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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Piszę do Państwa
już po
pierwszym kwartale 2015 roku. Jak
ten czas szybko płynie. Niedawno
składaliśmy sobie życzenia noworoczne, a już mamy trzy miesiące
za sobą. Pragnę podzielić się z Państwem informacjami o nowych zadaniach, które realizujemy.
1.
Od września 2014 roku wprowadziliśmy nowe kryteria przyjęcia
do pierwszych klas „naszego” gimnazjum. Celem tego działania była
próba uatrakcyjnienia czasu na zajęciach w szkole i zmiany myślenia o
gimnazjalistach i kadrze pedagogicznej tej szkoły . Od tego roku chcemy
zweryfikować kryteria i wprowadzić
je jako innowację pedagogiczną pod
nadzorem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Kuratorium Oświaty. Całemu
przedsięwzięciu będzie patronowała
Pani Starsza Wizytator. Jestem przekonany, że te działania przyniosą
efekt dydaktyczny i wychowawczy.
2.
Sprzyjająca aura praktycznie
nieprzerwanie pozwoliła nam kontynuować rozpoczęte zadania w 2014
roku i rozpocząć nowe, zaplanowane na 2015 rok. Kontynuowane są
prace przy budowie łącznika ul. Piastowska - Zbąszyńska w Dąbrówce
Wlkp. oraz prace kosmetyczne przy
II etapie Obwodnicy Zbąszynka. Rozpoczęliśmy i zakończyliśmy prace
przy budowie placu zabaw dla dzieci
w Dąbrówce Wlkp. Rozpoczęły się
prace przy rozbudowie kanalizacji w
Dąbrówce Wlkp. i Chlastawie. Trwają
prace rekultywacyjne przy powiększeniu naszego cmentarza. Przekazaliśmy plac budowy ronda na Placu
Dworcowym a dzięki dobrej współpracy ze Starostwem jednocześnie
zostaną przebudowane fragmenty
ulic powiatowych: Wojska Polskiego do ul. Klubowej i Kosieczyńskiej,
za przejście dla pieszych przy figurze Chrystusa.
Budowa ronda
spowoduje znaczne utrudnienia
komunikacyjne, szczególnie w tym
rejonie. Proszę o zwracanie uwagi
na zmiany organizacji ruchu na odcinkach przebudowywanych ulic.
3.
Sanepid oraz potrzeby
zmusiły nas tj. Gminę Zbąszynek
oraz Zdrovitę do kapitalnego remontu kilku pomieszczeń w Gminnym Centrum Zdrowia na ul. Kosieczyńskiej. Gruntownej przebudowie
poddawany jest gabinet rentgenowski. Obecnie będziemy z niego

korzystać od wewnątrz budynku.
Osoby niepełnosprawne i starsze
będą mogły w pełni korzystać z
windy a nie męczyć się na uciążliwych schodach. Przebudowany zostanie również gabinet chirurgiczny
i powstanie wygodna poczekalnia.
Koszt przedsięwzięcia to ponad 250
tys.zł., z czego Gmina wykłada 150
tys.zł, pozostałą cześć - Zdrovita.
4.
Ciągle mamy problem ze
zrozumieniem
przez
niektórych
mieszkańców, czym nie należy palić
w piecach. Wciąż niektórzy sąsiedzi
fundują nam truciznę. Mam nadzieję,
że nieświadomie, że nie dotarła do
nich jeszcze wiedza w tym temacie.
Przypominam więc, że konsekwentnie będę wysyłał Strażnika Miejskiego i Policję celem zapobiegania i
eliminowania z naszego środowiska
takich karygodnych praktyk. Szanujmy się nawzajem, swoje dzieci i
wnuki i nie zatruwajmy się.
5.
Szczycimy się miastem-ogrodem i wspaniałą, dorodną zielenią. Wymaga ona jednak ciągłej
pielęgnacji a to kosztuje. Dlatego
w tym roku zostały prześwietlone
platany na ul. Chrobrego i Platanowej. Pozostałe ze względu na ograniczone możliwości finansowe muszą poczekać.
Szkoda natomiast,
że niektórzy nie podzielają naszego
zdania i starań wkładanych w utrzymanie terenów zielonych, co należy
zaobserwować na nowo wyłożonej
dróżce/gasce/ między ul. Wojska
Polskiego a Kilińskiego - szkoda.
Widzicie Państwo jak wiele zadań
już realizujemy, a to dopiero I kwartał.

6.
Czekają nas w tym roku
rocznice, niektóre niestety bardzo
smutne;
- 2 maja br. odsłonimy tablicę na 2 peronie dworca kolejowego
upamiętniającą 70 rocznicę pierwszego transportu repatriantów z Kresów
RP. Pierwszy transport do Zbąszynka
wjechał 15 kwietnia 1945 r.;
- w lipcu odsłonimy obelisk,
na placu przy Poczcie (miejsce po
kiosku „Ruchu”), upamiętniający naszych rodaków pomordowanych na
Kresach przez Ukraińskie bandy;
- rondo przy Jeziorku Koźlarskim
otrzymało imię
Håkana
Erikssona. Nadała je Rada Miejska,
na mój wniosek. Uhonorujemy w ten
symboliczny sposób Szweda, który
zdecydował o wyborze Naszej Gminy na główną fabrykę IKEA;
- nowo budowane rondo na
Placu Dworcowym również czeka na
nadanie imienia. Jeżeli macie Państwo jakieś interesujące propozycje
, prosimy o ich zgłaszanie, a my po
wstępnej weryfikacji przeprowadzimy mini referendum w formiee zapytania obywatelskiego.
Ponieważ piszę do Państwa
w przededniu Świąt Wielkanocnych,
pragnę życzyć Państwu, aby Zmartwychwstały Chrystus   błogosławił
Nam w zdrowiu i zgodzie, zarówno tej rodzinnej jak i samorządowej.
Życzę aby zmartwychwstał w każdym z Nas.  
Samych pomyślnych dni
na II kwartał i do następnego
kwartalnika.
Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
14 kwietnia 2015 roku
o godzinie 19:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
www.zbaszynek.pl
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KALENDARIUM BURMISTRZA
05.01.2015r. - Zbąszynek, spotkanie noworoczne Rady Miejskiej oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych;
08.01.2015r. - Zbąszynek, spotkanie z Firmą
E.Corex w sprawie modernizacji oczyszczalni;
- Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie
aktów notarialnych; - Zbąszynek, spotkanie
noworoczne z Kombatantami;
09.01.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski spotkanie z właścicielem Firmy Kostera;
10.01.2015r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Studniówka ZST;
11.01.2015r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy;
13.01.2015r. - Babimost, Urząd Miejski uzgodnienia w sprawie ścieżek rowerowych; - Zielona Góra - złożenie podpisów elektronicznych; - Zbąszynek, Dom Kultury, Koncert
Kolęd, - Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie
z mieszkańcami;
14.01.2015r. - Zbąszyń, Kapituła Regionu Kozła;
15.01.2015r. - Gorzów Wlkp., spotkanie z Kuratorem Oświaty w sprawie innowacji w Gimnazjum; - Gorzów Wlkp., spotkanie z Wojewodą Lubuskim;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Konwentu Rady Miejskiej;
16.01.2015r. - Zielona Góra, podpisanie umowy
z PROW na budowę Placu Zabaw w Dąbrówce Wlkp.;
17.01.2015r. - Chlastawa, 65-lecie Koła Łowieckiego „ Knieja”;
18.01.2015r. - Kosieczyn, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Zbąszynka;
19.01.2015r. - Chlastawa IKEA, uzgodnienia w
sprawie pomocy publicznej; - Zbąszynek,
Szkoła Podstawowa - Liga Piłki Siatkowej;
20.01.2015r. - Gorzów Wlkp., spotkanie z Kuratorem Oświaty w sprawie Gimnazjum;
21.01.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich; -Zbąszynek, Urząd Miejski udział
w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej;
22-24.01.2015r. - Karpacz, udział w Forum
Energetycznym;
25.01.2015r. - Zbąszynek, Dom Kultury, udział
w V Gali Sportu;
26.01.2015r. - Zbąszynek, spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej;
27.01.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Dyrektorami Szkół;- Dąbrówka
Wlkp., spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły
Podstawowej;- Dąbrówka Wlkp., zebranie sołeckie sprawozdawczo-wyborcze;
28.01.2015r. - Świebodzin, Urząd Miejski, spotkanie w ramach Świebodzińskiego Obszaru
Funkcjonalnego;- Babimost, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Kargowa- Babimost -Zbąszynek
-Trzciel w sprawie wspólnej budowy ścieżek
rowerowych;- Kosieczyn, zebranie sołeckie
sprawozdawczo-wyborcze;- Dąbrówka Wlkp.,
Szkoła Podstawowa, Koncert Kolęd;
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29.01.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w obradach Sesji Rady Miejskiej;- Rogoziniec,
zebranie sołeckie sprawozdawczo-wyborcze;
31.01.2015r. - Rogoziniec, spotkanie noworoczne druhów OSP;
02.02.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem Świebodzińskiego Związku Kresowian;- Kargowa, posiedzenie Lokalnej Grupy Działania RK;
03.02.2015r. - Nowa Sól, udział w Konwencie
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- Zbąszynek, Gimnazjum, udział w Radzie
Pedagogicznej;- Zbąszynek, zebranie sprawozdawcze w OSP;
04.02.2015r. - Zbąszynek, spotkanie z siatkarkami ze Strefy Piłki Siatkowej; - Kręcko,
zebranie sołeckie sprawozdawczo-wyborcze;
- Zbąszynek, Gimnazjum, spotkanie z rodzicami uczniów Kl.I;
05.02.2015r. - Babimost, spotkanie z Panią
Marszałek w sprawie dróg wojewódzkich
302 i 304; - Chlastawa, zebranie sołeckie
sprawozdawczo-wyborcze;
07.02.2015r. - Zbąszyń, Bal Regionu Kozła;
08.02.2015r. - Dąbrówka Wlkp., Koncert z
okazji Dnia Babci i Dziadka; - Zbąszynek, Turniej Piłki Siatkowej;
09.02.2015r. - Kręcko, zebranie sprawozdawcze OSP; - Kosieczyn, spotkanie z rodzicami
uczniów Szkoły Podstawowej;
10.02.2015r. - Zbąszyń, złożenie kwiatów pod
Obeliskiem Sybiraków; - Chlastawa, udział w
spotkaniu AA; -Rogoziniec, zebranie sprawozdawcze OSP;
11.02.2015r. - Dąbrówka Wlkp., udział w Konferencji Regionu Kozła;- Zbąszynek, Dom
Kultury, Festiwal Tańca „Słoneczny Blask”; Kosieczyn, zebranie sprawozdawcze OSP; Zbąszynek, zakończenie Ligi Piłki Nożnej w
ZST o Puchar Burmistrza;
12.02.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Kierownikiem Rejonu ZDW w sprawie drogi 302; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z sołtysami; - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w pracach Konwentu Rady
Miejskiej;- Zbąszynek, Gimnazjum, spotkanie
robocze w sprawie nadania imienia szkole;
14-22.02.2015r. - przerwa urlopowa;
23.02.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w zebraniu Spółki Wodnej;
24.02.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego; - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
25.02.2015r. - Zielona Góra, RIO, udział w
szkoleniu;
26.02.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Prezesem Firmy LOCONI, - Zbąszynek, udział w obradach Sesji Rady Miejskiej;
27.02.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Dyrektorem Gimnazjum; - Dąbrówka
Wlkp., zebranie sprawozdawcze OSP;
01.03.2015r. - Kosieczyn, zakończenie Ligi Te-
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nisa Stołowego;
02.03.2015r. - Gorzów Wlkp. LUW, podpisanie
umowy na budowę ronda na Placu Dworcowym;
03.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski spotkanie z Dyrektorem Regionalnym Ochrony
Środowiska;
04.03.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
05.03.2015r. - spotkanie z okazji Dnia Kobiet;
06.03.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem Firmy
ZDROVITA w sprawie prac remontowych;
09.03.2015r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Kapituła - „Olimp Lubuski”;
10.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
ze Świebodzińskim Związkiem Kresowian -Koło
Kosieczyn;- Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z Dyrektorami Szkół w sprawie remontów;
11.03.2015r.- Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z projektantami przebudowy oczyszczalni; - Zbąszynek, Dom Dziennego Pobytu,
spotkanie z okazji Dnia Kobiet;
12-13.03.2015r. - Lubniewice, udział w szkoleniu obronnym;
14.03.2015r. - Zbąszynek, Gimnazjum, udział
w uroczystościach nadania imienia i poświęcenia sztandaru; - Stefanowo, spotkanie z
okazji Dnia Kobiet;
16.03.2015r. - Zielona Góra, spotkanie Komisji
w sprawie zakupu „szynobusów” przez Urząd
Marszałkowski, - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Porządku Publicznego i Praworządności; Zbąszynek, zakończenie
Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza;
17.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy
Społecznej;
18.03.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP;
18-20.03.2015r. - Szklarska Poręba, udział w
Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego;
23.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie zagospodarowania osadów
z oczyszczalni ścieków;
24.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z przedstawicielem Polskiego Czerwonego Krzyża; - Zbąszynek, spotkanie wielkanocne z uczestnikami Domu Dziennego
Pobytu; - Kosieczyn, spotkanie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP;
26.03.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w obradach Sesji
Rady Miejskiej;
30.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie innowacji w Gimnazjum;
31.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z przedstawicielem Firmy LIBRUS;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
04.01.2015r. - Poznań, Dom Żołnierza- spotkanie samorządu strzelców połączone ze
spotkaniem opłatkowym;
05.01.2015r. - Zbąszynek, „Bar pod Semaforem” – spotkanie noworoczne samorządu
terytorialnego i duchowieństwa;
06.01.2015r. - Chlastawa, spotkanie opłatkowe Kurkowych Bractw Strzeleckich Zbąszynka i Zbąszynia;
11.01.2015r. - Zbąszynek, XXIII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy;
13.01.2015r. - Zielona Góra, odbiór certyfikatu do karty z elektronicznym podpisem;
- Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
- Zbąszynek, ZOK – koncert kolęd i pastorałek; - Zbąszynek, ZOK – spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z
mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
14.01.2015r. - Zbąszyń, Kapituła Regionu Kozła;
15.01.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Konwent Rady Miejskiej;
17.01.2015r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki –
Turniej Strzelecki z okazji święta Patrona
Strzelców Św. Sebastiana; - Chlastawa, Jubileusz 65- lecia Koła Łowieckiego „Knieja”
Rogoziniec;
21.01.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Komisja Rewizyjna (przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok); - Zbąszynek, Urząd
Miejski - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
22.01.2015r. - Kosieczyn, sala wiejska- Dzień
Babci i Dziadka;
23.01.2015r. – Kręcko, sala wiejska – Dzień
Babci i Dziadka;
24.01.2015r. - Spremberg, spotkanie karnawałowe strzelców, przekazanie upominków od
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku jej partnerskiej Szkole w Schwarze Pumpe;
25.01.2015r. - Zbąszynek, ZOK – V Gala Sportu;
27.01.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur; - Dąbrówka Wlkp., spotkanie
sprawozdawczo-wyborcze sołtysa i rady
sołeckiej;
28.01.2015r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF – Kolędy
i Pastorałki na Ludową Nutę; - Kosieczyn,
zebranie sprawozdawczo-wyborcze sołtysa
i rady sołeckiej;
29.01.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku; - Rogoziniec, spotkanie sprawozdawczo-wyborcze
sołtysa i rady sołeckiej;
31.01.2015r. - Rogoziniec, spotkanie noworoczne członków OSP Gminy Zbąszynek;
01.02.2015r. - Chlastawa, Karczma Cykada –
Gala Ślubna;
02-05.02.2015r. – zwolnienie lekarskie;
07.02.2015r. - Świebodzin, Hotel „Sen” – Bal
Strzelców;
10.02.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– dyżur;

11.02.2015r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF – Konferencja Regionu Kozła; - Zbąszynek, ZOK –
Karnawałowy Festiwal Tańca;
12.02.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Konwent Rady Miejskiej; - Zbąszynek, ZOK
– Bal Karnawałowy Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku;
16.02.2015r. - Łęknica, spotkanie w sprawie
jubileuszu Parku Mużakowskiego; - Dąbrówka Wlkp. – Turniej „SKATA”
17.02.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – Komisja konkursowa dot. podziału środków
finansowych na gminne stowarzyszenia i
organizacje pożytku publicznego; - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
18.02.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Komisja Rewizyjna; - Zbąszynek, Urząd
Miejski - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
19.02.2015r. – Dąbrówka Wlkp., pogrzeb śp.
Marii Löchert;
23.02.2015r. - Sulechów, pogrzeb śp. Jerzego
Świątka;
02.03.2015r. - Zbąszyń, pogrzeb śp. Marii
Grychta;
03.03.2015r. - Świebodzin, KPP – wyjaśnienia
w sprawie skargi złożonej do Prokuratury; Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
05.03.2015r. - Zbąszynek, „Bar pod Semaforem”, Dzień Kobiet pracowników Urzędu
Miejskiego;
11.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski - Dzień
Sołtysa;
12.03.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Konwent Rady Miejskiej;
13.03.2015r. - Poznań, zebranie sprawozdawczo-wyborcze strzelców okręgu poznańskiego ZKBS RP;
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Bernadetta
Utrata

