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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE
Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Państwo,
Najważniejszym tematem podnoszonym ostatnio na wszystkich
zebraniach i przy okazji różnych
spotkań są śmieci. Ściślej mówiąc
„Ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach”. Pada pod
adresem urzędu wiele zarzutów
kwestionujących działania urzędu
w tym temacie, również odnoszących się do odpłatności za usługę wywozu itp. Gmina nigdy nie
„tęskniła” za tym zadaniem. Ustawę wymyślił Rząd RP aby pozbyć
się problemu związanego z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi uzyskania odpowiedniego wskaźnika odzysku surowców.
Niewywiązanie się przez Polskę z
uzyskania odpowiedniego wskaźnika skutkowałoby sankcjami finansowymi. Jak zwykle więc Rząd
RP postanowił scedować problem
na samorząd. Teraz to samorząd
w momencie nie uzyskania wskaźnika odzysku zapłaci kary. Dodatkowo rozstrzygnięcia przyjęte w
ustawie ograniczają możliwość
samorządnego działania samorządu. Gros rozwiązań narzucono
odgórnie i te rozwiązania powodują niepotrzebne konflikty. Przykładem jest chociażby obowiązek
ustalenia odpłatności przed przetargiem, który określi rzeczywistą
cenę. Staramy się zminimalizować
skutki finansowe tej ustawy, szczególnie, że posiadając
firmę utylizacyjną
na swoim terenie mamy
taką możliwość. Szczegóły związane z samym
funkcjonowaniem systemu
zostały zawarte w artykule „Urzędnik radzi”, więc
je pominę. Jeżeli będziecie
mieli Państwo jeszcze jakieś niejasności czy wątpliwości to zapraszam na
kwartalne spotkanie.
Ustawy uczymy się sami i
także mamy dużo wątpliwości i niejasności. Uzyskując nowe wyjaśnienia
i interpretacje będziemy
je wprowadzać w życie, a
Was na bieżąco informować. Już podczas pracy nad
ustawą Senat dokonał kil-

ku istotnych zmian, w tym dla nas
najważniejszą związaną z możliwością zaopatrzenia gospodarstw
domowych w kubły i worki przez
firmę świadczącą usługi wywozu.
Ostatnio Związek Miast Polskich i
SLD złożył skargę do Trybunału
Konstytucyjnego o stwierdzenie
niezgodności tej ustawy z Konstytucją RP. Ciągle więc nie wiemy, co
stanie się z tą ustawą i czy obecny jej kształt jest ostateczny. Na
dziś wiemy, że nowe zasady mają
zacząć obowiązywać od dnia 1 lipca br. i do tego się przygotowujemy.
Szanowni Państwo,
Kończy się termin wypowiadania
obecnych umów. Jesteśmy w posiadaniu pisma z Firmy EKO-Bud,
że oni nie chcą wypowiedzeń,
opierają się o ustawę i będą honorowali ustawowy termin rozwiązania obecnych umów. W urzędzie
są do pobrania druki wypowiedzenia umów w TEW i Veolia. Zapraszam więc do pobierania druków i
ich wypełnienia, gdyż istnieje ryzyko podwójnego płacenia za usługi
w miesiącu lipcu. Na zakończenie
zapraszam Państwa na spotkanie
do Domu Kultury 9 kwietnia 2013
r. o godz. 19:00, podczas którego
będziemy mogli porozmawiać na
różne tematy. Dowiecie się jakie
inwestycje obecnie prowadzimy i

jakie przed nami.
Porozmawiamy również o sprawach organizacyjnych. Traktujcie
te spotkania jako pewną formę
konsultacji społecznych i możliwość bezpośredniego wpływania
na najważniejsze sprawy naszej
lokalnej społeczności.

Oddajemy kwartalnik do Waszych rąk w przeddzień Świąt
Wielkanocnych, życzę więc
Wam aby Zmartwychwstały
Chrystus nam błogosławił we
wszystkich naszych poczynaniach i przedsięwzięciach.

Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

Zapraszają mieszkańców gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
09 kwietnia 2013 roku o godzinie 19:00

w Domu Kultury w Zbąszynku
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KALENDARIUM BURMISTRZA
Gabriela
Budniak

I KWARTAŁ 2013 r.
Styczeń

Luty

07.01.2013r. - Zielona Góra, Firma CTI,
aktualizacja podpisu elektronicznego;
09.01.2013r. - Dąbrówka Wlkp., Szkoła Podstawowa, Koncert Noworoczny; - Kosieczyn, Wiejski Dom Kultury,
Koncert Noworoczny;
10.01.2013r. - Międzyrzecz, 17 Wielkopolska Brygada Kawalerii, spotkanie
w sprawie objęcia w ZST patronatem klasy o profilu wojskowym; Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
kombatantami; - Kosieczyn, Wiejski
Dom Kultury, Spotkanie Noworoczne;
12.01.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Studniówka ZST;
14.01.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z przedstawicielami 17
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii; Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
mieszkańcami;
15.01.2013r. - Lubinicko, udział w
przetargu na las w związku z poszerzeniem cmentarza w Zbąszynku; Świebodzin, spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
16.01.2013r. - Zbąszynek, Kapituła Regionu Kozła; - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z Zespołem Dąbrowszczanka;
- Dąbrówka Wlkp., spotkanie z działaczami LZS Sokół;
17.01.2013r. - Zbąszyń, udział w obchodach rocznicowych Powstania
Wielkopolskiego;
18.01.2013r. - Nowy Tomyśl, Starostwo
Powiatowe, Spotkanie Noworoczne;
- Wolsztyn, Starostwo Powiatowe,
Spotkanie Noworoczne; - Zbąszynek,
OSP, spotkanie ze strażakami Gminy
Zbąszynek;
21.01.2013r. - Gorzów Wlkp., LUW, spotkanie z Wojewodą Lubuskim; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
przedstawicielami Firmy DINO;
23.01.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Komisjach Wspólnych
Rady Miejskiej;
25.01.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
udział w III Gali Sportu; - Rogoziniec,
OSP, spotkanie ze strażakami;
26.01.2013r. - Kosieczyn, Wiejski Dom
Kultury, udział w spotkaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego;
27.01.2013r. - Perzyny, udział w uroczystościach z okazji 94 Rocznicy
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
30.01.2013r. - Zielona Góra, udział w
rozprawie w Sądzie Okręgowym;
31.01.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Sesji Rady Miejskiej; Dąbrówka Wlkp., udział w sprawozdawczym zebraniu sołeckim;

01.02.2013r. - Zbąszyń, Mistrzostwa w
Unihokeju;
04.02.2013r. - Świebodzin, KPP, udział
w Komisji Bezpieczeństwa;
05.02.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, uzgodnienie treści Porozumienia
z 17 Wielkopolską Brygadą Kawalerii; - Zbąszynek, rozpoczęcie Zbąszyneckiej Ligii Siatkówki;
06.02.2013r. - Zbąszyń, udział w Konferencji Regionu Kozła; - Zbąszynek,
spotkanie z Firmą KERAMO;
07.02.2013r. - Zielona Góra, spotkanie
w sprawie dróg w Urzędzie Marszałkowskim; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
08.02.2013r. - Gorzów Wlkp., LUW,
udział w Konferencji w sprawie
ustawy śmieciowej; - Dąbrówka
Wlkp.,OSP, spotkanie ze strażakami;
09.02.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury, udział w Balu Regionu Kozła;
10.02.2013r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, zakończenie Ligi Tenisa
Stołowego;
11-15.02.2013r. - Urlop wypoczynkowy;
15.02.2013r. - Zbąszynek, OSP, spotkanie ze strażakami;
16.02.2013r. - Dąbrówka Wlkp., udział
w uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka;
17.02.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Wybory Uzupełniające do Rady
Miejskiej;
19.02.2013r. - Gorzów Wlkp., spotkanie w AZS AWF w sprawie koszykówki dziewcząt;
21.02.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Sesji Rady Miejskiej;
22.02.2013r. - Zbąszynek, spotkanie w
sprawie oczyszczalni ścieków; - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, Turniej
Siatkówki; - Kręcko, OSP, spotkanie
ze strażakami;
25.02.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z PKP PLK w sprawie
przejazdów kolejowych na terenie
Gminy Zbąszynek;
27.02.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w zebraniu Spółki Wodnej;
- Zbąszynek, zakończenie Ligi Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza;
28.02.2013r. - Kosieczyn, OSP, spotkanie ze strażakami;
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Marzec
01.03.2013r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
04.03.3013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie nagród w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego
Kwartalnika;

www.zbaszynek.pl

06.03.2013r. - Zbąszynek, spotkanie
z Firmą TEW; - Zbąszynek,
Gimnazjum, I Międzyszkolne Dyktando
„Połam Pióro” pod patronatem profesora Tadeusza Zgółki; - Kosieczyn,
sprawozdawcze zebranie sołeckie;
07.03.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie Dyplomów „Za wybitne zasługi na rzecz Stowarzyszeń
Kombatanckich i Kresowych”; - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Konwencie Rady Miejskiej; - Zbąszynek,
Dom Kultury, spektakl z okazji Dnia
Kobiet;
08.03.2013r. - Kosieczyn, Wiejski Dom
Kultury, udział w uroczystościach z
okazji Dnia Kobiet;
09.03.2013r. - Zbąszynek, ZST, Dekanalny Turniej Ministrantów w Piłce
Nożnej; - Rogoziniec, turniej strzelecki z okazji Dnia Kobiet; - Stefanowo,
udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet;
10.03.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury, udział w Wieczorze Kabaretowym
z okazji Dnia Kobiet;
11.03.2013r. - Zbąszynek, udział w Komisji Praworządności Rady Miejskiej;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z mieszkańcami ul.Zielonogórskiej;
12.03.2013r. - Zbąszynek, udział w
Komisji Oświaty Rady Miejskiej;
13.03.2013r. - Zbąszynek, udział w
Komisji Gospodarki Rady Miejskiej;
- Zbąszynek, ZST, szkolna Liga Siatkówki; - Zielona Góra, spotkanie w
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w
sprawie drogi 302;
14.03.2013r. - Rogoziniec, udział w
sprawozdawczym zebraniu sołeckim;
16.03.2013r. - Dąbrówka Wlkp., Szkoła
Podstawowa, Turniej Szachowy;
17.03.2013r. - Kosieczyn, Wiejski Dom
Kultury, udział w Jarmarku Wielkanocnym;
18.03.2013r. - Gorzów Wlkp., LUW,
spotkanie z Wojewodą Lubuskim;
19.03.2013r. - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa, zakończenie Ligi Siatkówki
o Puchar Burmistrza;
21.03.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Sesji Rady Miejskiej;
22.03.2013r. - Dąbrówka Wlkp., Szkoła
Podstawowa, udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
23.03.2013r. - Kosieczyn, Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego;
28.03.2013r. - Zbąszynek, udział w
uroczystościach z okazji ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
Bernadetta
Zięba

I KWARTAŁ 2013 r.

01.01.2013r. – Zbąszynek, OSiR – powitanie Nowego Roku wraz z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
05.01.2013r. – Zbąszynek, Kościół Parafialny – XVIII koncert kolęd w wykonaniu orkiestry dętej pod dyrekcją
Kazimierza Kostyry, organizator: Burmistrz Zbąszynka;
06.01.2013r. – Chlastawa, spotkanie
opłatkowe strzelców ze Zbąszynia i
Zbąszynka;
08.01.2013r. – Zbąszynek; biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
10.01.2013r. – Zbąszynek, ZOK – udział
w zebraniu członków Koła Kombatantów ze Zbąszynka, jubileusz urodzin najstarszych członków; - Kosieczyn, spotkanie noworoczne z
radnymi Rady Miejskiej w Zbąszynku,
radnymi Powiatu Świebodzińskiego,
duchowieństwem, dyrektorami szkół,
kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysami i pracownikami Urzędu Miejskiego;
14.01.2013r. – Zbąszynek, ZOK – spotkanie z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
16.01.2013r. – Zbąszynek, posiedzenie
Kapituły Regionu Kozła; - Zbąszynek,
spotkanie noworoczne
z Zarządem i sympatykami ZUTW; Dąbrówka Wlkp., LKS „Sokół” – spotkanie robocze w sprawie obchodów
jubileuszu 90-lecia klubu;
17.01.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
18.01.2013r. – Zbąszynek, ZOK – spotkanie noworoczne z członkami OSP
Gminy Zbąszynek; - Chlastawa, turniej „Cymbergaj 2013”, patronat: Burmistrz Zbąszynka;
19.01.2013r. – Dąbrówka Wlkp., udział
w pogrzebie śp. Adama Ratyńskiego;
21.01.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej–
Kapituła
(rozpatrzenie
wniosku o nadanie tytułu honorowego obywatela Gminy Zbąszynek
Panu Maciejowi Grzempowskiemu);
22.01.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
23.01.2013 r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – posiedzenie Komisji Regulaminowej, sala konferencyjna UM,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
25.01.2013r. – Zbąszynek, ZOK – III
Gala Sportu;
26.01.2013r. – Rogoziniec, Turniej
Strzelecki z okazji Święta Patrona
Bractw Kurkowych, św. Sebastiana;
- Kosieczyn, spotkanie z członkami
PSL, organizator: Zarząd Powiatu

Świebodzińskiego, Zarząd MiejskoGminny;
28.01.2013r. – Zbąszynek, GKRPA –
spotkanie podsumowujące działalność w 2012 roku;
31.01.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku; - Dąbrówka Wlkp., zebranie
sprawozdawcze rady sołeckiej;

Luty
01.02.2013r. – Zbąszyń, Turniej Unihokeja w Kategorii Juniorów U 19 8. Polish CUP 2013;
02.02.2013r. – Świebodzin, Hotel
„Sen”, XII Bal KBS oraz gości z Brandenburgii;
05.02.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur; - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa, Turniej Szachowy;
06.02.2013r. – Zbąszyń, Hotel „Senator” – Konferencja Regionu Kozła;
07.02.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
- Kosieczyn, spotkanie noworoczne,
udział dzieci ze świetlic z Kosieczyna, Zbąszynka oraz szkoły życia ze
Zbąszynia, organizator: Koło Kresowian Kosieczyn;
09.02.2013r. – Zbąszynek, ZOK – Bal
Regionu Kozła, wręczenie tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek Panu Maciejowi Grzempowskiemu, przekazanie obowiązków
Starosty RK Panu Tomaszowi Kurasińskiemu;
11.02.2013r. – Zbąszynek, Przedszkole – spotkanie poświęcone historii
Zbąszynka (powstanie herbu oraz
historia Regionu Kozła); - Dąbrówka Wlkp., otwarcie Turnieju „SKATA” ,
Turniej Strzelecki z okazji jubileuszu
90-lecia LKS „Sokół”;
13.02.2013r. – Zbąszynek, sala konferencyjna UM - wspólne posiedzenie
Komisji Stałych Rady;
15.02.2013r. – Zbąszynek, OSP – spotkanie sprawozdawcze;
16.02.2013r. – Dąbrówka Wlkp., CKiF
– koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka;
19.02.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
21.02.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
22.02.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Komisja rozstrzygająca
konkurs ofert stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych; Kosieczyn, szkoła podstawowa – XV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej;
26.02.2013r. – Świebodzin, Komenda

Powiatowa Policji – sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego;

Marzec
04.03.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – spotkanie ze zwycięzcą konkursu krzyżówkowego Zbąszyneckiego
Kwartalnika;
05.03.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
06.03.2013r. – Zbąszynek, I Gimnazjum – I Międzygminne Dyktando
„Połam Pióro”, patronat: Rada Języka
Polskiego;
07.03.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej; Zbąszynek, ZOK – przedstawienie satyryczno – literacko – muzyczne pt.:
„Babki, Babeczki, Baby i Babony”
w wykonaniu uczniów kl. VI a, scenografia: D. Drosik;
08.03.2013r. – Kosieczyn, KGW, Kresowiacy i inni goście – spotkanie z
okazji Dnia Kobiet;
09.03.2013r. – Zbąszynek, ZST – Halowy Turniej Piłki Nożnej Ministrantów
Dekanatu Babimojskiego, patronat:
Burmistrz Zbąszynka; - Rogoziniec,
Otwarty Turniej Strzelecki z okazji
Dnia Kobiet;
13.03.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu;
14.03.2013r. – Zbąszynek, ZOK – spotkanie organizacyjne dot. koncertu
muzycznego
pt.: „Każdy śpiewać
może…”;
16.03.2013r. – Dąbrówka Wlkp., Szkoła Podstawowa – Turniej Szachowy
w ramach obchodów 90-lecia LKS
„Sokół”;
17.03.2013r. – Kosieczyn, Wiejski Dom
Kultury – „Jarmark z jajem”;
19.03.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
21.03.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
28.03.2013r. – Święto stanu kapłańskiego - przekazanie życzeń w imieniu Rady Miejskiej Ks. Dziekanowi
oraz wszystkim proboszczom z Gminy Zbąszynek.

