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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Państwo!
Jest to ostatnie wydanie
Kwartalnika w tej kadencji. Postanowiłem więc przedstawić Państwu zadania z jakimi przyszło się
nam zmierzyć w latach 2010-2014,
z jakim skutkiem, co się udało, a
co nie.
Okres tych czterech lat
obfitował w szereg działań szczególnie na płaszczyźnie inwestycji
i to tych, na które pozyskaliśmy
środki spoza budżetu gminy, jak i
tych realizowanych wprost z budżetu. Były też działania organizacyjne ale też tzw. strategiczne, jak
przejęcie
prowadzenia Zespołu
Szkół Technicznych od Starostwa.
Ważnym wskaźnikiem są tzw. wydatki majątkowe, czyli pieniądze
przeznaczone na rozwój, a nie na
„przejedzenie”. Te wydatki kształtowały się następująco:
2010r.

-

12.371.000 zł

2011r.

-

8.613.000 zł

2012r.

-

8.051.000 zł

2013r.

-

7.702.000 zł

2014r.

- plan

9.643.000 zł

Razem:

46.380.000 zł

Suma ponad 46 milionów zł zainwestowanych w infrastrukturę
świadczy o dużej dynamice rozwoju i tworzeniu przyjaznych warunków do dalszego wzrostu za

stytucji pośredniczących w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych, Urzędu Marszałkowskiego
i Wojewody, pracowników Urzędu
Miejskiego i jednostek organizacyj-

		

nych Gminy oraz życzliwego traktowania z Waszej strony.
Główne zadanie tej kadencji to „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” - wszystkie
miejscowości Naszej Gminy posiadają wodociąg i kanalizację. We
wszystkich latach pozyskiwaliśmy
środki z programu budowy dróg
lokalnych tzw.”Schetynówek”, a są
to drogi:

sobności
Gminy
Zbąszynek.
Osiągnięcie tak wysokiego
wskaźnika zainwestowania
było możliwe dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu ze
strony radnych Rady
Miejskiej, Starostwa
Powiatowego,
in-
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Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
15 października 2014 roku
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
www.zbaszynek.pl
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Wiesław
Czyczerski

BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
•
•
•
•
•

-

ul. Topolowa - Sportowa;
ul. PCK I i II etap;
ul. Czarna Droga;
ul. Kościelna i Platanowa;
północna Obwodnica Zbąszynka.
Niezależnie zmodernizowane zostały ul. Wąska, Krakowska, Warszawska. Rozpoczęliśmy realizację
ścieżek rowerowych, poczynając
od ścieżki Zbąszynek - Zbąszyń,
Dąbrówka Wlkp. - Zbąszynek. Modernizowaliśmy drogi dojazdowe
do pól, drogi za budynkami wzdłuż
ul. Wojska Polskiego oraz między
ogrodami ulic Wojska Polskiego Kilińskiego.
Dbając o nasze dzieci i
młodzież wybudowaliśmy:
trzy
„Orliki”: w Dąbrówce Wlkp., Kosiezakup sprzętu, w tym radiowozu.
W ramach poprawy naszej infrastruktury kulturalnej wybudowaliśmy salę wiejską w Dąbrówce
Wlkp. i przeprowadziliśmy rozbudowę z remontem sali w Kosieczynie. Zostały złagodzone skutki intensywnych opadów poprzez
budowę zbiornika retencyjnego na
Placu Wolności, przy cmentarzu i
oczyszczalni. Odtworzyliśmy kanalizację deszczową z ul. PCK w
stronę terenów kolejowych.
Skorzystaliśmy z programu „Mój
Rynek” i wybudowaliśmy nowoczesne targowisko miejskie z
możliwością organizowania na
nim różnych uroczystości.
Z myślą o osobach starszych uruchomiliśmy Dom Dziennego Pobyczynie i Zbąszynku, dwa place rekreacyjne w Chlastawie i Rogozińcu, plac zabaw „Radosna Szkoła”
w Dąbrówce Wlkp., Kosieczynie
i Zbąszynku. Zainwestowaliśmy
spore kwoty w nasze szkoły poprawiając infrastrukturę sanitarną
i grzewczą. Duże sumy pochłonęły
remonty bieżące.
Dbaliśmy o nasze bezpieczeństwo inwestując w
ośrodki
zdrowia (windy dla niepełnosprawnych i karetka pogotowia). W nasze Ochotnicze Straże
Pożarne
- kupując nowe samochody dla
Kręcka, Kosieczyna i Zbąszynka.
Policję- organizując nowy posterunek, płacąc za służby dodatkowe,
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tu i Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zwiększyliśmy dostępność do lekarzy specjalistów w byłej przychodni PKP. W pomieszczeniach
przejętych od PKP, biurach Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych i przejętych od Agencji
Nieruchomości Rolnych stworzyliśmy 17 mieszkań socjalnych.
Prowadziliśmy dużą ilość mniejszych zadań, takich jak: chodniki,
parkingi, prace remontowe i adaptacyjne, których ze względu na
ograniczoną pojemność Kwartalnika nie sposób wymienić.
Wspieraliśmy młode talenty poprzez stypendia i nagrody. Zostało przeprowadzonych szereg prac
organizacyjnych w oświacie, kulturze i sporcie.
Jak Państwo widzicie, większość tematów, które planowaliśmy zostało zrealizowanych. Jeden

- budowa łącznika ul. Piastowska
- Zbąszyńska w Dąbrówce Wlkp.;
- budowa bieżni tartanowej na
OSiR w Zbąszynku;
- rozbudowa sali wiejskiej w Rogozińcu;
- budowa placu zabaw w Dąbrówce Wlkp.;
- rozbudowa cmentarza w Zbąszynku
oraz szereg innych tematów, na
które zleciłem już wykonanie dokumentacji i czekamy na jej zakończenie.
Szanowni Mieszkańcy!
Wymieniłem te najważniejsze tematy, które zrealizowaliśmy
dzięki - jeszcze raz to podkreślę
- dobrej współpracy szczególnie z
radnymi Rady Miejskiej.
Dziękuję za współpracę i
wyrozumiałość.
					
Z poważaniem
Burmistrz Wiesław Czyczerski

temat tj. „Budowa sali sportowej”
nie został zrealizowany z powodu braku źródła dofinansowania,
mimo posiadania pełnej dokumentacji. Do realizacji weszło wiele
zadań, których nie planowaliśmy
ale okoliczności nas zmusiły, to
chociażby remont Gimnazjum po
zalaniu.
Mimo
upływu
kadencji
podjęte zostały już zadania na
następną kadencję:
- budowa ronda na Placu Dworcowym;
- budowa ronda na drodze 302 i
spięcie północnej obwodnicy Zbąszynka z drogą wojewódzką Chlastawa - Nądnia;
- przebudowa ul. Wojska Polskiego;
- modernizacja ul. Poznańskiej w
Dąbrówce Wlkp.;
www.zbaszynek.pl
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Gabriela
Budniak

III KWARTAŁ 2014r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.07.2014r. - Przychodzko, spotkanie
z Honorowym Obywatelem Zbąszynka Bo E. Rooth w związku z Jego
przejściem na emeryturę;
02.07.2014r. - Zbąszynek, I Gimnazjum, spotkanie w sprawie remontów wakacyjnych;
03.07.2014r. - Kręcko, uroczystości z
okazji Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa Ks. Dziekana Zdzisława Przybysza;
04.07.2014r. - Świebodzin, spotkanie
w sprawie siedziby SANEPID-u;
05.07.2014r. - Zbąszynek, OSiR, rozpoczęcie Ligi Plażowej Piłki Siatkowej;Zbąszynek, udział w uroczystościach
z okazji Jubileuszu Chóru Milenium;
07.07.2014r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie w sprawie
lotniska w Babimoście;
08.07.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z mieszkańcami;
09.07.2014r. - Gorzów Wlkp., podpisanie aktu notarialnego w związku
z przejęciem gruntów pod remizę w
Kosieczynie;
10.07.2014r. - Kosieczyn, udział w Zarządzie Miejsko-Gminnym OSP;
11.07.2014r. - Zbąszyń, złożenie kwiatów i oddanie hołdu rodakom pomordowanym w Wołyniu i na kresach
Południowo -Wschodnich;
12.07.2014r. - Zbąszynek, Turniej Piłki
Siatkowej „Piaskowe Marzenia”;
14.07.2014r. - Świebodzin, udział w
spotkaniu w sprawie Świebodzińskiego Obszaru Funkcjonalnego;
15.07.2014r. - Zielona Góra, spotkanie
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie przebudowy ul.
Wojska Polskiego;
16.07.2014r. - Rogoziniec, spotkanie z
członkami Związku Kombatantów i
Byłych Więźniów Politycznych oraz
Terenowej Organizacji Emerytów i
Rencistów;
17.07.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem „Wagenbaum”; - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Lubrza, uzgodnienia do
Programu Świebodzińskiego Obszaru
Funkcjonalnego;
19-07. - 02-08.2014r. - przerwa urlopowa;
04.08.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
05.08.2014r. - Poznań, spotkanie z
Dyrektorem PKP Oddział Gospodaro6

wania Nieruchomościami w sprawie
przejmowanych gruntów;
06.08.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z projektantami kanalizacji i dróg;
08-10.08.2014r. - Zbąszynek, spotkania z byłymi mieszkańcami Zbąszynka; - Zbąszynek, udział w imprezach
z okazji Dni Zbąszynka;
12.08.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, podsumowanie Dni Zbąszynka;
13.08.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Konwencie Rady Miejskiej;
14.08.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
16.08.2014r. - Stefanowo, udział w Jubileuszu 60-lecia OSP;
19.08.2014r. - Dąbrówka Wlkp., udział
w Konferencji Lokalnej Grupy Działania RK;
20.08.2014r. - Świebodzin, Starostwo
Powiatowe, spotkanie w sprawie
LGD;- Zbąszynek,
Urząd Miejski,
udział w posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
26.08.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja Egzaminacyjna na stopień awansu
nauczyciela mianowanego; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Komendy
Powiatowej Policji w Świebodzinie;
27.08.2014r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z działaczami Klubu Sportowego „Sokół” ;
28.08.2014r. - Zbąszynek, I Gimnazjum, udział w Radzie Pedagogicznej;
-Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z Zarządem Koła Łowieckiego „Knieja” w sprawie zakupu bażantów; Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
Sesji Rady Miejskiej;
29.08.2014r. - Zbąszynek, Zespół
Szkół Technicznych, udział w Radzie
Pedagogicznej;
01.09.2014r. - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa, I Gimnazjum, inauguracja
roku szkolnego;
02.09.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
05.09.2014r. - Zbąszynek, spotkanie
z ZNP nauczycieli emerytów; - Rogoziniec, spotkanie z pracownikami
Urzędu Skarbowego w Świebodzinie;- Zbąszynek, otwarcie wystawy
„90-lecie Zbąszynka”;
06.-07.09.2014r. - Babimost, udział
w uroczystościach z okazji Święta
Miodu;
08.09.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria
www.zbaszynek.pl

Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Babimost, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie wspólnego programu budowy ścieżek rowerowych;
- Zbąszynek, spotkanie z działaczami Strefy Piłki Siatkowej;
09.09.2014r. - Świebodzin, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie Świebodzińskiego Obszaru Funkcjonalnego;
10.09.2014r. - Warszawa, odbiór nagrody „Orły Agrobiznesu”;
11.09.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z oficerami 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej;
13.09.2014r. - Kręcko, Gminne Zawody
Strażackie i Turniej Wsi;- Zbąszynek,
posadzenie „Dębu Wolności”;
14.09.2014r. - Kręcko, Dożynki Gminne;
15.09.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie nagród w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego
Kwartalnika;
16.09.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w uroczystościach Jubileuszowych 60-lecia pożycia małżeńskiego;
17.09.2014r. - Gorzów Wlkp., LUW,
spotkanie w sprawie ronda na drodze 302, - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;- Świebodzin,
udział w uroczystościach pod pomnikiem nekropolii kresowych;
18.09.2014r. - Łagów, udział w Zrzeszeniu Prezydentów, Burmistrzów i
Wójtów Województwa Lubuskiego;
19.09.2014r. - Zielona Góra, PROW,
podpisanie umów;
22.09.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z sołtysami w sprawie uzgodnień do projektu budżetu
na 2015 rok;
24.09.2014r. - Zbąszynek, udział w
debacie społecznej pt. „Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny na terenie
Gminy”;- Dąbrówka Wlkp., zebranie
sołeckie;
25.09.2014r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie na temat
sieci elektroenergetycznych, - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Sesji
Rady Miejskiej, - Kosieczyn, zebranie
sołeckie;
26.09.2014r. - Świebodzin, spotkanie
w Starostwie Powiatowym w sprawie budowy ronda na Placu Dworcowym;
27-28.09.2014r. - Zbąszyń, XXXX Biesiada Koźlarska;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.07.2014r. - Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej – dyżur;
03.07.2014r. - Kręcko, Msza Św. w
intencji Jubilata Ks. Kanonika Zdzisława Przybysza;
05.07.2014r. - Peitz, Święto Strzelców; - Zbąszynek, XXV-lecie Chóru
Milenium;
08.07.2014r. - Zbąszynek, ZOK spotkanie Burmistrza Zbąszynka i
Przewodniczącego Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
11.07.2014r. Rogoziniec, spotkanie członków Świebodzińskiego
Związku Kresowian – Koła Terenowego Zbąszynek;
ul.
12.07.2014r. - Zbąszynek,
Sportowa – Turniej Osiedlowy Piłki
Nożnej „Piaskowe Marzenia”;
13.07.2014r. - Babimost,
Święto
Miasta „Dni Babimostu”;
15.07.2014r. - Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej – dyżur;
16.07.2014r. - Rogoziniec, spotkanie członków Związku Kombatantów oraz Emerytów – byłych pracowników PKP;
19.07.2014r. - Rogoziniec,
spotkanie Komendy Głównej Straży
Ochrony Kolei; - Chlastawa, Festyn
Rodzinny;
22.07-04.08,2014r. – Urlop wypoczynkowy;
25.07.2014r. - Świebodzin, Święto Policji – przekazanie życzeń w
imieniu Rady Miejskiej w Zbąszynku;
31.07.2014r. – Święto Pracownika
Urzędu Skarbowego – przekazanie
życzeń w imieniu Rady Miejskiej w
Zbąszynku;
06.08.2014r. - Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej – dyżur;
08-11.08.2014r. – Zbąszynek, „Wspomnienia po latach”, spotkanie byłych mieszkańców Zbąszynka;
08-10.08.2014r. – Zbąszynek, Obchody Dni Zbąszynka 2014, w tym:
09.08.2014r. - Zbąszynek, OSiR –
XXII Turniej Tenisa Ziemnego Kat.
OPEN; - Rogoziniec, VII Turniej
Strzelecki dla mieszkańców Gminy
Zbąszynek; - Zbąszynek, OSiR –
Mecz Piłki Nożnej Bedum – TKKF;
10.08.2014r. - Zbąszynek,
OSiR,
XXII Turniej Tenisa Ziemnego Kat.
40+; Chlastawa, Hotel „Artix” – spotkanie grup roboczych Peitz, Bedum – Zbąszynek;
11.08.2014r. Zbąszynek,
pożegnanie byłych mieszkańców Zbą-

szynka oraz gości uczestniczących
w obchodach Dni Zbąszynka;
13.08.2014r. - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej – Konwent Rady
Miejskiej;
16.08.2014r. - Gross Düben, Jubileusz 550-lecia wsi oraz Święto
Strzelców;
19.08.2014r. - Zbąszynek, Kapituła – analiza wniosku Burmistrza
Zbąszynka o nadanie tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek dla Państwa Haliny i Tadeusza
Zgółków; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
20.08.2014r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski – Komisja Regulaminowa,
Komisja Gospodarki i Budżetu,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
24.08.2014r. – Strzyżewo, Koło PZW
Zbąszynek – Zawody Wędkarskie;
Świebodzin, Msza Św. z okazji 34
rocznicy podpisania porozumień
sierpniowych i powstania NSZZ
„Solidarność”; - Radoszyn, Dożynki
Gminy Skąpe;
28.08.2014r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski sesja Rady Miejskiej w
Zbąszynku;
30.08.2014r. - Zbąszynek, OSiR –
Młodzieżowy Turniej Tenisa; - Łagów, Powiatowe Dożynki;
biuro
02.09.2014r. - Zbąszynek,
Rady Miejskiej – dyżur;
04.09.2014r.
Zbąszynek, Urząd
Miejski – spotkanie z radcą prawnym;
06-07.09.2014r. – Babimost, XXXII
Ogólnopolskie Święto Miodu;

www.zbaszynek.pl

Bernadetta
Utrata

Zbąszynek,
biuro
11.09.2014r. Rady Miejskiej – Konwent Rady
Miejskiej;
12.09.2014r. – Chlastawa, spotkanie
z gośćmi z Holandii z okazji dożynek gminnych;
13.09.2014r. Haidemühl, spotkanie z partnerami z Gross Düben,
Peitz, Bad Muskau, Haidemühl;
Dożynki
14.09.2014r. - Kręcko,
Gminne, wręczenie tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek
Państwu Halinie i Tadeuszowi
Zgółkom; - Kręcko, spotkanie grup
roboczych Peitz, Bedum – Zbąszynek; - Wolsztyn, 20 – rocznica reaktywacji Strzelców Ziemi Wolsztyńskiej;
15.09.2014r. - Chlastawa,
pożegnanie gości z Holandii;
16.09.2014r. Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
- Zbąszynek, Urząd Miejski – Jubileusz 60 rocznicy pożycia małżeńskiego;
17.09.2014r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski – wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
20.09.2014r. - Rogoziniec, Turniej
Strzelecki o Godność Króla Żniwnego;
24.09.2014r. – Zbąszynek, ZOK –
debata na temat bezpieczeństwa
na terenie Gminy Zbąszynek;
25.09.2014r. – Zbąszynek, Urząd
Miejski sesja rady Miejskiej w Zbąszynku;
27.09.2014r. – Zbąszyń, spotkanie
strzelców i sympatyków bractwa
strzeleckiego.
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PODSUMOWANIE KADENCJI
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
Koniec kadencji zbliża się
wielkimi krokami, więc jest to odpowiedni moment na ogólne podsumowanie czteroletniej działalności
organu uchwałodawczego Gminy
Zbąszynek.
W trakcie VI kadencji rady, tj. od roku
2010 do końca września br., Rada
Miejska w Zbąszynku obradowała na 44 sesjach, w trakcie których
podjęto łączie 324 uchwały dotyczące najistotniejszych aspektów życia
lokalnej społeczności. Najważniejsze
z nich dotyczyły m.in.: uchwalenia
budżetu gminy, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy,
uchwalenia stawek podatków lokalnych, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zmian
zagospodarowania przestrzennego,
świadczeń przyznawanych w zakresie pomocy zdrowotnej, udzielania dotacji na renowację zabytków,
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, zatwierdzenia planu odnowy gminnych
wsi, przyjęcia programów promocji
zdrowia, zmian organizacyjnych w
placówkach oświatowych, utworzenia nowych gminnych jednostek
organizacyjnych, rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznych sprawozdań
finansowych, udzielenia absolutorium, uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpada-

mi, regulaminu utrzymania czystości
na terenie gminy, wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych o zmianę granic administracyjnych gminy,
dotacji celowych na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni, wprowadzenia na terenie gminy
programu „Rodzina na 5+” oraz wiele innych.
W okresie objętym sprawozdawczością odbyły się 42 posiedzenia
Komisji Stałych Rady, tj. Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Oświaty
i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Porządku Publicznego i Praworządności. Ponadto w trakcie VI kadencji
Rady Miejskiej odbyło się 41 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 9 posiedzeń Komisji Regulaminowej oraz
42 posiedzenia Konwentu, który jest
organem doradczym i opiniującym
Przewodniczącego Rady.
W ramach swoich kompetencji Rada
Miejska rozpatrzyła we własnym zakresie 14 skarg, z których 13 okazało
się bezzasadnych, a 1 – częściowo
zasadna. Ponadto do załatwienia
wg właściwości przesłano łącznie 14
skarg.
W latach 2010-2014 Rada Miejska
w Zbąszynku podjęła 4 uchwały w
sprawie nadania tytułu: Honorowy
Obywatel Gminy Zbąszynek. Dzięki
temu do grona Konwentu Honorowych Doradców Burmistrza Zbąszynka dołączyli: Pan Ingvar Kamprad,
Pan Maciej Grzempowski, Państwo