14.03.2015r. - Zbąszynek, ZOK – nadanie imienia Polskich Olimpijczyków Gimnazjum w
Zbąszynku, przekazanie sztandaru;- Zbąszynek, ROD-Komisja Rewizyjna;
15.03.2015r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki –
Turniej strzelecki z okazji Dnia Kobiet;
16.03.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Komisja Regulaminowa;
17.03.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej; - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– dyżur;
18.03.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej
– Komisja Rewizyjna; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Komisja Gospodarki i Budżetu;
19.03.2015r. - Kosieczyn, sala wiejska – X
Wielkanocny Jarmark z jajem;
20.03.2015r. - Chlastawa, jeziorko koźlarskie
– powitanie wiosny;
21.03.2015r. - Poczdam, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dotyczące wyboru
Prezydenta Strzelców Brandenburgii;
24.03.2015r. - Zbąszynek, spotkanie z seniorami z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych;
25.03.2015r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski – Konferencja Przewodniczących Rad
Gmin i Powiatów Województwa Lubuskiego;
26.03.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
27.03.2015r. - Chlastawa, walne zebranie
sprawozdawcze KBS Zbąszynek;- Kosieczyn, Szkoła Podstawowa – XVII Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zbąszynku;
30.03.2015r. - Zbąszyń, Kapituła Regionu Kozła.
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Sprawy obywatelskie w świetle
nowych przepisów
Dnia 1 marca br. weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada
2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego”, ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych oraz ustawa
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności. W tym samym czasie ruszył
też System Rejestrów Państwowych
(SRP), który połączył trzy rejestry:
PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Obecnie urzędy
mają dostęp nie tylko do informacji
o mieszkańcach gminy, ale do ogólnopolskiej bazy danych. Odpis aktu
urodzenia czy wyrobienie dowodu
osobistego nie zmusza nas do wizyty
tylko w swoim urzędzie, w miejscu
naszego zameldowania. Chciałabym
przybliżyć nieco sposób załatwiania
poszczególnych spraw oraz zmiany,
jakie przyniosły nam nowe rozwiązania prawne.
PESEL
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności od 1 marca organy gmin pracują
na lokalnych rejestrach: rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, które są aktualizowane
danymi z centralnego rejestru PESEL.
Każdy obywatel polski przebywający na terytorium RP ma obowiązek
zameldowania się w miejscu pobytu
stałego lub czasowego jak i wymeldowania się z miejsca pobytu stałego
lub czasowego. Osoba wyjeżdżająca
za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy
także jest obowiązana do zgłoszenia
wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z tego wyjazdu. Jeżeli wyjazd z
kraju następuje z zamiarem stałego
pobytu poza granicami RP to zgłoszenie takie skutkuje wymeldowaniem z
miejsca pobytu stałego i czasowego.
Osobie meldującej się na pobyt stały
wydaje się z urzędu zaświadczenie o
zameldowaniu na pobyt stały. Natomiast zaświadczenie o zameldowaniu
na pobyt czasowy wydaje się tylko
na wniosek osoby. Wymeldować się
z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Nadal
utrzymano, że do zgłoszenia pobytu
(stałego, czasowego) potrzebny jest
właściciel lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie w celu potwierdzenia czy osoba zgłaszająca swój pobyt
faktycznie w nim przebywa.

o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej
gminy na terytorium RP, a odbiera się
również osobiście w siedzibie organu
gminy, w którym wniosek został złożony. Wniosek można złożyć w formie
papierowej lub w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem
platformy e-PUAP. Wniosek o dowód
składa się osobiście z wyjątkiem: osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30
dni, w imieniu której wniosek składa
rodzic lub opiekun prawny, - osoby
ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, w
imieniu której wniosek składa rodzic,
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą
rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny, - osoby
ubezwłasnowolnionej częściowo, w
imieniu której składa kurator. Podczas
składania wniosku o wydanie dowodu
osobistego wymagana jest obecność
osoby zainteresowanej. Wyjątkiem są
osoby małoletnie, które nie ukończyły 5. roku życia.
Rejestr Stanu Cywilnego
Ustawa „Prawo o aktach stanu cywilnego” wprowadziła elektroniczną
rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów w centralnym Rejestrze Stanu
Cywilnego, zastępując dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg
stanu cywilnego. Odpis aktu stanu
cywilnego, zaświadczenie o stanie
cywilnym, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa do wyznaniowej formy zawarcia związku małżeńskiego, zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo można
uzyskać w dowolnym urzędzie stanu
cywilnego w Polsce. Odpis aktu stanu

Rejestr Dowodów Osobistych
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie na wniosek osoby. Wniosek
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cywilnego, zostanie wydany pod warunkiem, że został wprowadzony do
Rejestru. Jeżeli żądanego odpisu nie
ma jeszcze w Rejestrze Stanu Cywilnego, to na wniosek osoby zostanie
on wprowadzony w ciągu 7 dni roboczych ( jeśli usc przechowuje księgę,
w której znajduje się akt) lub w ciągu 10 dni jeśli księga przechowywana
jest w innym urzędzie. Ułatwienie jest
z pewnością wielkie, ale nie wiele
spraw załatwimy „od ręki”, ponieważ
Rejestr Stanu Cywilnego jest zasilany
danymi „od zera”. Dzieje się tak dlatego, że w rejestrze tym znajdują się
akty urodzeń, małżeństw i zgonów
zarejestrowane po 1 marca. Wszystkie
wcześniejsze akty będą przenoszone
do centralnego rejestru sukcesywnie.
W dowolnym urzędzie stanu cywilnego można złożyć wniosek o rejestrację urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały
tam zarejestrowane, o transkrypcję
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. W dowolnym usc można też
złożyć oświadczenie uznania ojcostwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
(po rozwodzie) i inne. Rejestracja
urodzeń, małżeństw i zgonów nadal
zostaje przypisana do usc właściwego dla miejsca zdarzenia. Przyszli
małżonkowie mogą wziąć ślub poza
lokalem urzędu stanu cywilnego. Należy w tym celu złożyć wniosek do
kierownika dowolnego urzędu. Wybrane miejsce ślubu musi gwarantować zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa
wszystkich uczestników. Nie może
być to miejsce pełne przypadkowych
ludzi. Ostateczna decyzja o udzieleniu
ślubu poza lokalem usc lub odmowie
należy do kierownika usc. Ślub poza
lokalem kosztuje 1000 zł.
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Rondo „im. HÅkana Erikssona”
W ramach realizacji inwestycji
pn. budowa drugiego etapu obwodnicy północnej Zbąszynka, w 2014 roku
powstało pierwsze na ternie naszej
Gminy rondo. Z inicjatywy Burmistrza
Zbąszynka – Wiesława Czyczerskiego
powstała koncepcja nadania imienia
rondu. Lokalizacja ronda – przy jeziorku koźlarskim, w bezpośrednim sąsiedztwie z zakładami IKEA Industry
w Chlastawie, spowodowała, że wybór padł na osobę szczególnie zasłużoną na rzecz rozwoju zakładów IKEA
Industry w Polsce, a przede wszystkim w Chlastawie. Osobą tą jest Pan
Håkan Eriksson. W związku z tym w
dniu 26 marca 2015 roku Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę Nr
VI/19/2015, w sprawie nadania imienia
rondu. W uzasadnieniu tej uchwały
znalazły się następujące informacje
na temat patrona nowego ronda:
Håkan Gustaf Eriksson pracę zawodową rozpoczął w r. 1966. Od lat siedemdziesiątych ub. wieku stale związany zawodowo z Polską. Przeszedł
wszystkie szczeble kariery zawodowej, będąc m.in. inżynierem projektu
budowy fabryk w Niemczech, w Rosji i innych państwach. Od momentu
współpracy z IKEA w 1978 r. zostaje
inżynierem projektów rozwoju fabryk
koncernu IKEA na Polskę. W 1982 r.
tworzy Biuro Zakupów IKEA w Warszawie i zostaje jego pierwszym dyrektorem. Realizuje wiele projektów,
m.in. uruchomienia fabryki mebli w
Mosinie w kooperacji ze Swarzędzką
Fabryką Mebli. W 1992 roku zostaje
powierzone mu zadanie utworzenia Spółki Swedwood Poland, której

zostaje dyrektorem. W latach 1993
– 2012 pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Swedwood Poland Sp.
z o.o. z siedzibą w Goleniowie. Posiada szczególnie pozytywny udział
w rozwoju przemysłu meblarskiego
w Polsce, naznaczony aktywnym i
skutecznym udziałem
w procesie
restrukturyzacji, przejęcia i budowy
przez grupę Swedwood zakładów w
województwach: lubuskim - Zbąszynek, Babimost; warmińsko-mazurskim
- Lubawa, zachodnio-pomorskim –
Goleniów, Resko, Stepnica; podlaskim
– Wielbark, łódzkim – Konstantynów
Łódzki, jak również w tworzeniu nowego ładu organizacyjnego
grupy.
Ambitny i odpowiedzialny, tytan pracy. Wielki przyjaciel Polski i Polaków
zamieszkuje od wielu lat w naszym
kraju, gdzie pokochał polską tradycję
i obyczaje. Niezwykła serdeczność w
kontaktach z podwładnymi sprawia,
że cieszy się olbrzymim zaufaniem i
prestiżem wśród załóg polskich zakładów. Przez wiele lat zawodowej pracy, zdobył doświadczenie na rynkach
zagranicznych w zakresie tworzenia,
organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Tę wiedzę bardzo
chętnie i konsekwentnie przekazywał
załogom i kierownictwu polskich zakładów. Był jednym z „motorów” napędowych polityki inwestycyjnej grupy w Polsce. Dzięki Jego działaniom,
akceptowanym przez twórcę IKEA
Ingvara Kamprada w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce grupa wybudowała kilka nowoczesnych zakładów.
Obrót całej grupy w roku 2013 wyniósł

Realizacja zadań publicznych
Dnia 14.01.2015r. ogłoszony
został przez Burmistrza Zbąszynka
otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2015 roku przez
organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego. W konkursie
wzięło udział 13 poprawnie złożonych
ofert. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17.02.2015r. oceniła złożone oferty i ustaliła że proponowane
w nich formy realizacji zadań dotyczą
działań na rzecz mieszkańców Gminy
Zbąszynek. Ponadto posiadane doświadczenie w realizacji podobnego

rodzaju zadań oraz przedstawiony
program działania, pozwalają na realizację projektów. Dnia 10.03.2015r. do
wiadomości publicznej podane zostało rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w
2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, w którym czytamy, że łącznie
rozdysponowano 228. 600, 00 zł w
tym: na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 200. 000, 00 zł; na
kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury,
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4,5 miliarda zł. Produkcja w 97% jest
exportowana, co sprawia, że grupa
znajduje się w czołówce największych
polskich exporterów. W zasadniczy
sposób przyczynił się do gospodarczego sukcesu na obszarach, gdzie
są zlokalizowane fabryki grupy. Efektem działań, w których bardzo istotny i pozytywny udział miał Pan Håkan
Eriksson, jest wielokrotny wzrost potencjału zakładów grupy z ok. 15.000 m2
powierzchni produkcyjnej w roku 1992
do ponad 650.000 m2 obecnie. Zatrudnienie w grupie wzrosło z 300 osób
do 9000 osób. W lipcu 2014 spółka
Swedwood została przekształcona w
spółkę IKEA INDUSTRY. Prowadzona
przez Pana Håkana Erikssona polityka inwestycyjna, była elementem
gospodarczego rozwoju nie tylko zarządzanej przez Niego grupy przedsiębiorstw, ale co istotniejsze wielu
regionów Polski, w tym, co dla nas
najważniejsze - Gminy Zbąszynek.
Dzięki temu poziom bezrobocia na
tych obszarach znacznie obniżył się,
a potencjał zakładów tworzy podstawę ekonomicznego funkcjonowania
wielu lokalnych samorządów.
W 2014 roku Pan Håkan Erikson przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za
wieloletnią, wytrwałą i przyjazną pracę na terenie Gminy Zbąszynek, Pan
Håkan Erikson w pełni zasłużył sobie
na to, aby pierwsze rondo wybudowane na terenie Gminy Zbąszynek,
znajdujące się na drodze dojazdowej
do zakładów IKEA INDUSTRY w Chlastawie nosiło właśnie Jego imię.

Anna
Łabęcka

zabytków i tradycji –
23. 600, 00zł i na ochronę i promocję
zdrowia – 5. 000, 00zł. W związku z
powyższym informujemy, że środki
publiczne przewidziane na realizację
powyższych zadań publicznych zostaną przekazane w formie dotacji
z budżetu gminy organizacjom i stowarzyszeniom. Szczegółowy wykaz
oferentów i realizowanych przez nich
zadań publicznych dostępny jest na
stronie www.bip.zbaszynek.pl w zakładce „Organizacje i stowarzyszenia”.
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Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Zbąszynek za 2014 rok
Budżet Gminy Zbąszynek na 5. Udziały gmin w podatkach, stano2014 rok, został uchwalony w dniu 30 wiących dochód budżetu państwa,
Wykonanie
planowanych
grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXVI a) kwota planowana 5.667.973,73 zł,
wydatków wyniosło 35.563.674,75 zł,
/79/2013 Rady Miejskiej w Zbąszyn- b) wykonanie wyniosło 95,6% planu, co stanowi 91,2% planu, z tego:
ku.
tj. 5.420.032,11 zł.
1. Wydatki bieżące,
W trakcie roku budżetowego, 6. Środki pozyskane w ramach re- a) kwota planowana 29.260.427,63 zł,
dokonano łącznie 39 zmian budżetu alizacji zadań, dofinansowanych z b) wykonanie wyniosło 93,8% planu,
gminy 9-krotnie zmian dokonano w funduszy strukturalnych, programów tj. 27.457.066,61 zł.
formie Uchwały Rady Miejskiej oraz wspólnotowych,
2. Wydatki majątkowe,
30-krotnie poprzez Zarządzenia Bur- a) kwota planowana 2.469.946,16 zł,
a) kwota planowana 9.738.127,88 zł,
mistrza.
b) wykonanie wyniosło 84,9% planu, b) wykonanie wyniosło 83,2% planu,
Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:
tj 2.095.831,83zł.
tj. 8.106.608,14 zł.
- po stronie dochodów, 34.539.474,16 zł,
Szczegółowe zestawienie plano- po stronie wydatków, 32.670.833,06 zł,
W ramach ogólnego planu i wanych i wykonanych wydatków
- planowana nadwyżka, 1.868.641,10 zł.
wykonania po stronie dochodów bu- bieżących na dzień 31.12.2014 r. z
Zmiany dokonane w trakcie roku bu- dżetu gminy na dzień 31.12.2014 roku, wyszczególnieniem
ważniejszych
dżetowego, wyniosły:
wyszczególniamy:
źródeł, przedstawia Tabela Nr 1.
- po stronie dochodów, + 2.327.722,45 zł, 1. Dochody bieżące,
- po stronie wydatków, + 6.327.722,45 zł.
a) kwota planowana 30.942.155,96 zł,
Budżet na 31.12.2014 rok,
Tabela Nr 1: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r
po zmianach dokonanych w trakcie roku
Wykonanie
% WykonALp.
Wyszczególnienie
Plan w zł
w zł
nia
budżetowego, zamknął
się planowanymi kwo1.
Łącznie plan na wydatki bieżące, z tego
29 260 427,63
27 457
93,8
066,61
tami:
- po stronie dochodów,
3.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
23 417 634,38
21 818
93,2
36.867.196,61 zł,
274,11
- po stronie wydatków,
4.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
12 910 436,86
12 646
98
38.998.555,51 zł,
718,97
- planowany deficyt,
5.
Wydatki związane z realizacją zadań statuto10 507 197,52 9 171 555,14
87,3
-2.131.358,90 zł.
wych jednostek budżetowych
6.

Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie do7.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
chodów w 2014 roku,
wyniosło
ogółem
8.
Wydatki na programy finansowane z udziałem
35.181.059,87 zł, co staśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
nowi 95,4%
9.
Obsługa długu
planu, z tego:
1. Dochody własne,
a) kwota planowana
15.997.798,53 zł,
b) wykonanie 29.438.106,36 zł, tj.
b) wykonanie wyniosło 92,9% planu, 95,1% planu.
tj 14.865.756,74 zł.
2. Dochody majątkowe,
2. Dotacje celowe z budżetu państwa a) kwota planowana 5.925.040,65 zł,
na realizację zadań własnych, inwe- b) wykonanie 5.742.953,51 zł, tj. 96,9%
stycji gmin, zadań bieżących z zakre- planu.
su administracji rządowej oraz zadań W ogólnej kwocie należności, któbieżących realizowanych przez gmi- re na dzień 31.12.2014r., wynoszą
nę na podstawie porozumień,
3.017.170,72 zł, zaległości stanowią
a) kwota planowana 4.779.681,99 zł,
86,1 %, tj. kwotę 2.597.433,80 zł. Podb) wykonanie wyniosło 99,0% planu, legają one ciągłemu procesowi wintj. 4.733.646,63 zł
dykacji, polegającemu na postępo3. Pozostałe dotacje, środki od po- waniu upominawczym, komorniczym
zostałych jednostek sektora finan- i sądowym.
sów publicznych, funduszy celowych W trakcie bieżącego roku budżetooraz wpływy z innych źródeł,
wego wystawiono 245 tytułów wya) kwota planowana 424.330,20 zł,
konawczych na kwotę 169.5078,20 zł.
b) wykonanie wyniosło 126,9% pla- Należności zahipotekowane i należnu, tj. 538.326,56 zł.
ności objęte zastawem skarbowym,
4. Subwencje,
wynoszą łącznie 401.842,16 zł i staa) kwota planowana 7.527.466,00 zł,
nowią 15,5% ogółu zaległości. W reb) wykonanie wyniosło 100% planu, lacji do planowanych dochodów na
tj. 7.527.466,00 zł.
2014 rok, zaległości stanowią 7,0 %.
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2 376 299,00

2 345 976,17

98,7

2 320 999,41

2 245 323,12

96,7

505 544,84

463 045,09

91,6

639 950,00

584 448,12

91,3

Wydatki majątkowe za 2014 rok, zrealizowano na poziomie 83,2 %
w
stosunku do założonego planu. Patrząc na zrealizowane w roku 2014
inwestycje, do największych należą:
1) Budowa Północnej Obwodnicy
Zbąszynka, 3.687.731,89 zł (dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych),
2) Przebudowa ulicy Krótkiej w Zbąszynku, 898.143,05 zł,
3) Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych w ZST w
Zbąszynku, 682.868,79 zł (dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego)
4) Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp., 546.335,19
zł (dofinansowanie z PROW),
Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami ogółem budżetu, na dzień 31.12.2014 roku, deficyt budżetu wynosi -382.614,88 zł i
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jest mniejszy od zakładanej
wielkości deficytu w planie
o kwotę 1.748.744,02 zł.
W bieżącym roku budżetowym zaciągnięto z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych
kwotę
4.972.473,48 zł.
W trakcie roku budżetowego 2014, terminowo regulowano wszystkie planowane
rozchody. Ogółem spłacono
zadłużenie długoterminowe na kwotę 2.841.114,58 zł.
Na koniec analizowanego
okresu łączna kwota długu
w relacji do planowanych
dochodów wynosi 51,7%.
Łączna kwota spłaty zobowiązań
(raty
kapitałowe wraz z odsetkami)
uregulowanych w trakcie
roku budżetowego 2014, z
uwzględnieniem wyłączeń,
stanowi 9,29% planowanych dochodów.
Wyżej wymienione wskaźniki podane są stricte informacyjnie,
(obowiązywały do końca 2013 roku),
ponieważ patrząc na obowiązujące od 2014 roku
przepisy prawa w zakresie
długu, dla każdej jednostki
samorządu terytorialnego,
obowiązują
indywidualne wskaźniki zadłużenia.
Patrząc
na
planowany
wskaźnik łącznej kwoty
spłaty zobowiązań, który
wynosi, biorąc pod uwagę plan na 2014 rok 7,34%
(WPF z 28.08.2014r.), jest on
mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty w
wysokości 8,91%, obliczonego w oparciu
o średnią arytmetyczną z trzech
ostatnich lat, określoną w
art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Patrząc na zaplanowane
realne wykonanie budżetu
Gminy Zbąszynek za 2014
rok, biorąc pod uwagę projekt budżetu na 2015 rok i
zachowanie
ustawowych
wskaźników,
wykonane
wielkości pokrywają się z
wielkościami przewidywanymi, oszacowanymi na
dzień 15.11.2014r., co potwierdziło, że relacje z art. 243
zostały zachowane w projektowanym budżecie dla
roku 2015 i w latach następnych.

System masowych płatności
Drodzy mieszkańcy, przypominamy, że w tym roku wprowadzone
zostały indywidualne rachunki bankowe, a także zmieniła się zasada doręczania decyzji w sprawie wymiaru
podatków.
Od stycznia roku bieżącego na terenie naszej Gminy wprowadzony został
system płatności masowych. Oznacza
to, że każdy podatnik otrzymał swój
indywidualny numer rachunku bankowego, różny w zależności od rodzaju
zobowiązania, na który powinien dokonywać wpłat.
Indywidualne numery rachunków bankowych zostały utworzone dla:
- podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych,
- podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych,
- podatników
podatku od środków
transportowych,
- zobowiązanych w rocznej opłacie z
tytułu wieczystego użytkowania.
Osoby fizyczne, będące płatnikami
podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, indywidualny numer rachunku bankowego otrzymały w decyzji
wymiarowej na rok 2015.
Pozostali podatnicy, tj. osoby prawne
będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz
podatnicy podatku od środków transportowych, otrzymają informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, które zostaną
przesłane pocztą.
Niezależnie od wprowadzonych zmian wpłaty
dotyczące podatków i
rocznej opłaty z tytułu
wieczystego użytkowania można nadal uiszczać w kasie urzędu
Miejskiego w Zbąszynku. W przypadku, gdy
podatnik dokona bądź
dokonał już wpłaty na
rachunek podstawowy
Gminy Zbąszynek – dotychczas obowiązujący,
zobowiązanie zostanie
uznane i zarachowane
w księgach, zgodnie z
dotychczasowymi zasadami.
„Podwójne
decyzje”
- zgodnie z zapisami
ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych,

www.zbaszynek.pl

jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub
znajduje się w posiadaniu dwóch lub
więcej współwłaścicieli, to obowiązek podatkowy od nieruchomości lub
obiektu budowlanego ciąży solidarnie
na wszystkich współwłaścicielach lub
posiadaczach. Na gruncie przepisów
o podatkach i opłatach lokalnych
małżonków traktuje się tak jak innych współwłaścicieli, zatem i odrębnych podatników tego podatku. Takie
sformułowanie określone w ustawie
powoduje, że każdy z małżonków powinien otrzymać odrębny egzemplarz
decyzji podatkowej, ustalającej wysokość podatku należnego od nieruchomości wchodzącej w skład wspólnego
majątku małżeńskiego.
Dlatego też każdy współwłaściciel,
będący podatnikiem podatku od nieruchomości otrzymuje decyzję określającą wysokość zobowiązania o jednakowym brzmieniu. Prosimy o zwrócenie
uwagi na to że decyzje otrzymane
przez każdego współwłaściciela oznaczone są takim samym numerem decyzji i określają wysokość podatku od
jednakowych powierzchni gruntów i
budynków. Pamiętajmy, że otrzymując
jednakowe decyzje w sprawie podatku od nieruchomości wpłat dokonujemy tylko według jednej decyzji.
Taka sytuacja nie jest jednak regułą.
W przypadku gdy osobom fizycznym,
wysokość zobowiązania ustalana jest
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzje wystawia się na
jednego ze współwłaścicieli.
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INFORMACJE

Gminna statystyka
Stan ludności
na dzień 31.12.2013 r.
małżeństwa i rozwody
w LATACH 2013 - 2014 r.

Miejscowości

Rok

Małżeństwa

Rozwody

2013

75

25

2014

64

30

urodzenia i zgony
w LATACH 2013 - 2014 r.

Dąbrówka Wlkp.

Urodzenia

Zgony

2013

103

76

2014

86

72

5074
1175

Miejscowości
Zbąszynek
Dąbrówka Wlkp.

Liczba
mieszkańców
5047
1185

Bronikowo

95

Bronikowo

Boleń

34

Boleń

34

Depot

45

Depot

45

Samsonki

34

Samsonki

35

Rogoziniec

442

Rogoziniec

430

Chlastawa

154

Chlastawa

154

Kosieczyn

871

Kosieczyn

Liczba urodzeń i zgonów
Rok

Liczba
mieszkańców

Zbąszynek

Liczba zawartych małżeństw i rozwodów

Stan ludności
na dzień 31.12.2014 r.

Nowy Gościniec
Kręcko
Kręcka Winnica
Stradzewo

868
64
297
17
40

Nowy Gościniec
Kręcko
Kręcka Winnica
Stradzewo

95

63
300
15
39

Gmina

3265

Gmina

3266

Miasto

5074

Miasto

5047

Razem:

8339

Razem:

8313

Halina
Kaczmarek

Sprzedaż nieruchomości
Gmina oferuje do sprzedaży
w drodze organizowanych przetargów atrakcyjne tereny pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, garażową, zabudowę usługowo-handlową
oraz pod zabudowę przemysłową.
Wszystkie tereny budowlane wyznaczane do sprzedaży przetargowej są
uzbrojone - uzbrojenia są w drogach
gminnych, a warunki przyłączenia
dla nabywców działek budowlanych
określają poszczególni gestorzy sieci
przesyłowych w zawartych umowach
z nabywcami działek. W okresie od
stycznia 2015r do marca 2015r gmina
sprzedała 8 nieruchomości z tego
4 nieruchomości przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniowo-usługowohandlową, 1 nieruchomość pod działalność gospodarczą - terminal spedycyjny, 1 lokal mieszkalny sprzedany
na rzecz dotychczasowego najemcy,
1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym i 1
nieruchomość od uprawy rolnej. Aktualnie gmina nadal ma w dyspozycji
działki budowlane przewidziane pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
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ną w Zbąszynku przy ulicach: Kościelnej, Jana Pawła II i Św. Piotra i Pawła.
Przygotowane działki mają zróżnicowaną wielkość i cenę. Zgodnie z
wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami każdorazowo wartość rynkową nieruchomości przewidzianych
do sprzedaży określa rzeczoznawca
majątkowy w przygotowanych operatach szacunkowych. Ustalone przez
rzeczoznawcę majątkowego wartości
rynkowe nieruchomości stanowią najbardziej prawdopodobną cenę nieruchomości możliwą do uzyskania na
rynku uwzględniającą ceny transakcyjne uzyskane w ostatnim okresie
na terenie tut. gminy. Oprócz terenów
przewidzianych pod budownictwo
mieszkaniowe, gmina ma przygotowane tereny, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności
usługowo–handlowej oraz przemysłowej. Aktualnie przygotowywana jest
procedura przetargowa związana z
wyznaczeniem do zbycia 2 działek
budowlanych pod zabudowę miesz-

www.zbaszynek.pl

kaniową jednorodzinną – 1 przy ul.
Kościelnej i przy ulicy Jana Pawła II
oraz 3 działek budowlanych przewidzianych pod zabudowę murowanymi
budynkami garażowymi. Informacja
o zorganizowanych przetargach zamieszczona zostanie na stronie internetowej gminy. Zapraszamy chętnych do zainteresowania się terenami
budowlanymi i ewentualnym podjęciem decyzji o zamiarze nabycia terenu pod realizację swoich zamierzeń.
Warto zainwestować i skorzystać z
proponowanych ofert sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo informuję że
szczegółowych informacji na temat
terenów budowlanych, które mogą
być przeznaczone do zbycia w drodze przetargu udziela referat Mienia
Komunalnego i Geodezji oraz referat
Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu.
Ponadto informacje o ogłaszanych
przetargach każdorazowo podawane są do publicznej wiadomości na
stronie internetowej gminy www.zbaszynek.pl oraz umieszczane są na
tablicach ogłoszeń.
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Powitanie Nowego Roku 2015
Bardzo liczna grupa mieszkańców, w tym młodzieży skorzystała z zaproszenia Burmistrza i Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku i przybyła w sylwestrową noc na obiekty
sportowe. Przed północą noworoczne
życzenia mieszkańcom złożył Burmistrz Wiesław Czyczerski, dziękując
za kolejny szczęśliwy rok dla Zbąszynka, w którym zrealizowano wiele
zamierzeń oraz życząc pomyślności
i równie udanych projektów na 2015
rok. O północy rozpoczął się pokaz
sztucznych ogni, po zakończeniu którego wspólnie świętowano przybycie
Nowego Roku.

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Zbąszynku
W niedzielę 11 stycznia br. w
Zbąszynku zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej
Pomocy.
Tegoroczna
zbiórka będzie przeznaczona na zapewnienie godnej opieki najstarszym
pacjentom oraz na diagnozowanie
najmłodszych. Po raz kolejny wspierać będzie onkologię i kardiochirurgię dziecięcą oraz - po raz pierwszy
- dwie nowe dla fundacji dziedziny:
reumatologię i pulmonologię.
Tegoroczną zbiórka była przeprowadzana przez 29 wolontariuszy i wspomagana przez OSP Zbąszynek. Sztab
zebrał ponad 50 gadżetów do licytacji, która cieszyła się dużym zain-

teresowaniem.
Na zakończenie
kwesty wypuszczono
światełko do nieba
ufun dowane
przez
Burmistrza Wiesława
Czyczerskiego.
Łączna kwota
uzyskana z licytacji i kwesty
to 12.603,14zł.

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to piękne dni, które na stałe wpisały się w
naszą narodową i lokalną tradycję. Co
roku na terenie Gminy Zbąszynek organizowane są spotkania, w których
udział biorą dziadkowie i babcie oraz
zapraszani goście.
Udział w tych spotkaniach wzięli
także przedstawiciele lokalnego samorządu: Zastępca Burmistrza Jan
Makarewicz i Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur, którzy złożyli najlepsze życzenia obecnym dziadkom
i babciom, a występującym dzieciom
przekazali słodycze.
W Kosieczynie 22 stycznia br. na spo-

tkaniu pod hasłem „Babcia i Dziadek dziś świętują” przed dziadkami i
rodzicami zaprezentowały
się zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej. Z kolei podczas
spotkania w Kręcku 23
stycznia br. zaprezentowały się przedszkolaki
z Niepublicznego Przedszkola. Wszystkim Drogim Babciom i Dziadkom
z naszej Gminy, składamy
najlepsze życzenia.

www.zbaszynek.pl

11

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Agnieszka
Ratyńska

wydarzenia

Spotkanie z mieszkańcami Gminy
13 stycznia br. w Domu Kultury w Zbąszynku odbyło się pierwsze
w 2015 roku cokwartalne spotkanie
Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady

• modernizacja stadionu na obiektach
sportowych w Zbąszynku, budowa
nowej bieżni, płyty do gry w piłkę
nożną, w związku z czym wiosenne
rozgrywki Zbąszyneckiej Akademii Pił-

Miejskiej w Zbąszynku Jana Mazura z
mieszkańcami.
W spotkaniu udział wziął również
Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel.

karskiej będą odbywać się na stadionie w Dąbrówce Wlkp.
• rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji w Chlastawie i przy
ulicy Głównej w Dąbrówce Wlkp.
• budowa placu zabaw w Dąbrówce
Wlkp. na terenie za Szkołą Podstawową;
• budowa ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku - zakończenie
prac i pełne rozliczenie projektu do
końca 2015 r. - wartość inwestycji ok.
4 mln.zł, uzyskane dofinansowanie w
ramach tzw. „schetynówek”;
• budowa ścieżek rowerowych na
odcinkach Kosieczyn-Chlastawa, Dą-

Burmistrz rozpoczął spotkanie od podziękowania za udział w wyborach
samorządowych w listopadzie 2014 r.
i oddane głosy. W dalszej kolejności
przedstawił ważne dla naszej Gminy
osiągnięcia, zrealizowane projekty i
zamierzenia na kolejne lata, m.in.:
• zajęcie 9 miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
• zakończenie projektu związanego z
uporządkowaniem gospodarki wodno
– ściekowej na terenie naszej Gminy,
realizowanego przez ostatnie 4 lata,
czego efektem jest skanalizowanie w
97% i zwodociągowanie w 98% naszej Gminy (pozostałe części to hydrofory w przysiółkach). Dodatkowo
w bieżącym roku rozpoczęto realizację projektu zawiązanego z budową i
możliwością uzyskania dofinansowania do przydomowych oczyszczalni
ścieków;
• zakończenie prac przy budowie Północnej Obwodnicy Zbąszynka – etap II
do drogi wojewódzkiej nr 302 – dojazd
do parkingu IKEA, czego efektem jest
pierwsze w naszej Gminie rondo przy
Jeziorku Koźlarskim;
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brówka Wlkp.-Rogoziniec, KosieczynKręcko – w miarę pozyskiwania środków z zasobów świebodzińskiego
obszaru funkcjonalnego, który zakłada spięcie ścieżek rowerowych między Gminami Zbąszynek, Babimost,
Kargowa i Trzciel lub Lubuskiego Programu Regionalnego;
• zagospodarowanie placów po targowiskach przy ulicy Długiej i Sportowej – termin realizacji w zależności
od dostępnych środków;
• wymiana oświetlenia przy ulicy Długiej i Bolesława Chrobrego, z uwagi
na przegniłe słupy;
• wykonanie nowej nawierzchni ulicy
Zielonogórskiej;
• wykonanie łącznika Wąska-Warszawska, w miarę uzyskania środków
zaoszczędzonych na akcji zima;
• przygotowanie i reorganizacja szkół
na tegoroczny wyż demograficzny, w
związku z obowiązkowym pójściem
do szkoły wszystkich 6 i 7 latków;
W dalszej części spotkania głos zabrali Przewodniczący Rady Jan Mazur
oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Alojzy Jokiel. Z Gminy Zbąszynek w
Radzie Powiatu zasiadają Alojzy Jokiel i Marcin Minta - wybrany również
na członka Zarządu, który jest organem wykonawczym Rady Powiatu.
Na zakończenie pytania zadawali mieszkańcy, które dotyczyły m.in.
uporządkowania terenu wokół budynku po dawnej kotłowni przy ulicy Sportowej oraz za jej garażami,
odpowiedzialności mieszkańców za
bezpieczeństwo przeciwpożarowe w
budynkach mieszkalnych, regularne
sprawdzanie drożności kominów –
wszelkie wątpliwości w tej sprawie i
zagrożenia można zgłaszać do nadzoru budowlanego w Świebodzinie.
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V Gala Sportu w Zbąszynku
25 stycznia br. już po raz piąty w sali kinowej Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury odbyła się gala sportu. Tegoroczną galę poprowadził Zbigniew Roszczyk - dziennikarz Radia
Zachód.
Na galę przybyło wielu zaproszonych
gości, wśród nich Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel,
nominowani sportowcy, przedstawiciele gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych. Rok 2014 w sporcie to rok powstania dwóch nowych
organizacji Zbąszyneckiej Akademii
Piłkarskiej i Strefy Piłki Siatkowej,
utworzenie jedynej w województwie
lubuskim Trasy Zdrowia PZU wokół
Jeziorka Koźlarskiego, remont płyty
treningowej i bieżni na stadionie w
Zbąszynku. To także 5 rok działalności TVSport Info.
Najpopularniejszą Drużyną Sportową
Gminy Zbąszynek w 2014 roku została
Strefa Piłki Siatkowej, a Najpopularniejszym Sportowcem Gminy Zbąszynek 2014 Martyna Borowczak. Następnie Prezes Lubuskiego Związku Piłki

Siatkowej Józef Bartkowiak, wręczył
medale przyznane przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej z okazji
20-lecia mini siatkówki w Polsce dla
trenera Piotra Górawskiego i Dyrektora Szkoły w Kosieczynie Sławomira
Matysika. LZPS ufundował również 12
piłek dla zwycięskiej drużyny.