,

Styczeń

www.zbaszynek.pl
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URZĘDNIK RADZI
GOSPODARKA ODPADAMI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Do jej wprowadzenia zostały trzy miesiące. Gmina ogłosiła stawki, ale nie było jeszcze
przetargu. Wielu mieszkańców
jest zdezorientowanych i zaniepokojonych. Oto, co powinni wiedzieć przed 1 lipca tego roku.
Po co zmieniono ustawę?
Ponieważ za dużo odpadów trafiało na wysypiska, rozpływało
się po drodze, lądowało w lasach. Nowa ustawa ma system
uszczelnić, usprawnić i dostosować do unijnych norm. Rozwiązać
problem śmieci niczyich, zmniejszyć ilość odpadów biodegradowalnych, zwiększyć poziom recyklingu i odzysku. Sprawić, by
nikomu nie opłacało się pozbywać śmieci. Krótko mówiąc – by
było czyściej.
Jakie zmiany wprowadzi nowa
ustawa?
Teraz gmina ma odpowiadać za
to co, dzieje się z odpadami na jej
terenie. To gmina w imieniu mieszkańców będzie podpisywała umowę z firmą odbierającą odpady, a
wyłonioną w drodze przetargu.
Wszyscy mieszkańcy gminy będą
obligatoryjnie objęci jednolitymi
stawkami za odbiór odpadów: niższe za posegregowane i wyższe
za zmieszane odpady. Skąd taka
różnica? By skłonić mieszkańców
do segregowania odpadów.
A co z firmą, która dotąd odbierała odpady z mojej posesji?
Czy trzeba rozwiązać umowę?
Najpewniej firma ta zostanie zastąpiona przez inną, wyłonioną w
przetargu. Choć wówczas automatycznie straci prawo do świadczenia usługi, większość gmin
zaleca rozwiązanie z nią umowy
przed 1.07.2013 roku, czyli z chwilą wejścia w życie nowej ustawy śmieciowej. Po to by uniknąć
ryzyka podwójnej opłaty za tę
samą usługę.
Jak gmina będzie naliczała
opłatę śmieciową?
Uchwałą Nr XXIV/79/2012 z dnia
22 listopada 2012 roku Rada Miejska w Zbąszynku podjęła decyzję w sprawie wyboru metody
ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokość stawki tej opłaty. Radni
wybrali, jako najkorzystniejszą i
najsprawiedliwszą metodę zależną od liczby osób zamieszkałych
6

w nieruchomości. Stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami na
jednego mieszkańca miesięczne
ustalono na kwotę 10,00 zł. Dla
osób zobowiązujących się do segregowania śmieci stawka ta jest
niższa i wynosi 6,00 zł.
A co jeśli w gospodarstwie zameldowanych jest pięć osób, a
mieszkają trzy?
W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zapłaci za trzy osoby,
o ile taką liczbę zadeklaruje. Odpowiednie deklaracje wypełniać
i składać będziemy w maju. Deklaracje można będzie pobrać od
dnia 1 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim, Samorządowym
Zakładzie Usług Komunalnych w
Zbąszynku, u sołtysów wsi oraz
ze strony internetowej: www.zbaszynek.pl w zakładce Gospodarka
Śmieciowa. Deklaracje możemy
złożyć na dwa sposoby: w formie papierowej w Samorządowym
Zakładzie Usług Komunalnych ul.
PCK 2 lub w formie elektronicznej
za pośrednictwem skrzynki podawczej E-puap Gminy Zbąszynek,
gdzie we wzorach dokumentów
znajduje się elektroniczna wersja
deklaracji.
A jeśli nie złożę takiej deklaracji?
Wtedy burmistrz nałoży szacunkową opłatę w drodze decyzji administracyjnej.
Co się stanie, jeżeli właściciel
nieruchomości zadeklarował, że
będzie segregował odpady a ich
nie segreguje?
W przypadku stwierdzenia, że
mieszkaniec nie segreguje odpadów a zadeklarował, że będzie
to robił, zaistnieje możliwość wydania decyzji określającej wyższą
opłatę.
Kto zapewni mi pojemnik na
śmieci? Czy będę płacił za worki
na śmieci?
Pojemnik na śmieci oraz worki
będą wliczone w cenę usługi.
Na ile frakcji trzeba sortować
odpady?
W Gminie Zbąszynek odpady będziemy sortować na 4 frakcje: 1.
papier i opakowania wielomateriałowe, 2. szkło bezbarwne i kolorowe, 3. tworzywa sztuczne i metal,
4. odpady biodegradowalne.

www.zbaszynek.pl

Aleksandra
Nawotnik

Jak często będą odbierane śmieci i pobierana opłata?
W naszej gminie, zgodnie z uchwałą nr XXV/91/2012 Rady Miejskiej
w Zbąszynku odpady komunalne zmieszane odbierane będą od
właścicieli nieruchomości: w zabudowie wielorodzinnej jeden raz
w tygodniu, w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie. Natomiast odpady zbierane
w sposób selektywny: w zabudowie wielorodzinnej odbierane będą
jeden raz w tygodniu, a w zabudowie jednorodzinnej jeden raz w
miesiącu. Opłaty za odbiór śmieci będziemy uiszczać kwartalnie.
Terminy uiszczania opłat określa
uchwała nr XXIV/80/2012 Rady
Miejskiej w Zbąszynku. Pierwszą
opłatę za okres od 1 lipca 2013
roku do 30 września 2013 roku
wpłacimy do 31 lipca 2013 roku.
Opłatę będzie można wpłacić na
konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub w kasie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku.
O czym gmina powinna mnie poinformować?
Na stronach internetowych lub
w sposób zwyczajowo przyjęty
gmina ma obowiązek przekazać
mieszkańcom informacje o:
- firmie, która będzie odbierała odpady (siedziba i adres firmy albo
imię, nazwisko i adres wykonawcy
usługi),
- sposobach zagospodarowania
śmieci przez firmę odbierającą odpady
- ilości śmieci, które trafiły do recyklingu i odzysku, a także o tym,
ile odpadów trafiło na wysypisko
- punktach zbiórki nietypowych
śmieci, jak stare meble, przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV
i AGD czy wyczerpane baterie. Informacja powinna zawierać nazwę
firmy, oznaczenie siedziby i adres
albo imię, nazwisko i adres zbierającego nietypowe odpady, adresy
punktów zbiórki.
Należy pamiętać, że opłata za
gospodarowanie odpadami wnoszona do Gminy podlegać będzie
przepisom Ordynacji podatkowej,
co oznacza, że wobec niepłacących będą wymagane takie same
konsekwencje jak w przypadku
niepłacących podatku od nieruchomości.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Odpady niebezpieczne

WAŻNE DATY:
- od 1 maja 2013 r. do 31 maja 2013 roku – wypełnianie deklaracji i składanie ich w Samorządowym
Zakładzie Usług Komunalnych w Zbąszynku.
- 30 czerwca 2013 roku – kończy się ważność
umów zawartych z firmami wyworzącymi dotychczas nasze odpady.
- 1 lipca 2013 roku – zaczyna obowiązywać nowy
system.

Odpadami niebezpiecznymi są m.in.: baterie,
akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne
i owodobójcze wraz z opakowaniami.Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest oddzielenie tych odpadów
i przekazywanie ich do unieszkodliwiena. Na terenie
naszej gminy odpady niebezpieczne, leki, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, baterie i
akumulatory, opony, chemikalia zbierane będą osobno.
Szczegóły zbierania odpadów niebezpiecznych poznamy w niedługim czasie.

Zapobieganie powstawaniu śmieci
Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą
być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich
utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować,
żeby śmieci powstawało jak najmniej,
dzięki czemu nasze otoczenie będzie
ładniejsze, a my zaoszczędzimy na
opłatach. Co zatem możemy zrobić:
- Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
- Wybieraj produkty trwałe.
- Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
- Idziesz na zakupy? Weź torbę z
domu – torba wielokrotnego użytku
jest pojemna, wytrzymała i będzie
służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści

się w każdej damskiej torebce. Warto
wyrobić taki nawyk, szczególnie że
każda torba jednorazowa w sklepie to
dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć.
Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu
lądują w koszu, przyczyniając się do
produkcji ogromnej ilości śmieci.
- Zamiast zwykłych, jednorazowych
baterii stosuj akumulatorki, które
można wielokrotnie ładować.
- Wybierz szklaną butelkę zwrotną
zamiast butelki plastikowej (szklana
butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy
butelka plastikowa jest jednorazowa).
- Unikaj produktów zapakowanych w
wiele warstw opakowań.
- Jeśli masz przydomowy ogródek,
kompostuj odpady spożywcze, które
stanowią 31% wytwarzanych przez
Ciebie odpadów. Posłużą do nawoże-

nia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost
w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
- Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
- Unikaj jednorazowych produktów
np. plastikowych sztućców na grilla
czy papierowych talerzyków.
Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska.
Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i
pieniędzy. Przykładowo, produkując
puszkę złomu, można zaoszczędzić
nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ
jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.
(Źródło:http://naszesmieci.mos.gov.pl)

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ZBĄSZYNEK
Nowe zasady gospodarowania śmieciami, które będą obowiązywać od 1 lipca, budzą wiele
wątpliwości. Już teraz wszyscy musimy wykonać pewne czynności, które będą miały dla nas
swój finansowy skutek na dzień 1 lipca br.
Jeżeli po przeczytaniu artykułu macie Państwo dodatkowe pytania związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapraszamy do Samorządowego
Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku do Aleksandry Nawotnik
lub do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku do Jarosława Mikołajczyka.
Postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania i rozwiać wątpliwości.

www.zbaszynek.pl
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INFORMACJE
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
W dniu 22 listopada 2012
roku na sesji Rady Miejskiej w
Zbąszynku radni podjęli uchwałę
Numer XXIV/77/2012
w sprawie
wygaszenia mandatu radnego śp.
Ryszarda Dembniaka. Ze smutkiem
pożegnaliśmy wieloletniego radnego Rady Miejskiej w Zbąszynku.
W ostatniej kadencji śp. Ryszard
Dembniak pełnił m.in.
funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny

W związku z zaistniałą sytuacją,
mając na uwadze przepisy Ordynacja wyborcza, Wojewódzki Komisarz Wyborczy ogłosił na dzień
17 lutego 2013 r. wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr
2 w Zbąszynku. Przygotowany
został kalendarz wyborczy i rozpoczęła się procedura związana z
przygotowaniami do wyborów. Na
początek, do dnia 29 grudnia 2012
r. wyznaczono czas na rejestrację
komitetów wyborczych.
W wyznaczonym terminie
zarejestrował
się tylko jeden komitet wyborczyKWW
Forum
Samorządowe.
W tej sytuacji zmianie
uległa cała, pozostała
do wykonania procedura wyborcza. W wyborach uzupełniających
jeden komitet wyborczy może zgłosić tylko
jednego kandydata na
radnego. Ww. przepisy
określają, że jeśli liczba
zarejestrowanych
kandydatów jest równa
lub mniejsza od liczby
mandatów w okręgu –
wyborów nie przeproTomasz Krajewski

Nowy Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek
Na sesji Rady Miejskiej w
Zbąszynku w dniu 31 stycznia radni
podjęli uchwałę w sprawie przyznania tytułu Honorowy Obywatel
Gminy Zbąszynek Panu Maciejowi
Grzempowskiemu. Uroczyste wręczenie tytułu miało miejsce podczas Gali Balu Regionu Kozła w
dniu 9 lutego br.
Maciej Grzempowski urodził się
26 lipca 1961 roku w Gostyniu. Liceum ogólnokształcące ukończył
również w Gostyniu. Politechnikę
Poznańską ukończył na Wydziale
Budownictwa Lądowego, następnie ukończył studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W zawodzie inżyniera budownictwa pracuje od 1986 roku. W 1993
roku założył firmę budowlaną
Steel Building, której jest właścicielem do dziś.
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Początek kontaktów z Gminą Zbąszynek miał miejsce w związku z
rozpoczęciem budowy zakładów
Swedwood w Chlastawie, gdzie
firma Steel Building realizowała
zawarty kontrakt. Następnie w
2004 roku Maciej Grzempowski
kupił pałac w Chlastawie, który
poddany został gruntownej renowacji pod nadzorem konserwatora
zabytków. Dzięki temu na terenie
naszej gminy powstał obiekt, który świadczy usługi gastronomiczne i hotelarskie, wzbogacając tym
samym bazę noclegową i gastronomiczną Gminy Zbąszynek.
Od samego początku angażował
się w różnego rodzaju sponsoring
ważnych obiektów użyteczności
publicznej na terenie naszej gminy,
wymienić tu można, m.in. udział
w finansowaniu remontu kościoła
www.zbaszynek.pl

Jan
Makarewicz

wadza się, a decyzję o wyborze
podejmuje miejska komisja wyborcza. Biorąc pod uwagę koszty
przeprowadzenia wyborów uzupełniających i stronę organizacyjną, było to bardzo dobre rozwiązanie. Z doświadczenia wiemy, że
frekwencja wyborcza w takich wyborach jest zwykle bardzo niska,
a liczba zaangażowanych osób w
przeprowadzenie wyborów jest
często niewspółmierna do liczby
biorących udział w samym głosowaniu.
Podsumowując,
Zarejestrowany komitet wyborczy KWW
Forum Samorządowe zgłosiło jako
kandydata na radnego p. Tomasza
Krajewskiego.
W dniu 17 lutego br. Członkowie
Miejskiej Komisji Wyborczej podpisali protokół z obsadzenia mandatu radnego bez głosowania. Na
sesji Rady Miejskiej w dniu 21 lutego br. Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej - Halina Kaczmarek wręczyła Tomaszowi Krajewskiemu zaświadczenie o wyborze. Po złożeniu ślubowania Pan
Tomasz Krajewski został radnym
Rady Miejskiej w Zbąszynku. Od
dnia 21 lutego br. w skład Rady
Miejskiej w Zbąszynku wchodzi
ponownie 15 radnych.
Jan
Makarewicz

w Kosieczynie – zakup i montaż
ogrzewania kościoła, finansowanie wykonania głównego ołtarza
w kościele w Chlastawie. Był też
głównym sponsorem odnowienia fontanny na Placu Wolności
w Zbąszynku. Corocznie udziela
wsparcia finansowego organizowanym imprezom masowym na
terenie Gminy Zbąszynek, m.in.
Dni Zbąszynka. Aktywnie wspiera ubogich, poprzez finansowanie
paczek z okazji świąt. Ponadto
skutecznie wspierał pozyskanie inwestorów, którzy zainwestowali w
tworzenie, bądź rozbudowę swoich firm na terenie naszej Gminy,
m.in. Koleje Wielkopolskie.
Uroczystego wręczenia zaszczytnego wyróżnienia dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz z Przewodniczącym
Rady Janem Mazurem.
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Wykonanie budżetu Gminy Zbąszynek za 2012 rok
Aneta
Nawracała

Dochody budżetu Gminy
Zbąszynek za 2012 rok, zostały wykonane w wysokości 29.646.106,73
zł, tj. wykonanie wyniosło 89,2 %
zakładanego planu.
W ramach
ogólnego podziału struktury dochodów na bieżące i majątkowe,
wykonanie dochodów bieżących
wyniosło 26.341.427,12 zł, tj. 93,8 %
planu, (dotyczą one m.in. podatków i opłat lokalnych, subwencji
oświatowej, udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych i
prawnych, dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych
i własnych, środków pozyskanych
z funduszy strukturalnych na poczet realizacji projektów tak zw.
„miękkich”; bieżących), natomiast
dochody majątkowe wykonano w
wysokości 3.304.679,61 zł, tj. 64,4
% planu, (dotacje otrzymane z
budżetu państwa, samorządu województwa lub powiatu na realizację zadań majątkowych, środki pozyskane z funduszy strukturalnych
na poczet realizacji projektów inwestycyjnych, dochody ze zbycia
majątku gminnego, itp.).
Wydatki budżetu Gminy
Zbąszynek za 2012 rok, zamknęły się po stronie wykonania, kwotą 33.372.215,48 zł, tj. wykonanie
wyniosło 89,3 % planu. Wydatki bieżące za 2012 rok wyniosły

ta na poczet dochodów ze sprzedaży w roku budżetowym 2013,
gdzie planuje się jego spłatę w
adekwatnej wysokości.
Wielkość wykonanych rozchodów budżetu gminy, tj. spłaty
kredytów i pożyczek długoterminowych, wyniosła 2.073.700,17 zł.
Wszystkie raty kredytów i pożyczek spłacano terminowo.
Zadłużenie ogółem z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, na dzień sprawozdawczy wyniosło 16.536.738,18 zł.
Wskaźnik zadłużenia na
dzień 31.12.2012 roku, wyniósł 52,1
%, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących zaciągniętych pożyczek
wyprzedzających na planowane
dofinansowanie z funduszy strukturalnych na poczet realizacji projektów inwestycyjnych, (ustawowy
dopuszczalny wskaźnik, wynosi
60 %). Warto dodać, że szacowany wskaźnik zadłużenia na koniec
2013 roku, po uwzględnieniu przejściowego kredytu z roku 2012 w
wysokości 2.000.000,00zł, wynosi
35,6 %.
Wskaźnik spłaty i obsługi
długu za 2012 rok, wyniósł 9,14 %,
(ustawowo dopuszczalny wskaźnik, wynosi 15%).

25.321.517,61 zł, co daje do planu
93,5 % (mieszczą się w tej grupie wszystkie wydatki bieżące,
dotyczące m.in. funkcjonowania
szkół na terenie gminy, dotacji dla
przedszkoli niepublicznych, dotacji
udzielanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i
pozostałych dotacji oraz wydatków bieżących wszystkich jednostek podległych gminie: SZUK,
OPS, ZOK, OSiR oraz UM). Wydatki
majątkowe wyniosły 8.050.697,87
zł, co daje 78,3 % zakładanego
planu. Dotyczą one realizowanych
inwestycji na terenie gminy oraz
udzielanych dotacji na partycypację w kosztach inwestycyjnych innych podmiotów.
Wykonany
deficyt
budżetu gminy zamknął się kwotą
-3.726.108,75zł. Kwota ta stanowi
różnicę pomiędzy wykonanymi
dochodami ogółem za 2012 rok, a
wykonanymi wydatkami ogółem
za 2012 rok. Biorąc pod uwagę
planowany deficyt w wysokości
-4.145.724,83zł, wykonanie wyniosło 89,9 % planu, co jest tendencją korzystną.
W roku budżetowym 2012,
zaciągnięto kredyty i pożyczki w
ogólnej wielkości 6.063.461,31 zł, z
czego kwota kredytu w wysokości
2.000.000,00 zł, została zaciągnię-

Dane statystyczne Gminy Zbąszynek za 2012 r.
Liczba małżeństw i rozwodów w 2012 r.

Stan ludności na dzień 31.12.2012 r.
Lp.

Miejscowości

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Liczba zawartych małżeństw i rozwodów

1.

Zbąszynek

2654

2435

5089

Rok

Małżeństwa

Rozwody

2012

99

23

2.

Dąbrówka Wlkp.

615

547

1162

3.

Bronikowo

45

47

92

4.

Boleń

15

18

33

5.

Depot

20

26

46

6.

Samsonki

20

13

33

7.

Rogoziniec

240

205

445

8.

Chlastawa

74

77

151

9.

Kosieczyn

432

438

870

10.

Nowy Gościniec

32

33

65

11.

Kręcko

136

147

283

12.

Kręcka Winnica

11

8

19

13.

Stradzewo

21

18

39

14.

Ogółem

4315

4012

8327

Liczba urodzeń i zgonów w 2012 r.
Liczba urodzeń i zgonów
Rok

Urodzenia

Zgony

2012

107

77

www.zbaszynek.pl
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INFORMACJE
Jarosław
Mikołajczyk

O porządek musimy dbać wszyscy
Nastała długo wyczekiwana
wiosna i robi się coraz cieplej. Noce
są jeszcze chłodne, ale w ciągu dnia
bywa całkiem przyjemnie. Przyroda
obudziła się do życia i nam również
przybyło energii. Wiosna to idealny
moment na zrobienie porządków w
ogrodach i na naszych posesjach.
Przystępując do prac musimy pamiętać, aby poprawiając wizerunek
własnej posesji nie zaśmiecać innych
terenów. Mieszkańcy gminy Zbąszy-

nek mają możliwość pozbycia się
nieodpłatnie zużytego sprzętu RTV
i AGD oraz wszelkich odpadów wielkogabarytowych (meble domowe
i ogrodowe, opony itp.). Odpady te
zbierane są do kontenerów ustawionych za budynkiem Urzędu Miejskiego, można je dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
urzędu. Istnieje również możliwość
pozbycia się przeterminowanych
leków, które zbierane są do pojem-

ników, wystawionych w aptekach
na terenie miasta. Gruz budowlany
pochodzący z wiosennego remontu mieszkania można dostarczyć na
teren przy oczyszczalni ścieków.
Od wielu lat w okresie przedwiośnia wzrasta liczba pożarów łąk i
nieużytków. Spowodowane jest to
wypalaniem traw i pozostałości
roślinnych, gdyż nadal wśród wielu rolników panuje przekonanie że
spalenie trawy spowoduje szybszy i
bujniejszy odrost młodej trawy. Wypalanie traw i zarośli jest prawnie
zabronione. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a
wręcz przeciwnie – przynosi jedynie
szkody dla przyrody jak i samego
człowieka. Jeszcze jeden wiosenny
problem to psie odchody, które zalegają na trawnikach, skwerach, placach jak również przy chodnikach.
Apel do posiadaczy czworonogów:
sprzątajmy po swoich pupilach,
one tego same nie zrobią. Estetyka naszego otoczenia powinna być
sprawą na której zależy wszystkim
mieszkańcom i wszyscy powinniśmy
o nią zadbać.

Wiosenne sprzątanie poboczy dróg i rowów

Tradycyjnie,
wzorem
lat
ubiegłych, w kwietniu organizowane jest coroczne sprzątanie wzdłuż
dróg na terenie miasta i gminy

Zbąszynek. W tym roku sprzątanie
przeprowadzimy w pierwszą sobotę
kwietnia br. Corocznie nasze rowy
zanieczyszczane są różnego rodzaju

Stanisław
Jakimczuk

odpadami (zderzaki samochodowe,
opakowania plastikowe, pampersy i
inne). Z pomocą strażaków z poszczególnych jednostek OSP oraz
harcerzy, próbujemy uporządkować pobocza naszych dróg.
Jest to w pewnym sensie „syzyfowa praca” ale mamy nadzieję, że obywatelska troska i
ekologiczna świadomość ostatecznie zwyciężą.
Jesteśmy
przekonani, że nasi mieszkańcy nie mają nic wspólnego z
zaśmiecaniem rowów i poboczy dróg, bo nie możliwe jest,
aby ktokolwiek chciał zaśmiecać własne podwórko.
Apelujemy zatem do Państwa
o zgłaszanie nam wszelkich
zdarzeń związanych z wyrzucaniem śmieci w miejsca, które
nie są do tego przeznaczone.
Tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć zadawalający poziom czystości naszego wspólnego środowiska.

