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Najważniejsze inwestycje 2012 roku
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Czarna Droga w Zbąszynku
Termin wykonania: III-IX 2012 r.
Wartość inwestycji: 1 862 tys. zł

Budowa placu zabaw i chodników w parku na Placu Wolności w Zbąszynku

Termin wykonania: IV-VI 2012 r.
Wartość inwestycji: 99 tys. zł

Adaptacja pomieszczeń po przychodni PKP na Klub Seniora w Zbąszynku

Termin wykonania: VII-X 2012 r.
Wartość inwestycji: 154 tys. zł

Budowa zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie,
wraz z częściowym zagospodarowaniem wokół zbiornika

Termin wykonania: X-XI 2012 r.
Wartość inwestycji: 235 tys. zł

Budowa ścieżki rowerowej łączącej Zbąszynek z obwodnicą

Termin wykonania: VII-IX 2012 r.
Wartość inwestycji: 65,5 tys. zł

Przebudowa Sali Wiejskiej w Kosieczynie

Termin wykonania: III-X 2012 r.
Wartość inwestycji: 550 tys. zł
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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE
CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Zakończenie roku sprzyja
różnego rodzaju analizom, podsumowaniom i ocenie tego, co udało się zrealizować z planów jakie
były podjęte na początku roku.
W tym artykule skoncentruję się na zadaniach inwestycyjnych i organizacyjnych, jakie w
2012 roku zrealizowaliśmy. Inwestycje to oczywiście kontynuacja
największego i najważniejszego
od czterech lat zadania, tj.
„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej”. W 2012 roku oddaliśmy do użytku sieć wodociągową i kanalizacyjną w Kręcku a
w Dąbrówce Wlkp. i w Rogozińcu
prace planowo zostaną zakończone w II kwartale 2013 roku. Wtedy
też wszystkie miejscowości Gminy
będą zwodociągowane i skanalizowane.
- Wykonaliśmy wodociąg przy ul.
Kosieczyńskiej od stacji paliw do
Centrum Usług Medycznych. Inwestycja pozwoliła przełączyć trzy
bloki i Centrum do wodociągu i
kanalizacji miejskiej poprawiając
zdecydowanie jakość wody.
- Rozbudowaliśmy sieć wodną i
kanalizację w kolejnych ulicach
nowego osiedla przy ul. Kościelnej, uzbrajając w media działki budowlane.
- Przeprowadziliśmy modernizację
i przebudowę ul. Czarna Droga.
Wykonano kolektor burzowy i sanitarny, ścieżkę rowerową z chodnikiem oraz oświetleniem.
- Wybudowaliśmy chodnik do Zespołu Szkół Technicznych.
- Połączyliśmy ścieżkę rowerową
z Bronikowa z chodnikiem na ulicy Wojska Polskiego.
- Ukończyliśmy kopanie Jeziorka
Koźlarskiego z budową ścieżki rowerowej wokół niego o długości
jednego kilometra i szerokości 2
metrów.
- Wykonaliśmy remont kapitalny
Wiejskiego Domu Kultury w Kosieczynie wraz z wymianą stołów,
krzeseł i innego wyposażenia, w
tym sprzętu kuchennego.
- Wyremontowaliśmy pomieszczenia w Centrum Usług Medycznych
z przeznaczeniem na Uniwersytet
Trzeciego Wieku i Domu Dziennego Pobytu.
- Zaadaptowaliśmy byłe biura Zakładu Usług Komunalnych na pięć
mieszkań socjalnych dla naszych
potrzebujących.
- Zaadaptowaliśmy byłe pomieszczenia biurowe i strychowe na kolejne cztery mieszkania socjalne
(Rogoziniec-stacja, Nowy Gościniec
i dwa na ul. Wojska Polskiego).

Wiesław
Czyczerski

- Wykonaliśmy remont i wymianę
pieca c.o. w kotłowni Szkoły Podstawowej w Kosieczynie.
- Przeprowadziliśmy remont tzw.
małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych z odnowieniem korytarzy i klatki schodowej
w nowej części szkoły.
- Wykonaliśmy remont pomieszczeń internatu w ZST.
- Wykonaliśmy nowy plac zabaw i
rekreacji na Placu Wolności.
- Rozpoczęliśmy budowę nowego
targowiska między Urzędem Miejskim a Intermarche.
- Wyremontowaliśmy pomieszczenia w Domu Kultury pod potrzeby
salki konferencyjnej i Policji.
- Podpisaliśmy umowy na budowę
Centrum Rekreacji w Chlastawie
i montaż klimatyzacji w Centrum
Folkloru w Dąbrówce Wlkp.
Szanowni Państwo, przedstawiłem powyżej tylko te najważniejsze zadania, które realizowaliśmy w 2012 roku. Były również
realizowane zadania bieżące i
drobne, które zapewne nie uszły
Waszej uwadze, a o których informowaliśmy w naszym Kwartalniku i comiesięcznych informacjach
telewizyjnych. W 2012 roku były
również prowadzone prace organizacyjne, porządkujące nasz system
zarządzania jak również wpływające na pozyskiwanie inwestorów
i tworzenie nowych miejsc pracy.
- Trwa kolejna rozbudowa Zakładów Swedwood (po inwestycji
związanej z budową bardzo dużego parkingu, porządkującego ruch
samochodowy w tym obszarze).
- Rozbudowuje się Hartownia i Firma Zyguła w Zbąszynku oraz Bestem w Dąbrówce Wlkp.
- Koleje Wielkopolskie dały się
przekonać, że warto zainwestować w Zbąszynku i utworzyć w
byłej Lokomotywowni swoje cen-

trum obsługi.
- Ustawa wymusiła
na nas rozdzielenie
funkcji kulturalnych
od sportowych i rekreacyjnych. Powołaliśmy
Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
oraz Zbąszynecki Ośrodek Kultury
(ZOK).
- Sprywatyzowaliśmy Internat i
zlikwidowaliśmy Hotel przy ZST
zmniejszając tym samym koszty
funkcjonowania tej szkoły.
Wszystkie te działania podyktowane były potrzebą rozwoju,
poprawą infrastruktury i dopasowania się do nowych realiów.
Szanowni Mieszkańcy dziękuję Wam za pomoc, współpracę
i wyrozumiałość. Razem możemy
bardzo dużo.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia, radości
i pokoju w sercu
życzy
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
15 stycznia 2013 roku o godzinie 18:00

w Domu Kultury w Zbąszynku
www.zbaszynek.pl
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IV KWARTAŁ 2012 r.
KALENDARIUM BURMISTRZA
01.10.2012r. - Zbąszynek, spotkanie z
Firmą VERDIE w sprawie rozliczenia
inwestycji;
02.10.2012r. - Rogoziniec, spotkanie z
przedstawicielami laboratoriów sieci
Swedwood;
03.10.2012r. - Zbąszynek, spotkanie
z Przewodniczącym Stowarzyszenia
Gmin RP „Sprewa-Nysa-Bóbr” Czesławem Fiedorowiczem; - Zbąszynek,
udział w uroczystościach pogrzebowych radnego śp. Ryszarda Dembniaka;
08.10.2012r. - Zbąszynek, Dom Kultury rozpoczęcie obchodów „Tygodnia
Seniora”; - Zbąszynek, spotkanie z
Komendantem Powiatowym Policji
w sprawie wzajemnej współpracy; Zbąszynek, spotkanie z przedstawicielami Firmy zajmującej się budową
Ogniw Fotowoltaicznych;
10.10.2012r. - Zbąszynek, spotkanie
ofertowe w sprawie Pałacu w Dąbrówce Wlkp.; - Zbąszynek, udział w
posiedzeniu Konwentu Rady Miejskiej;
11.10.2012r. - Zbąszynek, Dom Kultury
udział w uroczystościach Zbąszyneckiego Dnia Seniora;
12.10.2012r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Rogoziniec, Technikum Leśne,
podsumowanie projektu edukacyjnego;
13.10.2012r. - Zbąszynek, podsumowanie sezonu lotowego gołębi w Sekcji
Zbąszynek,
15.10.2012r. - Kosieczyn, udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji
Narodowej;
16.10.2012r. - Zbąszynek, spotkanie z
Dyrektorem PKP Cargo oraz Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP w sprawie inwestycji na terenie gminy; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, wręczenie nagród i
wyróżnień z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
17-19.10.2012r. - Karpacz, udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i
Wójtów Województwa Lubuskiego;
19.10.2012r. - Zbąszynek, udział w pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
20.10.2012r. - Zbąszyń, udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji
20-lecia Zespołu REGO;
21.10.2012r. - Kosieczyn, otwarcie Ligi
Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza;
23.10.2012r. - Zbąszynek, spotkanie z
Prezesem Kolei Wielkopolskich w
sprawie zagospodarowania obiektów kolejowych pod potrzeby Kolei
Wielkopolskich; - Zbąszynek, spotkanie z mieszkańcami;
25.10.2012r. - Zbąszynek, spotkanie z
inwestorami w sprawie budowy farm
wiatrowych; - Zbąszynek, udział w
Sesji Rady Miejskiej;
29.10.2012r. - Zbąszynek, udział w po-
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siedzeniu Komisji Mieszkaniowej;
03.11.2012r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z właścicielami gruntów pod
budowę ścieżki rowerowej Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp.;
06.11.2012r. - Zbąszynek, spotkanie z
właścicielami gruntów pod budowę
ścieżki rowerowej Chlastawa- Nądnia; - Zbąszynek, spotkanie z przedstawicielami Firmy Hoval w związku
z modernizacją kotłowni w Szkole
Podstawowej w Zbąszynku;
08.11.2012r. - Rosin, udział w Konferencji
organizowanej przez Starostwo Powiatowe w sprawie przedsiębiorczości;
09.11.2012r. - Zbąszynek, ZST – udział
w akademii z okazji Święta Niepodległości ; - Kosieczyn, uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej
Sali Wiejskiej;
10.11.2012r. - Rogoziniec, strzelanie z
okazji Święta Niepodległości;
Zbąszynek, udział w Marszu po Niepodległość „Nordic Walking”
11.11.2012r. - Zbąszynek, udział we
Mszy Św. oraz złożenie wiązanek
pod Pomnikiem Chrystusa Króla z
okazji Święta Niepodległości;
12.11.2012r. - Zbąszynek, Przedszkole
Niepubliczne, udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości;
13.11.2012r. - Zbąszynek, spotkanie z
działaczami i zawodnikami Miejskiego Klubu Sportowego „Syrena” Zbąszynek;
14.11.20121r. - Zielona Góra, spotkanie
w PROW
w sprawie częściowego
rozliczenia inwestycji; - Zbąszynek,
udział w pracach Komisji Wspólnych
Rady Miejskiej;
19.11.2012r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród w krzyżówkowym
konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika;
20.11.2012r. - Zbąszynek, ZST spotkanie z Dyrektorem w sprawie ustalenia kierunków kształcenia na lata
2013/2014;
21.11.2012r. - Zbąszynek, udział w
uroczystościach pogrzebowych śp.
Zenona Stachowiaka i śp. Bernarda
Budycha;
22.11.2012r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Zbąszynek, udział w Sesji
Rady Miejskiej; - Zbąszynek, Dom Kultury, XII Przegląd Piosenki Dziecięcej;
23.11.2012r. - Zbąszynek, spotkanie z
przedstawicielami
Stowarzyszenia
Miłośników Kultury Dąbrowieckiej; Dąbrówka Wlkp., otwarcie Turnieju
SKATA o puchar Burmistrza;
26.11.2012r. - Zbąszynek, ZST, spotkanie z Dyrektorem w sprawach organizacyjnych szkoły;
27.11.2012r. - Kargowa, udział w posiedzeniu Rady Programowej LGD RK; Zbąszynek, spotkanie z diabetykami
z okazji Dnia Walki z Cukrzycą;
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28.11.2012r. - Zbąszynek, spotkanie z Prezesem Hartowni w
sprawie rozbudowy zakładu; - Zbąszynek, Urząd Miejski, uroczystości
jubileuszowe z okazji 100 rocznicy
urodzin Pani Stanisławy Zaleskiej;
30.11.2012r. - Zielona Góra, podpisanie
aneksów do umów w PROW; - Zbąszynek, udział w posiedzeniu Konwentu Rady Miejskiej; - Zbąszynek,
Dom Kultury, udział w III Biesiadzie
Andrzejkowej Regionu Kozła;
01.12.2012r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, Turniej Siatkarski;
05.12.2012r. - Zbąszynek, spotkanie
z przedstawicielami Zarządu
Kolei
Wielkopolskich; - Zbąszynek, udział
w pracach Komisji Wspólnych Rady
Miejskiej; - Zbąszynek, spotkanie z
Sekcją Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego;
06.12.2012r. - Zbąszynek, Dom Kultury, udział w Spotkaniu Mikołajkowym
dla dzieci ze Świetlic Socjoterapeutycznych; - Kosieczyn, udział w spotkaniu „Kresowy Mikołaj”;
07.12.2012r. - Zbąszyń, spotkanie z
Zarządem TKKF i WOPR;
11.12.2012r. - Kargowa, udział w Konferencji
Zrzeszenia
Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego;
12.12.2012r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z Zarządem Miejsko-Gminnym
OSP;
13.12.2012r. - Świebodzin, udział we
Mszy św. z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego;
14-15.12.2012r. - Peitz – Niemcy, udział
w
Jarmarku
Bożonarodzeniowym
oraz spotkaniu Grup Roboczych;
15.12.2012r. - Stefanowo, udział w
uroczystościach z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego; - Dąbrówka
Wlkp., spotkanie opłatkowe z Kołem
Gospodyń Wiejskich;
17.12.2012r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
18.12.2012r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, udział w Konferencji w
sprawie pozyskiwania środków unijnych;
19.12.2012r. - Zbąszynek, udział w
spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Kombatantów i Związek
Emerytów Kolejowych;
20.12.2012r. - Zbąszynek, udział w Sesji Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia
budżetu na 2013 rok;
27.12.2012r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Komisji Egzaminacyjnej
na nauczyciela mianowanego;
28.12.2012r. Zbąszynek, udział w
spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”;
31.12.2012r. - Zbąszynek, stadion
OSiR, złożenie życzeń noworocznych
mieszkańcom;
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IV KWARTAŁ 2012 r.

KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

30.10.2012r. - Zbąszynek, ZOK – kon- szynek, Biuro Rady
cert grupy tanecznej „FLOW”, za- Miejskiej - Konwent;
kończenie działalności Pani Natalii - Zbąszynek, ZOK
Jarczyńskiej;
– III Biesiada Andrzejkowa Regionu
01.11.2012r. - Zbąszynek, obchody Kozła;
Dnia Wszystkich Świętych;
01.12.2012r. - Kosieczyn, Szkoła Pod06.11.2012r. - Zbąszynek, Biuro Rady stawowa – Turniej Piłki Siatkowej;
Miejskiej – dyżur;
- Haidemuhl - Spotkanie Mikołajko08.11.2012r. - Rosin, spotkanie ze we;
Starostą Powiatu Świebodzińskie- 04.12.2012r. - Zbąszynek, Biuro Rady
go w sprawie wsparcia gospodar- Miejskiej – dyżur;
ki poprzez korzystniejsze wykorzy- 05.12.2012r. - Zbąszynek, Urząd Miejstywanie środków zewnętrznych; ski – wspólne posiedzenie Komisji
- Zbąszynek, Biuro Rady Miejskiej Stałych Rady;
- Konwent;
06.12.2012r. - Zbąszynek, ZOK – spo09.11.2012r. - Sulechów, V Lubuski tkanie z Mikołajem „Wszystkie dziePułk Artylerii, święto pułku oraz ci nasze są” – kampania na rzecz
pożegnanie żołnierzy kierowanych osób niepełnosprawnych z Gminy
do Kosowa; - Kosieczyn, uroczyste Zbąszynek;
oddanie do użytku zmodernizowa- 13.12.2012r. - Zbąszynek, OPS – śronej sali wiejskiej, występy dzieci z dowiskowa świetlica terapeutyczna
Niepublicznego Przedszkola, Szkoły „Mozaika”, spotkanie świąteczne;
Podstawowej w Kosieczynie z okazji - Zbąszynek, Niepubliczne PrzedNarodowego Święta Niepodległości;
szkole w Zbąszynku – spotkanie
10.11.2012r. - Rogoziniec, Turniej opłatkowe;
Strzelecki z okazji Narodowego 14.12.2012r. - Zbąszynek, Spotkanie
Święta Niepodległości;
Wigilijne z zespołem „Harmonia”
11.11.2012r. - Zbąszynek, obchody Na- 14-15.12.2012r. - Peitz, Święto Świarodowego Święta Niepodległości; - tła – Jarmark Bożonarodzeniowy,
Zbąszynek, ZOK – koncert wokalisty Turniej Tenisa Stołowego, spotkanie
Szymona Wydry;
grup roboczych (Peitz, Bedum, Zbą12.11.2012r. - Zbąszynek, Przedszkole szynek);
– występy dzieci z okazji Narodowe- 18.12.2012r. - Zbąszynek, Biuro Rady
go Święta Niepodległości;
Miejskiej – dyżur;
14.11.2012r. - Zbąszynek, Urząd Miej- 19.12.2012r. - Zbąszynek, Komisja Reski – wspólne posiedzenie Komisji wizyjna - spotkanie w sprawie plaStałych Rady
nu pracy na 2013 rok; - Zbąszynek;
15.11.2012r. - Zbąszynek, Biuro Rady Związek Kombatantów RP i Byłych
Miejskiej-przyjęcie projektu budżetu Więźniów Politycznych Koło miejsko
Gminy Zbąszynek na 2013 rok złożo- – gminne w Zbąszynku, spotkanie
nego przez Burmistrza Zbąszynka;
opłatkowe;
20.11.2012r. - Zbąszynek, Biuro Rady 20.12.2012r. - Zbąszynek, Urząd MiejMiejskiej – dyżur; - Zbąszynek, ZOK ski – sesja Rady Miejskiej, przyjęcie
– spotkanie w sprawie ustalenia ka- budżetu Gminy Zbąszynek na 2013
lendarza imprez na 2013 rok;
rok;
21.11.2012r. - Kręcko, uroczystość po- 28.12.2012r. - Zbąszynek; Stowarzygrzebowa śp. Zenona Stachowiaka; szenie Klub Seniora „Pogodna Je- Dąbrówka Wlkp., uroczystość po- sień”- spotkanie opłatkowe;
grzebowa śp. Bernarda Budycha;
22.11.2012r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej; - Zbąszynek, ZOK – XII Przegląd Piosenki
Dziecięcej, organizator: SP Zbąszynek;
28.11.2012r. - Zbąszynek, Komisja
Rewizyjna – omówienie proceduWydawca:
ry uzupełnienia
Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1
składu
Komi66-210 Zbąszynek
sji; - Zbąszynek,
Tel. 68 384 91 40; fax: 66 384 94 84
Urząd Miejski –
Nakład: 1 500 egzemplarzy.
obchody JubileAutorzy tekstów i zdjęć: pracownicy Urzędu
uszu 100-urodzin
Miejskiego w Zbąszynku pod redakcją
Pani Stanisławy
Sekretarza Gminy.
Zaleskiej;
e-mail: kwartalnik@zbaszynek.pl
30.11.2012r. - Zbąwww.zbaszynek.pl
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02.10.2012r. - Rogoziniec; spotkanie
z kierownictwem firmy Swedwood
oraz gośćmi ze Szwecji, Portugalii,
USA;
03.10.2012r. Rogoziniec,
Dzień
Pieczonego Ziemniaka dla przedszkolaków z terenu Gminy Zbąszynek; - Zbąszynek, Kościół parafialny,
cmentarz parafialny - uroczystość
pogrzebowa śp. radnego Ryszarda
Dembniaka; - Zbąszynek; Biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
06.10.2012r. - Dąbrówka Wlkp. X Jubileuszowa „Srebrna Szyna”; - Kręcko,
realizacja projektu „Odnaleźć siebie”,
organizator: OPS Zbąszynek; - Siedlec, Turniej Gmin Regionu Kozła
(I miejsce – Gmina Zbąszynek);
08.10.2012r. - Zbąszynek, ZOK, inauguracja Dnia Seniora, patronat Burmistrz Zbąszynka;
10.10.2012r. - Zbąszynek, ZOK, Gminny Dzień Seniora; - Kosieczyn, spotkanie ze 100- letnią Jubilatką Panią
Stanisławą Zaleską;
11.10.2012r. - Zbąszynek, Biuro Rady
Miejskiej- Konwent; - Zbąszynek,
Kościół parafialny -uroczystości odpustowe;
12.10.2012r. - Zbąszynek, Centrum
Usług Medycznych - otwarcie Domu
Dziennego Pobytu, inauguracja roku
akademickiego 2012/2013 Zbąszyneckiego Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku; - Rogoziniec, podsumowanie projektu realizowanego przez
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
przy współudziale Gminy Zbąszynek;
15.10.2012r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – podsumowanie Turnieju Gmin
Regionu Kozła;
16.10.2012r. - Zbąszynek, Szkoła
Podstawowa - pasowanie uczniów
klas pierwszych; - Urząd Miejski,
rozdanie nagród Burmistrza z okazji
Święta Edukacji Narodowej; - Zbąszynek, Biuro Rady Miejskiej- dyżur;
17.10.2012r. - Zbąszynek; Biuro Rady
Miejskiej – Komisja Regulaminowa
Urząd Miejski – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
20.10.2012r. - Zbąszyń; ZOK, 20 - lecie zespołu tanecznego REGO;
23.10.2012r. - Zbąszynek, ZOK – spotkanie z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
24.10.2012r. - Rogoziniec; spotkanie
z uczniami z Gminy Babimost w
ramach współpracy Gmin Regionu
Kozła; - Dąbrówka Wlkp., spotkanie w sprawie obchodów 90-lecia
RZPiT im. T. Spychały, organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Dąbrowieckiej;
25.10.2012r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej;

Bernadetta
Zięba

www.zbaszynek.pl
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URZĘDNIK RADZI
Nowe zasady wywozu śmieci w Gminie Zbąszynek
W związku z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, Polska dołącza do europejskiego standardu
zagospodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju
porządek powinien zapanować
najpóźniej do połowy 2013 roku.
Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się
już z powodzeniem w większości
krajów europejskich. Polega ona
na tym, że gmina zapewnia odbieranie i właściwe ekologicznie
bezpieczne
zagospodarowanie
wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego
ich zbierania. Odbierać odpady od
mieszkańców będzie wyłoniona
w drodze przetargu jedna firma, a
więc mieszkańcy nie będą podpisywać z przedsiębiorcą indywidualnych umów na odbiór odpadów.
W związku z tymi zmianami należy wypowiedzieć indywidualne
umowy
w
ten
sposób, aby przestały one obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.
W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni płacić za śmieci
przedsiębiorcy oraz gminie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową
stawkę, dzięki czemu nikomu nie
powinno opłacać się wyrzucanie
śmieci do lasu. Gmina Zbąszynek
zakończyła pierwszy etap przygotowań do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Przyjęte zostały
wszystkie niezbędne uchwały określające zasady działania systemu.
Ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
naliczana będzie od ilości osób
zamieszkałych w danej nieruchomości. Wysokość stawki podstawowej to 10 zł od osoby na
miesiąc, a w przypadku gdy odpady komunalne będą zbierane i
odbierane w sposób selektywny
(z podziałem na plastik, szkło,
tworzywa sztuczne, metal oraz
odpady biodegradowalne) wysokość stawki wyniesie 6 zł od
osoby na miesiąc. Należy jednak
zaznaczyć, że stawki te mogą
ulec zmianie po rozstrzygnięciu
przetargu na odbiór odpadów,
gdy będą już znane faktyczne
koszty funkcjonowania systemu.
Podstawą do naliczania opłaty będzie deklaracja składana
przez właściciela nieruchomości. W przypadku gdy deklara6

Jarosław
Mikołajczyk

cja nie zostanie złożona lub gdy
dane zawarte w deklaracji będą
budziły uzasadnione wątpliwości,
Burmistrz Zbąszynka w drodze
decyzji administracyjnej ustali wysokość opłaty dla nieruchomości.
Deklaracje należy złożyć między
1 a 31 maja 2013 r. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez
właścicieli nieruchomości z góry
bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: za I kwartał
do 31 stycznia, za II kwartał do 30
kwietnia, za III kwartał do 31 lipca, za IV kwartał do 31 paździer-

płatnie, mieszkańcy pokrywają tylko
koszty dostarczenia odpadów do punktu selektywnej zbiórki. W miesiącu grudniu
został opracowany i uchwalony
nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek. Regulamin określa
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości, w szczególności:
sposobu prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nierucho-

nika, na konto Urzędu Gminy w
Zbąszynku, bądź w kasie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku. Pierwszą
wpłatę uiścimy do 31 lipca 2013 r.
Rada Miejska ustaliła również
zakres oraz sposób świadczenia
usług w zamian za opłatę wnoszoną przez mieszkańców. Zmieszane
odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach i odbierane z nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej co dwa tygodnie,
a w zabudowie wielorodzinnej
(spółdzielnia mieszkaniowa) raz w
tygodniu. Odpady gromadzone w
sposób selektywny zbierane będą
w workach w odpowiednich kolorach i odbierane z nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej raz
na miesiąc, a w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów
będzie można dostarczać zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa, zużyte
baterie i akumulatory, oraz opony.
Odpady przyjmowane będą bez-

mości, warunków rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym,
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości, także obowiązków
osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie. Nie sposób
w artykule omówić cały regulamin,
dlatego zachęcam do zapoznania
się z jego treścią, która dostępna
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek w
zakładce GOSPODARKA ŚMIECIOWA
(www.bip.zbaszynek.pl). O wszystkich zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
będziemy na bieżąco informować
mieszkańców. Informacji można
szukać w kolejnych wydaniach
Kwartalnika, na stronach internetowych gminy lub bezpośrednio w
Urzędzie Miejskim.
Sprawa jest naprawdę ważna i
dotyczy wszystkich mieszkańców.
Zapraszamy do aktywnego zapoznawania się z nowymi zasadami.

www.zbaszynek.pl
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Nowe stawki podatków w 2013 roku
Elżbieta
Rolnik

W dniu 22 listopada br. Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę w
sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
i opłaty targowej.
od budynków lub ich części

od gruntów
Grunty podlegające opodatkowaniu

Wysokość
stawek
podatku w zł/m2

Nieruchomości podlegające opodatkowaniu

Wysokość
stawek
podatku w zł/m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,84

Mieszkalne

0,72

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

4,51 / 1 ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

0,43

Uchwałą Nr XXIV/81/2012 z dnia 22 listopada 2012r.
Rada Miejska w Zbąszynku zatwierdziła taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.
zł/m3
Woda

2,40

Kanalizacja

5,00

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

19,50

Działalność z zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,50

Pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

5,60

Garaży

7,20

Justyna
Tkacz

Podatki od środków transportowych w 2013 roku
Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Zbąszynek w 2013
roku nie uległy zmianie w stosunku do roku
poprzedniego. W dalszym ciągu obowiązuje
uchwała nr XIII/60/2011 Rady Miejskiej w Zbą2. od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w
tonach)

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna
(osie jezdnie) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE
12

13

1130

1180

13

14

1200

1230

14

15

1260

1280

15

1300

17

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy+naczepa,ciągnik balastowy+przyczepa (w
tonach)

Nie mniej
niż

Mniej
niż

1350

1300

1350

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 - 5,5 włącznie - 550 zł.
- powyżej 5,5 – 9,0 włącznie - 850 zł.
- powyżej 9,0 – poniżej 12,0 - 1050 zł.

4. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od
liczby osi i rodzaju zawieszenia:

TRZY OSIE
12

szynku z dnia 24 listopada 2011r.
W celu przypomnienia - stawki podatku od
środków transportowych na terenie naszej
gminy wynoszą rocznie:

Stawka podatku
(w złotych)

oś jezdna
(osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i
dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa +pojazd silnikowy
(tonach)

Nie
mniej
niż

Mniej
niż

DWIE OSIE

Stawka podatku
(w złotych)

oś jezdna
(osie jezdnie)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

17

19

1350

1360

12

18

1180

1280

19

21

1390

1410

18

25

1280

1380

12

18

940

950

21

23

1440

1460

25

31

1390

1550

18

25

950

980

23

25

1490

1700

1600

2080

25

1000

1030

1820

1930

12

28

1080

1130

220

2700

28

33

1180

1230

33

38

1280

1390

1420

1830

25

1490

1700

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12

25

1490

25

27

1620

1700

27

29

1730

1800

29
31

31

1550

1900

2600

1950

2600

3. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton - 1100 zł.

31

JEDNA OŚ

TRZY OSIE
12
40

40

DWIE OSIE

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 900 zł.

38

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

38

1290

1340

1390

1600

7. od autobusu w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 - 900 zł.
- równa lub wyższa niż 30 - 1250 zł.

www.zbaszynek.pl
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WYDARZENIA

Kolejna stulatka w Gminie Zbąszynek!
Dnia 28 listopada 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyła się uroczystość setnej
rocznicy urodzin Pani Stanisławy
Zaleskiej z Kosieczyna. Jubilatka
zaszczyciła nas swoją obecnością
w doskonałym humorze w otoczeniu najbliższej rodziny, znajomych oraz ks. dziekana Zdzisława
Przybysza z Kosieczyna. Życzenia
„dwustu lat” składali: Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan

Mazur oraz Kierownik USC Barbara
Niemiec-Kromska. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło przed-

p ra p ra w n u c z ą t .
Do niedawna Pani
Stanisława
cał-

stawicieli: Wojewody Lubuskiego,
KRUS-u w Świebodzinie, Związku
Kresowian, Szkoły Podstawowej
w Kosieczynie oraz służby zdrowia w osobie lekarza rodzinnego
Pana Waldemara Wolskiego. Obowiązkowy był też jubileuszowy
tort. Całą uroczystość uświetnili
muzycy z Dąbrówki Wlkp. i Zbąszynia. Pani Stanisława Zaleska
urodziła się 28 listopada 1912 r. w
Milnie (obecnie Ukraina). W 1936 r.
wyszła za mąż za Józefa Zaleskiego. Wychowała czworo dzieci i doczekała się ośmioro wnucząt, trzynaścioro prawnucząt oraz czworo

kiem aktywnie uczestniczyła w
życiu społecznym i rodzinnym.
Swymi bogatymi i nierzadko bolesnymi przeżyciami chętnie dzieli
się z innymi. Swoje długie życie
zawdzięcza - jak sama mówi –
Bogu, Rodzinie i lekarzom. Pani
Stanisława Zaleska jest już trzecią
Seniorką w ciągu ostatnich lat, z
którą mogliśmy wspólnie świętować doczekanie tak zacnego wieku. Dostojnej Jubilatce życzymy, by
każdy dzień przynosił Jej radość z
przebywania wśród bliskich i owocował wzajemną miłością, życzliwością i pokojem serca.

