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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Państwo!
Kończymy pierwsze półrocze 2014 r. Poza filozoficznym stwierdzeniem „jak ten czas szybko leci”,
jest to okazja na pierwszą ocenę
tego, co planowaliśmy, a co zrealizowaliśmy w tym półroczu i co jest
jeszcze możliwe do zrealizowania
do końca roku. Z kilkoma istotnymi
inwestycjami rozpoczętymi w 2013 r.
przeszliśmy na ten rok. Były to:
- budowa ścieżki rowerowej łączącej
Dąbrówkę Wlkp. ze Zbąszynkiemszczęśliwie zakończona terminowo i
już oddana do użytku;
- budowa zbiornika retencyjnego na
wody burzowe na Placu Wolnościsłuszność tej decyzji sprawdzona
podczas majowych opadów;
- utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego pomiędzy tzw. „Domem Norwega” a ul. Poznańską;
- program „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej” realizowany
przez cztery lata, a zakończony w
pierwszym kwartale tego roku;
- realizacja projektu związanego z
doposażeniem pracowni w ZST szczęśliwie zakończony z możliwością egzaminowania tegorocznych
absolwentów.
Ze względu na sprzyjające
warunki atmosferyczne, praktycznie
od stycznia rozpoczęliśmy realizację
tegorocznych zadań, i tak:
- w ramach porządkowania, ratowania sytuacji powodziowych, wykonaliśmy zbiornik i odwodnienie pod
mostami kolejowymi koło cmentarza
- już sprawdzona zasadność rozwiązania podczas majowych opadów;
- w tym samym temacie poprawiliśmy sprawność odwodnienia na
Placu Wolności;
- wykonaliśmy pierwszy krok przy
utwardzaniu tzw. „gasek” czyli odcinek od ul. Klubowej do ul. Wąskiej,
stosując po raz pierwszy technologię z płyt drogowych- zadanie będzie kontynuowane w latach następnych;
- wykonaliśmy chodnik łączący ul.
Kosieczyńską od „DINO” do Centrum
Usług Medycznych - osoby korzystające z usług „Zdrovity”, Domu
Dziennego Pobytu
i Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, uzyskały wygodne
dojście a mieszkańcy ul. Kosieczyńskiej porządek przed domami;
- w Kosieczynie utwardziliśmy
i
uporządkowaliśmy teren przy Wiejskim Domu Kultury - tym samym nie
ma błota przed salą oraz powstały

nowe miejsca parkingowe;
Wlkp., - dwa etapy- za torami i do
- również w Kosieczynie wykona- torów;
liśmy parking przy Szkole Podsta- - budowa łącznika między ul. Piawowej- w ten sposób nauczyciele i stowską i Zbąszyńską w Dąbrówce
rodzice uzyskali miejsca parkingowe Wlkp.;
a gimbus zatoczkę do bezpiecznego - budowa dwóch placów zabawprzewożenia uczniów;
przy ul. Małej w Zbąszynku i za
- w Kręcku wykonaliśmy boisko do szkołą w Dąbrówce Wlkp.;
siatkówki plażowej tzw. „Lubusika”- - ogrodzenie cmentarza w Kręcku;
mam nadzieję, że zostanie uszano- - ostateczne przygotowanie terenu
wany i będzie służył mieszkańcom;
na powiększenie cmentarza w Zbą- na obiektach sportowych została szynku- trwają prace związane z
zebrana ziemia z tzw. górki i uzy- wycinką i usuwaniem drzew;
skaliśmy w ten sposób teren pod - przebudowa węzła sanitarnego w
przyszłe inwestycje na tych obiek- ZST w Zbąszynku, jest to zalecenie
tach.
Sanepidu;
Jesteśmy w trakcie realizacji kilku - modernizacja kotłowni w Szkole
inwestycji i tak:
Podstawowej i Gimnazjum w Zbą- w Rogozińcu odtwarzane są drogi szynku;
po przejściu kanalizacji- jest to poZadania, które wymieniłem i
czątek prac drogowych w tej miej- opisałem to oczywiście te najważscowości;
niejsze i najkosztowniejsze. Nieza- w Kręcku nowa Rada Sołecka z leżnie realizujemy szereg zadań
Panią Sołtys i osobami aktywnymi mniejszych, uzgadnianych z mieszopracowała program odnowy wsi i kańcami - ale też wspólnie realibędzie można zacząć planować od zowanych. Podejmujemy
również
2015r. inwestycje zgodnie z przyję- szereg tematów organizacyjnych,
tym planem odnowy wsi;
chociażby Zbąszynecka Akademia
- w Dąbrówce Wlkp. zakończyliśmy Piłkarska czy Strefa Piłki Siatkowej.
dokumentację na modernizację ul.
Za wsparcie i pomoc w rePoznańskiej i budowę łącznika ul. alizacji tych przedsięwzięć dziękuję
Piastowska - Zbąszyńska;
radnym Rady Miejskiej, pracowni- rozpoczęliśmy realizację inwesty- kom Urzędu Miejskiego, Sołtysom
cji przebudowy ul. Krótkiej i Długiej i Radom Sołeckim, Kierownikom
w Zbąszynku - termin zakończenia jednostek organizacyjnych
gminy,
wrzesień 2014 - prace idą planowo;
mieszkańcom i szeregu bezimien- rozpoczęliśmy realizację II etapu nym osobom wspierającym nasze
Obwodnicy Północnej Zbąszynka - działania. Jeszcze raz sprawdza się
zasada, że „razem można więcej”.
termin realizacji do końca 2014r.;
Dziękuję i zapraszam do
- kończymy przetarg na budowę
bieżni na OSiR, jest to zadanie do współpracy oraz śledzenia bieżązakończenia w 2015r. ale uzyskamy cych informacji zamieszczanych w
bieżnię
spełniającą normy lekko- serwisie internetowym Gminy Zbąszynek oraz comiesięcznych Wiaatletyczne;
- w trakcie wykonywania są doku- domościach ZTVi.
mentacje na budowę ronda na Placu
Z poważaniem
Dworcowym i przebudowę ul. WojWiesław Czyczerski
ska Polskiego,
na rozbudowę
kanalizacji
w
Chlastawie, DąBurmistrz Zbąszynka
brówce Wlkp. i
oraz
Zbąszynku.
Na zaPrzewodniczący Rady Miejskiej
kończenie, zaw Zbąszynku
dania,
które
jeszcze zostaZapraszają mieszkańców Gminy
ną rozpoczęte
i zrealizowane
na spotkanie,
do końca tego
które
odbędzie się
roku:
8 lipca 2014 roku o godzinie 19:00
- przebudowa
ul. Poznańskiej
w Domu Kultury w Zbąszynku
w
Dąbrówce
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Gabriela
Budniak

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.04.2014r. - Zbąszynek, udział w Radzie Pedagogicznej w I Gimnazjum; - Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie zwiększenia punktów dla
chirurgii w ZDROVICIE;
02.04.2014r. - Chlastawa, IKEA Industry, spotkanie
w sprawie budowy II etapu Obwodnicy Północnej Zbąszynka;
03-04.05.2014r. - Urlop;
08.04.2014r. - Kosieczyn, Olimpiada Przedszkolaków; - Zbąszynek, spotkanie w Domu Dziennego
Pobytu; - Dom Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
09.04.2014r. - Zbąszynek, rozpoczęcie Projektu
„Odnaleźć Siebie”; - Rogoziniec, spotkanie z
Dyrektorami Szkół Leśnych z Francji; - Zielona
Góra, spotkanie z Lubuskim Konserwatorem Zabytków;
10.04.2014r. - Zbąszynek, wręczenie stypendiów
i nagród ufundowanych przez byłych mieszkańców Zbąszynka, - Urząd Miejski, udział w
Konwencie Rady Miejskiej; - Zarząd MiejskoGminny OSP;
11.04.2014r. - Świebodzin, Sąd Rejonowy, udział
w rozprawie;
13.04.2014r. - Zielona Góra, Dzień Regionu Kozła;
- Zbąszynek, I otwarty Turniej w Tenisie Stołowym;
15.04.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z mieszkańcami w sprawie budowy myjni samochodowej przy ul. Topolowej; - Urząd Miejski,
spotkanie z Zarządem ZDROVITY w sprawie remontów; - Międzyrzecz, udział w zebraniu sprawozdawczym Banku Spółdzielczego;
16.04.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
17.04.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z Firmą Inter Broker; - udział w uroczystościach z okazji ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa;
18.04.2014r. - Zbąszyń, przekazanie Partnerskiego Baranka dla Gminy Zbąszyń;
24.04.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Nadleśniczym w sprawie wycinki drzew
pod budowę Obwodnicy Północnej - Etap II oraz
rozbudowę cmentarza; - Urząd Miejski, udział w
Sesji Rady Miejskiej;
25.04.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury, wręczenie stypendiów przyznanych maturzystom ZST;
- Szkoła Podstawowa, spotkanie z rodzicami w
sprawie zwiększenia ilości godzin wychowania
fizycznego;
27.04.2014r. - Kosieczyn, udział w X Białym Marszu w intencji Ojca Św. Jana Pawła II;
28.04.2014r. - Kargowa, ocena wniosków w ramach LGD RK; - Świebodzin, spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego;
29.04.2014r. - Zbąszynek, spotkanie z członkami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku; - Zielona Góra,
spotkanie z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej;
01.05.2014r. - Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie,
otwarcie sezonu wędkarskiego;
03.05.2014r. - Zbąszynek, udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
04-05.05.2014r. - Bedum, Holandia, udział w
uroczystościach poświęconych pamięci ofiar II
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Wojny Światowej;
07.05.2014r. - Zbąszynek, spotkanie z Firmą
Oświetleniową; - posiedzenie Zarządu Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej;
08.05.2014r. - Babimost, spotkanie w sprawie
Obwodnicy Regionu Kozła;- Dąbrówka Wlkp.,
zebranie sołeckie;
09.05.2014r. - Zielona Góra, udział w Jubileuszu
XX- lecia Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa; - Zielona Góra; Urząd Marszałkowski, spotkanie z Marszałkiem Bogdanem Nowakiem;
10.05.2014r. - Zbąszynek, Nocny Turniej Piłki Plażowej;
11.05.2014r. - Niemcy, Drewitz, uroczystości z okazji Dnia Matki;
14.05.2014r. - Gorzów Wlkp., LUW, podpisanie
umowy na dofinansowanie budowy Obwodnicy
Północnej Zbąszynka - Etap II; - Niemcy, Peitz,
obchody 21 Dnia Seniora;
15.05.2014r. - Babimost, spotkanie Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła; - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie konsultacyjne z Lubuskim
Konserwatorem Zabytków; - Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
16.05.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
w sprawie koncepcji modernizacji oczyszczalni
ścieków;
19.05.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach Komisji Porządku Publicznego i Praworządności Rady Miejskiej;
20.05.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej; - Kargowa, rozpatrywanie
wniosków LGD RK;
21.05.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w uroczystościach z okazji Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego; - spotkanie w sprawie
dalszej rozbudowy Firmy ZYGUŁA;
22.05.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Benefis
Floriana Wojciechowskiego; - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
23.05.2014r. - Gorzów Wlkp., LUW, spotkanie
konsultacyjne w sprawie przyszłych projektów
drogowych;
24.05.2014r. - Zbąszynek, udział w uroczystościach poświęconych 40-stej rocznicy śmierci
ks. Prałata Jana Palicy;
25.05.2014r. - Zbąszynek, Wybory do Parlamentu Europejskiego;
26.05.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie nagród w krzyżówkowym konkursie
Zbąszyneckiego Kwartalnika; - Kręcko, zebranie
sołeckie;
27.05.2014r. - Dąbrówka Wlkp., uroczystości z okazji Dnia Matki; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem ZDROVITY, - Szkoła Podstawowa,
spotkanie z rodzicami uczniów klas III;
28.05.2014r. - Zielona Góra, podpisanie umów
w Departamencie Infrastruktury;
29.05.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
obradach Sesji Rady Miejskiej; - wyścig kolarski
Bałtyk- Karkonosze Tour;
30.05.2014r. - Zbąszynek, OSiR, otwarcie Memoriału im. B. Niemca; - Urząd Miejski, spotkanie z
Ks. Biskupem Krzysztofem Białasikiem;
31.05.2014r. - Dąbrówka Wlkp., złożenie kwiatów
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na grobie Bogdana Niemca; - Rogoziniec, strzelanie z okazji Dnia Samorządowca;
01.06.2014r. - Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie,
Gminny Dzień Dziecka;
03.06.2014r. - Rogoziniec, zebranie wiejskie;
04.06.2014r. - Nowa Sól, udział w Konwencie
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego;
05.06.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
Konwencie Rady Miejskiej; - ZST, zebranie założycielskie Strefy Piłki Siatkowej;
06.06.2014r. - Zbąszynek, OSiR, otwarcie Turnieju Piłki Nożnej PLK PKP; - zakończenie roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku;
11.06.2014r. - Zielona Góra; Urząd Marszałkowski,
udział w Komisji „Olimp Lubuski”; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
12.06.2014r. - Łagów Lubuski, spotkanie z seniorami Zbąszynek - Peitz;- Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie, II spotkanie konsultacje Projektu
„Ścieżki Zdrowia” finansowane przez PZU;
13.06.2014r. - Radwanów, udział w Konferencji
Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”; - Zbąszynek,
Dom Kultury, przegląd Zespołów Tanecznych RK
„Tańcelebracje”;
14.06.2014r. - Rogoziniec; Ogólnopolski Bieg Leśny Dzik Kus 2014 oraz Festiwal Kultury Leśnej
im. Eugeniusza Kruszelnickiego z okazji Jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych;
15.06.2014r. - Kosieczyn, udział w uroczystościach z okazji 25- lecia Kapłaństwa Ks. Dziekana Zdzisława Przybysza;
17.06.2014r. - Kręcko, zebranie wiejskie w sprawie zatwierdzenia programu odnowy;
18.06.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z Dyrektorami Szkól i ZOK w sprawie reorganizacji bibliotek; - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
20.06.2014r. - Dąbrówka Wlkp., złożenie kwiatów na grobie Wincentego Mazura; - Dąbrówka
Wlkp., Turniej Skata im. Wincentego Mazura;
21.06.2014r. - Zbąszynek, złożenie kwiatów na
grobie Andrzeja Łeszyka; - OSiR, XII Memoriał
im. Andrzeja Łeszyka,- Dąbrówka Wlkp., Noc
Świętojańska; - zakończenie projektów: Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz
Budowa Ścieżki Rowerowej
Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.;
23-24.06.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, ćwiczenia w ramach OC i Zarządzania Kryzysowego;
24.06.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Bal Gimnazjalny:
25.06.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
26.06.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Sesja
Absolutoryjna;- Rogoziniec, udział w uroczystościach pogrzebowych Mieczysława Deca;
27.06.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie organizacji dożynek w Kręcku;Zielona Góra, odbiór nagrody „Olimp Lubuski”;
30.06.2014r. - Babimost, zakończenie projektu
„Wzmacnianie Linii Energetycznych przez ENEA”,
- Dąbrówka Wlkp., Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Działania RK;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.04.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
08.04.2014r. - Zbąszynek, Dom Dziennego
Pobytu – spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych; - Zbąszynek, Rodzinny Ogród
Działkowy – Komisja Rewizyjna oraz zarząd
ROD w spr. zmian w ustawie o ogrodach
działkowych; Zbąszynek, ZOK – spotkanie
Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego
Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
09.04.2014r. - Zbąszynek, „Bar pod Semaforem” – inauguracja projektu systemowego pn. „Odnaleźć siebie”, organizator: OPS
Zbąszynek; - Rogoziniec, Zespół Szkół Leśnych – spotkanie z organem prowadzącym,
przedstawicielami Ministerstwa Środowiska
oraz przedstawicielami szkół z Francji;
10.04.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Konwent Rady Miejskiej; - Zbąszynek, ZOK
– wieczór artystyczny pn. „Otwarte oczy”, organizator: Fundacja „Spieszmy się”;
11.04.2014r. - Kórnik, zebranie sprawozdawcze okręgu poznańskiego ZKBS RP
12.04.2014r. - Świebodzin, akcja zbiórki krwi
na rzecz dzieci pn. „Motoserce”.
15.04.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– dyżur; - Świebodzin, Starostwo Powiatowe
– wyjazd w sprawie pozwolenia na budowę
(Kościół w Chlastawie);
16.04.2014r. - Świebodzin, j.w.; - Zbąszynek,
Urząd Miejski - wspólne posiedzenie Komisji
Stałych Rady;
17.04.2014r. - Zbąszynek, Święto stanu kapłańskiego – złożenie życzeń proboszczom
z terenu Gminy Zbąszynek;
23.04.2014r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny – złożenie życzeń imieninowych Ks. Proboszczowi;
24.04.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski - sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
25.04.2014r. - Zbąszynek, ZOK – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych ZST
Zbąszynek;
26.04.2014r. - Zbąszynek, Rodzinny Ogród
Działkowy – walne zebranie sprawozdawcze
delegatów ROD;
28.04.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski –
spotkanie z członkami zarządu Koła PZW
w Zbąszynku w sprawie objęcia patronatem
Rady Miejskiej zawodów wędkarskich;
01.05.2014r. - Zbąszynek, XXI Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zbąszynku; - Chlastawa, Jeziorko
Koźlarskie – zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Zbąszynka;
03.05.2014r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny
– Msza Św. w intencji Ojczyzny; - Tarnowo
Podgórne, zjazd delegatów ZKBS RP; - Zbąszyń, spotkanie strzelców i członków Klubu Sokół Gminy Zbąszyń;
06.05.2014r. - Chlastawa, Jeziorko Koźlarskie
– „wspólne grillowanie” – spotkanie seniorów ZUTW, DDP oraz młodych osób z niepełnosprawnością będących uczestnikami
projektu systemowego pn.”Odnaleźć siebie”
– aktywna integracja w OPS Zbąszynek w
roku 2014. W spotkaniu uczestniczyli również
goście z partnerskiej Gminy Zbąszyń, organizator: OPS Zbąszynek; - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej – dyżur;
07.05.2014r. - Zbąszynek, SZUK – „Dzień Komunalnika”;
10.05.2014r. - Świebodzin, „Pchli Targ” – organizator: Stowarzyszenie Nasza Wieś;
11.05.2014r. - Włoszakowice, uroczystości z
okazji 20-lecia strzelców;
15.05.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Konwent Rady Miejskiej;