Zeszłoroczna akcja sprzątania przeprowadzona przez harcerzy
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Informacja o Akcji Zima 2012-2013 w gminie Zbąszynek
Zimowe utrzymanie dróg,
ulic i chodników na terenie miasta i gminy Zbąszynek prowadzone
było zgodnie z przyjętym wcześniej
harmonogramem. Służby odpowiedzialne za odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi każdorazowo w miarę
potrzeb rozpoczynały „Akcję Zima„ o
4:00 rano, według ustalonego harmonogramu tj. kolejności dróg i ulic

w zakresie odśnieżania bądź posypywania solanką. Dotychczas Gmina
poniosła następujące koszty „Akcji
Zima”: drogi, ulice i chodniki powiatowe - 72 127,30 zł, drogi, ulice i chodniki
gminne - 19 818,16 zł. Ogółem koszty
zimowego utrzymania dróg i ulic wyniosły - 91 975,46 zł brutto. Starosta
dofinansował prowadzoną Akcję w
wysokości 24 459,00 zł brutto. Nie-

Stanisław
Jakimczuk

stety nie wszyscy właściciele bądź
zarządcy poszczególnych nieruchomości należycie wywiązywali się z
nałożonych ustawowo obowiązków,
dlatego też nie wszystkie chodniki były odśnieżone bądź posypane
solanką np. odcinek chodnika przy
ulicy Długiej w stronę Przychodni
Zdrowia.

Stanisław
Jakimczuk

Zmiana organizacji ruchu na terenie Zbąszynka
W I połowie kwietnia na terenie
Zbąszynka zostanie wprowadzona
zmiana organizacji ruchu. Zmiana
ta dotyczy głównie ulic: Kilińskiego,
Szerokiej, Lipowej, Kościelnej, Wojska Polskiego, Bolesława Chrobrego. Dlatego też prosimy wszystkich
użytkowników ruchu drogowego o
wzmożoną ostrożność, rozwagę i
wyrozumiałość dla innych użytkowników ruchu drogowego. Jesteśmy
przekonani, że wprowadzone zmiany wpłyną korzystnie na poprawę
bezpieczeństwa na terenie Zbąszynka, oraz pomogą poprawić stan sanitarno – porządkowy miasta. Zmiany
te były postulowane przez mieszkańców Zbąszynka już od dawna i
dlatego też po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu zgody Starosty

Świebodzińskiego
postanowiliśmy
wprowadzić nową organizację ruchu. Zmiany dotyczą głównie zasad
parkowania, postoju i pierwszeństwa
przejazdu. Jak już wcześniej informowaliśmy na ulicach: Kilińskiego,
Szerokiej i odcinku Kościelnej postój
samochodów możliwy będzie tylko

w godzinach 15:00 – 8:00. Na ulicy
Wojska Polskiego nie będzie możliwości postoju (z wyjątkiem zatoczki). Na ulicy Bolesława Chrobrego
postój możliwy będzie tylko po jednej stronie. Natomiast ulica Lipowa
stanie się ulicą podporządkowaną w
stosunku do ulicy Kościelnej.

Ulica Kilińskiego

Zmiany w meldunkach

Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostały niektóre zapisy ustawy
dotyczące obowiązku meldunkowego. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje znowelizowana ustawa z dnia 10 kwietnia 1974
r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (tekst jednolity Dz. U z
2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zm.). Meldowanie stało się teraz łatwiejsze.
Sprawy związane z obowiązkiem
meldunkowym
można
załatwić
podczas jednej wizyty w urzędzie.
Zgodnie z nowymi przepisami nie
musimy w pierwszej kolejności dokonywać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu, aby móc
zameldować się w nowym. Czynności wymeldowania (z pobytu stałego
lub czasowego) można dokonać w
urzędzie właściwym ze względu na
nowe miejsce pobytu, bez konieczności przedkładania zaświadczenia

Monika
Baksalary

o wymeldowaniu. Odstąpiono też
od konieczności zgłaszania przy zameldowaniu informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz
przedkładania książeczek wojskowych. Wydłużono również termin
na zgłoszenie meldunku. Do tej pory
należało się zameldować najpóźniej przed upływem czwartej doby,
obecnie jesteśmy obowiązani zameldować się najpóźniej w 30 dniu,
licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli, formalności
związane z dopełnieniem obowiązku meldunkowego można dopełnić
przez pełnomocnika, legitymującego
się pełnomocnictwem udzielonym w
formie pisemnej, o której mowa w
art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.), po okazaniu przez

www.zbaszynek.pl

niego do wglądu dowodu osobistego. Zniesiono również sankcje karne
dla obywateli polskich i obywateli
Unii Europejskiej za niedopełnienie
obowiązku meldunkowego – dotychczas groziła za to wykroczenie kara
grzywny. Nie ma też obowiązku meldowania obywateli UE na pobyt czasowy, nieprzekraczający 3 miesięcy.
Właściciele, dozorcy, administratorzy
nieruchomości oraz zakłady pracy
nie mają obowiązku weryfikowania
wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Złagodzono też procedury związane z wyjazdem za granicę. Obecnie, w biurze
ewidencji ludności należy zgłosić
wyjazd za granicę na dłużej niż 6
miesięcy (dotychczas trzeba było
zgłosić wyjazd dłuższy niż 3 miesiące).
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INFORMACJE
Halina
Kaczmarek

Mienie komunalne gminy
W okresie od stycznia do
15 marca 2013 r. z zasobu mienia komunalnego sprzedano 4 nieruchomości: 1. na rzecz osoby fizycznej
(dotychczasowego najemcy) sprzedano lokal mieszkalny nr 1 o pow.
użytkowej 93,84m2 wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi (2
piwnice oraz strych)
znajdujący
się w budynku nr 13 położonym na
działce oznaczonej geodezyjnie nr
115/3 w obrębie wsi Rogoziniec; 2.
Na rzecz dotychczasowego najemcy
sprzedano nieruchomość oznaczoną
geodezyjnie działką nr 115/5 położoną w obrębie wsi Rogoziniec zabudowaną budynkiem gospodarczym;
3. w obrębie miasta Zbąszynek przy
ulicy PCK na rzecz dotychczasowego najemcy Spółki z o.o. „Hartownia TS Zbąszynek”
sprzedano budynek administracyjno - produkcyjny
wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki gruntu
oznaczonej geodezyjnie nr 21/59; 4.
w obrębie miasta Zbąszynek przy ul.
PCK na rzecz dotychczasowego najemcy Spółki z o.o. RIVA sprzedano
budynek hali produkcyjnej wraz ze
sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej
geodezyjnie działką nr 21/60. Oprócz
dokonanych sprzedaży nieruchomości w obrębie miasta Zbąszynek gmina w drodze przetargu wydzierżawiła z działki oznaczonej geodezyjnie
nr 7/5 powierzchnię 4 hektarów, na
okres 20 lat, z przeznaczeniem pod
budowę elektrowni słonecznej z
ogniw fotowoltaicznych firmie FIRST
FUNDS GmbH z siedzibą w DÜSSELDORFIE D_40213.
Informuję również, że Gmina Zbąszynek ma stworzone dobre warunki dla rozwoju inwestycji oraz
zabezpieczone tereny pod realizację
budownictwa mieszkaniowego jed-

norodzinnego, usługowo-handlowego, przemysłowego
i garażowego.
Podstawą
nabycia nieruchomości
od gminy jest uczestnictwo w zorganizowanych przetargach. Sprzedaż
w drodze bezprzetargowej stanowi
wyjątek ściśle określony w ustawie
o gospodarce nieruchomościami. Planującym zakupić działki budowlane
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oferujemy do nabycia w
drodze przetargu w miesiącu kwietniu przygotowane do zbycia 3 takie
działki położone w Zbąszynku przy
ul. Jana Pawła II. Cena wywoławcza nabycia 1 działki o powierzchni
762m2 wynosi 33 200zł + należny
23% podatek VAT. Wcześniej zaplanowane i ogłoszone przetargi na
zbycie działek budowlanych pod ten
rodzaj budownictwa okazały się bezskuteczne, nikt nie dokonał wpłaty
wymaganego wadium i nie przystąpił
do zorganizowanego w dniu 6 marca 2013 r. przetargu. Zorganizowany
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w związku z czym zorganizowane zostaną kolejne przetargi.
Podstawowe reguły organizowania i
przeprowadzania przetargów regulują przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami, a szczegółowe
kwestie w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania
przetargów oraz
rokowań
na zbycie nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek sa-

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Zbąszynku odda w najem lokal użytkowy o pow.
51,54 m2 z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny. Lokal znajduje
się na I piętrze w budynku OSP w Dąbrówce Wielkopolskiej.
Miesięczny czynsz z tytułu najmu wynosi 5,00 zł/m2 netto i wynosi
257,70 zł netto + 23 % podatek VAT i podatek od nieruchomości.
Szczegółowe informacje do uzyskania w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku – biuro nr 23 lub pod telefonem nr 68 3 849 140 wew. 34.

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Do dnia 08.02.2013 r. złożone zostały 24 oferty na realizację
zadań określonych w konkursie.
Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 22.02.2013 r. oceniła złożone oferty oraz ustaliła, że proponowane w nich formy realizacji
zadań dotyczą działań na rzecz
mieszkańców Gminy Zbąszynek.
Ponadto posiadane doświadcze12

morządu terytorialnego określone
zostały w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004r.
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108). W każdym przypadku zbycia nieruchomości gminnej aktualną wartość
rynkową nieruchomości określa
rzeczoznawca majątkowy w przygotowanym operacie szacunkowym. Ustalenie ceny przez rzeczoznawcę jest zgodne z wymogami
przewidzianymi w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustalona przez rzeczoznawcę
majątkowego wartość rynkowa
nieruchomości jest aktualna przez
okres jednego roku licząc od daty
sporządzenia.
Zapraszamy chętnych do zainteresowania się terenami budowlanymi i ewentualnym
podjęciem decyzji o zamiarze nabycia terenu pod realizację swoich
zamierzeń. Dodatkowo informuję że
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 i w
prasie lokalnej.

nie w realizacji podobnego rodzaju
zadań oraz przedstawiony program
działania i posiadane zasoby rzeczowe, pozwolą na realizację projektów
adekwatnie do potrzeb społeczności
lokalnej.
Komisja rekomendowała Burmistrzowi Zbąszynka do realizacji wszystkie 24 poprawnie złożone i ocenione
oferty na łączną kwotę 164.500,00zł.
www.zbaszynek.pl

Dorota
Podloch

W związku z powyższym informuję, że środki publiczne
przewidziane na realizację powyższych zadań publicznych
zostaną przekazane w formie
dotacji z budżetu gminy organizacjom wymienionym w ogłoszeniu Burmistrza Zbąszynka.
Z organizacjami tymi zostaną
podpisane umowy na udzielenie dotacji.
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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA INFORMUJE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego
Na podstawie art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.)
o g ł a s z a m,
że w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań pożytku publicznego na terenie gminy Zbąszynek zostali wybrani
niżej wymienieni oferenci
w następujących zakresach:

A: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
B: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, zabytków i tradycji,
C: ochrona i promocja zdrowia.
A: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Nr zadania

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Miejski Klub Sportowy
„Syrena” Zbąszynek

Wspieranie klubów sportowych na terenie gm. Zbąszynek
Organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych.

2

Ludowy Klub Sportowy
„Sokół” Dąbrówka Wlkp.

Organizacja i wspieranie klubów sportowych działających na terenie
gm. Zbąszynek, promocja sportu dzieci i młodzieży, organizacja meczów i rozgrywek sportowych w ramach LZPN

28.000,00 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy
„Junior” Zbąszynek

Wspieranie klubów sportowych na terenie gm. Zbąszynek organizacja
zawodów, meczów i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu
wśród dzieci i młodzieży

24.000,00 zł

4

Uczniowski Klub Sportowy
„Junior” Zbąszynek

Wspieranie klubów sportowych na terenie gm. Zbąszynek Udział w
treningach, rozgrywkach oraz turniejach piłki siatkowej kobiet

5

Ludowy Zespół Sportowy
„Znicz” Kosieczyn

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Kosieczyn,
szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej

8.000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy
„Znicz” Kosieczyn

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki siatkowej, organizacja turniejów dla mieszkańców gminy i udział w turniejach piłki
siatkowej organizowanych na terenie całego kraju.

3.000,00 zł

7

Klub Sportowy „Olimp”
Kręcko

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Kręcko,
szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej

11.500,00 zł

8

Stowarzyszenie Brydża
Sportowego

Organizacja udział w imprezach sportowych

1.500,00 zł

1

6

43.000,00zł

1.000,00 zł

Razem: 120.000,00 zł

B: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Nr zadania

Przyznana kwota

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

9

Stowarzyszenie Klub Seniora
„Pogodna Jesień” Zbąszynek

Integracyjne spotkania seniorów, wyjazdy, nawiązywanie kontaktów oraz
spotkań integracyjnych z seniorami z Peitz, promocja miasta i gm., pomoc

3.500,00 zł

10

Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Dąbrowieckiej

XXI Dąbrowieckie Spotkania Folklorystyczne „U progu Lata”

9.800,00 zł

12

Świebodziński Związek Kresowian Koło Kosieczyn

Integracja członków Świebodzińskiego Związku Kresowian oraz społeczeństwa Gminy Zbąszynek

5.500,00 zł

13

Związek Harcerstwa Polskiego w Zbąszynku

Obóz stały pod namiotami dla dzieci i młodzieży zespolonej i niezespolonej
w ZHP

4.500,00 zł

14

Związek Harcerstwa Polskiego w Zbąszynku

Wycieczka edukacyjna dla mieszkańców oraz członków ZHP z terenu gm.
Zbąszynek

2.000,00 zł
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Związek Harcerstwa Polskiego w Zbąszynku

Organizacja warsztatów artystycznych. Propagowanie działań kulturalnych
dzieci i młodzieży podczas biwaku ekologicznego

1.000,00 zł
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Związek Harcerstwa Polskiego w Zbąszynku

Spływ kajakowy dla mieszkańców oraz członków ZHP

1.000,00 zł

17

Polski Związek Wędkarski
Koło Gminne Zbąszynek

Rodzinny Festyn Wędkarski

1.200,00 zł

18

Polski Związek Wędkarski
Koło Gminne Zbąszynek

Organizacja zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza

1.000,00 zł

19

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Dąbrówka Wlkp.

Obchody jubileuszu 90-lecia LKS „Sokół” Dąbrówka Wielkopolska

3,500,00zł

20

Fundacja Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Leśna
Kraina”

II Festiwal Kultury Leśnej im. E. Kruszelnickiego

2.500,00 zł

Razem: 37.000,00 zł

C: ochrona i promocja zdrowia

Nr zadania

Przyznana kwota

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

21

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Zbąszynek

Słodcy w kwiecie wieku i aktywni

Przyznana kwota

22

Polski Związek Niewidomych
Okręg Lubuski – Koło Świebodzin

Prowadzenie działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i integracyjnych
na rzecz osób niewidomych i słabo widzących z Gminy Zbąszynek

1.500,00 zł

23

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Leśna Kraina”

Pogromcy nudy

1.500,00 zł

24

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Leśna Kraina”

Las i woda to moja przygoda

1.500,00 zł

3.000,00 zł

Razem: 7.500,00 zł
www.zbaszynek.pl
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wydarzenia
Jubileuszowe spotkanie z kombatantami

Magdalena
Tomaszewska

Spotkanie było okazją do
uhonorowania członków
Związku
Kombatantów
obchodzących
okrągłą
rocznicę urodzin. Dostojnym Jubilatom Janowi
Banachowi (95 lat) oraz
Henrykowi Przybyłowi (85
lat) odśpiewano głośne
„Sto lat” życząc przede
wszystkim zdrowia, pogody ducha na kolejne lata
oraz nieustającej aktywności. Włodarze Gminy
wraz z Przewodniczącym
Związku Tadeuszem Radomem wręczyli Jubilatom pamiątkowe dyplomy i bukiety czerwonych
Delegacja dyieci skadajca kwiatz pod pomnikiem Chrzstusa Krla
róż. Minutą ciszy uczczono również tych, którzy
w roku 2012 odeszli na
Pan Jan Banach odbiera życzenia z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Rady
„wieczną wartę”.
W dniu 10 stycznia w salce Zbąszynka z Burmistrzem Zbąszyn- Obecnie na terenie Zbąszynka w
Domu Kultury odbyło się spotka- ka Wiesławem Czyczerskim, Prze- Związku działa 14 kombatantów oraz
nie przedstawicieli Koła Miejsko- wodniczącym Rady Miejskiej Janem 36 podopiecznych.
Gminnego Związku Kombatantów RP Mazurem i Dyrektorem ZOK Malwiną
i Byłych Więźniów Politycznych ze Kubicką.

Magdalena
Tomaszewska

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Gminy
W dniu 14 stycznia w Domu
Kultury w Zbąszynku odbyło się cokwartalne, jednocześnie pierwsze
w tym roku, spotkanie Burmistrza
Wiesława Czyczerskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Mazura z mieszkańcami Gminy Zbąszynek.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski rozpoczął spotkanie od omówienia najważniejszych inwestycji
zrealizowanych w ubiegłym, 2012
roku, jak również wprowadził w temat nowych przedsięwzięć
planowanych do wykonania w 2013 roku, którymi
będą m.in. budowa drogi
na ul. Platanowej, Kościelnej, Kosieczyńskiej i
Okrężnej jak również wykonanie dwóch ścieżek
rowerowych. Pierwsza z
nich od strony Chlastawy
w kierunku Nądni, do granicy Gminy, która połączy
się ze ścieżką obwodnicy północnej, natomiast
druga od Bronikowa do
Dąbrówki Wlkp. Ponadto
Burmistrz poinformował,
że na terenie Zbąszynka
swoją budowę rozpocznie
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wkrótce nowy market oraz stacja
paliw.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Jan Mazur, który przedstawił informację w temacie ilości
podjętych uchwał w 2012 roku, ilości sesji i posiedzeń poszczególnych
Komisji oraz zmian organizacyjnych
w Radzie Miejskiej.
Przewodniczący
Rady
Powiatu
Świebodzińskiego Alojzy Jokiel, również obecny na spotkaniu, uzupełnił
informację Burmistrza o wspólnych

inwestycjach prowadzonych przez
Gminę Zbąszynek i Powiat Świebodzin. Poinformował również, że w
Świebodzinie zakończono budowę
rodzinkowych domów dziecka.
W dalszej części spotkania głos
zabrali mieszkańcy. Pytania dotyczyły głównie tzw. ustawy śmieciowej. Burmistrz omówił szczegółowo
procedurę przetargową wyboru firmy obsługującej Gminę, przedstawił
koszty wywozu śmieci oraz ich częstotliwość. Pozostałe pytania skupiły
się na sprawach porządku i czystości na terenie
miasta, planowanej budowie miejsc parkingowych oraz funkcjonowaniu karetki pogotowia.
Głos
zabrał
również
mieszkaniec Zbąszynka,
który po blisko 15 latach
nieobecności powrócił w
rodzinne strony. Wyraził
swój podziw i zadowolenie z obecnego wizerunku miasta, wprowadzonych zmian, a przede
wszystkim z życzliwości
jego mieszkańców.