Informacja o sprzedaży nieruchomości
Gmina oferuje do sprzedaży w drodze organizowanych
przetargów nieruchomości, które
mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, garażową,
zabudowę
usługowo-handlową
oraz pod zabudowę przemysłową. Działki budowlane przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone
są w Zbąszynku przy ulicach: Kościelnej, Prymasa Wyszyńskiego,
Jana Pawła II i Zaułku Kościelnym.
Każdorazowo aktualną wartość
rynkową nieruchomości przewidzianych do zbycia określa rzeczoznawca majątkowy w przygotowanym operacie szacunkowym.
Ustalenie ceny przez rzeczoznawcę jest zgodne z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
8

Barbara
Niemiec - Kromska

Ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowe nieruchomości stanowią najbardziej
prawdopodobną cenę nieruchomości możliwą do uzyskania na
rynku, ustaloną z uwzględnieniem
cen transakcyjnych uzyskanych w
ostatnim okresie na terenie tut.
gminy. Przygotowane do zbycia
działki budowlane są uzbrojone.
Warunki przyłączy do poszczególnych
działek
budowlanych
określają poszczególni gestorzy
sieci przesyłowych w zawartych
umowach z nabywcami działek.
Oprócz terenów przewidzianych
pod budownictwo mieszkaniowe,
Gmina dysponuje również terenami, które mogą być przeznaczone
do prowadzenia działalności przemysłowej i usługowo-handlowej.
Ponadto wydzielone są działki
budowlane, które mogą być zawww.zbaszynek.pl

Halina
Kaczmarek

budowane budynkami
garażowymi.
Zapraszamy
chętnych do zainteresowania się
terenami budowlanymi i ewentualnym podjęciem decyzji o zamiarze nabycia terenu pod realizację
swoich zamierzeń. Szczegółowych
informacji na temat terenów budowlanych, które mogą być przeznaczone do zbycia w drodze
przetargu udziela referat Mienia
Komunalnego i Geodezji oraz referat
Infrastruktury Technicznej
tut. Urzędu. Ponadto informacje o
ogłaszanych przetargach
podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy
www.bip.zbaszynek.pl oraz umieszczane są na tablicach ogłoszeń.
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INWESTYCJE

Budowa zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie
20 listopada br. dokonano odbioru prac polegających na
dokończeniu budowy zbiornika
retencyjnego wód burzowych w
Chlastawie. W ramach zadania
zakończono pogłębianie zbiornika, wykonano profilowanie skarp,
wybudowano betonową ścieżkę
rowerową o dł. 1 km. Wykonano również drewniany domek
dla łabędzi, które będą się mogły w nim schronić w okresie
zimowym. Zadanie inwestycyjne
zostało dofinansowane
przez
Urząd Marszałkowski w Zielonej
Górze. Ogólny koszt wyniósł 235
tys. zł. Z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Gmina
otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów netto tj.

ok. 94 000 zł.
nawca
zadania
firma
Łukasza
Tyliszczaka
z
Międzyrzecza
zamontuje
ławki
i kosze na
śmieci. Mamy
nadzieję,
że
m i e s z ka ń c y
w sposób należyty
będą
korzystać
z
tych urządzeń
w trakcie wypoczynku.

Hubert
Cichy

Na wiosnę wyko-

Zbiornik retencyjny w Chlastawie

Salka gimnastyczna w ZST
14 listopada br. zostały zakończone prace związane z remontem podłogi małej sali sportowej w Zespole Szkół Technicznych
w Zbąszynku. Prace, które były
prowadzone od października do
listopada, objęły: usunięcie starej nawierzchni podłogi (parkiet),
wykonanie podłoża pod nową
nawierzchnię, dostawę i montaż
wykładziny sportowej, malowanie
linii wyznaczających boisko sportowe. Na podłodze została zamontowana wykładzina sportowa

Omnisports Reference o grubości 6,5 mm, znanego producenta wykładzin – firma Tarkett.
Wykonawcą remontu podłogi
była firma Emersystem Tomasz
Maćkowski ze Zbąszynka.
Wraz z remontem podłogi zostało odnowione wejście boczne do sali gimnastycznej ZST,
gdzie:
zostały
wymienione
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano nowe okładziny
ścienne i podłogowe, wstawiono nowe okno. Przebudowa

przedsionka pozwoliła uzyskać
dodatkowe
pomieszczenie
na
sprzęt sportowy. Wykonawcą była
firma Edmaplast, Edmund Szulc ze
Zbąszynka.
Ogólny
koszt
inwestycji
to:
49 tys. zł.
Wyremontowana
mała
salka
wpłynie na większe bezpieczeństwo prowadzonych lekcji wychowania fizycznego oraz zwiększy
komfort uczestnictwa uczniów w
trakcie aktywności fizycznej.

Nawierzchnia salki gimnastyczniej po remoncie

www.zbaszynek.pl
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INWESTYCJE

Sala WIEJSKA W KosieczynIE
9 listopada br. oficjalnie otwarto i oddano do użytku
zmodernizowaną Salę Wiejską w
Kosieczynie. Modernizacja sali została wykonana w ramach projektu pn. „Przebudowa Świetlicy

Hubert
Cichy

Wiejskiej w Kosieczynie”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Prace, które były prowadzone w
okresie od marca do października br. objęły m.in. wymianę kon-

strukcji i pokrycia dachowego,
wykonanie
izolacji
poziomych,
ocieplenie elewacji zewnętrznej
budynku, wykonanie nowej podłogi, wymianę instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji elektrycznej i malowanie ścian. Dodatkowo
świetlica została wyposażona w
sprzęt audio-wideo, nowoczesny
sprzęt kuchenny, stoły i krzesła.
Na oficjalne otwarcie licznie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele
władz samorządowych i zaproszeni goście. Na scenie wystąpiły
przedszkolaki i uczniowie SP Kosieczyn, prezentując się w przedstawieniu związanym ze Świętem
Niepodległości. Świetlica będzie
wykorzystywana do realizacji szeregu przedsięwzięć kulturalnych i
edukacyjnych, będzie miała charakter klubu wiejskiego, w którym
będą odbywać się zebrania i imprezy grupowe, szkolenia i zajęcia
dla młodzieży i dorosłych. Prace
modernizacyjne wykonała firma
Mat-Bud Piotr Mickiewicz z Chobienic, a całkowity koszt modernizacji wyniósł około 550 tys. zł,
z czego dofinansowanie wyniosło
ok. 220 tys. zł.

Uroczystość otwarcia wyremontowanej Sali Wiejskiej w Kosieczynie

Targowisko miejskie w Zbąszynku
Rozpoczęto realizację projektu pn. Budowa Targowiska Miejskiego w Zbąszynku w programie
„Mój Rynek” w ramach Działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej”
PROW 2007-2013. Nowe targowisko
jest budowane na placu za Urzędem Miejskim (przy INTERMARCHE).
Zakończenie inwestycji planuje się

Plac budowy za Urzędem Miejskim
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na koniec czerwca 2013r. Wartość
projektu wynosi ok. 2,1 mln złotych
z czego 1 mln zł pochodzić będzie
ze środków Unii Europejskiej. W
ramach projektu powstanie nowoczesne targowisko
utwardzone
nawierzchnią z kostki betonowej.
Całość będzie ogrodzona i oświetlona. Od zewnętrznej strony placu powstaną miejsca parkingowe i
chodniki. Zostanie wykonane przyłącze do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Centralna część
placu będzie zadaszona wiatą z
poliwęglanu. Zadaszone stoiska
zajmować będą ponad połowę
powierzchni handlowej. Powstanie również budynek z toaletą i
pomieszczeniem
gospodarczym.
Handel ma być tak zorganizowany, by umożliwić dostęp rolników
do punktów sprzedaży w sposób
określony w regulaminie targowiska.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

WYDARZENIA

Turniej Gmin Regionu Kozła 2012
Już po raz czwarty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Regionu Kozła zorganizowała coroczny Turniej Gmin wchodzących
w skład Regionu Kozła. Tegoroczna rywalizacja rozegrała się na
hali sportowej w Siedlcu, a udział
w niej wzięły reprezentacje: Babi-

mostu, Siedlca, Trzciela i Zbąszynka, składające się z pracowników
samorządowych lub osób związanych z organizacjami pozarządowymi.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania RK Witold

Uczestnicy Turnieju Gmin Regionu

Agnieszka
Ratyńska

Silski w towarzystwie gospodarza
Gminy – Zastępcy
Wójta Hieronima Birka.
Drużyny walczyły o puchary w
dziesięciu konkurencjach, a zwycięzca każdej konkurencji otrzymywał okolicznościową statuetkę
i dyplom. Konkurencje sportowe wymagały nie tylko szybkości, ale również dokładności i trafności.
W tym roku bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja
naszej Gminy, która odniosła
zwycięstwo aż w 6 konkurencjach i tym samym w końcowej klasyfikacji zajęła 1 miejsce zdobywając zwycięski
puchar, ufundowany przez
Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina
Trzciel, na trzecim Gmina Siedlec, a czwarta lokata przyKozła
padła Gminie Babimost.

Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 16 października br.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,
Burmistrz Wiesław Czyczerski w
szczególny sposób podziękował
nauczycielom i wręczył „Nagrody
Burmistrza”.
Nagrody przyznawane są nauczycielom poświęcającym swój czas
na rozwijanie talentów dzieci i
młodzieży. Wśród nagrodzonych
były również osoby nie będące
nauczycielami, ale w swej pracy
społecznej i zawodowej zajmujące
się wychowaniem dzieci i młodzieży. Burmistrz zaznaczył, jak bardzo
od nauczycieli zależy wychowanie
młodzieży, która za kilkanaście
lat będzie decydować o rozwoju
miasta, jego życiu gospodarczym,
społecznym i kulturalnym.
Za szczególne zaangażowanie i
osiągnięte wyniki, nagrody otrzymali: Małgorzata Czaczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Ewa Kubicka – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp., Barbara Rusiecka - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Eugeniusz Trochanowski
- nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Wlkp., Ewa Łażewska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kosieczynie, Anna Kut-

zmann – nauczyciel I Gimnazjum
w Zbąszynku, Halina Szczawińska
– nauczyciel I Gimnazjum w Zbąszynku, Daniel Dajczak – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych,
Wioleta Muszyńska - nauczyciel
Zespołu Szkół Technicznych, Maria Karolczak – nauczyciel Niepublicznego Przedszkola w Zbąszynku, Zuzanna Hołyńska – nauczyciel

Technikum Leśnego Rogozińcu,
Józef Łysakowski – Naczelnik OSP
Zbąszynek, Marcin Minta – Kierownik OSiR Zbąszynek, Agnieszka
Budych – Prezes Stowarzyszenia
Miłośników Kultury Dąbrowieckiej,
Sebastian Łeszyk – opiekun UKS
Zbąszynek i
Marlena Budych –
nauczyciel Niepublicznego Przedszkola w Rogozińcu.

Uroczystość wręczenia nagród

www.zbaszynek.pl
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wydarzenia

Narodowe Święto Niepodległości w Zbąszynku

Delegacja dzieci składająca kwiaty pod pomnikiem Chrystusa Króla

Obchody 94-tej rocznicy
odzyskania niepodległości - Narodowego Święta Niepodległości - w
gminie Zbąszynek rozpoczęły się
już 10 listopada Marszem po Niepodległość, w którym udział wziął
również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Organizatorem

marszu był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Tradycyjnie już 11 listopada mieszkańcy Gminy Zbąszynek oraz delegacje 10 pocztów sztandarowych,
po Mszy Świętej w kościele parafialnym odprawionej w intencji
Ojczyzny, której przewodniczył Ks.

Agnieszka
Ratyńska

Proboszcz Jerzy Kordiak, przemaszerowali pod pomnik Chrystusa
Króla. Marsz prowadziła Kapela
Koźlarska z Dąbrówki Wlkp.
Uroczystości przy pomniku tradycyjnie poprowadził Zbigniew Buśko – komendant Związku Drużyn
ZHP w Zbąszynku.
Po odśpiewaniu hymnu, okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Następnie kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje: Urzędu
Miejskiego wraz z Radą Miejską,
dyrektorzy i uczniowie szkół, kierownictwo ZOK-u i OSiR-u, delegacja Komendy Powiatowej Policji, harcerze Związku Drużyn ZHP,
przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku,
seniorzy z organizacji działających
przy Domu Kultury oraz Związku
Kresowian z Kosieczyna. Wartę
honorową pełnili harcerze, a uroczystą salwę okolicznościową oddali członkowie Zbąszyneckiego
Bractwa Kurkowego.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju ‘2012
W dniu 6 listopada
br. w Warszawie ogłoszono wyniki Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego 2012. Oceniany był rozwój wszystkich
jednostek samorządowych
w Polsce w 2011 roku, z
zachowaniem podziału na
4 grupy: gminy wiejskie,
miejskie, miejsko-wiejskie
oraz miasta na prawach
powiatu. Głównym celem
rankingu było nagrodzenie najlepiej rozwijających
się jednostek samorządu
terytorialnego,
spośród
wszystkich w Polsce.
Dlatego z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w kategorii
„Gminy Miejsko-Wiejskie”
Gmina Zbąszynek uplasowała się na 7 miejscu w
kraju. Jednocześnie jesteśmy na 1 miejscu w województwie Lubuskim.
Wyniki rankingu świadczą o dobrym kierunku i
właściwym poziomie rozwoju naszej Gminy. Decyzje, które
12

podejmujemy mają niewątpliwy
wpływ na osiągnięty sukces. W
dobie powszechnego kryzysu jest
to dobra wiadomość dla naszych
mieszkańców.
Oto pierwsza „dziesiątka” samorządów w kategorii „Gminy Miejsko-Wiejskie”:
1. Nowe Warpno
2. Polkowice
3. Międzyzdroje
4. Bogatynia
5. Ożarów Mazowiecki
6. Kórnik
7. Zbąszynek
8. Grodzisk Wielkopolski
9. Niepołomice
10. Swarzędz
Ranking
został
przygotowany
przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP, Wydział Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Powstał w oparciu
o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz
ochronę środowiska. Opracowany
został na podstawie niezależnych
danych GUS.
www.zbaszynek.pl
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Zespół Szkół Technicznych
Dbamy o rozwój…
Oto skrót najważniejszych
wydarzeń z ostatniego okresu:
Niech odżyje siatkówka….
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego
oraz OSiR w krótkim czasie odbyły się trzy turnieje siatkarskie,
podczas których zmagały się zarówno drużyny chłopców, jak i
dziewcząt. Szkolna sekcja siatkarska dziewcząt zawiązała się całkiem niedawno i jest trenowana
przez p. Ewę Sikorską, natomiast
szkolna drużyna chłopców trenuje
pod czujnym okiem p. M. Króla i to
właśnie ta drużyna awansowała
do dalszych rozgrywek, pokonując
drużyny z pozostałych szkół z Powiatu Świebodzińskiego.
Z kalendarza imprez
Dzięki aktywności młodzieży naszej szkoły oraz nauczycieli zorganizowanych zostało wiele
ciekawych imprez dla uczniów
ZST. A były to: Dzień Chłopaka,
czyli zmagania o tytuł najatrakcyjniejszego. Panowie musieli wykazać się zdolnościami tanecznymi,
manualnymi oraz umiejętnością
oczarowania swoim wdziękiem.
Zwycięzcą zmagań został Michał
Bociański z klasy 3 M, a najatrakcyjniejszym wśród nauczycieli
okazał się pan Zbigniew Akonom;
Dzień Edukacji Narodowej w formie krótkiego programu artystycznego z kabaretowymi scenkami
z codziennego życia szkolnego;
Narodowe Święto Niepodległości,
montaż słowno-muzyczny „Niepodległa, suwerenna, wolna! Pamiętamy!” przygotowany przez
Koło Teatralne, w formie powtórki
z historii od utraty wolności i rozbiorów, poprzez odzyskanie niepodległości w 1918, do historii najnowszej, również krwawej, która
zakończyła się Okrągłym Stołem,
przyniosła pełną wolność w 1989.
Szkolne
obchody
Narodowego
Święta Niepodległości uświetnili
swoją obecnością Pan Burmistrz
Wiesław Czyczerski i Ks. Proboszcz Kanonik Jerzy Kordiak.
Zmagania „Pierwszaków”
Obchody Dnia Pierwszaka służą integracji najmłodszych
uczniów
Naszej
Alma
Mater,
sprawdzeniu wiedzy na temat
szkoły, sprawności fizycznych i innych zdolności. Konkurencje dotyczyły różnych dziedzin i dyscyplin,
sprawdzały kreatywność, np. kiedy należało spontanicznie ułożyć
układ taneczny do wylosowanego

Ewa
Omelczuk

utworu muzycznego, stworzyć z
gazet i papieru toaletowego pomnik kota, propagować zdrowy
tryb życia i odżywiania, np. w piciu kefiru przez słomki na czas
lub jedzeniu jabłek bez użycia rąk.
Pomysłowość Pierwszaków była
godna pochwały. Również Wychowawcy stanęli na wysokości
zadania i godnie uczestniczyli w
zmaganiach; Guten Morgen, Good
Morning lub Bonjour czyli Europejski Dzień Języków Obcych jako kulturalna podróż po Europie, dzięki
której uczniowie utrwalili lub poszerzyli swoją wiedzę z zakresu
historii, geografii i różnorodności
kulturowej Niemiec, Anglii, Francji.
Tych języków bowiem mogą uczyć
się w szkole.
Warsztaty dla Gimnazjalistów
Już na dobre rozpoczął się
w naszej szkole okres promocji
placówki wśród młodzieży okolicznych Gimnazjów. W związku z tym
rozpoczęliśmy cykl warsztatów,
których celem jest przybliżenie
oferty kształcenia w naszej szkole, jak również wgląd w naszą codzienność. Warsztaty realizowane
są w formie zajęć lekcyjnych, tak,
aby uczniowie Gimnazjów mogli
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
przedmiotów ścisłych. W ofercie
proponujemy warsztaty: „Multimedia” (grafika komputerowa), „Z
techniką za pan brat” (automatyka, pneumatyka, elektronika w
jednym), „Warsztaty z elektryką”
oraz „Projektowanie ogrodów”.