W dalszej części Przewodniczący Jan
Mazur i Burmistrz Wiesław Czyczerski
wręczyli kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku Marcinowi
Minta statuetkę w podziękowaniu za
pracę całego zespołu redakcyjnego
TVSport Info.

Wybory sołeckie w Gminie Zbąszynek
W dniach od 27 stycznia do
5 lutego br. w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Zbąszynek,
przeprowadzono wybory sołtysów i
rad sołeckich.
Sołectwo Dąbrówka Wlkp.
W wyborach sołtysa mieszkańcy sołectwa Dąbrówka Wlkp. zdecydowali,
że na kolejną kadencję sołtysem będzie ponownie Piotr Kociołek. W skład
Rady Sołeckiej wybrani zostali: Gołek
Dominik, Musielak Karolina, Kaczmarek Sebastian, Jędrasiak Bogusław,
Bimek Paweł i Budych Grzegorz.
Sołectwo Kosieczyn
W wyborach sołtysa mieszkańcy sołectwa Kosieczyn na kolejną kadencję
wybrali ponownie Marię Dobry, a w
skład Rady Sołeckiej wybrani zostali: Sarbak Bogdan, Hanysz Zbigniew i
Buczny Władysław.
Sołectwo Rogoziniec
W wyborach sołtysa mieszkańcy sołectwa Rogoziniec wybrali nowego
sołtysa Tomasza Józefiaka. W skład
nowej Rady Sołeckiej wybrani zosta-

li: Pakula Aleksander, Dyllong Alicja,
Józefiak Bogusława, Świderski Grzegorz, Pakula Radosław, Dyllong Michał i Ruta Nina.
Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował ustępującemu sołtysowi Grażynie Znamirowskiej –Szwarc, która była
sołtysem przez 16 lat, za długoletnią
współpracę z władzami samorządowymi, wieloletnią pracę społeczną oraz zaangażowanie w pełnienie
swojej funkcji w sołectwie Rogoziniec.
Sołectwo Kręcko
W wyborach sołtysa
mieszkańcy sołectwa
Kręcko wybrali na kolejną kadencję Barbarę
Dzioch. W skład Rady
Sołeckiej wybrani zostali: Maciejewska Jolanta, Rzetecka Katarzyna, Krakowian Anna
i Doering Roman.
Sołectwo Chlastawa
W wyborach sołtysa
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mieszkańcy sołectwa Chlastawa jednogłośnie wybrali na kolejną kadencję Krzysztofa Kurylonka. W skład
Rady Sołeckiej wybrani zostali: Gurdak Krzysztofa, Kurylonek Magdalena
i Czyczerski Krzysztof.
Wszystkim nowo wybranym Sołtysom
oraz członkom Rad Soleckich życzymy pomyślności w podejmowanych
decyzjach oraz wytrwałości w dążeniu do wspólnego dobra.
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Kolędy i pastorałki na ludową nutę
koncert kolęd w Dąbrówce Wlkp.
„Kolędy są takie „ludzkie”,
rodzinne, swojskie i bliskie wszystkim. Także ich forma literacka sprawia, że są one chętnie wykonywane. Na ich przetrwanie miała wpływ
przebogata i ciągle odnawialna forma muzyczna. My jednak chcemy
śpiewać i grać je tak, jak śpiewali i
grali je nasi przodkowie, czyli kolędy

i pastorałki na ludową nutę!”. Tymi
słowami rozpoczął się 28 stycznia
br. koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez Szkołę Podstawową
w Dąbrówce Wlkp., pod kierunkiem
dyrektor Ewy Kubickiej i Eugeniusza
Trochanowskiego.
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Regionalny Zespół Pieśni i
Tańca im. Tomasza Spychały, a
zaraz za nimi
Dąbrowiecka
Schola, prezentująca
kolędy
śpiewane gwarą.
W dalszej części
spotkania,
po
przywitaniu gości przez
Burmistrza Wiesława Czyczerskiego, dyrektor
Ewa
Kubicka,
Burmistrz
oraz
sołtys Piotr Kociołek
złożyli

podziękowania i upominki na ręce
mistrza Jana Prządki, Prezesa Stowarzyszenia Muzyków Ludowych ze
Zbąszynia za propagowanie i rozwijanie umiłowania do muzyki ludowej,
zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem folkloru Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, edukację i kultywowanie gry na instrumentach ludowych
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych
ze Zbąszynia obchodziło w 2014 roku
55-lecie swego istnienia.
Następnie na scenie pojawili się kolejno: Grupa kolędnicza ze Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku, Wiolinki
z Nowego Kramska, Grupa kolędnicza z Kosieczyna, Grupa kolędnicza
z Podmokli Małych i Mali Muzycy
Ludowi ze Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp. śpiewając znane
kolędy i grając na instrumentach ludowych.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
koncertu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez
rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich
z Dąbrówki Wlkp.

Spotkanie ze Strefą Piłki Siatkowej
4 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie Burmistrza Wiesława Czyczerskiego z
Najpopularniejszym
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Sportowcem Gminy Zbąszynek i
Najpopularniejszą Drużyną Sportową w roku 2014. W Urzędzie zjawili
się Martyna Borowczak z rodzica-
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mi, zawodniczki SPS Natalia Grelak,
Zuzanna Wróbel, Kornelia Matysik,
przedstawiciele Strefy Piłki Siatkowej Krzysztof Olejniczak, Daniel Michalak, Sławomir Matysik i Krzysztof Borowczak, kierownik OSiR
Marcin Minta i trener Piotr Górawski.
W trakcie spotkania nastąpiło
oficjalne przekazanie stypendium przez Burmistrza Zbąszynka Martynie Borowczak. Omówiono najważniejsze kwestie
związane z dalszym rozwojem
tej dyscypliny sportu w naszej
Gminie, która cieszy się sporym
zainteresowanie - liczba osób
biorących udział w treningach
sięga ok. 150 oraz możliwości
rozwoju zawodniczek w kolejnych latach, jak również rozbudowę bazy lokalowej.
Gratulujemy i życzymy owocnej
pracy na rzecz zbąszyneckiej
piłki siatkowej.
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Bal Regionu Kozła
7 lutego br. w hotelu Senator w Zbąszyniu odbyła się doroczna
Gala Regionu Kozła w ramach Balu
Regionu Kozła, podczas którego m.in.
wręczono nagrody za zaangażowanie i pracę na rzecz gmin regionu. W
balu uczestniczył również Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Starosta Regionu Kozła wraz z włodarzami gmin Kargowa, Zbąszynek i
Zbąszyń wręczyli statuetki w czterech kategoriach: Nagrodę Zwykłą

Indywidualną otrzymał ksiądz dziekan
Zdzisław
Przybysz
– proboszcz Parafii
w Kosieczynie, a Nagrodę dla Najlepszego Przedsiębiorstwa
w regionie otrzymała
zbąszyńska firma Bestem, której właścicielem jest Przemysław Michalski.

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
i przeciwdziałanie uzależnieniom
10 lutego br. w Chlastawie
odbyła się kolejna w naszej Gminie
konferencja dot. przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie i przeciwdziałaniu uzależnieniom. W spotkaniu
udział wzięły 23 osoby.
Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Budych, kierownik
OPS Danuta Kłos, Alina Jagaciak –
Przewodnicząca
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku, przedstawiciele GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego, Kuratorów Sądowych Sądu
Rejonowego i Komendy Powiatowej
Policji w Świebodzinie, przedstawi-

ciele OPS, ruchów samopomocowych
i szkół z terenu Gminy Zbąszynek.
Spotkanie miało na celu omówienie występujących na terenie Gminy Zbąszynek
problemów
związanych
z
przemocą
w
rodzinie,
problemów związanych z uzależnieniami:
od
alkoholu,
substancji psychoaktywnych,
hazardu, Internetu itd. oraz
co jest najważniejsze nawią-

zaniu jeszcze lepszej współpracy
pomiędzy instytucjami, które obecne
były na spotkaniu

Dzień Sołtysa
11 marca na terenie całej
Polski obchodzony jest Dzień Sołtysa. Jest to okazja do złożenia podziękowania dla sołtysów ze strony przedstawicieli władz gmin oraz
mieszkańców sołectw, za ich pracę
i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na
rzecz rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców sołectw.
Na zaproszenie Burmistrza Wiesława
Czyczerskiego w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku spotkali się sołtysi
naszej Gminy: Krzysztof Kurylonek
– Sołtys Chlastawy, Piotr Kociołek –
Sołtys Dabrówki Wlkp., Maria Dobry

– Sołtys Kosieczyna,
Barbara Dzioch – Sołtys Kręcka i Tomasz
Józefiak – Sołtys Rogozińca. W spotkaniu
udział wziął również
Sekretarz Jan Makarewicz.
Wszystkim sołtysom z
terenu Gminy Zbąszynek składamy najlepsze życzenia samych
sukcesów zarówno w
życiu osobistym, jak i
zawodowym.

www.zbaszynek.pl
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Nadanie imienia Gimnazjum w Zbąszynku
14 marca br. w sali kinowej
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
odbyła się uroczystość nadania
imienia I Gimnazjum w Zbąszynku.
Uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 7 listopada 2014 roku, od
dnia 27 lutego br. Gimnazjum nosi
imię „Polskich Olimpijczyków”, a hasłem przewodnim szkoły jest motto św. Augustyna „Dopóki walczysz,
jesteś zwycięzcą”.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy
Św. w intencji społeczności szkolnej
odprawionej w Kościele Parafialnym
w Zbąszynku, podczas której został
poświecony sztandar.
Następnie wszyscy zebrani przeszli
do ZOK-u gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości wraz z przekazaniem sztandaru w ręce szkolnego
pocztu sztandarowego. Przybyli na
uroczystość zostali powitani przez

kapelę Mistrza Jana Prządki.
Nadanie imienia szkole było tym
większym wydarzeniem, że na uroczystości byli obecni światowej sławy sportowcy - medaliści olimpijscy
naszego kraju: przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego Dariusz Goździak, Stanisław Olejniczak,
Tomasz Blatkiewicz, Maciej Lepiato,
Łukasz Mamczarz, Mateusz Michalski, Bartosz Tyszkowski, Jakub Rega
i Tomasz Kucharski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur odczytał treść uchwały i uzasadnienie. W dalszej części nastąpiło wbijanie poprzez fundatorów
symbolicznych gwoździ w drzewiec
sztandaru. Następnie sztandar szkoły został przekazany przez poczet
sztandarowy
rodziców
Dyrektor
Szkoły, która przekazała go społeczności szkolnej na ręce pocztu
sztandarowego uczniów.
Po części oficjalnej na scenie zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum w części artystycznej, po której zgromadzeni goście udali się do
Gimnazjum na odsłonięcie tablicy
upamiętniającej dzień nadania imienia oraz okolicznościowy poczęstunek.

X Wielkanocny Jarmark z Jajem
Tradycyjnie już w Kosieczynie 19 marca br. odbył się jubileuszowy X Wielkanocny Jarmark z
Jajem. Udział w Jarmarku wzięły
reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Babimost – KGW
Nowe Kramsko, Skąpe – KGW Darnawa, Zbąszyń – KGW Nądnia i Stefanowo, Gminę Zbąszynek reprezentowały KGW Dąbrówka Wlkp. i
gospodarze Jarmarku KGW Kosieczyn.
Prowadzącym imprezę był Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. W Wiejskim Domu Kultury w
Kosieczynie tradycyjnie na stołach
zagościły smakołyki wielkanocne.
Tradycyjnie jury oceniło najpiękniejszy stół wielkanocny i najsmaczniejszą potrawę (sernik – przepis w
dalszej części) - w obu kategoriach
bezkonkurencyjne okazały się panie z KGW Nądnia. Najładniejszą
pisankę wykonały panie z KGW
Kosieczyn
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W ramach Jarmarku reprezentantki
Kół Gospodyń Wiejskich rywalizowały
w sportowych i zręcznościowych konkurencjach: układanie puzzli, rzucanie
jajem na odległość, ubijanie białka,
slalom z jajkiem i sztafeta z jajkiem.
W ostatecznej klasyfikacji najwięcej
punktów zdobyło KGW Nądnia, przed
Kosieczynem i Dąbrówka Wlkp.
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Następne w kolejności były: KGW
Nowe Kramsko, Stefanowo i Darnawa. Uczestnicy zmagań otrzymali z
rąk Burmistrza Zbąszynia nagrody
oraz pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie kiermaszu wszyscy
zebrani mogli degustować przygotowane potrawy wielkanocne.
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Powitanie wiosny
Corocznym zwyczajem dzieci i młodzież z gminnych placówek
oświatowych wyruszyły pożegnać
zimę i powitać wiosnę.
W tym roku po raz pierwszy Zbąszynecki Ośrodek Kultury zorganizował korowód dla przedszkolaków i
uczniów, którzy w piątek 20 marca
spotkali się na Targowisku Miejskim,
gdzie po przywitaniu przez Zastępcę
Burmistrza Jana Makarewicza i Dyrektor ZOK-U Malwinę Kubicką, wyruszali w barwnym korowodzie na
Jeziorko Koźlarskie. Każda placówka
oświatowa przygotowała marzannę
i transparent. Paradę prowadzili i
zabezpieczali strażacy z OSP, Straż
Miejska i Karetka Pogotowia. Na
Jeziorku korowód witał Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, a
poszczególne delegacje topiły marzannę.
Mamy nadzieje, że na dobre udało
nam się pożegnać zimę i przywitać
radośnie wiosnę!

Otwarcie placu zabaw w Dąbrówce Wlkp.
31 marca br. oficjalnie otwarto nowo wybudowany plac zabaw
dla dzieci w Dąbrówce Wlkp.
W ramach projektu powstał plac
zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i skwer wypoczynkowy
przy Szkole Podstawowej. Wartość
wykonanych prac to 78 643,25zł. Do
realizacji projektu uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 42 000,00zł. Wykonawcą prac

była firma FREE
KIDS s.c. Trzęsowice- prace montażowe i budowlane, Pracownia
Projektowo-Usługowa
Bogdan
Radny Babimostprojekt i nadzór
inwestorski.

Zapowiedź jubileuszu
W związku z przypadającą w 2015 roku 15 rocznicą podpisania aktu partnerstwa
między Gminą Zbąszynek, a Urzędem Peitz, 22 kwietnia 2015 r. w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbędą się uroczyste obchody jubileuszu w ramach projektu
„Jubileusz 15-lecia współpracy partnerskiej Zbąszynka i Peitz” z udziałem zaproszonych gości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”/„Grenzen überwinden durch gemeinsame
Investition in die Zukunft”.

www.zbaszynek.pl
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INWESTYCJE

Przebudowa ul. Piastowskiej
w Dąbrówce Wlkp.
Na początku marca wznowiono, zakończone w grudniu 2014 r.
(ze względu na warunki pogodowe),
prace przy budowie ul. Piastowskiej
w Dąbrówce Wlkp. Obecnie Wykonawca wykonuje odwodnienie i podbudowę drogi. Jezdnia jest okrawężnikowana, ułożono ciek betonowy i
wykonano spust do odprowadzenia
wód deszczowych do rowu przy ul.
Zbąszyńskiej. Pozostaje wykonanie
podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej. Termin zakończenia
prac przewidziany na 30 kwietnia
2015r. wydaje się być niezagrożony.

Budowa ronda w Zbąszynku
16 marca podpisano z firmą
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE
umowę na: Rozbudowę skrzyżowania ulic W.Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i B.Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym
w Zbąszynku. Zakres prac obejmuje
kompleksową przebudowę skrzyżowania i w jego miejscu budowę
ronda. Zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie
uliczne. Powstaną 3 zatoki autobusowe, 12 miejsc postojowych przy ul.
PCK, przebudowane zostaną wloty
na skrzyżowanie. Celem inwestycji
jest w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu i jego uporządkowanie. Dotychczasowe skrzyżowanie nie spełnia tych warunków.
Początek prac nastąpi w kwietniu
a zakończenie I etapu budowy, 30
listopada 2015 r. natomiast całego
zakresu w maju 2016 r. Inwestycja

jest finansowana ze środków Gminy,
Powiatu Świebodzińskiego i uzyskała
dofinansowanie z NPPDL w wysoko-

Budowa kanalizacji i wodociągu
w Chlastawie i Dąbrówce Wlkp.
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ści 50% kosztów kwalifikowanych.
Wartość robót wynosi 2.692.664,75 zł.