Jan
Mazur

Dineke i Aalderik Venhuizen oraz
Państwo Halina i Tadeusz Zgółkowie.
Ponadto w trakcie obecnej kadencji
Rada Miejska w Zbąszynku podjęła 4 oświadczenia i 1 opinię. Przedmiotowe oświadczenia dotyczyły:
aspektów
połączeń
kolejowych,
poparcia inicjatywy Sejmiku Województwa Lubuskiego zmierzającej
do ustanowienia dnia 11 lipca Dniem
Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
oraz zamiaru likwidacji Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Świebodzinie. Opinia natomiast odnosiła się do opracowania koncepcji
zmian organizacji ruchu na terenie
Zbąszynka.
Podsumowując czteroletnią kadencję Rady Miejskiej w Zbąszynku należy podkreślić, iż obowiązki wynikające ze sprawowanej funkcji radni
Rady Miejskiej wykonywali z myślą
o wspólnocie samorządowej i mieszkańcach Gminy Zbąszynek.
W imieniu Rady Miejskiej dziękuję
Państwu serdecznie za życzliwość i
współpracę.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
O G Ł A S Z A
DRUGI 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 października 2014r. 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.
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Jan
Makarewicz

URZĘDNIK RADZI

e-Urząd w naszych domach
Postęp informatyczny wkrada się do naszych domów coraz
śmielej. Wielcy tego świata robią
wiele, aby nasze życie na stałe
związać z komputerem i internetem.
Takie mamy czasy i chyba nie ma
już odwrotu od rozwoju technologii
informatycznch. Komputery i internet mają nam ułatwiać życie, dostarczając szybko i niezawodnie
potrzebnych informacji. Systematycznie pojawiają się na rynku coraz to bardziej wydajne i zaawansowane technologicznie urządzenia
i oprogramowania. Aby być na bieżąco ciągle musimy aktualizować
zarówno stan naszej wiedzy, jak i
jakość posiadanego sprzętu, spirala rozwoju wydaje się nie mieć
końca. Prawdopodobnie rozwój informatyczny następowałby jeszcze
szybciej, gdyby nie „hamulec” jakim
jest….. człowiek, ponieważ to od
liczby sprawnych użytkowników zależy dynamika rozwoju danej dziedziny. Administracja publiczna jest
taką dziedziną życia, o którą mniej
lub bardziej aktywnie „ocierają” się
wszyscy dorośli mieszkańcy naszego kraju. Rejestracja pojazdów, prawa jazdy, dowody osobiste, zakup
lub budowa nieruchomości, podatki
i wiele innych, to czynności, które
musimy „załatwiać” w urzędach. A
zatem jest to dziedzina, w której informatyzację (czytaj: udogodnienia)
warto inwestować. Strony internetowe, biuletyny informacji publicznej,
w których znajdziemy mnóstwo informacji i to zarówno tych promocyjnych, jak i tych, które mają pomóc
nam w łatwiejszym wzajemnym
kontakcie, to dziś już norma. Jednak rozwój idzie dalej, w kierunku
e-administracji. Pierwsze elementy
są już wdrożone i funkcjonują (ePUAP), jednak niezbyt przyjazny interfejs i ograniczenia prawne sprawiają, że dostęp do tej formy e-usług
jest ograniczony. Aby korzystać z
ePUAP-u potrzebny jest tzw. elektroniczny podpis kwalifikowany ( jest to
podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu), a także wymagane
dodatkowe urządzenie, czyli czytnik
kart i karta kryptograficzna. Istnieje
również potrzeba instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi
elektronicznego podpisu. Widząc, że
rozwój ww. formy e-usług jest zbyt
wolny, ustawodawca stworzył możliwość zakładania tzw. profilu zaufanego
(odpowiednik bezpiecznego
podpisu elektronicznego, weryfiko-

wanego certyfikatem kwalifikowanym). Wykorzystując profil zaufany
możemy załatwiać sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, wniosków, itp.) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego
udania się do urzędu). Zakładanie
„profilu zaufanego” jest darmowe i polega na potwierdzeniu naszej tożsamości przez jedną z instytucji wymienionych w ustawie o informatyzacji.
W jaki sposób możemy założyć profil zaufany? Należy najpierw założyć
konto użytkownika na portalu ePUAP
(www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem
jest uwierzytelnienie profilu w jednym z urzędów (czyli będzie trzeba
jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed
urzędnikiem swoje dane osobowe,
który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto
założone na portalu ePUAP zyskuje
status profilu zaufanego. Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach
wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych. W naszej okolicy
najbliższym miejscem, jest Świebodzin. Kiedy posiadamy już nasz własny profil zaufany, drzwi e-urzędu są
dla nas otwarte. Możemy komunikować się z urzędami w całym kraju za
pomocą systemu ePUAP lub z urzędami na terenie województwa lubuskiego za pomocą systemu „Cyfrowy
urząd”.
Cyfrowy urząd jest nowym, konkretnym produktem, z którego po
spełnieniu ww. warunków można
korzystać od zaraz. Projekt zrealizowany przy wsparciu środków z Unii
Europejskiej przez Lubuski Urząd
Marszałkowski w Zielonej Górze,
przy udziale wszystkich urzędów
miast i gmin województwa lubuskiego. Cyfrowy urząd działa więc na
terenie całego województwa Lubuskiego. W jaki sposób możemy korzystać z tej aplikacji? Oto bezpośredni link do strony internetowej:
Można też wejść na tę stronę poprzez nasz biuletyn informacji publicznej (www.bip.zbaszynek.pl), w
górnym menu (po prawej stronie)
znajduje się baner „Lubuski e-Urząd”.
Oto główne zalety korzystania z Cyfrowego urzędu:

www.zbaszynek.pl

1/ wirtualna obsługa mieszkańców
24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu,
2/ wypełnianie wniosków on-line i
przesyłanie ich do wybranego urzędu,
3/ możliwość śledzenia kolejnych
etapów załatwianej sprawy – informacje na e-malia,
4/ możliwość otrzymania decyzji w
formie elektronicznej,
5/ założenie Profilu Interesanta, który zawiera kluczowe informacje nt.
osoby, informacje o załatwianych
sprawach, wydanych decyzjach.
Urząd Miejski w Zbąszynku na dzień
dzisiejszy udostępnia trzy formularze. W sprawach ogólnych zawsze
dobrze wybrać formularz uniwersalny. Liczba formularzy będzie się
zwiększać, ale będzie to uzależnione od ilości obsługiwanych tą drogą
spraw. „Cyfrowy urząd” to bardzo
ciekawy projekt, którego funkcjonalność będzie wykorzystana tylko
wtedy, gdy będą z niego korzystać
petenci. Ocenę funkcjonalności tej
aplikacji pozostawiam zatem Państwu.
Na koniec polecam jeszcze jedną
ciekawostkę,
która
znajduje się na stronie internetowej:
www.rbip.lubuskie.pl
w
lewym
menu jest link „Co i jak załatwić”.
Możliwe jest też wejście z naszego biuletynu informacji publicznej
www.bip.zbaszynek.pl
przez
zakładkę „Regionalny BIP”,
jest to
zbiór informacji o procedurach w
załatwianiu poszczególnych spraw
w danym urzędzie. Jeśli chcemy załatwić sprawę, wybieramy właściwy
urząd, a następnie szukamy odpowiedniej procedury. Urząd Miejski w
Zbąszynku na dzień 30 września
br. udostępnia łącznie 45 procedur.
Znajdują się tam takie informacje
jak: podstawa prawna, wielkość
opłaty skarbowej, kontakt do osoby zajmującej się daną procedurą, a
także wzory wniosków.
Zachęcam do korzystania z ww. rozwiązań.
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INFORMACJE

Budżet Gminy Zbąszynek w latach 2010 – 2014
Patrząc na stronę dochodo- niowo kończąca się ulga w podatku ze środków pochodzących z budżewą budżetu Gminy Zbąszynek na od nieruchomości, największego in- tu Unii Europejskiej oraz programów
przestrzeni lat 2010 -2014, widać wy- westora na terenie gminy, mającego rządowych, np. inwestycje drogowe
raźną tendencję wzrostową. Oprócz ogromny wpływ na poziom bezro- z Narodowego Programu Przebudoczynników makroekonomicznych, na bocia w gminie. Strona dochodów wy Dróg Lokalnych a także wsparciu
ogólną sumę wzrostu dochodów, majątkowych, niewątpliwie zależy od innych jednostek samorządu tezasadniczy wpływ mają te, które od dochodów z tytułu sprzedaży rytorialnego.
wynikają z podjętych działań, długo- majątku gminy; gruntów, nieruchofalowych zamierzeń i rozwiązań or- mości, jednak na tak wysoki poziom Wielkości dochodów budżetu Gminy
ganizacyjnych. W przypadku docho- tych dochodów na przestrzeni ana- Zbąszynek w latach 2010 – 2014, z
dów bieżących, duży wzrost w 2011 lizowanych lat mają środki pozyska- wyszczególnieniem dochodów bieroku jest spowodowany m.in. fak- ne na realizację inwestycji gminnych. żących i majątkowych, przedstawiotem, iż Zakład Usług Komunalnych w Zadania majątkowe realizowane są ne zostały w poniższej tabeli.
Zbąszynku, który funkcjonował jako
zakład budżetowy
w ramach struktuRok
Dochody ogółem /w zł/
w tym:
ry organizacyjnej
gminy, przekształDochody bieżące /w zł/
Dochody majątkowe /w zł/
cił się w jednost2010
21 263 283,89
15 089 994,23
6 173 289,66
kę budżetową, co
spowodowało
iż
2011
27 653 231,07
22 638 836,51
5 014 394,56
zarówno dochody
jak i wydatki bu2012
29 646 106,73
26 341 427,12
3 304 679,61
dżetowe, zostały
2013
33 533 165,51
27 572 569,72
5 960 595,79
ujęte bezpośrednio w budżecie
2014 *
36 906 562,18
30 981 521,53
5 925 040,65
gminy.
Ważnym
			
W formie obrazowej, strona dochodowa budżetu, przedstawia się następująco:

Strona wydatkowa budżetu Gminy Zbąszynek
na przestrzeni lat 2010
– 2014, jest w znacznej
części zależna od strony dochodowej budżetu
i możliwości zadłużenia
się gminy, t.j. zaciągnięcia kredytów i pożyczek
długoterminowych
na
poczet realizowanych inwestycji.
Wydatki bieżące budżetu, obejmują wydatki na
funkcjonowanie wszystkich jednostek budżetowych, do których zalicza
się jednostki oświatowe,
(Szkoła Podstawowa w
Zbąszynku, Szkoła Pod-

40 000 000,00 zł
35 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł

2010
2011
2012
2013
2014 *
Dochody majątkowe 6 173 289 5 014 394 3 304 679 5 960 595 5 925 040
Dochody bieżące

15 089 99 22 638 83 26 341 42 27 572 56 30 981 52

czynnikiem wpływającym na ogólne
sumy bilansowe w 2011 roku, było
przejęcie Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku od Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie. Fakt
ten przełożył się znacząco na wielkość dochodów bieżących w roku
2012, ponieważ to pierwszy, pełny
rok funkcjonowania ZST w ramach
budżetu naszej gminy. Bardzo istotnym czynnikiem, wpływającym na
dochody bieżące budżetu, jest stop-
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Budżet na 1 mieszkańca
5 000,00 zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
2 000,00 zł

3 317,33 zł 3 560,24 zł

4 021,25 zł

4 437,48 zł
Budżet na 1
mieszkańca

2 555,99 zł

1 000,00 zł
0,00 zł

2010 rok

2011 rok
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2012 rok

2013 rok

2014 rok *
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stawowa w Kosieczynie, Szkoła Wielkości wydatków budżetu Gminy Zbąszynek w latach 2010 – 2014, z wyPodstawowa w Dąbrówce Wlkp., I szczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawione zoGimnazjum w Zbąszynku, Zespół stały w poniższej tabeli:
Szkół
Technicznych w ZbąszynWydatki ogółem /w zł/
w tym:
ku), Ośrodek PoLata
Wydatki bieżące /w zł/
Wydatki majątkowe /w zł/
mocy Społecznej,
Samorządowy
2010
28 209 760,57
15 838 769,22
12 370 991,35
Zakład Usług Komunalnych, Zbą2011
29 450 131,36
20 837 474,22
8 612 657,14
szynecki Ośrodek
2012
33 372 215,48
25 321 517,61
8 050 697,87
Kultury,
Ośrodek
Sportu i Rekre2013
33 656 425,25
25 954 691,04
7 701 734,21
acji w Zbąszynku,
Urząd Miejski. W
2014 *
39 037 921,08
29 367 66,93
9 670 754,15
ramach tych środków realizowane
są wszystkie zada- W formie obrazowej, strona wydatkowa budżetu, przedstawia się następująco:
nia własne gminy.
Możliwości inwestycyjne budżetu
oraz
pozyskane
środki na poczet
40 000 000,00 zł
realizacji
zadań
35 000 000,00 zł
majątkowych,
przyczyniły
się
30 000 000,00 zł
do realizacji wielu
zadań
majątko25 000 000,00 zł
wych, z których
20 000 000,00 zł
najważniejsze, na
przestrzeni ana15 000 000,00 zł
lizowanych
lat,
10 000 000,00 zł
stanowią:
•
U p o 5 000 000,00 zł
rządkowanie gospodarki
wodno
- zł
– ściekowej na te2010
2011
2012
2013
2014 *
renie Gminy ZbąWydatki majątkowe 12 370 99 8 612 657 8 050 697 7 701 734 9 670 754
szynek, 11 mln 500
Wydatki bieżące
15 838 76 20 837 47 25 321 51 25 954 69 29 367 16
tys. zł,
•
Budowa
Północnej Obwod•
Budowa Centrum Kultury i W całym analizowanym okresie
nicy Zbąszynka, I i
Folkloru w Dąbrówce Wlkp. oraz re- budżet Gminy Zbąszynek, spełII etap, 10 mln 300 tys. zł,
•
Modernizacja ulicy PCK w mont i wyposażenie Sali Wiejskiej w niał ustawowe wymogi w zakresie
możliwości zadłużania się i obsługi
Zbąszynku, I i II etap, 3 mln 250 tys. Kosieczynie, 1 mln.270 tys. zł,
•
Przebudowa ulic: Plac Dwor- długu publicznego, co potwierdzone
zł,
•
Budowa Targowiska Miej- cowy, B. Chrobrego, Kościelna, Aka- zostało każdego roku pozytywną
cjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbą- opinią Składu Orzekającego Regioskiego w Zbąszynku, 2 mln zł,
nalnej Izby Obrachunkowej w Zielo•
Budowa boisk, ORLIK w Dą- szynku, 1 mln 210 tys. zł,
Budowa kompleksu spor- nej Górze.
brówce Wlkp., ORLIK w Kosieczynie •
Wszystkie
materiały
dooraz przebudowa stadionu miejskie- towo – rekreacyjnego w Rogozińcu
tyczące realizacji i oceny budżetu
oraz Chlastawie, 766 tys. zł.
go w Zbąszynku, 1 mln 980 tys. zł.
gminy, dostępne są na stronie BIP
•
Rozbudowa ulicy Czarna Drourzędu, w zakładce, budżet.
ga w Zbąszynku, 1 mln 860 tys.zł,
* Dla roku 2014, podane wielkości,
są wielkościami planowanymi.
W formie obrazowej, strona dochodowa budżetu, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Liczba mieszkańców
Budżet /1 mieszkańca

Wielkości w zł
2010

2011

2012

2013

2014 *

21 263 283,89

27 653 231,07

29 646 106,73

33 533 165,51

36 906 562,18

8 319

8 336

8 327

8 339

8 317

2 555,99

3 317,33

3.560,24

4.021,25

4.437,48

www.zbaszynek.pl
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INFORMACJE

Wybory samorządowe
16 listopada 2014 roku odbędą się wybory tzw. samorządowe
(do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). Nie
było by w tym nic nadzwyczajnego, bo takie wybory odbywają się
co cztery lata, gdyby nie fakt, że
wybory te przeprowadzane są w
całości na podstawie nowych przepisów wyborczych, tj. ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.). Oznacza to kilka zmian dla większości
mieszkańców naszej Gminy. Zasadnicza nowość jest taka, że wybory
odbywać się będą w tzw. okręgach
jednomandatowych, co oznacza, że
każdy wyborca głosować będzie na
jednego kandydata na radnego do
rady miejskiej. W związku z tymi

zmianami podzieliliśmy Gminę Zbąszynek na 15 jednomandatowych
okręgów wyborczych (uchwała Nr XIX/34/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku, z dnia 4 czerwca 2012 r.) oraz na
pięć obwodów głosowania (uchwała Nr XIX/35/2012 Rady Miejskiej w
Zbąszynku, z dnia 4 czerwca 2012 r.).
Szczegółową informację o granicach
okręgów wyborczych zawiera poniższa tabela. Obwodowe komisje wyborcze pracować będą w lokalach
wyborczych. Ich siedziby na terenie
Gminy nie uległy zmianie, natomiast
w Zbąszynku będą trzy lokale wyborcze, które znajdować się będą w
nowych miejscach. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych znajduje śię również w tabeli
poniżej.
Bieżące informacje na temat wyborów samorządowych zamieszczane

TABELA NR 1
Granice okręgu

Liczba
wybieranych
radnych

1

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Wojska Polskiego Nr od 1 do 31B; Długa Nr od 4 do
28; Kupiecka; Targowa; Bolesława Chrobrego

1

2

miasto: ZBĄSZYNEK, ulice: Wojska Polskiego Nr 31C do 71A; Krótka; Mała

1

3

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Akacjowa; Jana Pawła II; Kosieczyńska; Kościelna;
Lipowa; Ogrodowa; Okrężna; św. Piotra i Pawła; Plac Dworcowy; Platanowa;
Prymasa Wyszyńskiego; Rynek; Zaułek Kościelny;
osada: Bronikowo

1

4

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Bydgoska; Gdańska; Poznańska; Wolsztyńska;
Wrocławska; Krakowska; Warszawska;

1

5

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

1

6

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Kasprowicza; Kilińskiego; Klubowa; Plac Wolności;
Szeroka; Wąska

1

7

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

1

8

miasto ZBĄSZYNEK, ulice:
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
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 76, Mała, Okrężna,
Polna, Zamkowa
przysiółek Nowy Gościniec

1

14

miejscowość KOSIECZYN, ulice: Główna od Nr 77 do
Słoneczne, Podgórna
miejscowość CHLASTAWA

1

15

miejscowość: KRĘCKO
przysiółki: Kręcka Winnica,

Numer
okręgu

12

są w biuletynie informacji publicznej
(www.bip.zbaszynek.pl) w zakładce
„wybory” i dalej „wybory samorządowe 2014”.
Wszystkie lokale wyborcze są przystosowane dla wyborców niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej
w Zbąszynku jest to elektryczna
platforma zamontowana na schodach, w Ośrodku Pomocy Społecznej – winda, a w pozostałych lokalach wyprofilowane podjazdy. W
razie probemów z dostaniem się do
lokalu wyborcy niepełnosprawnego,
należy zgłaszać ten fakt, bezpośrednio do obwodowej komisji wyborczej w danym lokalu. W każdym
lokalu będzie można wrzucać pakiety z głosami od wyborców niepełnosprawnych w systemie głosowania
korespondencyjnego. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od
7:00 do 21:00.