„Razem odkrywamy
Europę”
W dniach od
7 do 9 listopada 2012 gościliśmy
w naszej szkole przedstawicieli
niemieckiej szkoły: Pana Dyrektora Thomasa Graupner oraz dwóch
nauczycieli: Pana Zangrando oraz
Pana Seifert. Celem wizyty było
zaplanowanie współpracy między
naszymi szkołami poprzez organizację wymiany młodzieży. Efektem tej wizyty są już konkretne
ustalenia i terminy: w dniach od
13 do 19 maja 2013 nasi uczniowie
będą gościć w Lipsku, jak również
będą mieli możliwość zwiedzenia zakładów Porsche, zabytków
miasta Lipsk oraz uczestniczyć w
trzydniowej wycieczce rowerowej
wzdłuż rzeki Elby, aby poznać lepiej okolice. Z rewizytą uczniowie z Niemiec przyjadą do nas we
wrześniu 2013 roku.
„Młodzi naukowcy dla innowacji”
W dniu 28 listopada 2012r.
15-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Zielonogórskim. Celem zajęć było wspieranie
przedsiębiorczych i kreatywnych
postaw wśród uczniów oraz rozwijanie umiejętności stosowania
innowacyjnych rozwiązań w praktyce, a także zachęcenie młodych
ludzi do podejmowania studiów
na kierunkach z zakresu nauk ścisłych. Wyjazd sfinansowany został
przez Uniwersytet Zielonogórski.

Dzień pierwszaka
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GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU
Z życia I Gimnazjum
25 października br. odbyła się wycieczka 40 uczniów do
Torunia. Uczniowie obejrzeli Krzywą Wieżę, dom i pomnik Mikołaja Kopernika, Kościół Zwiastowania NMP. Kulminacyjnym punktem
była wizyta w Planetarium.
W październiku uczniowie I Gimnazjum, z okazji Międzynarodowego
Tygodnia Bibliotek Szkolnych mo-

Adrianna
Kosicka - Matuła

osób w klasie ubranych w barwy
narodowe.
21 listopada, w ramach podsumowania realizacji projektu Poznajemy Kresy Wschodnie, odbyło się
w miłej, kameralnej atmosferze
spotkanie z Kresowianami. Podczas spotkania uczniowie przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację o historii Kresów

Święto Niepodległości - uczniowie ubrani w barwach flagi narodowej

gli wziąć udział w kilku przedsięwzięciach zorganizowanych przez
nauczyciela bibliotekarza – panią
Beatę Mielniczuk. 5 października
odbył się konkurs poświęcony znajomości filmów, których głównym
bohaterem był James Bond. Przez
2 pierwsze tygodnie w bibliotece
miała miejsce wystawa nowości z
zakresu literatury dla młodzieży, a
na lekcjach religii był czas na ich
czytanie pt. „15 minut dla książki”.
W 3 tygodniu października klasy
I wzięły udział w konkursie na
plakat, pt. „Biblioteki szkolne kluczem do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Zadaniem klas II
było przedstawienie w wybranej
przez uczniów formie sentencji o
książce i bibliotece. Klasy III pisały recenzję, pt. „Polecam Ci tę
książkę”.
9 listopada w ramach szkolnych
obchodów Święta Niepodległości
wszystkie roczniki obejrzały montaż słowno - muzyczny z okazji tego święta. Kilka dni przed
przedstawieniem uczniowie klas
III przeprowadzili ankietę pod tytułem „Co wiem o Święcie Niepodległości?”, która sprawdzała
wiedzę uczniów klas I-III o zagadnieniach związanych z pojęciem
niepodległość. Odbyły się też
dwa konkursy: na najładniejszą
gazetkę i na największą liczbę
14

Wschodnich a uczennica K.Siehień
wyrecytowała własny utwór poetycki poświęcony tej tematyce.
Goście podzielili się z młodzieżą wspomnieniami ze swojego
dzieciństwa i młodości. Młodzież
z ogromnym zainteresowaniem
uczestniczyła w tej niezwyklej
lekcji historii.
W listopadzie odbyły się szkolne etapy konkursów przedmiotowych. Do etapu rejonowego zgłoszono następującą liczbę uczniów:
z języka polskiego - 3, z matematyki - 1, z języka angielskiego - 1, z
języka niemieckiego - 1, z geografii

- 3, z historii - 6.
W miesiącach październik i listopad
została przeprowadzona w naszym gimnazjum akcja, pt. „Przedszkole w Wilnie”. Klasa IIb zorganizowała pod tym hasłem zbiórkę
pluszaków, zabawek, książek, gier
i artykułów papierniczych. Dzięki
hojności naszych uczniów udało się zebrać znaczną ilość artykułów, które 17 listopada zostały
przekazane do przedszkola w
Wilnie. Druga tura darów została
wysłana na Święta Bożego Narodzenia.
29 listopada przeprowadzono akcję charytatywną „Ochrona zabytków”. Pieniądze ze sprzedaży ciast
zostały przeznaczone na wsparcie
remontu kościoła w Kosieczynie.
Serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie rodzin uczniów
w przeprowadzenie akcji.
Rokrocznie w I Gimnazjum odbywa się szkolny konkurs wiedzy o
AIDS. Cieszy się on dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
W tym roku, 29 listopada, w etapie (pisemnym) wzięło udział 140
uczniów. Etap ustny odbył się 5
grudnia.
10 grudnia uczniowie klas III brali udział w wycieczce edukacyjnej
do Nowego Tomyśla na spektakl
teatralny „Dziady”.
12, 13 i 14 grudnia uczniowie klas III
pisali próbny egzamin gimnazjalny.
W dniu 21 grudnia odbyły się wigilie klasowe oraz spektakl przedświąteczny przygotowany przez
uczniów w ramach projektu „Jasełka”.

Uczniowie pod pomnikiem M. Kopernika
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU
CZAS WIELU WYDARZEŃ…
„Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”
– pod takim hasłem obchodziliśmy w
2012 roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
Program obchodów tego święta
w Szkole Podstawowej w Zbąszynku
zawierał wiele ciekawych propozycji.
Jednym z punktów tegorocznych
obchodów była akcja „Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom”, która miała
uświadomić dorosłym, że głośne czytanie dziecku to najlepszy sposób
na wychowanie mądrego i ciekawego
świata młodego człowieka. Do akcji
przystąpiło wiele klas.
Święto biblioteki szkolnej było
też okazją do przyjęcia w poczet jej
czytelników wszystkich uczniów klas
drugich naszej szkoły. Po złożeniu
przyrzeczenia i pasowaniu
na czytelnika dzieci mogły po raz pierwszy
samodzielnie wypożyczyć książki.
Obchodom Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych towarzyszyły również konkursy: „Mistrz
pięknego czytania” oraz „Na wszystko
jest przysłowie”.
Miesiąc świętowania już za nami.
Mamy nadzieję, że podczas obchodów biblioteka wypromowała się jako
miejsce przyjazne i gościnne a czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, rodzice)
będą ją odwiedzać nie tylko w październiku.
Rok 2012 ustanowionego przez
sejm Rokiem Janusza Korczaka obchodzony był w naszej szkole poprzez wystawy, konkursy plastyczne,
film oraz inscenizacje.
Październik miesiącem oszczędzania. Ważną rolę w codziennym
życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania
pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć
od najmłodszych lat. Taką możliwość
daje uczniom naszej szkoły Szkolna
Kasa Oszczędności. Każdego roku
uczniowie uczą się oszczędzania.
Uczniowie klasy IVc przypomnieli nam
o oszczędzaniu 25 października podczas lekcji wychowawczej. Na scenie
zaprezentowali wiersze, piosenki oraz
fragmenty książek „Pinokio” i „Mikołajek i inne chłopaki”. Starsi koledzy
i koleżanki z zainteresowaniem wysłuchali występu czwartoklasistów.
Nad nauką nawyku oszczędzania w
naszej szkole czuwa A. Szczesiak.
Dzień języków obcych.		
Tradycyjnie w październiku odbył się
„Dzień języków obcych”, który zintegrował grupę uczniów klas IV-VI w
świetnej zabawie w języku angielskim i niemieckim. Uczniowie mieli
okazję utrwalić podstawowe treści
w kontaktach interpersonalnych, posługując się językiem obcym. Nie zabrakło piosenek i informacji o krajach
(Niemcy, Anglia). Imprezę przygotowały E. Badeńska i L. Ciółko.

Małgorzata
Czaczyk

„Ocalić od zapomnienia, czyli
zwyczajnie o Niezwyczajnym” - to
motto spotkania integracyjnego, które odbyło się w naszej szkole pod
koniec listopada. Ideą spotkania było
przybliżenie uczniom wybitnej postaci porównywanej przez poetę do Sokratesa XX wieku. W pierwszej części
uczniowie z drugiego etapu edukacyjnego wraz z zaproszonymi gośćmi
oraz rówieśnikami z zaprzyjaźnionych
szkół mieli okazję obejrzeć inscenizację teatralną „Sen ucznia”, opartą na
motywach książki J. Korczaka „Król
Maciuś I”. Uświetnieniem tej okoliczności była symboliczna koronacja,
uczestniczącego w imprezie, Zastępcy
Burmistrza Jana Makarewicza. W drugiej części spotkania uczniowie stanęli w konkursowe szranki związane
ze znajomością życia i działalności J.
Korczaka.
Była więc okazja do pełnej integracji oraz zespołowego współdziałania zgodnego z systemem wychowawczym tego wybitnego pedagoga,
lekarza i twórcy.
Nad przebiegiem spotkania czuwały:
pedagog – M. Drosik, bibliotekarzB.Wolny
Święto Niepodległości.
Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna…tak śpiewali uczniowie
naszej szkoły podczas uroczystego
apelu, upamiętniającego wydarzenia
11 Listopada. Przedstawienie zaprezentowane przez uczniów klasy II b
poprowadziło zebranych przez wieki
polskiej historii: od Mieszka I, przez
czasy świetności, wygrane bitwy,
przez rozbiory i 123 lata niewoli aż po
odzyskanie niepodległości. Opowiedziane wierszem losy Polski ukazały
trudne dzieje tych, którzy swoje życie
oddali w obronie ojczyzny: żołnierską
tułaczkę, niewolę, łzy matek opłakujących mężów i synów, osierocone
dzieci, walkę słowem i czynem. Symboliczne sceny - „rozerwanie” i zniewolenie Polski przez Prusy, Austrię i
Rosję, odebranie polskiej flagi, przemówiły do wyobraźni młodych widzów. Podniosłymi momentami było
wykonanie najstarszego polskiego
hymnu „Bogurodzica”, wyśpiewanie
„Roty” i wysłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego” zagranego przez Jakuba
Kostrzewskiego. Tekstom towarzyszyły pieśni patriotyczne i żołnierskie w
wykonaniu dziewcząt z grupy wokalnej pod kierunkiem I. Trypuckiej.
Świetnie zaprezentowali się także
fleciści z klas VI. Piosenkę finałową
poprowadziła uczennica klasy IV. Nad
przygotowaniem i przebiegiem całości czuwali nauczyciele: I. Trypucka i
J. Prążyński. Poczet sztandarowy oraz
przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w Gminnych obchodach tego
Święta.
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„Szlakiem owoców
i warzyw” - pod takim hasłem odbyło
się 16 listopada br. w naszej szkole
zabawne, a jednocześnie edukacyjne
spotkanie w ramach europejskiego
programu „Owoce w szkole”, realizowanego wśród dzieci klas I- III szkół
podstawowych, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej. Atrakcyjna forma prezentacji oraz przekazu ważnych informacji sprawiły, że
dzieci z klasy IIIa i IIIb ani przez moment się nie nudziły. Dzieci obejrzały
zabawną bajkę o księżniczce, która
nie lubiła warzyw, była rywalizacja,
konkursy, zagadki, rebusy i krzyżówki
kulinarne.
Na koniec uczniowie przygotowywali
zabawne kanapki. Fantazja i pomysłowość uczestników były nieograniczone, dlatego wszystkie zostały
nagrodzone. Fundatorami nagród był
Terenowy Oddział Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp, Burmistrz
Zbąszynka. Spotkanie podsumowała dyrektor szkoły, podkreślając raz
jeszcze, jak ważne jest zdrowe odżywianie i apelując do dzieci, aby
te właściwe nawyki propagowały w
swoich rodzinach.
Konkursy przedmiotowe.
W ostatnich dniach listopada
odbyły się eliminacje do przedmiotowych konkursów etapu rejonowego,
organizowanego przez Lubuskiego
Kuratora Oświaty.
Do konkursu z języka polskiego zakwalifikowały się trzy osoby, z matematyki jedna osoba, z historii jedna
osoba oraz do konkursu z przyrody
dwie osoby.
Czekamy z niecierpliwością na udział
i wyniki II etapu.		
Sport.
29 listopada w Dąbrówce Wlkp.
odbył się Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej. Uczestniczyły w nim reprezentacje Szkół Podstawowych z: Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna, Zbąszynka,
Smardzewa i Szczańca. Po emocjonujących pojedynkach kolejność końcowa przedstawiała się następująco:
1. SP Smardzewo, 2. SP Zbąszynek,
3. SP Szczaniec, 4. SP Kosieczyn,
5. SP Dąbrówka Wlkp.
6 grudnia w Kosieczynie odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, w którym uczestniczyły te same drużyny.
Była to więc okazja do rewanżu. Tym
razem reprezentacja SP w Zbąszynku
nie miała sobie równych.
Kiermasz świąteczny.
W dniu 03 grudnia w naszej szkole,
z udziałem jak zwykle niezawodnej
Rady Rodziców, odbył się kiermasz
świąteczny, któremu przyświecał cel
charytatywny. Nad całością czuwała
Szkolna Komisja Opiekuńczo Wychowawcza.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE
Z KALENDARZA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
W kalendarzu jesiennych
imprez i uroczystości Szkoły Podstawowej w Kosieczynie jest kilka
dat szczególnie mocno związanych
z historią naszego narodu oraz kultywowanymi w naszej ojczyźnie
tradycjami i obrzędami. Stworzenie uczniom okazji do przeżycia
takich świąt jest zadaniem bardzo
ważnym, bo jak napisała Katarzyna Grochola w „Podaniu o miłość”:
„Ważna jest tradycja, dbanie o
pewne niezmienne formy wspólnego życia. Coś stałego, do czego się
wraca jak do domu. Nie do mieszkania.” Od nas bowiem- dorosłych,
zwłaszcza wychowawców, nauczycieli, zależy, co
ocalimy przed
odejściem w tło codziennej, niełatwej rzeczywistości współczesnego świata i o czym będą pamiętać
kolejne młode pokolenia.
Wszystkich świętych i dzień zaduszny
Są dni pełne radości i szczęścia,
ale przeżywamy też inne - pełne
zadumy i smutku. I takie właśnie
są listopadowe dni, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i
... odchodzimy. Niestety, życie ma
swój początek i swój koniec…
W tym roku 31 października pod
patronatem Samorządu Szkolnego

pamięć o nim.”
Święto odzyskania niepodległości
Najważniejsze polskie święto narodowe cała społeczność naszej
szkoły uczciła akademią, której
przyświecały ważne cele wychowania patriotycznego. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym
odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.
Następnie
uczniowie
klasy V zaprezentowali ciekawą
lekcję historii, która przybliżyła
wszystkim okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę
po 123 latach niewoli. W atmosferę radosnego świętowania wprawił widzów montaż słowno – muzyczny opiewający doniosłe dla
Polski historyczne chwile 1918 r. i
sławiący piękno naszej ojczyzny.
Program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas III-V
pod kierunkiem nauczycieli –
E.
Dzik, E. Prążyńskiej i K. Hołyńskiego, zaprezentowany został także
9 listopada na uroczystości otwarcia nowo wyremontowanej Sali
Wiejskiej w Kosieczynie. Występ
i patriotyczna postawa uczniów
spotkały się z wielkim uznaniem
zaproszonych gości i zgromadzonej społeczności Kosieczyna.

