnienia z 

sesji.

Doradzasz nowożeńcom miejsca,  w których 

warto zrobić sesję zdjęciową? Jeśli tak, to jakie 

to są miejsca? Oczywiście, za każdym razem 

ustalamy wspólnie miejsce, w którym 

wykonamy sesję. W trakcie rozmowy staram się 

dowiedzieć, jaki klimat odpowiada przyszłym 

małżonkom. Czasami jest to coś industrialnego, 

czasami zwykłe pole. 

Tematykę sesji dobie-

ramy wspólnie zależnie 

od hobby oraz życia 

zawodowego mło-

dych. 

Ile zdjęć trzeba zrobić 

w c iągu jednego 

ś lubu,  żeby móc 

wybrać z nich najle-

psze?

Jest to ponad 1000 

z d j ę ć ,  z  k t ó r y c h  

wybieram około 100 i 

poddaję szczegółowej 

obróbce. Zdjęcia te są 

umieszczone na mojej 

stronie internetowej, a 

para młoda otrzymuje 

hasło, które może 

rozsyłać znajomym i 

rodzinie. Dziś wiele 

par pyta się o zdjęcia 

na Naszą-Klasę czy 

Facebook i właśnie z tej 

galerii mogą sobie 

pobrać zdjęcia.  Na 

życzenie wykonuję też 

albumy ze zdjęciami, 

wybieram ich wtedy 

40-60. 

Wywiad

Po latach takie zdjęcie może wzbudzać wiele pozytywnych emocji

Filmowe akcenty często goszczą na ślubnych ujęciach 

Czy masz jakieś 

ulubione zdjęcie 

jakie wykonałeś?

Tak, oczywiście. Jest 

to zdjęcie kocha-

jącej się Pary Młodej 

w samochodzie po 

zachodzie słońca. 

Zdjęcie wykonałem 

spontanicznie po 

ciężkim dniu zdjęć 

już na sam koniec, 

kiedy zrobiło się 

ciemno. Pozdrawiam 

małżeństwo, które w 

niej uczestniczyło.

A co oprócz fotografii ślubnej Cię inspiruje?

Bardzo lubię robić portrety kobiet. I najczęściej 

wykorzystuję do tego swoje koleżanki, które są 

zachwycone efektem zdjęć. Niedługo otwieram 

swoje studio, w którym będę miał lepsze warunki 

do tego, obecnie robię zdjęcia głównie w 

plenerze.

Czy fotografia to Twoje jedyne zajęcie?

Nie, od wielu lat pracuję jako grafik kompu-

terowy dlatego mam opanowaną technikę 

obróbki zdjęć. Mam nadzieję jednak, że kiedyś 

będę mógł zająć się tylko fotografią i poświęcić jej 

100% swojego czasu.

Co możesz poradzić osobom, które chciałyby 

zacząć swoją przygodę z fotografią?

Najważniejsze to wierzyć w siebie, i nie ulegać 

namowom innych. Jeśli w coś nie wierzysz, 

niestety wyjdzie to na zdjęciu, nie będzie takiego 

efektu jaki chcesz osiągnąć. Zapraszam 

wszystkich do oglądania portfolio na mojej 

stronie internetowej www.fotokostrzewa.pl

Scena z filmu „Dirty dancing” nad morzem przy zachodzie 
słońca 

Zdjęcie nad morzem z wykorzystaniem obiektywu 
„Rybie Oko”