Długa Nr od 29 do 42, Nr 43A, Nr 44A, B, C, D, Nr

WLKP.,

ulice:

Dworcowa,

Stradzewo

www.zbaszynek.pl

Mała,

Piastowska,

95, Osiedle

1

Numer i siedziba
obwodowej
komisji
wyborczej

Nr 1
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Zbąszynku
ul. Długa

Nr 2
Gimnazjum
w Zbąszynku
Plac Wolności

Nr 3
Szkoła
Podstawowa
w Zbąszynku
ul. Sportowa

Nr 4
Centrum Kultury
i Folkloru
Dąbrówka Wlkp.
ul. Piastowska

Nr 5
Sala Wiejska
Kosieczyn
ul. Główna
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WYDARZENIA

Trasa zdrowia przy Jeziorku Koźlarskim
Zakończono konkurs na realizację projektu PZU Trasy Zdrowia.
Mieszkańcy 35 gmin wzięli udział w
serii warsztatów konsultacyjnych,
których zwieńczeniem było przygotowanie Planu Animacji oraz wybranie Operatora Trasy. Ostatecznie
spośród 35 gmin, które weszły do
drugiego etapu, Komisja Konkursowa wyłoniła 30 lokalizacji. Wśród
nich znalazła się Gmina Zbąszynek.
Komisja konkursowa w swoim wyborze kierowała się takimi kryteriami
jak liczba potencjalnych użytkowników, różnorodność i innowacyjność
działań, aktywność i zaangażowanie
różnych grup mieszkańców biorących udział w warsztatach konsultacyjnych oraz wypracowanie zakładanych celów. Ważna była również
integracja lokalnego środowiska i
udział w realizacji projektu organizacji pozarządowych.
W ramach konkursu, Gmina Zbąszynek otrzymała również grant animacyjny w wysokości 3 tys. zł, który
przeznaczony zostanie m.in. na zatrudnienie instruktorów dla grupy
treningowej nordic walking i biegaczy oraz organizację imprez sportowych.

Budowę trasy zakończono w m-cu
sierpniu, trasa ma charakter interdyscyplinarny; umożliwia aktywność
w dyscyplinach takich jak bieganie,
nordic walking, spacery, czy narciar-

stwo biegowe, pozostając przy tym
otwartą na wszelkie inne formy ruchu. Wartość projektu wyniosła 55
tys. zł. Dofinansowanie ze środków
PZU wyniosło 45 tys. zł.

Spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego
Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek
W dniu 8 lipca w Zbąszyneckim Domu Kultury, odbyło się
cokwartalne spotkanie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Mazura z mieszkańcami Gminy
Zbąszynek.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się
od przedstawienia najważniejszych
inwestycji realizowanych w roku
bieżącym. W ramach tego zagadnienia Burmistrz Zbąszynka skupił się
na omówieniu kwestii związanych z
opracowaniem dokumentacji technicznych do najważniejszych projektów, a wśród nich modernizacji bieżni
na obiektach OSiR oraz wykonania
ronda przy Placu Dworcowym i modernizacji ulicy Wojska Polskiego w
Zbąszynku.
Ponadto Burmistrz Zbąszynka omówił zakres przebudowy ulicy Krótkiej, wymianę chodników na ul. Ko-

sieczyńskiej, pomysł budowy placu
zabaw przy ul. Topolowej oraz modernizację ulic w Dąbrówce Wlkp.
W drugiej części spotkania głos zabrał Przewodniczący Rady Jan Mazur,
który
zapoznał
mieszkańców z
z a ga d n i e n i a m i
będącymi
tematem spotkań
Rady Miejskiej w
mijającym kwartale oraz harmonogramem pracy
rady zatwierdzonym do końca
kadencji.
W dalszej części
spotkania
głos
oddano
mieszkańcom. Wśród
pytań
znalazły
się m.in. te dotyczące zniesienia

www.zbaszynek.pl
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wydarzenia

Wspomnienie ofiar Rzezi Wołyńskiej
Przedstawiciele
władz
samorządowych
Zbąszynka i Zbąszynia
wraz z członkami Świebodzińskiego Związku Kresowian Koła Terenowego
z Kosieczyna i członkami
Związku Sybiraków ze
Zbąszynia oddali hołd rodakom
pomordowanym
w Wołyniu i na Kresach
Południowo-Wschodnich.
Kwiaty oraz znicze, w 71.
rocznicę tragicznego wydarzenia, złożono 11 lipca
br.
w Zbąszyniu, przed
pomnikiem Pamięci Ofiar

Totalitaryzmu Sowieckiego.
Modlitwę odmówił Ks. Dziekan Zdzisław Przybysz.
Ofiarami mordów, których
kulminacja
nastąpiła
w
lecie 1943 roku byli Polacy, w dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi,
Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych narodowości
zamieszkujących
dawne
województwo
wołyńskie.
Liczbę ofiar szacuje się na
50 do 60 tysięcy Polaków
oraz 2 do 3 tysięcy Ukraińców zamordowanych w
odwecie.

Dni Zbąszynka - tak się bawiliśmy!
Za nami święto naszego
miasta. „Dni Zbąszynka”, to impreza,
która na stałe wpisała się w kalendarz imprez naszej Gminy. Organizatorzy, jak co roku przygotowali dla
mieszkańców Gminy oraz gości z zewnątrz, szereg imprez kulturalnych
i sportowych oraz mnóstwo innych
atrakcji.
Pierwsze wydarzenia o charakterze
sportowym odbyły się już w dniach
od 1-3 sierpnia, w tym Finał Letniej
Ligi Orlika, Letni Turniej Plażowej Piłki
Siatkowej, Finał Grand Prix Zbąszynka w Siatkówce Plażowej, Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza na
Jeziorku Koźlarskim, Moto Piknik. Organizatorami imprez sportowych był
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Kolejne imprezy odbyły się
9 sierpnia a były nimi m.in.: Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, Strzelanie
Otwarte w ogrodzie strzeleckim w
Rogozińcu oraz Mecz Piłki Nożnej
Oldboy.
Ponadto, w ramach Dni Zbąszynka,
w dniach 9 – 10 sierpnia br. Zbąszynecki Ośrodek Kultury realizował
projekt pn. „Polsko – Niemieckie spotkanie z Kulturą”. Imprezy towarzyszące odbyły się na placu za Urzędem Miejskim.
Wśród gwiazd estrady, które zaszczyciły nas swoją obecnością w
tym roku znalazły się: Mrozu, zespoły: Boys, Brainfreezer, In Rock, Białe
Kruki, Uliczny Opryszek, Acapulco,
Fortunes. Ponadto na scenie wystąpili DJ Marki, Elvas oraz artyści lokal-
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ni, a wśród nich: Dominka Hoffman
i Patrycja Greczyło – wokalistki ze
Studia Piosenki Erato z Zielonej Góry
oraz Oliwia Kostrzewska ze Studia
Piosenki ZOK. Uczniowie z Zespołu
Szkół Technicznych w Zbąszynku
zaprezentowali pokaz mody ekologicznej. Dni Zbąszynka zakończył
pokaz kolorowych fajerwerków.
W imprezach uczestniczyli goście z
partnerskich gmin Bedum i Peitz jak
również byli mieszkańcy Zbąszynka.
W dniu 9 sierpnia odbyło się spotkanie grupy roboczej, podczas którego omówiono dalszą współpracę
gmin partnerskich, w tym organizację gminnych dożynek, które odbyły się w dniach 13-14 września br. w
Kręcku.
Patronat honorowy nad Świętem
Miasta objął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Projekt był
współfinansowany w ramach EFRR
(Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”).

Malwina
Kubicka

DNI ZBĄSZYNKA 2014 - „od kuchni”
Przygotowanie imprezy to
50 godzin pracy przypadających na 1
pracownika ZOK-u. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwało 34 ochroniarzy z Agencji Ochrony
Care – Trans oraz 37 policjantów KPP
Świebodzin, którzy odnotowali 86
wykroczeń, w tym m. in.:
- zakłócenie porządku publicznego
(3 wykroczenia),
- nieobyczajny wybryk (1 wykroczenie),
- picie alkoholu w miejscu publicznym (48 wykroczeń),
- z przepisów prawa ruchu drogowego (22 wykroczenia),
- zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego (1 wykroczenie),
- zastosowano 3 pouczenia z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
W trakcie Dni Zbąszynka przebadano również stan trzeźwości ok. 500
kierowców.
2 kierowało w stanie nietrzeźwym.
Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy imprez sami zgłaszali się do
policjantów, celem zbadania stanu
trzeźwości.

łącznie 100 artystów w ponad 20h
programie artystycznym. Podczas
dwudniowej imprezy wykonawców
oklaskiwało 10 000 widzów. Nad jakością dźwięku czuwało 20 techników (scena, światło, dźwięk).
Mieszkańcy mogli skorzystać z 12
stoisk gastronomicznych, dzieci bawiły się na 9 atrakcjach (dmuchane
zamki, kule wodne itp.).
W celu zapewnienia godziwych warunków sanitarnych, przygotowano

9 toalet typu Toi Toi oraz 8 stanowisk do mycia rąk.
Podczas dwudniowej imprezy odbyły się 2 kontrole (Urząd Skarbowy,
Państwowa Inspekcja Sanitarno –
Epidemiologiczna).
Z większych strat odnotowano połamane płotki sceniczne. Wydatki
poniesione na organizację Dni Zbąszynka to koszty rzędu 150 tys. złotych.

Dodatkowo w organizację Dni Zbąszynka zaangażowano 24 strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Zbąszynka i 6 ratowników medycznych z karetką pogotowia. W ostatecznym podsumowaniu odnotowano 8 interwencji karetki pogotowia.
Na
scenie
zaprezentowało
się

www.zbaszynek.pl
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Spotkanie po latach
Rady Miejskiej Janem Mazurem. W
wolnym czasie goście odwiedzali
miejsca bliskie ich wspomnieniom
z przeszłości. Natomiast wieczorami uczestniczyli w imprezach
kulturalnych zorganizowanych na
okoliczność odbywającego się w
tych dniach Święta Miasta. Wizyta
zakończyła się w 11 sierpnia kiedy
to oficjalnie pożegnaliśmy naszych
gości.

„Spotkania po latach” odbywają się już od 15 lat. Co roku
w ramach sentymentalnej podróży,
do Zbąszynka przyjeżdża z Niemiec
grupa byłych mieszkańców naszego
miasta. W tym roku gościliśmy 15
osób, które od 8 do 11 sierpnia przebywały w Zbąszynku.
W trakcie wizyty, goście złożyli
kwiaty na grobie architekta i budowniczego Zbąszynka Friedricha Veila
oraz byłego Burmistrza Jana Mazurka, uczestniczyli w spotkaniu z
Burmistrzem Zbąszynka Wiesławem
Czyczerskim oraz Przewodniczącym

Pomoc dla potrzebujących
Dzięki zaangażowaniu Państwa Dineke i Alderika Venhuizen
w organizowanie pomocy m. in. dla
naszych mieszkańców, Gmina Zbąszynek wzbogaciła się o używany
sprzęt dla osób niepełnosprawnych
w postaci 5 balkoników oraz 3 wózków.
Uroczyste przekazanie sprzętu miało miejsce w Zbąszynku, w dniu 8
sierpnia, przy okazji wizyty piłkarzy
„Oldboy” z Bedum, którzy przyjechali
na zaproszenie TKKF w Zbąszynku.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku,
w trakcie Święta Plonów w Rogozińcu, małżeństwu Venhuizen z Bedum
przyznano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek, doceniając w ten sposób ich bezinteresowną pomoc na rzecz osób starszych,
a także dzieci z rodzin ubogich oraz
dotkniętych chorobą.
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Pożegnanie ks. Damiana Kołodzieja
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W dniu 18 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z
odchodzącym z naszej parafii ks.
Damianem Kołodziejem.
Ks. Damian sprawował posługę
kapłańską w Zbąszynku od października 2011 roku. Spotkanie było
okazją do złożenia serdecznych
podziękowań i wyrazów wdzięczności za dar kapłaństwa w Zbąszynku jak również przekazania
życzeń wielu sił duchowych w
sprawowaniu nowego posłannictwa oraz sukcesów i radości w
dalszej pracy duszpasterskiej.

Zlot Chorągwi Lubuskiej ZHP
W dniach od 21 do 24 sierpnia w Niesulicach odbył się Zlot Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.
W trakcie zlotu odbyło się Spotkanie Lubuskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. doradca Wojewody Lubuskiego Bogdan
Bojko, komendant Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej płk Andrzej Kamiński, Zastępca Burmistrza
Zbąszynka Jan Makarewicz, Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek
Grześkowiak, przyjaciele i instruktorzy. Imprezę rozpoczęto od wyróżnień osób, które w szczególny sposób wspierały środowiska harcerskie
chorągwi ZHP. Wśród wyróżnionych
statuetką „PRZYJACIEL CHORĄGWI
ZHP” znalazł się Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
W drugiej części spotkania zaprezentowano rozważania dotyczące problemów wychowania dzieci
i młodzieży ukazując współczesny
wymiar harcerstwa oraz szkoły jako
głównego partnera działań wychowawczych.
Spotkanie
zakończył
wspólny zlotowy obiad.
W dniu 23 sierpnia uczestnicy zlotu
gościli Ks. Bp dr Stefana Regmunta,
który w obozowych warunkach odprawił uroczystą Mszę św.
24 sierpnia uroczystym apelem zakończył się zlot. Na pożegnanie blisko 200 uczestników wykrzyczało
hasło zlotu „Wspólne pasje - magnesem przyjaźni”.
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Orły Agrobiznesu 2014
W dniu 10 września w auli
Domu Literatury w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
w finale 48 edycji konkursu o Orła
Agrobiznesu. Wśród laureatów znalazł się Bank Spółdzielczy w Siedlcu, którego Filia działa również w
Zbąszynku.
Bank otrzymał tytuł i nagrodę za
sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu. Tytuł i nagrodę
Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu za rekomendowanie Banku z
Siedlca otrzymali Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski, Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Wójt Gminy Siedlec Adam
Cukier.

Nagroda Orzeł Agrobiznesu przyznawana jest od 2001 roku za
sukces rynkowy. Organizatorem
konkursu jest warszawska Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS.
Patronat honorowy nad konkursem objął Wicemarszałek Sejmu
RP Eugeniusz Grzeszczak.
Nagrody przyznała Kapituła, składająca się ze specjalistów do
spraw badań rynkowych, wizerunku firmy, oceny wiarygodności,
finansistów, marketingu, technologów żywności, ekonomistów. O nagrodę mogły ubiegać się wszystkie
firmy z branży rolno-spożywczej i
jej otoczenia oraz banki działające
na rzecz agrobiznesu i firmy handlu spożywczego.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
w Kręcku

Leszek
Parandyk

drużyna z ZSET Rakowice Wielkie
gm. Lwówek Śląski. Przebieg zmagań strażackich oceniała komisja
sędziowska z Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.
Wyniki poszczególnych kategorii:
Grupa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców w wieku 12
– 16 lat:
I miejsce – OSP Dąbrówka Wlkp.;
II miejsce – OSP Rogoziniec;
III miejsce – OSP Kręcko;
IV miejsce – OSP Zbąszynek.