Program artystyczny „Lekcja historii”

klasa VI uczestniczyła w przygotowaniach do listopadowych świąt
- posprzątała teren przed Cmentarzem Parafialnym w Kosieczynie
i plac wokół cmentarnego krzyża,
zapaliła „Znicz pamięci”.
Kultywowanie pamięci o zmarłych
to ważna lekcja dla potomnych,
z której wnioski można wyrazić
znanymi, lecz jakże prawdziwymi
sentencjami: „Śpieszmy się kochać
ludzi, tak szybko odchodzą” i „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa
16

Andrzejki czyli wieczór wrożb
Od zarania dziejów ludzie próbowali poznać przyszłość. Najstarszym sposobem na odkrycie
przeznaczenia były oczywiście
wróżby. Jednak nie każdy dzień
w roku sprzyjał magicznym obrzędom. W poniedziałek 26 listopada odbył się „Wieczór wróżb”
dla uczniów klas I - VI. Dzieci
wspólnie bawiły się
na nowo
wyremontowanej Sali Wiejskiej
w Kosieczynie. Na początku spo-
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Sławomir
Matysik

tkania przewodnicząca Samorządu
Szkolnego - Zuzanna Wróbel zapoznała uczniów z
historią wigilii św. Andrzeja i św.
Katarzyny oraz związanymi z tymi
dniami wierzeniami i wróżbami.
W trakcie zabawy andrzejkowej
nie mogło zabraknąć
wróżek,
które specjalnie na ten czas zaprzysiężone, przepowiadały przyszłość wszystkim żądnym jej
poznania. Posługiwały się różnymi znanymi sposobami: od kart,
poprzez wróżenie z butów, po
wróżby z kolorów i przedmiotów.
Przepowiadanie przyszłości trwało cały wieczór. Dodatkową atrakcją andrzejkowego spotkania były
interesujące zabawy, np. taniec z
balonem, taniec na gazecie. Nagrody dla wszystkich uczestników
konkursów ufundowało SKO.
„Wieczór wróżb” zakończyliśmy
wspólnymi
tańcami.
Wszyscy
wspaniale bawili się przy rytmach
różnorodnej muzyki. Andrzejki zaplanowali i zorganizowali członkowie
Samorządu Uczniowskiego,
którzy pracują pod opieką pani E.
Łażewskiej oraz Z. Bucznej.
Szkolne spotkanie jasełkowe
W
grudniu
uczniowie
uczestniczyli w tradycji jasełek
szkolnych. W tym roku odbyły
się one na sali wiejskiej w Kosieczynie. Grupa teatralna klas
najmłodszych, której instruktorką
jest pani J. Paszkiewicz, zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu „Dziewczynki z zapałkami są wśród nas”
na motywach baśni J.H Andersena
„Dziewczynka z zapałkami”. Starsi
uczniowie popisali się zdolnościami recytatorskimi, a przedszkolaki
z Kosieczyna oraz Kręcka zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, śpiewając pastorałki i kolędy.
Doroczne jasełkowe spotkanie całej społeczności SP w Kosieczynie, zaprzyjaźnionych przedszkoli
i zaproszonych gości kolejny raz
pozwoliło poczuć niezwykłą atmosferę zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia. Rozstając się,
życzyliśmy sobie wzajemnie pełnych pokoju i radości Świąt oraz
Szczęśliwego 2013 Roku, czego
życzymy również wszystkim Szanownym Czytelnikom Zbąszyneckiego Kwartalnika.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.
WaŻny jest klimat społeczny szkoły!
Wyniki wielu badań wskazują, że pozytywny, wspierający
klimat społeczny szkoły sprzyja
osiągnięciom szkolnym uczniów,
ich motywacji do nauki, satysfakcji
ze szkoły, a w przypadku nauczycieli – satysfakcji z pracy. Wpływa
korzystnie na zdrowie psychiczne,
poczucie własnej wartości, samopoczucie uczniów i pracowników,
zmniejsza ryzyko występowania

Ewa
Kubicka

gach Przełajowych na Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Świebodzinie. W szkole
realizowany jest program współtworzenia środowiska wspierającego zdrowie członków społeczności szkolnej. Szkoła otrzymała
drugi Certyfikat Lubuskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca
Zdrowie”. Naszym drugim zadaniem priorytetowym jest zapobie-

Zajęcia w ramach programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości”

różnych dolegliwości, urazów. W
tym roku szkolnym priorytetowym
zadaniem jest stworzenie warunków sprzyjających budowaniu
pozytywnej atmosfery w szkole.
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole uruchomiono
dodatkowo kółko plastyczne. Zajęcia prowadzone są w ramach wolontariatu przez artystę ludowego
pana Włodzimierza Kłosa. Również pracę w ramach wolontariatu
na kółku tanecznym kontynuuje
pani Malwina Kubicka. Uczniowie
rozwijają swoje talenty na kółku
teatralnym, przyrodniczym, wędkarskim, sportowym i szachowym.
Grupa uczniów uczestniczyła w
warsztatach wokalnych w Zbąszyniu. 19.10.2012r. w Międzyrzeczu
w szkoleniu dotyczącym ewaluacji
zewnętrznej uczestniczyła uczennica kl.VI Sandra Kuczyk i przedstawicielka RR pani Karolina Musielak.
Nasze pierwsze sukcesy: uczennica Małgorzata Hołyńska w dniu
22.10.2012 zajęła III miejsce w Bie-

ganie nadwadze i otyłości dzieci.
W ramach tego programu organizowane są dodatkowe działania
w klasach mające na celu zniwelowanie złych nawyków żywieniowych. Przygotowywane są II śniadania, surówki, sałatki, mleczne
zupy, desery, jogurty, koktajle. Ko-

rzystając z zasobu
i wiedzy naszych
przodków, uczniowie kl. V na zajęciach ścieżki regionalnej przygotowali potrawy,
które zagościły już na stołach w
domach: zupa z dyni, dąbrowieckie
racuchy i kluski z serem. Uczniowie: Mikołaj Bruda, Małgorzata
Hołyńska, Weronika Musielak, Natalia Grygus i Marcin Muszyński
wraz z nauczycielkami Lucyną Łuczak-Dzikowską i Katarzyną Trochanowską uczestniczyli w dniach
08-10.11.2012r. w VII Zakrzewskim
Sejmiku Młodzieży Polskiej. Natomiast z repertuarem ludowym delegacja uczniów w składzie: Maja
Niemiec, Emilia Kubicka i Kinga
Grychta wraz z dyrektorką szkoły Ewą Kubicką w dniu 09.11.2012r.
brała udział w obchodach 80 rocznicy powstania Znaku Rodła we
Wrocławiu. W Dniu Święta Niepodległości 11.11.2012r. Poczet Sztandarowy szkoły
w składzie Patrycja Włodarczyk, Julia Jędrasiak
i Klaudiusz Marciniak brał udział
w obchodach w Zbąszynku godnie reprezentując naszą szkołę.
12.11.2012r. uczniowie klasy VI wraz
z wychowawcą Eugeniuszem Trochanowskim przygotowali akademię i multimedialną lekcję historii
dla młodszych kolegów. 24.11.2012r.
Rada Rodziców zorganizowała zabawę andrzejkową dla Rodziców z
licznymi atrakcjami (ciasteczko z
wróżbą, pączek z niespodzianką).
Dziękuję Rodzicom za wsparcie, a
przedstawicielom Rady Rodziców
za zaangażowanie i gratuluję sukcesu.
Dyrektor Szkoły Ewa Kubicka.

Obchody Święta Niepodległości w SP w Dąbrówce Wlkp.
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ZDROWIE
60+ TO DOBRY CZAS

Krzysztof
Krzywak

Minister Pracy i Polityki
Społecznej ogłosił konkurs na zadanie publiczne w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2012-2013 dla organizacji pozarządowych. Do konkursu
zgłosiło się 1400 organizacji z całego kraju. Dotację na zgłoszone
projekty otrzymało 420 organizacji w tym Fundacja „Spieszmy się”
ze Zbąszynka, która projekt pod
tytułem „60+ to Dobry Czas” realizować będzie w partnerstwie

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Zbąszynku. Z województwa lubuskiego dotację otrzymało 14 organizacji. Fundacja „Spieszmy się”
była na 5 miejscu.
Realizowany projekt skierowany
jest do 45 osób i dotyczy przedsięwzięć z zakresu kształcenia,
kultury i rekreacji. Prowadzone są
zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, informatyki, wspierania
pamięci, plastyki i prac ręcznych,
gier i zabaw ruchowo-gimnastycznych. Działa grupa wolontariuszy

wspierająca projekt.
W marcu uruchamiana będzie grupa nordic walking
i turystyczna. Fundacja dziękuje
dyrektor I Gimnazjum za udostępnienie sali komputerowej, dyrektor
ZOK za pomoc organizacyjną. Realizacja projektu trwać będzie do
7 czerwca 2013r. Koordynatorem
działań ze strony OPS jest Magdalena Prządka. Projektem zarządza z ramienia fundacji Krzysztof
Krzywak.
Zadanie publiczne pod nazwą
„60+ to Dobry Czas” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2012-2013.

cji psychoaktywnych, ale także
ocena czynników wpływających
na rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu
na substancje, jak i ich podaży.
W czerwcu 2012 roku przeprowadzono w szkołach Gminy Zbąszynek skrótową wersję ankiety typu
ESPAD dot. palenia papierosów i
spożywania alkoholu.
Wyniki porównawcze przedstawiamy poniżej.

ków. Zaznacza się tu na nowo tendencja wzrostowa. Mimo stabilizacji
wskaźników, rozpowszechnienie picia wśród nastolatków jest zbliżone do wskaźników obserwowanych
wśród dorosłych. Mimo lekkiej tendencji spadkowej, nadal zdecydowana większość nastolatków z III klas
gimnazjów i ponad 80% nastolatków
z II klas szkół ponadgimnazjalnych,
jest zdania, że nabycie alkoholu jest
bardzo łatwe lub dość łatwe. Zmiana
tego stanu rzeczy jest szczególnie
trudna w warunkach tak silnie - jak
w Polsce - rozbudowanej

CZEKA NAS DUŻO PRACY
W ramach międzynarodowego programu: „European School Survey Project on Alcohol and
Drugs” (ESPAD) zrealizowano audytoryjne badanie ankietowe na
próbie reprezentatywnej uczniów
klas trzecich szkół gimnazjalnych
oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych naszego kraju. Celem
badania było przede wszystkim
pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substan-

PORÓWNANIE DO WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKICH DOTYCZY I GIMNAZJUM I ZST W ZBĄSZYNKU.

Czy paliłaś(eś) tytoń
kiedykolwiek w życiu?
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Czy piłeś alkohol kiedykolwiek w życiu?

Czy piłaś(eś) napoje alkoholowe w czasie ostatnich 30 dni
przed wypełnieniem tej ankiety
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ZST

Polska

Polska

Jakie ilości wina spożyłaś(łeś)
przy ostatniej okazji jednorazowo?
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Polska młodzież, dotyczy to także młodzieży w naszej Gminie, jest nadal silnie
zagrożona
przez
legalne
substancje
psychoaktywne. Doświadczenia z paleniem papierosów ma
większość badanych
uczniów, a pali przynajmniej raz dziennie
około 20% nastolat-

www.zbaszynek.pl

ZST

Polska

sieci sprzedaży napojów alkoholowych. Jej zredukowanie mogłoby
wydatnie pomóc w ograniczeniu picia również wśród młodzieży.
W roku 2013 czeka nas więc mozolna praca nad zmianą powyższej
tendencji. Działania przebiegać będą
wokół kampanii „Postaw na Rodzinę”. Szczegóły w styczniu. Już dziś
zapraszamy rodziców do współpracy.
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INFORMACJE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Zakończenie realizacji projektu systemowego
Z końcem listopada br. zakończyła się w OPS realizacja V
edycji projektu systemowego „Odnaleźć siebie - aktywna integracja
w OPS Zbąszynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, skierowanego w tym
roku do mieszkańców wsi Kręcko, Kręcka-Winnica i Stradzewo.
W okresie od marca do listopada
2012 roku odbyło się wiele interesujących działań aktywizacyjnych,
w których uczestnicy projektu brali czynny i aktywny udział: zajęcia
kulinarne w miesiącach kwiecień,
lipiec i listopad 2012, zajęcia manualne w miesiącach czerwiec,
październik i listopad 2012, zajęcia z wizażu w miesiącu maju br.,
zajęcia podwyższające umiejętno-

ści społeczne dzieci i młodzieży
prowadzone w ramach akcji letniej zorganizowanej w Kręcku w
miesiącach lipiec i sierpień 2012,
zajęcia krawieckie i hafciarskie
w miesiącu wrześniu 2012, zajęcia podwyższające umiejętności
rodzicielskie od września do listopada br., w tym grupa wsparcia dla rodziców, a także zajęcia
nordic-walking oraz zajęcia z aerobiku, które odbywały się przez
cały okres realizacji projektu.
Poza wymienionymi wyżej działaniami uczestnicy projektu wraz z
pracownikami OPS zorganizowali
festyn rodzinny dla mieszkańców
wsi, utworzyli miejsce rekreacyjne
koło Sali Wiejskiej w Kręcku oraz
uczestniczyli w wyjeździe do Zielonej Góry na spektakl teatralny.