Sławomir Kostrzewa należy 
do zwolenników żywego 
reportażu



Cztery lata temu spełniło się długo oczekiwane 
marzenie sportowców gminy Zbąszyń – powstała hala 
sportowa. Obiekt powstawał w „bólach”, problemy z 
wykonawcą przesunęły jego oddanie do użytku o kilka 
miesięcy. Bogata oferta oraz jakość usług jaką 
zapewniło nowo powstałe Zbąszyńskie Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji, spełniły w stu procentach 
oczekiwania społeczne. Co więcej jednostka kierowana 
przez dotychczasowego nauczyciela wychowania 
fizycznego Tomasza Szczechowicza, wyszła naprzeciw 
oczekiwaniom społeczeństwa. Powstały nowe kluby 
sportowe, sekcje, rozwija się siatkówka, unihokej oraz 
biegi długodystansowe. Istnieje też dość szeroka oferta 
rekreacyjna, w postaci spływów kajakowych czy 
ostatnio rejsów wycieczkowych po jeziorze Błędno. 
Centrum sportu z powodzeniem zarządza Campingiem 
przy Baszcie, który co roku modernizuje swoją bazę 
noclegową. 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji zostało 
utworzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/325/06 z dnia 25 
października 2006 roku. Powstanie jednostki wiązało się z 
oddaniem do użytku hali sportowej. „Zbąszynianka” – bo 
tak nazwali ją w drodze ogłoszonego przez Gazetę 
Lubuską konkursu mieszkańcy, rozpoczęła działalność z 
początkiem 2007 roku. Od samego początku obiekt tętni 
życiem. Pełnowymiarowa hala sportowa z widownią, 
sauna, siłownia, sala aerobiku z nowoczesnym zapleczem 
socjalnym przyciągnęła i przekonała mieszkańców gminy i 
okolic do uprawiania sportów. W październiku 2009 r. do 
użytku został oddany kolejny obiekt – Kompleks Boisk 
„Moje Boisko Orlik 2012”. Biorąc pod uwagę 

różnorodność upodobań sympatyków czynnego 
wypoczynku zaczęliśmy wzbogacać kalendarz imprez 
sportowych. Możemy pochwalić się wieloma turniejami 
cyklicznymi, które cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Dokładamy wszelkich starań aby 
każdy mieszkaniec gminy znalazł sport dla siebie. W naszej 
ofercie znajdują się turnieje dla dzieci i młodzieży, 
rozgrywki dla całych rodzin, zakładów pracy, sporty 
drużynowe i indywidualne dla amatorów czynnego 
wypoczynku. W sezonie letnim skłaniamy się ku 
imprezom plenerowym na plaży, wodzie i kortach. W 
każdym roku odbywa się około 50-60 wydarzeń. W 
praktyce oznacza to, że w każdym tygodniu roku 
realizowane jest co najmniej jedno przedsięwzięcie. 
Niektóre z nich to zupełnie nowe działania, inne to 
kontynuacja z poprzednich lat przy nieco zmodyfikowanej 
formule. Każdego roku, nie licząc dużych zawodów 
międzynarodowych w naszych imprezach bierze udział 
ponad 5 tysięcy uczestników z tendencją wzrostową. 
Codziennie zaś przez samą tylko halę sportową przewija 
się ponad 800 osób, ćwicząc zarówno w grupach 
zorganizowanych jak również indywidualnie. W 
przerwach wakacyjnych przyjeżdżają do nas i korzystają z 
bazy uczestnicy obozów sportowych w wielu 
dyscyplinach.
Ważnym celem naszej działalności jest wcielanie w życie 
idei „wielki sport w małym mieście”. Przez cztery lata 
działalności przewinęło się przez Zbąszyń blisko 2 tysiące 
sportowców zagranicznych, z ponad 20 krajów. Na 
promocję Zbąszynia wśród amatorów czynnego 
wypoczynku, poza bogatą ofertą aktywnego spędzania 
wolnego czasu, wpływa także przekaz za pośrednictwem 
mediów-telewizji, prasy i internetu.
Dla  zwiększenia możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych utworzone zostało stowarzyszenie 
sportowe pod nazwą Powiatowy Klub Sportowy - 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Zbąszyń z siedzibą 
w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Jego 