Rozpoczęto
prace
przy
budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Wlkp. i
Chlastawie. Obecnie prowadzone
są roboty w Dąbrówce Wlkp. Wykonawca zgromadził
również na
placach budowy większość potrzebnych materiałów do realizacji
inwestycji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane
SOCHACKI, Henryk Sochacki z Konotopu. Wartość robót wynosi 381701,39
zł. Zadanie zostanie dofinansowane
ze środków PROW. Termin wykonania 30 maja 2015r.
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Budowa bieżni
Od października ubiegłego
roku, na terenie obiektu sportowego
im. Bogdana Niemca w Zbąszynku
prowadzone są prace budowlane
związane z inwestycją, którą jest
remont i przebudowa istniejących
obiektów sportowych i budowa infrastruktury towarzyszącej. W wyniku tego powstanie: bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 m wokół
istniejącego boiska piłkarskiego z
4 torami na łukach i 6 torami na
prostej z nawierzchnią syntetyczną, skocznia wzwyż z rozbiegiem o
długości 15m, skocznia do skoku w
dal i trójskoku z rozbiegiem o długości 40m, rzutnia do pchnięcia kulą.
Całość będzie ogrodzona płotem z
paneli metalowych. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej.
Dotychczas
wykonano:
usunięto
drzewa kolidujące z inwestycją, zakończono roboty rozbiórkowe, wy-

konano korytowanie bieżni i zakoli,
ułożono odwodnienie liniowe bieżni,
rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zakończono układanie warstwy odsączającej,
wykonano żelbetowy mur oporowy.

MC ZDROVITA W REMONCIE
W budynku Centrum Usług
Medycznych i Społecznych w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 realizują swoje zadania trzy podmioty. Niski parter zajmuje Zbąszynecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku i pilotażowo Dom Dziennego Pobytu, który
działa w ramach struktury Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Na parterze wynajmuje pomieszczenia Medyczne Centrum Zdrovita Sp.
z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu
oraz NZOZ Ewa-Med. Centrum Rehabilitacyjne Ewa Gardaszewska-Małecka.
W czerwcu 2014 r. z uwagi na zalecenia PPIS w Świebodzinie, MC Zdrovita skierowało pismo do Burmistrza
Zbąszynka w sprawie sfinansowania
remontu pracowni RTG i poradni chirurgicznej w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4.
Gmina planowała wykonanie tych
prac ze środków zewnętrznych, w
ramach termomodernizacji całego
budynku. Niestety nie udało się pozyskać środków na ten cel. Nowa
perspektywa podziału środków europejskich jest dopiero na etapie
przygotowywania
procedur
więc
w odpowiedzi, Burmistrz Zbąszynka zapewnił Zarząd MC Zdrovita o
uwzględnieniu potrzeb remontowych w tej części budynku w bu-

dżecie 2015 r.
W lutym i marcu 2015 r. odbyły się
spotkania Burmistrza i członków
Zarządu MC Zdrovita w sprawie remontu pracowni RTG, poradni chirurgicznej i zaplecza socjalnego. Ostatecznie uzgodniono, że Gmina jako
właściciel obiektu wykona remont na
kwotę 150 000, 00 zł. Do wykonania
zadania wybrano Zakład Remontowo-Budowlany TOMALA – BUD z Nowego Tomyśla. Termin zakończenia
prac upływa 30 kwietnia 2015 r. MC
Zdrovita dodatkowo wykona prace
remontowe na kwotę 88 000,00 zł,
co wpłynie na podniesienie wartości przedmiotu najmu. Rozliczenie
tej części remontu
nastąpi
po
przedstawieniu
s z c z e g ó ł o w yc h
faktur
wykonanych prac. Jednocześnie przepraszamy pacjentów
za niedogodności
związane z pracami remontowymi.
MC Zdrovita prowadzi w Zbąszynku 11 poradni
specjalistycznych
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Wartość robót to 1.979.499,27 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 645 tyś.zł. Zakończenie
prac jest przewidziane na sierpień
2015r.
Krzysztof
Krzywak

w formie ambulatoryjnej. Remonty
wpłyną więc na komfort pracy personelu medycznego i sprawniejszą
obsługę pacjentów. Warto podkreślić, że poradnia chirurgiczna rocznie
realizuje ok. 3000 porad, natomiast
pracownia rtg ok. 4000.
Gmina ma jeszcze plany zagospodarowania lokali znajdujących się na
piętrze i poddaszu. Chciałaby skorzystać ze środków nowej perspektywy unijnej dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej oraz innych konkursów
dot. finansowania działalności osób
starszych w tym m.in. całodobowego domu dziennego pobytu.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

opłaty za wywóz nieczystości stałych
Minął I kwartał 2015 r.
większość mieszkańców naszej gminy sumiennie uiszcza opłaty za wywóz nieczystości stałych. Są jednak
tacy, którzy pomimo wezwań nie reagują. Wobec nich toczą się sprawy
komornicze, lub należności ściąga
bank w którym dłużnik posiada konto. Czynności te powodują znaczny wzrost kosztów egzekucyjnych,
których można by uniknąć płacąc
w terminach ustalonych w naszej
gminie. Przypominamy, że wpłaty za
gospodarowanie odpadami uiszcza
się w pierwszym miesiącu kwartału, czyli z góry, a nie jak sądzą
mieszkańcy na koniec kwartału. Takie informacje podajemy już od lipca 2013r. Windykacja, czyli ściąganie
należności trwa nadal. Wystawiono
tytuły wykonawcze. Moment doręczenie tytułu wykonawczego dłużnikowi jest równoznaczny z wszczęciem egzekucji administracyjnej.
W ramach prowadzenia egzekucji
Burmistrz może zastosować wobec
dłużnika zalegającego z płatnościami za odbiór śmieci wszystkie środki
egzekucyjne stosowane w egzekucji
należności pieniężnych, z wyjątkiem
egzekucji z nieruchomości. Środkami, którymi posługuje się Burmistrz
są:
1. egzekucja z wynagrodzenia za
pracę (zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia kierowane jest do za-

20

3.
egzekucja z
rachunków bankowych.
Jeżeli ściągalność
opłaty
śmieciowej
będzie
wysoka,
tym większe będą
szanse, że stawki
za odbiór odpadów
komunalnych
nie
będą rosły.
Ważne: każda
zmiana liczby osób
w
gospodarstwie
domowym
powinna być korygowana
deklaracją ( zgon
członka rodziny lub
narodziny dziecka)
w terminie 14 dni od
daty zmiany liczby
mieszkańców.
Przypominamy
o
kolejnych terminach
opłat za gospodarowanie odpadami:
- za II kwartał płacimy do 30 kwietnia,
- za III kwartał płacimy do 31 lipca,
- za IV kwartał
płacimy do 31 października.
W Gminie Zbąszynek 66%
mieszkańców deklaruje gromadzenie odpadów w sposób selektywny – 6
zł od osoby, a 34 %
z nas nie segreguje
odpadów za co opłata
wynosi 10 zł od osoby
miesięcznie.
Nadeszła wiosna,
a wraz z nią porządkujemy nasze gospodarstwa, robimy remonty.
Prosimy więc, aby nie
wrzucać gruzu do pojemników na śmieci,
ponieważ nie są to
odpady
komunalne.
Firma LS PLUS nie
odbierze takiego pojemnika. W tej sprawie
należy skontaktować
się z pracownikiem
gminy, który wyda pozwolenie na wywóz
gruzu na teren przy
oczyszczalni ścieków.

Nowe logo samorządowego zakładu
usług komunalnych

kładu pracy dłużnika),
2.
egzekucja
ze
świadczeń
ubezpieczenia emerytalnego,
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OŚWIATA

KONTYNUACJA ZMIAN W OŚWIACIE GMINNEJ
Zapewnienie mieszkańcom
gminy dobrej jakości edukacji jest
szczególnie odpowiedzialnym zadaniem gminy. A szczególnie trudnym w małych gminach, które mają
swoją specyfikę, niezbyt często braną pod uwagę przez ustawodawców. Dodatkowo z przeprowadzanych analiz wynika, że efekty pracy
szkoły nie zawsze są zadawalające.
Szkoły nie działają w próżni lecz
działają w pewnej rzeczywistości
wychowawczej, a dane środowisko
lokalne może aktywnie kształtować
tą rzeczywistość. Ma to szczególne znaczenie przy wyborze metod
i treści nauczania (ich wdrażania w
życie). Wyniki egzaminów zewnętrznych też są jednym z elementów
świadczącym o jakości stosowanej
dydaktyki, na podstawie których
można wyznaczać cele dla oświaty i
całej gminy. Przyjrzenie się głębiej w
jakim obszarze należałoby wprowadzić innowacje podnoszące jakość
szkoły, pozwala samorządowi gminnemu określać cele edukacyjne poprzez znalezienie nowych rozwiązań
organizacyjnych czy edukacyjnych.
Mając powyższe na uwadze, po
spotkaniach z rodzicami, od września ubiegłego roku wprowadzono
kilka zmian w oświacie gminnej, które gmina zamierza kontynuować w
latach następnych.
Pomysł jest zaczerpnięty z Holandii,
na podstawie ich realizacji zadań
oświatowych.
Szkolnictwo w Holandii cechuje
się dużą wolnością w działalności
oświatowej, co jest gwarantowane konstytucyjnie. Ograniczeniami
ze strony państwa są standardy
jakościowe oraz minimalna liczba
godzin przeznaczona na realizację
poszczególnych przedmiotów w danych typach szkół. Najważniejsze w
edukacji jest osiągnięcie zamierzonego celu, a nie sposób w jaki się
do niego dochodzi.
Szkoły są prowadzone nie tylko przez państwo, a często przez
fundację lub stowarzyszenie, ale
wszystkie są finansowane przez
rząd. Są ukierunkowane filozoficznie, religijnie lub ogólne z podziałem
na metody nauczania.
W tradycyjnym systemie nauczania
w Holandii krytykowane są mi.in.
zbyt liczne oraz nieracjonalnie dobrane pod względem poziomu zespoły klasowe. Natomiast popierane

nauczanie wg wybranej metody, które umożliwia dostosowanie tempa
nauki do rzeczywistych możliwości
ucznia. System taki pozwala dziecku
polegać na sobie, uczy i budzi inicjatywę i samodzielność młodzieży
zarówno w działaniu jak i myśleniu,
wyrabia poczucie odpowiedzialności
za wykonanie podjętego zadania,
zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.
Bazując na takich doświadczeniach,
po półrocznym funkcjonowaniu, dalej chcemy utrzymać sposób przyjęć do poszczególnych oddziałów
klasowych – klas I Gimnazjum. Podział taki pozwoli w danym oddziale uczyć się podstaw programowych
we własnym tempie, ma pobudzić
współpracę pomiędzy uczniami. Półroczna analiza daje nam dobre rokowania na przyszłość, zadowoleni
są i nauczyciele i rodzice, jak i sami
uczniowie.
Dotychczasowe działania podjęte są
na podstawie wielu spotkań z rodzicami, kadrą pedagogiczną i nadzorem pedagogicznym.
Kontynuując zamierzenia chcemy
szerokiej grupie rodziców przedstawić zasady tworzenia zespołów klasowych. Do Gimnazjum w Zbąszynku
będą przyjmowani z urzędu wszyscy
absolwenci szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym
jest Gmina Zbąszynek.
W tej samej klasie umieszcza się
młodzież z różnych miejscowości.
Podstawą do przydzielenia ucznia
do danej klasy I jest suma uzyskanych punktów kompetencyjnych,
które przyznaje się według następujących zasad:
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1) za wynik sprawdzianu w klasie 6
uczeń może uzyskać maksymalnie
40 punktów (liczba punktów uzyskanych przez ucznia odpowiada liczbie
punktów na zaświadczeniu wydanym przez OKE);
2) za świadectwo ukończenia szkoły
uczeń może otrzymać maksymalnie
50 punktów (oceny na świadectwie
z zajęć obowiązkowych przelicza
się według następującego mnożnika:
celujący – 5 punktów, bardzo dobry
– 4 punkty, dobry – 3 punkty, dostateczny – 2 punkty, dopuszczający –
1 punkt); 3) za ocenę z zachowania
uczeń może uzyskać maksymalnie
15 punktów (ocenę z zachowania
przelicza się według następujących
zasad: naganne, nieodpowiednie, - 0
punktów, poprawne – 2 punkty, dobre – 5 punktów, bardzo dobre – 10
punktów, wzorowe – 15 punktów);
4) za uzyskanie osiągnięć sportowych lub artystycznych lub przedmiotowych uczeń może uzyskać:
a) osiągnięcia na etapie ogólnopolskim – za każde 10 punktów,
b) osiągnięcia na etapie wojewódzkim – za każde 5 punktów,
c) osiągnięcia na etapie powiatowym – za każde 3 punkty;
5) za aktywność społeczną na rzecz
środowiska szkolnego lub lokalnego (w tym wolontariat) uczeń może
uzyskać maksymalnie 15 punktów.
We wszystkich klasach będzie realizowana ta sama podstawa programowa. Wymagania programowe dla
uczniów z orzeczeniami i opiniami
z poradni psychologiczno - pedagogicznej będą dostosowywane do
indywidualnych możliwości.
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Co słychać w zbąszyneckiej
podstawówce…
Pierwszy kwartał roku 2015
był obok nauki, czasem pełnym tańca,
muzyki, śpiewu, sportu, o czym chcemy Państwu opowiedzieć na łamach
Kwartalnika:
•
W piątek 9 stycznia w naszej szkole odbył się Międzyszkolny
Turniej Minisiatkówki o Puchar Dyrektora SP w Zbąszynku w kategorii
„dwójek” (klasy IV i młodsi). Wzięło w
nim udział 10 zespołów: 7 reprezentujących SPS Zbąszynek (dziewczęta i chłopcy ze Zbąszynka, Dąbrówki
Wlkp. i Kosieczyna) oraz 3 zespoły
chłopców reprezentujących Volley Gubin. Po zaciętej rywalizacji przewagą
1 małego punktu zwyciężyła drużyna
dziewcząt SPS Zbąszynek II (Andżelika Śmiałek i Maja Michalak) przed
zespołem chłopców SPS Zbąszynek
I (Dawid Michalak, Hubert Muszyński).
III miejsce zajął zespół naszych gości: Volley Gubin I, a czwarte znów
nasi chłopcy SPS Zbąszynek II (Marcin
Miecznikowski, Kacper Michalak). Gratulacje należą się wszystkim 10 zespołom za udział w turnieju i sportową
walkę do ostatniego meczu.
•
13 stycznia odbył się kolejny
jubileuszowy X Wieczór Kolęd i Pastorałek. Od dziesięciu lat inicjatorką i
organizatorką koncertu jest Pani Irena
Trypucka. Tym razem spotkanie przebiegało pod hasłem „Rodzinne Kolędowanie”, dlatego na scenie Domu Kultury pojawiły się wspaniałe, zdolne,
muzykujące rodziny z naszego miasteczka. Gościem specjalnym wieczoru był Ksiądz Zdzisław Przybysz, który wystąpił z autorskim repertuarem.
Wśród wykonawców pojawili się nauczyciele z naszej szkoły ze swoimi
rodzinami, a także nasi uczniowie z
rodzicami lub rodzeństwem.
•
24 stycznia z okazji Dnia Babci
i Dziadka w sali kinowej ZOK, uczniowie z klasy II a, II b i III a przygotowali uroczystą akademię ze specjalnym
programem artystycznym. Przed wejściem do sali na każdego czekał słodki poczęstunek. Dzieci śpiewały, tańczyły i pięknie recytowały wiersze. Na
koniec rozlosowano drobne upominki,
które sponsorowała Rada Rodziców.
Uczniowie przygotowali program pod
okiem nauczycielek: M. Prządki, B. Rusieckiej, J. Marciniak.
•
Dzień 10 lutego upłynął w naszej szkole po hasłem ,,Jak księciem i
księżniczką zostać”. Dzieci już od rana
paradowały w karnawałowych strojach, wśród różowo-błękitnej scenerii
szkolnych korytarzy. Uczniowie z klasy IB zaprezentowali innym dzieciom
uwspółcześnioną wersję baśni pt.
,,Księżniczka na ziarnku grochu”. Starały się przekonać swoich kolegów,
że prawdziwa księżniczka czy książę