Danuta
Kłos

Celem
głównym
wszystkich działań
projektowych
był
wzrost
aktywności
społecznej
mieszkańców wsi Kręcko, KręckaWinnica i Stradzewo oraz rozwój
inicjatyw obywatelskich. Projekt
przyczynił się ponadto do poprawy sytuacji życiowej uczestników
projektu. Swoje zadowolenie oraz
pozytywne wrażenia i opinie na
temat realizowanych w 2012 roku
form integracji społecznej uczestnicy projektu, jak i władze Gminy
w osobie Zastępcy Burmistrza Zbąszynka Jana Makarewicza, wyrazili
podczas spotkania podsumowującego jego realizację, które odbyło
się w dniu 30 listopada 2012 roku.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Trudna nazwa. Na pierwsze zetknięcie się z tym terminem
trudno zrozumieć, co to jest i czym
się zajmuje. Jednak jego zadania
mają ogromne znaczenie dla rodzin, w których dochodzi do przemocy. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
pod pojęciem przemoc rozumie się
jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc
prowadzi do narażenia poddanych
jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
narusza ich godność, nietykalność
cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a
także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą. Władze publiczne mają
obowiązek zapewnić wszystkim
obywatelom równe traktowanie i
poszanowanie ich praw i wolności
oraz zwiększyć skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
By zapewnić mieszkańcom Gminy
bezpieczeństwo i warunki do życia
wolnego od przemocy Burmistrz
Zbąszynka powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny, który od
grudnia ub. roku wykonuje swoje
zadania. Głównym zadaniem jest
przerwanie zjawiska przemocy w
rodzinie oraz prowadzenie działań
zapobiegających przemocy w rodzinie i minimalizujących jej skutki.
W skład Zespołu wchodzą specja-

liści zajmujący się problematyką
społeczną, a działania swoje Zespół wykonuje poprzez spotkania
grup roboczych, na których analizowane są sprawy zgłoszone w
ramach Niebieskiej Karty, zakładanej zazwyczaj podczas interwencji
policyjnych. Niebieska Karta jest
podstawą do wszczęcia przez GZI
procedury przeciwdziałania przemocy, po czym zwoływana jest
grupa robocza, na spotkania której zapraszane są osoby pokrzywdzone i krzywdzące, ustalane są
zadania dla członków grup roboczych i osób zaproszonych oraz
terminy ich realizacji; sytuacja rodzin jest monitorowana poprzez
systematyczne wizyty pracowników socjalnych i dzielnicowych
oraz
obserwacje
prowadzone
przez asystenta rodziny, pedagogów szkolnych, lekarzy, GKRPA i
kuratorów sądowych. Po ustaniu
przemocy i ustabilizowaniu się sytuacji rodziny następuje umorzenie
prowadzonego postępowania. Jeśli
jednak przemoc w rodzinie występuje nadal, Gminny Zespół Interdyscyplinarny kieruje sprawę do
prokuratora.
Wszystkie osoby, które w związku
z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych
powzięły podejrzenie o popełnieniu
ściganego z urzędu przestępstwa
z użyciem przemocy w rodzinie,
mają obowiązek niezwłocznego
powiadomienia o tym Policji lub
prokuratora (art. 12 ust. 1 ustawy o

www.zbaszynek.pl

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora
lub Gminny Zespół Interdyscyplinarny - zgodnie z ustawą z dnia
29.07.2005r.
o
przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.).
Zgłoszenia można kierować
osobiście i pisemnie do Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego, ul.
Długa 1, 66-210 Zbąszynek, lub telefonicznie na tel. nr 68 384 9102,
w godzinach 7:30 - 15:30.
W 2012 roku odbyły się cztery posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku.
Do listopada br. do GZI wpłynęło
12 „Niebieskich Kart” założonych
przez Policję i OPS w związku z
podejrzeniem przemocy domowej.
Zgodnie z procedurą „Niebieskiej
Karty” do rozpatrzenia każdej sprawy powołano odrębną grupę roboczą składającą się z przedstawicieli różnych podmiotów mogących
przyczynić się do rozwiązania sytuacji kryzysowej w rodzinie.
Do dnia dzisiejszego w pięciu sprawach zakończono prowadzenie
działań pomocowych w związku
ze zrealizowaniem indywidualnego
planu pomocy oraz uzasadnionym
przypuszczeniem o zaprzestaniu
stosowania przemocy w rodzinie,
natomiast siedem spraw pozostaje
w toku działań GZI.
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Nowy system pomocy rodzinom
Od tego roku Gmina realizuje nowe zadanie dotyczące
wspierania rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
Wsparcie polega w szczególności
na wzmocnieniu roli i funkcji rodziny i rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
Celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej
rodziny oraz zapobieganie sytuacjom umieszczenia dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Realizację powyższych zadań z dniem
1 stycznia 2012 roku Rada Miejska

Danuta
Kłos

i Burmistrz powierzyli Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Dzięki pozyskanym z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej środkom finansowym z programu „Asystent Rodziny 2012”, zatrudniono w
OPS dwie osoby na stanowisku
asystenta rodziny i objęto wsparciem asystenta 15 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Asystent rodziny udziela
pomocy rodzinom w poprawie ich
sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu proble-

mów socjalnych, psychologicznych
oraz wychowawczych z dziećmi,
wspiera
aktywność
społeczną
rodzin, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin; monitoruje funkcjonowanie rodziny po zakończeniu pracy
z rodziną, sporządza, na wniosek
sądu, opinię o rodzinie i jej członkach, współpracuje z gminnym zespołem interdyscyplinarnym lub
grupą roboczą.
Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej
dla
funkcjonariuszy
publicznych.

Wszelkie informacje dotyczące
aktualnych spraw ZUTW, plan zajęć oraz materiały do pobrania,
są zamieszczane na stronie internetowej Gminy Zbąszynek (www.
zbaszynek.pl)
w zakładce Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku oraz w pierwszej gablocie
przy Domu Kultury w Zbąszynku.
Serdecznie zapraszamy - zapisy
na wybrane zajęcia trwają....

widualne rozmowy wspierające z
rodzicami, dzieliły się informacjami
na temat funkcjonowania dzieci
w środowisku rówieśniczym oraz
udzielały indywidualnych porad
pedagogicznych. W listopadzie br.
odbyło się spotkanie wychowawców świetlicowych i kierownictwa OPS z rodzicami uczestników
świetlicy. Rodzice mieli możliwość
zapoznania się „od kuchni” z ofertą zajęć świetlicowych oraz obejrzenia wystawy prac plastycznych,
wykonanych przez ich własne pociechy.
Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu świetlicy środowiskowoterapeutycznej dowodzi i utrwala
w przekonaniu, iż powyższe działania są potrzebne i istotne, gdyż
uczą dzieci prawidłowych zasad
zachowania i postaw społecznych,
a co najważniejsze przynoszą radość i przyjemność dzieciom.

ZUTW działa…..
W październiku 2012 roku
swoją działalność rozpoczął Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku (ZUTW).
Aby wstąpić w
szeregi Słuchaczy ZUTW należy
wypełnić
deklarację Słuchacza.
Przyjęliśmy około 109 deklaracji
jednak z zajęć korzysta około 80
Słuchaczy. Zbąszynecki Uniwerek
proponuje szereg różnorodnych
zajęć. Są zajęcia ruchowe: gimnastyka rehabilitacyjna, fitness
z elementami tańca oraz nordic
walking, języki obce: j. angielski i
j. niemiecki oraz zajęcia z obsługi
komputera. Te zajęcia cieszą się
największą popularnością. W ofercie Uniwersytetu są również zajęcia z zakresu gier i zabaw myślowych, zajęcia plastyczne, grupa
modlitewna JPII oraz wykłady
otwarte. Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku i prowadzone są przez profesjonalistów.
W październiku została powołana Rada Programowa oraz Zarząd
ZUTW. W poszczególnych grupach
zajęciowych powołano starostów
grup.
W każdy poniedziałek członkowie
Zarządu pełnią w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Kosieczyńskiej
w Zbąszynku dyżur w godzinach
od 10:00 do 11:00.
Uniwersytet oprócz stałych zajęć
w przyszłości planuje organizację cyklicznych spotkań przy kawie, spotkań z ciekawymi ludźmi
oraz organizację wieczorków tanecznych dla Słuchaczy ZUTW. W
planie są również wycieczki krajoznawcze i rowerowe.
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MOZAIKA - zajęcia świetlicowe
dla dzieci
Z końcem grudnia 2012 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku kończy realizację projektu pn.
Środowiskowa Świetlica Terapeutyczna „Mozaika”, współfinansowanego ze środków Samorządu
Województwa Lubuskiego. Celem
programu było wspieranie rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc
dzieciom w kompensowaniu deficytów społeczno-edukacyjnych.
Działaniami projektu objęto 25
dzieci w wieku szkolnym.
W ramach działalności świetlicy
dzieci uczestniczyły w zajęciach
rytmiczno-ruchowych, w tym: capoeira, socjoterapii oraz zajęciach
z zakresu plastyko i muzykoterapii, podczas których miały okazję
uzewnętrznić swoje emocje oraz
rozbudzić artystyczne zainteresowania.
Warto zauważyć, iż działalność
świetlicy
oparta jest na stałej
współpracy z rodzicami dzieci do
niej uczęszczających. Wychowawczynie świetlicy prowadziły indywww.zbaszynek.pl

Szczegółowe informacje na temat
działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku można znaleźć na stronie
internetowej Gminy Zbąszynek, w
zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej.

foto

Zachęcamy do odwiedzania
naszej strony:

www.ops.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY
Zbąszynecki Dzień Seniora
W środę, 10 października
br. obchodziliśmy już po raz kolejny Zbąszynecki Dzień Seniora.
Jest to coroczna impreza zrzeszająca seniorów z całej gminy Zbąszynek. Tuż przed rozpoczęciem
imprezy Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Mazura, Sołtys wsi Kosieczyn Marii Dobry, ks. Dziekana Zdzisława
Przybysza, i Dyrektora ZOK Malwiny Kubickiej udał się z życzeniami
i podarunkami do najstarszej seniorki w gminie Zbąszynek. Pani
Stanisława Zalewska (mieszkanka
Kosieczyna) 28 listopada skończyła 100 lat. Z uwagi na pogarszający
się stan zdrowia solenizantka nie
mogła uczestniczyć w wieczornej
imprezie.
Zbąszynecki Dzień Seniora jest
okazją do uhonorowania najstarszych seniorów w gminie. Podobnie jak w roku ubiegłym najstarszym seniorem w gminie jest Pan
Jan Banach ze Zbąszynka, który
liczy 95 lat. Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli Panu Janowi kwiaty i prezent
składając najserdeczniejsze życzenia zdrowia i uśmiechu, który
gości zawsze na twarzy dostojnego jubilata. Pan Jan udowodnił,
że pomimo wieku posiada jeszcze wiele energii – dotrzymując
w tańcu kroku młodszym seniorom.
W tym roku podczas obchodów
Dnia Seniora wystąpiła Milena Jakubowska. Jej występ, Pan Bur-

Malwina
Kubicka

mistrz nagrodził w sposób szczególny. Milena za swój ogromny
talent wokalny oraz promowanie
gminy Zbąszynek przy okazji różnych festiwali muzycznych otrzymała STYPENDIUM. Dodajmy, że
Burmistrz w ciągu roku wręcza
tylko dwa stypendia: w kat. kultura i sport.
Zbąszynecki Dzień Seniora w tym
roku uświetniły występami: Oliwia
Kostrzewska i Małgorzata Sowa
ze Studia Piosenki działającego
przy Domu Kultury. Tradycyjnie
blok słowno – muzyczny przygotowały przedszkolaki z miejscowego
przedszkola, które za swoje piękne występy otrzymały słodkości.

Cukierki
wręczali:
Walerian
Furman,
Tadeusz Radom i
Władysław Kozak - przedstawiciele związków i organizacji działających na terenie naszej gminy. Jedną z atrakcji wieczoru był
występ poznańskiego kabaretu
„Pod Spodem”. Do tańca poderwał wszystkich muzyk country –
PEPE S. z naszej partnerskiej gminy Peitz (Niemcy). Do zabawy
melodyjnie
przygrywał
Stefan
Pańczocha.
Zbąszynecki Dzień Seniora odbył
się dzięki współorganizacji Gminy Zbąszynek i Ośrodka Pomocy
Społecznej.

Seniorzy bawili się znakomicie

Festyn dla mieszkańców Kręcka - plac rekreacyjny przy sali wiejskiej
wykonany przez mieszkańców wsi przy współudziale OPS Zbąszynek projekt z Unii Europejskiej;

www.zbaszynek.pl

Nauka udzielania pierwszej pomocy - podczas festynu w Kręcku
Projekt Odnaleźć siebie współfin. z UE
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Koncert Szymona Wydry
W niedzielę 11 listopada br.
nasz Dom Kultury gościł wybitnego artystę. Lider zespołu Carpe
Diem – Szymon Wydra wystąpił
ze Zbyszkiem Suskim - swoim kolegą z zespołu. Największe przeboje zespołu duet zaprezentował
w nieco innej wersji niż te, do
których przywykliśmy za sprawą
m.in. stacji radiowych.
Wśród utworów, które gitarowy
duet zagrał można było usłyszeć
zarówno kompozycje z pierwszej
(„Teraz wiem”), jak i kolejnych płyt
(„Bezczas”,
„Remedium”)
Carpe
Diem – „Teraz wiem”, „Pozwól mi
lepszym być”, „Życie jak poemat”,
„Jak ja jej to powiem”, „Wiersz” –
oraz utwory z repertuaru innych
wykonawców, m.in. „Najbardziej z
wszystkich kobiet” Universe, „Zegarmistrz Światła” Tadeusza Woźniaka czy „Oprócz błękitnego nieba” Maanamu.
- „Jesteśmy tutaj w nieco innym
składzie aniżeli gramy zazwyczaj z
Carpe Diem, ale tego typu koncerty – akustyczne recitale - bardzo
sobie cenimy, chociażby z tego powodu, że mamy szansę zajrzeć do
naszej twórczości nie tej obecnej,
radiowej, ale do twórczości, która
pojawiła się jeszcze w latach 90.
Dobrze mówię, ponieważ w tym
roku Carpe Diem obchodzi 20 lat
istnienia. Tym bardziej jest nam
miło, że możemy zagrać w Zbąszynku.” – mówił w trakcie kon-
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certu Szymon Wydra. Koncert zakończył się bisami. Muzycy chętnie
pozowali do wspólnych zdjęć oraz
rozdawali autografy. W prezencie

od mieszkańców Szymon otrzymał
witraż wykonany przez lokalnego
artystę Zdzisława Liska.

Największe przeboje zespołu Carpe Diem usłyszeliśmy w wersji akustycznej

Koncert Fusion Event

Anarchy Time debiutował na małej scenie
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24 listopada br. w Domu Kultury odbyła się impreza muzyczna.
Koncert podzielony był na dwie części. W pierwszej zagrały cztery kapele. Anarchy Time debiutował na
małej scenie.
Chłopaki od roku tworzą muzykę w
ZOK-u. Niedawno do zespołu dołączył
nowy wokalista i gitarzysta. Młodzież
doceniła ich pracę oklaskując każdy
utwór. Kolejno na scenie zagrali znani i lubiani: Żonkiller, Pełna Kultura i
3SW. W drugiej części koncertu, w
klimat
Electro/Techno/Frenchcore/
UK Hardcore/Minimal/Deep Techno/
Hard Minimal wprowadzili bawiącą
się młodzież DJ-e: Michał Farat „FAX”
Zielona Góra, Hubert Krzyżaniak „Bertas” Zbąszyń, Wiktor Kratzel „Pom
Pon” Zielona Góra i Krystian Sobański
„Sobek” Zielona Góra. Impreza trwała
do późnych godzin nocnych.
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A JEŚLI CHODZI O DOM?
„A jeśli chodzi o dom?”
- to tytuł nowej sztuki, przygotowanej przez teatr „Antyrama”
działający przy Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury. W niedzielę,
25 listopada br. odbył się pokaz premierowy. Stroje, światło, dźwięk i ruch na scenie
wprowadzał widza w nastrój
niezwykle tajemniczy.
Aktorzy w dość charakterystyczny sposób dochodzili do
tego, co kryje się pod pojęciem słowa „dom”.
Widzowie nagrodzili występujących
gromkimi brawami. Sztuka „A
jeśli chodzi o dom” to kolejny
sukces instruktorki Katarzyny
Trochanowskiej, która z powodzeniem od kilku lat zajmuje
się grupą teatralną składającą
się z
utalentowanych młodych dziewczyn. W poniedziałek, 26 listopada br. sztuka wystawiona była dla uczniów klas IV

– VI szkół podstawowych oraz dla
młodzieży z Gimnazjum i Zespołu
Szkół Technicznych.