11

Sportowe odrodzenie

Sport

głównym celem jest wspieranie sportu młodzieżowego 
na naszym terenie. Stowarzyszenie to otrzymało już 
status organizacji pożytku publicznego. Istnieje więc 
możliwość przekazania części podatku na ten właśnie 
cel. 
Obiekty
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
administruje następującymi obiektami: Hala sportowo - 
widowiskowa „Zbąszynianka”; Kompleks boisk „Moje 
Boisko Orlik 2012”; Camping Przy Baszcie wraz z polem 
namiotowym i nabrzeżem  jeziora; Sala gimnastyczna; 
Korty tenisowe zamieniane  zimą w lodowisko;
Boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej nad jeziorem 
w zbąszyńskich "Łazienkach"; W trakcie realizacji jest 
pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią 
„Orzeł”.
 Wolontariat 
Organizacja przedsięwzięć sportowych wymaga 
zaangażowania dużej liczby wolontariuszy. Wywodzą 
się oni głównie ze zbąszyńskich szkół. Szczególne 
zaangażowanie wykazują nauczyciele i młodzież z 
Liceum im. S. Garczyńskiego, Gimnazjum w Zbąszyniu i 
Gimnazjum w Chrośnicy, a także wielu mieszkańcy 
naszej gminy nie związanych z żadną organizacją.
Organizacja imprez
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji było 
głównym organizatorem między innymi następujących 
imprez:
Mistrzostwa Świata w unihokeju juniorek U-19. Impreza 
czterodniowa;
Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Seniorów w 
Unihokeju. Impreza czterodniowa;
Międzynarodowe Turnieje Unihokeja „. Polish Open”. 
Imprezy trzydniowa; Motorowodne Mistrzostwa Świata  
w klasie T-550. Impreza dwudniowa; Motorowodne 
Mistrzostwa Europy w klasie S-550. Impreza 
dwudniowa; Ogólnopolski Bieg Zbąskich – półmaraton; 
Wojewódzkie rozgrywki w siatkówce; Memoriały 
Bokserski im. Zbigniewa „Jacka” Szułczyńskiego i 
Mariana Akonoma; Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Bałtyk – Karkonosze Tour. Grand Prix Zbąszynia w 
Siatkówce Plażowej – coroczne cykle 4 turniejów; 
Nocny turniej siatkówki plażowej „Copex Cup”,
Turnieje Piłki Nożnej Plażowej. Imprezy trzydniowa; 
Spływy Kajakowy Szlakiem Karola Wojtyły. Impreza 
trzydniowa. Półfinały Mistrzostw Polski w Plażowej Piłce 
Siatkowej Kadetów. Impreza dwudniowa; Mistrzostwa 
Wielkopolski w Plażowej Piłce Siatkowej Kadetów. 
Impreza dwudniowa; Młodzieżowe Grand Prix 
Zbąszynia w Tenisie Ziemnym - cykle pięciu turniejów; 
„Kuvert Cup” – Nocny Turniej Piłki Nożnej na orliku; 
Mistrzostwa Zbąszynia w Tenisie Ziemnym; Zawody w 
wyciskaniu sztangi leżąc; Zawody Pływackie „Wpław 
przez Jezioro Błędno”; Rodzinny Turniej Siatkówki 
Plażowej; Turnieje piłki nożnej plażowej w ramach 
festynu parafialnego;
Miesięczny kurs podstawowej nauki pływania; Gminna 
Liga Piłki Nożnej „Orliki-16” - cykl 20 rund; Turniej piłki 
Nożnej „Orlik Cup” Zbąszyńska Liga Piłki Nożnej 
Halowej – rozgrywki I, II i III ligi - cykl 8 rund x 3 ligi 
Zbąszyńska Amatorska Liga Siatkówki - cykl 6 rund; 
Gminny Turniej Halowy Seniorów o Puchar Burmistrza; 
Mistrzostwa Regionu Kozła w Tenisie Stołowym; Turnieje 
Piłkarskich Trójek Rodzinnych; Zakładowe Rozgrywki 
Piłki Nożnej Halowej -cykl 8 rund;
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Piotra Reissa; 
Otwarty Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki 
Chłopców „Zbąszynianka Cup”. Turniej dwudniowy;
Mistrzostwa Wielkopolski w Mini Siatkówce o Puchar 
Kinder Sport cykl 3 turniejów; Wielkopolska Liga Piłki 
Siatkowej młodzików - cykl 6 rund; Wielkopolska Liga 
Piłki Siatkowej III liga mężczyzn - cykl 8 rund, minny 
Mikołajkowy Wielobój Sprawnościowy klas „0-III”; 
Otwarte Mistrzostwa Zbąszynia w Tenisie Stołowym; 
Mistrzostwa Gminy w biegach przełajowych; Sportowe 
Ferie - cykl 12 turniejów dla dzieci i młodzieży szkolnej; 
Mistrzostwa Powiatu Nauczycieli i Pracowników 
Oświaty w Halowej Piłce Nożnej; Otwarty turniej 
koszykówki; Halowy Turniej Piłki Nożnej „Orlików”; 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Ministrantów; Klerycko – 
Ministrancki Turniej Piłki Nożnej Halowej;
Turniej tenisa ziemnego w deblu; Turniej piłki siatkowej 
zakładów kolejowych z terenu wielkopolski; Turniej piłki 
nożnej „Orliki-16” Powiatowy Turniej Sprawnościowy 
Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych; 
Plebiscyt na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyńskiej; 
Pozostałe imprezy szkolne zgodnie z kalendarzem SZS 
„Wielkopolska” - około 15 turniejów i zawodów każdego 
roku w różnych dyscyplinach sportu.  