19.05.2014r. - Dąbrówka Wlkp., siedziba OSP,
wyjazdowa Komisja Porządku Publicznego
i Praworządności;
20.05.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Komisja Oświaty i Pomocy Społecznej;
21.05.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Komisja Gospodarki i Budżetu; - Zbąszynek, Urząd Miejski – spotkanie z jubilatami
z okazji „Złotych Godów”; - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej – dyżur;
22.05.2014r. - Zbąszynek, ZOK – Benefis Floriana Wojciechowskiego;
24.05.2014r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny
i cmentarz - obchody 40-lecia śmierci Ks.
Prałata Jana Palicy z inicjatywy Samorządu
Gryfina;
25.05.2014r. - Strzyżewo, Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku; Zbąszynek, wybory do
Parlamentu Europejskiego;
26.05.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski –
ogłoszenie wyników krzyżówki Zbąszyneckiego Kwartalnika;
27.05.2014r. - Zbąszynek, Dzień Samorządu
Terytorialnego, Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – Komisja Rewizyjna, analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2013 rok;
29.05.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku; - Zbąszynek, Międzynarodowy Wyścig Kolarski
„Bałtyk – Karkonosze Tour”, Zbąszynek, ZOK
– Dzień Działacza Kultury;
30.05.2014r. - Zbąszynek, OSiR – XVIII Memoriał im. B. Niemca; Zbąszynek, Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem” – festyn
rodzinny;
31.05.2014r. - Dąbrówka Wlkp., XVIII Memoriał
im. B. Niemca; - Rogoziniec, Ogród Strzelecki
– Turniej Strzelecki z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego;
01.06.2014r. - Gołańcz, spotkanie samorządów szczebla gminnego, powiatowego,
wojewódzkiego oraz strzelców okręgu poznańskiego ZKBS RP z okazji 20 -lecia KBS
Gołańcz;
03.06.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
05.06.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
06.06.2014r. - Zbąszynek, ZUTW – zakończenie roku akademickiego, - Rogoziniec, Ogród
Strzelecki - spotkanie z kierownictwem Ikea
Industry;
07.06.2014r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki –
Turniej Strzelecki o godność Króla Zielonoświątkowego
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11.06.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
12.06.2014r. - Łagów, spotkanie klubów: Klub
Seniora „Pogodna Jesień” i Klubu Seniora z
Peitz;
13.06.2014r. - Zbąszynek, ZOK – konkurs Zespołów Tanecznych Regionu Kozła pn. „Tańcelebracje”
14.06.2014r. - Bad Muskau, XXII Święto Strzelców;
15.06.2014r. - Kosieczyn, Jubileusz 25 – lecia
kapłaństwa Ks. Kan. Zdzisława Przybysza,
dziekana proboszcza parafii w Kosieczynie;
17.06.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – Komisja Rewizyjna;- Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
19.06.2014r. - Zbąszynek, uroczystości Bożego Ciała;
21.06.2014r. - Zbąszynek, XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. A. Łeszyka; - Rokitno, Jubileusz 25-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej; Dąbrówka Wlkp., spotkanie z okazji zakończenia
projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wraz z otwarciem ścieżki rowerowej (podsumowanie prowadzonych inwestycji); - Dąbrówka Wlkp., Biesiada Nocy
Świętojańskiej;
23.06.2014r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki –
spotkanie z uczniami i nauczycielami Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku z okazji początku lata;
24.06.2014r. - Zbąszynek, ZOK – zakończenie
roku 6 latków z Niepublicznego przedszkola
„Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku; - Zbąszynek, ZOK – sala taneczna, Bal Gimnazjalny
25.06.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski –
komisja konkursowa dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego;
26.06.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej, udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Zbąszynka; - Rogoziniec, kościół parafialny – pogrzeb śp. Mieczysława
Deca – Zasłużonego dla Gminy Zbąszynek;
28.06.2014r. - Witkowo, poświęcenie sztandaru Strzelców Okręgu Poznańskiego;
29.06.2014r. - Rogoziniec, festyn rodzinny
KGW Dąbrówka Wlkp.
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Darmowe podręczniki – zmiany w
oświacie na rok szkolny 2014/2015
W dniu 18 czerwca br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o
systemie oświaty, tzw. zmiany podręcznikowe. Jako pierwsi darmowe
podręczniki otrzymają w nadchodzącym roku szkolnym uczniowie
klas I szkół podstawowych. „Celem
zmian jest zapewnienie uczniom
objętym obowiązkiem szkolnym – tj.
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów – dostępu do bezpłatnych
podręczników i innych materiałów
edukacyjnych. Po wejściu w życie
zmian podręczniki – z punktu widzenia rodziców - będą darmowe”
– powiedziała Joanna Kluzik – Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej.
Reforma
podręcznikowa
będzie
wprowadzana
etapami,
zgodnie
z nowelizacją we wrześniu 2014 r.
darmowe podręczniki otrzymają
uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za
dwa lata - uczniowie klas III. Dodatkowo w 2014 r. na każdego ucznia
pierwszej klasy z budżetu państwa
zostanie przeznaczona dotacja na
zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów
ćwiczeniowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej już zleciło drukowanie elementarza, który powinien
trafić do uczniów na początku nowego roku szkolnego. Ewentualny poślizg w przypadku klas I nie
powinien zakłócić pracy szkoły, ze
względu na fakt, że jest to czas
adaptacji uczniów w szkole do nowych warunków, nieco innych niż
w przedszkolu. Będzie to też czas

na naukę poprzez zabawę. A szkoły
podstawowe w naszej gminie zostały odpowiednio przygotowane na
przyjęcie klas I, a w tym roku po
raz pierwszy obowiązkowo uczniów
sześcioletnich.
Darmowe podręczniki „Nasz elementarz”, które otrzymają uczniowie
będą własnością gminy, która przekaże je do szkół podstawowych.
Podręcznik będzie służył trzem
rocznikom klas pierwszych. Szkoły
od roku 2014/2015 będą wypożyczać
uczniom elementarz na rok szkolny,
potem uczniowie będą go zwracać
do szkoły, które określą swoje wewnętrzne zasady wypożyczania i
rozliczania się z elementarza. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi
rodziców i opiekunów o dbałość o
stan elementarza. Aby bez znisz-

czeń mógł być wykorzystany w
następnych latach przez kolejnych
uczniów. Natomiast podręcznik do
nauki języka obcego i inne materiały
edukacyjne (ćwiczenia) będą każdemu uczniowi służyły na rok szkolny
(bez ich zwracania).
Ustawa zakłada, że będzie etapowość wprowadzania darmowego
podręcznika, tzn. że w przyszłym
roku szkolnym 2015/2016 nowy
darmowy
elementarz
otrzymają
uczniowie klas drugich, uczniowie
klas pierwszych będą korzystać z
elementarza z poprzedniego roku
dla klas I. Ponadto uczniowie klas
I i II oraz IV szkoły podstawowej i
kl I gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki do języka obcego i
ćwiczenia. Kolejne etapy będą również rozłożone w czasie aż do roku
szkolnego 2016/2017.
Zakładana reforma ma odciążyć wydatki rodziców na podręczniki i inne
materiały edukacyjne. W ustawie
jest nowy zapis, że wyboru podręczników pozostałych poza elementarzem, nie będzie dokonywał nauczyciel, lecz zespół nauczycieli, którzy
muszą dojść do porozumienia. A
wybrane podręczniki będą obowiązywały przez co najmniej trzy lata
szkolne.
Warto, aby każdy rodzic sześcio- i
siedmiolatka samodzielnie zapoznał
się z publikacją, a potem być może
pokazał swojemu dziecku. Pierwsza
część podręcznika dostępna jest do
pobrania na stronie: http://www.naszelementarz.men.gov.pl/

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Od dnia 16 czerwca wszedł
w życie rządowy program dla rodzin
wielodzietnych jako odpowiedź na jeden z postulatów środowiska rodzin
wielodzietnych, które domagały się
wprowadzenia realnej polityki rodzinnej w naszym kraju. Program przewiduje wydanie Karty i przypisanie do
niej uprawnień.
Z Karty mogą korzystać członkowie
rodziny wielodzietnej, czyli rodzice z
co najmniej trojgiem dzieci, które są
na ich utrzymaniu do ukończenia 18
roku życia lub do 25 roku życia, jeśli
dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, lub też bez ograniczeń
wiekowych - w przypadku dzieci legi-
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tymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Wnioski o wydanie Karty będzie można składać do Burmistrza Zbąszynka
(druki do pobrania w Urzędzie biuro
nr 12 i w Biurze Obsługi na parterze
lub na stronie http://www.mpips.gov.
pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje). Obecnie
nie wiadomo jeszcze, jakie konkretnie zniżki będą przysługiwać właścicielom Kart. Resort pracy deklaruje,
że wkrótce na stronie rodzina.gov.pl
opublikuje aktualizowaną na bieżąco
listę miejsc, w których przysługują
ulgi. MPiPS informuje, że chodzi m.in.
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o tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy
komunikacją publiczną, a nawet całe
wakacje.
Miejsca, w których przysługują zniżki,
oznaczone mają być specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki, należy w punkcie zakupu biletu wstępu
okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym
czasie, czyli w tym celu nie trzeba
być całą rodziną w jednym miejscu.
Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny
będą imienne, ale bez zdjęć. Będzie
można je otrzymać w terminie ok. 2-3
tygodni od chwili złożenia wniosku.
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RADA MIEJSKA W ZBĄSZYNKU UDZIELIŁA
ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI ZBĄSZYNKA
Absolutorium [łac.] oznacza
akt
organu
przedstawicielskiego
uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu
wykonawczego za prawidłową. W
Polsce sejm co roku wypowiada się
w sprawie udzielenia absolutorium
Radzie Ministrów oceniając wykonanie przez nią ustawy budżetowej.
Absolutorium występuje też w systemie samorządu terytorialnego na
wszystkich jego szczeblach. Rady
gmin, miast i powiatów oraz sejmiki
województw co roku udzielają absolutorium zarządom.
W aktualnym stanie prawnym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie w terminie
do 31 marca następnego roku. Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na
jego temat.
W pierwszej kolejności sprawozdanie przedłożone Radzie Miejskiej
rozpatrywane jest przez Komisję Rewizyjną, która zgodnie z art. 18a ust.
3 ustawy o samorządzie gminnym

opiniuje wykonanie budżetu oraz
występuje z wnioskiem do Rady
Miejskiej w sprawie udzielenia lub
nieudzielania absolutorium Burmistrzowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej
podlega dodatkowo zaopiniowaniu
przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Następnie sprawozdanie z wykonania budżetu za dany rok rozpatrują
pozostałe Komisje Stałe Rady Miejskiej, a tym samym cała Rada na
sesji absolutoryjnej, która powinna
odbyć się w terminie do 30 czerwca.
Podczas sesji absolutoryjnej Rada
Miejska zapoznaje się z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o
tym wniosku. Uchwałę w sprawie
absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. W przypadku
Rady Miejskiej w Zbąszynku większość ta wynosi 8 głosów.
W sytuacji kiedy Rada Miejska nie
udzieli absolutorium Burmistrzowi
zastosowanie mają przepisy art. 28a

Nowy przetarg na odbiór
śmieci – rozstrzygnięty
W związku z wygaśnięciem
umowy na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy
Zbąszynek z firmą Veolia, od 1 lipca
2014 r. usługę tę będzie wykonywać
firma LS-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Szałwiowej 34A/2, 62-064
Plewiska. Firma została wyłoniona
w przetargu, który został zakończony podpisaniem umowy w dniu
23.06.2014 r. Umowa została zawarta
na okres trzech lat do 30.06.2017r. dla
mieszkańców gminy nie powoduje
to większych zmian. Firma LS-PLUS
dokona wymiany pojemników oraz
dostarczy mieszkańcom harmonogramy odbioru odpadów. Opłaty za
odbiór odpadów, sposób wnoszenia
opłat oraz ich terminy pozostają bez
zmian. Osoby, które nie otrzymały
pojemnika lub otrzymały pojemnik
mniejszy niż posiadały wcześniej
proszone są o zgłaszanie tego faktu

do Samorządowego Zakładu Usług
Komunalnych w Zbąszynku. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub
telefonicznie pod numerem tel. 68
3849465 wew. 22. Zbiórka selektywna prowadzona będzie w dotychczasowy sposób tzn.: papier, szkło,
tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne będą zbierane bezpośrednio od mieszkańców w systemie
workowym
zgodnie
z
harmonogramem.
Pozostałe frakcje odpadów komunalnych
zbieranych w sposób
selektywny
dostarczamy we własnym
zakresie do punktów
ich przyjmowania: w
aptekach prowadzona
jest zbiórka przeterminowanych leków, przy
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ustawy o samorządzie gminnym
mówiące o konieczności podjęcia
inicjatywy przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza.
Niniejsza procedura była tematem wiodącym tegorocznej sesji
Rady Miejskiej w Zbąszynku, która
odbyła się w dniu 26 czerwca 2014
r. Tego dnia radni Rady Miejskiej w
Zbąszynku podjęli dwie najważniejsze z punktu widzenia samorządu
uchwały tj. Uchwałę Nr XLII/35/2014
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok oraz Uchwałę Nr XLII/36/2014 w sprawie absolutorium. Podjęcie niniejszych uchwał
przez Radę Miejską oznacza zaakceptowanie sprawozdania z wykonania budżetu zarówno pod kątem
poprawności rachunkowej, rzetelności jak i kompletności przedstawionych
danych, jak również
wyraża pozytywną ocenę z finansowego wykonania budżetu Gminy
Zbąszynek za 2013 rok.

Jarosław
Mikołajczyk

Urzędzie Miejskim ustawione są pojemniki do zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD, pojemnik na zużyte
świetlówki oraz kontener na odpady wielkogabarytowe.
Na terenie
oczyszczalni ścieków przyjmowany
jest od mieszkańców Gminy gruz
pochodzący z remontów mieszkań,
pomieszczeń gospodarczych.
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Wybory – zmiany w geografii wyborczej
Za nami pierwsze w tym roku
wybory. 25 maja wybieraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego.
Tradycyjnie frekwencja w tych wybo-

Obecnie, na niespełna pięć miesięcy
przed kolejnymi wyborami, niniejszym
artykułem rozpoczynamy informowanie Państwa o wprowadzonych zmia-

tabela nr 1
Numer
obwodu
głosowania

Siedziba
obwodowej
komisji
wyborczej

Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)

nach w tzw. geografii wyborczej na
terenie naszej Gminy. Naszym zamiarem jest aby możliwie każdy mieszkaniec Zbąszynka uzyskał informację
o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla jego miejsca zamieszkania.

Zgodnie z zapisami Kodeksu
wyborczego najbliższe wybory samorządowe do rad gmin i miast odbywać
1
się będą w tzw. jednomandatowych
okręgach wyborczych. W Zbąszynku
miasto ZBĄSZYNEK ulice: Bydgoska; Gdańska; Poznańska; Wolsztyńska; Wrocławska; Krakowska;
Gimnazjum
Warszawska; Czarna Droga; Ekspedycja Towarowa; Kolejowa; Koszarowa; PCK; Zbąszyńska;
Plac Wolności w
mamy dziewięć, a na terenie gminy
2
Zielonogórska; Kasprowicza; Kilińskiego; Klubowa; Plac Wolności; Szeroka; Wąska
Zbąszynku
sześć jednomandatowych okręgów
wyborczych.
miasto: ZBĄSZYNEK ulice: Bolesława Prusa; Czesława Miłosza; Długa Nr od 29 do 42, Nr 43A, Nr 44A,
Szkoła
B, C, D, Nr 46; Długa Nr 43; Długa Nr 45A, B, C, D; Elizy Orzeszkowej; Henryka Sienkiewicza; Marii
Podstawowa
Granice okręgów numer 1 do 3 (ta3
Dąbrowskiej; Marii Konopnickiej; Sportowa; Topolowa Nr od 1 do 20; 22, 24 A, B, C i 26; Topolowa Nr
ul. Sportowa w
bela NR 2) pokrywają się z granicami
21A, B, C, D, Nr 23A, B, C, D, Nr 25A, B, C, D; Władysława Reymonta
Zbąszynku
obwodu głosowania numer 1 (tabela
miejscowości: Dąbrówka Wielkopolska, Rogoziniec
Centrum Kultury
przysiółki: Boleń, Depot, Samsonki
i Folkloru
NR 1).
4
ul. Piastowska
Dąbrówka Wlkp.
Granice okręgów numer 4 do 6 (tabela
NR 2) pokrywają się z granicami obmiejscowości: Chlastawa, Kosieczyn, Kręcko
Sala Wiejska
5
przysiółki: Kręcka Winnica, Nowy Gościniec, Stradzewo
ul. Główna
wodu numer 2 (tabela NR 1).
Kosieczyn
Granice okręgów numer 7 do 9 (tabela
NR 2) pokrywają się
tabela nr 2
z granicami obwodu
Liczba
Numer
numer 3 (tabela NR
wybieranych
rach nie była zbyt wysoka.
okręgu
Granice okręgu
radnych
1).
Na terenie Gminy Zbąszynek
Granice okręgów nuuprawnionych do głosowania
miasto ZBĄSZYNEK, ulice:
mer
10 do 12 (tabela
1
Wojska
Polskiego
Nr
od
1
do
31B;
Długa
Nr
od
4
do
28;
Kupiecka;
1
było 6668 osób, wyborcom
Targowa; Bolesława Chrobrego
NR 2) pokrywają się
wydano 1288 kart do głosomiasto ZBĄSZYNEK, ulice:
z granicami obwodu
2
1
wania, frekwencja wyborcza
Wojska Polskiego Nr 31C do 71A; Krótka; Mała
numer 4 (tabela NR 1).
wyniosła 19,32 %. Więcej inmiasto ZBĄSZYNEK, ulice:
Granice okręgów nuAkacjowa; Jana Pawła II; Kosieczyńska; Kościelna; Lipowa;
formacji o wynikach wybo3
Ogrodowa; Okrężna; św. Piotra i Pawła; Plac Dworcowy; Platanowa;
1
mer 13 do 15 (tabela
rów na stronie internetowej:
Prymasa Wyszyńskiego; Rynek; Zaułek Kościelny;
NR 2) pokrywają się
osada: Bronikowo
http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/
z granicami obwodu
miejscowości:
Dąbrówka
Wielkopolska,
Rogoziniec
wyniki/gminy/view/080806
4
1
przysiółki: Boleń, Depot, Samsonki
numer 5 (tabela NR 1).
miasto: ZBĄSZYNEK ulice: Wojska Polskiego Nr od 1 do 31B; Wojska Polskiego Nr od 31C
do 71A; Długa Nr od 4 do 28; Kupiecka; Targowa; Bolesława Chrobrego; Krótka; Mała;
Akacjowa; Jana Pawła II; Kosieczyńska; Kościelna; Lipowa; Ogrodowa; Okrężna; św. Piotra
i Pawła; Plac Dworcowy; Platanowa; Prymasa Wyszyńskiego; Rynek; Zaułek Kościelny;
osada: Bronikowo

W Wyborach do Parlamentu Europejskiego praktycznie przećwiczyliśmy podział
Gminy na nowe obwody wyborcze. Po raz pierwszy głosowaliśmy łącznie w pięciu
lokalach wyborczych. Największe zmiany miały miejsce w Zbąszynku, gdzie do
dyspozycji mieszkańców były
trzy obwodowe komisje wyborcze. Wszystkie lokale miały swoją siedzibę w zupełnie
nowych miejscach. Pomimo
szeregu zabiegów informacyjnych w postaci obwieszczeń Burmistrza Zbąszynka
na słupach ogłoszeniowych i
tablicach ogłoszeń, informacji zamieszczanej na stronie
biuletynu informacji publicznej, informacji w telewizji kablowej oraz w Zbąszyneckiej
Telewizji Internetowej, wielu
mieszkańców nie wiedziało o
wprowadzonych zmianach.