Finałowa scena spektaklu

III Biesiada Andrzejkowa Zespołów Śpiewaczych
30 listopada br., w sali tanecznej Domu Kultury odbyła się
III Biesiada Andrzejkowa Zespołów
Śpiewaczych pt. „Spotkanie z piosenką harcerską”. Organizatorem
imprezy był Zbąszynecki Ośrodek
Kultury, a rolę gospodarza i jednocześnie współorganizatora pełnił
Zespół Śpiewaczy Harmonia. Na
zaproszenie odpowiedziały Zespoły Śpiewacze: Obrzanie z
Trzciela, Dąbrowszczanka z
Dąbrówki Wlkp., Zbąszyńscy
Seniorzy i Wesoła Ferajna ze
Zbąszynia, Retro ze Świebodzina, Osoria ze Szczańca,
Malwy z Rogozińca i Kargowiacy z Kargowej.
Wśród zaproszonych gości
obecni byli: Burmistrz Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur, Przewodniczący Rady
Powiatu Alojzy Jokiel z żoną
Marią, Radny Powiatu Marcin Minta, Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Danuta Kłos, najstarszy harcerz
Florian Wojciechowski oraz
sekcja nauczycieli emerytów
działających przy Związku
Nauczycielstwa Polskiego z
Alicją Łukaszewską na czele.
Gości
przywitała
Bożena

Kozanecka - Praniewicz, dyrygentka zespołu Harmonia. Oficjalnego otwarcia biesiady dokonał
Burmistrz wróżbą z woskiem. J.
Mazur na ręce gospodyni złożył
bukiet czerwonych róż. Biesiadę
poprowadziła czarownica Malwina. Występy zespołów rozpoczęli
gospodarze - Zespół Śpiewaczy
Harmonia. Każdy zespół otrzymał

pamiątkowy dyplom i śpiewnik.
Między występami Krystyna Peczyńska i Alicja Łukaszewska poprowadziły harcerskie pląsy. Na
spotkaniu nie zabrakło także andrzejkowej wróżby – z obierków
jabłek. Po występach artystycznych przyszedł czas na wspólną
zabawę.

Gospodarze biesiady Zespół Śpiewaczy Harmonia

www.zbaszynek.pl

23

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY
Malwina
Kubicka

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
W czwartek, 06 grudnia
br. w sali tanecznej Domu Kultury odbyło się Spotkanie z Mikołajem dla osób niepełnosprawnych
z Gminy Zbąszynek. W spotkaniu
uczestniczyli zaproszeni goście:
Burmistrz
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Mazur, Radny Powiatu Marcin
Minta, Kierownik OPS Danuta Kłos,
dyrektor ZOK Malwina Kubicka,
przedstawicielka Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alina Jagaciak, Przewodniczący Rady Programowej
Zbąszyneckiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Maria Jokiel. Po

Przedstawienie „Jak mikołaj urwał się z choinki”

CO PRZED NAMI?
W połowie listopada w
Domu Kultury odbyło się spotkanie
organizacyjne w sprawie przygotowania imprez sportowo – kulturalnych na nowy rok, w którym nie
zabraknie cyklicznych wydarzeń kulturalnych: Sylwester, III Bal Seniora,
WOŚP, Ferie dla dzieci, Bal Regionu
Kozła, Wieczór Kabaretowy, Gminny
Konkurs Recytatorski, Majówka, Tańcelebracje, Dni Zbąszynka, Dożynki,
Zbąszynecki Dzień Seniora, koncerty
dla młodzieży i wiele innych. Pojawią się także nowe eventy, na których nie może was zabraknąć. Już
dzisiaj pragnę zaprosić wszystkich 15
stycznia 2013r. (wtorek) na niezwykły koncert. Tylko dla was zagra i
zaśpiewa zespół Weekend, twórca
wakacyjnego hitu „Ona tańczy dla
mnie”. Szczegóły już niedługo na
plakatach i naszej stronie internetowej www.zok.zbaszynek.pl

Sylwestrowa prywatka PRL-u
Zbąszynecki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich do świętowania Nowego Roku w klimacie
lat 70’-90’. Organizatorzy przygotowali
„Sylwestrową
prywatkę
PRL-u”. Do tańca podrywać będzie wodzirej, DJ Gluba ze Zbąszynia. Na stołach nie zabraknie
potraw
z tamtego okresu, zakrapianych lemoniadą. Dla każdej
pary butelka szampana. Imprezę
urozmaici atrakcyjny pokaz damskiej bielizny – autorski program
przygotowany przez Jolantę Kuleszę. Cena biletu to 160 zł od pary.
Pełne menu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.zok.zbaszynek.pl.

Kończy się rok 2012 i czas na pewne podsumowania
i decyzje związane z nowym rokiem. W imieniu pracowników
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
serdecznie dziękuję tym,
którzy odpowiadali pozytywnie na nasze oferty artystyczne.
Jesteście dla nas potencjałem, a wasze pomysły są naszym
mechanizmem napędowym. Dziękuję wszystkim organizacjom,
stowarzyszeniom i szkołom za współpracę.
24
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ciepłym posiłku rozpoczęło się
przedstawienie teatralne „Jak Mikołaj urwał się z choinki”. Następnie zjawił się wyczekiwany przez
wszystkich zacny gość. Uczestnicy spotkania w podziękowaniu
za obecność przygotowali krótki
program artystyczny. Każdy otrzymał od Mikołaja słodki upominek,
wykonano także pamiątkową fotografię. Spotkanie zakończyło się
na wspólnych zabawach z animatorami. Imprezę zorganizował
Zbąszynecki Ośrodek Kultury wraz
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Zbąszynku. Wsparcia finansowego udzielił Burmistrz Wiesław
Czyczerski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Piotr Richter. W spotkaniu
uczestniczyły także wolontariuszki
z I Gimnazjum: Agnieszka Rucioch,
Dominika Haniszewska, Kornelia
Grychta, Weronika Paszkiewicz,
Sylwia Studzińska, Klaudia Sieheń,
oraz Dominika Ratajczak i Marta
Glabas (prowadzące). Głównym
celem spotkania była integracja
osób niepełnosprawnych w Gminie Zbąszynek.

WARSZTATY
ARTYSTYCZNE W
REGIONIE KOZŁA
W okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2012r. Zbąszynecki Ośrodek
Kultury realizował projekt pt. „Warsztaty artystyczne w Regionie Kozła”.
W ramach projektu odbywały się
zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbąszynek. Zajęcia ze
studia piosenki prowadził instruktor
Michał Łysiak. Wokalistki swoje talenty prezentowały na rozmaitych
przeglądach i festiwalach. Zajęcia
teatralne prowadziła instruktorka
Katarzyna Trochanowska. Teatr wystawił etiudy teatralne pod wspólną
nazwą „Kontrasty”. W ramach projektu realizowano także warsztaty
muzyki ludowej. Dzieci pod okiem instruktora Jerzego Skrzypczaka uczyły
się gry na instrumentach ludowych.
Zajęcia teatralne i wokalne będą
kontynuowane w roku 2013r. Projekt
był realizowany w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
WPROWADZENIE

Marcin
Minta

Mija ostatni kwartał 2012 roku. Żegnamy stary rok, a witamy nowy. Za nami 7 miesięcy
działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Zapraszamy w krótką podróż po relacjach z wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w naszej Gminie, które miały miejsce w ostatnim
kwartale 2012 roku. Tradycyjnie więcej informacji znaleźć można na naszej stronie www.osir.zbaszynek.pl.

SREBRNA SZYNA
Zaczynamy od X Otwartych
Mistrzostw Weteranów w Dwuboju Rzutowym o Srebrną Szynę. Na
początku października 25 zawodników z całej Polski walczyło ze
sobą w lekkoatletycznych konkurencjach: rzucie młotem, dyskiem, oszczepem i pchnięciu kulą.
Dwa najlepsze wyniki z czterech
konkurencji sumowano, by utworzyć klasyfikację generalną. Padł
nawet rekord Polski! W kategorii
rzut dyskiem M65 Tadeusz Laska
posłał swój dysk na odległość
51,93 m!
Srebrną Szynę w kategorii mężczyzn wygrał Czesław Roszczak
z Pogorzeli, natomiast w kategorii
kobiet Irena Baranowska z Poznania.

W każdej konkurencji toczyła się walka o każdy centymetr!

NORDIC WALKING
Marsze nordic walking gromadzą coraz więcej uczestników.
W październiku odbył się Gminny
Marsz Seniora, gdzie uczestnicy
maszerowali ulicami miasta i po
obwodnicy północnej Zbąszynka.
Seniorzy są bardzo aktywni. Dali

przykład młodszemu pokoleniu,
które bardzo licznie uczestniczyło
w kolejnym marszu, tym razem z
okazji odzyskania niepodległości
przez Polskę. Dzień przed uroczystymi obchodami odbył się 3.
Marsz po Niepodległość, w którym

wzięło udział blisko sześćdziesiąt
osób. Przed startem każdy otrzymał pamiątkową czapkę, a po
ukończeniu, z rąk Burmistrza pamiątkowy medal. Trasa wyniosła
ponad pięć kilometrów. Uczestnicy
przeszli ulicami miasta, a także po
obwodnicy północnej Zbąszynka.
Po marszu wypili gorącą herbatę i
usmażyli kiełbaski na ognisku.

14 listopada w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Prezesa
Lubuskiego TKKF-u Wacława Hansza oraz Kierownika OSiR-u Marcina Minty. Ustalono, iż na terenie
naszej Gminy wspólnie zostaną
zorganizowane trzy ciekawe wydarzenia.
Prozdrowotny
Piknik
Zdrowia – 21 kwietnia, Biegnij Zbąszynek – 3 maja oraz Otwarte Mistrzostwa Zbąszynka MTB o Puchar Burmistrza – 4 sierpnia. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy naszej
Gminy będą aktywnie uczestniczyć
w zaplanowanych wydarzeniach.

W 3. Marszu Nordic Walking wystartowało prawie sześćdziesięciu uczestników

www.zbaszynek.pl
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ZAKOŃCZENIE SEZONU
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Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur

Na
kortach
tenisowych
również było ciekawie! W październiku odbył się deblowy turniej „Zakończenie sezonu”, w którym wystartowało dziewięć par.
Najlepszą parę utworzyli Tomasz
Arteniuk i Wojciech Guśniowski. Na
niższym stopniu znaleźli się również Lech Gembarowski i Tomasz
Gruchała, a trzecie miejsce zajęli Dawid Cichy i Marcin Skorupski.
Sezon się jednak nie skończył.
Pogoda sprzyjała, więc w listopadzie odbył się „Niepodległościowy
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej”.
W zawodach wystartowało osiem
osób. Pierwsze miejsce zajął Karol
Michalczak, drugie Hubert Cichy,
a na trzecim znalazł się Henryk
Zduński.

Tenis Stołowy
21 października rozpoczę- można się zgłosić się w każdej w kolejnym turnieju, który odbęliśmy „6. Mistrzostwa Gminy Zbą- chwili. Wystarczy być mieszkań- dzie się 13 stycznia 2013 r. (niedzieszynek w Tenisie Stołowym o cem Gminy Zbąszynek i wystąpić la) o godz. 14:00 w Kosieczynie.
Puchar Burmistrza Zbąszynka”. Jesteśmy po
trzech turniejach. Do
końca zostały jeszcze
tylko dwa. Za zajęte
miejsca otrzymuje się
określoną liczbę punktów, które zsumowane
na koniec utworzą klasyfikację generalną. W
szóstej edycji wszystkie
turnieje odbywają się
w sali gimnastycznej w
Kosieczynie. Po trzech
turniejach
prowadzi
Henryk
Zduński
(37
pkt.), drugi jest Maciej
Matuszewski (35 pkt.), a
trzeci Zdzisław Krakowian (33 pkt.). Różnica
punktów jest niewielka,
dlatego spodziewamy
się wyrównanej walki
do ostatniego meczu w
Po trzech turniejach Henryk Zduński (z prawej) zajmuje I miejsce, Maciej Matuszewski (z lewej) zajmuje II miejsce
grand prix. Do zawodów

szachy
Niezwykle ciekawym i pożytecznym sportem są szachy.
Marek Goździewicz z klubu „Wicher” Zbąszyń prowadzi zajęcia
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku. Na pierwszych zaję26

ciach pojawiło się blisko trzydzieści osób. Szachy rozwijają umysł i
są ciekawą propozycją spędzenia
ponurych popołudni. Zachęcamy
do uczestnictwa w zajęciach szachowych, które odbywają się we
www.zbaszynek.pl

wtorki o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej w Zbąszynku.
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Lubuska Olimpiada Młodzieży
A skoro jesteśmy w temacie szkoły, to warto wspomnieć
o klasyfikacji Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży za rok 2011/2012. W niej
znalazło się podsumowanie wyników sportowych dla 148 szkół! Na
42. miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa ze Zbąszynka, na

91.miejscu z Kosieczyna, a na 122.
z Dąbrówki Wlkp. W klasyfikacji
szkół gimnazjalnych nasze Gimnazjum zajęło 39. miejsce. W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych
ZST Zbąszynek zajął 26. miejsce
na 71. W klasyfikacij generalnej za
rok szkolny 2011/2012 Gmina Zbą-

Syrena Zbąszynek! Została Mistrzem Jesieni
Bardzo dobre wyniki osiągnęła Syrena Zbąszynek! Została
Mistrzem Jesieni klasy okręgowej!
Pierwsze miejsce to ogromny sukces, a zarazem najlepszy wynik w
67-letniej historii klubu. Na piętnaście meczów jedenaście wygrała,
a cztery zremisowała! Zdobyła
najwięcej i straciła najmniej goli.
Zawodnik Syreny Grzegorz Pijanowski z dorobkiem 19 goli został
najlepszym strzelcem. W A-Klasie
występuje Sokół Dąbrówka Wlkp.
Po zakończeniu rundy jesiennej
zajmuje 5. miejsce tracąc osiem
punktów do lidera. W B-Klasie
gra Olimp Kręcko, który zajmuje 8.
miejsce, ale do lidera traci tylko
trzy punkty. W C-Klasie możemy
oglądać mecze z udziałem Znicza
Kosieczyn. A ten zajmuje niestety
ostatnie miejsce. Bardzo dobrze
radzą sobie drużyny młodzieżowe
UKS „Junior” Zbąszynek zajmując

czołowe miejsca w swoich grupach wiekowych. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia na
wiosnę!
W przygotowaniach do rundy wio-

szynek wywalczyła 5. miejsce.
Uczniom, trenerom i nauczycielom
gratulujemy zdobytych wyników
sportowych i życzymy jeszcze
lepszych osiągnięć w nowym roku
szkolnym.

sennej z całą pewnością pomoże
Szkolna Halowa Liga Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Zbąszynka. Wezmą w niej udział drużyny
składające się z uczniów Gimnazjum i ZST Zbąszynek. Miejscem
zawodów będzie hala sportowa
przy ZST w Zbąszynku. W lidze
wystartuje 9 zespołów.

Drużynie Syreny pogratulował Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski!