Współpraca
Duża część imprez w/w jest współorganizowana przez 
miejscowe kluby, stowarzyszenia, szkoły. Szczególne 
zaangażowanie w tej dziedzinie wykazują:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”; 
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpus”; Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Łabędź”; Uczniowski klub 
sportowy „Spartakus" Chrośnica; Powiatowy Klub 
Sportowy - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zbąszyń; 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”; Zbąszyński Klub Żeglarski; Sekcja 
gier zespołowych i lekkiej atletyki MKS „Wicher” Zbąszyń; 
K.S. „Płomień” Przyprostynia; Sekcja bokserska K.S. 
„Obra”; Gminne jednostki OSP.
Remonty
W obiektach podległych „Centrum” prowadzone były 
liczne prace remontowe wykonywane w większości przez 
pracowników ZCSTiR co znacznie zmniejsza koszty. 
Praktycznie zakończony został remont wnętrza sali 
sportowej przy ulicy Gimnastycznej wraz z szatniami i 
natryskami. Camping Przy Baszcie wzbogacił się o kolejne 
wyremontowane domki oraz odnowiony kompleks 
sanitarny. Wymieniono pokrycia dachowe na kolejnych 
domkach, które przygotowywane są do remontu w roku 
2011. Stopniowo wymieniane są meble i wyposażenie. 
Powstał również mały plac zabaw i boisko do siatkówki 
plażowej. Zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne.  
Wyrównano nabrzeże, przygotowano niewielką plażę, 
wyposażono obiekt w nowy sprzęt pływający w postaci 
łodzi wiosłowych, rowerów, zakupiono rower wodny.
Odnowiono korty tenisowe przy ul. 17-Stycznia 1920 r.
Camping
Na Campingu Przy Baszcie wypoczywali w roku 2010 
goście z kraju i z zagranicy. Odwiedzili nas: Niemcy, 
Holendrzy, Włosi, Francuzi, Finowie, Belgowie, 
Japończycy, goście z republik  nadbałtyckich. Goście z 
zagranicy w większości przyjeżdżali z własnymi 
przyczepami campingowymi lub camperami, które 
ustawiali na polu namiotowym. Z polskich gości 
wypoczywali u nas turyści między innymi z Wrocławia, 
Wałbrzycha, Szczecina, Świnoujścia, Jeleniej Góry, 
Złotoryi, Łodzi, Polanicy Zdrój, Katowic, Chrzanowa, 
Dusznik, Pruszkowa, Zgorzelca, Warszawy, Krakowa, 
Inowrocławia, Konina, Legnicy, Bytomia, Szczawna Zdrój, 
Mysłowic, Nowego Targu, Poznania, Międzychodu, 
Zielonej Góry. Największym zainteresowaniem cieszyły  
się wyremontowane już  domki z łazienkami i aneksem 
kuchennym. Stanowi to potwierdzenie właściwej drogi 
remontów obranej przez naszą  jednostkę.
Przeważały pobyty kilkudniowe – weekendowe i 
tygodniowe. Camping stanowi bazę noclegową dla 
uczestników spływów kajakowych i zawodów sportowych. 
Gościliśmy dwukrotnie w roku 2010 uczestników  rajdów 
samochodów terenowych. Prze kilka dni przebywali także 
uczestnicy zlotu samochodów volkswagen sirocco. Obie te 
grupy powrócą do nas w roku 2011.
Pozyskiwanie środków
Trzy projekty z LGD Regionu Kozła, zaakceptowane 
czekają na ostateczne rozliczenie: Spływ kajakowy; Piłka 
nożna plażowa; Grand Prix Zbąszynia w siatkówce 
plażowej. Sprzedaż powierzchni reklamowych w 
obiektach podległych ZCSTiR. Sprzedaż powierzchni 
reklamowych podczas organizowanych imprez 
plenerowych. Dofinansowanie na organizację imprez 
sportowych uzyskane ze: Starostwa Powiatowego w 
Nowym Tomyślu, Ministerstwa Sportu, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”, 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym 
Tomyślu. Sponsorów.
Wynajem i udostępnianie obiektów: sportowych, 
campingu. Na zatrudnienie trenerów środowiskowych z 
Ministerstwa Sportu. Na zakup sprzętu uzyskano środki z 
Ministerstwa Sportu, Starostwa Powiatowego w Nowym 
Tomyślu. Zwrot podatku VAT.
Podsumowanie
 Uważam, że dotychczasowe działania naszej jednostki są 
dobrze postrzegane przez mieszkańców naszej gminy. Jest 
to dla nas niezmiernie ważne. Wszystkie przedsięwzięcia 
odbywają się bowiem dzięki ogromnemu zaangażowania 
pracowników Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i 
Rekreacji, którzy pracują zarówno w dni powszednie jak i 
wolne od pracy dla innych osób. Zaangażowanie i 
organizacja pracy stanowią podstawę działalności naszej 
jednostki. Należy wyraźnie podkreślić, że wszelkie 
inicjatywy sportowe, rekreacyjne i turystyczne mocno 
wspierane są przez samorząd naszej gminy i powiatu za co 
składam serdeczne podziękowania.