W ramach Dożynek Gminnych, w dniu 13 września br. na terenie boiska piłkarskiego w Kręcku
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawodnicy konkuro-
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wali ze sobą w sztafecie oraz w różnego rodzaju ćwiczeniach bojowych.
W zawodach udział wzięły reprezentacje OSP Zbąszynek, OSP Dąbrówka
Wlkp., OSP Kosieczyn, OSP Kręcko
oraz Rogoziniec. Gościnnie wystąpiła

www.zbaszynek.pl

Grupa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt w wieku 12
– 16 lat:
I miejsce – OSP Kosieczyn.
Grupa „A” mężczyźni w wieku 16
lat i wyżej:
I miejsce – OSP Kręcko;
II miejsce – OSP Dąbrówka Wlkp.;
III miejsce – ZSET Rakowice Wielkie gm. Lwówek Śląski;
IV miejsce – OSP Rogoziniec;
V miejsce – OSP Kosieczyn;
VI miejsce – OSP Zbąszynek.
Grupa „B” kobiet:
I miejsce – OSP Kręcko.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki.
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,
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Zbąszynek zwycięską drużyną w
Międzynarodowym Turnieju Miast i Wsi!
W ramach Dożynek Gminnych, w dniu 13 września br. na boisku piłkarskim w Kręcku odbył się
Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi.
Zawodnicy z ośmiu miejscowości:
Zbąszynka, Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna, Rogozińca, Chlastawy, Kręcka
oraz z partnerskich gmin Peitz i Bedum rywalizowali w konkurencjach,
przygotowanych
przez
Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Wszystkie zespoły walczyły o jak
największą ilość punktów w 6 konkurencjach. Najbardziej widowiskową, a zarazem w ocenie uczestników, najtrudniejszą konkurencją był
„Pijany Mistrz”, w którym uczestnik
najpierw kręcił się dziesięć razy w

miejscu, a następnie po przebiegnięciu
dwudziestu
metrów
musiał wypić kufel
piwa na czas. Poza
tym rywalizowano w
rzucie kołem ratunkowym, przekazywaniu
snopka i przenoszeniu go do odpowiednich punktów, ubieraniu i rozbieraniu się z
koszulki i przekazywaniu jej partnerowi
z drużyny, przelewaniu wody z wiadra
do słoika za pomocą
ręcznika. Najwięcej punktów zdobył

„Dąb Wolności” w Zbąszynku
13 września 2014 r. miało
miejsce bardzo ważne i historycznie
ciekawe wydarzenie. W Zbąszynku
na ulicy Krótkiej w obrębie nowo
wykonanego deptaku został posadzony „Dąb Wolności”.
Dąb Wolności posadzony został z
inicjatywy Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla uczczenia 25-lecia wolnej
Polski (1989 – 2014). Z tej okazji Prezydent RP skierował do wszystkich
uczestników akcji List Okolicznościowy. Akcja posadzenia Dębu Wolności
została zapoczątkowana przez Pana
Wiesława Czyczerskiego Burmistrza
Zbąszynka,
który
zaproponował
przedstawicielom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zbąszynku objęcie opieki nad „Dębem Wolności”, propozycja
została przyjęta z pełną aprobatą.
Posadzenia Dębu Wolności dokonali z ramienia Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej: Druh Zygmunt Tomczonek
- Wice Prezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Druh
Marek Komorowski – Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Druh Edward Fedko
- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Województwa Lubuskiego,
Druhna Elżbieta Polak – Dyrektor
Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Województwa
Lubuskiego,
Druh
Zdzisław Gościniak – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbąszynku, Druh Józef Łysakowski Naczelnik
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbą-
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Zbąszynek, wygrywając aż 3 konkurencje. Na drugim miejscu uplasował
się Kosieczyn, na trzecim - goście
z Peitz. Każda drużyna otrzymała
puchar.
Po zmaganiach sportowych, dalszą
część wieczoru wypełniły imprezy
rozrywkowe, a wśród nich program
kabaretowo-muzyczny
Moherowe
Berety, taneczne show Bajlando
oraz zabawa taneczna.

Leszek
Parandyk

szynku oraz Pan Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka, st. bryg.
Zygmunt Rogowski – Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, Pan Paweł
Nowak – Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Babimost.
Dąb Wolności posiada certyfikat
zaświadczający, że sadzonka dębu
szypułkowego jest oryginalnym potomkiem najstarszego dębu w Polsce – dębu „Chrobrego”. Sadzonka
została wyprodukowana w Nadleśnictwie Babimost. Certyfikat przekazał Burmistrzowi Zbąszynka Zastępca Nadleśnictwa Babimost Pan
Paweł Nowak.
Uroczystość odbywała się przy udziale Pocztu Sztandarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbąszynku
oraz jej pododdziału, poszerzonego o zaprzyjaźnionych strażaków z
Peitz - Niemcy.
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Przyznano tytuł
„Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek”
dokończenie ze strony 1

Prof. zw. dr hab. Halina Zgółkowa
Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Założycielka i do dzisiaj kierowniczka Zakładu
Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, w tym Instytucie. Pod jej
kierunkiem prowadzona jest specjalizacja dziennikarska w ramach

studiów na kierunku filologia polska.
Specjalizuje się w zakresie leksykologii i leksykografii. Ponadto interesuje się zagadnieniami etykiety językowej, nauczaniem języka polskiego
jako ojczystego oraz jako obcego
(dla cudzoziemców uczących się języka polskiego).

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka
Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu i w Wyższej
Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.
Doktor honoris causa Uniwersytetu
im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku (Rosja). Specjalista w zakresie
językoznawstwa, retoryki, leksykografii. Autor kilkunastu książek i stu
kilkudziesięciu artykułów. Wieloletni dziekan Wydziału Filologicznego
a następnie Wydziału Neofilologii
UAM, przez sześć lat rektor i prorektor Wyższej Szkoły Języków Obcych
w Poznaniu. Członek Rady Języka
Polskiego przy prezydium Polskiej
Akademii Nauk, członek Komitetu
Językoznawstwa PAN i Państwowej
Komisji Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego.
Państwo Halina i Tadeusz Zgółkowie z Gminą Zbąszynek związani są od 2005 roku, m.in. poprzez
systematyczny udział w organizowanych wydarzeniach oświatowych
i kulturalnych, a także poprzez
uczestnictwo i objęcie honorowym
patronatem konkursu „Połam pióro”,
organizowanego przez I Gimnazjum
w Zbąszynku.
Swoją pracą i zaangażowaniem bardzo aktywnie i skutecznie promują
dobre imię Gminy Zbąszynek.

Gminne Święto Plonów w Kręcku
Tegoroczne dożynki w Gminie Zbąszynek, jak co roku były podsumowaniem pracy rolników oraz
działań gospodarczych i inwestycyjnych w środowisku wiejskim. Były
także podziękowaniem za ciężką
pracę i zebrane plony. Gospodarzem
święta plonów w 2014 roku było
Kręcko. Dożynki przebiegły pod znakiem sprzyjającej aury oraz dużej
frekwencji mieszkańców i gości.
W dniu 14 września br. w oficjalnych
uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in. radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko,
Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, Burmistrz
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Babimostu Bernard Radny, Proboszczowie Parafii z terenu Gminy, Sołtysi, Honorowi Obywatele Gminy
Zbąszynek: Wojciech Waligóra oraz
Halina i Tadeusz Zgółkowie, jak również przedstawiciele gmin partnerskich Peitz, Bedum i Zbąszynia.
Gminne Święto Plonów rozpoczęło
się o godz. 11:00 Mszą dziękczynną w
miejscowym kościele, którą odprawił
ks. Dziekan Zdzisław Przybysz. Po
wspólnym obiedzie dożynkowym,
główną ulicą Kręcka przejechał
barwny korowód dożynkowy prowadzony przez młodego grajka na
koźle - Wiktora Szymańskiego z
Kosieczyna oraz Zespół Śpiewaczy
„Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wlkp.
W korowodzie uczestniczyli starostowie dożynek, delegacje z wieńszkola w Kręcku. W dalszej części
odbyły się występy zaproszonych
gości z Peitz oraz artystów lokalnych Gminy Zbąszynek.
Nie zabrakło również atrakcji kulinarnych, jakich bez wątpienia dostarczył wszystkim Kiermasz Potraw
Regionalnych, realizowany w ramach
projektu pn. „Międzynarodowe Spotkanie ze Smakiem – Dożynki 2014”.
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy
Zbąszynek zapewniły smaczny poczęstunek wystawiając do degustacji przyrządzone przez siebie ciasta
i desery z owoców sezonowych.
Wszyscy przygotowujący słodkości
otrzymali pamiątkowe upominki.
Gwiazdą wieczoru był Czadomen,
który zgromadził liczną publiczność.
Organizatorami Dożynek Gminnych
byli:
Gmina Zbąszynek, Zbąszynecki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, Sołectwo Kręcko.
Patronat honorowy nad wszystkimi
imprezami objął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
cami dożynkowymi, władze samorządowe i zaproszeni goście a także
pojazdy i sprzęt rolniczy z terenu
Gminy. Starostowie dożynek, którymi byli Małgorzata i Robert Stasiakowie, uroczyście przekazali Burmistrzowi Zbąszynka bochen chleba.
Potem nastąpiło symboliczne dzielenie chlebem wszystkich obecnych
na uroczystości.
W imieniu władz samorządowych
i całej społeczności gminnej, Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował rolnikom za trud i wysiłek,
dzięki któremu na naszych stołach
nie brakuje chleba.
Tradycyjnie też rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku pierwsze miejsce zajął wieniec z Rogozińca, drugie
wieniec z Dąbrówki Wlkp., kolejne z
Kosieczyna, Kręcka i Chlastawy.
Po dostojnej i oficjalnej części, na
scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Niepublicznego Przed-

www.zbaszynek.pl

21

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Barbara
Niemiec-Kromska

wydarzenia

Jubileusz Diamentowych Godów
W
dniu
16
września br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
gościliśmy
Państwa Annę i Władysława
Buchertów
oraz Mariannę i Henryka Przybyłów, którzy
w tym roku obchodzą
60-tą rocznicę pożycia
małżeńskiego.
Niewielu parom małżeńskim
dane
jest
doczekać tak pięknego jubileuszu. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze
przy kawie i odrobinie
słodkości.
Jubilatom
dopisywał humor. Pomimo sędziwego wieku nasi goście
byli pełni radości z wszystkiego, co

ich otacza. Z sentymentem wracali
do lat młodości, z dumą wypowiadali się o Zbąszynku, gdzie żyją od

pierwszych lat małżeństwa.
Podczas
uroczystości,
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski,
Kierownik USC Barbara Niemiec-Kromska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur wręczyli
bukiety kwiatów i
dyplomy
pamiątkowe oraz złożyli
Jubilatom życzenia
zdrowia,
pogody
ducha i doczekania
kolejnych jubileuszy.
Nie zabrakło również toastu za pomyślność i zdrowie Jubilatów.

Magdalena
Tomaszewska

Prezydent RP dziękuje za Zbąszynecką
Kartę Rodziny „Rodzina na 5+”
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka od 1 kwietnia br.
wydawana jest Zbąszynecka Karta
Rodziny „Rodzina na 5 plus”. Inicjatywa skierowana została do rodzin
wielodzietnych,
zameldowanych
oraz zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek.
Kar-

ta daje prawo do korzystania z ulg
oraz zwolnień pozwalających na zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne, sportowe i oświatowe organizowane przez instytucje
gminne, oraz do korzystania z ulg
na niektóre towary i usługi. W ciągu
ostatnich sześciu miesięcy wydano

246 kart.
W dniu 19 września br. otrzymaliśmy
list z podziękowaniami od Pary Prezydenckiej za włączenie się Gminy
Zbąszynek w realizację priorytetów
Programu Polityki Rodzinnej. Tym samym zostaliśmy docenieni za troskę
o dobro rodzin wielodzietnych oraz
wrażliwość na ich potrzeby.

Dominika Hoffman promuje Gminę
Zbąszynek
		
W dniu 22
września br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się
spotkanie Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego z
lokalną wokalistą Dominiką Hoffman z
Kosieczyna.
Dominika reprezentuje Gminę Zbąszynek na ogólnopolskich i wojewódzkich
festiwalach piosenki,
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zdobywając na nich bardzo wysokie
laury.
Na co dzień, swoje predyspozycje
wokalne rozwija w Zielonogórskim
Ośrodku Kultury, występuje również
na deskach Amfiteatru Zielonogórskiego im. Anny German.
Spotkanie było okazją do złożenia
serdecznych podziękowań za promowanie Gminy Zbąszynek poza jej
granicami. Utalentowanej Dominice
życzymy kolejnych sukcesów artystycznych i wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Hubert
Cichy

INWESTYCJE

Budowa Północnej Obwodnicy
Zbąszynka-Etap II
Trwają prace przy budowie
„Północnej Obwodnicy Zbąszynka
– etap II”. Wykonawcą jest BRUBET
Ryszard Winnicki z Międzyrzecza.
Wprowadzono zmianę organizacji
ruchu. Zgodnie z planem zamknięty
jest odcinek drogi od wiaduktu kolejowego (ul. Koszarowa) do jeziorka.
Ruch tranzytowy od strony Dąbrówki Wlkp. do zakładu Ikea Industry
odbywa się przez Zbąszyń i Nądnię.
Obecnie przy inwestycji wykonano
większość robót ziemnych i podbudowę. Przeniesiono sieć gazową i
wodociąg. Powstaje rondo a Wykonawca przygotowuje się do układania nawierzchni bitumicznej. Prace
trwają na wydłużonym dniu od godziny 8 do godz. 20. Wartość robót
określona w umowie to 3,4 mln zł.
Zadanie będzie dofinansowane z
NPPDL w wysokości 50% kosztów
kwalifikowanych. Planowany termin
zakończenia inwestycji - 30 listopada br.

Krótka i Długa
Zakończono
prace
przy
przebudowie ulic Krótkiej i Długiej w
Zbąszynku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo
– Usługowe „PACHOLAK” z Bobowicka. Przebudowa polegała na wymianie nawierzchni ul. Długiej z trylinki
na kostkę granitową i wykonaniu
dwóch jezdni ul. Krótkiej rozdzielonych pasażem pieszym. Powstało 12
wydzielonych miejsc parkingowych
przy ul. Długiej i umożliwiono parkowanie równoległe do jezdni na
chodniku przy ul. Krótkiej. Zmoder-

nizowano chodniki i oświetlenie
uliczne.
Nasadzono
drzewa,
ustawiono ławki
i kosze. Wykonano nowy odcinek kolektora
d e s z c z o we g o .
Obecnie
trwa
rozliczanie inwestycji. Koszt całości robót to ok.
805 tys. zł.

Przebudowa ul. Poznańskiej w Dąbrówce Wlkp.
Podpisano umowę na wykonanie prac przy przebudowie odcinka ul. Poznańskiej w Dąbrówce
Wlkp. Przebudowa swym zakresem
obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej. Długość odcinka ul.

Poznańskiej objętej zakresem to ok.
200 mb. (od gorzelni do przejazdu
kolejowego). Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zostanie wykonany ściek
przykrawężnikowy szerokości 80 cm
z kostki brukowej. Projekt obejmuje również cząstkowy remont nawierzchni bitumicznej na odcinku od

www.zbaszynek.pl

ul. Głównej do skrzyżowania z ul.
Piastowską i regulację zapadniętych studzienek kanalizacyjnych.
Wykonawcą robót jest INFRAKOM
Sp. z o.o. z Kościana. Koszt robót
to 268 tys. zł. Termin zakończenia
prac 30 listopada br.
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Remonty w szkołach
Okres wakacji to czas intensywnych prac remontowych w
naszych szkołach. I tak między innymi w SP w Zbąszynku w ramach
przygotowania szkoły do przyjścia
sześciolatków dokonano całkowitej
modernizacji pomieszczenia dla nich
przeznaczonego (sala 23) - wymieniono grzejniki, zmieniono oświetlenie. Ocieplono i pomalowano ścia-

ny, położono płytki podłogowe oraz
wyposażono salę w nowe pomoce
i sprzęt. Dzięki sponsoringowi (IKEA
Industry Poland Sp. z o. o.) udało
się umeblować dwie klasy pierwsze w nowoczesne meble. Dodatkowym doposażeniem klas I - III są
pufy - kostki, które służą dzieciom
jako siedziska i materiał edukacyjny
(sponsor firma Steinpol Central Se-

rvices Sp. z o. o.). Kolejne wakacyjne przedsięwzięcie to powiększenie
sali lekcyjnej dla dzieci młodszych o
przestrzeń wypoczynkową (kosztem
korytarza), skutkiem czego był montaż dodatkowego okna i malowanie.
W ramach renowacji dokonano lakierowania sali gimnastycznej. Na
korytarzu, w części biurowej szkoły,
położono płytki podłogowe. Szkołę wzbogacono o kolejne stojaki
rowerowe dla uczniów. Wykonano
też wiele drobnych prac konserwatorskich. Zakupiono nowe pomoce
i sprzęt szkolny. W Zbąszyneckim
Gimnazjum odremontowano aulę i
schody. Wymieniono instalację elektryczną w piwnicy, wymieniono drzwi
w sali gimnastycznej itp. W ZST
przeprowadzono gruntowny remont
– przebudowę toalet w części parterowej obiektu. Wykonano remont
sekretariatu i pomieszczenia wicedyrektora, remont czytelni, wymieniono opierzenie sali gimnastycznej.
W SP w Kosieczynie wykonano konserwację dachu, wymieniono ogrodzenie i naprawiono parking. W Dąbrówce naprawiono kocioł gazowy.
We wszystkich szkołach wykonano
również wiele innych mniejszych napraw i remontów. Koszty poniesione
na te wszystkie prace to kwota ok.
330 tys. zł.

Kręcko - ogrodzenie cmentarza

Tadeusz
Czyż

Położony przy drodze do
Koźminka a stadionem cmentarz
rzymsko - katolicki z dawnymi grobami cmentarza
protestanckiego,
na którym znajdują się płyty i pomniki nagrobne szlachty polskiej z
XVIII i XIX w. został wygrodzony elementami z paneli ogrodzeniowych
malowanych. Otoczenie cmentarza
uporządkowano, wykoszono trawę,
nawieziono ziemię i wyrównano teren. Wykonawcą robót była miejscowa firma Pana Wojciecha Bucherta
TRECHUB, która ustawiła opłotowanie o dł. 149 mb. za wartość 28 tys.
zł.
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SAMORZĄDOWY ZAKLAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bakterie grupy coli
W związku z informacjami,
jakie pojawiły się w mediach na
przełomie sierpnia i września, chcemy Państwu wyjaśnić kwestię bakterii grupy coli.
Bakterie grupy coli są to bakterie,
które często pojawią się wodociągach w całej Polsce, a przyczyny
ich występowania są w wielu przypadkach bardzo trudne do ustalenia.
Także i u nas podczas rutynowych
badań pojawiły się minimalne ilości
bakterii grupy coli. Obecność bakterii wykryto w próbce pobranej ze
Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszynku, co nie oznaczało występowania
ich w całym wodociągu miejskim.
Niezwłocznie po wykryciu bakterii
Zakład przystąpił do działań zmierzających do usunięcia tego skaże-

nia poprzez chlorowanie i płukanie
sieci. Po 24 godzinach bakterie te
w wodzie nie występowały, jednak
procedury trwają kilka dni: pobranie
i zbadanie kolejnej próby wody oraz
wydanie oceny jakości.
Pojawienie się tych bakterii w naszej wodzie nie zagrażało życiu ani
zdrowiu, dlatego Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Świebodzinie wydała decyzję o
warunkowym spożyciu wody po
uprzednim jej przegotowaniu. Gdyby istniało realne zagrożenie dla
mieszkańców,
zdecydowanie zaprzestalibyśmy dostarczania wody.
Jako Zakład skutecznie powiadomilibyśmy mieszkańców o zagrożeniu,
wykorzystując środki powiadamiania
w ramach Obrony Cywilnej Gminy.