8

Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Długa w
Zbąszynku

5

miasto ZBĄSZYNEK, ulice:
Czarna Droga; Ekspedycja Towarowa; Kolejowa; Koszarowa; PCK;
Zbąszyńska; Zielonogórska;

1

6

miasto ZBĄSZYNEK, ulice:
Kasprowicza; Kilińskiego;
Wąska

Szeroka;

1

7

miasto ZBĄSZYNEK, ulice:
Bolesława Prusa; Czesława Miłosza; Długa Nr 43; Elizy
Orzeszkowej; Henryka Sienkiewicza; Marii Dąbrowskiej; Marii
Konopnickiej; Sportowa; Topolowa Numery od 1 do 20, 22, 24 A,
B, C i 26; Władysława Reymonta

1

8

miasto ZBĄSZYNEK, ulice:
Długa Nr od 29 do 42, Nr 43A, Nr 44A, B, C, D, Nr 46

1

9

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Topolowa Nr 21A, B, C, D, Nr 23A, B, C,
D, Nr 25A, B, C, D, Długa Nr 45A, B, C, D

1

10

miejscowość DĄBRÓWKA WLKP., ulice:
Dworcowa, Mała, Piastowska, Poznańska, Zbąszyńska
przysiółek: Boleń

1

11

miejscowość DĄBRÓWKA WLKP., ulice:
Chlastawska, Główna, Trzcielska, Polna
przysiółek Samsonki

1

12

miejscowość ROGOZINIEC
przysiółek Depot

1

13

miejscowość KOSIECZYN, ulice:
Główna od nr 1 do nr 76, Mała, Okrężna, Polna, Zamkowa
przysiółek Nowy Gościniec

1

14

miejscowość KOSIECZYN, ulice:
Główna od nr 77 do nr 95, Osiedle Słoneczne, Podgórna
miejscowość CHLASTAWA

1

15

miejscowość: KRĘCKO
przysiółki: Kręcka Winnica, Stradzewo

1

Klubowa;

www.zbaszynek.pl

Plac

Wolności;

Ww. podział Gminy
Zbąszynek na okręgi
i obwody głosowania został przyjęty
przez
Radę
Miejską w Zbąszynku
w dniu 4 czerwca
2012 roku, uchwałą
Nr
XIX/34/2012
i XIX/35/2012.
W razie jakichkolwiek
wątpliwości,
odnośnie przedstawionych
informacji proszę o
kontakt telefoniczny:
68/384 91 40 wew.
48 bądź e-mailowy:
sekretarz@zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Jarosław
Mikołajczyk

Dofinansowanie na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków
W dniu 27 czerwca 2013r.
Rada Miejska w Zbąszynku przyjęła uchwałę XXXI/45/2013 w sprawie
ustalenia zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Zgodnie z uchwałą o dotacje
mogą się ubiegać właściciele posesji zlokalizowanych na terenach, na
których nie została wybudowana
zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej,

a także jej budowa nie jest przewidziana w przyszłości. Dotyczy
to przysiółków: Stradzewo, Kręcka Winnica, Nowy Gościniec, Depot,
Boleń oraz Samsonki. Wysokość
udzielonej dotacji może wynieść w
przypadku budynku mieszkalnego
jednorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż
3.000,00 zł, w przypadku budynku
wielorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż

Korzystanie ze ścieżek
rowerowych
Na terenie miasta i gminy
Zbąszynek oddano do użytku kolejny odcinek nowej ścieżki rowerowej.
Zasady korzystania ze ścieżek rowerowych określa Kodeks Drogowy,
którego zapisów winniśmy wszyscy
przestrzegać. Stosowanie się do nich
pozwoli nam wszystkim bezpiecznie
z nich korzystać. Niestety do Urzędu
Miejskiego wpływa coraz więcej skarg
i uwag dotyczących nienależytego zachowania się na ścieżkach, zarówno
przez rowerzystów, jak również tzw.

„rolkarzy” i pieszych. Jak wynika z tych
uwag nie wszyscy stosują się do przepisów ruchu drogowego i ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to między
innymi ustępowania sobie wzajemnie
miejsca. Rowerzyści często jeżdżą parami obok siebie, rolkarze słuchając
poprzez słuchawki muzyki nie słyszą
sygnałów dźwiękowych nadawanych
przez rowerzystów, a piesi zatrzymują
się w grupach i prowadząc dyskusje
blokują drogę innym. Szanujmy się i
bądźmy zawsze uprzejmi dla innych

3.000,00 zł na każdy lokal. Wnioski
będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do wyczerpania
środków przeznaczonych na ten
cel w danym roku. Więcej szczegółów dla osób zainteresowanych
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Referacie Infrastruktury
Technicznej.

Stanisław
Jakimczuk

użytkowników ścieżek rowerowych,
a wszyscy będziemy czuli się bezpieczni. Niech każdy z nas zachowuje
się odpowiedzialnie gdyż na ścieżkach równie łatwo o wypadek jak na
drodze. Życzymy wszystkim miłego i
bezpiecznego spędzenia czasu wolnego na naszych ścieżkach.

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
O G Ł A S Z A
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
WRAZ Z UDZIAŁEM W PRAWIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA grUNTU
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 3 położony w
Zbąszynku przy ul. Gdańskiej nr 6. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 76,60 m2. Do
lokalu przynależy piwnica o pow. 15,30 m2. Lokal mieszkalny sprzedaje się wraz z udziałem w prawie
wieczystego użytkowania gruntu. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku w skład którego wchodzi 8
lokali mieszkalnych, położony jest na I piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki
i przedpokoju. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne i
piecowe i instalację gazową. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
Udział nabywcy we współwłasności budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących
współwłasność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 174/1000.
Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na
działce geodezyjnej
nr 61/1 o pow. 241 m2, KW ZG1S/00027993/1 /Świebodzin/.
Cena wywoławcza wynosi 134 127,00 zł. Na cenę tę składa się: wartość lokalu mieszkalnego
132 286,00 zł i wartość udziału w działce gruntu 1 841,00 zł.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku w dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 10:00
sala nr 25. Wysokość wadium wynosi - 25 000,00 zł
Dodatkowe
informacje
dotyczące
przetargu
można
uzyskać
w
Urzędzie
Miejskim
w Zbąszynku - biuro nr 23, tel. 68 384 91 40 wew. 34 lub 37, lub na stronie www.bip.zbaszynek.pl,
ogłoszenia, przetargi.

www.zbaszynek.pl
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Magdalena
Tomaszewska

INFORMACJE

olimp lubuski dla gminy zbąszynek
W dniu 27 czerwca br. w
Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze odbyła się
uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której
wręczono „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,
„Lubuskie Laury Oświaty”, „Olimpy
Lubuskie” oraz wyróżnienia w rankingu „Lubuski Lider e-Usług”. Wśród
wyróżnionych znalazła się również
Gmina Zbąszynek, która otrzymała Wyróżnienie Główne Honorowego Wyróżnienia „Olimp Lubuski” za
wkład finansowy w rozwój sportu w
2013 roku. Wyróżnienie odebrał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Gmina Zbąszynek w 2013 roku wydatkowała ogółem na rozwój sportu kwotę 832.276,05 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca

daje kwotę 99,83 zł. Natomiast na
inwestycje z dziedziny sportu przeznaczono 474.222,22 zł, co w przeli-

czeniu na jednego mieszkańca daje
kwotę 56,88 zł.

Magdalena
Tomaszewska

WYDARZENIA

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Gminy

Uczestnicy spotkania z Burmistrzem

W dniu 8 kwietnia br. w
Zbąszyneckim Domu Kultury, odbyło
się spotkanie Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Mazura z mieszkańcami Gminy.
Burmistrz Zbąszynka zapoznał ze-

10

branych z zadaniami inwestycyjnoremontowymi rozpoczętymi i zaplanowanymi do realizacji w 2014 roku;
wymienił takie zadania jak:
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp.,
- budowa placu zabaw na ul. Długiej

www.zbaszynek.pl

w Zbąszynku,
- przebudowa chodnika na odcinku
łączącym ul. Bydgoską z ul. Wolsztyńską w Zbąszynku,
- budowa bieżni na stadionie w Zbąszynku,
- budowa parkingu przy sali wiejskiej i Szkole Podstawowej w Kosieczynie,
- poszerzenie chodnika na ul. Kosieczyńskiej w Zbąszynku.
Również w tym punkcie spotkania
Burmistrz Wiesław Czyczerski omówił szczegółowo przebudowę ul.
Krótkiej w Zbąszynku oraz budowę
dwóch rond przy północnej obwodnicy Zbąszynka.
Przewodniczący Rady Jan Mazur poinformował jakimi tematami zajmowała się Rada Miejska w Zbąszynku
w ciągu ostatniego kwartału br.
W dalszej części spotkania głos
oddano mieszkańcom. Każdy z zainteresowanych mógł spytać o interesujące go kwestie. Pytania dotyczyły głównie spraw związanych
z porządkiem i bezpieczeństwem
w Gminie Zbąszynek oraz dalszych
koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Ewa
Omelczuk

Uroczyste otwarcie pracowni
w ZST w Zbąszynku
W dniu 31 marca br., w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni specjalistycznych po
modernizacji przeprowadzonej na
przełomie miesiąca lutego i marca br. W wydarzeniu uczestniczył
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, jako przedstawiciel organu
prowadzącego Szkołę. Pracownie
specjalistyczne zmodernizowane zostały dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz dzięki przychylności Gminy Zbąszynek.
Poziom dofinansowania wyniósł 85
%, a całkowita wartość projektu to
ok. 700 tys. zł. Dzięki realizacji projektu „Wyposażenie i modernizacja
pracowni specjalistycznych Zespołu
Szkół Technicznych w Zbąszynku –
elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy” doposażono i zmodernizowano pracownię
mechatroniczną, elektryczną oraz
architektury krajobrazu. Uczniowie,

dzięki pozyskanemu dofinansowaniu,
będą kształcić się zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej
oraz będą mogli lepiej przygotować
się do czekającego ich egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie.
Pracownia mechatroniczna doposażona została w 7 stanowisk dydaktycznych z zakresu pneumatyki
i hydrauliki, elektropneumatyki oraz
sterowników PLC, jak również w niezbędne zestawy narzędzi. Pracownia elektryczna doposażona została
w 9 stanowisk dydaktycznych z zakresu maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych, aparaturę kontrolnopomiarową i płytę montażową, jak
również w niezbędne zestawy na-

rzędzi. Natomiast pracownia architektury krajobrazu w 11 stanowisk
dydaktycznych do opracowania dokumentacji (deski kreślarskie i stoły)
oraz w sprzęt i narzędzia ogrodnicze (kosiarki, kosy spalinowe, grabie, sekatory, opryskiwacze etc.)
Ponadto każda z pracowni doposażona została w tablicę interaktywną
z rzutnikiem multimedialnym.
Realizacja projektu przyczyniła się
również do uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej Szkoły oraz umożliwiła
uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje
w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik oraz technik architektury krajobrazu.

Symbole narodowe miast partnerskich
W dniu 02 maja br. Gmina
Zbąszynek realizowała projekt pn.
„Symbole narodowe miast partnerskich”. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, impreza odbyła
się w sali tanecznej Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury.
Przy wejściu goście mogli podziwiać
wystawy artystyczne. Pierwsza z
nich przedstawiała historię i znaczenie symboli narodowych Gminy Zbąszynek i miasta Peitz. Każdy mógł
poznać historię powstania herbu,
flagi czy hejnału Zbąszynka, zapoznając się także z bogatą historią
miasta partnerskiego. Kolejna wystawa prezentowała umiejętności modelarskie dzieci i młodzieży z Gminy
Zbąszynek. Dodatkowo swoje prace
wystawili artyści aktywnie działający przy Zbąszyneckim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku.
W części oficjalnej Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski powitał zaproszonych gości z Peitz oraz
grupę reprezentującą Gminę Zbąszynek. Następnie odbyło się spotkanie
grupy roboczej, podczas którego
omówiono kierunki dalszej współpracy. Po obiedzie przyszedł czas na
wspólną zabawę.
Prowadzący imprezę, Paweł Zdano-

wicz, przeprowadził konkurs historyczny z wiedzy o miastach partnerskich. Dodatkowo Marion Hirche
opowiedziała o Peitz. W dalszej kolejności na scenie zaprezentował się
PEPE S. - muzyk z miasta partnerskiego Peitz. Dla wszystkich uczestników projektu
i zgromadzonej publiczności wystąpiły
zespoły taneczne: Muchomorek,Słoneczny Blask,
Tęcza,
Just
Dance i Bang.
Zaśpiewały wokalistki ze Studia
Piosenki. Dla
fanów ciężkiego rocka,
zagrał zespół
„Alkoholica“, który prezentował covery zespołu Metallica.
Niewątpliwie jedną z
ciekawszych propozycji była Gala Śląskich
Szlagierów, którą poprowadził
Grzegorz

www.zbaszynek.pl

Bernadetta
Utrata

Stasiak - instruktor nauki jazdy w
programie TVN oraz Alojz ze Świętej
Wojny. Na scenie zaśpiewali również: Jacek Kierok i Kola&Jula (artyści z TVS). Po gromkich brawach
przyszedł czas na wspólną zabawę
z DJ Marki.

Grupa taneczna w trakcie występu
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Magdalena
Tomaszewska

WYDARZENIA

Partnerski Baranek w prezencie dla Gminy Zbąszyń
W dniu 18 kwietnia br., Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski przekazał Gminie Zbąszyń białego
baranka o imieniu „Buforek”. Sympatycznego, nowego mieszkańca wraz
ze świadectwem jego dojrzałości, w
imieniu Gminy Zbąszyń przyjął pod
opiekę Burmistrz Zbąszynia Tomasz
Kurasiński.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
otrzymaliśmy w prezencie od Gminy Zbąszyń kozę „O-błędna”, która
obecnie ma się dobrze i przebywa
na wyspie Jeziorka Koźlarskiego.
Mamy nadzieję, że nasi partnerzy
ze Zbąszynia należycie zadbają o
nowego mieszkańca zza Obry i zapewnią mu dogodny start w dorosłe
życie.

Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
W dniu 11 kwietnia br. odbył
się etap gminny Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym dla szkół podstawowych klas 4-6 oraz gimnazjów. Po
raz pierwszy gminny etap turnieju
został rozegrany w Szkole Podstawowej w Zbąszynku.
Turniej przeprowadzono pod patronatem Dyrektora Szkoły, Małgorzaty Czaczyk; przy udziale insp. Straży Miejskiej w Zbąszynku, Leszka
Bochniaka; funkcjonariusza ruchu
drogowego KPP w Świebodzinie asp.
Patryka Szaraty oraz przy zaangażowaniu opiekunów i wychowawców
szkół z terenu Gminy Zbąszynek.

Ideą turnieju było propagowanie
znajomości przepisów ruchu drogowego. Turniej pogłębił umiejętności
uczestników z zakresu prawa o ruchu drogowym, udzielania pomocy
przedmedycznej oraz dał możliwość
wyrobienia właściwych nawyków i
zachowań. Nabyta wiedza z pewnością ułatwi zdobycie pierwszego
prawa jazdy kat. AM.
Klasyfikacja turnieju:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa w
Zbąszynku
I miejsce - Prążyński Marcel
II miejsce - Kaczmarek Jakub
III miejsce - Mielniczuk Adam

Leszek
Bochniak

2 miejsce – Szkoła Podstawowa w
Dąbrówce Wlkp.
I miejsce - Kociołek Marcin
II miejsce - Muszyński Marcin
III miejsce - Grygus Natalia
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w
Kosieczynie
I miejsce - Maciejewska Elżbieta
II miejsce - Marciniec Weronika
III miejsce - Kaczmarek Marta
Spośród reprezentantów I Gimnazjum najlepsi okazali się:
I miejsce – Spodynek Julia
II miejsce – Pielichowski Bartosz
III miejsce – Stechliński Kacper.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego. Szczególne podziękowania za przygotowanie
uczniów i przeprowadzenie etapów
szkolnych konkursu kierujemy do
opiekunów drużyn Jarosława Prążyńskiego, Edwarda Utraty, Sławomira Matysika i Michała Łysiaka.

Oficjalne rozpoczęcie Turnieju BRD
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Wizyta w partnerskiej gminie Bedum
W dniach od 4 do 6 maja br.
delegacja Gminy Zbąszynek z Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim
na czele wzięła udział w uroczystościach upamiętniających ofiary II
Wojny Światowej, które odbyły się
w partnerskiej Gminie Bedum w Holandii.
Wizyta miała charakter roboczy,
przedstawiciele
delegacji
złożyli
kwiaty z okazji 69-rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. W ramach
wizyty odbyło się także spotkanie
grup roboczych, w którym udział
wzięli przedstawiciele delegacji z
Urzędu w Peitz, Gminy Zbąszynek
oraz Gminy Bedum. W trakcie spotkania omówiono dalsze kierunki
współpracy na 2014 rok.

Przedstawiciele delegacji z Peitz, Zbąszynka i Bedum

Uroczyście w Drewitz
W ramach współpracy Gminy Zbąszynek z niemieckim Urzędem Peitz, na płaszczyźnie kulturowej, współpracują również Zespół
Śpiewaczy Dąbrowszczanka i Chór z
miejscowości Drewitz, położonej w
Gminie Peitz. Zespoły od wielu lat
uświetniają swoimi występami lokalne imprezy muzyczne jak również
występują gościnnie u partnerów z
zagranicy.

W dniu 11 maja br. w Niemczech
obchodzony był Muttertag (Dzień
Matki). Z tej okazji Heinz Schwietzer, sołtys Drewitz a zarazem kierownik chóru, zaprosił zespół śpiewaczy Dąbrowszczanka na koncert.
Wraz z zespołem do Drewitz przyjechała także reprezentacja z Gminy
Zbąszynek w osobach Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego oraz Dyrektora Zbąszyneckiego

Dzień Seniora w Peitz
W dniu 14 maja br. w partnerskim mieście Peitz odbyły się
uroczyste obchody 21. Dnia Seniora.
Spotkanie pn. „Warsztaty gimnastyczne dla seniorów” zgromadziło
seniorów ze Zbąszyneckiego Klubu
„Pogodna Jesień” oraz niemieckiego
„Senior Klub”. W spotkaniu w charakterze gościa honorowego uczestniczył także Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski.
Seniorzy z Peitz przygotowali dla
swoich gości wiele atrakcji. Była
możliwość zwiedzenia Muzeum Hutnictwa i Rybołówstwa, w trakcie której seniorzy poznali żelazne tradycje
związane z miastem Peitz. Następnie odbyły się zajęcia gimnastyczne,

Malwina
Kubicka

Ośrodka Kultury Malwiny Kubickiej.
Impreza odbyła się przy wiekowym
kościółku. Na scenie zaprezentowały się oba zespoły oraz uczniowie
szkoły muzycznej. Podczas imprezy
każdy mógł skosztować przepysznych wypieków cukierniczych oraz
innych wykwintnych potraw. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej
atmosferze.

Malwina
Kubicka

które sprawiły wiele
radości, jednocześnie
integrując
seniorów
z obu miast partnerskich. W dalszej kolejności wystąpiła polska grupa taneczna
„Tęcza”,
prezentując
trzy barwne układy
taneczne. Występ zakończył się owacjami
na stojąco. Ponadto
gospodarze uświetnili
spotkanie występem
lokalnego śpiewaka.
Uczestnicy spotkania Dnia Seniora w Peitz
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Jubileusz Złotych Godów
W dniu 21 maja 2014 r. w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku po
raz kolejny zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 50lecia pożycia małżeńskiego.
Na uroczystość przybyło 10 par małżeńskich:
Pelagia
i
Czesław
Halaszowie
(Zbąszynek)
Marianna
i
Feliks
Jokielowie
(Dąbrówka Wlkp.)
Zdzisława i Włodzimierz Kłosowie
(Depot)

Józefa
i
Włodzimierz
Kwaśni
(Zbąszynek)
Stanisława
i
Adam
Łysiakowie
(Zbąszynek)
Elli
i
Joachim
Piątyszkowie
(Dąbrówka Wlkp.)
Danuta i Józef Pukowie (Kosieczyn)
Aniela
i
Zdzisław
Solarkowie
(Zbąszynek)
Janina
i
Wacław
Szymańscy
(Zbąszynek)
Halina
i
Zygmunt
Tomiakowie
(Chlastawa)

Uroczystego odznaczenia medalami
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
dokonał Burmistrz Wiesław Czyczerski. Życzenia i kwiaty składali
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec-Kromska oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej –
Jan Mazur. Spotkanie przebiegało
w atmosferze wspomnień i zostało
uwiecznione na wspólnej fotografii.
Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, uśmiechu oraz doczekania kolejnych jubileuszy.