                Tomasz Szczechowicz

 Tomasz Szczechowicz



Wzorem poprzednich wydań Zbąszynianina, 
poprzez organizowanie konkursów, chcemy 
rozbudzać wśród naszych czyte ln ików 
zainteresowanie lokalną historią. Poniżej 
publikujemy zdjęcie, na którym znajduje się 
budynek. 

Pytanie brzmi: 
Gdzie znajduje się ów obiekt? Należy podać 
miejscowość i określić dość dokładne położenie. 
Prosimy też o podanie funkcji tego budynku. Wśród 
autorów najbardziej precyzyjnych  odpowiedzi, 
zostanie rozlosowana nagroda książkowa. 
Odpowiedzi z danymi osobowymi (imię nazwisko, 
adres, nr tel.), można dostarczyć do siedziby 
redakcji mieszczącej sie w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Zbąszyń lub wysłać pocztą 
elektroniczną na adres zbaszynianin@zbaszyn.eu. 

Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania propozycji 
konkursowych, które opublikujemy w kolejnych 
wydaniach Zbąszynianina.  L iczymy na 
zainteresowanie naszym konkursem.
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Lekkoatletka ze Strzyżewa, Alicja Konieczek 
zdeklasowała rywalki w biegu na 2000 metrów z 
przeszkodami, podczas XVII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych) w Lekkiej Atletyce, które 
odbyły się w Płocku. 