Często odbieraliśmy telefony „Dlaczego nie podstawicie beczki z
wodą ?” O procedurach jakie muszą
być zachowane i spełnione nie my
sami decydujemy, a jedynie dostajemy wytyczne od SANEPIDU, które
musimy spełnić i w tym przypadku
skażenie wody nie zagrażało ani
zdrowiu, ani życiu ludzi, więc działanie takie było zbędne. Należy też
wspomnieć, że woda pochodząca
z beczki jest przydatna do spożycia również tylko po jej uprzednim
przegotowaniu, więc działanie takie
było pozbawione sensu.
Obecnie sytuacja jest opanowana,
jesteśmy pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Badanie oceny jakości wody
odbywa się na bieżąco.

Zasady przyłączania się do sieci
wodnej i kanalizacyjnej
Obowiązek przyłączenia się
do sieci kanalizacyjnej nakłada na
właścicieli nieruchomości ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 1399).
W rozdziale 3, art. 5 ust 1, pkt 2 jest
zapisane: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez: (…) przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej
jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nie-

ruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w
przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania
określone w przepisach odrębnych;
przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych”.
Mając na uwadze wyżej wymienione
przepisy przypominamy o obowiązku podłączania się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsco-

wościach: Kręcko, Dąbrówka Wlkp. i
Rogoziniec. Aby dokonać przyłącza,
należy zgłosić się do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w celu pobrania wniosku o wydanie
warunków.
Po wykonaniu przyłącza zgodnie z
wydanymi warunkami należy zgłosić odbiór takiego przyłącza przed
zasypaniem pod numerem telefonu
68-3849-465 lub e-mail: szuk@zbaszynek.pl
Po spełnieniu ww. warunków, pozostaje już tylko podpisanie nowej
umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Ważne informacje w sprawach opłat
Jak wszyscy wiemy została
nam już ostatnia płatność w tym
roku za gospodarowanie odpadami.
Za IV kwartał płacimy do 31 października br.
Wyjątkowość tej opłaty polega na
tym, że należy ją wnosić BEZ WEZWANIA
przelewem na rachunek
bankowy Gminy Nr 62 9660 0007
0010 1710 2000 0020 bez dodatkowych opłat w BS Siedlec lub w kasie SZUK w godzinach od 8.00 do
12.00.

Złożone przez Państwa deklaracje
są podstawą płatności, informujemy również o możliwości, a w sytuacjach zmian liczby osób w gospodarstwie domowym, o konieczności
aktualizacji złożonych deklaracji.
Opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny wynosi 6,00 zł od osoby na miesiąc.
Opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny
wynosi 10,00 zł od osoby na miesiąc.

www.zbaszynek.pl

Pamiętajmy również o terminowym
dokonywaniu płatności za wodę,
ścieki, najem lokali, garażu czy pomieszczeń gospodarczych na rachunek
Samorządowego Zakładu
Usług Komunalnych nr 61 9660 0007
0010 1781 2000 0010. Nie dokonywanie płatności w terminie powoduje
naliczanie odsetek ustawowych w
wysokości 13%, a następnie skierowanie należności na drogę postępowania sądowego i komorniczego.
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Najważniejsze zmiany w latach 2010 – 2014
Gmina Zbąszynek jest organem prowadzącym dla trzech szkół
podstawowych, jednego gimnazjum
oraz dla jednej szkoły ponadgimna-

zjalnej. W ramach placówek niepublicznych w gminie działa pięć Niepublicznych Przedszkoli. Z dniem 1
września 2011 r. Gmina Zbąszynek na

Źródła finansowania na wydatki oświatowe ogółem w latach 2010–2014.
Źródła finansowania zadań oświatowych
Lata

wyszczególnienie

2011

2012

2013

Wydatki ogółem na
zadania oświatowe

6 415 670

2010

6 594 983

11 412 888

11 119 887

11 474 000

2014 *

Subwencja oświatowa z budżetu państwa

4 372 675

4 573 493

7 367 163

7 077 597

6 967 988

Środki własne budżetu gminy

2 042 995

2 021 490

4 045 725

4 120 590

4 856 310

Dofinansowanie
przez gminę w %

31,84

30,65

35,45

36,80

42,32

* wydatki do sierpnia i zaangażowane do realizacji do końca roku 2014r.

Koszty przeliczeniowe na 1 – go ucznia w latach 2011- 2014

Wyszczególnienie

I Gimnazjum
Zbąszynek

SP
Zbąszynek

SP
Dąbrówka
Wlkp.

SP
Kosieczyn

ZST
Zbąszynek

subwencja 2011 r.

5527,00

5548,00

6802,00

7207,00

x

średnia w szkołach Gminy Zbąszynek

5764,00

6148,00

9232,00

8760,00

X

dopłata na ucznia w gminie 2011 r.

237,00

600,00

2430,00

1553,00

x

subwencja 2012 r.

5703,45

5898,97

8048,75

7397,33

6363,89

średnia w szkołach Gminy Zbąszynek

6519,79

7154,37

12165,49

11309,97

7937,25

dopłata na ucznia w gminie 2012 r.

816,34

1255,40

4116,74

3912,64

1573,36

subwencja 2013 r.

5849,70

6105,62

7698,80

7397,33

7553,58

średnia w szkołach Gminy Zbąszynek

6946,68

7165,89

11636,55

11297,63

8605,34

dopłata na ucznia w gminie 2013 r.

1096,98

1060,27

3937,75

3900,30

1051,76

subwencja 2014 r.

5842,18

6032,07

7841,46

7637,20

6997,61

średnia w szkołach Gminy Zbąszynek

8145,02

7418,24

11828,25

13367,27

8718,13

dopłata na ucznia w gminie 2014 r.

2302,84

1386,17

3986,78

5730,07

1720,52
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mocy porozumienia ze Starostwem
Świebodzińskim przejęła do prowadzenia Zespół Szkół Technicznych
w Zbąszynku. Ze względu, na fakt
dotychczasowe warunki działania
szkoły generowały bardzo wysokie
koszty jej utrzymania, gmina rozpoczęła działania dotyczące zmian
organizacyjnych w ZST w Zbąszynku, które weszły w życie z dniem 1
września 2012 r. Zmiany polegają na
uregulowaniu cyklu kształcenia w
szkole zawodowej, oraz na zmianie
formy prawnej działania internatu.
Gmina ogłosiła konkurs na
wyłonienie osoby prowadzącej internat/bursę w ramach placówki niepublicznej. Placówka Niepubliczna
pn. „Bursa Pod Semaforem” rozpoczęła swą działalność z początkiem
roku szkolnego 2012/2013, korzystają z niej uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych.
Wprowadzone zmiany miały
na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do sytuacji demograficznej i
dostępności do szkolnictwa ponadgimnazjalnego w gminie.
Przejęta szkoła ponadgimnazjalna stworzyła możliwości dla absolwentów naszego gimnazjum do
kształcenia się na miejscu w Liceum
ogólnokształcącym, w Technikum w
zawodzie technika: informatyka, mechatronika, elektronika i architektury
krajobrazu. Natomiast Zasadnicza
szkoła zawodowa kształci w klasie
wielozawodowej.
W dniu 28 czerwca 2013 r.
podpisano Akt Partnerstwa o współpracy pomiędzy 17 Wielkopolską
Brygadą Zmechanizowaną im. Gen.
Broni Józefa Dowbora Muśnickiego,
ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz, a Zespołem Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku.
Zakres partnerstwa o współpracy
m.in. obejmuje:
1. Pozyskiwanie akceptacji dla polityki obronnej państwa;
2.
Upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony
narodowej;
3.
Wychowania patriotycznego
i edukacji pro obronnych młodzieży
szkolnej;
4.
Upowszechnianie
tradycji
oraz promocji dokonań i osiągnięć
Jednostki Wojskowej i Szkoły.
Oświata jest finansowana z
tzw. subwencji oświatowej i środków własnych gminy.
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szkoła podstawowa w zbąszynku

Małgorzata
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Szkoła po wakacjach…
Tradycyjnie 1 września rozbrzmiał dzwonek zwiastujący nowy
rok szkolny, szczególny, ponieważ
naukę rozpoczęły dzieci sześcioletnie. Jest ich 26 w zespole 70
pierwszoklasistów. W tym roku do
naszej Szkoły łącznie uczęszcza
343 uczniów, podzielonych na 16 oddziałów. W celu podkreślenia przyjęcia Milusińskich w poczet naszych
uczniów, nauczyciele klas I wraz z
uczniami klas czwartych przygotowali uroczyste pasowanie na ucznia.

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Zbąszynka, Dyrektor Pedagogiczny Niepublicznego Przedszkola
”Pod Muchomorkiem”, Przewodniczący Rady Rodziców oraz Rodzice.
W celu zachęty przyjścia do szkoły
dzieci otrzymały
kolorowe worki
na strój gimnastyczny z logo szkoły.
Po miłej imprezie nastąpiło symboliczne otwarcie zmodernizowanej i
pięknie wyposażonej sali 6-latków.
Najmłodsi nasi uczniowie nie szczędzili słów i gestów, które były wyrazem wdzięczności za stworzenie
pomieszczenia do ich nauki, zabawy
i wypoczynku.
Rozpoczęty rok szkolny,
obfituje w nowości. Jedną
z nich jest nowy, bezpłatny podręcznik do klasy I.
Ustawodawca wprowadził
nowe zasady przygotowania, zatwierdzania i gospodarowania podręcznikami,
materiałami ćwiczeniowymi. Samodzielność i autonomia nauczyciela sprowadza się do tego, że sam
decyduje o realizacji ustalonego programu nauczania
z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego

albo bez zastosowania podręcznika
lub tych materiałów, (które również
się dopuszcza). Najważniejszy, zatem
po podstawie programowej, jest program nauczania. Ustawa o systemie
oświaty gwarantuje dostęp do bezpłatnego podręcznika, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych. Wyposażenie szkół w podręczniki jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym
przez jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące szkoły. Szkoła
nieodpłatnie
wypożycza uczniom podręczniki lub materiały
edukacyjne. Dodatkowo szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez
obowiązku
zwrotu.
Szczegółowe warunki
korzystania
określa
stworzony na ten cel
regulamin
biblioteki
szkolnej, uwzględniając konieczność, co
najmniej trzyletniego
okresu używania. W
przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia
podręcznika lub materiału edukacyjnego dyrektor może żądać od
rodziców zwrotu częściowych kosztów. W kolejnych latach przewiduje
się również dostęp do bezpłatnych
podręczników i materiałów edukacyjnych.
Ważnym dla nas wydarzeniem jest
realizacja projektu polsko-niemieckiej współpracy w dniach 25-26
września. Na zaproszenie partnerów
ze szkoły niemieckiej grupa uczniów
uczestniczy w projekcie pt. „ Cyrk”.
Nauczyciele języków obcych pracują
nad tym, aby współpraca szkół partnerskich rozwijała się. Tegoroczny
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projekt miał na celu integrację grupy
we wspólnych zabawach w języku
angielskim i niemieckim oraz przygotowanie przedstawienia cyrkowego,
w którym pokazaliśmy komunikację
na żywo, piosenkę w języku polskim
i angielskim, grę na gitarze i inne
sztuczki cyrkowe…. Uczniowie będą
mieli okazję zwiedzić fabrykę czekolady i wziąć udział w warsztatach i
degustacji. Były to ich miłe chwile,
pełne nowych wrażeń i zaangażowania w pracy na rzecz twórczej
edukacji w języku obcym. Nowo zawarte znajomości pozwoliły rozwijać
się uczniom w dalszej komunikacji
poprzez multimedia, telefony. Specjalnym akcentem ze strony polskiej
szkoły i gminy Zbąszynek dla szkoły niemieckiej są życzenia z okazji
Jubileuszu 55-lecia powstania szkoły podstawowej w Schwarze Pumpe. Zasadzone drzewko w ogrodzie
szkolnym SP „Geschwister Scholl” to
symbol wiążącej, ciągłej i wymagającej współpracy międzynarodowej
obu szkół. Partnerstwo szkół w rejonie przygranicznym to odpowiedzialna praca, którą przyjęliśmy i
chętnie kontynuujemy. Stawiamy na
naukę języków obcych. Końcówka
września to był czas przygotowań
do Dnia Języków Obcych, a zarazem
Dnia Ucznia. W tym roku przyjmiemy gości z różnych krajów świata
- Wolontariuszy, którzy poprowadzą
ciekawe zajęcia językowe, przedstawią prezentacje o kraju, z którego
pochodzą. Zapowiada się ciekawa
przygoda z językiem angielskim i
niemieckim, którą przeżyje cała społeczność szkoły. Praca będzie odbywała się metodami aktywnymi i
w ciekawym zakresie tematycznym.
Zespół ds. współpracy międzynarodowej szkoły będzie czuwał nad
programem, przyjęciem gości i motywacją wszystkich do
wspólnego tworzenia i
przeżywania, aby czuć
się obywatelami nie tylko
Polski, Europy, lecz również świata.
Jesteśmy przekonani, że
dobrze rozpoczęty rok
szkolny przyniesie wiele
sukcesów edukacyjnych,
wychowawczych
oraz
bogactwo okoliczności i
imprez, o których będziemy Państwa sukcesywnie
informować.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Co nowego w szkole „Rodła”?
1 września 2014r. tradycyjnie
uczestniczyliśmy we mszy św. na
której ks. Stanisław Jedliński powitał uczniów, rodziców i wychowawców. Dokonał również poświęcenia tornistrów, książek i przyborów
pierwszoklasistom. W sali CKiF na
Uroczystym Apelu Inauguracyjnym

na sierszenkach prowadził Korowód
Dożynkowy w Kręcku, koncertował
również na scenie. W Zbąszyniu na
XL Biesiadzie Koźlarskiej Wiktor Szymański zajął I miejsce na sierszenkach i otrzymał Nagrodę Burmistrza
Zbąszynka. II miejsce w kategorii
skrzypiec zajęła Kinga Śmiałek. Hu-

w obecności rodziców, zaproszonych
gości i całej społeczności szkolnej
odbyło się pasowanie na ucznia i
uroczyste przyjęcie do szkolnej rodziny naszych najmłodszych uczniów.
Mamy 18 pierwszoklasistów, w tym
9 sześciolatków. Wychowawczynią
klasy pierwszej jest pani Katarzyna
Trochanowska. Wszystkie oddziały
liczą 94 uczniów. W tym roku kontynuujemy zajęcia pozalekcyjne: naukę gry na instrumentach ludowych
- mistrz Jan Prządka, zajęcia sportowe: siatkówka - Piotr Górawski, piłka
nożna, lekkoatletyka, BRD - Edward
Utrata, plastyczne -artysta ludowy
Włodzimierz Kłos, taneczne - Magdalena Rybicka - Wachowska, teatralne - Katarzyna Trochanowska,
wędkarskie - Wojciech Ławniczak,
przyrodnicze i turystyczno-krajoznawcze - Regina Guzek, językowe
- Iwona Urbaniec i Zuzanna Buczna. 27 czerwca uczniowie Hubert
Wittke z kl. III, Laura Spychała z kl.
V i Wiktor Szymański zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu
Muzyków Ludowych w Kazimierzu
nad Wisłą. Hubert Wittke, Kinga
Grychta, Wiktor Szymański, Kinga
Śmiałek, Milena Śmiałek 11 września
reprezentowali gminę na Winobraniu w Zielonej Górze, dając piękny
występ na scenie i grając podczas
ceremonii. Wiktor Szymański grając

bert Wittke otrzymał wyróżnienie.
Podziękowanie za udział otrzymała
Laura Spychała, Kinga Grychta, Milena Śmiałek, Karolina Łochowicz i
Martyna Mania. Uczniowie chętnie i
licznie uczestniczą w w/w zajęciach.
Cieszą nas ich sukcesy, życzymy im
zapału i wytrwałości. Kontynuujemy
również projekt Comenius, którego
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założeniem jest budowanie mostu
do lepszej przyszłości. Dbamy o naszą Planetę realizując wspólne dla
szkół partnerskich (Włochy, Niemcy,
Turcja, Węgry) cele.
„Sprzątamy Świat” - w dniu 23 września wszyscy uczniowie z naszej
szkoły zaopatrzeni w worki i rękawiczki wyruszyli zbierać śmieci w
obszarze wioski. Oznakowane pełne
worki zebrał sołtys Piotr Kociołek
i zawiózł do Wexpoolu.
Tam zostaną zważone i posegregowane.
Raport będzie odczytany na apelu
przez przedstawiciela firmy. W szkole zużywamy mniej śmieci, nie wyrzucamy butelek plastikowych, gdyż
pijemy wodę z dystrybutora zakupioną przez rodziców. Pijemy ją z
własnych kubeczków. Oszczędzamy
papier, korzystamy z odpadów tworząc prace plastyczne i techniczne.
Segregujemy śmieci, liczymy kilometry piesze i przejechane rowerem. We wrześniu odbyły się dwie
wycieczki rowerowe do Zbąszynka
w celu zwiedzenia wystawy historycznej. Również we wrześniu odbyły się wybory do Rady Rodziców,
dzięki współpracy szkoły z rodzicami osiągamy lepsze wyniki w nauce,
a uczniowie ciekawiej spędzają swój
czas pozalekcyjny. Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte do klas,
na zajęcia pozalekcyjne, na wspólne
wycieczki, pikniki i na wspólnie zorganizowaną w maju „Noc Muzeów”.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Wielkie sukcesy i małe troski
uczniów SP w Kosieczynie
Wielki sukces - brązowy medal Mistrzostw Polski Kinder+sport 2014
		