Dom Kultury - spotkanie z mieszkańcami

www.zbaszynek.pl
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Nowy starosta Regionu Kozła
W dniu 6 lutego br. w hotelu „Senator” w Zbąszyniu odbyła się
Konferencja Regionu Kozła, podczas
której podsumowano wykonanie zadań i budżetu w roku ubiegłym oraz
omówiono plany i kierunki działania w roku bieżącym. Obradom
przewodniczył starosta Regionu
Kozła a zarazem przewodniczący Kapituły – Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Przypomnijmy, że Konferencja
jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Gmin RP Region
Kozła, w skład której wchodzi
po 5 przedstawicieli każdej
gminy, w tym przewodniczący
rad i burmistrzowie/wójtowie
i dwóch radnych oraz jeden
przedstawiciel /lider/ stowarzyszeń i organizacji społecznych
spoza rady gminy. Naszą Gminę
w Stowarzyszeniu reprezentują
następujące osoby:
1. Wiesław Czyczerski – Burmistrz
2. Jan Mazur – Przewodniczący
Rady Miejskiej
3. Andrzej Budych – radny
4. Marcin Kumke – radny
5. Maria Dobry – przedstawiciel
organizacji
Zgodnie z ustaleniami zwołanej
Konferencji, w dniu 9 lutego,

podczas Gali Balu Regionu Kozła nastąpiło uroczyste przekazanie władzy w Regionie Kozła. W związku
z upływem dwuletniej kadencji dotychczasowy starosta Wiesław Czyczerski przekazał swoje obowiązki

Burmistrzowi Zbąszynia – Tomaszowi Kurasińskiemu. Funkcję wicestarosty objęła Burmistrz Trzciela Maria
Górna–Bobrowska.

Tomasz Kurasiński odbierający symbol władzy RK od byłego Starosty Wiesława Czyczerskiego

Gabriela
Budniak

JARMARK Z JAJEM
W dniu 17 marca, tradycyjnie
już w Sali Wiejskiej w Kosieczynie,
odbył się kolejny VIII Jarmark Wielkanocny. W Jarmarku zwanym potocznie „Jarmarkiem z Jajem” udział
wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z
Dąbrówki Wlkp., Ojerzyc, Darnawy,
Nowego Kramska, Nądni oraz Kosieczyna.
W trakcie Jarmarku poza konkursem
na najładniejszy stół wielkanocny,
najładniejszą pisankę i najsmaczniejszy pasztet rozegrano również
konkurencje sprawnościowe m.in.
układanie puzzli, ubijanie piany z
białek, slalom z jajkiem czy rzucanie
jajkiem na odległość. Jury Konkursu
bardzo wnikliwie oceniało wszystkie
konkurencje.
VIII Jarmark Wielkanocny wygrało
Koło Gospodyń Wiejskich w Nądni, na
drugim miejscu uplasowało się KGW
Dąbrówka Wlkp., a miejsce trzecie
zajęło KGW Ojerzyce. Natomiast KGW
Darnawa, Kosieczyn i Nowe Kramsko zajęły ex-aequo miejsce IV. Na

Magdalena
Tomaszewska

zakończenie Burmistrz Zbąszynka
wręczył uczestnikom nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy. Gospodarzem
imprezy była Pani Maria Dobry – soł-

tys Kosieczyna a prowadzącym imprezę Jan Mazur – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zbąszynku.

Koło Gospodyń Wiejskich z Nądni

www.zbaszynek.pl
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inwestycje
Targowisko Miejskie
Trwają prace przy budowie
Targowiska Miejskiego w Zbąszynku
na placu za Urzędem Miejskim (przy
Intermarche). Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Mój Rynek”
działanie 321 „Podstawowe usługi dla

Hubert
Cichy

gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013. Wartość inwestycji wynosi 2 126 127,58 zł z czego 827 528 zł
pochodzić będzie ze środków Unii
Europejskiej, co stanowi 50% kosz-

tów kwalifikowanych. Wykonawcą
jest firma: Usługi Ogólnobudowlane
- Wielobranżowe Piotr Całus z Borui
Nowej k/ Nowego Tomyśla. Wybrany w ramach przetargu wykonawca,
pomimo różnych warunków atmosferycznych
bardzo
sprawnie realizuje zadanie co widać gołym
okiem w postępach
prac na placu budowy. Obecny stan zawansowania prac to:
zakończono montaż
konstrukcji
stalowej
i pokrycia dachu hali
targowej, wykonano
parkingi i chodniki
od strony północnej
i zachodniej, utwardzono większość powierzchni dróg wewnętrznych i placu.
Praktycznie pozostało
do wykonania utwardzenie
powierzchni
pod halą oraz roboty
wykończeniowe.
Planowany
termin
zakończenia budowy
to 20.05.2013r.

Konstrukja stalowa zadaszenia hali targowej

Remont w ZST w Zbąszynku

W czasie tegorocznych ferii, czas wolny
od zajęć w Zespole Szkół
Technicznych w Zbąszynku wykorzystano na przeprowadzenie
remontów
w budynku szkoły i internatu. Odnowiono klatki schodowe i korytarz w
starej części budynku. Na
ścianach położono tapety
winylowe, które zastąpiły wcześniejsze lamperie. Odmalowano stolarkę
drzwiową. Prace wykonała firma Tadeusza Grychty z Nądni. Koszt robót
wyniósł 60 tys. zł. Niezależnie od prac na korytarzach wykonano remont
części internatu. W związku z wydzierżawieniem
połowy kondygnacji Kole-
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jom Wielkopolskim korytarz internatu został
rozdzielony
drzwiami.
Dawne
pomieszczenia
socjalne zostały scalone i powstały nowe
klasy. Powstały również
dwa pomieszczenia socjalno – hotelowe jedno
z nową łazienką i dwie
klasy.
Wyremontowano odcinek korytarza,
doprowadzono przyłącze wody do hydrantu.
Zakres prac obejmował
roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne,
posadzkarskie.
Prace
wykonał Zakład Ogólnobudowlany Piotra Przybyła z Chobienic. Koszt
robót wyniósł ogółem
67 tys. zł.

www.zbaszynek.pl

CHLASTAWA – BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWO-REKREACYJNEGO
Dnia 9 stycznia br.
została podpisana umowa z Zakładem Melioracyjno-Budowlanym MELBUD, Ryszard Tarnowski
z siedzibą w Sulechowie
na budowę kompleksu
sportowo - rekreacyjnego
w Chlastawie. Inwestycja jest realizowana przy
udziale
dofinansowana
ze środków Unijnych w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, Oś 4
Leader w wysokości do
249.642,00 zł a całkowity koszt budowy to
407 030,96 zł. Kompleks,
który powstanie będzie
spełniał głównie funkcje
sportowo – rekreacyjne
(boisko do siatkówki, bad-

mintona, plac zabaw), a
dzięki wybudowaniu pomostu i placu stanie się
również miejscem organizacji imprez kulturalnych (festyny, koncerty).
Wpłynie to na poprawę
dostępności mieszkańców do miejsc wypoczynku oraz na wzrost
integracji
społeczności lokalnej Chlastawy.
Zakończenie
budowy
kompleksu zgodnie z
umową z wykonawcą
to - 31.05.2013r.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Podłoga w domu kultury
W Zbąszyneckim Domu Kultury na
sali tanecznej trwają prace związane
z wymianą podłogi. Stary parkiet nie
nadawał się już do renowacji. Był

wykonaniu nowej. Prace rozbiórkowe parkietu i warstw pod parkietem wykonali we własnym zakresie
pracownicy Domu Kultury. Pozostałe
roboty:
rozbiórkę
podłoża
betonowego,
wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia ze styropianu,
podkładu betonowego i nowej podłogi wykona specjalistyczna firma.
Warto przypomnieć,
że parkiet na sali
tanecznej
pochodzi z sali kinowej,
na której ułożyli go
kiedyś Niemcy. W
latach 1965 – 1969 r.
rozebrano go i ułożono w dobudowaRemont podłogi sali tanecznej Domu Kultury
nej sali tanecznej
już mocno wyeksploatowany i roz- (na miejscu dawnej kręgielni). Koszt
klejony. W kilku miejscach podłoga robót szacuje się na 45 tys. zł. Zawybrzuszyła się i rozeszła. Zapadła kończenie prac w maju br.
decyzja o rozbiórce starej podłogi i

Przebudowa ulic – SCHETYNÓWKA
Nasza gmina, po raz kolejny
uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność–Rozwój. Wniosek złozony
w 2012 r. na realizację zadania „Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy,
B. Chrobrego, Kościelna, Akacjowa,
Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku”

Fragment ulicy

został pozytywnie oceniony przez
Wojewodę Lubuskiego i zatwierdzony do realizacji 28 stycznia 2013r.
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Udział otrzymanych środków z budżetu państwa
wyniesie 50% wartości inwestycji.
Zakres projektu przewiduje powstanie nowych ulic na istniejących drogach gruntowych (Akacjowa, Platanowa, częściowo
Kościelna) oraz
remonty
istniejących
ulic
(Plac
Dworcowy, B.Chrobrego,
Ogrodowa, częściowo Kościelna).
W toku
p o st ę p o wa n i a
przetargowego
wpłynęło 5 ofert
od wykonawców.
Obecnie
trwa
procedura
wyboru wykonawcy na podstawie
złożonych ofert.
P r z e w i d y wa n y
termin
zakończenia prac to
Kościelnej - stan obecny
30.09.2013r.

www.zbaszynek.pl

Ścieżka Rowerowa
30 stycznia br. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej od wsi Chlastawa w kierunku Zbąszynia, do
granicy gminy. Projektowana ścieżka jest dwukierunkowa o szer. 2 m
i długości 1,4 km, o nawierzchni z
kostki brukowej. W odpowiedzi na
ogłoszony przez gminę przetarg na
budowę ścieżki wpłynęło 21 ofert. W
wyniku przeprowadzonej procedury
przetargowej wybrano wykonawcę,
którym będzie firma z Międzyrzecza,
Usługi Transportowe Łukasz Tyliszczak. Budowana ścieżka połączy się
z odcinkiem wykonanym wcześniej
przez Gminę Zbąszyń. Usprawni to
komunikację rowerową pomiędzy
mieszkańcami naszej Gminy i Zbąszynia. Realizacja zadani ma również aspekt zdecydowanej poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
na coraz bardziej zatłoczonej drodze. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca czerwca br.

Świetlica w Szkole
Podstawowej w Zbąszynku.
W szkole podstawowej w Zbąszynku
trwają prace nad utworzeniem świetlicy dla dzieci. Prace są już mocno
zaawansowane. Zakres obejmuje
adaptację pomieszczeń po dawnym
składzie opału – użytkowanym
wcześniej jako magazyn. Po demontażu starych, nieczynnych urządzeń
i pracach wyburzeniowych, wykonano nowe posadzki, tynki, zamontowano okna i drzwi. Wykonano
nowe instalacje elektryczne, wodno
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Część otworów zamurowano i powstał nowy układ pomieszczeń. Są tam trzy toalety, wejście z
przedsionkiem i sala świetlicy o powierzchni ok. 60 m2. Obiekt został
ocieplony i uzyska nową elewację.
Dzięki świetlicy uczniowie rozpoczynający naukę w szkole jak i do niej
uczęszczający będą mogli bawić się,
odrabiać lekcję, wyjść na spacer i
dowiedzieć się wielu nowych, interesujących rzeczy. Wszystko to przy
pomocy osób odpowiedzialnych za
przebywające pod ich opieką dzieci.
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inwestycje
Klimatyzacja w CKiF w Dąbrówce Wlkp.
Na ukończeniu są prace
przy montażu systemu klimatyzacji w Sali Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. Na ścianach
sali
zostanie
zamontowanych
osiem urządzeń schładzających,
których zadaniem będzie utrzymywanie optymalnej temperatury w
pomieszczeniu. Wcześniej dużym
problemem było nagrzewanie sali
w słoneczne dni przez świetlik
dachowy. Zadanie realizuje firma
„TEKKA” Karolina Bołbot z Zielonej
Góry. Koszt inwestycji 57 441 zł
brutto. Termin realizacji 28.03.2013r.
Projekt jest współfinansowany w
80 % ze środków PROW.
Nowe urządzenia klimatyzacyjne

Zmiana granicy administracyjnej Zbąszynka
Na marcowej sesji Rada
Miejska w Zbąszynku podjęła
uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego o zmianę
granic administracyjnych miasta
Zbąszynek. Zmiana polega na

włączeniu do dotychczasowego
obszaru miasta Zbąszynek działek
z obrębu Dąbrówka Wielkopolska
o pow. 65,8800 ha i obrębu Kosieczyn o pow. 1,9477 ha. Łączna
powierzchnia to 67,8277 ha. Zmiana dotyczy terenów położonych
przy części północnej granicy mia-

Fragment mapy określającej zmianę granic miasta
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sta dla obszaru Dąbrówka Wielkopolska oraz części zachodniej
granicy miasta dla obszaru wsi
Kosieczyn. Zmiana granic administracyjnych miasta w żaden sposób nie wpłynie ujemnie na infrastrukturę społeczną, ponieważ
nie obejmuje terenów zamieszkałych. Obszar proponowanych do
włączenia w większość stanowi
grunty będące własnością Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, a jedynie niecałe 15%
stanowią grunty właściciela indywidualnego. Zmiana granic administracyjnych miasta jest spójna z
planowanym zagospodarowaniem
obszarów wskazanym do zainwestowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Zbąszynek. Tereny wskazane w
obrębie wsi Kosieczyn obejmują
dwie działki drogowe. Włączenie
tych działek spowoduje poprawę
komunikacyjności na styku obszaru zabudowanego z terenami rolnymi wsi Kosieczyn. Tereny
leżące w obrębie wsi Dąbrówka
Wielkopolska wskazane do objęcia zmianą przewidziane są pod
budownictwo mieszkaniowe, usługi ogólnomiejskie i aktywizację gospodarczą Gminy Zbąszynek.
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OŚWIATA
Udział szkół podstawowych w projekcie systemowym
We wrześniu 2012 r. Gmina Zbąszynek przystąpiła do realizacji projektu pt. „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów
klas I – III” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Zbąszynek w ramach Priorytetu
IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
Projekt obejmuje wsparciem wszystkie szkoły podstawowe w gminie.
Wartość całkowita projektu wynosi:
105.205,40 zł tj. 100 % dofinansowania. Projekt nie wymaga wkładu własnego. Celem projektu jest wsparcie
indywidualnego rozwoju uczniów

klas I – III szkół podstawowych, dostosowany jest do zdiagnozowanych
potrzeb edukacyjnych tych uczniów
i ich możliwości psychofizycznych.
Udział w projekcie jest bezpłatny i
dobrowolny. Realizatorem jest Gmina
Zbąszynek, adresatami projektu są
uczniowie i uczennice trzech szkół
podstawowych klas I – III Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku, Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. i
Szkoły Podstawowej w Kosieczynie.
W listopadzie 2012 r. przeprowadzono przetarg na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na
kwotę 94.593,00 zł.
W ramach realizacji projektu doposażono bazę dydaktyczną szkół w
zestawy i pakiety do diagnozowa-

Grupa uczestników
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Barbara
Stasik

nia i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych dzieci, takich
jak wady wymowy, dysleksja; programy komputerowe oraz zestawy
pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój uczniów szczególnie
uzdolnionych a także wspierających
uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Realizacja projektu systemowego
wynika z konieczności włączenia
wszystkich szkół podstawowych w
realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której
charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną
pracę z dzieckiem w celu
wspierania jego osobistego
rozwoju.
W trzech szkołach podstawowych realizowane są następujące zajęcia:
1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych;
3) zajęcia logopedyczne dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
4) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla
dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
5) gimnastyka korekcyjna
dla dzieci z wadami postawy;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów
szczególnie
uzdolnionych
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Powyżprojektu
sze zajęcia realizowane są
w ramach zajęć pozalekcyjnych i z
godz. tzw. karcianych realizowanych
na podstawie art. 42 ustawy Karta
Nauczyciela.
W miesiącu lutym br. Gmina ogłosiła konkurs na dodatkowe zajęcia
z oszczędności poprzetargowych
(10.600,00 zł) zajęcia przeznaczone
są dla uczniów uzdolnionych, (siatkówka, muzyka, plastyka i informatyka.)
W
projekcie
uczestniczy
184
uczniów.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU
Małgorzata
Czaczyk