Wcześniej nasza lekkoatletka reprezentowała 
Polskę w mistrzostwach świata. Dystans 2000 

metrów z przeszkodami w Płocku pokonała w czasie 
7,01. Następna biegaczka dotarła na metę z czasem 
7.07. Dla Alicji uzyskany wynik nie był jej życiowym 
osiągnięciem. Podczas tegorocznych Mistrzostw 
Polski LZS w Słubicach, dobiegła na metę w czasie 
6,4788. Gdyby nie potknięcie w czasie 
wspomnianych mistrzostw świata, miała szansę 
poprawienia rekordu życiowego.  
Uzyskiwanie coraz lepszych wyników, wymaga 
startowania z lepszymi. Wówczas jest dodatkowa, 
bardzo ważna motywacja. Jak to mówią w tym 
środowisku, trzeba mieć „zająca”, którego próbuje 

Alicja Konieczek mistrzynią Polski
się dogonić - mówi Alicja Konieczek – Poza tym 
warunki pogodowe w Płocku były dość trudne i 
wietrzne. Przez pierwsze 200 metrów miałam 
towarzystwo, później biegłam już sama. W tym 
roku przede mną jeszcze międzynarodowe zawody 
w Czechach, podczas których pobiegnę na 
dystansie 1500 metrów, ale tym razem bez 
przeszkód. 

Nasza biegaczka ten rok może zaliczyć do bardzo 
udanych. Miała już drugie miejsce na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży w Biegach 
Przełajowych (dystans 3000 m ), które odbyły się w 
Bydgoszczy oraz dwa złote medale na 
Mistrzostwach Polski LZS: w Biegach przełajowych 
– dystans 2000 m (Żerków) oraz na 2000 m z 
przeszkodami – Słubice.
Strzyżewianka na mistrzostwach świata 
Alicja Konieczek ze Strzyżewa znalazła się w gronie 
28 najlepszych biegaczek przez przeszkody na 
świecie. Podczas Mistrzostw Świata w Lille we 

Francji, na 14 biegaczek w swej serii uzyskała 11 
miejsce. Na przeszkodzie w uzyskaniu lepszego 
wyniku stanęła przewrotka na ostatnim rowie. 
Straciła 6 sekund i ostatecznie uzyskałam czas 6,55. 
Kenijka, która stanęła na najwyższym podium 
pokonała 2000 m w czasie 6,20. W sumie całe 
podium należało do Afrykanek. 
- Wśród lekkoatletów panuje opinia, że czarnoskórzy 
biegacze z Afryki posiadają specyficzne 
predyspozycje, z którymi w ostatnich latach trudno 
konkurować – zdradza Alicja Konieczek – Na co 
dzień trenują w trudniejszych warunkach 
pogodowych (wyższe partie terenu, wilgotność i 
wyższa temperatura). Stąd gdy startują w klimacie 
umiarkowanym, wydolność ich organizmów jest 
wyższa od pozostałych. Na mistrzostwach świata byli 
zawodnicy, którzy startowali bez obuwia. 

Pierwszy złoty krążek na mistrzostwach Polski, 
Alicja zdobyła dwa lata temu podczas Memoriału im. 
Janusza Kusocińskiego. Wówczas startowała w 
kategorii młodziczek. Na co dzień biegaczka ze 
Strzyżewa, trenuje w Nadodrzu Powodowo, pod 
kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego 
Artura Walczaka. Klub działa przy Zespole Szkół 
Rolniczych i Technicznych w Powodowie. 

Biegaczka ze Strzyżewa nie miała sobie równych 
podczas Mistrzostw Polski w Płocku 

Alicja Konieczek w gronie najlepszych biegaczek na świecie

Podczas mistrzostw świata Alicję wspierał też jej 
klubowy trener Artur Walczak 

Zapowiedzi Co, gdzie, kiedy?