To była już XX edycja ogólnopolskiego turnieju minisiatkówki, który od 6 lat odbywa się
pod patronatem i wsparciem Ferrero
Polska w ramach programu Kinder +
Sport – aktywne pokolenie, a organizowany jest przez Polski Związek
Piłki Siatkowej pod patronatem Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej. W tegorocznej
edycji zaprezentowało się ponad
37000 najmłodszych siatkarzy i siatkarek, co stanowi rekord w historii
imprezy. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w 3 kategoriach: dwójek (do
lat 11), trójek (do lat 12) oraz czwórek
(do lat 13). Dodatkowo każda drużyna posiadała jednego zawodnika
rezerwowego. Do Wielkiego Finału
Rozgrywek o Puchar Kinder + Sport
dostały się po 3 najlepsze drużyny z
każdej kategorii wyłonione podczas
finałów wojewódzkich. To wszystko
złożyło się na kolejny rekord imprezy – w finale rywalizowały 244
drużyny. Do maleńkiego Drzonkowa,
który po raz drugi gościł Kinder +
Sport przyjechało ponad 1500 osób
(zawodnicy,
trenerzy,
sędziowie,
osoby towarzyszące) czyli tyle, ilu
mieszkańców liczy miejscowość położona nieopodal Zielonej Góry. Liczba uczestników spowodowała, że
w tym roku rozegrano niesamowitą
ilość spotkań – 1608.
Województwo lubuskie w
kategorii dziewcząt reprezentowane było przez trzy zespoły ze Szkoły Podstawowej w Kosieczynie. W
dwójkach
rywalizowały
zespoły:
Kosieczyn I - Nikola Szczawińska,
Andżelika Śmiałek, Laura Spychała,
Kosieczyn II - Jagoda Olszewska, Adriana Kaczmarek, Maria Śmiałek, a w
trójkach: Kosieczyn I - Kornelia Matysik, Zuzanna Wróbel, Martyna Borowczak, Natalia Grelak. Nasze starsze dziewczęta znakomicie spisały
się w całym turnieju przegrywając
tylko jedno spotkanie półfinałowe i
w końcowej klasyfikacji wywalczyły
brązowe medale Mistrzostw Polski
Kinder + sport 2014, okazały puchar
oraz nagrody w postaci strojów sportowych, piłek i słodyczy. To niewątpliwie olbrzymi sukces zawodniczek
trenera Piotra Górawskiego, który
pokazuje dziewczynom podstawy
siatkówki, wkłada w swą pracę
całe serce i jak widać po wynikach,

robi to doskonale. Pan Piotr
to emerytowany
pedagog Szkoły
Podstawowej w
Kosieczynie, który każdą wolną
chwilę poświęca
uczniom
chętnym do uprawiania siatkówki. W
trakcie
turnieju
można było zobaczyć i porozmawiać z ambasadorem turnieju
Sebastianem Świderskim i Piotrem
Gruszką. Obaj nasi wspaniali zawodnicy osobiście obserwowali turniej
finałowy, godzinami rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Piotr
Gruszka wcielił się nawet w reportera przeprowadzającego wywiady z
najlepszymi sportowcami turnieju.
Rok szkolny 2013/14 był bardzo udany dla siatkarek z Kosieczyna, które zwyciężyły w 20 ogólnopolskich turniejach minisiatkówki.
Trenerowi i jego podopiecznym życzymy wielu kolejnych sukcesów.
Małe troski - pasowanie pierwszoklasistów
Przejście dziecka z przedszkola, czy
oddziału „O” do klasy I to bardzo
ważny i trudny
moment.
Wydarzeniu
temu
towarzyszą
różne emocje. Mali
uczniowie zastanawiają się: jaka
będzie ich szkoła, nowi koledzy i
nauczyciele, i jak
będzie wyglądał
ich każdy dzień.
Również nauczyciel otrzymujący
pod swoje skrzydła kolejne maluchy
zastanawia
się, co zrobić, aby stworzyć miłą
atmosferę, jak zbudować właściwe
relacje między dziećmi i dorosłymi,
ale i dać dzieciom podstawy wiedzy.
Pasowanie
na
ucznia
to doniosła uroczystość w kalendarzu
Szkoły
Podstawowej
w Kosieczynie. Tradycyjnie, jak co
roku 1 września, w dniu rozpoczęcia
nowego roku szkolnego najważniej-
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si byli pierwszoklasiści. W krótkim
przemówieniu pan dyrektor Sławomir Matysik dodał otuchy uczniom
i życzył wszystkiego najlepszego w
trudnej, ale jakże ciekawej drodze
ku zdobywaniu wiedzy. Następnie
pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli,
rodziców, koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie na flagę
państwową.
W dalszej kolejności dyrektor szkoły
dokonał ceremonii pasowania, wypowiadając słowa: „Pasuję cię na
ucznia klasy pierwszej”.
Obecność wszystkich rodziców dodała dodatkowej wagi
tej uroczystości. Dwudziestu jeden
uczniów klasy pierwszej oficjalnie
przyjęto w poczet uczniów Szkoły

Podstawowej w Kosieczynie, na dowód czego otrzymały z rąk wychowawczyni Ewy Prążyńskiej pamiątkowy dyplom i słodycze. Ten dzień
na długo zostanie pierwszakom w
pamięci.
Rodzicom gratulujemy tak
wspaniałych pociech, a pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów
w murach naszej szkoły.
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Gimnazjum w Zbąszynku

ZMIANY PO WAKACJACH W GIMNAZJUM
ODNOWIONA SZKOŁA
Cudowny czas wakacji nie
dla wszystkich był czasem wolnym
od pracy. W naszej szkole sporo się

WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW
Pierwszego września przyjęliśmy w
swoje progi 76 nowych uczniów. Aby
pomóc im w przystosowaniu się do
nowych warunków,
zorganizowano zajęcia integracyjne.
Pierwszaki
wraz
z
wychowawcami i pedagogiem
spędzili miły czas
przy Jeziorku Koźlarskim.
Pogoda
dopisała, więc znalazł się też czas
na pogaduchy przy
ognisku.
Młodzi
uczestnicy wypadu
zaprezentowali się
wzorowo.

wtedy działo.
Pod koniec czerwca
odwiedzili nas goście
ze Stanów Zjednoczonych – Pani Eve Monk
z rodziną ze wzruszeniem zwiedzała szkołę, do której chodziła przed laty. Została
przywitana przez Irenę
Budych, Monikę Kaczor
i Agatę Nehring oraz
grupę uczniów. Wizyta zaowocowała ciekawą wymianą zdań
na temat dawnych i
współczesnych
dziejów gimnazjum. Zostały
przyznane jednorazowe stypendia finansowe
dwojgu uczniom.
Zmiany w szkole zaczęły się od
pierwszej chwili opuszczenia murów
przez uczniów. Na straży prowadzonych modernizacji stała Dyrektor
Irena Budych, kilkoro nauczycieli,
pracownicy sekretariatu oraz pracownicy obsługi. Podziękowania za
zaangażowanie i pomoc w realizacji
prac należą się Burmistrzowi Wiesławowi Czyczerskiemu. Całkowicie
odnowiona została aula szkolna. Do
użytku uczniów przystosowano klub
młodzieżowy ( jako pracownię plastyczno-artystyczną), jadalnię, dwie
toalety dla niepełnosprawnych oraz
pozostałe sanitariaty. Unowocześniono sieć informatyczną i centralkę telefoniczną. Te działania oraz
wiele innych mniejszych przyczyniły
się do tego, że od września weszliśmy do odmienionej szkoły.
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WYBÓR PATRONA SZKOŁY
Przez okres wakacji można
było głosować (na stronie internetowej gimnazjum) w sprawie wyboru
patrona szkoły. W ten sposób wyłoniono 3 propozycje: polscy olimpijczycy, polscy Nobliści, Stanisław
Marciniec. Podczas wrześniowego
zebrania, także rodzice uczniów oddali swoje głosy. Przed nami jeszcze
październikowe głosowanie gimnazjalistów oraz nauczycieli. Wkrótce
kolejne etapy procesu nadania imienia szkole.
GARŚĆ INFORMACJI NA KONIEC
Od tego roku w I Gimnazjum
obowiązuje dziennik elektroniczny. Pozwoli to rodzicom na bieżąco
kontrolować postępy swoich dzieci.
Dostęp będą mieli także uczniowie.
30 września odbyły się wybory
do
Samorządu
U c z n i o ws k i e g o .
Gratulujemy zwycięzcom i liczymy
na owocną działalność.
Zmiany nastąpiły także we
władzach szkoły.
Funkcję
dyrektora w zastępstwie pełni Anna
Kwa ś n i e ws ka Łysiak, natomiast
wicedyrektorem
została
Edyta
Urbanek.
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

Rok szkolny czas zacząć...
Kilka słów o szkole.
1 września, tak jak we
wszystkich szkołach, również w Zespole Szkół Technicznych im. Jana
Pawła II rozpoczął się kolejny rok
szkolny. Naukę w ten dzień rozpoczęło 350 uczniów w 14 oddziałach (3
oddziały LO, 8 oddziałów Technikum
oraz 3 oddziały ZSZ), z których 118 to
uczniowie klas pierwszych. Do egzaminu maturalnego przygotowuje się
w tym roku szkolnym 66 uczniów.
A do egzaminu zawodowego w
starej i nowej formule 103 uczniów
Technikum i 26 uczniów ZSZ. W ramach Liceum Ogólnokształcącego
prowadzimy klasy ogólne dostosowując ofertę przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
do wyborów uczniów wzbogacając
ją o przedmioty uzupełniające: edukacja multimedialna oraz edukacja
pożarniczo-wojskowa. Na poziomie
Technikum uczniowie kształcą się
w następujących zawodach: Technik architektury krajobrazu, Technik
mechatronik, Technik elektryk oraz
Technik informatyk, natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzimy oddział wielozawodowy.

nabyć umiejętności żeglarskie, taneczne oraz wykonać szereg zadań
integrujących poszczególne zespoły
klasowe. Nie obyło się także bez
wspólnych śpiewów przy ognisku.
Młodzież wróciła zadowolona i teraz przygotowuje się do rywalizacji
w ramach Turnieju klas pierwszych.

obchodów 25-lecia wolności oraz 10lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. W pierwszej części obrad
młodzież miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem samorządu i jego organami. Zagadnienia te
przedstawione zostały przez przewodniczącego sejmiku Tomasza Mo-

Biwaki integracyjne klas pierwszych
W dniach od 11 do 12 września 2014 uczniowie klas pierwszych

LO i Technikum uczestniczyli w biwakach integracyjnych nad Jeziorem
Zbąszyńskim. Wspólnie z wychowawcami: panem Danielem Dajczakiem, panią Jolantą Kulesza, panią
Mariolą Szukalską oraz opiekunami
panią Wioletą Muszyńską oraz panem Ryszardem Braun mieli okazję

I Młodzieżowy Sejmik
22
września
2014
roku
uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w posiedzeniu I Sejmiku Młodzieżowego, który odbył się w Sali
kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach
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żejko oraz marszałek Elżbietę Polak.
W tej części obrad wystąpił także
gość specjalny Ryszard CzerniawskiZastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcał on młodych ludzi do
promowania postaw obywatelskich.
W drugiej części obrad młodzież podzielona została na sześć klubów
sejmikowych, których zadaniem było
przygotowanie argumentów popierających lub odrzucających tezę „25
lat wolności: Jednostka nie zerem
lecz siłą- wystarczy tylko chcieć”.
Po krótkiej naradzie każdy z klubów
zaprezentował swoje stanowisko.
Młodzież miała również możliwość
zadania pytań zarządowi województwa. Młodzi ludzie pytali o konkretne inwestycje na swoim terenie a
także o rozwój szkolnictwa zawodowego. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Tyszkiewicz z klasy 2 EA
(Technik elektryk) – obejmując funkcję radnego oraz uczennice klasy 3
A (LO): Barbara Chorobińska, Daria
Szulc oraz Adrianna Gołębiowska
pod opieką pana Roberta Baksalarego.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Co słychać w Zespole Szkół
Leśnych w Rogozińcu
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu to szkoła z ponad 65 letnią
tradycją, jedna z 11 szkół leśnych w
Polsce prowadzonych przez Ministra
Środowiska. Od 1946 roku mieściła
się tu szkoła leśna począwszy od
gimnazjum leśnego po liceum i technikum leśne zaoczne i stacjonarne.
Obecnie mieści się tu 4 letnie Technikum Leśne i 3 letnia Zasadnicza
Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie Operator Maszyn Leśnych.
Sukcesem szkoły było nagrodzenie
nas podczas XV posiedzenia Kapituły, w skład której wchodzą wcześniej
wybrani laureaci oraz członkowie
Rady i Redakcji Przeglądu Leśniczego tytuł „Instytucji szczególnie
zasłużonej dla polskiego leśnictwa
w roku 2013”. Dokonując tego wy-

boru, wskazano m.in. na: z sukcesem realizowany program edukacji
na poziomie zawodowym, przyjazny
klimat dydaktyczny oraz prowadzone już przez 65 lat kształcenie kadr
leśnych.
Najbardziej obleganym kierunkiem
było Technikum Leśne gdzie na 1
miejsce przypadało 3 kandydatów.
Prace komisji rekrutacyjnej w miesiącu czerwcu wyłoniły 36 kandydatów przyjętych do szkoły. Walka
o miejsce i oczekiwanie na zwolnienie się kolejnych trwa nadal. Do
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Operator Maszyn Leśnych ubiegało się
30 kandydatów gdzie limit był 15, w
konsekwencji zostało przyjętych 21
uczniów.
W związku z tym, że nie pisaliśmy
o szkole w niniejszym kwartalniku,
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chcielibyśmy czytelnikom w skrócie
przybliżyć działalność szkoły za poprzedni kwartał. Najważniejsze wydarzenia to: Dni Otwartych Drzwi;
Udział szkoły w wielu imprezach
targowych w województwie promujących zarówno zawód leśnika,
szkołę w Rogozińcu, a także Gminę
Zbąszynek; Udział w Mistrzostwach
Polski Szkół Leśnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar
Dyrektora RDLP w Lublinie organizowanych w Technikum Leśnym w
Biłgoraju; Grupa ASG „Fubar” zaczyna
swoją działalność w ZSL w Rogozińcu; Udział w VI Mistrzostwach Polski
Szkół Leśnych w Umiejętnościach
Leśnych w Warcinie; Wizyta nauczycieli i dyrektorów szkół leśnych
z Francji wraz z przedstawicielem
Ministerstwa Środowiska, która
miała
na celu zaprezentowanie naszych umiejętności praktycznych
i wiedzy zdobytej w
trakcie nauki. Wizyta
miała na celu nawiązanie współpracy
między szkołą w Rogozińcu, a jedną ze
szkół z Francji; Dni zadumy podczas rekolekcji wielkopostnych
w Obrze; Uroczyste
pożegnanie
maturzystów; nawiązanie
współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu;
Prezentacja projektu
unijnego realizowanego dzięki funduszom
europejskim podczas pikniku funduszy europejskich w Zielonej Górze;
Udział w „Dniach Otwartych” – Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych w Wędrzynie; Organizacja
VI Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjalistów; Organizacja „Ogólnopolskiego biegu leśnego Dzikkus” wraz
z nadleśnictwem Babimost i gminą
Zbąszynek; organizacja ogólnopolskiego przeglądu sygnalistów myśliwskich „Za kotarą” im. E. Kruszelnickiego; organizacja na terenach
szkoły II Rajdu Harcerskiego „PANDA
2014”; Intensywna realizacja edukacji
ekologicznej, w której uczestniczyły
dzieci z gminy Zbąszynek i ościennych; Podsumowanie realizacji projektu „Młodzież w działaniu”, który
zakończył się meczem i turniejem
tańca
towarzyskiego;
Wycieczka
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dydaktyczna do Wolińskiego Parku
Narodowego; Uroczyste zakończenie
roku szkolnego.
Okres 3 kwartału to m.in. udział naszej reprezentacji w Ogólnopolskich
Zawodach Drwali w Niedźwiedziu,
Matura 2014 i egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe; Nabór
kandydatów na rok 2014/2015; Największym przedsięwzięciem tego
kwartału jest trwający remont i termomodernizacja budynków szkoły: sali gimnastycznej z kotłownią,
nowego internatu i szkoły wraz z
gruntownym ociepleniem, wymianą
stolarki okiennej, systemu ogrzewania, zainstalowaniem systemu solarnego, zmianą elewacji budynków.
Całość inwestycji opiewa na 2 350
000 środki pochodzą z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Miesiąc wrzesień 2014 roku to uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
przysięga klas I; Udział w Targach
Leśnych EKO-LAS w Mostkach k/
Świebodzina gdzie po raz kolejny
nasi uczniowie mogli uczestniczyć
w największym wydarzeniu poświęconym branży leśnej w tej części
Europy; Zakończono remont sokolarni gdzie mieści się Centrum Rehabilitacji Ptaków sokołowatych i sów;
Dobiegła końca rekrutacja do II tury
projektu „Nauka idzie w las” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Cel projektu to nabycie
przez uczniów ZSL specjalistycznej
wiedzy i dodatkowych umiejętności z zakresu wyuczonego zawodu,
a tym samym zwiększenie kwalifikacji zawodowych. Do najważniejszych umiejętności jakie uczniowie
zdobywają możemy zaliczyć:
Kurs
prawa jazdy kategorii B i E; Kurs
obsługi żurawi załadowczych; Kurs
obsługi pilarki; Kurs obsługi harwestera i forwardera; ciągnika leśnego z HDS; Kurs arborystyki; Zajęcia
pozalekcyjne z języka niemieckiego i angielskiego z uwzględnieniem
specjalistycznego słownictwa; Zajęcia pozalekcyjne z posługiwania się
specjalistycznym oprogramowaniem
komputerowym;
Warsztaty
„Być
przedsiębiorczym na rynku pracy”;
Szkolny Ośrodek Inicjatyw Twórczych; Indywidualna opieka psychologiczno– pedagogiczna.
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Wspierajmy się wzajemnie
W
leczeniu
nowotworów
piersi niezwykle ważna jest profilaktyka. Dokładne przyczyny raka piersi
nie są wciąż rozpoznane. Jednakże
istnieją pewne czynniki, których występowanie
zwiększa
zachorowania. Należy do nich: wiek, genetyka,
otyłość, czynniki endogeniczne
(wewnętrzne) – nowotwór piersi częściej występuje u kobiet,
które zaczęły miesiączkować
przed 12. rokiem życia i które
przechodziły menopauzę po 55.
roku życia, czynniki egzogeniczne (zewnętrzne) – to przede
wszystkim hormonalne środki
antykoncepcyjne, hormonoterapia zastępcza (HTZ), zła dieta,
alkohol, płeć, rasa.
Kobiety zgłaszające się do lekarza, u których rozpoznano raka
piersi, najczęściej wyczuwały
pod palcami niewielkie guzki w
obrębie piersi. Mogą one występować pojedynczo lub mieć
mnogi charakter torbielowy. Ponadto
dokładne obejrzenie i badanie piersi
pozwala zaobserwować, że: nastąpiła zmiana wyglądu lub kształtu piersi
bądź sutka (nieregularność lub wklęsłość); piersi są obrzęknięte; guzki
występują nie tylko w obrębie piersi, ale także pod pachą; z brodawki
wydostaje się ciemniejsza wydzielina
lub krew; na brodawce sutkowej lub
wokół niej pojawia się wysypka; na-

dużo wcześniej. Tak zaczyna się dziać
w naszej Gminie. Kilka razy w roku
prowadzone są kampanie, skierowane
do kobiet po 50. roku życia, promujące badania diagnostyczne w kierunku
raka piersi, np. mammografię. Możliwe jest wtedy bezpłatne przebadanie
swoich piersi. W tym roku przebadano w mammobusie ponad 320 pań,
65% to kobiety ze Zbąszynka i 35%

to panie zamieszkałe w sołectwach
Gminy Zbąszynek. Mammobus przejeżdżał do Zbąszynka 6 razy.
Poniżej przedstawiam wyniki ankiety
przeprowadzonej przed badaniem:
1. Czy bada Pani sobie piersi sama? ;
89% - tak/często , 11% - nie
2. Czy w ostatnim roku lekarz badał pani piersi? ;
23% - tak , 77% - nie
3.Czy występują u Pani
dolegliwości lub zmiany
w piersiach?;
9% - tak,
91% - nie
4. Czy miała Pani kiedykolwiek wykonaną mammografię?;
89% - tak,
11%
- nie
Cieszy fakt, że do badania przystąpiło 91% pań
bez dolegliwości. Ale niepokoi, że ponad 9% kobiet
w Gminie nie bada piersi
sama, nie wykonuje badań profilaktycznych, a na
badania zgłasza się dopiero w chwili występowania dolegliwości. Chcąc
przybliżyć temat oczekiwań, potrzeb
zdrowotnych mieszkańców i możliwości działania sektora zdrowotnego, w
kwietniu 2015 r. zorganizujemy konferencję w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców naszej
Gminy. O szczegółach informować będziemy mieszkańców na bieżąco.