Wieści z podstawówki
Święta
wielkanocne
tuż
tuż…
Od kilku dni w naszej szkole
trwają przygotowanie do Świąt Wielkiej
Nocy. Uczniowie, rodzice i nauczyciele
włączyli się w akcje Szkolnego Caritasu
- Jałmużna wielkopostna Uzyskane pieniądze przekazane zostaną do Caritas
przy naszej parafii z przeznaczeniem na
pomoc potrzebującym. Opiekun SKC H.
Grina.
Uczniowie wraz z rodzicami tworzą
również ozdoby świąteczne w ramach
konkursu „Wielkanoc” zorganizowanego
przez Radę Rodziców. W dniu 25 marca
-poniedziałek, miało miejsce podsumowanie konkursu, najciekawsze prace zostanły nagrodzone. Po południu podczas
spotkań z rodzicami, odbęł się kiermasz
zebranych wytworów świątecznych.
Dzień Kobiet
W czwartek 7 marca klasa VIA z wychowawcą Dariuszem Drosikiem zaprosiła nas na przedstawienie satyryczno
–muzyczne pt. Babki, Babeczki, Baby,
Babony”. Program odbył się w Zbąszyneckim Domu Kultury, z okazji Święta
Kobiet. Były skecze kabaretowe, poezja:
W. Szymborskiej, J. Tuwima. Uczniowie
śpiewali szlagiery gwiazd: Jana Kiepury,
Weekend, Loka i Alicji Majewskiej. W
rolę konferansjera wcielił się niesamowity Patryk Płuciennik. Z tej samej okazji, dnia 8 marca uczniowie klas I-III wybierali najsympatyczniejszą koleżankę.
Tytuł ten otrzymały: Zuzanna Połomka,
Alicja Kromska, Patrycja Smogur. W tym
dniu nie zabrakło też kwiatów i uśmiechów od kolegów.
Szkolny Konkurs Recytatorski
Jak co roku w naszej szkole odbył się
Szkolny Konkurs Recytatorski, na którym prezentowali się uczniowie klas I-III
i IV-VI. Wśród najczęściej wybieranych
wierszy pojawiły się dzieła Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Laureatami konkursu zostały: Weronika Białasik -I miejsce, Alicja Kalińska –II miejsce, Natalia
Grina –III miejsce. Wyróżnienia: Patrycja
Smogur, Amanda Osmulska, Agnieszka
Szczepaniak. Wśród klas IV-VI miejsce
I zajęła Karolina Olender, Milena Ratajczak-II miejsce, Aleksandra Strugała III
miejsce. Wyróżnienia: Zuzanna Trypucka,
Katarzyna Kofnyt, Patrycja Spychała
„Spotkania z ciekawymi ludźmi”
Pod tym hasłem odbyło się pierwsze
spotkanie Szkolnego Klubu Turystycznego Gościem honorowym tego dnia -28
lutego, był Florian Wojciechowski- „Człowiek archiwum” i „Obozowy dziadek”,
który interesująco zrelacjonował wydarzenia ze swojego życia oraz przedstawił ciekawe fakty z historii miasta. Opowieści przeplatane były wspomnieniami
z obozów harcerskich w Pszczewie. Kolejnym gościem będzie Kamila Domagalska –historyk sztuki. Inicjatorem spotkań
jest E.Badeńska, której towarzyszyła
A.Dzieciątkowska, żywo zainteresowana
treścią tego spotkania.
Współpraca międzyszkolna
Dnia 18 lutego uczniowie naszej szkoły
brali udział w rywalizacji sportowej „Gry
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i zabawy ruchowe dla uczniów klas I-III.
Nasi reprezentanci zajęli I miejsce. Opiekunem grupy była A.Peczyńska. Z kolei
6 marca przedstawiciele naszej szkoły
zmagali się z ortografią podczas I Międzyszkolnego Dyktanda „Połam pióro”.
Organizowanego przez I Gimnazjum w
Zbąszynku. Międzyszkolnym „Wicemistrzem Ortografii” została uczennica naszej szkoły - Zuzanna Trypucka z klasy
VIB.
Walentynki
Walentynki to święto, które zna każdy z
nas, bez względu na wiek. Z tej okazji w
naszej szkole odbyło się przedstawienie zorganizowane przez uczniów klasy
IIa, IIc oraz IIIb. Miłosne wiersze, piosenki poprawiły każdemu humor i nadały
przyjemnego, romantycznego klimatu.
W Święcie Zakochanych szkoła jest jakaś inna. Wszyscy są jacyś zamyśleni,
uśmiechnięci, rozmarzeni. 14 lutego od
rana w naszej szkole działała poczta
walentynkowa. Uczniowie
przesyłali
sobie za jej pośrednictwem listy i miłe
słowa. Ogłoszono także wyniki konkursu na „Kartkę Walentynkową”. Wyróżnienia w tym konkursie otrzymali: Alicja
Kalińska, Sandra Kaczmar, Lidia Gaweł,
Joanna Wróblewska, Oliwia Mazur, Jakub
Dudek, Amanda Osmulska. Nad całością
czuwały V.Kostera, A. Rucioch i B. Rusiecka.
Jest karnawał…. W karnawale wszyscy
urządzają bale. Tymi słowami rozpoczął się tegoroczny bal karnawałowy
dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie bawili
się w pięknie udekorowanym holu przy
wesołej, skocznej i rytmicznej muzyce.
Wśród uczestników balu były cyganki,
królewny, diabełki, króliczki, lalki i wiele innych postaci. W tym ostatnim dniu
karnawału wspólne tańce przy muzyce
sprawiły wszystkim dużo radości, co
upamiętniają zrobione zdjęcia. Całość
przygotowali i poprowadzili uczniowie
klasy VIB pod kierunkiem pani I. Półtorak. Natomiast klasy I-III bawiły się w
rytmach znanych utworów: Gangam Style, Ona tańczy dla mnie itp. Słuchając
fragmentów popularnych bajek starały
się odgadnąć ich tytuły. Oczywiście nie
zabrakło konkursów. Każdy z uczestników (dzięki dofinansowaniu z Rady
Rodziców), otrzymał upominek. Na Balu
Karnawałowym nikomu nie zabrakło
dobrego humoru. Prowadzącą bal była
- J. Marciniak. Atrakcją tego popołudnia
był popis pary tanecznej ze szkoły tańca Latina z Wolsztyna. Maja Olbińska i
Daniel Mrozek to para, która reprezentowała Polskę na międzynarodowym
turnieju tańca WDSF OPEN w Hradec
Kralove w Czechach. Wytańczyli tam
drugie miejsce w kategorii 13 lat zawieszając na swojej szyi srebrne medale.
Byli sklasyfikowani najwyżej z polskich
par startujących na turnieju.
Dzień Babci i Dziadka
1 lutego pod hasłem „Człowieka trzeba
mierzyć siłą serca” odbył się tegoroczny Dzień Babci i Dziadka. Wśród słów
wierszy, melodii, piosenek i kroków ta-
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necznych „dało się
słyszeć bicie serc” przejętych wnucząt
oraz szczęśliwych Babć i Dziadków. Uroczystość przygotowali uczniowie klas
IA i IIIA pod kierunkiem J. Marciniak i B.
Rusieckiej.
Dzień bezpiecznego Internetu
Dnia 11 lutego pod kierunkiem informatyka - Agnieszki Furmaniak obchodziliśmy
Dzień Bezpiecznego Internetu. Tematem
przewodnim DBI były prawa i obowiązki
cyfrowego obywatela. Wszystkie działania były realizowane pod hasłem „Serfuję. Respektuję”. Spotkania odbyły się
w dwóch etapach edukacyjnych. W klasach I-III, IV-VI.
Ferie zimowe Po ciężkim półroczu wytężonej nauki nadeszły długo oczekiwane ferie zimowe. W tym roku przydały
one od 14 stycznia. Dzieci mogły cieszyć się odpoczynkiem od obowiązków
szkolnych i nauki. Ten wspaniały czas
relaksu dzieci spędzały w domu i na
świeżym powietrzu, na koloniach i wyjazdach z rodziną. Wielu skorzystało z
propozycji Domu Kultury i OSiR w Zbąszynku, gdzie miło spędzały czas.
Apel podsumowujący I półrocze roku
szkolnego 2012/2013r. 11 stycznia odbył
się apel, na którym poznaliśmy uczniów
wyróżniających się w nauce, zachowaniu i w innych dziedzinach. W klasach
I-III wyróżniono 42 uczniów, natomiast
w klasach IV-VI wyróżniono 35 dzieci.
(średnia ocen 4,75 i powyżej oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe).Największa średnia z klasyfikacji półrocznej
w naszej szkole to 5,50 i zachowanie
wzorowe, które uzyskała uczennica klasy VIb – Zuzanna Trypucka.
Projekt „Indywidualizacja nauczania i
wychowania w klasach I-III”. Z końcem
roku 2012 nasza szkoła, za pośrednictwem Organu Prowadzącego - Gminy
Zbąszynek, otrzymała środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, w
kwocie 55 600 zł w ramach projektu”
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA w klasach I-III”. Dzięki temu
doposażyliśmy szkołę w nowoczesne
pomoce dydaktyczne na następujące
grupy zajęć:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu;
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych;
3. Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami
mowy;
4. Gimnastyka korekcyjna;
5. Zajęcia socjoterapeutyczne dla niepełnosprawnych;
6. Zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych.
Warto podkreślić, że powyższe zajęcia są prowadzone w ramach budżetu
szkoły oraz z tzw. godzin Burmistrza. Nowoczesne pomoce z pewnością wpłyną
na wyższą jakość i efekty nauczania, a
tym samym sprawią, że nauka będzie
łatwiejsza i przyjemniejsza. Życzymy
ciekawych, poglądowych zajęć i efektywnego wykorzystania pomocy.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.
Ewa
Kubicka

Wieści z naszej szkoły
Dbając o Dziedzictwo Kulturowe w naszej gminie uruchomiliśmy zajęcia nauki gry na instrumentach ludowych: kozioł i
sierszenki, skrzypce, klarnet. Zakwalifikowano 22 uczniów ze szkół
podstawowych z Gminy Zbąszynek. Zajęcia prowadzi nauczyciel
Państwowej Szkoły Muzycznej w
Zbąszyniu pan Jan Prządka. Odbywają się one w Szkole Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp. w środę i piątek od godziny
14.00 do 18.00. Dnia 06.01.2013 r.
w miejscowym Kościele odbył się
Koncert Kolęd i Pastorałek, gdzie
obok artystów ludowych „Kapeli
Koźlarskiej” i „Dąbrowszczanki” wystąpili uczniowie klasy IV i V grając
na flażoletach, młodsi natomiast
śpiewali kolędy przygotowane na
spotkaniach Scholi. 09.01.2013 r. w
sali CKiF miało miejsce wydarzenie
kulturalne „Kolędy i Pastorałki Na
Ludową Nutę”. Wzięli w nim udział
uczniowie z okolicznych Szkół
Podstawowych i PSM w Zbąszyniu śpiewając i grając kolędy na
instrumentach ludowych. Przygotowaniem tego koncertu zajęła się
klasa V w ramach pracy projektowej na zajęciach Ścieżki Regionalnej. Uczniowie wspierani przez
Rodziców wywiązali się z zadań
bardzo
dobrze.
05.02.2013 r. odbył
się dla uczniów
klas I-VI Balik Karnawałowy.
Sala
CKiF
zamieniła
się w bajeczny
kosmos. Uczniowie w barwnych
i misternie przygotowanych strojach bawili się
wspaniale biorąc
udział w różnego
rodzaju
konkurencjach.
Rodzicom dziękujemy
za przygotowanie
pysznego poczęstunku. 12.02.2013r.
dla
klas
IV-VI
odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Połam
Pióro” w konkursie wzięło udział
9 uczniów. I miej-

sce zajęła Natalia Grygus z klasy
V, miejsce II Maciej Gołek z klasy
V, miejsce III Michalina Kowalska z
klasy VI. Dnia 15.02.2013r. w naszej
szkole miało miejsce dynamiczne
widowisko, które zaciekawiało, budziło emocje, trzymało w napięciu
i uczyło. Był to bogaty spacer po
Polsce - w szybkim tempie, gorącej atmosferze z olbrzymią dozą
zabawy i śmiechu. Autor i wykonawca to Stanisław Sielicki, zapraszany do szkoły tradycyjnie od
15 lat. Dnia 16.02.2013 r. odbył się
już po raz kolejny Koncert z Okazji Dnia Babci i Dziadka organizowany wspólnie z KGW, SMKD, Kabaretem Klakoty i Niepublicznym
Przedszkolem. Dbając o zdrowie
naszych uczniów i zapobiegając
ich nadwadze i otyłości zorganizowaliśmy dla Rodziców w dniu
27.02.2013 r. spotkanie z dietetykiem. Tematem przewodnim było:
„Śniadanie dla ucznia” i „Jak nie
popełniać błędów żywieniowych”.
Szkoda, że z zaproszenia skorzystała tak nieliczna grupa Rodziców. 16.03.2013 r. w szkole odbył
się Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza Zbąszynka z okazji
90-lecia LZS Sokół.
Zawodnicy
startowali w trzech grupach wiekowych: klasy I-III miejsce I zajął

Łukasz Spychała, II miejsce zajęła Zuzanna Mania, III miejsce zajął
Hubert Wittke. Klasy IV-VI miejsce
I zajął Marcin Kociołek, miejsce II
Seweryn Sawicki, miejsce III zajął Marcin Muszyński. W grupie
Gimnazjum i starsi miejsce I zajął Kamil Kuberski, miejsce II zajął
Piotr Miśkiewicz miejsce III zajęła
Anna Bimek. 19.03.2013 Odbył się
Szkolny Konkurs Recytatorski w
którym wzięło udział 23 uczniów.
W kategorii
klas I-III wyróżnienie otrzymali Hubert Wittke z kl.
I, Wiktoria Tobys z klasy II i Laura
Spychała z klasy III. W kategorii
klas IV-VI wyróżnienie otrzymała
Klaudia Waltrowska z kl. V, Wiktoria Fila z kl. V i Kacper Tobys z kl.
VI. Pamiętając o tym jak ważny i
wspierający jest klimat społeczny szkoły przygotowujemy dla
naszych uczniów i ich Rodziców
wspólne dzieło, którym będzie
Przedstawienie Teatralne pt. „Rodzina” na podstawie wierszy Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Terlikowskiej, wyreżyserowane
przez Katarzynę Trochanowską.
Aktorami są wszyscy pracownicy
szkoły. Premiera zaplanowana jest
w miesiącu czerwcu z okazji Dnia
Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka.

Jan Prządka podczas zajęć nauki gry na koźle
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE
Czas pełen dobrych emocji i twórczej energii
Już marzec… W szkole na lekcjach
nadal wre intensywna praca dydaktyczna. Wiele działo i dzieje się
również poza lekcjami. Mijający zimowy czas, choć szary za oknem, w
murach SP w Kosieczynie pełen był
dobrych emocji i twórczej energii.
Zapraszamy na przegląd wybranych
wydarzeń…
13. 12. 2012 r. w naszej szkole odbył się wyjątkowy apel poświęcony
Konwencji Praw Dziecka. Spotkanie miało na celu uświadomienie
wychowankom potrzeby znajomości
własnych praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka. W trakcie apelu uczniowie zaprezentowali prawa
dziecka poprzez recytację wierszy,
piosenki oraz wykonaną gazetkę.

która odbyła się w Wiejskim Domu
Kultury w Kosieczynie. Nasi wyjątkowi goście jak zwykle nie zawiedli i
przy wypełnionej po brzegi sali dzieci zaprezentowały specjalny, pełen
radości program artystyczny przygotowany pod okiem wychowawców. Najmłodsi wykonawcy pięknie
recytowali, śpiewali i tańczyli. Starsi,
czyli uczniowie, popisali się niezwykłymi zdolnościami aktorskimi i wokalno – tanecznymi w pełnych humoru i brawury mini playback show.
Babcie i dziadkowie z podziwem i
dumą patrzyli na swoje pociechy.
Wypełniona rozmowami i wspólnym śpiewem biesiada przy pysznym cieście i herbatce dostarczyła
wszystkim wielu wzruszeń i radości.
Dziękujemy rodzicom
naszych uczniów
za pomoc w
przygotowaniu
tej
dorocznej
wspaniałej uroczystości.
6.02. 13 r. Samorząd Uczniowski
z o r ga n i z o wa ł
bal karnawałowy. W zabawie
wzięli
udział
uczniowie klas
I – VI. Każdy
uczestnik, zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami,
Laureaci konkursu „Ja też mam talent”
przebrał się za
Podkreślili, że nie tylko mają pra- jakąś postać, dlatego też na parwa, ale także obowiązki wynikające kiecie tańczyli rycerze, królewny,
z roli ucznia, dziecka, Polaka i czło- czarownice, cyganki i wiele innych
wieka. Podsumowaniem apelu było ciekawych postaci. Nauczyciele rówwykonanie przez poszczególne kla- nież wzorowo wypełnili swoje zadasy różnych zadań, natomiast grupa nie. Podczas zabawy dzieci mogły
przygotowująca apel przedstawiła odpocząć w klasach, jedząc pyszne
literackie przykłady łamania praw ciasta przygotowane przez mamy.
dziecka. Każdy uczeń podpisał ,,List To był bardzo udany bal!
do rodziców” autorstwa Janusza Kor- 28 lutego 2013r. został przeprowaczaka, rozpoczynający się słowami: dzony konkurs dla klas I – III „Ja też
,,Nie psuj mnie, dając mi wszystko, mam talent”, zorganizowany przez
o co Cię proszę. Niektórymi prośba- wychowawców. Imprezę rozpoczęły
mi jedynie wystawiam Cię na próbę. pokazowe występy talentów z klas
Nie obawiaj się postępować wobec starszych i przedszkolaków. Młodzi
mnie zdecydowanie. Daje mi to po- artyści z kl. I – III w czasie swoczucie bezpieczeństwa”. Uczniowie ich prezentacji dostarczyli przybyłej
zanieśli listy do domów i wręczyli je publiczności wielu wrażeń, emocji
rodzicom, którzy obejrzeli tę samą i przeżyć. Podziwiano umiejętności
prezentację na popołudniowym spo- w różnorakich formach, takich jak:
tkaniu z wychowawcami.
śpiew, recytacja, taniec sportowy
W styczniu społeczność naszej szko- z elementami akrobacji oraz taniec
ły we współpracy z Niepublicznym z przyrządami. Największe emocje
Przedszkolem przygotowała uroczy- wzbudził jednak zagadkowy ,,człostość z okazji Dnia Babci i Dziadka, wiek guma”, którym okazał się Szy-
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Sławomir
Matysik

mon Krakowian z klasy I. Jury przyznało 4 wyróżnienia, które otrzymali:
Szymon Krakowian z klasy I za taniec z elementami akrobacji, duet
Klaudia Grinig i Nikola Szczawińska
z klasy III za taniec sportowy, Wiktoria Wachowska z klasy I za taniec
z hula hop oraz Marta Kucharska z
klasy I za wykonanie piosenki ,,Musimy wierzyć”. Nagrodę publiczności
otrzymał duet Klaudia Grinig i Nikola
Szczawińska. Gratulujemy!
W lutym uczniowie klas IV - VI rywalizowali na niwie polskiej ortografii. Wszyscy uczniowie wzięli udział
w szkolnym dyktandzie, w którym
na piszących wręcz „czyhały różne
haczyki”. Do II etapu ortograficznych zmagań zakwalifikowało się
6 uczniów, spośród których wyłonieni zostali „Mistrzowie Ortografii”
poszczególnych klas. 7 marca na
szkolnym apelu zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody
książkowe.
Tytuły „Mistrzów Ortografii” zdobyli:
Natasza Boch - Mistrz Ortografii kl.
VI, Karolina Śmiałek - Wicemistrz
Ortografii kl. VI, Kamila Suwiczak Mistrz Ortografii kl. V, Zuzanna Wróbel - Mistrz Ortografii kl. IV.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów w zgłębianiu tajników polskiej pisowni!
7 marca odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski. Przeprowadzony został
w dwóch kategoriach wiekowych: kl.
I - III i kl. IV - VI. Łącznie wzięło
w nim udział 26 uczniów. Wszyscy
recytatorzy otrzymali dyplomy - podziękowania za udział w konkursie.
Najpiękniejsze prezentacje zostały
wyróżnione, nagrodzone książkami i
nominacjami do Gminnego Konkursu Recytatorskiego.
Zwycięzcami konkursu zostali:
• w kategorii klas I - III: Wiktoria
Hanysz - kl. III, Oliwia Gliniecka kl. III,
Karolina Buśko - kl. III,
• w kategorii klas IV - VI: Weronka
Marciniec - kl. V, Elżbieta Maciejewska - kl. V, Wiktor Doering - kl. IV.
Wszystkim recytatorom jeszcze raz
dziękujemy, gratulujemy, a nominowanym życzymy powodzenia na
gminnym przeglądzie Konkursu Recytatorskiego.
Zimowe miesiące obfitowały także
w kolejne sukcesy naszych szkolnych siatkarek, ale o tym w następnym artykule…

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU
Adriana
Kosicka - Matuła

Z życia I Gimnazjum
02.01.2013r.
odbyły
się
warsztaty dla rodziców
prowadzone przez pedagoga szkolnego, pt.: „Jak
pomóc dziecku w pokonywaniu trudności w nauce?”
12.02.2013r. z inicjatywy samorządu
uczniowskiego
odbył się Wieczór Walentynowy, podczas którego
gimnazjaliści
sprawdzali
swoje umiejętności w karaoke oraz zorganizowali
seans filmowy.
13.02.2013r. chłopięca drużyna I Gimnazjum zajęła I
miejsce w Kopernikańskim
Turnieju Piłki Nożnej w
Świebodzinie.
W miesiącach luty i marzec, w wyniku zakwalifikowania się uczniów do
wojewódzkich etapów konkursów
przedmiotowych
organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty,
uczniowie naszej szkoły uzyskali
tytuł finalisty – Dominika Ratajczak
( język polski), Paweł Gołek ( język
niemiecki) oraz tytuł laureata – Camilla Piwonski ( język angielski).
21.02.2013r. uczniowie rywalizowali w
rejonowym etapie zawodów w piłce
siatkowej dziewcząt i chłopców.
06.03.2013r. w naszym gimnazjum
odbyło się I Międzyszkolne Dyk-

tando „Połam Pióro”. Udział wzięły
(oprócz naszej) trzy szkoły z gminy:
Szkoła Podstawowa z Kosieczyna,
Szkoła Podstawowa ze Zbąszynka
oraz Zespół Szkół Technicznych ze
Zbąszynka. Honorowy patronat nad
konkursem objęła Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Gościliśmy jej przedstawiciela - Profesora Tadeusza Zgółkę.
Zaszczycili nas również swoją obec-

Uczestnicy, goście i jury I Międzyszkolnego Dyktanda „Połam Pióro”

nością: Profesor Halina Zgółkowa,
Burmistrz Wiesław Czyczerski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz przewodnicząca Zarządu
Rady Rodziców – Anna Szymańska.
Dwanaścioro uczestników zmagało
się z tekstem ułożonym przez Annę
Szulc. Nikomu nie udało się napisać
bezbłędnie. Jednak, z niewielką ilością błędów, tytuł Mistrza Ortografii
zdobył uczeń naszej szkoły Daniel Kański. Pozostali zwycięzcy uzyskali tytuły: Wicemistrz
Ortografii - Zuzanna Trypucka
(SP Zbąszynek); II Wicemistrz Ortografii - Dominika Ratajczak
(I Gimnazjum) i Izabela Szymkowiak (ZST Zbąszynek). Serdecznie gratulujemy! Nagrodami były
pióra, długopisy i ołówki marki
Parker oraz książki. Dziękujemy
fundatorom: Przewodniczącemu
Rady Miejskiej, Zarządowi Rady
Rodziców, Dyrekcji I Gimnazjum
oraz Państwu Zgółkom. Podczas prac jury mogliśmy oglądać
występy artystyczne naszych
uczniów:
kółka
teatralnego
(opiekun D. Fila-Korbanek) oraz
wokalistek Oliwii Kostrzewskiej i
Darii Furmaniak (opiekun – M.Łysiak). Krótki wykład na temat
współczesnej polszczyzny wygłosił także Profesor Zgółka.
W dniach 6-8.03.2013r. odbyły się
rekolekcje szkolne pod hasłem
„Wierzę, więc jestem”.