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Na koniec listopada w sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. odbył
się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
dla dzieci i młodzieży z powiatu
świebodzińskiego. W zawodach

wzięło udział pięć drużyn: Dąbrówka Wlkp., Zbąszynek, Kosieczyn,
Smardzewo i Szczaniec. Wygrał
ZS Smardzewo, który w pojedynku o pierwsze miejsce pokonał SP
Zbąszynek. Trzecie miejsce zajęła

SP z Kosieczyna. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody
rzeczowe. Nagrodzeni zostali również najlepszy strzelec i najlepszy
bramkarz. Turniej został sfinansowany ze środków powiatu świebodzińskiego. Organizatorem
zawodów był LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp.
Okazja do rewanżu przyszła
bardzo szybko. Te same drużyny wzięły udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej.
A ten odbył się 6 grudnia w
Kosieczynie. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna SP ze Zbąszynka. Na drugim znalazł się
ZS Szczaniec, natomiast na
trzecim SP Kosieczyn. Drużyny otrzymały puchary, medale i nagrody rzeczowe. Zadanie zostało dofinansowane
ze środków Powiatu Świebodzińskiego.

W meczu o pierwsze miejsce Smardzewo wygrało ze Zbąszynkiem

www.zbaszynek.pl
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Turniej siatkówki o Puchar Dyrektora ZST
W ostatnim kwartale tego
roku w hali sportowej przy ZST w
Zbąszynku odbyły się trzy turnieje siatkarskie. Potwierdza to tezę,
że Zbąszynek siatkówką słynie!
W październiku odbył się Turniej
siatkówki o Puchar Dyrektora ZST
w Zbąszynku, w którym wzięły
udział trzy drużyny: Zbąszynek,
Miedzichowo i Rogoziniec. Gospodarze wygrali turniej, drugie miejsce zajęli goście z Miedzichowa, a
trzecie Rogoziniec. Koniec listopada przyniósł nam eliminacje powiatowe drużyn siatkarskich. Najpierw zagrały dziewczęta. Na ich
drodze stanęły zawodniczki ZSO
Świebodzin i PZSTiZ Świebodzin.
Niestety, naszym dziewczynom
nie udało się awansować do zawodów rejonowych. Należą się im
ogromne brawa za walkę, ambicję i piękny, choć przegrany mecz
z ZSO Świebodzin. Następnego
dnia grali chłopcy. Walczyli z trzema drużynami: ZSO Świebodzin,
PZSTiZ Świebodzin oraz ZSL Rogoziniec. Tym razem turniej zakończył się pomyślnie dla gospodarzy
i chłopcy awansowali do finałów
rejonowych. Przy ZST w Zbąszynku
prowadzona jest dziewczęca sekcja siatkówki UKS „Junior”. Uczestniczą w niej uczennice Gimnazjum

Żeńska drużyna ZST

i ZST. Treningi prowadzi Ewa Sikorska. W tym miejscu warto również
podziękować firmie TRECHUB Pana
Wojciecha Bucherta oraz firmie
EDMAPLAST Pana Edmunda Szulca za wsparcie rzeczowe drużyn
siatkarskich. W tym miejscu również ogromne podziękowania dla
Pani Ewy Omelczuk – Dyrektor
ZST oraz grona pedagogicznego
za zaangażowanie i współpracę

Turniej w Piłkarzyki Stołowe

na rzecz rozwoju i promocji sportu
wśród uczniów naszego gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Naprawdę warto wybrać Zespół
Szkół Technicznych w Zbąszynku.
Wspaniale radzą sobie drużyny siatkarskie prowadzone przez
Pana Piotra Górawskiego. Więcej o
tym wydarzeniu w innym miejscu
kwartalnika.

Turniej skata
i Paweł Szczesiak.
Drugie miejsce zajęli Grzegorz Kozłowski i Maciej Ławrynowicz. Na trzecim
miejscu uplasowali się Mieczysław
Dzikowski i Maciej
Springer.

Po zakończeniu piłkarskiej
rundy zorganizowaliśmy Turniej w
Piłkarzyki Stołowe w Pubie Gol
w Zbąszynku. Do zawodów przystąpiło pięć par, które rozgrywały
emocjonujące pojedynki w systemie każdy z każdym. Najlepszą
parę utworzyli Patryk Kościelniak
28
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W Dąbrówce Wlkp. co roku
odbywa się Turniej Skata o Puchar
Burmistrza. Tegorocznym miejscem
zmagań były obiekty sportowe.
W zawodach wzięło udział dziewiętnaście osób. Wygrał Maciej
Tadeusz z Grodziska Wlkp. Drugie
miejsce zajął Kajetan Kociołek z
Dąbrówki Wlkp., a trzecie Andrzej
Gołek z Dąbrówki Wlkp. Organizatorem turnieju był LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp.
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DARTA

6 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Darta w Pubie Gol
w Zbąszynku. W popularne rzutki

zagrało 11 osób. Pierwsze miejsce
zajął Grzegorz Kozłowski, drugie
Marek Sagan, natomiast trzecie

Stanisław Konopa. Najlepsi gracze
otrzymali puchary i nagrody finansowe.

LODOWISKO W ZBĄSZYNKU
Jest nam niezmiernie
miło poinformować Państwa, że w najbliższym
czasie na obiektach sportowych planujemy uruchomienie lodowiska. To
blisko 450 metrów kwadratowych! Z lodowiska
będzie można skorzystać
bezpłatnie w godzinach
popołudniowych. Trzeba
mieć tylko odrobinę chęci i łyżwy. I czekamy na
dłuższe mrozy…

HUBERT CICHY WICEMISTRZEM POLSKI W TENISIE ZIEMNYM SAMORZĄDOWCÓW
W dniach 7-9 grudnia 2012
r. w Starych Babicach pod Warszawą odbyły się „II Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców
w Tenisie Ziemnym TERESIN 2012”.
Samorządowcy z całego kraju rywalizowali w trzech kategoriach:
do lat 45-ciu, powyżej 45-ciu, VIP i
grze deblowej open. Organizatorem
mistrzostw była Gmina Teresin a
patronat sprawowali: STAROSTWO
POWIATU SOCHACZEWSKIEGO, STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO, GMINA STARE BABICE. Naszą Gminę reprezentował

Hubert Cichy Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
w tut. Urzędzie
Miejskim,
który w kategorii
+45, wywalczył
drugie miejsce.
Jest to duży
sukces naszego
kolegi z Urzędu
i
mieszkańca
Gminy. Gratulujemy.
www.zbaszynek.pl
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Rozpoczynamy zabawę z Plebiscytem!
Regulamin Plebiscytu o tytuł
Najpopularniejszego Sportowca
Gminy Zbąszynek w 2012 roku.
1. Organizatorem Plebiscytu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
2. Patronat nad Plebiscytem objął Burmistrz Zbąszynka.
3. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi
podczas III Gali Sportu w dniu 25 stycznia 2013 roku (piątek) o godz. 18:00 w
Domu Kultury w Zbąszynku.
4. Plebiscyt jest organizowany w dwóch
etapach.
Etap pierwszy - nominacje do tytułu. Kandydatów mogą zgłaszać szkoły,
kluby, organizacje oraz osoby fizyczne.
Do 31 grudnia 2012 roku można zgłaszać
propozycje sportowców, którzy powinni
znaleźć się w gronie najpopularniejszych. W zgłoszeniu należy podać imię
i nazwisko proponowanego sportowca
oraz krótkie uzasadnienie proponowanej kandydatury (należy sprecyzować
również dyscyplinę sportową).
Przez sportowca gminy Zbąszynek należy rozumieć osobę, która:
a) zamieszkuje na terenie gminy Zbąszynek, lub/i
b) działa sportowo na terenie gminy
Zbąszynek, lub/i
c) w każdy inny sposób jest identyfikowana z gminą Zbąszynek
Propozycje można składać:
a) osobiście, ul. Sportowa 2 (Ośrodek
Sportowo-Rekreacyjny im. Bogdana
Niemca)
w Zbąszynku,
b) listownie: OSiR Zbąszynek, ul. Sportowa 2, 66-210 Zbąszynek,
c) e-mail: osir@zbaszynek.pl,
d) za pomocą formularza na stronie internetowej www.osir.zbaszynek.pl
5. Etap drugi - Organizator spośród
otrzymanych propozycji dokona wyboru sportowców, na których będzie
można oddawać głosy. Każdy głosujący na kuponie podaje swoje imię i
nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, gdyż 25 stycznia 2013 r. w trakcie rozstrzygnięcia wyników podczas
III Gali Sportu w Zbąszynku zostanie
wylosowana nagroda rzeczowa spośród wszystkich złożonych kart. Karty

wypełnione nieprawidłowo lub karty
niekompletne nie będą uwzględnione
przy liczeniu głosów. Głosować mogą
wyłącznie mieszkańcy gminy Zbąszynek.
6. Nominowany sportowiec, który otrzyma największą liczbę głosów otrzyma
tytuł „Najpopularniejszego Sportowca
gminy Zbąszynek w 2012 roku”.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu
należy do organizatora.
Jak głosujemy?
Wystarczy zabrać ze sobą dokument
tożsamości (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, itp.), odebrać kartę w
dniu głosowania, a następnie postawić
znak „X” obok nazwiska danego sportowca.
Gdzie i kiedy głosujemy?
Głosowanie odbywać się będzie w wybranych miejscach w gminie Zbąszynek
w dniu 13 stycznia 2013 roku (niedziela)
ROGOZINIEC – BAR U BODZIA 15:00 –
18:00
DĄBRÓWKA WLKP. – SKLEP SPOŻYWCZY KRZYSZTOFA GURDAK 13:00 – 16:00
ZBĄSZYNEK – DOM KULTURY (HOL) –
15:00 – 18:00
KOSIECZYN – SZKOŁA PODSTAWOWA
(SALA GIMNASTYCZNA) – 15:00 – 18:00
KRĘCKO – SALA WIEJSKA – 15:00 – 18:00
Kto może głosować?
Głosują wyłącznie mieszkańcy gminy
Zbąszynek.
Na naszej stronie internetowej można
również wybrać najpopularniejszą drużynę sportową w 2012 roku oraz zagłosować na najpopularniejszą imprezę sportowo-rekreacyjną w 2012 roku.
Zachęcamy do zabawy.
31 grudnia zapraszamy wszystkich na

Marcin
Minta
Życzenia Noworoczne Burmistrza Zbąszynka! Tradycyjnie spotykamy się na
obiektach sportowych w Zbąszynku od
godziny 23:30!
Rok 2012 dobiega końca. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku działa już 7
miesięcy. Dziękujemy za uczestnictwo
we wszystkich organizowanych przez
nas wydarzeniach i zachęcamy do aktywnego udziału w roku następnym.
Co przed nami w styczniu
13 stycznia odbędzie się czwarty turniej tenisa stołowego w ramach 6. Mistrzostw gminy Zbąszynek w tenisie
stołowym o Puchar Burmistrza. Zapraszamy na 14:00 do sali gimnastycznej przy SP w Kosieczynie. 14 stycznia
uczniowie zaczynają ferie, a my Sportowe Ferie, w których nie zabraknie
ciekawych atrakcji. 18 stycznia na stacji
paliw „Artix” w Chlastawie IV Artix Cymbergaj Cup. Zapraszamy również na III
Galę Sportu – 25 stycznia w Domu Kultury. Oprócz występów artystycznych
i podsumowania minionego roku rozstrzygnięty zostanie nasz Plebiscyt! Na
hali sportowej przy ZST w Zbąszynku
odbywać się będzie Szkolna Halowa
Liga Piłki Nożnej. Również w styczniu
ruszamy z kolejną edycją Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej. Podczas III Gali
Sportu, która odbędzie się 25 stycznia o
godz. 18:00 w Domu Kultury zaprezentujemy sportowy kalendarz wydarzeń
na cały 2013 rok. Dziękujemy również
naszym mieszkańcom za przesłane
propozycje imprez sportowo-rekreacyjnych na 2013 rok. Warto wziąć udział w
naszej Gali Sportu, gdyż właśnie tego
dnia wylosujemy atrakcyjną nagrodę
rzeczową wśród wszystkich widzów !!!

Wielu Bożych błogosławieństw
na ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze
sobą szczęście i pomyślność
Zespół OSiR Zbąszynek

DO PRAWNIKA ZA DARMO!
Kancelaria Adwokacka – adwokat
Katarzyna Trudzińska udziela raz
w miesiącu bezpłatnych porad w
siedzibie kancelarii przy ul. Długiej
w Zbąszynku, pok. 18.
Porady udzielane są z zakresu:
prawa rodzinnego i opiekuńczego; w szczególności rozwody, podział majątku wspólnego
małżonków, separacje, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie
kontaktów z dzieckiem, adopcja,
30

prawa cywilnego; w szczególności spadki, testamenty, zachowki, zniesienie współwłasności,
darowizny, roszczenia o zapłatę,
zasiedzenia,
ubezwłasnowolnienie, umowy cywilno-prawne, egzekucje komornicze, obrót nieruchomościami, odszkodowania,
prawa medycznego,
prawa gospodarczego,
prawa karnego,
prawa pracy
www.zbaszynek.pl

Termin darmowych porad każdorazowo na dany miesiąc, wywieszany jest na drzwiach Kancelarii
Adwokackiej w Zbąszynku przy ul.
Długiej, pokój nr 18.
Kancelaria Adwokacka Katarzyna
Trudzińska Tel. 684773333, kom.
792434555 Zapraszam.
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IMIĘ I NAZWISKO
TELEFON / ADRES

POZIOMO

1. Symbol Świąt Bożego Narodzenia.
4. Gminny zespół, który pomaga w likwidacji
przemocy w rodzinie.
7. Rozpoczął swoją działalność w październiku br.
Zbąszynecki ..... III wieku.
11. Do końca czerwca 2013 r. powstanie pomiędzy
Urzędem, a intermarche.
13. Miejsce, budynek w którym rozpoczynają
inwestycje Koleje Wielkopolskie.
15. Remont drogi, który ułatwił przejazd między ul.
PCK, a obwodnicą Zbąszynka.
17. Nowa propozycja spędzenia wolnego czasu w
SP Zbąszynek.
18. 23 października odbyło się cokwartalne ....
burmistrza z mieszkańcami.
19. Ranking zrównoważonego ...., w którym Gmina
Zbąszynek zajęła 7 miejsce w Polsce.
20. Nazwa zespołu - organizatora III biesiady
andrzejkowej zespołów śpiewaczych.

PIONOWO

2. 47,2% ankietowanych uczniów z klas III Gimnazjum w Zbąszynku
deklarowało, że ostatnio piło ten napój.
3. Nazwa firmy na terenie Zbąszynka, która się rozbudowuje.
5. Właściciele nieruchomości muszą złożyć pomiędzy 1 a 31 maja
2013 r.
6. Nowy, dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zbąszynek.
8. Imię najstarszej mieszkanki naszej Gminy.
9. Wicemistrz Polski w tenisie ziemnym samorządowców.
10. Powstanie w najbliższym czasie na obiektach sportowych im,
B. Niemca.
12. Miejscowość w której w 2012 roku oddano do użytku wodociąg
i kanalizację.
14. Nowy plac na Placu Wolności.
16. Właściciele nieruchomości muszą ją wypowiedzieć ze skutkiem
na 30 czerwca 2013 r.

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Wrzesień rozpoczyna jesień”
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej
zabawie. Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi, spośród Których wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę - bon o wartości 50 zł- do
dowolnego wykorzystania w kawiarni
„Ptasie Plotki” w Zbąszynku, otrzymał pan
Antoni Kratowicz. Nagroda ufundowana została przez Wojciecha Bucherta, właściciela
Zakładu Ogólnobudowlanego „Trechub” ze
Zbąszynka.

Zwycięzca krzyżówkowej zabawy

www.zbaszynek.pl
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