WRZESIEŃ

3.09 - Otwarcie boiska „Orzeł” - koncert zespołu 

PECTUS 

7.09 - X Festyn na Dzikim Zachodzie dla osób 

niepełnosprawnych

7.09 - 11.09. Międzynarodowy Turniej Unihokeja 

Polish Open 

10.09 - Inauguracja rozgrywek piłki nożnej gminnej ligi 

Orliki-16

11.09 - XV Spotkania z Piosenką Biesiadną 

15.09 - Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. 

Urokliwa kraina gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. 

Ogłoszony w związku z V Pokazem - Wystawą Gołębi 

Rasowych i drobiu Ozdobnego 

16.09 – 50 lecie Szkoły Odzieżowej 

16.09 - 18.09 Zlot samochodów terenowych „Obra 

Trophy" 

17.09-18.09 Regaty żeglarskie - Mistrzostwa Powiatu 

Nowotomyskiego - „Srebrna Szekla” 

17.09 - Młodzieżowe Grand Prix Zbąszynia w tenisie 

ziemnym 

20.09 - Mistrzostwa gminy w biegach przełajowych dla 

wszystkich typów szkół

24.09 - Wystawa w Baszcie - Hubert Banasiewicz 

25.09 - XXIV Ogólnopolski Bieg Zbąskich 

PAŹDZIERNIK

02.10 - Regaty żeglarskie - Błękitna Wstęga Jeziora 

Błędno

02.10 - Pielgrzymka wokół jeziora organizowana przez 

Parafię 

07.10 – 09.10. XXXVII Biesiada Koźlarska 

08.10 - Zakończenie młodzieżowego Grand Prix 

Zbąszynia w tenisie ziemnym

15.10 - Memoriał bokserski 

15.10 - Wystawa w Baszcie - Paweł Dutko

22.10 – 23.10. Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu 

Ozdobnego

26.10 - Jesienne spotkanie seniorów z Poezją 

„ Z b ą s z y n i a n i n ” .  

Pismo obywatelskie. 

Pięć  la t  temu,  w 

czerwcu, ukazał się 

ostatni numer tego 

miesięcznika. Przez 17 

lat był głosem mieszka-

ńców Zbąszynia.

„Zbąszynianin” uczył, 

przypominał, relacjonował. Na łamach pisma 

ukazywały się listy od mieszkańców. Tych, którzy 

tutaj mieszkali i tych, których los rzucił w różne 

zakątki świata. Byłam ostatnim redaktorem 

naczelnym tego pisma. Przypadło mi w udziale 

tworzenie miesięcznika w ostatnich latach jego 

istnienia. Mimo, że w tym roku mija pięć lat, od 

kiedy „Zbąszynianin” przestał się ukazywać, to 

sentyment pozostał. Zresztą o piśmie nie tylko ja 

jeszcze pamiętam. Do dziś odzywają się osoby, 

którym „Zbąszynianina” brakuje.

 Dziś ukazuje się 137 numer pisma i jest on 

zarazem pierwszym numerem w nowym wydaniu 

i pod nowymi skrzydłami. Mam nadzieję, że 

charakter pisma nie zmieni się. Że będzie ono 

nadal pismem obywatelskim. Mam nadzieję, że 

nowy zespół redakcyjny i nowy wydawca pozwoli 

mieszkańcom Zbąszynia na wymianę poglądów. 

Chciałabym, żeby „Zbąszynianin” nie stał się 

nowym wcieleniem kwartalnika „Wokół Błędna”. 

Chciałabym, żeby nie były to tylko pobożne 

życzenia. A tworzącym pismo życzę powodzenia i 

odwagi w głoszeniu swoich opinii.

Małgorzata Nowak – Sarbinowska – redaktor 

naczelny Zbąszynianina do 2006 roku. 

Słowo od byłego redaktora Historyczna zagadka

Małgorzata Nowak