Zwycięzcy I Międzyszkolenego Dyktanda „Połam Pióro”
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku
Ewa
Omelczuk

REKRUTACJE CZAS ZACZĄĆ
To szkoła z 60-letnią tradycją i twórczą wizją na przyszłość.
ZST posiada bogaty wachlarz kierunków kształcenia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

to szkoła ponadgimnazjalna, która
nie decyduje ostatecznie o wykonywanym zawodzie, pozwala dłużej
zastanowić się
nad późniejszymi
wyborami zawodowymi.
- edukacja multimedialna
możliwość rozwoju
i poszerzenia
wiedzy w określonym kierunku
•
propozycje przedmiotów w
zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia lub język obcy
(angielski, niemiecki),
•
przedmiot
uzupełniający:
edukacja multimedialna - edukacja
pożarniczo - wojskowa NOWOŚĆ
współpraca z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu oraz Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie
•
propozycje
przedmiotów
w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język
obcy (angielski, niemiecki),
•
przedmiot
uzupełniający:
edukacja pożarniczo - wojskowa
(zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę)

jest dobrym rozwiązaniem dla tych,
którzy chcą zdobyć konkretny zawód nie tracąc jednocześnie szansy
udania się na dalsze studia.
- technik architektury krajobrazu
współpraca w ramach praktyk z
Instytutem Zarządzania i Inżynierii
Rolnej w Kalsku (filia PWSZ w Sulechowie) propozycje przedmiotów
w zakresie rozszerzonym: biologia,
informatyka;
możliwość uzyskania tytułu technika architektury krajobrazu;
- technik informatyk
wszechstronne wykształcenie w zakresie eksploatacji i monitorowania
komputerów
•
propozycje przedmiotów w
zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka;
•
możliwość uzyskania tytułu technika informatyka oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodzie
teleinformatyk; - technik elektryk
współpraca w ramach praktyk i
przygotowania zawodowego z PKP
Cargo;
•
propozycje przedmiotów w

zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka;
•
możliwość uzyskania tytułu
technika elektryka; - technik mechatronik, kształcenie w zakresie montowania, eksploatowania, projektowania i programowania urządzeń
technicznych, propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka;
•
możliwość uzyskania tytułu
technika mechatronika;

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA
oferujemy
następujące
oddziały:
elektryczny oraz wielozawodowy.
- elektryk montaże – pomiary – naprawy
•
uzyskanie atrakcyjnego, poszukiwanego zawodu;
•
możliwość szybkiego zatrudnienia, również w PKP Cargo S.A. oddział wielozawodowy możliwość
praktyk na terenie Zbąszynka i w
okolicznych miejscowościach
•
uzyskanie wykształcenia w
każdym zawodzie; w ramach realizowanych przez szkołę projektów
unijnych organizujemy;
•
bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ( języki obce, warsztaty zawodowe, warsztaty filmowe,
warsztaty dziennikarskie, warsztaty
zawodowo - edukacyjne, obsługa
AutoCad’a, kurs na uprawnienia do
1 kV);
•
staże zawodowe w PKP Cargo dla techników elektryków oraz w
Zakładzie Elektotechniki Motoryzacyjnej w Świebodzinie dla techników mechatroników
•
integracyjne biwaki żeglarskie dla klas pierwszych
•
wymianę młodzieży polsko niemieckiej (Lipsk – maj 2013, Mazury
– rejs wrzesień 2013)
•
10-cio dniowy obóz żeglarsko
– językowy w sierpniu 2014 roku
Więcej informacji na
www.zst.zbaszynek.pl;
faceboook.com/rekrutacjazst;

Zapraszamy!
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RADNI PRZYJĘLI SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
1-1,5% społeczności lokalnej, to jego
skutki bezpośrednie i pośrednie są
bardzo bolesne. Skutki te przenosi
się na rodzinę, dzieci i najbliższych
oraz instytucje publiczne. W Polsce,
także w naszej Gminie przyznaje
się do wypicia alkoholu ponad 87%
młodzieży gimnazjalnej i 95% młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Z
tego też powodu głównym celem

Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
2012 roku było działanie zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz edukacja na
rzecz trzeźwości. Oto kilka istotnych
danych z tej dziedziny:

Sprzedaż na terenie Gminy Zbąszynek alkoholu według oświadczeń sprzedaży napojów
alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców przedstawia się następująco:

Dochód uzyskany z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się właśnie na realizację wyżej wspomnianych programów. W
ostatnich dwóch latach były to następujace
kwoty:

Rada Miejska w Zbąszynku przyjęła informację z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2012
rok. Warto więc w tym momencie
przytoczyć kilka ważnych informacji
z tej dziedziny, tym bardziej, że choć
problem ten dotyczy jedynie ok.

Kwota

2012

2011

2010

2009

2008

6 061 374,44 zł

5 926 129,72 zł

6 476 076,02zł

6 298 025,79 zł

5 941 431,34 zł

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych

2012
2008

24

23

21

21

gastronomia

11

13

15

8

8

Razem

32

37

38

32

29

30

2012

Liczba mieszkańców

2011

260

2010

225

219

2009
261

2008

62

o

Terapia

Skierowani
do biegłych

Sprawy
dowe

101

5

1

Głównym realizatorem programu
jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnik Burmistrza ds.
Uzależnień. Założony cel Komisja
osiągnęła szczególnie poprzez:
1.
Zwiększenie
dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz udzielanie rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie; wydano 37.828 zł
2.
Prowadzenie profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży; wydano
75.830zł
3.
Wspomaganie
instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych,
którzy działali na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych;
17.093 zł.
Stwierdza się, że mieszkańcy mają
dobrą ofertę dostępności terapeutycznej i wiedzą gdzie szukać po-

są-

GPPN

13 436,98 zł

10.000,00 zł

288

270

Niebieska
karta

Grupa AA Al.
-Anon

12

20

mocy, w razie gdyby ktoś z ich bliskich miał problemy z alkoholem.
Stabilizuje się, choć jest nadal
wysoki poziom sprzedaży alkoholu. Dobrą informacją jest, że nie
zwiększa się ilość pkt sprzedaży.
Sprzedawcy zaczynają reagować
na próby zakupu alkoholu przez
młodzież; choć nie wszyscy, oraz
spełniają wymagania związane
z otrzymaną koncesją. Zauważa
się także, że instytucje i organizacje, które zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną czy
też wskazującą wybierają coraz
efektywniejsze i skuteczniejsze
projekty i programy profilaktyczne. Komisja dziękuje wszystkim za
wspólne działanie w tak trudnym
obszarze jakim jest uzależnienie.
W 2013 roku prowadzone będą następujące działania:
1.
Odbędą się szczegółowe
badania ankietowe w szkołach i
wśród populacji dorosłych.
2.
Zorganizowane
zostanie
szkolenie dla sprzedawców i nadal
przeprowadzona będzie szczegówww.zbaszynek.pl

Liczba osób przywiezionych do Izby Wytrzeźwień w Raculi

2007

Liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną
Wnioski
leczenie

148.080,00 zł

30

Z powyższej tabeli wynika liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży i
wynosi ona:
Rok

130 751,34 zł

41 lat i >

21

2011

GPPiRPA

18-40 lat

Sprzedaż
detaliczna

2007

Stan wolny

2009

Bezrobotni

2010

Po raz
drugi

2011

Po raz
pierwszy

2012

16

2

17

14

7

13

łowa kontrola dot. przestrzegania
zasad i warunków korzystania z
zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
3.
Wspierane będą finansowo efektywne działania profilaktyki uniwersalnej organizowane
przez uczniów i rodziców.
4.
Praca świetlic oparta będzie na współpracy z ZHP, ZOK
i OSiR oraz innymi organizacjami
społecznymi.
5.
Wprowadzane będą skuteczne programy profilaktyczne w
szkołach tak aby dostarczyć rzetelnej wiedzy na błędne przekonanie młodzieży, że piwo to nie
alkohol.
6.
Organizowane będą kampanie społeczne, plakaty, ulotki
7.
Budowanie Koalicji
dla
Trzeźwości.
Zapraszamy wszystkich do współpracy. Problem uzależnień dotyczyć może każdego. Warto więc
wspierać się wzajemnie.
www.zbaszynek.pl zakładka Pełnomocnik ds. Uzależnień.
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CORAZ LEPIEJ, ALE …
Przypomnijmy, we wrześniu
2012r. Radni Województwa Lubuskiego przyjęli dokument „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie
onkologii i onkohematologii w województwie lubuskim na lata 2012
– 2020”. Jest to dla nas sygnał, kolejny, do dbania o swoje zdrowie.
Najważniejszym wszak czynnikiem
w istotny sposób wpływającym na
wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym
stadium rozwoju. Pamiętajmy o badaniach profilaktycznych. Burmistrz
Zbąszynka bardzo aktywnie wspiera
wszelkie kampanie zdrowotne: Zdrowa Gmina, Odświeżamy nasze miasto. W tym roku Gmina przystąpiła
do Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem
Szyjki Macicy. Od wielu lat wspiera Program Profilaktyki Raka Piersi.
W roku 2012 siedmiokrotnie Panie
korzystały z badań mammograficznych w mammobusie.
Z ankiety
przeprowadzonej przed badaniem
wynika, że coraz większe jest zainteresowanie kobiet własnym zdrowiem. Zdecydowana poprawa jest w
samobadaniu piersi. Zwiększyła się
także liczba kobiet, które wykonują
badania systematycznie. Na pytanie, czy w ostatnim roku badał Pani
piersi lekarz, ponad 70 % kobiet odpowiedziało, że nie. I choć sytuacja
ta poprawiła się w stosunku do poprzedniego badania, to niestety jest
niezadawalająca. Cieszy fakt, że do
badania przystąpiło 89% pań bez
dolegliwości. To jest mądra decyzja.

Wyniki ankiety Pań, które badane były w mammobusie w Zbąszynku w 2012 roku

Miejscowość

ilość

Zbąszynek

%

230

80,7%

55

19,3%

w tym Kosieczyn

15

5,3%

Rogoziniec

9

3,2%

24

8,4%

Sołectwa

Dąbrówka Wlkp.
Kręcko, Kręcko Winnica, Stradzewo

5

1,8%

Bronikowo, Chlastawa, Boleń, Depot, Samsonki, N. Gościniec

2

0,7%

285

100,0%

Razem
Pytania
Czy bada Pani sobie piersi sama?
tak

78

27,4%

czasami

171

60,0%

nie

36

12,6%

tak

83

29,1%

nie

202

70,9%

tak

31

10,9%

nie

254

89,1%

tak

257

90,2%

nie

28

9,8%

Czy w ostatnim roku badał Pani piersi lekarz?

Czy występują u Pani dolegliwości lub zmiany w piersiach?

Czy miała Pani kiedykolwiek wykonaną mammografię?

Zapraszamy na badania 4 kwietnia br. Mammobus przy Przychodni w Zbąszynku ul. Długa 1. O kolejnych badaniach profilaktycznych powiadamiać będziemy w sposób zwyczajowo przyjęty; www.zbaszynek.pl, tablice i słupy
ogłoszeniowe. Wykaz pracowni stacjonarnych www.zbaszynek.pl zakładka
służba zdrowia – mm.

ZAPROSZENIE
Burmistrz
Zbąszynka,
Fundacja
„Spieszmy się” i ZUTW przy OPS w
Zbąszynku zapraszają 10 kwietnia
na godz. 16:00 do Domu Kultury „Kolejarz” w Zbąszynku na Wieczór Artystyczny pt. „60+ to Dobry Czas”. W
trakcie koncertu odbędzie się wręczenie tytułu Człowiek Roku 2012
w kat. kultura i zdrowie. Wręczone
zostaną stypendia dla utalentowanej młodzieży. Na scenie pojawią się
artyści młodego i starszego pokolenia. Szczegóły na plakatach. Wstęp
wolny. Projekt współfinansowany
jest ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
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lata 2012-2013.
Grupa AA „TRIO” w Zbąszynku serdecznie zaprasza na otwarty mityng
trzeźwościowy, który odbędzie się
11.05.2013 r. o godz. 19.30 w sali wiejskiej w Kosieczynie ul. Główna.
Temat: Trzeźwość daje godność.
Program mityngu:
18:00- Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza w Kosieczynie;

www.zbaszynek.pl

19:30- Uroczysty Mityng; Krystyna 7,
Daniela 10, Jan 16 miesięcy w trzeźwości.
22:00- Impreza taneczna dla Tych,
którzy pragną nie pić, a chcą tanecznie i wesoło spędzać wolny czas.
Na mityng zapraszamy młodzież I
Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z Gminy Zbąszynek.
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ZBĄSZYNECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ROZWIJA SIĘ
Zbąszynecki
Uniwersytet
rozpoczął swoją działalność w październiku 2012 roku ze składem 55
słuchaczy. Od samego początku
dało się odczuć duże zainteresowanie proponowanymi formami zajęciowymi. Istotną formą działalności
Uniwersytetu są wykłady, spotkania
informacyjne i prelekcje. Pierwszy
wykład miał miejsce w dzień inauguracji roku akademickiego ZUTW
2012/2013 w październiku 2012r., a
został wygłoszony przez zaproszoną na inaugurację Zofię Banaszak,
od dwudziestu lat zajmującą się
przewodniczeniem Zielonogórskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Podpisano wówczas umowę o
współpracy pomiędzy Kierownikiem
OPS Danutą Kłos, a dyrektorem
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
Malwiną Kubicką oraz dyrektorem
I Gimnazjum w Zbąszynku Adrianną
Kosicką – Matułą.
W drugiej połowie października ub.
roku powołano Radę Programową
ZUTW, w której skład weszli przedstawiciele miejscowych instytucji:
Danuta Kłos Kierownik OPS, Barbara Stasik Kierownik RO UM, Adrianna Kosicka Matuła Dyrektor I Gimnazjum, Małgorzata Czaczyk Dyrektor
SP Zbąszynek, Malwina Kubicka Dyrektor ZOK, Marcin Minta Kierownik
OSiR, Krzysztof Krzywak Fundacja
Spieszmy się, Mirosław Ciecierski
Lekarz, Tadeusz Radom ZEiR Kolejowych,
Walerian Furman Klub
Seniora Pogodna Jesień, Ewa Gardaszewska-Małecka Centrum Rehabilitacyjne, Magdalena Prządka Konsultant ds. ZUTW, Maria Jokiel jako
słuchacz ZUTW, Władysław Kozak
Słuchacz/ Prezes Koła Kresowian.
Jeszcze w październiku odbyła się
prelekcja na temat zdrowego stylu
życia osób starszych, wygłoszona
przez miejscowego lekarza Mirosława Ciecierskiego. W sposób ciekawy przedstawione zostały problemy
zdrowotne osób starszych i sposoby postępowania, aby do nich nie
dochodziło. Słuchacze sygnalizowali potrzebę powtarzania podobnych
prelekcji.
W październiku ub. roku rozpoczęły się planowe zajęcia ZUTW w
ramach prowadzonych grup zajęciowych, których powstało aż trzynaście: grupa Nordic Walking, dwie
grupy języka niemieckiego, grupa j.
angielskiego, fitness z elementami
tańca, gimnastyka rehabilitacyjna,
wspomaganie pamięci, grupa plastyczna, trzy grupy komputerowe,

grupa teatralno–poetycka oraz grupa wspólnotowa Jana Pawła II.
W listopadzie 2012 roku, spośród
słuchaczy Uniwersytetu, wyłoniono
dziesięcioosobowy Zarząd ZUTW, w
składzie, którego znalazły się następujące osoby: Maria Jokiel przewodnicząca, dwóch zastępców Janina Łacna-Kotnarowska i Władysław
Kozak, Zdzisław Nowacki sekretarz,
Halina Mikułko skarbnik, Henryk
Piechota kronikarz i członkowie Feliks Kocur, Iwona Wiemann, Gabriela Raczyńska oraz Piotr Cegłowski.
Dokonano wyboru starostów poszczególnych grup zajęciowych w
celu usprawnienia i koordynowania
działań prowadzonych przez Uniwersytet.
Z miesiąca na miesiąc na Uniwersytecie przybywało słuchaczy. Na
koniec grudnia 2012r. z propozycji
zajęciowych korzystało już 104 słuchaczy Uniwersytetu. Popularne
były (i są nadal) zajęcia ruchowe:
ćwiczenia rehabilitacyjne oraz fitness z elementami tańca. Dużym
zainteresowaniem cieszą się zajęcia z obsługi komputera oraz języki
obce. Nie brakuje chętnych na zajęcia z zakresu wspierania pamięci i
gier oraz zabaw myślowych, a także na zajęcia plastyczne. Systematycznie spotyka się również grupa
wspólnotowa JP II. Z uwagi na porę
roku nie funkcjonuje jeszcze grupa
Nordic Walking, ale jak tylko aura
pogodowa będzie sprzyjająca, zaczną się marsze z kijkami i zajęcia
uruchomi grupa rowerowa.
W grudniu minionego roku odbyło
się pierwsze spotkanie przy choince osób niepełnosprawnych, dla
których planowane jest uruchomienie usług opiekuńczych w Domu
Dziennego Pobytu przy ulicy Kosieczyńskiej. W spotkaniu uczestniczył
również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur.
Na początku nowego roku odbył
się wykład na temat roli seniora
w społeczności lokalnej. Wykład
prowadzony przez doktora nauk
humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie byłego mieszkańca Zbąszynka - pana
Artura Dolińskiego, był bardzo interesujący i wszyscy wysłuchali go z
zaciekawieniem.
Styczeń i luty to okres karnawału.
W tym czasie słuchacze ZUTW mieli dwa spotkania integracyjne, które
były okazją do wspólnej zabawy
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i lepszego poznania się. Była to
też możliwość sprawdzenia umiejętności organizacyjnych członków
Zarządu nowo powstałego Uniwersytetu.
W lutym odbył się pierwszy grupowy wyjazd słuchaczy ZUTW do
Zbąszynia na spotkanie ze Zbąszyńskimi Seniorami oraz wspólne obejrzenie przedstawienia pt.
Historia Opłatka, przygotowanego
przez uczniów Gimnazjum w Zbąszyniu. Zbąszyńscy Seniorzy pięknie
ugościli naszych słuchaczy, razem
pośpiewali, a następnie obejrzeli przedstawienie oraz inaugurację
międzynarodowych mistrzostw w
unihokeju, odbywających się właśnie w Zbąszyniu.
W lutym 2013 roku Uniwersytet uruchomił nową formę zajęciową - Grupę Wokalną, której skład z tygodnia
na tydzień powiększa się. Aktualnie
grupa przygotowuje repertuar na
koncert charytatywny, który odbędzie się w Domu Kultury dnia 10
kwietnia 2013 r.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na koncert.
Ostatnim wydarzeniem na Uniwersytecie było spotkanie informacyjne
na temat zasad segregacji odpadów
komunalnych poprowadzone przez
pracowników Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku Jarosława Mikołajczyka
i Leszka Bochniaka. Przybyło wielu
mieszkańców, którzy z zaciekawieniem wysłuchali informacji i mieli
możliwość dopytania o kwestie dla
nich niejasne.
W najbliższym czasie planowane
są kolejne działania ZUTW, m. in.
wieczorek poetycki, wykład na temat Zagubieni w świecie wartości
doktora filozofii Mirosława Świta z
Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezentacja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz udział
słuchaczy ZUTW w koncercie charytatywnym organizowanym wspólnie
z Fundacją „Spieszmy się”
Szerszych informacji na temat działań Uniwersytetu należy poszukiwać
na stronie internetowej pod adresem: www.zbaszynek.pl w zakładce
Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku lub zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej. Są tam również galerie zdjęć dokumentujących wydarzenia na naszym Uniwersytecie.
Zapraszamy do oglądania!!!
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ZMIANY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku informuje, że z dniem 01 stycznia 2013r.
zmieniły się przepisy, dotyczące zmiany przyznawania prawa
do świadczeń pielęgnacyjnych
w związku z rezygnacją z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki nad
bliską osobą niepełnosprawną.
Dotychczas
wydane
decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wygasają z mocy prawa z dniem 30
czerwca 2013r. Po upływie tego
terminu od 01 lipca 2013r. istnieje konieczność ponownego
złożenia wniosku.
Zgodnie
z nowo obowiązującymi przepisami, ustawodawca ustanowił
dwa świadczenia opiekuńcze:
1. Świadczenie pielęgnacyjne
Przysługuje: rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, innym
osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, rezygnującym bądź
nie podejmującym zatrudnienia, w
związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, posiadającą wymagane
orzeczenie o niepełnosprawności,
na czas ważności wyżej wymienionego orzeczenia.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01 lipca 2013r. wynosi 620,00 zł miesięcznie, bez
względu na dochód rodziny.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Przysługuje osobom, na których
ciąży obowiązek alimentacyjny, nie
zatrudnionym oraz nie posiadającym własnych środków finansowych, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenie o niepełnosprawności
łącznie z określonymi wskazaniami w punktach 7 i 8 orzeczenia.
Przyznanie specjalnego zasiłku
opiekuńczego jest uzależnione od
sytuacji dochodowej rodzin: osoby sprawującej opiekę oraz osoby
wymagającej opieki - łączny dochód w przeliczeniu na osobę nie
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może przekroczyć kwoty 623,00zł.
Konieczne jest przeprowadzenie
rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.
Specjalny
zasiłek
opiekuńczy
przysługuje na okres zasiłkowy, w
wysokości 520,00 zł miesięcznie.
W/w świadczeń nie przysługują,
jeśli:
1) osoba sprawująca opiekę: ma
ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci
małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej,
zasiłku stałego, nauczycielskiego
świadczenia
kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego,
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia
pielęgnacyjnego, legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki: została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym
domu dziecka albo w związku z
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce
www.zbaszynek.pl