będą osoby bezdomne przebywające
na terenach kolejowych, na klatkach
schodowych, piwnicach, strychach
oraz w pomieszczeniach niemieszkalnych tj. w pustostanach, altanach
działkowych,
kanałach
ciepłowniczych. W godzinach wieczornych i
nocnych patrolowane będą tereny, na
których przebywają osób bezdomne.
Osoby bezdomne będą również informowane o zagrożeniach związanych
z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym
oraz o zagrożeniach wynikających z
nadużywania alkoholu.
Bezdomni będą informowani o formach pomocy oraz zasadach jej udzielania oraz zachęcane do skorzystania ze schronienia w placówkach na
terenie powiatu. Gmina nie prowadzi
takich placówek, ale zapewnia miejsce w tzw. Ogrzewalni. Ogrzewalnia
ma siedzibę w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskej 4 i jest pomieszczeniem
dla bezdomnych osób z terenu Gminy Zbąszynek, które z powodu braku
stałego miejsca pobytu nie mają innej
możliwości zabezpieczenia się przed
zimnem. Pomieszczenie Ogrzewalni
przeznaczone do tego, aby w dodat-

niej temperaturze i na siedząco spędzić noc. Osobom spoza terenu gminy
pomoc może być świadczona doraźnie. Ogrzewalnia funkcjonuje w okresie zimowym i jest czynna codziennie
od w godzinach od 19.00 do 8.00.
Z ogrzewalni korzystać mogą tylko
osoby nie wymagające pomocy osób
trzecich, zdolne do samoobsługi, nie
agresywne, nie stwarzające zagrożenia dla innych i siebie.
Korzystający z Ogrzewalni ma obowiązek: okazania dokumentu tożsamości na żądanie, przestrzegania
regulaminu Ogrzewalni, zachowania
ciszy nocnej, zabrania wszystkich
swoich rzeczy z chwilą opuszczania
pomieszczenia, zachowania czystości
i porządku.
W Ogrzewalni obowiązuje całkowity
zakaz: wnoszenia oraz spożywania
alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu, stosowania
szeroko rozumianej przemocy w tym
agresji słownej i czynnej, dewastacji
mienia Ogrzewalni, używania prywatnych urządzeń grzewczych (kuchenek, grzałek, grzejników itp.).
Więcej informacji można uzyskać w
OPS w Zbąszynku.

stąpiło zaczerwienienie i stwardnienie skóry; poszerzyły się żyły skóry
piersi.
Wszyscy specjaliści w Polsce twierdzą, że w wielu przypadkach możliwe
by było skutecznie wyleczenie, gdyby pacjentka zgłosiła się do lekarza

OGRZEWALNIA
Zima za pasem. Wkrótce pojawi się pierwszy śnieg, a słupki rtęci
spadną poniżej zera. Gmina Zbąszynek przygotowuje się do wsparcia
osób
bezdomnych.
Przygotowano
miejsce do spędzenia nocy, opracowuje się mechanizm bezpłatnych posiłków. Dla Gminy Zbąszynek problem
bezdomności nie jest dużym problemem, musimy jednak przygotować
się na różne nagłe sytuacje.
Ważnymi elementami projektu są
działania o charakterze prewencyjnym, polegające na monitorowaniu
miejsc przebywania osób bezdomnych w miesiącach zimowych. W ten
sposób przeciwdziała się negatywnym skutkom przebywania w niskich
temperaturach oraz identyfikuje się
miejsca potencjalnego zagrożenia pożarem oraz zaczadzenia się osób w
nim przebywającym. Będą to cykliczne przedsięwzięcia, których celem jest
przeciwdziałanie zagrożeniu utraty
zdrowia lub życia osób bezdomnych
wskutek nadmiernego wychłodzenia
organizmu lub wystąpienia pożaru i
zaczadzenia w lokalach niemieszkalnych, zajmowanych przez osoby bezdomne. Adresatami naszych działań

www.zbaszynek.pl
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ZAPRASZAMY SENIORÓW DO DOMU
DZIENNEGO POBYTU
Od 09 września 2014 roku po wakacyjnej przerwie ruszyły zajęcia w Domu
Dziennego Pobytu przy
ulicy Kosieczyńskiej 4
w Zbąszynku. Zajęcia
odbywają się w każdy
wtorek, środę i czwartek od 10:30 do 14:00.
We wtorki na zajęcia
zapraszamy seniorów
z Dąbrówki Wlkp., Rogozińca oraz Zbąszynka, w środy seniorów
z Kosieczyna, Chlastawy i Zbąszynka, a w
czwartki seniorów ze
Zbąszynka, Kręcka
i
Chlastawy.
Podobnie
jak przed wakacjami,
zapewniony jest dowóz osób na zajęcia
w DDP. Szczegółowy
harmonogram dowozów przedstawia się
następująco:

Wtorek
9:50

przy ulicy Głównej 88 w Dąbrówce Wielkopolskiej

9:55

przy stawku w Dąbrówce Wielkopolskiej

10:00

Zakład Mechaniczno-Blacharski Mariana Hancyka w Dąbrówce przy ul. Zbąszyńskiej

10:10

ul. Wojska Polskiego koło apteki „Pod Aniołem” w Zbąszynku

10:15

parking przy Gimnazjum w Zbąszynku

10:20

parking osiedlowy przy ul.PCK w Zbąszynku- bloki

10:25

parking przed Spółdzielnią Mieszkaniową „Kolejarz” w Zbąszynku, ul. Topolowa

Nr 7-8

Środa
10:25

parking przy Kościele w Chlastawie

9.45

przystanek autobusowy w Kręcku

9:50

parking obok sklepu w Kosieczynie

9.55

parking obok kiosku w Kosieczynie

10.00

miejsce postojowe obok Krzyża w Kosieczynie

10:05

parking przed Spółdzielnią Mieszkaniową Kolejarz w Zbąszynku, ul. Topolowa,

10.15

ul. Wojska Polskiego obok apteki „Pod Aniołem” w Zbąszynku

10.20

parking przy Gimnazjum w Zbąszynku

10.25

parking osiedlowy przy ul. PCK

w Zbąszynku - bloki

Nr 7-8

Czwartek
10.00

parking przy kościele w Chlastawie

10.10

parking przed Spółdzielnią Mieszkaniową „Kolejarz” w Zbąszynku, ul. Topolowa

10.15

ul.Wojska Polskiego obok apteki „Pod Aniołem”

10.20

parking przy Gimnazjum w Zbąszynku

10.25

parking osiedlowy przy ul. PCK w Zbąszynku - bloki

Nr 7-8

PRZYGOTOWANIA DO TRZECIEGO ROKU AKADEMICKIEGO
W ZBĄSZYNECKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU
Dnia 22 września 2014 roku
o godzinie 10:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
odbyło się pierwsze po wakacjach
spotkanie Zarządu Zbąszyneckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W
trakcie spotkania członkowie ustalili
datę rozpoczęcia zajęć oraz uroczystej inauguracji trzeciego roku aka-
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demickiego ZUTW, terminy zajęć grupy rowerowej i Nordic -Walking oraz
termin kolejnego spotkania zarządu.
Zarząd przyjął w poczet słuchaczy
ZUTW 14 nowych osób, które zadeklarowały utworzenie w ramach
Uniwersytetu grupy edukacyjno-krajoznawczej. Inauguracja trzeciego
roku akademickiego ZUTW odbędzie

www.zbaszynek.pl

08 października 2014 roku o godzinie
17:00 w sali kinowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, a zajęcia ruszają od 06 października 2014 - plan
zajęć jest dostępny od 30 września
2014 roku na stronie internetowej
http://zbaszynek.pl/OPS/457/Plan_zajec/
oraz na tablicy ogłoszeń przy Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
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POMOC PSYCHOLOGA I TERAPEUTY
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku w każdy
czwartek w godzinach od 15.00 do
18.00 można skorzystać z konsultacji
psychologicznych. Usługa skierowana jest głównie do rodzin mających
problemy wychowawcze z dziećmi.

Natomiast konsultacje z terapeutą
ds. uzależnień odbywają się w każdą środę w godzinach od 15.00 do
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 (tel. 68 384 91
02 lub 68 324 30 54).

Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
W III kwartale br. odbyło się
jedno posiedzenie całego składu
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku. Podczas spotkania omówiono system szkolenia
Grup Roboczych oraz gminne programy wsparcia rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy. Opracowano także w formie ulotki kartę praw
osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Ulotki dostępne są w OPS. W
dniu 14 sierpnia 2014 roku odbyło się
spotkanie członków Grup Roboczych
z panią prokurator Beatą Żbikowską
- Kawą z Prokuratury Rejonowej w
Świebodzinie. Na spotkaniu omówiono ważne kwestie prawne i organizacyjne, które występują w trakcie
prowadzenia procedury „Niebieskiej
Karty” w Gminie Zbąszynek. Spotkanie z panią Prokurator było bardzo
rzeczowe i konstruktywne. Zgodnie
z procedurą „Niebieskiej Karty” do
rozpatrzenia każdej sprawy powołuje się odrębną grupę roboczą składającą się z przedstawicieli policji,
pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholo-

wych oraz organizacji pozarządowej,
mogących przyczynić się do rozwiązania sytuacji kryzysowej w rodzinie.
Grupy Robocze działające w ramach
GZI spotkały się 22 razy w związku
z wpływem do Przewodniczącego
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego siedmiu nowych „Niebieskich
Kart” założonych przez Policję i pracowników socjalnych w sytuacjach
podejrzenia stosowania przemocy
w rodzinie. Zakończono prowadzenie procedury w ramach „Niebieskiej
Karty” w trzech rodzinach. Indywidualny plan pomocy realizowany
jest nadal w ośmiu rodzinach.
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 za-

wiadomić o tym Policję, Prokuratora
lub Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Uprawnia je do tego ustawa z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr
180, poz. 1493 ze zm.).
Zgłoszenia można kierować osobiście w formie pisemnej do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
(ul. Długa 1, 66-210 Zbąszynek) lub
telefonicznie (tel.: 68 384 91 02 w
godzinach 7:30 - 15:30).
Informacje dla ofiar bądź świadków
przemocy w rodzinie można znaleźć
na internetowej platformie pn. „Lubuska Niebieska Tarcza”. Na stronie
internetowej www.tarcza.lubuskie.pl
znajdują się m.in.: informacje nt. funkcjonujących w województwie lubuskim instytucji przeciwdziałających
przemocy w rodzinie; adresy do
instytucji pomagających pokrzywdzonym, wzory pism, komunikaty,
aktualności, a także informacje o
kampaniach i programach społecznych. Zapraszamy do odwiedzenia
tej strony.

zBĄSZYNEK W PARTNERSTWIE
POWIATOWYM
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku i Fundacja „Spieszmy się”
ze Zbąszynka oraz inne instytucje
Powiatu Świebodzińskiego zostały
zaproszone do udziału w tworzeniu
partnerstwa publiczno-społecznego
na rzecz rozwoju i przeciwdziałania
zjawisku wykluczenia społecznego.
Partnerstwo pod nazwą „RODZINA
RAZEM” w Powiecie Świebodzińskim
będzie prowadzić działania w zakre-

sie efektywnego wspierania rodzin
w wypełnianiu funkcji wychowawczych celem zminimalizowania ilości dzieci umieszczanych w pieczy
zastępczej, w tym w domu dziecka.
Powołano komisję do spraw opracowania porozumienia partnerskiego
w składzie: Anna Iwachów ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie,
Dorota Szymkowiak z Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Zielo-

www.zbaszynek.pl

nej Górze,
Ludmiła Janik z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Świebodzinie, Katarzyna Rucioch z
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Krzysztof Krzywak z
Fundacji „Spieszmy się” w Zbąszynku. Podpisanie umowy partnerskiej
zaplanowano na 15 października
2014 roku w Świebodzinie.

35

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Danuta
Kłos

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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.
Przedsięwzięcie współfinansuje Unia
Europejska w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W tym roku
działaniami programu aktywności
lokalnej objęto 16 osób z niepełnosprawnością wraz z ich najbliższym
otoczeniem rodzinnym i sąsiedzkim,
mieszkających w Gminie Zbąszynek.
Od kwietnia br. uczestnicy projektu
biorą udział w cotygodniowych spotkaniach grupy samorozwojowej z
elementami terapii zajęciowej. Prowadzą je terapeutki w budynku przy
ul. Kosieczyńskiej. Celem zajęć jest

STYPENDIA I ZASIŁKI
DLA UCZNIÓW W OPS
W dniu 15 września 2014r. upłynął
termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie stypendium szkolnego w roku
szkolnym 2014/2015. Zarejestrowano
73 wnioski. Decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz
wysokości świadczenia zostaną wydane po otrzymaniu przez Gminę
Zbąszynek informacji o przyznanej
dotacji na ten cel.
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pomoc
psychologiczno-terapeutyczna w pokonywaniu problemów
osobistych i rodzinnych, jak również
integracja środowiska osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji
projektu w siedzibie OPS funkcjonuje 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,
tel.: 68 38 49 102.
Pod koniec lipca br. odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu dbania o zdrowie, higienę oraz wygląd zewnętrzny. Podczas dwóch spotkań każdy z
kursantów przeszedł widoczną metamorfozę zewnętrzną, co ośmieliło

i zachęciło uczestników do udziału
w kolejnych zajęciach projektowych.
Jednym z nich była sportowa rywalizacja na kręgielni w Babimoście.
W połowie sierpnia br. odbyły się
zajęcia z zakresu nauki grillowania.
Towarzyszyły im wspólne gry i zabawy
edukacyjne.
Tego rodzaju
spotkania pokazują, że osoby z niepełnosprawnością bardzo chętnie
angażują się w społeczne działania,
tylko trzeba po prostu stworzyć im
taką możliwość.
We wrześniowych zajęciach społeczno-edukacyjnych prowadzonych
w
powołanym na czas realizacji
projektu Zbąszyneckim Klubie Młodych z Niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne z naszej gminy
nabywają wiedzę oraz umiejętności
wykorzystywania technologii informatycznych w codziennym życiu,
uczą się podstawowej obsługi komputera, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz zakładania stron
internetowych. Natomiast podczas
zajęć kulinarnych zorganizowanych
w drugiej połowie września br.
uczestnicy uczyli się jak przygotować niedrogie, wartościowe odżywcze potrawy, jak powinno wyglądać
nakrycie stołu oraz jak ważna jest
higiena w trakcie przygotowywania
posiłku. Zajęcia kulinarne zakończyły się wspólną degustacją przygotowanych przez uczestników potraw. Dzięki realizacji przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, zaktywizowanie nawet najbardziej wycofanych z życia społecznego mieszkańców, okazuje się być realne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Osoby chcące ubiegać się o
świadczenia
rodzinne
oraz
świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym
2014/2015 mogą pobierać druki
wniosków w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zbąszynku. Dokładnie wypełnione wnioski na
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na świadczenia
rodzinne wraz z wymaganymi
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załącznikami przyjmowane są od
poniedziałku do piątku w godzinach
pracy OPS. Druki wniosków i wymaganych dokumentów dostępne
są również na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej/Obowiązujące druki.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

ACH, CO TO BYŁO ZA LATO !!!
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
szczegółową relację foto i video
z każdej imprezy.

DNI ZBĄSZYNKA:
Patronat honorowy nad
imprezą obejmował Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Dziękujemy
mieszkańcom
za tak liczny udział w
naszej imprezie, którą wspierali: Ikea Industry, Zyguła, Wexpool,
Axxion, Region Kozła,
GSSCH Zbąszynek, Artix,
Bestem i Koleje Wielkopolskie.
Dziękujemy
także wszystkim osobom zaangażowanym w
przygotowania i realizację imprezy.

ROCK’ACJE
Na małej scenie
zagrały zespoły:
Arena,
Perfect
Mistake i Thermit.
Gwiazdą wieczoru była legendarna grupa Turbo.
Koncert odbył się 04 lipca.
ZBĄSZYNEK CAMP
Wakacyjna półkolonia dla dzieci,
podczas której dzieci zdobywały
wiele ciekawych sprawności poznając przy tym rozmaite kraje.
TWÓRCY BEZ GRANIC
Na zaproszenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Bojadłach – grupa taneczna Tęcza i Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka wzięły udział w projekcie „Polsko – Niemiecka biesiada
twórców bez granic”.