22

powinni odznaczać się przede wszystkim pięknym wnętrzem i szlachetnym
postępowaniem.
Uświadomiły
innym, że posiadanie bogatych strojów
i drogich zabawek nie stanowi
o
wartości człowieka. Uczniowie każdej klasy wytypowali księcia i księżniczkę savoir vivre, którzy odznaczeni
zostali orderami. Dzień zakończył się
książęcym balem przeplatanym konkursami. Nad całością czuwała pani
V. Kostera, B. Bok i A. Rucioch.
•
W środę 11 lutego w Domu
Kultury w Zbąszynku odbył się II Karnawałowy Festiwal Tańca. Wystąpiły
zespoły taneczne ze szkół i przedszkoli z naszej gminy. W czasie tanecznego szaleństwa, dzieci zaprezentowały się w wielu różnorodnych
tańcach. Był taniec kowbojski, samba,
tańce z elementami hip-hopu, a także
mix walentynkowy. Festiwal otworzył
taniec grupy Słoneczny Blask, który przedstawił taniec z elementami
akrobatyki. Występy artystów przebiegły w świetnym, karnawałowym
nastroju, a karnawał podkreślił smak
pączków, które z wielkim apetytem
zjedli nasi artyści. Opiekunki zespołów
obdarowane zostały pamiątkową statuetką, dyplomem oraz paczką cukierków, które ufundowała Rada Rodziców. Pomysłodawczynią i realizatorką
Festiwalu była pani Julita Marciniak.
•
Dnia 12 marca w Domu Kultury w Zbąszynku odbył się kolejny,
tym razem gminny, etap Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego Pro Arte.
Po szkolnych zmaganiach laureaci zaprezentowali się na kolejnej scenie.
Decyzją Jury nominacje do eliminacji
powiatowych otrzymali: kl. I - III - Martyna Wencka, Mateusz Chybin, Julia
Sołtysik kl. IV - VI – Marcel Prążyński,
Kornelia Smogur, Amelia Najda.
Jury postanowiło także przyznać wyróżnienia w obu kategoriach. W pierwszej kategorii otrzymała je Laura Białasik, w drugiej kategorii – Karolina
Chybin.
W najbliższych dniach wymienieni
uczniowie będą przedstawiać swój talent na eliminacjach powiatowych.
•
6 marca
w Świebodzinie
odbyły się eliminacje powiatowe do
Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki Pro Arte. Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa uczestniczek.
Były to: Martyna Furmaniak, Agnieszka
Szczepaniak, Amelia Najda, Oliwia Bok,
Dobrohna Mielcarek, Katarzyna Kny,
Patrycja Spychała oraz Gaja Hansel.
Wystąpiły również: Eliza Łysiak i Zuzanna Matusiak, które reprezentowały Studio Piosenki z Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury. Wszystkie dziewczęta pięknie wyśpiewały swoje piosenki i doskonale zaprezentowały się
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na dużej scenie. Występy zakończyły
się wielkim sukcesem. Patrycja Spychała i Zuzanna Matusiak otrzymały
nominację do finału wojewódzkiego, a
Agnieszka Szczepaniak, Amelia Najda,
Dobrohna Mielcarek i Oliwia Bok zdobyły wyróżnienia.
•
W środę, 18 marca, nasi
uczniowie dokonali wyboru książek,
które ich zdaniem, powinny wzbogacić księgozbiór biblioteki szkolnej.
Akcja została przeprowadzona w ramach przedsięwzięcia organizowanego przez MEN „Ogólnopolskie Wybory Książek”. Jej celem było poznanie
zainteresowań i gustów czytelniczych
naszych uczniów. Teraz nadszedł czas
na uzupełnienie księgozbioru o wskazane przez wyborców książki, które w
przyszłości znajdą się na półkach naszej biblioteki. Wybory przeprowadziła
Pani B. Wolny.
•
W dniu 20 marca cała nasza szkoła uczestniczyła w paradzie
z okazji Dnia Wiosny.
W barwnym
korowodzie nad Jeziorko Koźlarskie
uczestniczyli uczniowie wszystkich
gminnych szkół i przedszkoli. Na miejscu symbolicznie pożegnaliśmy Zimę i
przywitaliśmy Wiosnę. Odbyło się wodowanie Marzanny, którą przygotowała każda grupa. Liczymy na to, ze tak
pożegnana zima już nie wróci i teraz
będziemy mogli cieszyć się słońcem i
kolorami wiosny.
•
30 marca grupa naszych
uczniów wraz z opiekunem E. Badeńską oraz rodzicem udała się do szkoły partnerskiej w Niemczech na krótki projekt „Partnerstwo oznacza coś
więcej”, którego celem jest zebranie i
nagranie materiału konkursowego do
filmu o partnerstwie szkół.
•
W
najbliższych
dniach
- 1 kwietnia nasi uczniowie będą pisać sprawdzian szóstoklasisty, (po raz
pierwszy w nowej formule), który jest
podsumowaniem ich nauki w szkole
podstawowej.
•
W
dniach
26
marca
15 kwietnia trwają w szkole zapisy
dzieci 7 letnich (rocznik 2008) oraz
dzieci 6 letnich (rocznik 2009) do klasy
I, zamieszkałych w obwodzie szkoły
tj. z miejscowości: Zbąszynek, Chlastawa, Bronikowo, Nowy Gościniec
oraz Samsonki. W związku z powyższym organizujemy w dniu 17 kwietnia
„Dzień otwarty”, na który zapraszamy
przyszłych uczniów z nauczycielami i
ich rodzicami.
W związku z zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi wszystkim naszym
sympatykom życzymy spokojnych,
wiosennych Świąt.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Coś naprawdę ich zajmuje...
„Nie takie ważne, żeby
człowiek dużo wiedział, ale
żeby dobrze wiedział, nie żeby
umiał na pamięć, ale żeby rozumiał, nie żeby go wszystko
troszkę obchodziło, ale żeby
go coś naprawdę zajmowało”.
Takie wspólne cele postawili sobie nauczyciele naszej szkoły i
szkół partnerskich z Włoch, Niemiec, Węgier i Turcji realizując projekt Comeniusa „Budujemy mosty.”
Przed nami ostatnie podsumowujące spotkanie w Polsce, które odbędzie się w dniach: od 04 do 08
maja 2015r. Bardzo zależy nam na
stworzeniu szczególnie przyjaznej
atmosfery oraz stworzenia okazji do zwiedzenia kawałka naszego kraju osobom, które w Polsce
jeszcze nigdy nie były. Będziemy
gościć 15 osób . Są to nauczyciele, wśród nich również dyrektorzy
szkół współpracujących z nami w
projekcie. Głównym punktem programu będzie Noc Muzeów pod
hasłem : „ Wczoraj- Dziś-Jutro – budujemy historyczny most łączący
pokolenia” . Ta cykliczna impreza,
w którą zaangażowani są wszyscy
mieszkańcy wioski stanie się w tym
dniu okazją do zaprezentowania naszej kultury i dorobku materialnego
i niematerialnego. Zaplanowaliśmy
ją na piątek, 8 maja 2015 roku, w
godzinach popołudniowych. Odbędzie się ona pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
Osiągnęliśmy cele. Naszych uczniów

„...coś naprawdę zajmuje...” Odnoszą
sukcesy, co motywuje ich do dalszej
pracy. 28 stycznia 2015r. uczniowie
klasy V przygotowali koncert dla
uczniów szkół podstawowych „Kolędy i Pastorałki Na Ludową Nutę” .
Tam uczniowie mistrza Jana Prządki
pokazali swoje umiejętności gry na
skrzypcach, sierszenkach, klarnecie
i koźle. Wystąpili też podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Małe kapele dąbrowieckie, bo tak ich nazywamy, biorą
udział w uroczystościach gminnych

i lokalnych. Zarażają swoją pasją
młodszych kolegów. Kształcą swoje umiejętności pod czujnym okiem
pana Jana. Uczniowie klas V i VI
brali udział w konkursach przedmiotowych. Finalistką konkursu z języka
niemieckiego została Olivia Bimek z
kl. V. Laureatką konkursu z przyrody została Adriana Kołata z klasy
VI. Adriana wraz z opiekunką Reginą
Guzek odebrała dyplom i nagrodę
od Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych efektywnie trenują piłkę siatkową. Pierwszym sukcesem szkoły
jest zajęcie I miejsca w Turnieju
Eliminacyjnym Mini Siatkówki w
ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży kategorii „2” Dziewcząt. W
kategorii trójek SP Dąbrówka zajęła III miejsce. Trener Piotr Górawski szlifuje talenty na treningach.
Mówi, że jest ich sporo. W marcu
też rozpoczęli swoje zajęcia harcerze. W drużynie jest obecnie 14
uczniów. Chcemy odbudować harcerstwo w naszej szkole, ma ono
bogate podłoże historyczne.

Spokojnych, ciepłych i radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy wszystkim cała Społeczność Szkoły Podstawowej
Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wielkopolskiej.

www.zbaszynek.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

DOBRE WIEŚCI Z SP W KOSIECZYNIE
SUKCES ZUZI I FILIPA W
PRZEDMIOTOWYM KONKURSIE
JĘZYKA POLSKIEGO
W bieżącym roku szkolnym
uczniowie klasy VI wzięli udział
w
pięciu konkursach
przedmiotowych
organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Na szczeblu rejonowym
naszą szkołę reprezentowali: Filip Niebieszczański – udział w 5 konkursach,
Zuzanna Wróbel – w 3 konkursach i
Kornelia Matysik – w 2 konkursach.
Największy sukces odnieśli Zuzia i Filip
w Konkursie Języka Polskiego. W rejonie świebodzińsko - międzyrzeckim
wzięło w nim udział 85 uczestników,
spośród których tylko czworo zdobyło
wymaganą ilość punktów i zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego,
w tym dwoje uczniów z naszej szkoły!
27 lutego w Gorzowie Wlkp Zuzia Wróbel i Filip Niebieszczański uczestniczyli
w finale Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, do którego po eliminacjach rejonowych z 923 uczestników
zakwalifikowało się 108
uczniów z całego województwa lubuskiego. Nasi
reprezentanci spisali się
na medal! Musieli w ciągu 60 minut zmierzyć się
z trudnym testem literacko - językowym i napisać
wypracowanie. Szczególny sukces odniosła Zuzia,
która zdobyła 90% punktów możliwych do uzyskania i została laureatką konkursu. Znalazła się
tym samym w nielicznej
grupie 23 laureatów. Zdobycie tego tytułu zwalnia
Zuzię z pisania I części
sprawdzianu szóstoklasisty, przyznając jej jednocześnie maksymalną ilość
punktów z kwietniowego testu. Pięknie wypadł również Filip, który uzyskał
78% punktów i tytuł finalisty. Warto
dodać, że Filipowi do udziału w finałach konkursów z historii i społeczeństwa oraz z przyrody zabrakło tylko
jedngo pechowego punktu. Tak dobry
wynik na etapie rejonowym świadczy
jednak o wysokim poziomie wiedzy i
umiejętności Filipa. 26 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Sulechowie swój sukces świętowała
Zuzia Wróbel, która w czasie uroczystości podsumowania tegorocznych
konkursów przedmiotowych,
z rąk
Lubuskiego
Kuratora Oświaty Pani
Bogny Ferensztajn, odebrała nagrodę,
gratulacje i zaświadczenie Laureata
Konkursu Języka Polskiego. Gratulacje
i podziękowania za zaangażowanie w
pracę z uzdolnionymi uczniami otrzymała także nauczycielka języka polskiego – Elżbieta Dzik.
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IV BITWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
26 marca 2015 roku odbyła się
IV Bitwa Języka Angielskiego, która w
tym roku nosiła tytuł-„Skarby Wielkiej
Brytanii“. Już dwa tygodnie przed bitwą hol szkolny udekorowany został
wspaniałymi plakatami dotyczącymi
wyspy, które wykonali mali angliści z
klas IV-V w ramach lekcyjnego projektu. Spotkanie podzielone było na dwie
grupy wiekowe: klasy I-III oraz klasy IVVI. Każda grupa na szkolnym holu spędziła dwie godziny lekcyjne.Uczniowie
przez pierwszą godzinę wzięli udział
w warsztatach, które poprowadził specjalny gość- Pani Kamila Środowska z
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Pani Kamila poprzez przygotowaną
prezentację multimedialną oraz ciekawe zadania na kartach pracy utrwaliła
z uczniami wiadomości i ciekawostki
dotyczące Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej. Dzieci bardzo aktyw-

nie odpowiadały na pytania, rozwiązywały zadania oraz pracowały z mapą.
Druga godzina spotkania poświęcona
była różnym
konkurencjom. Każdą
klasę reprezentowała wybrana trójka
uczniów, którzy zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi bieżącego materiału z języka angielskiego oraz wiedzy
o historii, zabytkach, kulturze, muzyce,
filmie i rozrywce Wielkiej Brytanii. W
pierwszej grupie wiekowej zwyciężyła
klasa III, którą reprezentowała: Marta
Kucharska, Martyna Horowska oraz
Szymon Krakowian, a wśród klas starszych I miejsce zobyła klasa VI, czyli:
Kornelia Matysik, Wiktor Doering oraz
Wiktor Szymański. Każda klasa za
wpaniałą i aktywną pracę otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrody.
Każdego roku Bitwa Języka Angielskiego wzbudza pozytywne emocje.W tym
dniu cała szkoła żyje językiem angielskim, który choć na jakiś czas przestaje być tylko kolejnym przedmiotem
szkolnym, a staje się okazją do cieka-

www.zbaszynek.pl

wej i dobrej zabawy.
SP KOSIECZYN ZWYCIĘŻA W XI
VIRTUS VOLLEY CUP
Jak co roku w drugi weekend
marca w Szlichtyngowej odbyło się
Wielkie Siatkarskie Święto – Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt
Virtus Volley Cup. Tym razem była to 11
edycja – zgodnie z tradycją większa od
poprzedniej. Do rywalizacji przystąpiło
w sumie 85 zespołów: 40 w kategorii
„dwójek”, 28 w kat. „trójek” oraz 17 ekip
w „czwórkach” reprezentujących: SP
Kosieczyn, MMKS Kłodzko, ŁKS Łódź,
Ares Nowa Sól, Energetyk Poznań,
UKS Śmigiel, UKS 22 Kraków, UKS Środa Wielkopolska, Spartakus Września,
Zahir Volley Wschowa, Lider Rokietnica, Virtus Szlichtyngowa, SP3 Gubin,
SKF Poznań, Siatkarz Jarocin, SP3 Żory,
UKS Trójka Międzyrzecz,
Piast Głogów, Beta Błonie. Zawody rozgrywaliśmy na trzech salach: CKiR Wschowa,
Gimnazjum nr 2 Wschowa oraz oczywiście SP Szlichtyngowa. W pierwszej
z nich rywalizowaliśmy o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, w drugiej o Puchar Starosty
Wschowskiego zaś w Szlichtyngowej dziewczęta walczyły o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Uroczystego
otwarcia turnieju dokonano w
obecności Znakomitych Polskich
Sportowców: Romana Jankowskiego, Mariana Kasprzyk. Nasze
drużyny spisały się znakomicie,
zajmując w końcowych klasyfikacjach bardzo wysokie lokaty. W
kategorii „dwójek” zespoły zajęły
2 i 13 miejsce, w kategorii „trójki” 2
i 27 miejsce a kategorii „czwórek”
1 miejsce. Dziewczęta w klasyfikacji
„Najlepszy zespół województwa lubuskiego” zajęły pierwsze miejsca we
wszystkich trzech kategoriach. Ponadto
wśród wyróżnionych zawodniczek znalazły się: Andżelika Śmiałek - najlepiej
atakująca w kategorii „dwójki”, Nikola
Szczawińska - najlepiej przyjmująca w
kategorii „trójki” oraz Kornelia Matysik najlepiej przyjmująca i Martyna Borowczak -najlepsza zawodniczka turnieju
w kategorii „czwórki”.
W Ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży siatkarki z Kosieczyna wywalczyły awans do półfinału wojewódzkiego mini siatkówki zwyciężając w
eliminacjach rejonowych w Słubicach,
pokonując SP Słubice i SP 3 Międzyrzecz. Wspaniale radzi sobie również
dziewczęca drużyna unihokeja, która wywalczyła awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w
kwietniu w Brójcach.
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Gimnazjum w Zbąszynku

POLSCY OLIMPIJCZYCY PATRONEM GIMNAZJUM
14 marca 2015 r. w Zbąszynku miała miejsce uroczystość nadania
imienia Polskich Olimpijczyków naszej
szkole, dotąd I Gimnazjum. W sobotni poranek młodzież gimnazjalna, nauczyciele oraz zaproszeni goście wzięli
udział w Mszy św., podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru. Następnie utworzono korowód, który przemaszerował do Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna uroczystości Powitano
zgromadzonych gości: polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków (Dariusz
Goździak, Stanisław Olejniczak, Tomasz
Kucharski, Maciej Lepiato, Tomasz Blatkiewicz, Łukasz Mamczarz, Mateusz
Michalski, Bartosz Tyszkowski, Jakub
Rega), przedstawiciela Lubuskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych,
księży ze Zbąszynka i sąsiednich parafii oraz kierowników i dyrektorów
jednostek administracyjnych, instytucji
i placówek kulturalno-oświatowych,
sołtysów, byłych i obecnych przedstawicieli Rady Rodziców oraz sponsorów
i darczyńców sztandaru, nauczycieli,
pracowników i uczniów gimnazjum.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Mazur, odczytał treść uchwały o nadaniu imienia szkole, a dyrektor
gimnazjum, Anna Kwaśniewska-Łysiak
uzasadnienie wniosku złożonego do
organu prowadzącego. W uzasadnieniu podkreślono ideały, z którymi
wiąże się nazwa szkoły – uczciwej rywalizacji, czystej, sportowej walki, zachowań fair play, świadomego dążenia
do doskonałości, umiejętności przegrywania z godnością, szacunku i tolerancji dla współzawodników, a także
kreowanie właściwej postawy kibica.
Wskazano również na sport, który jest
szczególnie bliski młodzieży. Wartości
te można przyjąć za wyznaczniki postępowania i ważne drogowskazy w
życiu codziennym, nie tylko w czasie
zmagań sportowych. W dalszej części
przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar pani dyrektor, która z
kolei wręczyła go szkolnemu pocztowi
sztandarowemu. Gimnazjaliści złożyli
uroczyste ślubowanie - obiecali dochować wierności sztandarowi i ideałom, które symbolizuje.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. przedstawiciel Polskiego
Komitetu Olimpijskiego - Dariusz Goździak, przewodniczący Gorzowskiego
Związku Sportu Niepełnosprawnych
START - Jerzy Jankowski, olimpijczyk
Stanisław Olejniczak, Burmistrz Zbąszynka, Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz Przewodniczący Rady Rodziców.
Potem nastąpiła część artystyczna.
Utalentowana młodzież przedstawiła
wizję ruchu olimpijskiego – były recy-

tacje, śpiew i taniec. Członkowie grupy
artystycznej - recytujący:
P. Gołek, K.Kowalczyk, K.Rusiecki, K.Augustyniak, W.Fila, W.Spodynek i K.Kaczmarek; śpiewający – A.Strugała, A.Koza, K.Suwiczak; tańczący – D.Zaleska,
M.Muchowska,
E.Szymkowiak, gościnnie absolwentki A.Szymkowiak i J.Wójcik. Wystąpiły
również cheerliderki z ZST. Wyemitowano krótki film z życia szkoły przygotowany przez D. Kańskiego. Kolejnym
punktem uroczystości był wspólny
przemarsz do gimnazjum, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej z
udziałem przewodniczącej Samorządu
Uczniowskiego, D.Sikucińskiej. Pani dyrektor ze wzruszeniem podziękowała
wszystkim przybyłym na uroczystość
i zaprosiła gości na słodki poczęstunek.`

POMAGAMY INNYM
W ostatnim czasie w szkole włączyliśmy się w akcję „Groszomania – grosik do grosika, uratuj życie Adika” oraz
w inicjatywę zakupu specjalistycznego
materaca dla mieszkańca naszej gminy.