Podkoziołek na Uniwerku

zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z
wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki
przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
na osobę wymagającą opieki inna
osoba ma ustalone prawo do
wcześniejszej emerytury;
3) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo
do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego;
4) na osobę wymagającą opieki
jest ustalone prawo do dodatku
do zasiłku rodzinnego, o którym
mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki
inna osoba jest uprawniona za
granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z
opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
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NOC SYLWESTROWA
W nocy z poniedziałku na
wtorek powitaliśmy Nowy Rok. W
tym roku impreza sylwestrowa odbyła się pod hasłem „Prywatka PRL
-u” - wystrój i klimat panujący na
sali nawiązywał do lat 80 -90’. Na
stołach nie zabrakło czerwonych
goździków, a menu bogate było w
śledzie, jajka i pikle pod przeróżną
postacią.
Oprawę muzyczną przygotował Marcin Śliwa ze Zbąszynia (Dj Gluba).
Muzyczne hity lat 70-80-90 wprowadzały uczestników imprezy w znakomity nastrój. Sylwestrową prywatkę
uświetnił pokaz mody przygotowa-

ny przez Jolantę
Kuleszę.
Modelki prezentowały
bieliznę skrywającą się pod karnawałowymi przebraniami.
Pokaz
został nagrodzony gromkimi brawami. O północy
wszyscy składali
sobie noworoczne życzenia. Impreza trwała do
5:00 rano.
Goście bawili się do białego rana

III BAL SENIORA
W sobotę 05 stycznia br. w
sali tanecznej odbył się III Bal Seniora. Na balu spotkali się seniorzy
i seniorki należące do organizacji i
stowarzyszeń oraz chętni mieszkańcy z gminy Zbąszynek i ze Świebodzina. Goście bawili się przy muzyce
z dawnych lat.
Do tańca przygrywał Stefan Pańczocha, muzyk ze Zbąszynka. Podczas
balu nieśmiało zaprezentowała się
grupa taneczna seniorów, działająca
przy ZOK-u. Tancerze zaprezentowali podstawowe kroki walca angielskiego. Bal Seniora już na stałe zajmuje miejsce w rocznym kalendarzu
gminnych imprez.
Co roku Bal Seniora cieszy się sporym zainteresowaniem

ONA TAŃCZY DLA MNIE
Twórcy hitu „Ona tańczy dla
mnie” zagościli we wtorek 15 stycznia
br. w Zbąszynku. Zespół Weekend
zagrał koncert dla szerokiej rzeszy
fanów z całego województwa lubuskiego. Bilety na koncert rozeszły
się w zaskakującym tempie.
Występ topowego zespołu poprzedził koncert Dominiki Hoffman,
gminnej wokalistki, która pierwsze
solowe kroki stawiała w Studio Piosenki działającym przy Domu Kultury. Zespół pojawił się na scenie ze
sporym opóźnieniem. Lider zespołu,
Radek szybko wynagrodził fanom
czas oczekiwania. Podczas koncertu
usłyszeliśmy znane hity „Ona tańczy

dla mnie” i „ Jesteś
z.....” oraz inne piosenki grupy. Charyzmatyczny wokalista
nawiązał znakomity
kontakt z publicznością, która wspólnie
śpiewała słowa piosenek. Zespół bisował dwukrotnie. Po
koncercie lider zespołu rozdał autografy, chętnie pozując do pamiątkowych
zdjęć.
Zespół Weekend przyciągnął fanów z całego województwa lubuskiego
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ZBĄSZYNEK ZAGRAŁ DLA WOŚP

XXI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy za nami. W
tym roku Sztab w Zbąszynku wspomagało 28 wolontariuszy, w tym
także harcerze ze Związku Drużyn
ZHP Zbąszynek i ochotnicy z OSP
Zbąszynek. Od godziny 14:00 w sali
widowiskowej trwał koncert, w którym udział wzięli artyści z gminy
Zbąszynek.
XXI finał otworzyła wokalistka Dominika Hoffman. W rolę konferansje-

bogaty dorobek artystyczny
od śpiewów do układów tanecznych. Nie zabrakło także
solistów z domu kultury. Po
koncercie wypuszczono światełko do nieba ufundowane
przez Burmistrza Zbąszynka. Nad bezpieczeństwem
wolontariuszy i przebiegiem
koncertu czuwali strażacy z
OSP Zbąszynek oraz policja.
Sztab zebrał ponad 70 gadżetów do licytacji. Podczas
aukcji wylicytowano wszystkie przedmioty. Unikatowa
koszulka z podobizną A. Einsteina wylicytowana została
za kwotę 220 zł. Duże kwoCo roku strażacy z OSP Zbąszynek pomagają w kwestowaniu
ty osiągnięto także dzięki
licytacji ostatnich biletów na
rów wcielili się niezastąpieni Łukasz koncert zespołu Weekend. Były to
Szymański i Piotr Szczepaniak, któ- kwoty od 100 do 140 zł za sztukę.
rzy od lat prowadzą wspólnie finały – Bardzo dziękujemy wszystkim woWOŚP. W tym roku chęć udziału w lontariuszom, darczyńcom, artystom
koncercie zgłosiły prawie wszystkie i wszystkim tym którzy pomagali w
placówki oświatowe z gminy Zbąszy- zorganizowaniu XXI Finału WOŚP w
nek, w tym przedszkola – Dąbrówka naszej gminie. Za tak fantastyczWlkp, Zbąszynek, Kosieczyn. Szko- ne rezultaty dziękują organizatorzy
ły podstawowe: Kosieczyn, Zbąszy- sztabu WOŚP w Zbąszynku. Łączna
nek, Dąbrówka Wlkp., I Gimnazjum i kwota uzyskana z licytacji i kwesty:
Zespół Szkół Technicznych w Zbą- 10.895,97 zł.
szynku.
Wykonawcy prezentowali

FERIE 2013
Podczas ferii zimowych 2013r.
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
We wtorek 15.01.2013 r. sala taneczna Domu Kultury pękała w szwach,
a to za sprawą zespołu „Weekend”
, który swoim energetycznym koncertem rozgrzewał publiczność. Natomiast dzień później na miłośników
kina czekał srebrny ekran z bajką
dla dzieci, filmem dla młodzieży i filmem dla nieco starszych widzów
Sporym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty komiksu. Dzieci poznały podstawy rysunku komiksowego
i tworzyły karykatury. Prowadzący
Szymon Teluk pokazał jak stworzyć
komiks i rysunkowego bohatera. Na
zakończenie ferii w Domu Kultury
pojawiły się „Węże Dusiciele” wraz
ze swoim treserem dały niecodzienne przedstawienie. Publiczność poznała trochę lepiej te niesamowite
zwierzęta, każdy odważny mógł też
dotknąć węża. Dwa Pytony i Boa
dusiciel chętnie pozowały do zdjęć.
Każdy odważny mógł potrzymać węża
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BAL REGIONU KOZŁA
W sobotę 09 lutego br. w
sali tanecznej odbył się już po raz
czternasty Bal Regionu Kozła. W
balu udział wzięli goście z gminy
Zbąszynek z Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem,
z gminy Zbąszyń z Burmistrzem Tomaszem Kurasińskim i Starostą Nowotomyskim Andrzejem Wilkońskim,
z gminy Trzciel z Burmistrz Marią
Górną – Bobrowską, z gminy Siedlec z Zastępcą Wójta Hieronimem
Birkiem. W balu uczestniczyli także
goście z powiatu świebodzińskiego
ze Starostą Zbigniewem Szumskim
i Przewodniczącym Rady Powiatu
Alojzym Jokielem, goście z gminy
Nowy Tomyśl oraz przedstawiciele z
firmy SP Telek Zbąszyń.
Co roku podczas balu wręczane są
prestiżowe Nagrody Regionu Kozła.
Sylwetki nagrodzonych osób przedstawił Szczepan Sobczak – dyrektor
biura RK w Kargowej. Nagrodę indywidualną zwykłą otrzymał Aleksander Żukowski – kamerzysta z Kargowej. Nagroda zespołowa zwykła
trafiła w ręce zespołu Śpiewaczego
Perły – Sumsiodki z Siedlca. Zespół
w strojach ludowych zaprezentował

wiązankę przyśpiewek. Wręczono
nagrodę indywidualną honorową dla
Wojciecha Olejniczaka – fotografa.
Nagrodzono także firmę Rzeźnictwo
i Wędliniarstwo Bocer. Rok 2012 był
ostatnim rokiem kadencji starosty
Regionu Kozła. Wiesław Czyczerski
przekazał berło nowemu staroście
Tomaszowi Kurasińskiemu, który będzie pełnił tą funkcję przez następne
dwa lata. Bal Regionu Kozła był też
okazją do wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek.

Sylwetkę nagrodzonego przybliżył
zgromadzonym Jan Mazur, który
wspólnie z Burmistrzem wręczyli zacny tytuł Maciejowi Grzempowskiemu. Część oficjalna zakończyła się
występem ukraińskiego akordeonisty Mikołaja Samorskiego. Po części
oficjalnej, rozpoczął się bal. Do tańca przygrywał zespół Armix. Goście
bawili się przy dźwiękach saksofonów i trąbek. Wyśmienite potrawy
przygotował Bar „Pod Semaforem”.
Zabawa trwała do białego rana.

Do tańca przygrywał zespół Armix

SPOTKANIE Z SUPER-NIANIĄ
W sobotę, 23 lutego br. gościliśmy u siebie niezwykłą osobę.
Kobietę, która jest u wielu rodziców
autorytetem w kwestii wychowania
dzieci. Pani psycholog, super niania, Dorota Zawadzka pojawiła się
w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
17:00. Wystrój sali nawiązywał klimatem do dziecięcego pokoju. Pani
Dorota przeprowadziła krótki wykład nt. nagradzania i karania dzieci.- Wielu rodziców chce wychować
Marię Curie Skłodowską albo Alberta
Einsteina, a nie szczęśliwego człowieka - mówiła super niania Dorota
Zawadzka.
Niania, w dalszej części spotkania
opowiadała o swoich dzieciach oraz
o przypadkach dzieci biorących
udział w programie TV „Super Niania”. Pani Dorota opisywała różne
sytuacje, z jakimi zmagają się rodzice
- Nasi rodzice i całe moje pokolenie
żyło w innych czasach. Życie toczyło
się dużo wolniej, było mniej zagrożeń, a i znacznie wolniej zmieniały
się trendy wychowywania dzieci. Ja
dostałam od swojej mamy książkę
o wychowywaniu, którą ona dostała
od swojej mamy, ale ta książka była
wciąż aktualna. A dzisiaj ciągle coś

się zmienia i zmieniają się metody
wychowawcze. I współcześni rodzice
już się trochę pogubili, bo tyle jest
szkół i metod wychowywania, że
nie wiadomo, co wybrać, kogo słuchać. Dlatego przychodzą do mnie z
pytaniami, czy wybrać rodzicielstwo
bliskości czy karnego jeża, chociaż
moim zdaniem to się w ogóle nie
wyklucza. Ja jestem takim psychologiem eklektycznym, który miesza

wszystkie teorie i podpowiada, co
jest dla dziecka najlepsze - mówiła
D. Zawadzka.
W drugiej części spotkania Super
Niania odpowiadała na pytania rodziców. Poruszano tematy niejadków i tych dzieci, które jedzą za
dużo. Na koniec Pani Dorota chętnie
pozowała do zdjęć i podpisywała
swoje książki.

Spotkanie z Supernianią zakończyło się pamiątkowym zdjęciem

www.zbaszynek.pl
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WIECZÓR KABARETOWY
W niedzielę, 10 marca br. odbył się
już po raz trzeci WIECZÓR KABARETOWY z okazji Dnia Kobiet. W tym
roku widzów do łez rozbawiały ka-

barety : Czwarta Fala, Słoiczek po
Cukrze oraz Smile. Goście w holu
częstowali się lampką szampana i
słodką babeczką. O 17:00 na scenie

Kabaret Słoiczek Po Cukrze w skeczu „Teściowa i synowa”

pojawił się kielecki kabaret „Czwarta
Fala”. Chłopaki po raz drugi zagrali
dla społeczności z gminy Zbąszynek.
We wrześniu wystąpili gościnnie
na dożynkach w Kosieczynie. Damian, Mateusz i Michał zabrali nas
w krótką podróż od prehistorii, przez
Arkę Noego aż do czasów współczesnych. Ten kto myśli, że kobiety
to „słaba płeć”, nigdy nie widział zielonogórskiego kabaretu Słoiczek po
Cukrze w akcji. Panie zaprezentowały dojrzały humor, znakomite aktorstwo oraz codzienność w krzywym
zwierciadle. Tegoroczną gwiazdą był
kabaret Smile z Lublina. Paweł, Michał i Andrzej zaprezentowali znane skecze rozśmieszając widzów do
łez. Finałowa piosenka, zachęciła
widzów do wspólnego śpiewania.
Na zakończenie każda z pań otrzymała tulipana.

ZAJĘCIA TANECZNE W ZOK-U
Od stycznia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury ruszyła sekcja
taneczna. Instruktorem tańca jest
Magdalena Spychała. W wyniku rekrutacji utworzone zostały trzy grupy. „ISKIERKI” to najmłodsza grupa.
Tworzą ją dzieci w wieku od 6 do 9
lat, zajęcia odbywają się we wtorki
w godzinach od 16:00 – 18:00. Do
grupy średniej „JUST DANCE” uczęszczają dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych.
Próby odbywają się
w czwartki od godz. 16:00 do 18:00.
„NEW STYLE” to nazwa najstarszej
grupy tanecznej. Dziewczyny spotykają się w piątki w godzinach 16:00 –
18:00. Przed naszymi tancerzami nie
lada wyzwanie. Grupy prężnie ćwiczą, przygotowując się do konkursu
tanecznego PRO ARTE w Świebodzinie, który odbędzie się pod koniec
kwietnia.
Dodajmy, że zajęcia taneczne oraz
zajęcia z gry na gitarze odbywają się w ramach realizacji projektu
„Edukacja artystyczna w Regionie

Kozła” – projekt dofinansowany jest
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów
na lata 2007- 2013.
Zespół Taneczny „TĘCZA”
Seniorzy także kochają taniec. Pod
koniec ubiegłego roku w Klubie Se-

niora „Pogodna Jesień” utworzono
grupę taneczną „TĘCZA”. Czwartkowe
zajęcia prowadzi Malwina Kubicka
(Dyrektor ZOK). Seniorzy opracowują
już trzeci układ. Pod koniec maja,
w Niemczech zaprezentują swoje
umiejętności.

Grupa taneczna Tęcza

ZAPOWIEDZI
Kolejny kwartał rozpoczniemy od premiery teatru Antyrama. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników teatru 07 kwietnia br.( niedziela) o godz. 17:00 do sali widowiskowej na sztukę „Co Ci się śni?” . Okres
wczesnowiosenny to czas na przygotowania do Wielkiej Majówki 2013r. Nie zabraknie także ciekawych
koncertów muzycznych. W piątek 14. czerwca br. tradycyjnie odbędzie się Przegląd Zespołów Tanecznych
TAŃCELEBRACJE 2013r., a 28. czerwca br. wspólnie z młodzieżą powitamy pierwszy dzień wakacji.
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WSTĘP
Witam Państwa w pierwszym wydaniu Zbąszyneckiego Kwartalnika w
roku 2013. Od tego wydania postanowiliśmy zmienić dla Państwa formułę przekazu naszych informacji.
W głównej mierze chcemy sygnalizować wydarzenia, które są przed
nami, co warto zobaczyć i gdzie

warto być w najbliższym czasie.
Wszystko o sporcie w naszej gminie
znaleźć można na naszej stronie:
www.osir.zbaszynek.pl. Dodatkowo
postanowiliśmy zmienić dla Państwa model naszej telewizji internetowej TV Sport Info, w której od 1
marca 2013 roku nasze wiadomości

3 stycznia – Syrena Zbąszynek rozpoczyna przygotowania do
rundy wiosennej. Cel sportowy: awans do IV ligi.

15 stycznia – Sokół Dąbrówka Wlkp. rozpoczyna treningi.
Walczymy o awans – powiedział trener.

www.zbaszynek.pl

sportowe wydajemy
w cyklu tygodniowym.
To duże wyzwanie dla naszego serwisu, ale postaramy się sprostać
wyzwaniu.
Teraz statystycznie i
krótko o wydarzeniach sportowych
w okresie styczeń-marzec.

4 stycznia – ruszają ferie sportowe. Blisko 300
uczestników, uczniów naszych szkół skorzystało
z propozycji naszego ośrodka. Zaproponowaliśmy wyjazdy na basen, lodowisko, mecze piłki
ręcznej i siatkówki i aqua aerobic. Na miejscu w
Zbąszynku Zumba, FIFA i turniej piłki nożnej.