Jubilaci na wspólnej fotografii

Benefis Dziadka Florka

Dziadek Florek
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W dniu 22 maja br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbył
się Benefis Floriana Wojciechowskiego „Dziadka Florka” z okazji Jego
90-tych Urodzin.
Uroczystość rozpoczęto monologiem
pt. „Oglądam się za siebie” w wykonaniu Jubilata.
W dalszej części spotkania, na scenie zaprezentowali się lokalni artyści. W trakcie koncertu wyświetlano
także filmy dokumentujące życie i
twórczość Floriana Wojciechowskiego jak również przedstawiano bogatą sylwetkę Jubilata od dnia urodzenia do czasów współczesnych.
Uroczystość była nie tylko okazją
do uczczenia 90-tej rocznicy urodzin
Pana Floriana, ale także do świętowania 80-lat działalności w harcerstwie.
Dziadek Florek podczas
spotkania miał na sobie mundur

www.zbaszynek.pl
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harcerski wraz z odznaczeniami. Z
tej okazji na scenie zaprezentowali się harcerze należący do Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku. Jubilat przyjął życzenia od Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Mazura, Dyrektora ZOK Malwiny
Kubickiej i wielu innych gości. Dziadek Florek nie skrywając wzruszenia podziękował wszystkim za przybycie i organizację przedsięwzięcia.
Po utworzeniu harcerskiego kręgu,
w sali kameralnej czekał duży tort i
szampan. Po hucznym odśpiewaniu
„Sto lat”, przy dźwiękach gitary śpiewano harcerskie piosenki.
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Pamięć o śp. ks. Prałacie Janie Palicy
W dniu 24 maja br. z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota
Polska Koło w Gryfinie odbyły się
uroczystości
poświęcone
40-stej
rocznicy śmierci ks. Prałata Jana Palicy.
Z tej okazji w Kościele Parafialnym
w Zbąszynku odbyła się msza św.,
której przewodniczył ks. Prałat Bronisław Kozłowski z Gryfina w koncelebrze ks. Proboszcza Jerzego
Kordiaka i wikariusza ks. Damiana
Kołodzieja z Parafii w Zbąszynku.
W Eucharystii udział wzięli m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Jan Mazur,
włodarze miasta i powiatu Gryfina
oraz członkowie Stowarzyszenia
Wspólnota Polska Koło w Gryfinie.
Zwieńczeniem
uroczystości
było
złożenie kwiatów, zapalenie zniczy
i umieszczenie tablicy pamiątkowej
na pomniku ks. Prałata na cmentarzu w Zbąszynku, w miejscu Jego
wiecznego spoczynku.
Postać księdza Jana Palicy, pierwszego proboszcza Gryfina w latach
1945 – 1955, jest dla Gryfinian nie-

zwykle ważna, ponieważ
to Jemu w udziale przypadło urządzenie od podstaw
polskiego kościoła katolickiego na gryfińskiej ziemi.
Ostatni etap swojej długoletniej posługi kapłańskiej
poświęcił również Parafii
Zbąszynek, w której przez
10 lat (1958-1968) był proboszczem a następnie w
wieku 73 lat przeszedł na
zasłużoną emeryturę. Zmarł
25 kwietnia 1974 roku. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył ksiądz
biskup Paweł Socha, odbyły się w Zbąszynku.
Pielgrzymka mieszkańców
Gryfina do Zbąszynka była
uhonorowaniem zasług Ks.
Prałata Jana Palicy. Kolejną
oddolną inicjatywą mieszkańców będzie nadanie
Jego imieniem ronda na
wjeździe do Gryfina.
Ks. Prałat Jan Palica

XXII Wyścig kolarski Bałtyk Karkonosze – Tour
W dniu 29 maja br. w Zbąszynku, odbył się XXII Wyścig Kolarski „Bałtyk-Karkonosze Tour”. Trasa
tegorocznego wyścigu obejmowała
swym zasięgiem Gminy Zbąszynek,
Zbąszyń, Nowy Tomyśl oraz Babimost. Ponadto wydarzenie obfitowało w szereg różnorodnych atrakcji, w
tym m.in.: rowerową pętlę dla przedszkolaków, rekreacyjny przejazd dla

tych, którzy nienawidzą się ścigać
oraz amatorski sprint czasowy dla
mieszkańców Gminy Zbąszynek.
Wyścig zakończył się wygraną Mateusza Nowaczka z z grupy Sante
- BSA Ziemia Brzeska, który jako
pierwszy przejechał linię mety w
piątym etapie wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour. Na drugim miejscu
znalazł się Niemiec, Christoper Hat z

Memoriał LA im. Bogdana Niemca
W dniach 30-31 maja br. odbył się osiemnasty Memoriał LA im.
Bogdana Niemca. Zawody rozpoczęto od zapalenia znicza. W piątek
zapalali go Wiktoria Enenkiel i Kamil Kowalczyk, a w sobotę Jan Znamirowski z zawodnikami UKS Junior
Zbąszynek. Sobotni ogień rozpalono
na cmentarzu, przy grobie Bogdana
Niemca, a następnie grupa sportowców pobiegła z nim na obiekty sportowe w Dąbrówce Wlkp. Kwiaty na
gróbie Bogdana Niemca złożyli Bur-

mistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur, Kierownik OSiR w Zbąszynku
Marcin Minta oraz rodzina Bogdana
Niemca.
Tradycyjnie, pierwszego dnia w zawodach wzięli udział uczniowie, w
dniu następnym - weterani. Zmagania sportowe uczniów odbyły się na
obiektach sportowych w Zbąszynku;
uczniowie walczyli w konkurencjach
rzutowych, biegowych i sztafecie
4x100 m. Konkurencje weteranów ro-
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Bernadetta
Utrata

MLP Team - Bergstrasse, a na ostatnim miejscu podium uplasował się
Kamil Zieliński z grupy Mexller II.
Jak co roku sportowa rywalizacja
wzbudziła duże zainteresowanie
wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek, którzy kibicowali uczestnikom
do ostatniej minuty emocjonującego
wyścigu.

Magdalena
Tomaszewska

zegrano na obiektach sportowych w
Dąbrówce Wlkp. Weterani walczyli
w czterech konkurencjach rzutowych, a trzy najlepsze wyniki klasyfikowano do trójboju rzutowego. Do
Dąbrówki Wlkp. przyjechało 27 mężczyzn i 6 kobiet. Każdy uczestnik
otrzymał koszulkę Sportowy Zbąszynek. Trójbój rzutowy w kategorii
kobiet wygrała Irena Baranowska z
Poznania, a wśród mężczyzn Czesław Roszczak z Pogorzeli.
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Gminny Dzień Dziecka

Zabawy i konkurencje nad „Jeziorkiem Koźlarskim”

Tak przywitano lato
Sobota, 21 czerwca br. obfitowała w wiele wydarzeń zarówno
sportowych, jak i kulturalnych. Miłośnicy sportu mogli uczestniczyć
w XII Międzynarodowym Turnieju
Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka,
który rozegrał się na obiektach
sportowych w Zbąszynku, a także
na obiektach sportowych w Dąbrówce Wlkp.
Przed
rozegraniem
turnieju
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur, Kierownik
OSiR-u w Zbąszynku Marcin Minta
wraz z delegacją UKS Junior
Zbąszynek złożyli kwiaty i znicz
na grobie śp. Andrzeja Łeszyka.
W
zawodach
wystartowało

dwanaście drużyn, w tym ekipa z
Drewitz (Niemcy). W zawodach grali
chłopcy urodzeni w 2003 roku oraz
młodsi. Turniej wygrała drużyna Dąb
Przybyszów.
Tego samego dnia miłośnicy folkloru mieli okazję pobiesiadować podczas Nocy Świętojańskiej w Dąbrówce
Wlkp. Tegoroczny, magiczny wieczór
przesilenia letniego odbył się pod nazwą „Na Ludową Nutę”. Tradycyjnym
zwyczajem, przed oficjalnym otwarciem imprezy Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski wraz z delegacją
złożył wiązanki kwiatów i zapalono
znicze na grobie śp. Tomasza Spychały - długoletniego kierownika Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski w towarzystwie Sołtysa Piotra Kociołka
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Po raz kolejny okazało się,
że Jeziorko Koźlarskie jest uniwersalnym miejscem rekreacji. Dobrze
spędzają tam czas zarówno dorośli,
jak i dzieci. W dniu 1 czerwca, po raz
pierwszy z okazji Dnia Dziecka odbył
się tam piknik rodzinny, połączony
ze sportową rywalizacją.
Organizatorem pikniku był Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Liczba uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Z
informacji jakie dotarły do nas okazało się, że wszyscy, a zwłaszcza
najmłodsi bawili się świetnie. Cieszymy się bardzo, że mamy takie
miejsce i obiecujemy, że będziemy
je wykorzystywać tak często, jak to
możliwe.

Magdalena
Tomaszewska

Dąbrówce Wlkp.
Część artystyczna odbyła się na scenie amfiteatru w parku za pałacem.
Zaproszonych gości i publiczność
przywitał Burmistrz Zbąszynka wraz
z sołtysem Dąbrówki Wlkp. Piotrem
Kociołkiem. Imprezę prowadzili Dominika Ratajczak oraz Wojciech Wittke. Na scenie zaprezentowały się
zespoły i artyści, a wśród nich: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im.
Tomasza Spychały - grupa dziecięca,
Zespół Pieśni i Tańca Koziołki Przyprostyńskie, Zespół Pieśni i Tańca
Gorzowiacy, Jan Prządka i Mali Muzycy Ludowi, oraz Zespoły Śpiewacze tj: „Dąbrowszczanka” z Dąbrówki
Wlkp. „Błękit” z Ołoboku, „Harmonia”
ze Zbąszynka, „Kargowiacy” z Kargowy, „Osoria” ze Szczańca, „Gemischter Chor Drewitz” z Niemiec.
Tradycyjnie też wystąpiły Dąbrowieckie Klakoty rozbawiając zgromadzoną publiczność do łez. By
zadość uczynić świętojańskim tradycjom, podczas wieczoru wybrano
również najpiękniejsze wianki. W
tym roku najlepsze wianki wykonali:
Przedszkole Niepubliczne z Dąbrówki Wlkp., Chór z Drewitz i Osoria ze
Szczańca. Tuż po zapadnięciu zmroku, korowód wyruszył w stronę stawu, gdzie rozpoczęło się puszczanie
wianków. Wieczór zakończył się widowiskowym pokazem „światło-woda” oraz zabawą taneczną.
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Parking przy SZkole Podstawowej
i Sali wiejskiej w Kosieczynie
W maju i czerwcu wykonano w Kosieczynie dwie inwestycje.
Pierwsza to zagospodarowano plac
na zapleczu sali wiejskiej w Kosieczynie. Powstał parking dla samochodów osobowych, chodnik i
klomb na kwiaty. Wcześniej w większości nieutwardzony teren zyskał
nawierzchnię z kostki betonowej i
płyt ażurowych. Praktycznie równolegle prowadzone były prace przy
budowie parkingu przy szkole podstawowej. Tam parking powstał przy
drodze gruntowej na terenie działki
Parking przy sali wiejskiej

szkolnej. W miejscu po zlikwidowanym żywopłocie powstało kilkanaście miejsc parkingowych i chodnik. Nowy parking bardzo poprawia
bezpieczeństwo dowozów szkolnych i porządkuje sprawę parkowania w okolicach szkoły.
Jego budowa była w pełni uzasadniona. Oprócz
szkoły znajduje się tam również przedszkole i
obiekt „Orlika”. Wykonawcą robót w obu przypadkach była firma Hydro-Friz z Glinna koło
Nowego Tomyśla. Wartość prac wyniosła 80 tys.
zł.
Parking przy Szkole Podstawowej

Hubert
Cichy

Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka-Etap II
Rozpoczęto roboty przy budowie drugiego odcinka obwodnicy
miasta tzw. „Północnej Obwodnicy
Zbąszynka – etap II”. Wykonawcą jest
BRUBET Ryszard Winnicki z Międzyrzecza. Termin zakończenia zadania
30 listopad br. Wartość inwestycji to
prawie 3,5 mln zł. Inwestycja będzie
dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój w wysokości 1,7 mln
zł, to jest 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu powstanie
1,2 km nowej drogi (obwodnica oraz
odcinki zmodernizowane i dojazdy).
Początek drogi, za wiaduktem kolejowym ul. PCK i dalej w kierunku
drogi wojewódzkiej nr 302 w Chlastawie. W ramach projektu wykonana zostanie również ścieżka rowerowa o długości 1 km oraz rondo
na wysokości Jeziorka Koźlarskiego.

Realizacja będzie niosła za sobą
również pewne utrudnienia w ruchu.
Zamknięty zostanie odcinek drogi od
wiaduktu do jeziorka. Ruch tranzytowy od strony Dąbrówki do zakładu
Ikea będzie się odbywał przez Zbąszyń i Nądnię. Obecnie zakończono
prace przy wycince drzew i usunięto

korzenie. Rozpoczynają się roboty
ziemne i likwidacja kolizji z siecią
gazową i energetyczną. Nadzór inwestorski nad wykonawstwem sprawuje Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński z Zielonej
Góry.

Rozpoczęcie prac na obwodnicy
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Przebudowa ulicy KrótkiEj
i Długiej w Zbąszynku

Skrzyżowanie ulic Krótkiej i Długiej

Na przełomie maja i czerwca br. rozpoczęto inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104108F (ulicy Krótkiej) i drogi
gminnej nr 104103F (ulicy Długiej) w
Zbąszynku. Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„PACHOLAK” z Bobowicka. Inwestycja ta jest inwestycją specyficzną i w trakcie jej trwania mieszkańcy mogą napotykać na pewne
utrudnienia, których niestety nie
można wyeliminować całkowicie.
Prace prowadzone są terminowo.
Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że po jej zakończeniu wszyscy zapomnimy o chwilowych
utrudnieniach i będziemy się cieszyć przebudowaną drogą, która
znacznie poprawi bezpieczeństwo
i estetykę tej części miasta.
Hubert
Cichy

Ścieżka rowerowa Zbąszynek – Dąbrówka WLKp.
26 maja br. dokonano odbioru końcowego wybudowanego odcinka ścieżki rowerowej w kierunku
Dąbrówki Wlkp., wzdłuż drogi powiatowej. Jest to już kolejny odcinek
ścieżki rowerowej na terenie miasta
i gminy Zbąszynek. Jesteśmy przekonani, że budowane ścieżki rowero-

we, na które dzięki staraniom uzyskujemy dofinansowanie, przyczynią się
nie tylko do poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, ale również zmobilizują nasze społeczeństwo do jeszcze aktywniejszego spędzania czasu
wolnego, a co za tym idzie poprawę
zdrowia i samopoczucia. Już pierwsze

dni po oddaniu do użytkowania
tego odcinka ścieżki rowerowej
pokazały, że jest ona bardzo potrzebna. Codziennie w różnych godzinach można zobaczyć jak nasi
mieszkańcy aktywnie spędzają
czas. Cieszy fakt, że kolejna inwestycja drogowa jest inwestycją
trafioną.

Nowa ścieżka rowerowa Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.

18

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Tadeusz
Czyż

ROZBUDOWA CMENTARZA w ZBĄSZYNKU
Obecny cmentarz założony
w latach 1923 - 1926 ma już ponad
90 lat
i powierzchnia grzebalna
cmentarza zmniejsza się co roku.
Rocznie na cmentarzu w Zbąszynku
dokonuje się około 60 pochówków.
Podjęto działania do jego powiększenia na przyległej działce przejętej
od Lasów Państwowych. Na działce
o pow. 0,50 ha nastąpił już wyrąb
lasu, a po uporządkowaniu terenu i
jego wyrównaniu zostanie ogrodzony. Trwają obecnie prace projektowe
w celu urządzenia cmentarza, zaprojektowane alejki zostaną połączone z układem alejek istniejącego
cmentarza, zostanie również zaprojektowana ściana do umieszczania
urn z prochami zmarłych. W otoczeniu cmentarza nowego od strony
zachodniej zostaną zaprojektowane
nowe miejsca parkingowe dla samochodów. Planowany termin oddania
cmentarza do użytku II kw. 2015r.

Cmentarz parafialny w Zbąszynku

Joanna
Kwaśna

oficjalne Zakończenie realizacji
projektów inwestycyjnych
W dniu 21.06.2014r. w Dąbrówce Wlkp. oficjalnie zakończono
realizację 2 projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, tj. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Zbaszynek-projekt
wsparcia” oraz „Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek-Dąbrówka Wlkp.”.
W uroczystym otwarciu udział wzięli
m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Józef Giemza, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, Sołtysi
Grażyna Znamirowska-Szwarc, Maria
Dobry, Barbara Dzioch, Piotr Kociołek, Krzysztof Kurylonek, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Andrzej Budych, ks. Stanisław
Stefańczyk, ks. Mieczysław Pająk,
Przedstawiciel FIRMY PPHU PACHOLAK Agnieszka Babicz, Przedstawiciele FIRMY PROTECH Leszek Guś,
Bartosz Guś.
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Zbaszynek-projekt wsparcia”

został
zrealizowany w ramach
Działania 321 Podstawowe
usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej
PROW 2007-2013.
Wartość projektu to
2,4 mln zł. z czego
1,3 mln zł. pochodzi ze środków UE.
W ramach projektu
powstało
12,65 km kanalizacji
sanitarnej tłocznej oraz
Goście zaproszeni na uroczystość zakończenia projektów
0,94 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tość projektu to 556 tys.zł. z czego
miejscowościach Kręcko, Dąbrówka 143 tys.zł. pochodzi ze środków UE.
W ramach projektu wykonano 2,4 km
Wlkp. i Rogoziniec.
Projekt pn. „Budowa ścieżki rowero- ścieżki rowerowej łączącej miejscowej Zbąszynek-Dąbrówka Wlkp.” zo- wości Zbąszynek i Dąbrówka Wlkp.
stał zrealizowany w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju w zakresie operacji
odpowiadającej
warunkom
przyznania pomocy w ramach
działania Odnowa i rozwój
wsi PROW 2007-2013. War-
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OŚWIATA