SUKCESY W SPORCIE I NIE TYLKO
W. Enenkiel i S. Szmidt zajęły III miejsce
w półfinale wojewódzkim w badmintonie i awansowały do finału. Także
III miejsce, ale w rejonowym turnieju,
zajęła drużyna dziewcząt w piłce siatkowej.
Uczniowie klasy trzeciej D.Kański i
M.Deska wezmą udział w V edycji Konkursu Języka Angielskiego, a P.Gołek i
A.Löhert w Konkursie Języka Niemieckiego organizowanych dla gimnazjów
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie. Michał Deska zakwalifikował się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów. Mamy trzech finalistów
wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty: M.Deskę z języka
polskiego, P.Gołka z języka niemieckiego i Sz.Jędrzejczaka z historii.
Gratulujemy i dziewczynom, i chłopakom!

towanym z inicjatywy chłopaków:
G.Stasiński,
D.Kański,
J.Mikołajczyk,
K.Lichtarowicz, B.Wrembel, K. Rusiecki,
K.Stechliński, M.Klimczak, K.Szymczukiewicz i K.Wierzbicki zatańczyli, zaśpiewali i odegrali scenkę kabaretową
związaną z kobietami.

www.zbaszynek.pl

TROCHĘ ROZRYWKI
Z okazji Walentynek w piątek 13 lutego
w naszej szkole odbyło się przedstawienie, podczas którego uczniowie zaprezentowali się w oryginalnej wersji
inscenizacji o perypetiach miłosnych
bohaterów mitycznych i uwspółcześnionej sztuki „Romeo i Julia”. Aktorskie
zdolności pokazali nam: Z. Trypucka,
K.Licharowicz, N.Zacharska, A.Strugała,
K.Suwiczak, B. Wrembel, K.Augustyniak, K. Kaczmarek, Klaudia Kaczmarek oraz W. Rucioch.
Dzień Kobiet także został uświetniony występem artystycznym przygo-

REMONT – CIĄG DALSZY
W czasie ferii zimowych wykonano kolejne prace remontowe w gimnazjum. Wymieniono 13 par drzwi do
klas i innych pomieszczeń w głównym
budynku szkoły oraz dwoje drzwi zewnętrznych, wyremontowano strefę
wejściowa szkoły i wiatrołap. Generalnie odnowiono 4 klasy lekcyjne,
polakierowano parkiet w sali gimnastycznej oraz zamontowano tabliczki
informacyjne do gabinetów.
To był bardzo pracowity okres dla
gimnazjum, obfitujący w historyczne
dla naszej społeczności wydarzenia,
niepowtarzalne emocje i wzruszające
chwile.
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

ZST im. Jana Pawła II – szkoła, dla której
Twój sukces jest najważniejszy!
Dla uczniów klas trzecich
gimnazjum nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Od tego wyboru
może w przyszłości zależeć sukces
zawodowy, czy też ukształtować się
dalsza ścieżka edukacyjna.
Stąd też, tradycyjnie, jak co roku,
chcielibyśmy przybliżyć ofertę edukacyjną naszej szkoły.
ZST posiada bogaty wachlarz kierunków kształcenia. Można wybrać
naukę w klasie licealnej, wielozawodowej lub zostać technikiem.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
czyli wiedza – wszechstronność –
zainteresowania
Oferujemy pełen wybór przedmiotów
na poziomie rozszerzonym. Decyzję
o tym, jakie to mają być przedmioty
podejmuje uczeń. W ofercie również
trzy języki obce: angielski, francuski
i niemiecki. W ofercie znajdują się
również dwa przedmioty uzupełniające: edukacja pożarniczo-wojskowa
oraz edukacja multimedialna.
Możliwości dla absolwentów: kontynuowanie nauki na różnych kierunkach studiów (administracja publiczna,
turystyka,
kosmetologia,
rehabilitacja, medycyna, psychologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, zarządzanie i inne).
TECHNIKUM
Technik architektury krajobrazu
czyli zieleń – projekty – ogrody
Oferujemy kształcenie w zakresie
podstaw projektowania architektury
krajobrazu, zasad kompozycji z wykorzystaniem nowoczesnych technik
komputerowych i rysunku, a także produkcji roślin ozdobnych oraz
urządzania i konserwacji terenów
zieleni.
Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł Technika architektury krajobrazu.
Możliwości dla absolwentów: podjęcie studiów lub pracy w biurach
projektowych terenów zielonych lub
jednostkach administracji samorządowej.
Technik informatyk czyli multimedia – aplikacje internetowe – sieci
komputerowe
Oferujemy wszechstronne kształcenie w zakresie eksploatacji i montowania komputerów, projektowania,
wykonywania i administrowania sieciami komputerowymi oraz tworzenia stron www.
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Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł Technika informatyka, dodatkowo ma możliwość
uzyskania dodatkowych kwalifikacji
w zawodzie Teleinformatyk.
Możliwości pracy dla absolwentów:
w punktach serwisowych, w działach obsługi informatycznej każdej
firmy, działach obsługi graficznej
wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowaniu i administrowaniu stron www, sklepach
komputerowych.
Technik elektryk czyli instalacje –
projekty – przeglądy techniczne
Oferujemy kształcenie w zakresie
montażu i naprawy instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych.
Możliwości pracy dla absolwentów: w zakładach energetycznych,
transportu kolejowego, zakładach
gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakładach
usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.
Technik mechatronik czyli elektronika – robotyka – mechanika – informatyka
Oferujemy kształcenie w zakresie
montowania, eksploatowania, projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych.
Możliwości pracy dla absolwentów:
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną
techniką – zarówno w dużych jak
i małych zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu
produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń
i systemów mechatronicznych, w
przemyśle wytwarzającym układy
mechatroniczne w sprzęcie gospodarstwa domowego, przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym,
energetycznym,
motoryzacyjnym,
spożywczym, w budownictwie, w
medycynie, w branży multimedialnej
czy filmowej np. jako konstruktor,
technolog, mistrz, operator i programista CNC, diagnosta i serwisant,
kierownik działu obsługi i napraw.
Najlepsi uczniowie mają możliwość odbycia praktyki zawodowej
w niemieckich przedsiębiorstwach
w okolicy Lipska.
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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Elektryk czyli montaże – pomiary
- naprawy
Oferujemy kształcenie z ukierunkowaniem na elektromonterów.
Elektryk znajdzie pracę wszędzie
tam, gdzie mamy do czynienia z
prądem elektrycznym: w zakładach
wytwarzających, przetwarzających
i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną,
zakładach produkujących maszyny
i urządzenia elektroenergetyczne,
zakładach naprawiających maszyny
i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku również
grupa PKP.
Oddział
wielozawodowy
czyli
wszechstronność – praktyka - dobry
zawód
Jest to kierunek dla osób, które chcą
podjąć pracę zaraz po gimnazjum.
Najpopularniejsze zawody: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik
samochodowy,
mechanik
samochodowy, posadzkarz, rzeźnikwędliniarz, sprzedawca, stolarz.
Do wyboru ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO:
Zajęcia taneczne: np. aerobik, taniec,
fitness, gimnastyka, itp.
Gry zespołowe: np. siatkówka, koszykówka, itp.
Aktywne formy turystyki: np. żeglarstwo jachtowe i deskowe, wycieczki
rowerowe, itp.
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:
Koło teatralne, Koło filmowe, Koło
astronomiczne,
Grupa
taneczna
Cheerleaders, Szkolny Filmowy Klub
Dyskusyjny, Koło Miłośników Kolei i
wiele innych.

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności z serca
życzą nauczyciele, pracownicy i
uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych im.
Jana Pawła II w Zbąszynku
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

NIE MA NUDY W ROGOZIŃCU...
Początek roku kalendarzowego w ZSL to wizyty ciekawych
ludzi, którzy swoje życie zawodowe
połączyli z lasem. Gościliśmy Panią
Martę Wiler - Naczelnika Wydziału Gospodarowania Ekosystemami
RDLP w Zielonej Górze. Podczas
tych spotkań Pani Marta zapoznała uczniów ze specyfiką gospodarki
leśnej w naszej Regionalnej Dyrekcji,
z jej zadaniami i działaniami. Gościliśmy także Pana Edwarda Wlazło
- Komendanta Straży Tatrzańskiego
Parku Narodowego, który zapoznał
uczniów z ochroną Parku, jego zagrożeniami, a także specyfiką pracy
strażnika TPN.
Odwiedzili nas także nasi przyjaciele z Wyższej i Średniej Szkoły
Leśnej z Trutnov w Czechach aby
opowiedzieć kolejnym rocznikom
przyszłych absolwentów o możliwościach kształcenia się w ich rocznej

szkole Operatorów Maszyn Leśnych
(obecnie uczy się tam 7 naszych absolwentów) a także omówić szczegóły tegorocznej wymiany uczniowskiej, która trwa już od 2005 roku.
Współpracująca z nami jednostka
wojskowa w Międzyrzeczu zorganizowała dla grupy młodzieży zajęcia
z taktyki wojskowej, samoobrony
oraz balistyki. Zajęcia odbyły się na
terenie szkoły i były poprowadzone
w ciekawej i zabawnej formie.
Sportowe sukcesy minionego
kwartału to m.in. II miejsce drużyny
„Dream Team” w III edycji Zbąszyneckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej oraz III
miejsce naszych siatkarek w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Leśnych w Piłce Siatkowej dziewcząt
w Biłgoraju.

Okres
zimowy
to
sprzyjający
czas na rozwój
zainteresowań
i pasji. Cieszące
się największym
p o wo d z e n i e m
zajęcia to przyrodnicze, sokolnicze, łucznicze,
rzeźbiarskie oraz
ASG. W miesiącu
marcu
ruszyły też zajęcia z
Nunjitsu.
Uczniowie
Działający
w
Ośrodku
Rehabilitacji
Ptaka
Drapieżnego rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego „Bliżej nieba”. Projekt ten ma
na celu rozwój umiejętności społecznych uczniów, zapoznanie społeczności
lokalnej z tematyką sokolnictwa poprzez
organizację
pokazów i wykładów
sokolniczych
oraz zajęć z dziećmi. Dotacja daje też
możliwość dokupienia niezbędnego w
ośrodku sprzętu.
Jak co roku wyjątkowo obchodziliśmy w szkole dzień
8 marca. Mniej liczna w naszej społeczności
grupa
przyszłych pań leśniczych, została w
ten dzień obsypana ogromną ilością
kwiatów i serdecznych życzeń.
W szkole
trwają
przygotowania do
dużego przedsięwzięcia
jakim są VII
M i st r z o st wa
Polski
Szkół
w
Umiejętnościach
Leśnych. Zostaną
one przeprowadzone
w
dniach 9 – 11
kwietnia
na
terenach przyszkolnych oraz
w lasach Nad-

www.zbaszynek.pl

leśnictwa Babimost.
Celem przeprowadzenia mistrzostw jest współzawodnictwo szkół – członków
stowarzyszenia EUROPEA – Polska,
oraz wyłonienie reprezentacji Polski
na Mistrzostwa Europy, które odbędą
się w 2015 r. w Estonii. Patronat nad
mistrzostwami objął: Podsekretarz
Stanu Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski, Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych Adam Wasiak,
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Zielonej Górze Leszek Banach, Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkołą na
Dni Otwartych Drzwi, które odbędą
się w dniach 24-25 kwietnia 2015
roku. Zapraszamy w godzinach od
9.00 do 14.00.
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ZDROWIE

KOALICJA „DOBRY SAMARYTANIN”
Z okazji XXIII Światowego
Dnia Chorego -11 lutego 2015 r., Władze Samorządowe Gminy Zbąszynek w przesłaniu skierowanym do
mieszkańców, przypomniały o obecności w społeczeństwie ludzi chorych, potrzebujących pomocy:
- niesienie pomocy jest ważne i
potrzebne, bo ci ludzie też pragną
żyć i być szczęśliwymi. Pragną też,
w miarę swoich sił, być użytecznymi społecznie. Trzeba im tylko to
umożliwić.
Choroba to nie tylko człowiek cierpiący, ale również ludzie, którzy
spieszą mu z pomocą. Tam gdzie
pojawia się choroba, tam pojawia
się Dobry Samarytanin i staje przy
cierpiącym. Ważne jest by obok
człowieka cierpiącego był drugi
człowiek, który z empatią i serdecz-

nością potrafi zrozumieć sytuację
chorego. Takich ludzi nie brakuje
w naszym otoczeniu.   Jak ciężkie
byłoby życie chorego, gdyby nie
pomocna dłoń i wsparcie bliźniego.
Kto nie chorował, kto nie przebywał
miesiącami w szpitalu, kto nie wie,
co to ciężka choroba i beznadzieja,
ten nie wie, jaką wagę dla człowieka chorego ma obecność obok niego
drugiego, współczującego człowieka. Chory człowiek zna tę prawdę
i potrafi docenić ludzi, którzy spieszą mu z pomocą. W imieniu naszej
Gminy pragniemy życzyć doskonałego zdrowia wszystkim, których
dotknęła choroba i cierpienie oraz
serdecznie podziękować wszystkim
wspaniałym ludziom, którzy nie patrząc na trudy, pomagają ludziom
chorym.

Po odwiedzinach osób obłożnie
chorych, można powiedzieć, że wielu z nich nie chce swoją chorobą,
starością obarczać innych. Widoczne
w zakresie pomocowym są działania opiekunek z OPS w Zbąszynku i
niektórych pielęgniarek środowiskowych. Zauważa się duże wsparcie
rodzin i sąsiadów.
W celu wsparcia niektórych działań
zwróciliśmy się do 15 podmiotów
gminnych i organizacji pozarządowych o przystąpienie do Koalicji „Dobry Samarytanin”. Pierwszym zadaniem koalicji była pomoc w zakupie
materaca przeciwodleżynowego dla
naszego mieszkańca z Bronikowa.
Koalicja w składzie: Urząd Miejski
Zbąszynek, OPS w Zbąszynek, SP
Zbąszynek, SP Kosieczyn, SP Dąbrówka Wlkp., Gimnazjum Zbąszynek, ZSL Rogoziniec, Maria Jokiel,
Rada Miejska Zbąszynek zebrała
kwotę 2 758,00 zł. Swój pozytywny
udział miał także PKO Bank Polski
oddział w Zbąszynku, który bezpłatnie dokonał przeliczenia bilonu
i przelania środków na konto fundacji. Oczywiście każdy może jeszcze
przystąpić do Koalicji „Dobry Samarytanin”. Wpłacając dowolną kwotę na
konto: 39 8367 0000 0078 4971 1007
0001 z dopiskiem „Dobry Samarytanin” stajesz się udziałowcem Koalicji. Burmistrz Zbąszynka oraz Koalicja „Dobry Samarytanin” serdecznie
dziękują wszystkim wspaniałym ludziom, którzy nie patrząc na trudy,
pomagają ludziom chorym.

GDY ROZBOLI ZĄB W ŚWIĘTA

Doraźna pomoc stomatologiczna obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 19.00-7.00 oraz w weekendy i święta
przez całą dobę. Takie usługi w ramach kontraktu z LOW NFZ udziela :
„Nasz Dentysta”, ul. Morelowa 23 w Zielonej Górze, tel. 68 320 50 66

Ważne!

Do dentysty w ramach pomocy doraźnej zgłaszamy się tylko w przypadku bólu, opuchlizny, nie zaś na planowe leczenie.