18 stycznia – kolejny turniej cymbergaja w Chlastawie. Łukasz Miszta i Aleksandra Napierała
zwyciężają w swoich kategoriach
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25 stycznia – III Gala Sportu. Jakub Marciniak najpopularniejszym
sportowcem w 2012 roku, drużyna siatkarek ze szkoły podstawowej
w Kosieczynie najpopularniejszą drużyną, natomiast I Mistrzostwa
MTB o Puchar Burmistrza Zbąszynka najpopularniejszą imprezą
sportowo-rekreacyjną.
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5 lutego – startuje 9 edycja Zbąszyneckiej
Ligi Piłki Siatkowej. Sześć drużyn, 72 zawodników i zawodniczek, 21 rozegranych
spotkań. Z kompletem zwycięstw ligę
wygrała drużyna Zespołu Szkół Technicznych ze Zbąszynka.

11 lutego – tradycyjny turniej skata w Dąbrówce Wlkp. rozpoczyna obchody 90-lecia powstania klubu sportowego „Sokół”. Oficjalne uroczystości 6 lipca 2013 na obiektach sportowych w Dąbrówce
Wlkp.
10 lutego – finał rozgrywek VI edycji Mistrzostw Gminy Zbąszynek w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza. I tutaj niespodzianka. Zwycięża Maciej Matuszewski, a
pięciokrotny Mistrz Henryk Zduński kończy
zawody na trzecim miejscu. Wicemistrzem
zostaje Zdzisław Krakowian.
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16 lutego – Pizzeria Colosseum. Turniej FIFA 13. 16 uczestników.
Zwycięża Michał Janas.

18 lutego – Prezes Lubuskiego Związku Piłki
Nożnej Robert Skowron w Zbąszynku. Rozmawiamy o ułatwieniach w przepływie zawodników pomiędzy klubami, wspieraniu inwestycji sportowych i organizowaniu wydarzeń
sportowych

18 lutego – gry i zabawy ruchowe w Kosieczynie. Najważniejsza była dobra zabawa.

19 lutego – Urząd Miejski. Koszykówka w Zbąszynku ? Spotkanie z
przedstawicielami klubu AZS PWSZ Gorzów Wlkp. nt. możliwości
uruchomienia zajęć koszykówki dziewcząt.

22 lutego – Kosieczyn. XV Turniej Piłki Siatkowej o Pu- 26 lutego – otrzymujemy potwierdzenie dofinansochar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Cztery drużyny, 35 wania w wysokości 27.000 zł na pracę trzech instruktorów na naszych orlikach w ramach programu
uczestników. Zwycięża ekipa Nauczycieli.
„Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

www.zbaszynek.pl

35

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

27 lutego – Hala ZST. Finał rozgrywek I edycji Szkolnej
Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Zbąszynka.
Dziewięć szkolnych drużyn, prawie 70 uczestników, trzy
miesiące rozgrywek i 36 rozegranych spotkań. Zwycięża
AA Zbąszynek, najlepszy zawodnik Karol Gawarzewski,
najlepszy bramkarz Jakub Marciniak i najlepszy strzelec
Maciej Dylewski.

2 marca – Wolsztyn. Jesteśmy na meczu I ligi piłki ręcznej Wolsztyniak – KPR Legionowo w ramach
promocji ciekawych wydarzeń sportowych.

6 marca – premierowe wydanie wiadomości w nowej tygodniowej formule. Po raz pierwszy serwis prowadzi Marta Dylewska – uczennica ZST w Zbąszynku.

13 marca – Hala ZST Zbąszynek. Eliminacje do finału Licealiady w siatkówce chłopców. Nasza szkoła
„kolejowa” zaczyna znowu tworzyć fajny klimat wokół sportu.
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16 marca – Gorzów Wlkp. Jesteśmy na meczu ekstraklasy koszykówki kobiet AZS PWSZ Gorzów Wlkp. z Mistrzem Polski
Wisłą Kraków.

23 marca 2013 roku w Kosieczynie odbył się Partnerski Turniej
Tenisa Stołowego z udziałem zawodników z Niemiec i Polski.
W zawodach wystartowało 20 uczestników podzielonych na
cztery grupy rozgrywkowe. Z każdej grupy awans do dalszej
fazy uzyskiwało czterech najlepszych zawodników. W fazie finałowej obowiązywał system pucharowy. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dla najlepszej piątki turnieju
przewidziano nagrody rzeczowe, a dla najlepszej trójki dodatkowo okazałe puchary. Dzięki realizacji projektu możliwy
był również zakup czterech stolików sędziowskich, a wszyscy
uczestnicy skorzystali z ciepłego posiłku. Na spotkaniu integracyjnym uczestnikom została zaprezentowana prezentacja
multimedialna z przebiegu turnieju.
Najlepsza piątka turnieju:
1.
Tomasz Gruchała
2.
Andreas Peplowski
3.
Henryk Zduński
4.
Bernhard Gartz
5.
Johannes Gohlke

www.zbaszynek.pl

16 marca – Dąbrówka Wlkp. Turniej szachowy
o puchar 90-lecia powstania LKS „Sokół”.

Mało kto z nas wie że od blisko trzech lat załoga Igora i Macieja Graczyków rodem ze Zbąszynka startuje i to z powodzeniem w cyklu
regat Pucharu Polski w regatowej klasie „international 505”, która jest wyjątkowo szybka
i widowiskowa, a do tego niezwykle popularna, startują w niej chociażby byli mistrzowie
olimpijscy czy Świata w innych klasach żeglarskich. Do sukcesów naszych mieszkańców zaliczyć należy liczne miejsca na podium w 2012
roku, które to dały naszej załodze 3 miejsce w
klasyfikacji generalnej całego cyklu regat PP.
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SPORTOWA RAMÓWKA NA DRUGI KWARTAŁ 2013 ROKU
Nasze drużyny piłkarskie rozpoczynają
zmagania sportowe. Poniżej prezentujemy
Państwu mecze piłki nożnej, które będą
rozgrywane na terenie naszej gminy. Przedstawione terminy przekazujemy na podstawie strony internetowej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

turniej siatkówki plażowej. Szczegółowy
plan sportowy znany będzie w pierwszych
dniach kwietnia.
3 maja (piątek) – BIEGNIJ ZBĄSZYNEK
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że nasz tradycyjny Bieg Konstytucji
został włączony po raz pierwszy do XV

KWIECIEŃ – CZERWIEC Mecze piłki nożnej w rozgrywkach lokalnych
Data

Godzina

Miejsce

Spotkanie

Klasa

30 marca (sobota)

15:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Błękitni Ołobok

A

6 kwietnia (sobota)

15:00

Zbąszynek

Syrena – Alfa Jaromirowice

O

14 kwietnia (niedziela

14:00

Kosieczyn

Znicz – Orzeł Niekarzyn

C

14 kwietnia (niedziela)

15:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Woga Chociule

A

14 kwietnia (niedziela)

15:00

Zbąszynek

Olimp – Sparta Nietkowice

B

27 kwietnia (sobota)

12:00

Zbąszynek

UKS Junior – Zryw Rzeczyca

Trampkarze

28 kwietnia (niedziela)

11:00

Zbąszynek

UKS Junior – Medyk Cibórz

Juniorzy

28 kwietnia (niedziela)

13:00

Zbąszynek

Olimp – Brunatni Sieniawa

B

28 kwietnia (niedziela)

16:00

Kosieczyn

Znicz – Avia Węgrzynice

C

28 kwietnia (niedziela)

16:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Rywal Stargard Gubiński

A

28 kwietnia (niedziela)

16:00

Zbąszynek

Syrena – Korona Wschowa

O

5 maja (niedziela)

11:00

Zbąszynek

Syrena – Santos Świebodzin

O

5 maja (niedziela)

15:00

Zbąszynek

Olimp – Lubusze Rusinów

B

5 maja (niedziela)

16:00

Kosieczyn

Znicz – Czarni Pałck

C

5 maja (niedziela)

16:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Zryw Rzeczyca

A

12 maja (niedziela)

15:00

Zbąszynek

Olimp – Sokół Rozłogi

B

19 maja (niedziela)

13:00

Zbąszynek

UKS Junior – Kometa Buków

Juniorzy

19 maja (niedziela)

16:00

Kosieczyn

Znicz – Rakovia Raków

C

19 maja (niedziela)

16:00

Zbąszynek

Syrena – Start Płoty

O

19 maja (niedziela)

17:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Medyk Cibórz

A

24 maja (piątek)

18:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Zenit Ługów

Junior Mł.

26 maja (niedziela)

12:00

Zbąszynek

UKS Junior – Santos Świebodzin

Trampkarze

26 maja (niedziela)

15:00

Zbąszynek

Olimp – Chrobry Brójce

B

26 maja (niedziela)

17:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Klon Babimost

A

1 czerwca (sobota)

17:00

Zbąszynek

Syrena – Zjednoczeni Lubrza

O

7 czerwca (piątek)

18:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Zorza Mostki

Junior Mł.

8 czerwca (sobota)

11:00

Zbąszynek

UKS Junior – Pogoń Świebodzin

Juniorzy

9 czerwca (niedziela)

15:00

Zbąszynek

Olimp – Delta Smardzewo

B

9 czerwca (niedziela)

17:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół – Kruszywo Raduszec Stary

A

15 czerwca (sobota)

17:00

Zbąszynek

Syrena – UKP Lechia Zielona Góra

O

11 kwietnia (czwartek) PÓŁFINAŁY LOM W
PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT(Kosieczyn)) I
CHŁOPCÓW (Zbąszynek)
17 kwietnia (środa) TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT
Przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Junior” powstała siatkarska drużyna dziewcząt zrzeszająca przede wszystkim uczennice Zespołu Szkół Technicznych oraz I
Gimnazjum w Zbąszynku. Zajęcia treningowe odbywają się na hali sportowej ZST. Drużyna nie występuje jeszcze w rozgrywkach
związkowych, ale przede wszystkim turniejach i rozgrywkach amatorskich. Okazją do
kolejnych gier będzie turniej piłki siatkowej,
który odbędzie się 17 kwietnia 2013 roku w
hali sportowej ZST. W zawodach wystartują trzy lub cztery drużyny z powiatu świebodzińskiego i nowotomyskiego.
1 maja (środa) – SPORTOWA MAJÓWKA
W tym dniu tradycyjnie już na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
odbywają się różne wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Zgodnie z dotychczasową
tradycją w tym dniu rozegrany zostanie
turniej tenisa ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku oraz
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Grand Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych. W związku z tym szykujemy wiele
niespodzianek dla uczestników, tak aby
biegi uliczne w Zbąszynku stały się sportową pasją.
10 maja (piątek) XVIII TURNIEJ IM. MARKA
WIELGUSA
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż finał województwa lubuskiego XVIII
Turnieju im. Marka Wielgusa odbędzie się 10
maja 2013 roku (piątek) na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Dziękujemy władzom piłkarskim, w tym prezesowi
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robertowi Skowronowi za kolejne wyróżnienie w
postaci organizacji tak prestiżowego wydarzenia. Celem rozgrywek jest wyłonienie
najlepszych zespołów w Polsce w kategorii
chłopców i dziewczynek U-11. Turniej promuje idee Uczniowskich Klubów Sportowych
poprzez wychowanie przez sport i szerzenie zdrowego trybu życia oraz aktywizację
środowisk lokalnych. Do Finału Wojewódzkiego mogą awansować tylko zwycięzcy
Finałów Powiatowych, ewentualnie drużyny zajmujące drugie miejsce na podstawie

www.zbaszynek.pl

pisemnej decyzji Wojewódzkiego Związku
Piłki Nożnej. W rozgrywkach wszystkich
szczebli mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników/zawodniczek urodzonych od 1 stycznia 2002 roku.
23 maja (czwartek) – XXI MIĘDZYNARODOWY
WYŚCIG KOLARSKI „BAŁTYK-KARKONOSZE
TOUR”
Gmina Zbąszynek po raz kolejny gościć będzie uczestników Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk-Karkonosze Tour”.
To bardzo ważne sportowe wydarzenie na
terenie naszej gminy, dlatego pragniemy
wzbogacić je ciekawymi atrakcjami. Jedną z
niespodzianek będzie wyścig rowerowy dla
naszych mieszkańców. Naszych mieszkańców informujemy, że w tym dniu wystąpią
utrudnienia w ruchu drogowym. Szczegółowe informacje o wyścigu znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej: www.osir.
zbaszynek.pl.
24 maja (piątek) – MEMORIAŁ LA IM. BOGDANA NIEMCA
W pierwszym dniu zmagań lekkoatletycznych zobaczymy uczestników ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody rozegrane zostaną
w Zbąszynku. Chcemy w tym roku wprowadzić kilka nowatorskich zmian, tak aby
pamięć o naszym wielkim sportowcu nie
gasła i aktywizowała jeszcze większą liczbę młodych sportowców. Prawdopodobnie
w tym dniu weźmiemy udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu „Polska Biega”.
25 maja (sobota) – MEMORIAŁ LA IM. BOGDANA NIEMCA
W drugim dniu memoriału spotykamy się na
obiektach sportowych w Dąbrówce Wlkp.
Ten dzień zarezerwowany jest dla weteranów lekkiej atletyki, którzy w ten sposób
pragną oddać hołd Bogdanowi Niemcowi.
1 czerwca (sobota) – GMINNY DZIEŃ DZIECKA
To nasza nowa propozycja skierowana dla
wszystkich dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Dla naszych milusińskich szykujemy wiele wspaniałych atrakcji. W ofercie
programowej znajdzie się coś ciekawego
dla tych najmniejszych i trochę starszych
dzieci. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu przekażemy Państwu w pierwszych dniach maja.
8 czerwca (sobota) – MISTRZOSTWA ZBĄSZYNKA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
Turniej siatkówki plażowej o Mistrzostwo
Zbąszynka skierowany będzie wyłącznie
dla naszych mieszkańców. Zawody będą
miały ciekawą oprawę, a dla uczestników
szykujemy wiele niespodzianek i ciekawe
nagrody. Turniej zostanie rozegrany przy
sztucznym świetle.
22 czerwca (sobota)- MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. ANDRZEJA ŁESZYKA
W tym roku organizatorzy zapraszają do
udziału w turnieju drużyny z rocznika 2004
(9 lat). Zaproszenie tradycyjnie jest również kierowane do klubu sportowego z
partnerskiego Bedum w Holandii, drużyny
piłkarskiej z Berlina oraz klubu piłkarskiego z Norwegii. W roku 2013 odbędzie się
już jedenasta edycja turnieju. Organizatorzy
przygotowują wiele niespodzianek dla zawodników i kibiców.
W przedstawionym planie imprez sportoworekreacyjnych na okres kwiecień – czerwiec
wspominamy tylko o tych wydarzeniach,
które możemy potwierdzić już teraz. Szczegółowe informacje o wszystkich imprezach
sportowych tradycyjne znaleźć można na
naszej stronie internetowej: www.osir.zbaszynek.pl
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POZIOMO

4. Już w czerwcu br. będzie nowa w sali tanecznej Domu
Kultury
6. Czynność urzędowa, którą trzeba wykonać najpóźniej w 30
dniu od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu
8. Poprawi funkcjonalność Centrum Kultury i Folkloru
w Dąbrówce Wlkp.
12. Potoczna nazwa ustawy, która zacznie obowiązywać od 1
lipca br.
14. Miejscowość w Gminie Zbąszynek, która według stanu
mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 liczyła ogółem 283
mieszkańców
16. Nazwisko nowego Starosty Regionu Kozła
17. Miesiąc, w którym zaczną obowiązywać nowe zasady
gospodarowania odpadami?
18. Są jednymi z wielu odpadów zaliczanych do kategorii
„odpadów niebezpiecznych”
19. W jakiej miejscowości z terenu Gminy Zbąszynek powstanie
kompleks sportowo-rekreacyjny w 2013 roku?
20. Nazwa komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zbąszynku

PIONOWO

1. Nazwa jednej z ulic w Zbąszynku, która wkrótce zostanie
wyremontowana
2. Na ile frakcji trzeba będzie sortować odpady w Gminie Zbąszynek
3. Nazwa programu, na podstawie którego powstaje targowisko miejskie
w Zbąszynku?
5. Inwestycja, która usprawni komunikację między gminami Zbąszynek i
Zbąszyń
7. Imię zwyciężczyni samorządowej łamigłówki z poprzedniego numeru
Zbąszyneckiego Kwartalnika
9. Inne określenie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie
miasta i gminy
10. Najwyższa władza Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła?
11. Miejsce, w którym Burmistrz Zbąszynka oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej spotkają się z mieszkańcami Gminy Zbąszynek w dniu 9 kwietnia
br.
13. Nazwisko osoby, której Rada Miejska w Zbąszynka nadała tytuł
honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek w dniu 31.01.2013 r.
15. Imię radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej w Zbąszynku?

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Magia Wigilijnej Nocy”.
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, otrzymała Agata Kolendowicz, która odebrała nagrodę
w towarzystwie siostry Nikoli. Nagroda
ufundowana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura.
Zwyciężczyni krzyżówkowej zabawy
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JAK ZROBIĆ WIELKANOCNE PISANKI?

Wielkanocne Jajo – jest symbolem
życia i odrodzenia. Tradycja pisanek
i dzielenia się święconym jajkiem
sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Pięknie zdobione jaja od wieków zdobią
polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. Nie powinno ich zabraknąć
w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia
i dekorowania jaj zmieniły się, ale
tradycja pozostała.

Pisanki – oklejanki

Tę współczesną metodę zdobienia
pisanek poleca się zwłaszcza dzieciom. Mogą one z barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym
wzorze lub kolorowej samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne elementy,
a potem nakleić je na skorupkę tak,
jak podpowiada im wyobraźnia.

Barwniki z natury

Tak jest najprościej!

Najszybszą metodą barwienia jajek
jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której rozpuszczony został
barwnik. Intensywność koloru zależy od tego ile czasu jajo jest zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki. Warto też pamiętać, że kolor
możemy utrwalić zanurzając jajka w
occie.

Piękne kolory skorupek można uzyskać
stosując naturalne barwniki
roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko
zakwaszony sok z buraka barwi pisankę na różne odcienie różu i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo,
wywar z suchych łusek cebuli – na
wszystkie odcienie ciepłej żółci aż
do rudawego brązu, zaś woda, w
której gotował się szczypiorek lub
świeża zielona trawa – na zielono.

ŚWIĄTECZNE WYPIEKI

Babka drożdżowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 dkg mąki
¾ szklanki mleka,
7dkg drożdży
½ szklanki cukru
5 żółtek,
2 całe jajka,
½ kostki masła extra,
½ szklanki rodzynek,
50g rumu

Wykonanie:
przygotować rozczyn drożdżowy
(mleko, drożdże, 1 łyżka cukru, 1
łyżka mąki) , 5 żółtek i 2 całe jajka wraz z cukrem utrzeć mikserem, ½ szklanki rodzynek zalać
rumem i wymieszać. Do miski
wsypać przesianą mąkę tortową, dodać wyrośnięty rozczyn
drożdżowy, utarte jajka. Wyrobić
ciasto drożdżowe, na końcu dodać rodzynki z rumem. Odstawić ciasto do wyrośnięcia. Następnie wyłożyć ciasto do formy,
odczekać aż wyrośnie i upiec
– temperatura 170 stopni, piec
około 50 min.

Zapraszamy do składania
ofert na zamieszczenie reklam
na łamach Zbąszyneckiego
Kwartalnika.
Wszelkie informacje są do
uzyskania pod numerem
telefonu:

68 384 91 40 wew. 48
lub za pośrednictwem poczty
elekronicznej:

kwartalnik@zbaszynek.pl
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