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Koniec czerwca to tradycyjnie zakończenie roku szkolnego.
Jest to również czas podsumowania
wyników w nauce i osiągnięć sportowych w roku szkolnym. W dniu
27 czerwca 2014 r. we wszystkich
szkołach naszej gminy odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Uczniowie w tym
dniu odebrali świadectwa szkolne i
przywitali wakacje.
W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych. Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski zaszczycił swą obecnością uroczystość w Szkole Podstawowej w Zbąszynku i w Szkole Podstawowej w Kosieczynie. Zastępca
Burmistrza Jan Makarewicz był na
uroczystości w I Gimnazjum w Zbąszynku. W Szkole Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp. była Barbara Stasik Kierownik Referatu Oświaty. Na
uroczystość przybyli również rodzice
uczniów.
Dyrektorzy szkół podziękowali kadrze pedagogicznej i uczniom za
trud pracy w minionym roku szkolnym. Podczas uroczystości nagrodami uhonorowano uczniów, którzy
uzyskali najlepsze oceny w nauce
i sporcie. Burmistrz pogratulował
wszystkim nagrodzonym uczniom i
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stypendium
otrzymali
Camilla Piwonski i Daniel
Kański.
Bardzo serdecznie gratulujemy.
Pozostałymi nagrodami
książkowymi
uhonorowano uczniów:
W I Gimnazjum w Zbąszynku: Camilla Piwonski,
Agnieszka
Ginter,
Izabella Piechaczek, Patryk Krakowian, Szymon
Wieczorek i Nikola Papierska.
W
Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.:
Natalia Grygus, Marcin
Muszyński,
Małgorzata
Hołyńska, Roksana Kotkowiak.
W Szkole Podstawowej
w Kosieczynie: Weronika
Marciniec, Elżbieta Maciejewska, Marta Kaczmarek, Kamila Suwiczak.
W
Szkole
Podstawowej w Zbąszynku: Adam
Mielniczuk, Mikołaj Zienkowicz, Weronika Miebs,
Uczniowie nagrodzeni przez Burmistrza Zbąszynka
Maciej Pers.
Wszystkim
sportowcom uzyskanych wyników i nagrodzonym uczniom złożono graosiągnięć, a rodzicom nagrodzonych tulacje i podziękowania.
uczniów podziękował za wsparcie i Uczniowie usłyszeli życzenia pogodwytrwałość w dążeniu do celu swo- nych i bezpiecznych wakacji i kilka
ich pociech. Nauczycielom podzię- przestróg, by po dwóch miesiącach
kował za trud i wysiłek włożony w swobody zdrowym i wypoczętym
wychowanie swoich podopiecznych. zasiąść w ławach szkolnych w noCorocznym zwyczajem dla absol- wym roku. Pamiętajmy, że niestety
wentów szkół, którzy osiągnęli za- nie wszystkie miejsca, w których
chowanie wzorowe i bardzo dobre bawią się dzieci są bezpiecznym
oraz byli laureatami lub finalistami co miejscem do zabawy i spędzania
najmniej wojewódzkich konkursów wolnego czasu. Rodzice nie zaprzedmiotowych i olimpiad sporto- wsze są w stanie skontrolować jak
wych Burmistrz przyznał specjalne dziecko spędza czas poza domem.
nagrody, które zostały wręczone Dzieci podczas zabaw zapominają
podczas uroczystości. Dodatkowo o zachowaniu podstawowych zasad
w Gimnazjum uczeń, który uzyskał bezpieczeństwa. Przykład nas donajwyższy wynik na świadectwie rosłych, nauczycieli oraz rodziców
zakończenia szkoły otrzymał jedno- jest najlepszym sposobem uczenia
razowe stypendium pieniężne. Po- naszych pociech właściwego prazachowania.
Dziecko
dobne stypendia wcześniej otrzyma- widłowego
li na zakończenie roku maturzyści z naśladuje dorosłych. To my dorośli,
Zespołu Szkół Technicznych w Zbą- nauczyciele i rodzice powinniśmy
szynku. W I Gimnazjum w Zbąszyn- wystrzegać się wszelkich błędów,
ku stypendium za najlepsze wyni- brawury, lekceważenia przepisów
ki uzyskała absolwentka Adrianna itp. gdyż jesteśmy obserwowani nieGórawska. Niespodziewanie w tym ustannie przez dziecko, które przyjroku pojawił się nowy sponsor, który muje nasze postępowanie za normę
ufundował jednorazowe stypendium i naśladuje nas. Zdrowie, życie i bezza osiągnięcia w nauce języka an- pieczeństwo dzieci jest najwyższą
gielskiego dla uczniów I Gimnazjum. wartością, o którą powinniśmy się
Fundatorem stypendium była rodzi- troszczyć wszyscy!!!
na Monk ze Stanów Zjednoczonych,
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szkoła podstawowa w zbąszynku

Małgorzata
Czaczyk

ECHO KOŃCOWOROCZNE Z SP ZBĄSZYNEK
Ostatnie miesiące roku szkolnego to okres niezwykle wytężonej
pracy oraz bogaty w różnorodne wydarzenia w życiu szkolnym i pozaszkolnym. Oto kilka przykładów osiągnięć uczniów naszej szkoły.
•
W dniu 10 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Gościkowie odbył się V Powiatowy Konkurs
Wiedzy Biblijnej „Biblista Junior”. Tematem konkursu była Ewangelia św.
Mateusza. Po bardzo emocjonującej
rywalizacji I miejsce zajął reprezentant naszej szkoły Adam Mielniczuk.
Uczniów do konkursu przygotowała
pani Halina Grina. Gratulujemy uczestnikom.
•
11 kwietna odbył się etap
gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla
szkół podstawowych klas 4-6 oraz
gimnazjów. Po raz pierwszy gminny etap turnieju został rozegrany w
Szkole Podstawowej w Zbąszynku.
(wiecej informacji na stronie 12).
•
Nasi uczniowie reprezentowali szkołę po raz kolejny z sukcesem w Lubuskim Konkursie Recytatorskim w Świebodzinie. Juliusz
Friedrich zakwalifikował się do finału,
a wyróżnienie otrzymały Alicja Kalińska, Aleksandra Jundziłł i Karolina
Chybin.
•
W ostatnich dniach kwietnia
obchodziliśmy Święto Ziemi i Ekologii
pod hasłem „Zmieniaj nawyki - nie
klimat”. Ideą obchodów było kształtowanie postaw związanych z właściwym korzystaniem ze środowiska
przyrodniczego. Podczas obchodów
uczniowie klasy IVB przygotowali inscenizację ekologiczną „Ratujmy
Ziemię”, a klasa VIA zaakcentowała
znaczenie zdrowia „Witaminowa rodzinka”. W czasie uroczystych obchodów podsumowano szkolny konkurs
plastyczny o zdrowiu „Dbajmy o zdrowie”. Nad programem czuwała pani
Elżbieta Kostrzewa. W tych dniach
uczniowie z klas trzecich zwrócili
uwagę swoich kolegów na konieczność ochrony środowiska, prezentując sztukę
pt. ,,Jak nauczyliśmy
Jędrka szanować przyrodę”. Dużym
aplauzem cieszyły się prezentowane
przez dzieci
doświadczenia przyrodnicze, będące odzwierciedleniem
działań siły natury.
•
Przedstawiciele szkół z Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna i Zbąszynka spotkali się w naszej szkole na
Gminnej Olimpiadzie Zdrowia. Tematyka tegorocznych zmagań oscylowała wokół czterech żywiołów: ziemi,
wody, ognia i powietrza. Na wstępie
grupa uczniów z kl. V i VI poprzez

muzykę, taniec i śpiew przybliżyła uczestnikom potęgę i symbolikę
żywiołów. Wiele emocji wzbudziły
zadania konkursowe, wsparte doświadczeniami przyrodniczymi. Dużą
atrakcją było badanie pojemności
płuc spirometrem, czy prelekcja pani
pielęgniarki dotycząca poparzeń. Na
zakończenie uczniowie przygotowywali owocowe desery, co wymagało kulinarnej wprawy i wyobraźni.
Ostatecznie I miejsce w zmaganiach
zajęła drużyna z Dąbrówki Wlkp., na
II miejscu uplasowali się uczniowie
ze Zbąszynka, a na III z Kosieczyna.
Nad całością imprezy czuwały: M.
Drosik i V. Kostera.
•
Nasi młodzi siatkarze dzielnie
walczyli w finale wojewódzkim, który
odbył się w niedzielę 27.04.14. w Sulechowie. Po ciężkich bojach wywalczyli awans do finału Mistrzostw Polski drużyn klubowych „Kinder+Sport”.
To już czwarty rocznik z naszej szkoły, któremu udało się awansować do
grona najlepszych drużyn w kraju.
Pokonaliśmy między innymi drużyny
z Gorzowa Wlkp., Międzyrzecza, Nowej Soli, Sulechowa i Gubina. Ulegliśmy jedynie aktualnym wicemistrzom
Polski ze Wschowy(21:19) oraz drużynie gospodarzy z SP-3 Sulechów, po
kontrowersyjnych decyzjach sędziego. Finały Mistrzostw Polski odbędą
się w naszym województwie (Drzonków, koło Zielonej Góry) w dniach 3-6
lipca.
•
Podczas XIV Festiwalu Kultury Regionalnej Nowe Kramsko 2014,
nagrodzono laureatów VII Poetyckiego Konkursu Złota Kwyrla. Tegoroczną laureatką jest uczennica naszej
szkoły - Kornelia Smogur, która zdobyła I miejsce za wiersz „Życie”.
•
Prestiżowym sukcesem zakończył się udział naszego ucznia
Marcela Prążyńskego w Finale Wojewódzkim Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki ProArte 2014. Wśród
39 uczestników finału, reprezentujących wszystkie lubuskie powiaty
Marcel decyzją jury został jednym z
trzech najwyżej ocenionych wykonawców i zdobył tytuł laureata tegoż festiwalu. Nasz uczeń wyśpiewał
swoją nagrodę wykonaniem piosenki
pt. „Lubię zimowe ptaki” z repertuaru
Kuby Badacha przy własnym akompaniamencie gitary.
•
W środę 21 maja, reprezentanci naszej szkoły, dzieci z klasy IIA;
Kaja Łukaszewska, Maja Michalak,
Kacper Michalak oraz Wiktor Krawczyk wraz z opiekunką panią Julitą Marciniak wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Regionu Kozła w
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Kargowej. Dzielnie walcząc i zarazem
przestrzegając zasad fair- play, pokonały swoich rówieśników z gmin
Regionu Kozła zajmując I miejsce.
•
Uczennice
naszej
szkoły
wzięły udział w Konkursie Poezji i
Piosenki religijnej w Świebodzinie.
Konkurs rozpoczął się Mszą św. w
intencji uczestników i organizatorów
w kościele Św. Michała Archanioła.
W konkursie wzięło udział 10 szkół z
powiatu. W kategorii piosenka w klasach 1 - 3 miejsce I zajęła Agnieszka Szczepaniak W kategorii poezja
w klasach 1 - 3 miejsce I uzyskała
Amelia Najda W kategorii poezja w
klasach 4 - 6 miejsce I wywalczyła
Karolina Chybin.
•
10 czerwca dwie grupy taneczne z zespołu SŁONECZNY BLASK
wzięły udział w IV Festiwalu Tańca o
puchar Burmistrza Zbąszynia. Młodsza grupa (kl. II), zaprezentowała się
w tańcu „Kowbojskim”, natomiast
starsza grupa (kl. V), w tańcu „Party”.
Młodsza zajęła II miejsce oraz otrzymała Puchar za Styl i Grację. Starsza
grupa zajęła I miejsce oraz otrzymała
nagrodę główną Puchar Burmistrza.
•
Dnia 18 czerwca odbył się
apel, na którym nastąpiło przekazanie władzy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu. Klucz „władzy” w
swoje ręce przejęła przewodnicząca
Aleksandra Jundziłł. Nastąpiło też
uroczyste przekazanie sztandaru.
W skład nowego pocztu sztandarowego wstąpili Marta Badeńska,
Adrianna Łyczak i Kacper Szmyt.
Rezerwowi Wiktoria Dura i Patryk
Grzegorek.
•
Dnia 23 czerwca Rada Rodziców zorganizowała nam spóźniony Dzień Dziecka. Spędziliśmy go w
Ogrodzie Strzeleckim w Rogozińcu.
Głównym organizatorem była Rada
Rodziców. Po południu po raz kolejny
spotkaliśmy się na Pikniku Rodzinnym. Każdy znalazł coś dla siebie.
Bawili się wszyscy - uczniowie, rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Piknik
prowadziły panie Irena Trypucka i Julita Marciniak.
•
Za nami podsumowanie wyników edukacji w roku szkolnym
2013/2014. Najwyższą średnią w szkole -5,67 uzyskała Natalia Gurdak z
kl. IV, natomiast w klasach VI- Kamila
Augustyniak.
W związku z trwającymi wakacjami
życzymy wielu wrażeń, ciekawych
spotkań, odpoczynku na łonie natury,
dużo zdrowia i aktywności fizycznej,
która jest wszystkim potrzebna.
Pracownicy i Dyrekcja SP w Zbąszynku
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Ewa
Kubicka

Oj działo się, działo .....
24 kwietnia 2014r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. Uczniowie z
kółka przyrodniczego przygotowali
edukacyjne przedstawienie pt. ”Ziemia u lekarza”. W humorystyczny i
bardzo ciekawy sposób, posługując
się technikami aktorskimi, uświadamiali nam, jakie mogą być skutki
zanieczyszczeń na naszej planecie
i jak ważna jest segregacja śmieci.
25 kwietnia 2014r. w parku odbyły
się szkolne biegi przełajowe, w których wzięli udział wszyscy uczniowie.
Rada Rodziców ufundowała medale
dla zwycięzców. 29 kwietnia 2014r.
uczniowie grający na skrzypcach
i sierszenkach wystąpili w Nowym
Kramsku na XIV Festiwalu Kultury
Regionalnej. 30 kwietnia 2014r. klasa V przedstawiła montaż słownomuzyczny pt. „Wiwat Maj, Trzeci Maj,
Wiwat Konstytucja”. Poczet Sztandarowy w składzie: Weronika Musielak,
Zuzanna Kuberska i Maciej Gołek
godnie reprezentował naszą szkołę w uroczystościach majowych w
Zbąszynku. 6 maja 2014r. drużyna
w składzie Natalia Grygus, Marcin
Muszyński i Marcin Kociołek zajęła
II miejsce w Powiatowym Konkursie
BRD. 9 maja 2014r. w naszej szkole
odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o
Książce i Bibliotece dla klas IV-VI.

Drużyna z Dąbrówki zajęła I miejsce.
W dniach 12-17 maja 2014r. w szkole partnerskiej w Aksaray w Turcji
odbyło się spotkanie projektowe
grupy Comenius, w którym uczestniczyli nauczyciele Wojciech Ławniczak i Iwona Urbaniec oraz dyrektor
Ewa Kubicka. Wspólnie opracowaliśmy słownik w języku tureckim,
włoskim, węgierskim, niemieckim
i polskim. Poznaliśmy turecki system szkolny, uczestniczyliśmy w zajęciach plastycznych, muzycznych i
języka angielskiego. Poznawaliśmy
region, zabytki i tradycje regionalne.
22 maja 2014r. ośmioosobowa grupa uczniów uczestniczyła w turnieju
szachowym w Zbąszyniu, gdzie zajęła IV miejsce. 23 maja 2014r. odbył
się szkolny show pt. ”Mam Talent”
zorganizowany
przez
Samorząd
Uczniowski, gdzie ujawniły się kolejne talenty wokalne i taneczne. Od
27 do 29 maja 2014r. uczniowie klasy II i III uczestniczyli w wycieczce
nad morze. 29 maja 2014r. w Gminnej Olimpiadzie Zdrowia drużyna z
naszej szkoły zajęła I miejsce 31
maja 2014r. z okazji Dnia Dziecka i
85-lecia szkoły w parku wiejskim odbył się Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Radę Rodziców, na którym
zaprezentowali się uczniowie, rodzi-

„Ranczo” w Dąbrówce Wlkp.
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ce, zbąszyńska orkiestra „Szałamaje”.
Tym razem rodzice wystąpili wcielając się w postacie z filmu „Ranczo”
i zespołu Weekend, gdzie komentowali pracę nauczycieli, wspominali
swoich wychowawców i przy tym
wspaniale rozbawili publiczność.
2 czerwca 2014r. zaprzyjaźnione organizacje lokalne uświetniły Dzień
Dziecka, OSP przygotowała pokaz
sprzętu strażackiego, a panie z
KGW poczęstowały wszystkie dzieci szkolne i przedszkolne tradycyjnymi racuchami. 10 czerwca 2014r.
odbył się konkurs czytelniczy dla
klas I-III „Lubię czytać”. 13 czerwca
2014r. uczennice Małgorzata Hołyńska, Roksana Kotkowiak i Julia Lemańska reprezentowały szkołę w
Finałach
Wojewódzkiej Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży LA. W tym roku
szkolnym drużyna z naszej szkoły
uczestniczyła również w finale wojewódzkim BRD. Sukcesem szkoły jest
również III miejsce Zespołu Tanecznego Red Power w Konkursie Zespołów Tanecznych Regionu Kozła.
16-18 czerwca 2014r. klasy IV-VI uczestniczyły w wycieczce Kraków - Wieliczka-Zakopane. 23 czerwca 2014r.
w naszej szkole odbyły się warsztaty
muzyczne bębniarskie zorganizowane w ramach projektu Comenius dla
uczniów naszej szkoły i młodzieży
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu. Towarzyszyło im
hasło „Budujemy mosty tolerancji i
integracji z osobami niepełnosprawnymi umysłowo”. 25 czerwca 2014r.
nasze zajęcia odbywały się na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. Wraz z harcerską 7 Drużyną
Wędrowną Pluton wszyscy uczniowie poszerzali wiadomości na temat roślin i zwierząt oraz podzieleni
na grupy kolorami ubrań zdobywali
poszczególne sprawności np. strzelania z łuku do tarczy. Zajęcia zakończyły się posiłkiem z grilla przygotowanym przez Radę Rodziców i
wręczeniem dyplomów, upominków
i podziękowań.
26 czerwca 2014r. uczniowie klasy
VI w nagrodę za uzyskanie najwyższej średniej przyrostu wiedzy klas
IV-VI wyjechali na basen. Nagrodę
tradycyjnie ufundowała Rada Rodziców. Rok Szkolny 2013/2014 był
bardzo udany dla wszystkich aktywnych uczniów i całej społeczności
szkolnej. Gratuluję sukcesów i życzę
wspaniałego wypoczynku.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

U progu wakacji
W dniu 28 kwietnia
2014 roku, w naszej szkole odbył się Dzień Ziemi.
Składał on się z dwóch
części: konkursu plastycznego
,,Segreguj
śmieci,
bo robią to nawet dzieci!“
dla klas I-III oraz konkursu
przyrodniczego ,,Jeden z
dziewięciu“ dla klas IV-VI.
Celem konkursu plastycznego było podniesienie
świadomości ekologicznej
dzieci. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Szymańska (kl.III), Wiktoria Miler oraz Klaudiusz Krym
(kl.II) Część druga, czyli konkurs ,,Jeden z dziewięciu”
miał na celu sprawdzenie
wiedzy ogólnej z przyrody. Odbył się on zgodnie z
zasadami bardzo popularnego teletunieju ,,Jeden z
dziesięciu”. Zwycięzcą został Bartosz Grelak (kl. IV).
Od 8 do 15 maja trwał Tydzień Biblioteki Szkolnej,
który w tym roku przebiegał pod
hasłem „Czytanie łączy pokolenia”.
Zaplanowane zajęcia zrealizowane
zostały w dwóch grupach wiekowych, a ich celem było rozwijanie
zainteresowania książkami, kształcenie kultury czytelniczej i rozwijanie więzi międzypokoleniowej. Starsi uczniowie obejrzeli prezentację
multimedialną „Historia książki”, a
młodsi „Droga książki do twoich rąk”.
W programie przewidziane zostały
również konkursy: plastyczny dla kl.
I-III i literacki (wywiad) dla kl. IV–VI.
Zadanie uczniów polegało na zaprezentowaniu ulubionej książki z dzieciństwa swoich rodziców. Najpiękniejsze prace plastyczne i literackie
zostały uhonorowane wyróżnieniami, które zdobyli: W. Cichocka, A.
Szymańska, M. Kucharska, K. Krym,
K. Stasiak, O. Rzetecka, W. Szymański, Z. Wróbel, D. Matysiak, K. Buśko
i H. Dajczak. Natomiast tytuł Czytelnika Roku uzyskała ucz. kl. II - Milena Śmiałek. Odbyły się również
dwa specjalne wydania „Familiady”.
W atmosferze zabawy uczniowie
przypomnieli sobie szereg zagadnień z zakresu edukacji czytelniczej
i medialnej.
W ramach akcji ,,Cała gmina czyta
dzieciom”, 13 maja 2014 roku uczniowie klas I-III udali się do Zbąszynka
na Uniwersytet III Wieku, aby wysłuchać baśni ,,Kopciuszek” braci
Grimm. Czytającymi byli słuchacze