NOC W BIBLIOTECE
„Noc w Stumilowym Lesie” - taki
tytuł miała tegoroczna akcja organizowana w Bibliotece Miejsko – Gminnej w Zbąszynku.
LUBUSKIE SMAKI
Promocja gminy Zbąszynek podczas
tegorocznego Winobrania w Zielonej
Górze. Naszą gminę reprezentowały
zespoły i wokaliści: Dąbrowszczanka, Tęcza, Hejnaliści z Rogozińca,
Aleksandra Strugała, Dominika Hoffman, Patrycja Spychała i Agnieszka
Koza.

www.zbaszynek.pl
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POLSKO – NIEMIECKIE SPOTKANIE Z KULTURĄ
W dniach 09 – 10 sierpnia
2014r. Zbąszynecki Ośrodek Kultury realizował projekt pn. „Polsko –
Niemieckie spotkanie z Kulturą”. W
projekcie wzięło udział 20 zaproszonych gości z Peitz oraz mieszkańcy
Gminy Zbąszynek. Impreza odbywała się na Targowisku Miejskim.
W sobotę podczas spotkania grupy
roboczej omówiono dalszą współpracę gmin partnerskich nawiązując
do wrześniowego projektu „Międzynarodowe spotkanie ze smakiem –
Dożynki 2014r.” Na dużej scenie wystąpiła grupa Brainfreezer. Fanów

ostrej muzyki punk rockowej zgromadził
zespół Uliczny Opryszek.
Spokojnego rocka zagrały Białe
Kruki. Tuż przed sobotnią gwiazdą
wieczoru wystąpiła Dominka Hoffman i Patrycja Greczyło – wokalistki
ze Studia Piosenki Erato z Zielonej
Góry oraz Oliwia Kostrzewska ze
Studia Piosenki ZOK. Tłumy pod scenę zgromadził Mrozu. Następnie odbył się pokaz mody przygotowany
przez Kreatywnych ZST. W pokazie
prezentowano stroje ekologiczne.
Wieczór zakończył się Polsko – niemiecką biesiadą z DJ Marki. Następ-

nie po północy za konsolą stanął
Elvas, który wraz z wokalistami i
instrumentalistami
zaprezentował
tzw. „Living Elektronic”.
W niedzielę, od godziny 14:00 trwały animacje dla dzieci pn. Kolorowy
czas bajek. Następnie w bloku artystów lokalnych prezentował się
zespół taneczny Tęcza. Taneczne
show zaprezentowali goście z Peitz.
Lisa Rudolph w przepięknym stroju zaprezentowała miks choreografii
karnawałowych. Marion Hirche opowiedziała o „Święcie Ryby“ – impreza
odbywa się co roku w sierpniu i jest
największą w Peitz. Ta część występów zakończyła się występem Zuzanny Matusiak i Elizy Łysiak (Studio
piosenki ZOK). W niedzielę ponownie
zaśpiewały: Dominika Hoffman i Patrycja Greczyło. W klimat lat 50-80’
wprowadził wszystkich Teatr Hals z
programem „Piosenka jest dobra na
wszystko”. Dodatkowo na scenie zaprezentowały się zespoły: Fortuness
i Acapulco oraz kabaret Czesuaf.
Gwiazdą wieczoru był zespół Boys,
który zgromadził pod scenę blisko
6 tysięcy osób. Imprezę zakończył
pokaz sztucznych ogni.

INSTALACJA HISTORYCZNA – 90 LAT MIASTA ZBĄSZYNEK
W piątek, 05 września br.
dokonano oficjalnego otwarcia wystawy historycznej z okazji 90 rocznicy powstania miasta Zbąszynka.
Uroczystość odbyła się w miejscu
byłego placu targowego przy ul.
Długiej.
Przed zebranymi na placu mieszkańcami, przepiękną – okolicznościową poezję zaprezentował
Michał Chorosiński.
Dodatkowo,
zacny gość przedstawił genezę powstania miasta Zbąszynka. Malwina
Kubicka (Dyrektor ZOK) streściła pokrótce proces powstawania wystawy. Burmistrz Wiesław Czyczerski
dokonał oficjalnego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi. Po pokazie
sztucznych ogni, wystawa została
otwarta dla mieszkańców, którzy
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przy lampce szampana spacerowali
przez 90 lat zapisków i magicznych
fotografii.
Dodatkowo organizatorzy przygotowali okolicznościowe
gadżety promocyjne w formie koszulek, które rozdano obecnym na
wystawie mieszkańcom. Wystawa o
wymiarach 2m wysokości i 94m długości będzie zdobić Zbąszynek do
03 października br. Prace nad jej
powstaniem rozpoczęły się w lutym.
Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Wyzwanie było ogromne, i nie powinno
zabraknąć w tym miejscu podziękowań dla osób, które przyczyniły się
do jej powstania: serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Wiesławowi
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Czyczerskiemu, który jako pierwszy
usłyszał o pomyśle, wykazał spore
zainteresowanie i ogromne wsparcie
aż do punktu kulminacyjnego. Sławomirowi Nowakowi, który oprócz
tego, że podzielił się swoimi bogatymi zbiorami zdjęć i pocztówek z
lat przedwojennych, pomagał w ich
chronologicznym
uporządkowaniu.
Florianowi Wojciechowskiemu i pozostałym mieszkańcom Zbąszynka,
którzy przynosili do ZOK-u swoje
zdjęcia oraz Marcinowi Kumke, który
odszukał historyczne książki i zapiski o Zbąszynku. Dziękujemy także
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”
za udostępnienie kronik oraz Bogusławowi Drzewieckiemu za przygotowanie projektu graficznego.
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MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE ZE SMAKIEM
W dniach 13-14 września br.
Zbąszynecki Ośrodek Kultury realizował projekt pn „Międzynarodowe
spotkanie ze smakiem – Dożynki
2014”. W projekcie wzięły udział zaproszone delegacje z Peitz (Niemcy)
i Bedum (Holandia). Podczas dwudniowej imprezy odbył się kiermasz
potraw regionalnych, występy artystyczne, spotkanie grupy roboczej i
polsko - niemiecka biesiada taneczna.
KIERMASZ POTRAW REGIONALNYCH
W ramach projektu delegacje z Polski i Niemiec przygotowały wystawę połączoną z degustacją
swoich regionalnych ciast i deserów

z owoców sezonowych. Potrawy
przygotowywano już od piątku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w
niedzielę podczas części oficjalnej.
W kulinarne szranki stanęły: ciasto z
pianką, jagodzianki i ciasto drożdżowe, bananowiec, naleśniki, owocowe babeczki i murzynki. Jury (Maria
Jokiel, Maria Mazur oraz przedstawiciele z gminy Peitz i Bedum) - uzna-

ło, że wszystkie potrawy zasługują na zaszczytne pierwsze miejsce.
Burmistrz wraz z dyrektorem Zok
Malwiną Kubicką wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Podczas rozstrzygnięcia wręczono także przygotowane wcześniej
książki kulinarne.
ARTYSTYCZNIE
W sobotę zaprezentowali
się artyści – amatorzy oraz Kabaret
Moherowe Berety. Dodatkowo grupa
Bajlando w swoim programie zatańczyła gorące tańce Latino. Na zakończenie odbyła się Polsko – Niemiecka biesiada taneczna.
OBRZĘDY DOŻYNKOWE
W niedzielne
popołudnie przez
wieś Kręcko przejechał
korowód
dożynkowy, który
poprowadzili tegoroczni starostowie:
Państwo Małgorzata i Robert Stasiak.
W tle, na sierszenkach
przygrywał
Wiktor
Szymański (uczeń mistrza
Jana Prządki) oraz
Zespół Śpiewaczy
Dąbrowszczanka.
Miejscowi gospodarze prezentowali swoje maszyny
rolnicze.
Obrzędy
dożynkowe odbyły się na placu przy
miejscowej remizie. Po uroczystym
przekazaniu chleba gości powitał
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i sołtys wsi Kręcko Barbara
Dzioch. Wśród zaproszonych gości
obecni byli także: Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel,
Marek Nyćkowiak (Sekretarz gmi-

ny Zbąszyń) oraz księża proboszczowie,
radni gminy Zbąszynek i
sołtysi. Spotkanie Dożynkowe było
okazją do nagrodzenia
wieńców
Dożynkowych.
Jury w składzie:
Elżbieta Rolnik, Sylwia Pawłowska,
Jarosław Mikołajczyk (pracownicy
Urzędu Miejskiego) i Krystyna Gołek
jednomyślnie uznali za najpiękniejszy - wieniec z Rogozińca. Przedszkolaki z Kręcka wykonały po za
konkursem winiec, który podarowały J. Mazurowi. Obrzęd Dożynkowy
poprowadził zespół śpiewaczy Dąbrowszczanka. W części oficjalnej
W. Czyczerski i J. Mazur wręczyli
tytuł Honorowego Obywatela Gminy
Zbąszynek dla małżeństwa Tadeusz i Halina Zgółków, którzy piastują funkcję profesorów w Instytucie
Filologii Polskiej Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu. Obrzęd
dożynkowy zakończył się przekazaniem wieńcy. Część artystyczna
rozpoczęła się od występu zespołu
taneczny Tęcza (ZOK). Dodatkowo z
Peitz wystąpił także PEPE S. prezentując największe hity z gatunku
„old’s”. Na scenie zaprezentowali się
także wokalnie: Kamila Suwiczak i
Elżbieta Maciejewska, akrobatycznie: Szymon Krakowian i muzycznie:
Wiktor Szymański.
Na dożynkach
nie zabrakło także muzyki country
w wykonaniu zespołu Country Zenit.
Wieczorem wystąpił CZADOMAN, który zgromadził pod sceną rekordową
liczbę osób.

Zespołu „The Animals”. Na koncert
zapraszamy wszystkich gitarzystów
– zabierzcie ze sobą swoje gitary.
11.10 –Potańcówka dla seniorów. Zabawa taneczna
25.10 – Halloween Disco ponad
wszystko. Impreza taneczna dla
wszystkich!!! W tym roku bawimy się
w rytmach disco.
11.11 – Koncert muzyczny i uroczysto-

ści niepodległościowe przy Pomniku
Chrystusa Króla
26.11 - Biesiada Andrzejkowa zespołów śpiewaczych. Spotkanie integracyjne zespołów śpiewaczych działających w Regionie Kozła.
06.12 – Spotkanie z Mikołajem – Kampania na rzecz osób niepełnosprawnych z gminy Zbąszynek.
31.12 – Impreza sylwestrowa „Amerykańska Domówka”

CO PRZED NAMI!
Ostatni kwartał tego roku szykuje
wiele wydarzeń artystycznych:
08.10. – Zbąszynecki Tydzień Seniora. Koncert galowy oraz Inauguracja
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
10.10 – Koncert gitarowy. Ustanawiamy Zbąszynecki rekord z utworami
„Teksański” z rep. Zespołu Hey oraz
„Dom wschodzącego słońca” z rep.

www.zbaszynek.pl
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Marcin
Minta

To już za nami
Za nami kolejny bardzo intensywny okres sportowych wydarzeń.
Tradycyjnie był to czas
ciekawych imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach sportowego lata
oraz Dni Zbąszynka. W sierpniu powstała również jedyna w województwie lubuskim „PZU Trasa Zdrowia”
wokół jeziorka Koźlarskiego. W poniedziałek 28 września rozpoczęła
się również jedna z najważniejszych
i największych inwestycji sporto-

wych na terenie Gminy Zbąszynek,
czyli przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku (w skrócie budowa nowej bieżni tartanowej). Był to
również okres inauguracji rozgrywek
piłkarskich, w tym start ponad 160
zawodników zrzeszonych w ramach
Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej.
Aktywnie
działalność
rozpoczęła również Strefa Piłki Siatkowej,
a już 5 października w Zbąszynku
odbędzie się turniej ligowy z udzia-

łem zgłoszonej drużyny młodziczek.
We wszystkich klasach pierwszych
naszych szkół podstawowych został zainaugurowany program Mały
Mistrz, a w klasach IV-VI kontynuujemy rządowy program Multisport.
Najważniejsze wydarzenia sportowe ostatniego kwartału w graficznym skrócie oraz krótka zapowiedź
najbliższego kwartału. Tradycyjnie
więcej informacji na naszej stronie
internetowej osir.zbaszynek.pl

Grand Prix Zbąszynka w siatkówce plażowej
Ponad 50 drużyn rywalizowało przez cztery miesiące
w trzech kategoriach (mężczyźni, kobiety, miksty).

Siła Sportu – Park linowy w Łagowie
Po raz pierwszy w ramach sportowych wakacji
byliśmy w Łagowie w parku linowym.

Siła Sportu – Basen Zielona Góra
Aquapark w Zielonej Górze to stały punkt
wyjazdów wakacyjnych dla dzieci

Siła Sportu – Termy Maltańskie
Po raz kolejny w ramach sportowego
odwiedziliśmy Termy Maltańskie w Poznaniu
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Piaskowe Marzenia
Wyjątkowy turniej piłki nożnej
odbył się na „piaskowym”. Zabawa
przednia, jeszcze tam wrócimy.

KomSoft League – Letnia Liga Siła Sportu – Termy Uniejów
Premierowy wakacyjny wyjazd dla
Orlika
Kolejna atrakcja wakacyjnej oferty, dzieci na Termy Uniejów
czyli liga orlika rozgrywana na
wszystkich naszych orlikach.

tenisa
Motopiknik
Turniej
tenisa
ziemnego
– Turniej
kategoria +40
Wyjątkowy piknik – Motopiknik na kategoria Open
Targowisku Miejskim w Zbąszynku Maciej Matuszewski najlepszy w Karol Michalczak
kategorii 40+
kategorii open

Strzelanie otwarte dla
mieszkańców
Tradycyjne
już
strzelanie
Rogozińcu

Inauguracja boisko
treningowe
w Po zakończeniu modernizacji boiska
treningowego 3 sierpnia odbył się
mecz otwarcia ZAP Syrena – KGHM
Zagłębie

www.zbaszynek.pl

ziemnego

–

najlepszy

w

Derby Gminy Zbąszynek
Po wielu latach przerwy doszło do
pojedynku derbowego ZAP Syrena
– Sokół
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Mecz towarzyski TKKF
Semafor – SV Bedum
Wyjątkowe spotkanie przyjaciół z
Polski i Holandii

Piknik piłkarski
Spotkanie
młodych
piłkarzy
Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej
z
Krzysztofem
Nowakowskim
–
założycielem
Holenderskiej
Szkoły Piłki Nożnej

Zapowiedzi sportowe
ostatniego kwartału
2014 roku:
• 14 października (sobota) –
10:00 Jeziorko Koźlarskie - Piknik
Sportowo – Rekreacyjny w ramach
Tygodnia Ruchu oraz Lubuskiego
Tygodnia Seniora. W sobotę 4 października na jeziorku Koźlarskim odbędzie piknik sportowo – rekreacyjny, w ramach którego odbędzie się
marsz nordic walking, test Coopera,
jazda na rolkach i rowerach. Będzie
to również oficjalna inauguracja PZU
Trasy Zdrowia. Początek o godzinie
10:00.
• 5 października (niedziela) –
09:00 Korty Tenisowe w Zbąszynku
- tradycyjny październikowy deblowy turniej tenisa ziemnego
• 5 października (niedziela) –
12:00 Hala ZST w Zbąszynku - po
raz pierwszy w Zbąszynku rozgrywki ligowe piłki siatkowej dziewcząt.
Młodziczki SPS Zbąszynek zagrają
w turnieju ligowym z UKS Dwójka
Kostrzyn n/O oraz MLKS Zawisza
Sulechów.
• 8 października (środa) –
09:00 OSiR Zbąszynek - tradycyjny
już VII Ponadgimnazjalny Turniej Piłki Nożnej na obiektach OSiR w Zbąszynku

Przebudowa Stadionu
Miejskiego w Zbąszynku
29
września
rozpoczęła
się
przebudowa stadionu miejskiego
w Zbąszynku

Siła Sportu – Falubaz
Kolejny wyjazd w ramach akcji
wakacyjnej „Siła Sportu”, tym razem
na mecz Falubazu

• 8 listopada (sobota) – 15:00
Obiekty OSiR – Jeziorko Koźlarskie Marsz po Niepodległość Nordic Walking. Na uczestników czekają niespodzianki. Więcej informacji wkrótce.
• Listopad – Hala ZST w Zbąszynku - wszystko wskazuje na to,
że tej jesieni będziemy kontynuowali akcję pod tytułem Zbąszynecka
Zumba Party. Szczegóły wkrótce.
• Listopad – Szkoła Podstawowa w Kosieczynie - w ostatni
weekend listopada inaugurujemy
rozgrywki tenisa stołowego w ramach Mistrzostw Zbąszynka o Puchar Burmistrza Zbąszynka. Szczegółowa informacja wkrótce.

Turniej tenisa ziemnego –
Zakończenie Wakacji
Turnieje tenisa ziemnego dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych na
zakończenie wakacji
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Międzynarodowy Turniej
Miast i Wsi
Tradycyjnie
w
ramach
Dożynek Gminnych odbył
się
Międzynarodowy Turniej Miast i
Wsi. Najważniejsza była dobra
zabawa.
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• Grudzień – Hala ZST w Zbąszynku - w pierwszym tygodniu
grudnia ruszamy z III edycją Zbąszyneckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej.
Więcej informacji w najbliższym czasie.
Dodatkowe wydarzenia sportowe:
rozgrywki
ligowe
Zbąszyneckiej
Akademii Piłkarskiej (www.zap.zbaszynek.pl), rozgrywki ligowe Sokoła,
mecze Strefy Piłki Siatkowej, Mikołajkowe Turnieje Darta i piłki nożnej,
gry komputerowe.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK

.

,,

krzyzówka
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Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy
w
Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 października 2014 roku.
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POZIOMO
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PIONOWO

2. Jedna z gwiazd estrady, która wystąpiła podczas tegorocznych
obchodów dni miasta
5. Zbąszynecka Karta …………., doceniona przez Parę Prezydencką
8. Która z kolei kadencja Rady Miejskiej rozpocznie się po
wyborach samorządowych
10. Nazwa jednej z ulic znajdującej się w granicach okręgu
wyborczego nr 5
11. Nazwisko gości ze Stanów Zjednoczonych, którzy odwiedzili
Gminazjum pod koniec czerwca br.
13. Ilość jednomandatowych okręgów wyborczych na terenie
gminy Zbąszynek
14. Gospodarz Gminnego Święta Plonów w br.
17. Miesiąc, w którym odbędą się wybory samorządowe
19. Nazwa portalu, na którym można posługiwać się tzw. „profilem
zaufanym”
20. 60 lecie pożycia małżeńskiego, to …………. gody

1. Dąb …………., posadzony w Zbąszynku, dla uczczenia 25-lecia wolnej
Polski
3. Nazwisko nowych Honorowych Obywateli Gminy Zbąszynek
4. Miesiąc, w którym przypada opłata za gospodarowanie odpadami
za IV kwartał br.
6. Zwycięska drużyna w Międzynarodowym Turnieju Miast i Wsi
7. Nowa trasa ………., powstała przy Jeziorku Koźlarskim
9. Nazwa ulicy modernizowanej w Dąbrówce Wlkp.
12. Umieszczone na historycznej instalacji przygotowanej z okazji 90
lecia miasta
15. Nazwa nowo wyremontowanej ulicy w Zbąszynku
16. Jeden z rodzajów wydatków budżetowych
18. Nazwa jednej z ulic, na której powstało 12 nowych miejsc
parkingowych

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Wakacje w promieniach słońca”.
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 Firmie
„MARTEX” Materiały Budowlane w Nądni, otrzymała Renata Komarnicka. Fundatorem nagrody byli Maria i Tadeusz
Grychta.

www.zbaszynek.pl
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