Uczestnicy spotkania „Noc Języka Angielskiego”

i pracownicy uniwersytetu. Uczniowie z zainteresowaniem i skupieniem słuchali czytanej baśni. Sposób
czytania, ciepły i serdeczny ton głosu czytających stwarzał wyjątkowy
nastrój i odbiór utworu. W podziękowaniu za wyjątkowe spotkanie
uczniowie wręczyli czytającym zrobione wspólnie z rodzicami zakładki
do książek.
W nocy z 24 na 25 maja 2014 roku
dla uczestników kółka języka angielskiego odbyła się po raz pierwszy ,,Noc Języka Angielskiego”. Podczas nocnego spotkania uczniowie
wzięli udział w licznych konkursach
i zabawach językowych, oglądali filmy oraz bajki w języku angielskim,
wykonali prace plastyczne z okazji
Mother’s Day oraz plakaty i plansze
do nauki języka. Zajęcia miały na
celu pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie motywacji do nauki języka
angielskiego.
Przedwakacyjne szkolne wycieczki
przebiegały od Wielkopolski, aż po
Dolny Śląsk. Klasowe wyjazdy rozpoczęła klasa IV wycieczką rowerową, szlakiem Regionu Kozła. Uczniowie obserwowali między innymi
życie zwierząt i roślin w rezerwacie
Natura 2000. Na podbój Pszczewskiego Parku Krajobrazowego ruszyła klasa III, uczestnicy wędrowali drogą wokół jeziora Szarcz, brali
także udział w nauce jazdy konnej.
Uczniowie klasy I odwiedzili Zieloną
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Górę, gdzie byli w kinie na filmie w
3D „Czaroksiężnik z krainy Oz.” Klasa
II i IV odwiedziły stolicę Wielkopolski, tam klasa II obejrzała bajkę w
formie taneczno - muzycznej ,,Królewna Śnieżka” w teatrze muzycznym, a klasa IV zwiedziła Port Lotniczy Ławica, stadion Lecha i Stare
Miasto. Wszyscy uczniowie klasy V
ruszyli rowerami w drogę. Zwiedzili
Skansen Maszyn Rolniczych i Izbę
Pamięci w Podmoklach Małych oraz
Centrum Rekreacji i Sportu w Babimoście, w którym zagrali w kręgle.
Wyprawa zakończyła się zasłużoną
kiełbaską. Uczniowie klasy V i VI
wybrali się do pięknej stolicy Dolnego Śląska. Wrocław urzekał zabytkami Ostrowa Tumskiego, Ostrowa
Piaskowego, Starego Miasta.
13 czerwca 2014 roku wszyscy
uczniowie
naszej szkoły wraz z
nauczycielami, brali udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Sportu,
która miała miejsce na obiekcie
sportowym partnerskiej szkoły w
Janschwalde w Niemczech. Rywalizacja była bardzo duża, a stopnie
trudności zróżnicowane. Po rozdaniu
nagród i medali czekał na nich posiłek na świeżym powietrzu. Spotkanie kończyła część artystyczna,
podczas której zaprezentowali się
uczniowie z Polski i Niemiec. To
był
bardzo
intensywny
czas.
Ale warto było !
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Gimnazjum w Zbąszynku

Z życia gimnazjum
Ostatnie
miesiące
roku
szkolnego w I Gimnazjum były okresem bardzo wytężonej pracy nie
tylko dydaktycznej, ale również wychowawczej. Obfitowały w wydarzenia, w których nasi uczniowie mogli
zaprezentować różnorodne umiejętności. Dużym osiągnięciem było uzyskanie wyróżnienia przez uczennicę
klasy IIIB, Sylwię Cichocką, w Międzyszkolnym Konkursie Literackim
„Radość Pisania” pod patronatem
Lubuskiego Kuratora Oświaty.
W dniach 11-12.04.2014 r. z inicjatywy
Centrum Rehabilitacyjnego w Zbąszynku wolontariusze I Gimnazjum,

UPRZEJMOŚĆ, (odpowiedni) UBIÓR –
uczniowie pojawili się w szkole w
„kulturalnym” stroju - dziewczyny w spódniczkach, chłopcy – w koszulach. Organizatorzy mają nadzieję,
że te zewnętrzne oznaki tak bardzo
przypadną uczniom do gustu, że z
kulturą nie będą chcieli się rozstać i
stanie się ona normą w zachowaniu
gimnazjalistów.
Uczniowie zaangażowali się
także w wydarzenia sportowe z
okazji Memoriału im. B. Niemca. W
kategorii SZKOŁY GIMNAZJALNE zajęli
najwyższe miejsca w różnych konkurencjach.
Nie zabrakło naszej
młodzieży
również na
wojewódzkich zawodach
w lekkiej atletyce w Słubicach. W zawodach wystartowało
19
uczniów,
którzy odnieśli sukcesy:
Wiktoria Enenkiel - III miejsce w pchnięciu kulą i IV
w rzucie młotem, Maria
Kawczyńska - III miejsce
w skoku wzwyż oraz II w
biegach rozstawnych 4 x
100 m. Na uwagę zasługuje
też fakt, że nasze uczennice - Wiktoria Enenkiel i
Izabela Piechaczek zajęły V miejsce w Mistrzostwach Województwa w
Badmintonie. Wiktoria jest
również zdobywczynią
I miejsca w Wojewódzkim
Turnieju Tenisa Ziemnego
w Kategorii Młodziczek.
Zwycięska drużyna podczas zawodów I Pomocy (Patryk Krakowian i Marcel Przepiórka) oraz obserwator (Dominika Sikucińska)
Uczniowie naszej szkoły
zajęli także II miejsce w
pod opieką p. H. Szczawińskiej, za- miało miejsce spotkanie klaso- półfinale piłki nożnej i awansowali
angażowali się w zbiórkę żywności we uczniów z rocznika 1946. Daw- tym samym do rozgrywek finałow ramach pomocy osobom niepeł- ni uczniowie mieli okazję zobaczyć wych.
nosprawnym naszej gminy.
swoje klasy z czasów dzieciństwa Gimnazjum było również reprezenW dniu 15.05.2014 r. z okazji 10 rocz- po 54 latach. Wrażeń było co nie- towane w Wojewódzkim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zanicy wejścia Polski do Unii Europej- miara!
skiej lokalne szkoły zorganizowały W dniach 9-12.06.2014 r. odbyły się pobiega Pożarom’’, w którym uczeń
międzyszkolny konkurs wiedzy o różne działania pod hasłem „Szkoła klasy IIIB, Patryk Krakowian, został
Unii Europejskiej ,,Eurowiedza”
z kulturą”. W każdej klasie w cza- finalistą.
W dniach 16–20.06.2014 r.
(I Gimnazjum i Zespół Szkół Tech- sie lekcji wychowawczych zostały
nicznych w Zbąszynku).
przypomniane zasady savoir-vivre`u uczniowie gimnazjum po raz czwarW dniu 16.05.2014r. drużyna w skła- oraz przeprowadzone quizy. Konkurs ty wzięli udział w polsko-niemieckiej
dzie Patryk Krakowian i Marcel Prze- ze znajomości zasad dobrego wy- wymianie młodzieży. Dzięki projekpiórka zajęła I miejsce w Rejonowej chowania wyłonił
„dziewczynę z towi uczniowie mieli możliwość doOlimpiadzie Pierwszej Pomocy zor- klasą” (Dominika Sikucińska) i „chło- skonalenia umiejętności językowych
ganizowanej przez Zarząd Rejono- paka na medal’’ (Kamil Białasik). W i społecznych. Z uwagi na duże
wy PCK w Międzyrzeczu. Natomiast ramach tej inicjatywy chętni ucznio- koszty przedsięwzięcia strona niew kategorii szkół gimnazjalnych w wie brali również udział w konkursie miecka przeniosła w marcu miejsce
XXII Lubuskich Okręgowych Mistrzo- „Kultura wysławiania się” (zwyciężył realizacji projektu z Bad Muskau do
stwach Pierwszej Pomocy PCK w Michał Deska). Kulminacja działań Krzyżowej koło Wrocławia.
Czerwieńsku ta sama drużyna zdo- nastąpiła 12 czerwca, w tym dniu
była IV miejsce.
obowiązywały szczególnie: UŚMIECH,
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W dniu 28.05.2014 r. gimnazjaliści zajęli zespołowo III miejsce w konkursie przyrodniczym organizowanym
przez Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, a także III i IV miejsce w
konkursie profilaktycznym ,,Wiedza
ratuje życie’’ w Świebodzinie.
Dnia 05.06.2014 r. uczniowie klasy
IIA, pod kierunkiem p. H. Szczawińskiej oraz pielęgniarki szkolnej p.
A. Olejniczak, w ramach obchodów
Światowego Dnia bez Papierosa zaprezentowali lekcję profilaktyczną
dla uczniów klas I oraz przedstawienie pt.: ,,Sąd nad papierosem”.
W dniu 07.06.2014 r. w gimnazjum
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

A u nas za „torami” też się dzieje…
Dni Otwarte Szkoły
Tradycyjnie, jak co roku 21 marca
uczniowie okolicznych gimnazjów
mogli uczestniczyć w organizowanych przez naszą szkołę dniach
otwartych pod hasłem „Wagary w
ZST”. Była to już 4 edycja imprezy, która również w bieżącym roku
może zostać uznana za udaną. W
tym dniu naszą szkołę odwiedziło
ok. 150 uczniów z okolicznych gimnazjów. To dla nich nasi nauczyciele
i uczniowie przygotowali warsztaty
tematyczne z zakresu kształcenia
zawodowego w zmodernizowanych
pracowniach specjalistycznych przybliżające takie zawody jak: technik architektury krajobrazu, technik
elektryk, technik mechatronik oraz
technik informatyk, warsztaty językowe, sportowe (wycieczka rowerowa, zumba, gry zespołowe) oraz
warsztaty teatralne. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz ze
swoimi pracodawcami przygotowali
prezentacje swoich zawodów: fryzjerzy demonstrowali upinane przez
siebie fryzury, kucharze częstowali
smakołykami a malarze odnowili
jedną ze ścian. Na nasze zaproszenie w dniach otwartych uczestniczyli również żołnierze współpracującej
ze szkołą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy zaprezentowali sprzęt wojskowy – Rosomak oraz dla chętnych uczniów
zorganizowali krótki pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Ten
dzień uatrakcyjniły również występy
szkolnego zespołu tanecznego cheerleaderek oraz zespołu muzycznego. Wszyscy uczestnicy spotkali się
na podwórzu szkolnym na wspólnym poczęstunku.
Goście z zaprzyjaźnionej szkoły
z Lipska
W dniach od 28.04.2014 do 03.05.2014
gościliśmy w naszej szkole uczniów
z zaprzyjaźnionej szkoły zawodowej
z Lipska wraz z opiekunami. Uczniowie uczestniczący w wymianie młodzieży przeżyli pełen atrakcji tydzień
wraz ze swoimi kolegami z Niemiec.
Podczas wymiany odbywały się
warsztaty
zawodowe,
sportowe,
spływ kajakowy, zwiedzanie MRU,
przejazd pociągiem retro, wycieczka
rowerowa po okolicy, a w wolnych
chwilach żeglowanie po Jez. Zbąszyńskim. Uczniowie mogli zacieśnić
wcześniej nawiązane przyjaźnie oraz
ćwiczyć umiejętności językowe.

Zakończenie roku klas maturalnych i zasadniczej szkoły
zawodowej.
W dniu 25 kwietnia 26 uczniów LO
oraz 33 uczniów Technikum odebra-

ło świadectwa ukończenia szkoły.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyli
absolwentka LO - Małgorzata Graczyk (średnia ocen 5,56), oraz absolwenci Technikum - Jakub Fabrowski
(Technik informatyk, średnia ocen
4,78) oraz Patryk Sawiński (Technik architektury krajobrazu, średnia
ocen 4,75), którzy ukończyli szkołę z
wyróżnieniem. Ponadto Małgorzata
Graczyk oraz Jakub Fabrowski otrzymali z rąk Burmistrza Zbąszynka
pana Wiesława Czyczerskiego jednorazowe stypendium w wysokości
1700 zł. Wśród uczniów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej najlepsza okazała się Iwona Janowska (zawód: fryzjerka). Absolwenci ZSZ świadectwa
ukończenia szkoły odebrali w dniu
13 czerwca 2014.
Stawiamy na sport
W bieżącym roku szkolnym w dalszym ciągu pielęgnowaliśmy tradycje siatkarskie szkoły. Nasza drużyna męska wygrała eliminacje
powiatowe, uczestniczyła również w
rozgrywkach w ramach Zbąszyneckiej Ligii Piłki Siatkowej. Natomiast
drużyna żeńska zmierzyła się w rozgrywkach o puchar TVSi Zbaszynek,
zajmując drugie miejsce. Sukcesy w
tym roku odnieśli również uniho-
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keiści, którzy zostali wicemistrzami
województwa lubuskiego w unihokeju oraz zajęli 4 miejsce podczas
rozgrywek w ramach Ogólnopolskiej
Licealiady w Elblągu. Nasza mło-

ZST dni otwarte

dzież brała również aktywnie udział
w Memoriale Lekkoatletycznym w
Zbąszynku zdobywając 29 medali.
Udział w konkursach
Nasi uczniowie w tym roku szkolnym
szczególnie aktywnie włączali się
do udziału w konkursach. Wielu z
nich uczestniczyło w następujących
konkursach: „Uratuj życie” – konkurs
dotyczący udzielania pierwszej pomocy organizowany przez Starostwo
Powiatowe w Świebodzinie oraz
„Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS” organizowany przez PSSE Świebodzin,
językowych w Poznaniu i Słubicach,
„Aktywni dla Klimatu”, „W centrum
wydarzeń. Wybory parlamentarne 4
czerwca 1989 roku” organizowanym
przez NSZZ „Solidarność” w Zielonej
Górze oraz „Konkurs wiedzy o Powiecie Świebodzińskim”. Wszystkim
serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Więcej informacji na www.zst.zbaszynek.pl oraz https://www.facebook.com/zstzbaszynek
Kolejny rok szkolny dobiegł końca.
Wszystkim życzymy udanych wakacji.
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Samorządowy Zakład Usług Komunalnych

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Przypominamy o kolejnych
terminach opłat za gospodarowanie
odpadami w 2014 roku:
za III kwartał płacimy do 31 lipca,
za IV kwartał płacimy do 31 października.
Minął II kwartał 2014 r. Większość
wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłaty za wywóz nieczystości stałych. Jednak niektórzy z Nas
myślą, że te opłaty ich nie dotyczą.
Rozpoczęto windykację, czyli ściąganie należności w drodze postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności
w trybie egzekucji administracyjnej.
Spowoduje to powstanie obowiązku
uiszczenia kosztów egzekucyjnych,
które poniesie zobowiązany. Wystawiono już kilka tytułów wykonawczych oraz zajęto konta dłużników.
Moment doręczenia tytułu wykonawczego dłużnikowi jest równo-

znaczny z wszczęciem egzekucji
administracyjnej. W ramach prowadzenia egzekucji burmistrz może
zastosować wobec dłużnika zalegającego z płatnościami za wywóz
śmieci wszystkie środki egzekucyjne
stosowane w egzekucji należności
pieniężnych. Środkami, którymi burmistrz może się posługiwać są:
1.
egzekucja z pieniędzy,
2. egzekucja z wynagrodzenia za
pracę,
3. egzekucja z ruchomości,
4. egzekucja ze świadczeń ubezpieczenia emerytalnego,
5. egzekucja z rachunków bankowych,
6. egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych.
Wybór poszczególnych środków egzekucyjnych jest dowolny i zależy
od wierzyciela.
Przedstawiony w skrócie proces eg-

zekucji administracyjnej jest jednym
z narzędzi służących do gromadzenia pieniędzy na funkcjonowanie
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Zbąszynek. Jeżeli ściągalność opłaty śmieciowej będzie wysoka, tym
większe będą szanse, że stawki za
odbiór odpadów komunalnych nie
będą rosły.
Obowiązują następujące stawki:
za odpady komunalne gromadzone
w sposób selektywny 6 zł/osoba.,
za odpady komunalne gromadzone
w sposób nieselektywny 10 zł/osoba.
Opłaty należy wnosić BEZ WEZWANIA przelewem na rachunek bankowy Gminy Zbąszynek w Banku Spółdzielczym Siedlec (bez dodatkowej
opłaty) lub w kasie Samorządowego
Zakładu Usług Komunalnych w godz.
8°°-12°°.
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ZBĄSZYNECKA KARTa RODZINY „RODZINA NA 5 PLUS”
Wprowadzona od 1 kwietnia
Zbąszynecka Karta Rodziny „Rodzina
na 5 plus” ma za sobą 3 miesiące
funkcjonowania. Skorzystało z niej
już 39 rodzin tj. 180 osób. Cały czas
rodziny wielodzietne mogą składać
wnioski o wydanie karty.
Karta poprzez system ulg i zwolnień
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ma za zadanie ułatwić rodzinom dostęp do oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, przygotowanej przez
instytucje gminne oraz instytucje zewnętrzne, dotowane przez Gminę
Zbąszynek. Swoje oferty złożyły:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zbąszynecki
Ośrodek Kultury i Gmina Zbąszynek
w
zakresie
obiektów
komunalnych.
Proponowane
rozwiązania
pozwalają na
zwiększenie
u c z e st n i c t wa
rodzin
wielodzietnych
w
życiu społecznym.
Ponadto Burmistrz
Zbąszynka wystosował list do
Przedsiębiorców i Właści-

www.zbaszynek.pl

cieli Firm z zaproszeniem do wsparcia programu. Na apel odpowiedziały
już następujące firmy: Zakład Wielobranżowy EDMAPLAST, Kwiaciarnia
TILLANDSIA, ELPIO Sp. z o.o.,
Centrum Rehabilitacyjne, Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.,
Sklep ogólnospożywczy ul. Wojska
Polskiego 31d, ARTIX Sp. z o.o. Chlastawa, Przedszkole Niepubliczne w
Kosieczynie, Fryzjerstwo ul. Wojska
Polskiego 20, Basen Miejski w Sulechowie. Liczymy na kolejne zgłoszenia. Szczegóły na www.zbaszynek.pl zakładka Rodzina na 5 plus.
Gmina Zbąszynek systematycznie
poszerza ofertę działań prorodzinnych. Efektem tej działalności jest
np. od trzech lat utrzymujący dodatni przyrost naturalny. Mama lub tata
z wózkiem to bardzo miły i częsty
widok w Zbąszynku. W pierwszym
półroczu urodziło się już 42 dzieci.
Pracujemy nad kolejnymi propozycjami dla młodych rodzin.
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Zakończenie dwóch projektów
6 czerwca o godz. 15:00 w
sali wykładowej CUMiS w Zbąszynku
przy ul. Kosieczyńskiej 4 odbyło się
uroczyste zakończenie projektów:
„Otwarte Oczy - Zbąszynek 60+’ oraz
„Zbąszynek!- Razem możemy więcej”. W zajęciach projektowych wzięło udział ponad 60 starszych osób.
Uczestnicy projektu bardzo aktywnie uczestniczyli w poszczególnych
zajęciach: wokalnych, plastycznych,
wspomagania
pamięci,
dziennikarskich, ruchowych i tanecznych.
Istotne dla nich było spotkanie z nowymi ludźmi, nabycie nowych umiejętności, rozwijanie zainteresowań.
Podkreślali kompetencje nauczycieli
instruktorów. Chcieliby, aby zajęcia
były kontynuowane.
Umowę na realizację projektów
Gmina Zbąszynek podpisała z Samorządem
Województwa
Lubuskiego. Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (EFPROW) w ramach działania
413 – wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego PROW 2017-2013 tj.

na operacje, które nie odpowiadają
warunkom przyznawania pomocy w
ramach Osi 3, ale przyczyniają się do

osiągnięcia celów tej Osi tzn. małych
projektów.

ZDROWOTNY PAKIET INFORMACJI WAKACYJNYCH
Program profilaktyki raka
szyjki macicy.
Program adresowany jest do kobiet,
które: są w wieku 25-59 lat, nie miały wykonywanej cytologii w ramach
programu profilaktycznego w ciągu
ostatnich 3 lat.
Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV,
przyjmujące leki immunosupresyjne,
zakażone HPV - typem wysokiego
ryzyka) - mogą korzystać z cytologii
w ramach programu co 12 miesięcy.
Badania mammograficzne w
Zbąszynku.
4 czerwca w Zbąszynku przy ul. Długiej 1 odbyły się już po raz trzeci w
tym roku badania mammograficzne
w mammobusie firmy Diagnostyk.
Gmina Zbąszynka aktywnie wspiera
program profilaktyki raka piersi finansowany przez NFZ. W tym roku
mammobus dojedzie do Zbąszynka
jeszcze dwukrotnie, w terminach: 8
września i 3 października. Liczymy
że każda Pani w wieku 50-69, która nie miała w ciągu ostatnich 24

miesięcy wykonanego mammografu
zdecyduje się na bezpłatne badania
w podanym wyżej terminie. Gorąco
zapraszamy. Wykaz pracowni stacjonarnych www.zbaszynek.pl zakładka służba zdrowia – mm.
Zasady rejestracji pacjentów
w ramach zakresu fizjoterapii
ambulatoryjnej.
W związku z niepokojącymi sygnałami medialnymi dotyczącymi rejestracji pacjentów w ramach fizjoterapii
ambulatoryjnej przypominamy:
Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić
się do rejestracji: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby
trzeciej, jeżeli placówka dysponuje
odpowiednim
oprogramowaniem,
również drogą elektroniczną.
Skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie
rehabilitacji w terminie 30 dni od
daty wystawienia.
W zakładzie rehabilitacji ambulatoryjnej w cyklu terapeutycznym

www.zbaszynek.pl
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Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.
W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na 2 cykle
zabiegowe.
Przy
zapisywaniu
zgłaszających
się pacjentów należy pamiętać, że:
świadczenia powinny być udzielane
w możliwie najkrótszym terminie.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie.
Na podstawie skierowania pacjent
ma prawo wpisać się na jedną listę
oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
W przypadku, gdy pacjent nie może
stawić się na wyznaczoną wizytę
lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym świadczeniodawcę.
dokończenie strona 28
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ZDROWOTNY PAKIET INFORMACJI WAKACYJNYCH
Nowy druk zlecenia na
wszystkie wyroby medyczne i
na ich naprawę.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru
zlecenia na zaopatrzenie w wyroby
medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678) od 1
lipca 2014 r. obowiązuje jeden nowy
druk zlecenia na wszystkie wyroby
medyczne oraz nowy druk na ich
naprawę. Wystawienie zlecenia na
odpowiednim druku jest obowiązkiem lekarza, przypominamy jednak
pacjentom, aby otrzymując druk zlecenia, upewnili się, czy jest to właściwy druk.
Zlecenia wystawione przez lekarza na starym druku po 1 lipca nie
będą mogły być potwierdzone, ani
rozliczone przez NFZ – lekarz będzie
musiał wystawić nowe zlecenie na
obowiązującym druku.
Druki na www.zbaszynek.pl zakładka służba zdrowia
Nowe deklaracje wyboru
świadczeniodawcy, lekarza,
pielęgniarki i położnej
podstawowej opieki zdrowotnej.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619)
od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca
2014 r. w sprawie wzorów deklaracji
wyboru świadczeniodawcy, lekarza,
pielęgniarki i położnej podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r.
poz.779), nowe wzory deklaracji. Złożone dotychczas (stare) deklaracje
zachowują ważność.
Pamiętaj – jako pacjent masz
prawo do:
świadczeń zdrowotnych zgodnych
z aktualną wiedzą medyczną; informacji o swoim stanie zdrowia;
tajemnicy informacji z Tobą związanych; wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; poszanowania intymności i godności w
czasie udzielania świadczeń zdrowotnych; dokumentacji medycznej;
zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii
albo orzeczenia lekarza, który możesz wnieść do Komisji Lekarskiej
działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w terminie 30 dni od wydania
opinii lub orzeczenia; poszanowania
życia prywatnego i rodzinnego; opie-
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ki duszpasterskiej; przechowywania
rzeczy wartościowych w depozycie.
W przypadku pytań, wątpliwości,
sytuacji naruszających Twoje prawa pacjenta skontaktuj się jak najszybciej z Biurem Rzecznika Praw
Pacjenta. Ogólnopolska bezpłatna
infolinia 800 190 590 czynna pn.-pt.
w godz. 9.00–21.00. Biuro Rzecznika
Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01171 Warszawa, sekretariat: tel. 22 532
82 50, fax: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Więcej na www.zbaszynek.pl w zakładce służba zdrowia; wakacje.
Wyrobienie europejskiej karty
ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby, które osobiście wybierają się
do Oddziału w Zielonej Górze lub
Delegaturze w Gorzowie Wlkp,. aby
wyrobić EKUZ, proszone są o wcześniejsze przygotowanie wszystkich
potrzebnych dokumentów. Na pewno usprawni to pracę pracowników,
a Państwu skróci czas oczekiwania
na kartę, która z reguły wydawana
jest w tym samym dniu.
Uwaga!
W odniesieniu do dokumentu obowiązującego poza Polską, jakim jest
EKUZ, status ubezpieczenia sprawdzany jest w Centralnym Wykazie
Ubezpieczonych, a nie w systemie
eWUŚ. Jeśli CWU nie potwierdzi
ubezpieczenia, należy okazać jeden
z dotychczas obowiązujących, tradycyjnych, papierowych dokumentów
ubezpieczeniowych. Dlatego zachęcamy, by na wszelki wypadek taki
dokument mieć przy sobie. Równocześnie prosi się o pojawienie się
z dokumentami w Oddziale lub Delegaturze ( jeśli jest to możliwe), do
godz. 15.00, a we wtorki do godziny
17.00. Osoby, które przyjdą później,
czyli w godz. 15.00-16.00 (we wtorki 17.00-18.00), będą mogły złożyć
wszystkie dokumenty, jednak EKUZ
prawdopodobnie będą musiały odebrać w innym terminie. Oczywiście
dokumenty można także przesłać:
pocztą na adres Oddziału - ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra lub
na adres Delegatury – ul. Targowa
2, 66-400 Gorzów Wlkp.; za pomocą poczty e-mail (dokumenty muszą
być podpisane i zeskanowane) – infoeuro@nfz-zielonagora.pl; faksem
– 68 3287753 EKUZ nie trzeba odbierać osobiście. We wniosku można zaznaczyć, że ma być odesłana
pocztą na wskazany adres. W tej
sytuacji jednak trzeba się liczyć z
dłuższym oczekiwaniem na kartę.
Więcej szczegółów na http://www.

www.zbaszynek.pl

nfz-zielonagora.pl/PL/92/Leczenie_w_Unii_Europejskiej/
Zmiany zasad udzielania
świadczeń osobom szczególnie
uprawnionym.
Informujemy, że od dnia 18 maja
2014 r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
osobom posiadającym szczególne
uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i
świadczenia szpitalne powinny być
udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia
w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy
oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie
później niż w ciągu 7 dni roboczych
od dnia zgłoszenia.
Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona
przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz
w aptekach.
Kto ma prawo do świadczeń poza
kolejnością w dniu zgłoszenia: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi; Zasłużeni Dawcy Przeszczepu; inwalidzi wojenni i wojskowi; kombatanci
oraz niektóre osoby represjonowane
będące ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, o których
mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 371 z późn. zm.); uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz
weterani poszkodowani w zakresie
leczenia urazów i chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza
granicami państwa.
Bezpłatna infolinia
Lubuszanie mogą korzystać z bezpłatnej infolinii, pod którą udzielane
są informacje o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń w
ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Infolinię 800 007 798 obsługuje przez siedem dni w tygodniu, 24
godziny na dobę, Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia INFO-MEDIC.
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Z Życia Zbąszyneckiego Uniwersytetu
Trzeciego wieku
08.04.2014r. - „Przy jajeczku” wielkanocne spotkanie seniorów z DDP;
10.04.2014r. - występ grupy wokalnej
ZUTW podczas koncertu „Otwarte
oczy” zorganizowanym w Zbąszyneckim Domu Kultury;
29.04.2014r. - spotkanie Burmistrza
Zbąszynka, strażnika miejskiego oraz
policjanta Łukasza Szymańskiego ze
słuchaczami ZUTW oraz seniorami
z DDP. Podczas spotkania seniorzy
poznali zasady bezpiecznego poruszania się po ścieżkach rowerowych
oraz drogach publicznych;
06.05.2014r. - piknik integracyjny
przy Jeziorku Koźlarskim, w którym
uczestniczyli słuchacze ZUTW, seniorzy z DDP, uczestnicy projektu „Odnaleźć siebie” - aktywna integracja
w OPS Zbąszynek w roku 2014 oraz
seniorzy ze Zbąszynia;
08.05.2014r. – udział reprezentantów
ZUTW w turnieju kręglarskim w
Motelu Texicana w Kalsku; drużyna
ze Zbąszynka zajęła 4 miejsce;
09.05.2014 r. - wycieczka słuchaczy ZUTW do Poznania i Kórnika;
13.05.2014r. - czytanie bajki pt. „Kopciuszek” dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Kosieczyna przez słuchaczy ZUTW, seniorów z DDP oraz
uczestników projektu „Odnaleźć siebie” - aktywna integracja w OPS
Zbąszynek w roku 2014;
14.05.2014r. – spotkanie seniorów z
DDP z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Zbąszynku; podczas spotkania dzieci zaprezentowały przedstawienie o tematyce ekologicznej;

21.05.2014r. - wykład Pani Agnieszki
Plichy o sposobach starania się o
sprzęt rehabilitacyjny;
22.05.2014r. - występ grupy wokalnej ZUTW podczas Benefisu „Dziadka Florka”;
25.05.2014r. - spotkanie słuchaczy
ZUTW i uczestników Domu Dziennego Pobytu w Zbąszynku z seniorami ze Zbąszynia;
29.05.2014r. udział grupy rowerowej ZUTW w jednym z przejazdów
podczas XXII międzynarodowego
wyścigu kolarskiego „Bałtyk – Kar-

POMOC PSYCHOLOGA
I TERAPEUTY
W Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku w każdą środę w
godz. 15.00 – 18.00 można skorzystać
z konsultacji psychologicznych. Usługa skierowana jest głównie do rodzin
mających problemy wychowawcze z
dziećmi. Konsultacje z terapeutą ds.
uzależnień odbywają się w OPS w każdą środę w godz.15.00 - 17.00.
Z konsultacji psychologicznych i terapeuty ds. uzależnień skorzystać można po wcześniejszym osobistym lub
telefonicznym uzgodnieniu terminu i
godziny wizyty z pracownikiem socjalnym OPS w Zbąszynku – nr telefonu 68
384 9102 lub 68 324 3054.

konosze TOUR”;
04.06.2014r. - wycieczka słuchaczy
ZUTW do Drezna;
06.06.2014r. - uroczyste zakończenie
II roku akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
25.06.2014r. – spotkanie przy grillu
seniorów z DDP oraz uczestników
projektu „Odnaleźć siebie” - aktywna integracja w OPS Zbąszynek w
roku 2014 przed przerwą wakacyjną.

słuchacze ZUTW podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego

ŚWIADCZENIA RODZINNE
ORAZ Fundusz ALIMENTACYJNy
Osoby chcące ubiegać
się o świadczenia rodzinne
oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na
okres
zasiłkowy 2014/2015
mogą
pobierać druki wniosków w
Ośrodku Pomocy Społecznej
w
Zbąszynku.
Wypełnione
dokładnie wnioski wraz z wymaganymi dokumentami na
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
przyjmowane
będą w OPS od 01 sierpnia
2014 roku, natomiast na świadczenia rodzinne od 01 września 2014 roku.
Druki wniosków i wymaganych

www.zbaszynek.pl
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dokumentów o świadczenia rodzinne i alimentacyjne dostępne są również na stronie internetowej www.
zbaszynek.pl w zakładce Ośrodek
Pomocy
Społecznej/Obowiązujące
druki.
Ponadto przypominamy rodzicom
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia
do OPS do dnia 15 września 2014
roku zaświadczenia o uczęszczaniu
dziecka do szkoły w roku szkolnym
2014/2015.
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ODNAJDUJEMY SIEBIE W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zbąszynku w marcu 2014 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Odnaleźć siebie” – aktywna integracja w
OPS Zbąszynek w roku 2014, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W tym roku
działaniami programu aktywności
lokalnej objęto 16 osób z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem, zamieszkujących teren gminy Zbąszynek.
Od kwietnia 2014 r. uczestnicy projektu biorą udział w cotygodniowych
spotkaniach grupy samorozwojowej
z elementami terapii zajęciowej, są
one prowadzone przez terapeut-

ki i odbywają się w budynku przy
ul. Kosieczyńskiej. Celem w/w zajęć
jest niesienie pomocy psychologiczno-terapeutycznej w pokonywaniu
problemów osobistych i rodzinnych,
jak również integracja środowiska
osób niepełnosprawnych z terenu
gminy Zbąszynek.
W ramach realizacji projektu od
kwietnia br. reaktywowano w siedzibie OPS punkt bezpłatnych konsultacji prawnych, radca prawny
przyjmuje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:15
do 19:15. Na poradę prawną można
umówić się osobiście w OPS lub telefonicznie pod nr: 68 38 49 102.
Na początku maja 2014 r. odbył się

prace przy „Zdrovicie”

piknik integracyjny, na którym spotkali się słuchacze Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
uczestnicy Domu Dziennego Pobytu,
uczestnicy projektu systemowego
„Odnaleźć siebie” oraz zaproszeni
goście - seniorzy ze Zbąszynia. Razem w spotkaniu udział wzięło ponad 140 osób. Impreza ta otworzyła
Tydzień Rodziny w Gminie Zbąszynek. Międzypokoleniowej integracji
towarzyszyły liczne gry i zabawy o
charakterze edukacyjnym oraz ciepłe posiłki.
Kolejnym działaniem w ramach PAL
były prace porządkowe przy budynku Medycznego Centrum „ZDROVITA”.
Uczestnicy projektu zagospodarowali
teren obsadzając go trawą, krzewami i kwiatami. Tego typu aktywność
przyniosła im wiele radości oraz satysfakcji, wierzymy, że jest to wstęp
do podejmowania dalszych inicjatyw
na rzecz społeczności lokalnej.
Z końcem czerwca 2014r. uczestnicy
projektu EFS brali udział w pierwszych zajęciach kulinarnych, w ramach których zarówno kobiety, jak
i mężczyźni, uczyli się przygotowywać wartościowe odżywczo i niedrogie dania. Zapoznali się z tajnikami
sztuki kulinarnej, nakrywania stołu
oraz zasadami dbania o czystość w
kuchni w trakcie przygotowywania
posiłku. Następnie uczestnicy wspólnie degustowali potrawy przez siebie przygotowane.
Danuta
Kłos

Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
W okresie od kwietnia do
czerwca br. odbyło się dwadzieścia
posiedzeń GR oraz jedno posiedzenie
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku, zakończono prowadzenie procedury NK w czterech
rodzinach, indywidualny plan pomocy realizowany jest nadal w pięciu
rodzinach. W omawianym okresie
do przewodniczącego GZI wpłynęły
4 nowe Niebieskie Karty założone
przez Policję w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej. Zgodnie z procedurą „Niebieskiej
Karty” do rozpatrzenia każdej sprawy powołano odrębną grupę roboczą składającą się z przedstawicieli
różnych podmiotów, mogących przyczynić się do rozwiązania sytuacji
kryzysowej w rodzinie.
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W tym miejscu należy przypomnieć,
że wszystkie osoby, które w związku
z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych
powzięły podejrzenie o popełnieniu
ściganego z urzędu przestępstwa z
użyciem przemocy w rodzinie, mają
obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Policji lub prokuratora
(art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Ponadto, osoby prywatne będące świadkami przemocy w rodzinie powinny
zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - zgodnie z ustawą z
dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.).
Zgłoszenia można kierować osobi-

www.zbaszynek.pl

ście w formie pisemnej do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, ul.
Długa 1, 66-210 Zbąszynek, lub telefonicznie na tel. nr 68 384 9102, w
godzinach 7:30 - 15:30.
Informacje dla ofiar bądź świadków
przemocy w rodzinie można znaleźć na internetowej platformie pn.
„Lubuska Niebieska Tarcza”. Pod adresem www.tarcza.lubuskie.pl znajdują się m.in. informacje nt. funkcjonujących w województwie lubuskim
instytucji przeciwdziałających przemocy w rodzinie; zamieszczone są
tam adresy do instytucji pomagających pokrzywdzonym, wzory pism,
komunikaty, aktualności, a także
informacje o kampaniach i programach społecznych. Zapraszamy do
odwiedzenia tej strony.
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STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE
DLA UCZNIÓW W OPS
Pomoc finansową w formie
stypendium szkolnego może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje
się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie (dochód nie może
przekroczyć kwoty 456,00 zł netto
na osobę). Stypendium szkolne może
być udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu na-

uczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza
szkołą. Zasiłek szkolny przysługuje
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego
na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym. Wniosek
o zasiłek szkolny należy złożyć w
terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasił-

ku.
W roku szkolnym 2013/2014 uprawnionych do korzystania z pomocy w
formie stypendium szkolnego było
40 rodzin - pomoc otrzymało 74
uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015
należy składać wraz z udokumentowaną sytuacją dochodową za miesiąc sierpień 2014r. w terminie od 1
września 2014r. do 15 września 2014r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zbąszynku, biuro nr 6.

Danuta
Kłos

ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW
Informujemy, że od 15 maja
2014 r. weszła w życie ustawa o
wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi zasiłek dla opiekuna
przysługuje osobom, które pobierały
świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca
2013 r. Przesłanką uzasadniającą
przyznanie zasiłku dla opiekuna
będzie spełnienie warunków jakie
uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie

przepisów ustawy o świadczeniach
rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 r.
Do przesłanek tych zaliczamy między innymi:
•
rezygnację lub niepodejmowanie zatrudnienia z uwagi na sprawowaną opiekę nad osobą niepełnosprawną;
•
osoba niepełnosprawna powinna legitymować się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełno-

sprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
•
osoba sprawująca opiekę
nie może być uprawniona między
innymi do świadczeń emerytalnorentowych.

ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Informujemy, że w związku z
nowelizacją ustawy o świadczeniach
rodzinnych od dnia 1 maja 2014r.
zmianie uległa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie obowiązujące wysokości świadczenia
przedstawiają się następująco:
•
W okresie od 1 maja 2014r. do
31 grudnia 2014r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 800,00
zł;
•
W okresie od 1 stycznia
2015r. do 31 grudnia 2015r. wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1200,00 zł;
•
W okresie od 1 stycznia
2016r. do 31 grudnia 2016r. wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1300,00 zł.

Danuta
Kłos

Danuta
Kłos

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
w zakresie zmiany wysokości tego
świadczenia następuje z urzędu i
nie wymaga zawiadomienia strony. Ponadto informujemy, że osoby
uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywać będą pomoc finansową w wysokości 200,00
zł miesięcznie, która wynika z dodatkowych rozporządzeń w tej sprawie. W związku z tym łączna kwota
świadczenia w okresie od maja do
grudnia 2014r. wynosi 1000,00 zł miesięcznie.

www.zbaszynek.pl

31

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

WIOSNA W KULTURZE
Tradycyjnie rozpocznę od
krótkiego omówienia imprez, które
odbyły się w kończącym się kwartale. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.
zbaszynek.pl, gdzie znajdą Państwo
relację z każdej imprezy.
Premiera Teatru 18 +
Komediodramat „Pan Piotr” został
nagrodzony gromkimi brawami przez
liczną widownię.
Symbole Narodowe Miast Partnerskich
Projekt realizowany był 02 maja
2014r. z udziałem gości z partnerskiej

gminy Peitz. Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne
impreza odbyła się w sali tanecznej.
Na scenie zaprezentowało się wielu
znakomitych artystów ze Zbąszynka
i Peitz.
Tydzień Bibliotek
To tradycyjnie wizyty przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas
szkół podstawowych w bibliotece
miejskiej i filiach (Kosieczyn i Dąbrówka Wlkp.). Podczas wszystkich
spotkań dzieci poznawały pracę bibliotekarza oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych.

Benefis Dziadka Florka
Niezwykła uroczystość, z okazji 90
urodzin Floriana Wojciechowskiego –
zasłużonego dla gminy mieszkańca
Zbąszynka.
Tańcelebracje
Konkurs zespołów tanecznych, w
którym uczestniczyło ponad 200
tancerzy z Regionu Kozła.

CO DALEJ Z NASZYM KINEM?

POMAGALIŚMY
(10.04) - Akcja zbiórki krwi PCK. Zebrano 8,55 litra
krwi. (10.04) – Fundacja Spieszmy się. Na uroczystości otrzymaliśmy tytuł „Wydarzenia Roku” za
organizację koncertu „Znani i Lubiani w Najpiękniejszych Piosenkach o Miłości” (25.04) – Zakończenie klas maturalnych
(29.05) – Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze
Tour (15.06) – 25-lecie kapłaństwa ks. Dziekana
Zdzisława Przybysza (21.06) – Noc Świętojańska
na Ludową Nutę (24.06) – Zakończenie przedszkolaków (26.06) - Akcja honorowego oddawania krwi połączona z festynem dla dzieci.

W ostatni weekend maja zawitało do nas Kino
Orange, które na swojej trasie posiada wiele miejscowości, a my walczyliśmy o to, żeby Zbąszynek trafił na listę
tych miejsc. Jedynym warunkiem by tak się stało – miała
być spora frekwencja na czterech zaproponowanych seansach. Łącznie na wszystkich czterech filmach gościliśmy 76 uczestników, którym bardzo dziękujemy. Niestety
ta liczba (w skali liczącej ponad 5 tyś mieszkańców) nie
była wystarczająca by zachęcić Kino Orange do kolejnej
wizyty w naszym mieście. Mamy świadomość, że termin
i dobór repertuaru (narzucony z góry przez Kino Orange)
nie był trafiony z uwagi na odbywające się w okolicy
liczne imprezy

JESTEŚMY DUMNI Z NASZYCH ARTYSTÓW
Dominika Hoffman - licealistka z Kosieczyna została
laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2014.
Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka i Harmonia – oba zespoły reprezentowały gminę Zbąszynek na wielu festiwalach
i przeglądach.
Zespół Taneczny Tęcza – przepiękny występ w mieście Peitz
(Niemcy).
Zespół Taneczny Just Dance/ New Style/ Bang – udział w
eliminacjach powiatowych Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE
2014 w Świebodzinie.
Wokalistki Studia Piosenki - udział w dwóch ważniejszych
konkursach piosenki. Wygraj Sukces to wyróżnienie w eliminacjach strefowych dla Patrycji Spychała. Lubuski Konkurs
Piosenki PRO ARTE 2014 – to zakwalifikowanie się do finału
Darii Furmaniak oraz wyróżnienia podczas finału dla Dawida
Marciniaka i Dominiki Hoffman.
Kółko Modelarskie - wystawy prac odbyły się w szkole podstawowej w Zbąszynku, a także podczas Zbąszyneckiej Majówki 2014. W nagrodę za cały rok pracy modelarze „Szlakiem
Księżnej Daisy” zwiedzili Książ i Podziemne Miasto Osówka.
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Majówka – Potańcówka
Pogoda nas nie rozpieszcza. Zabawa majówkowa – to kolejna impreza, która zamiast w parku odbyła
się w sali tanecznej ZOK. Frekwencja dopisała, a uczestnicy bawili się
znakomicie.

www.zbaszynek.pl

ZMIANY W
BIBLIOTEKACH WIEJSKICH
Od września biblioteki wiejskie będą
funkcjonować w szkołach podstawowych
(Dąbrówka Wlkp. i Kosieczyn). Książki będzie można wypożyczać w godzinach pracy
bibliotek szkolnych oraz w Bibliotece Miejskiej w Zbąszynku.
Biblioteka objazdowa – Biblioteka na kółkach
Od nowego roku ruszamy z Biblioteką Objazdową. Zapisy do biblioteki objazdowej
rozpoczną się we wrześniu i potrwają do
listopada 2014r. Biblioteka objazdowa będzie odwiedzać mieszkańców okolicznych
wsi, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub innych odwiedzać bibliotek szkolnych czy biblioteki miejskiej w Zbąszynku.
Szczegółowe informacje o zapisach trafią
do sołtysów.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

To już za nami
Drugi kwartał 2014 roku obfitował w bardzo wiele ciekawych przedsięwzięć sportowych (w szczególności warto podkreślić Wiosenny Maraton Fitness, Zbąszynek na Rowery, Bieg Konstytucji, Siatkówkę
Plażową oraz Gminny Dzień Dziecka). Był to również okres kontynuowania rozpoczętych zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych (boisko treningowe, plac zabaw, Lubusik). Nasza Gmina realizowała również projekty miękkie skierowane do dzieci ze szkół podstawowych (Umiem Pływać, Multisport). Do najważniejszych
informacji z ostatnich miesięcy należy zaliczyć również utworzenie dwóch stowarzyszeń: Zbąszyneckiej
Akademii Piłkarskiej oraz Strefy Piłki Siatkowej w Zbąszynku. Powstanie także Trasa Zdrowia PZU wokół
jeziorka Koźlarskiego, na której znajdzie się 10 drewnianych instalacji do ćwiczeń. A przed nami jedno z
ważniejszych zadań inwestycyjnych, czyli budowa nowej bieżni tartanowej w Zbąszynku. Na ostatniej stronie
Zbąszyneckiego Kwartalnika znajduje się również zapowiedź imprez sportowych w ramach wakacji. Blisko
30 wydarzeń sportowych w okresie lipiec – sierpień gwarantuje, że najbliższe wakacje będzie można spędzić aktywnie i ciekawie. Tradycyjnie więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: osir.
zbaszynek.pl.

Otwarty Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego
13 kwietnia w hali sportowej ZST odbył się Otwarty
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. W gronie 33
uczestników najlepszy okazał się Dariusz Franc z
Kiełcza.

XXI Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Zbąszynku
Maciej Matuszewski zwyciężył w tradycyjnym turnieju
tenisa ziemnego, który odbył się 1 maja w Zbąszynku.
W zawodach wystartowało 31 uczestników.
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Wiosenny Maraton Fitness
Zumba i Bokwa królowały podczas Wiosennego
Maratonu Fitness, który odbył się 26 kwietnia w hali
sportowej ZST. Na parkiecie bawiło się blisko 200
uczestniczek.

XXII Bieg Konstytucji
Blisko 600 biegaczy wystartowało w XXII Biegu
Konstytucji, który tradycyjnie odbył się 3 maja.

www.zbaszynek.pl
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Grand Prix Zbąszynka w Siatkówce Plażowej
Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się rozgrywki
siatkówki plażowej w Zbąszynku. W dwóch
turniejach wystartowało blisko 50 drużyn. Zawody
są rozgrywane w trzech kategoriach: kobiety, miksty
i mężczyzn. Najbliższy turniej 5 lipca.

Zbąszynek na Rowery
Ponad 400 osób wzięło udział w akcji „Zbąszynek na
Rowery”, która odbyła się w dniu 29 maja. Wydarzenie
było podzielone na trzy kategorie: Przedszkolaki,
Runda Rekreacyjna oraz Wyścig Sprinterski.

Bałtyk – Karkonosze Tour
Mateusz Nowaczek najlepszy w zbąszyneckim etapie
Bałtyk – Karkonosze Tour.

Memoriał LA im. Bogdana Niemca
Ponad 300 uczestników XVIII Memoriału LA im.
Bogdana Niemca, który odbył się w dniach 30-31
maja w Zbąszynku i Dąbrówce Wlkp.

Gminny Dzień Dziecka
Wspaniała impreza dla dzieci odbyła się w dniu
1 czerwca na jeziorku Koźlarskim w ramach Gminnego
Dnia Dziecka.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Zakładu Linii Kolejowych
6 czerwca w Zbąszynku odbył się turniej piłki nożnej
o Puchar Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w
Zielonej Górze. W gronie 6 drużyn najwięcej punktów
uzbierała drużyna z Krzyża.

www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

I Ogólnopolski Bieg Leśny „Dzikkus”
14 czerwca w Rogozińcu odbył się I Ogólnopolski Bieg
Leśny „Dzikkus”. W zawodach wystartowało ponad
150 biegaczy.

Międzynarodowe Święto Młodzieżowej Piłki
Nożnej
21 czerwca w Zbąszynku odbyło się Międzynarodowe
Święto Młodzieżowej Piłki Nożnej z udziałem naszych
niemieckich gości z gminy Peitz

PZU Trasy Zdrowia
Wokół Jeziorka Kożlarskiego powstanie „PZU Trasa
Zdrowia”. Na trasie znajdzie się 10 instalacji do ćwiczeń.
Jesteśmy w gronie 30 gmin, w których powstaną „PZU
Trasy Zdrowia” ( jedyni w woj. lubuskim)

Utworzenie Strefy Piłki Siatkowej Zbąszynek
5 czerwca w hali ZST odbyło się zebranie założycielskie
nowego stowarzyszenia: Strefy Piłki Siatkowej w
Zbąszynku. Cel: organizacja piłki siatkowej na terenie
Gminy Zbąszynek.

Umiem Pływać
26 czerwca zakończyliśmy projekt powszechnej nauki
pływania „Umiem Pływać” dla uczniów klas trzecich.
W zajęciach (20 wyjazdów), które odbywały się na
basenie w Sulechowie uczestniczyło 30 uczestników
z naszej gminy.

Multisport
Gmina Zbąszynek realizuje projekt sportowy dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Projekt jest
w 100% dofinansowany ze środków województwa
lubuskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia
odbywają się trzy razy w tygodniu. Zakończenie
projektu w grudniu 2014 roku.
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Przebudowa Stadionu Miejskiego w
Zbąszynku
W lipcu rozpoczną się prace związane z przebudową
stadionu w Zbąszynku. Głównymi elementami
zadania będzie budowa nowej bieżni syntetycznej
oraz
urządzeń
lekkoatletycznych.
Zakończenie
zadania nastąpi w sierpniu 2015 roku.

Lubusik w Kręcku
Na
terenie
naszej
gminy
powstało
trzecie
boisko do siatkówki plażowej. Było to możliwe
dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków
województwa lubuskiego w ramach tzw. Lubusików.
Boisko powstało w Kręcku.

Zmodernizowany plac zabaw
Plac zabaw w Zbąszynku jeszcze
piękniejszy. Pojawiły się na nim nowe
urządzenia,
wymieniono
piasek
i
zamontowano parasole dla rodziców.

Modernizacja boiska treningowego
Zakończyła się modernizacja boiska treningowego w
Zbąszynku. Zadanie zostało rozpoczęte w lipcu 2013
roku w ramach programu „Lubuskie Gra w Piłkę”.
Zakres prac obejmował:
•
Zwiększenie wymiary pola gry: (90 m x 51 m na
100 m x 60 m)
•
Montaż automatycznego nawadniania
•
Montaż sztucznego oświetlenia
•
Montaż ogrodzenia wokół boiska (piłkochwyty)
•
Boksy dla zawodników
•
Renowacja płyty
•
Nowe bramki.

Boisko zostanie oddane do użytku na przełomie
lipca/sierpnia 2014. Jest to jedno z najważniejszych
zadań modernizacyjnych w obszarze sportu
na terenie naszej gminy. Dzięki temu zostały
stworzone niezbędne warunki infrastrukturalne dla
Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej, która została
utworzona 28 lutego 2014 roku.

www.zbaszynek.pl
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Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy
w
Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 lipca 2014 roku.

imię i nazwisko

telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO

PIONOWO

4. Nazwa ulicy w Zbąszynku, która jest w trakcie rozbudowy
5. Miesiąc, w którym należy uiścić opłaty za gospodarowanie
odpadami w III kwartale roku
9. Nowy przy Szkole Podstawowej w Kosieczynie
11. Nazwisko proboszcza w Zbąszynku w latach 1958-1968
12. Dziadek zbąszyneckich harcerzy
14. Imię baranka przekazanego Gminie Zbąszyń
16. Gdzie powinni udać się mieszkańcy ul. Gdańskiej w Zbąszynku,
by móc oddać głos w wyborach
17. W dniu 30 czerwca br. Burmistrz Zbąszynka brał udział w
zakończeniu projektu pn. „Wzmacnianie linii …”
18. Imię księdza, który 15 czerwca obchodził Jubileusz 25-lecia
kapłaństwa
19. Udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi Zbąszynka w dniu
26 czerwca br.
20. Nazwa ulicy w Dąbrówce Wlkp., której przebudowa zostanie
zrealizowana w tym roku

1. Pomoc finansowa dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej
2. Możliwość uzyskania na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków
3. Wyróżnienie dla Gminy Zbąszynek za wkład finansowy w rozwój
sportu
6. Nazwa firmy, która od 1 lipca będzie odbierać od nas śmieci
7. Prowadzi konsultacje psychologiczne w OPS w każdą środę w godz.
15.00-18.00
8. Skrót nazwy programu, dzięki któremu pozyskano dofinansowanie
do zmodernizowania pracowni w ZST w Zbąszynku
10. Zostanie powiększony o działkę przejętą od Lasów Państwowych
13. Już w nadchodzącym roku szkolnym będzie darmowym
podręcznikiem dla klas I szkół podstawowych
15. Nowa forma biblioteki, która „rusza” od nowego roku na terenie
Gminy Zbąszynek

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Świąt kolorowych jak pisanki”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej
zabawie. Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi, spośród których
wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł do dowolnego wykorzystania w kawiarni „Ptasie Plotki” w Zbąszynku, otrzymała Maria Wośkowiak . Fundatorem nagrody był
Jan Mazur Prezes Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Zbąszynku.
Maria Wośkowiak w towarzystwie Burmistrza Zbąszynka oraz sponsora nagrody
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czas wakacji

WAKACJE to okres, w którym dzieci dużo i długo przebywają na podwórku oraz często podróżują. To wspaniały czas, ale aby zabawa była w pełni udana chcielibyśmy na łamach naszego
Kwartalnika przekazać Wam odrobinę najważniejszych zasad, które warto by było przestrzegać
i zapamiętać.

Nad jeziorem
I zasada - kąpać należy się tylko w
miejscach do tego przeznaczonych,
strzeżonych przez ratownika, pod
opieką dorosłych. Tam czuwa ratownik! Jeśli na plaży widzicie czerwoną
flagę – oznacza ona kategoryczny
zakaz kąpieli. Biała flaga – to znak,
że wszystko jest ok, a więc można
się śmiało pluskać w wodzie.
II zasada – do wody nie skaczemy
nagle po intensywnym opalaniu wchodzimy do wody powoli, a wodą
ochlapujemy się stopniowo, żeby
nasz organizm mógł się przygotować na zmianę temperatury.
III zasada – w przypadku korzystania z różnego rodzaju sprzętów
wodnych: łódek, kajaków, rowerów
wodnych itp. należy pamiętać, że
każdy powinien mieć na sobie ubraną kamizelkę ratunkową, która w
razie wpadnięcia do wody pomoże
utrzymać się na powierzchni.
IV zasada – nie skaczemy do wody
„na główkę”!!! Uderzenie głową o dno
może uszkodzić kręgosłup szyjny i
- co gorsza - rdzeń kręgowy, a to
prowadzi do natychmiastowego
paraliżu. Jeśli już skaczemy na
główkę, to do wody o odpowiedniej
głębokości. Nie jest to umiejętność
wrodzona - lepiej zawczasu poćwiczyć na basenie. Inaczej nawet na
głębokiej wodzie można nadwerężyć
szyję. Jeśli już ktoś skoczył i nie wypływa, trzeba go szybko wyciągnąć
i unieruchomić kręgosłup szyjny.
Szybka pomoc lekarska decyduje o
tym, czy resztę życia poszkodowany
spędzi na wózku.

Opalanie
Wasza skóra będzie potrzebować specjalnych kremów z filtrami
ochronnymi, które chronią ją przed
szkodliwymi promieniami słonecznymi. Na głowę dobrze jest założyć
czapkę, oczy należy ochronić okularami przeciwsłonecznymi. Unikajcie
słońca między godz. 10.00 a 15.00.
Dokuczliwe owady
Uważajcie z jedzeniem lodów lub
pączków na plaży. Osy tylko na
to czekają. Przyglądajcie się każdemu kolejnemu gryzowi, żeby nie
połknąć owada, który przysiądzie
sobie na waszym przysmaku. Kiedy spotkacie gdzieś gniazdo os, to
nigdy nie rzucajcie w nie kamieniami, nie dotykajcie go. Wściekły rój
os lub szerszeni może zrobić wiele krzywdy. Jeśli gniazdo jest blisko
waszego domu powiedzcie o tym
rodzicom. Oni powinni powiadomić
Straż Pożarną. Strażacy mają specjalne stroje i sprzęt, dzięki któremu
usuną nieproszonych gości.
W lesie
Na wycieczkę do lasu ubierzcie się
odpowiednio, tak aby zakryć jak najwięcej części ciała. Nie zostawiajcie
w lesie śmieci, a zwłaszcza szklanych butelek. Padające przez nie
promienie słoneczne mogą wywołać
ogień. Ognisko można rozpalać tylko w specjalnie wyznaczonych do
tego miejscach, a po udanej zabawie ognisko trzeba zalać wodą.

Burza
Jeśli zaskoczy Was burza, nie chowajcie się pod drzewami. One przyciągają pioruny. Jak najszybciej powinniście schować się w jakimś
budynku lub skryć w samochodzie.
Powyłączajcie telefony komórkowe,
żeby nie ściągnęły one błyskawic!
Na wyjeździe…
Z rozwagą korzystajcie z pociągów,
środków komunikacji miejskiej czy
autostopu. Kiedy wsiadacie do pustego autobusu czy tramwaju, zajmujcie miejsce blisko kierowcy lub
motorniczego. W pociągach wybierajcie przedział, w którym podróżują np. rodziny z dziećmi lub osoby
starsze. Przechowujcie pieniądze w
różnych miejscach tak, aby w przypadku kradzieży nie stracić całej
sumy pieniędzy.
W trakcie podróży nie należy bezgranicznie ufać współpasażerom.
Nie powinno się przyjmować jedzenia ani picia od nieznanych nam
osób. Bywa, że w ten sposób złodzieje usypiają swoje ofiary, by móc
je okraść!
Będąc samym w domu…
- nie otwierajcie obcym drzwi,
- klucze do domu wkładajcie do
szczelnej kieszeni,
- nie bawcie się gazem, prądem lub
wodą,
- nie wychylajcie się z okna czy
balkonu,
- nie udzielajcie obcym osobom żadnych informacji przez telefon.

Warto również zapamiętać kilka numerów alarmowych:
		

			
			
			

112	numer alarmowy z telefonów komórkowych
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie ratunkowe
Bawcie się wesoło, wracajcie cali i zdrowi!!!
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