OGRZEWALNIA ZAMKNIĘTA
20 marca br. po sezonie zimowym zamknięta została ogrzewalnia
dla osób bezdomnych. W ogrzewalni przebywało najczęściej 3 bezdomnych. Generalnie bezdomni zadowoleni byli z udostępnienia im ciepłych
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pomieszczeń, gorącej herbaty i możliwości skorzystania z systematycznej
kąpieli. Trzy incydenty zakończyły się
interwencją Policji. Obecnie na sezon zimowy opracowywane są nowe
procedury i zasady przebywania w

www.zbaszynek.pl

ogrzewalni. Dziękujemy OPS w Zbąszynku za merytoryczną opiekę nad
bezdomnymi.
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WARTO ZADBAĆ O MM I CYTOLOGIĘ
Każda okazja, aby przypomnieć kobietom o konieczności wykonywania regularnych badań mammograficznych i cytologicznych jest
ważna. One pozwalają wykryć chorobę, kiedy jest w pełni uleczalna. Kilkaset tysięcy nowych zachorowań. Takie
żniwo zbierają choroby nowotworowe
w Polsce. Szansę na wyleczenie ma

połowa z nich. A tak być nie musi. Wystarczy odpowiednio wcześnie zgłosić
się na badania profilaktyczne.
Im wcześniej wykryte zmiany, tym
większe szanse na wyleczenie. Nie
trzeba dużego wysiłku. Wystarczy
znaleźć chwilę dla siebie i zgłosić się
do lekarza. Zbadaj bezpłatnie piersi i
wykonaj bezpłatną cytologię!

Zapraszamy do wykonania mammografii w ramach Programu Profilaktyki
Raka Piersi. Program adresowany jest
do kobiet, które są w wieku 50-69 lat
i nie miały wykonywanej mammografii
w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Już 10
kwietnia 2015 r. po raz drugi w tym
roku przy Przychodni w Zbąszynku ul.
Długa 1.

Kobiety w wieku 25-59 lat co 3 lata
zachęcamy do wykonania bezpłatnych badań w ramach programu pro-

filaktyki i wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy. Jest dużo do zrobienia.
Jesteśmy jednak w dobrej sytuacji,

gdyż w gminie mamy dwa gabinety
ginekologiczne. Nie czekajmy, aż będzie za późno.

PRACA NA LUDZKICH EMOCJACH
Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych jest nie tylko koniecznością wynikającą z obowiązku nałożonego Ustawą o Pomocy Społecznej, ale i
nieodzowną potrzebą do spójnej i efektywnej pracy z osobami będącymi klientami systemu pomocy społecznej.
Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Zbąszynek na lata
2014-2023 jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań mających na celu pomoc w zapewnieniu
mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie marginalizacji i
alienacji osób i rodzin, które z różnych
przyczyn są niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków innych zjawisk społecznie negatywnych.
Dnia 12 marca br. w OPS w Zbąszynku
odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzającego strategią w składzie: Danuta
Kłos, Katarzyna Rucioch, Alina Jagaciak,
Barbara Stasik, Krystyna Cypińska, Małgorzata Drosik, Anna Kutzmann, Monika
Urbanowicz, Maria Jokiel, Władysław

Kozak. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Krzysztof Krzywak.
Zespół po realizacji działań w 2014 roku
stwierdził, że Gmina Zbąszynek działa
pomocowo w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców, a podejmowane działania w stopniu dobrym
wpływały na przeciwdziałanie marginalizacji i alienacji osób i rodzin, oraz
zminimalizowanie rozmiarów i skutków
innych zjawisk społecznie negatywnych
takich jak m.in.: alkoholizm, przemoc
domowa. Zatwierdził także plan działania na 2015 r.
Zespół Zarządzający podkreślił, że
zmiany w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu
rodziny oraz pieczy zastępczej kreują
nowe oblicze w dziedzinie pomagania i
pracy z klientem trudnym. Należy mieć
na uwadze fakt, że w chwili obecnej
pracuje się z rodzinami wieloproblemowymi, gdzie jedna dysfunkcja wpływa
na powstawanie kolejnych tworząc zespół czynników oddziaływujących de-
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strukcyjnie na wszystkich jej członków
i niejednokrotnie doprowadza do całkowitego rozluźnienia więzi emocjonalnych wszystkich członków rodziny.
Celem więc pomocy społecznej jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
przy wykorzystaniu własnych uprawnień
i zasobów. Musimy nauczyć naszą społeczność tolerancji, uwrażliwić na ludzką krzywdę i uświadomić jak ważna jest
reakcja i współpraca w dziedzinie pomagania ludziom. Nie możemy również
zapominać, że praca z ludźmi jest pracą
bardzo trudną, bowiem jest to praca na
ludzkich emocjach wymagająca dużej
empatii, wrażliwości i wyrozumiałości.
Radni Rady Miejskiej w Zbąszynku 26
marca br. przyjęli informację z realizacji strategii rozwiązywania problemów
społecznych Gminy Zbąszynek na lata
2014-2023. Informacje z zakresu monitorowania i zarządzania strategią znajdują
się na stronie www.zbaszynek.pl w zakładce Ważne społecznie – strategia.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Danuta
Kłos

ZBĄSZYNECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
12
stycznia
2015 r., po świątecznej przerwie, ruszyły
zajęcia w Zbąszyneckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
W ostatnim kwartale
2014 roku do ZUTW
zapisało się 25 nowych osób, powstała
nowa grupa zajęciowa edukacyjno-krajoznawcza licząca 20
uczestników.
Ogółem liczba wniesionych dotychczas
deklaracji przystąpienia do ZUTW wynosi
155, z tego 107 osób
czynnie uczestniczy
w zajęciach 12 działających grup.
Nowy rok słuchacze
rozpoczęli
cyklem
spotkań z akcentem
karnawałowym. W spotkaniu zorganizowanym w dniu 28 stycznia 2015
roku uczestniczyło około 30 osób.
Natomiast w dniu 11 lutego 2015 roku
Grupa
Edukacyjno-Krajoznawcza
zorganizowała „Karnawałowe gry i
zabawy”. Trzecie spotkanie karna-

wałowe to udział Grupy Wokalnej
„Akademia” w XIII Chóralnym Podkoziołku zorganizowanym w dniu 17
lutego 2015 roku w Nowotymyskim
Ośrodku Kultury, podczas którego
grupa wokalna zaprezentowała dwa
utwory: „Idź swoją drogą - MY WAY”
Franka Sinatry i „Dzieci Pireusu” z re-

pertuaru Filipinek.
W dniu 16 marca 2015 Grupa Edukacyjno-Krajoznawcza zorganizowała
spotkanie z ratownikiem medycznym, który zapoznał
zgromadzonych z
podstawowymi zasadami
postępowania w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

DOM DZIENNEGO POBYTU
Zajęcia w Domu Dziennego
Pobytu w Zbąszynku od stycznia
2015 roku rozpoczęło 35 seniorów.
Zajęcia odbywają się od wtorku do
czwartku w godzinach od 10:00 –
14:00.
W miesiącu styczniu seniorzy świętowali Dzień Babci i Dziadka. Z życzeniami przyszły również dzieci
z IV klasy Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku, które na tę okazję przygotowały występ artystyczny.
W lutym uczestnicy DDP gościli
na zajęciach sześciolatki z I klasy
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku.
Seniorzy wraz z dziećmi tworzyli
walentynkowe kartki, wspólnie pląsali do skocznych melodii. Wspólnie
z seniorami odrysowywali własne
dłonie, następnie rysunki przyklejono na drzwi sali i podziwiano swoje
prace.
11 marca 2015 roku nasze wspaniałe
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panie w DDP uroczyście obchodziły
Dzień Kobiet. Na spotkaniu z seniorkami obecny był Burmistrz Zbąszynka Pan Wiesław Czyczerski, który w ramach niespodzianki wręczył
każdej z pań
pięknego tulipana.
Atmosfera spotkania
była wspaniała,
uświetniły
ją występy wokalne zaproszonych gości oraz
seniorów.
W
dniu 24 marca
2015 roku odbyło się spotkanie
p re z e n t u j ą ce
zwyczaje i tradycje
Wielkiej
Nocy.
Uczestniczyło w nim
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35 seniorów. Gośćmi spotkania byli:
Burmistrz Zbąszynka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku i ks.
Dziekan z Kosieczyna.
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Kłos

Działalność OPS w I kwartale 2015 r.
ZBĄSZYNECKI KLUB MŁODYCH
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W styczniu 2015 r., w ramach
Działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Kosieczyńskiej w Zbąszynku, rozpoczęto cykl zajęć integracyjno-kulturalnych skierowanych
do grupy młodych osób z niepełnosprawnością. Zajęcia parateatralne z
wykorzystaniem techniki pracy ciałem i wyobraźnią prowadzi pani mgr
Iwona Urbaniec – nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej
oraz aktorka TEATRU „S” w Zbąszyniu. Celem zajęć jest umożliwienie
emocjonalnego
rozwoju
osobom
niepełnosprawnym. Ponadto udział
w zajęciach ma się przyczynić do
lepszego poznania siebie, nabycia
umiejętności wywołania emocji i
radzenia sobie z nimi, jak również
wzmocnienia wiary we własne możliwości.
W zajęciach, które odbywają
się w poniedziałki w siedzibie DDP
w Zbąszynku, w godzinach od 16:00
do 18:00, uczestniczy dwanaście
osób z niepełnosprawnością. Grupa
ta ma charakter otwarty, zatem istnieje możliwość dołączenia do grupy.
Chętnych zapraszamy. Zapisy
dokonywane są w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zbąszynku, ul. Długa 1,
tel. 68 38 49 102.
GMINA W POWIATOWYM
PROGRAMIE ROZWOJU USŁUG
SPOŁECZNYCH
W marcu br. zakończyły się
prace przy tworzeniu Powiatowego
Programu Rozwoju Usług Społecznych, w skrócie PRUS, stanowiącego swoisty eksperyment dotąd nie
realizowany w naszym kraju, który
będzie wdrożony w życie w
nowym
rozdaniu
środków
unijnych od 2016 roku. Gminę
Zbąszynek w tworzeniu Programu reprezentowały dwie
pracownice socjalne z OPS
Zbąszynek: Katarzyna Rucioch
i Małgorzata Dobrowolska
oraz szef Fundacji „Spieszmy
się” w Zbąszynku Krzysztof
Krzywak. Warsztaty prowadził
Cezary Miżejewski – ekspert
polityki społecznej. Przyjęcie
Programu przez Radę Powiatu, a następnie przez Radę
Gminy z każdej gminy z terenu powiatu, planowane jest
w pierwszym półroczu br.

WSPIERAMY RODZINY W
WYPEŁNIANIU FUNKCJI
WYCHOWAWCZYCH
Tutejszy OPS rozpoczął w
bieżącym roku realizację kolejnej
edycji programu „Asystent Rodziny
2015”, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Dzięki tym środkom do świadczenia usług Asystenta rodziny zaangażowano dwie osoby spełniające
wymogi kwalifikacyjne. Wsparciem
asystenta objętych jest 18 rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Program kończy się 31
grudnia br.
Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
W pierwszym kwartale 2015
roku do przewodniczącego GZI wpłynęły 2 Niebieskie Karty założone przez
Policję w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej. Zgodnie
z procedurą Niebieskiej Karty do rozpatrzenia każdej sprawy powołano
odrębną grupę roboczą składającą się
z przedstawicieli różnych podmiotów
mogących przyczynić się do rozwiązania sytuacji kryzysowej w rodzinie.
Grupy Robocze GZI prowadziły ponadto działania w czterech sprawach
rozpoczętych w roku 2014 związanych
z rozwiązaniem problemu przemocy
domowej. Do dnia dzisiejszego w 3
sprawach zakończono prowadzenie
procedury - w związku ze zrealizowaniem indywidualnego planu pomocy
oraz uzasadnionym przypuszczeniem
o zaprzestaniu stosowania przemocy
w rodzinie, natomiast trzy sprawy pozostają w toku dalszych działań Grup
Roboczych GZI.

www.zbaszynek.pl

POMOC PSYCHOLOGA I TERAPEUTY
W Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku w każdy
czwartek w godz. 15.00 – 18.00 można skorzystać z konsultacji psychologicznych. Usługa skierowana jest
głównie do rodzin mających problemy wychowawcze z dziećmi. Konsultacje z terapeutą ds. uzależnień
odbywają się w OPS w każdą środę
w godz. 15.00 - 17.00.
Z konsultacji psychologicznych i terapeuty ds. uzależnień skorzystać
można po wcześniejszym osobistym
lub telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem socjalnym OPS w Zbąszynku – nr telefonu 68 3849102 lub 68
3243054.
SPOTKANIE Z OKAZJI ,,DNIA KOBIET
I DNIA MĘŻCZYZNY” DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY
Dnia 12 marca 2015r. odbyło
się spotkanie z okazji Dnia Kobiet i
Dnia Mężczyzny dla dzieci i młodzieży z rodzin wspieranych przez OPS
zorganizowane przez asystentów rodziny. Podczas spotkania uczestnicy
odbyli pogadankę na temat ideału
kobiety i mężczyzny w oczach dzieci oraz wykonali dowolną techniką
prace plastyczne o tej tematyce.
Zorganizowany został również mini
pokaz mody, na który stroje z kolorowego papieru stworzyły dzieci
według własnego pomysłu.
Spotkanie zostało pozytywnie odebrane przez uczestników, pozwoliło im
wykazać się dużą pomysłowością i
plastycznymi zdolnościami. W spotkaniu uczestniczyło 16 dzieci i jedna
mama.
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Malwina
Kubicka

Ale to już było
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.zbaszynek.pl. Na stronie znajdą Państwo szczegółowo opisane relacje z
każdej imprezy organizowanej w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.  Na stronie znajdują się także relacje foto i video.

SYLWESTROWA DOMÓWKA
- impreza taneczna na każdą kieszeń. 23
FINAŁ WOŚP - 12.603,14zł.
- Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, artystom
i wszystkim tym, którzy pomagali w
zorganizowaniu XXIII Finału WOŚP
w naszej gminie za tak fantastyczne
wyniki.
V BAL SENIORA
- impreza już na stałe zagościła w
rocznym kalendarzu imprez.
SPOTKANIE Z MARCINEM
MROCZKIEM
- aktor opowiadał
o pracy na planie serialu M jak
Miłość. Zagrał w kilku scenkach
NASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo
chętnie wspiera projekty kulturalne
placówek oświatowych oraz innych
organizacji i jednostek organizacyjnych w naszej gminie. Pomogliśmy
w przygotowaniu takich imprez jak:
X Koncert Kolęd i Pastorałek, Koncert
dla Babci i Dziadka, V Gala Sportu,
Karnawałowy Festiwal Tańca, Bal
Przebierańców, Nadanie imienia Gimnazjum w Zbąszynku.
WYJAZDY
Nasze sekcje i zespoły muzyczne
promują gminę podczas wielu koncertów, konkursów i przeglądów.
TEATR 18 + zaprezentował sztukę
„Wynoś się ze mnie!” w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bojadłach.

sytuacyjnych z ochotnikami.
Rozdawał autografy i pozował do
pamiątkowych zdjęć.
CEZIK & KLEJNUTY – ponad dwugodzinny koncert z muzyką mistrza
YOUTUBE.com
OGNISKO DLA DZIECI – ognisko zorganizowano w ramach Ferii Zimowych.
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
– eliminacje gminne do etapu powiatowego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.
I PARADA WIOSENNA
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– ogromne przedsięwzięcie. Udział
9 placówek oświatowych z gminy
Zbąszynek. Przepiękne Marzanny
– zaćmienie słońca – wspólna zabawa.
ZBĄSZYNECKA
WIOSNA
KABARETOWA
– ponad 3
godziny śmiechu
z kabaretem
Nowaki i Formacją
Chatelet.

www.zbaszynek.pl

STUDIO PIOSENKI - dziewczyny
wzięły udział w eliminacjach powiatowych do Lubuskiego Dziecięcego
i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki
PRO ARTE 2015 i Wygraj Sukces.
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WIOSNA W KULTURZE
Nam także słońce dodaje
energii do działania, dlatego w iście
słonecznym stylu chcemy zaprosić
Państwa na zbliżające się wydarzenia.
KWIECIEŃ – WRACAMY DO WSPOMNIEŃ
Promocja książki „90 lat miasta Zbąszynek”. Książka została wydana
w ramach realizowanego projektu
„90 lat miasta Zbąszynek – wydanie
książkowe” PROW 2007 -2013.

25 KWIETNIA - POTAŃCÓWKA
Zapraszamy na zabawę taneczną,
która zainauguruje ZBĄSZNECKĄ MAJÓWKĘ. Nie ryzykujemy z pogodą.
Zabawa odbędzie się w sali tanecznej. Do tańca przygrywać będzie
zespół muzyczny KUMPELSI. Wstęp
wolny. Bawimy się od 20:00 do godziny 02:00 w nocy.
KWIECIEŃ – MAJ – wystawa fotograficzna przygotowana przez Świebodziński Związek Kresowian KT Zbąszynek – Kosieczyn.
02 MAJA – IMPREZA PLENEROWA Z
MUZYKĄ REGGAE W TLE...
W tym roku zmieniamy charakter
imprezy majówkowej. W parku przy
Domu Kultury od południa odbywać
się będzie szereg animacji dla dzieci. Nauka gry na bębnach, tworzenie
instrumentów muzycznych i wiele

innych działań artystycznych. Od godziny 18:00 zapraszamy na koncerty
muzyczne. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół TABU. Majówka zakończy się
imprezą taneczną. Bawimy się do
godz. 02:00.
08- 15 MAJA - TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Biblioteka Miejsko – Gminna im. M.
Rożka przygotowała konkursy skierowane do wybranych grup wiekowych. Dla przedszkolaków przygotowaliśmy konkurs na stworzenie
Książki – Giganta. Uczniów szkół

13 CZERWCA – TAŃCELEBRACJE
Impreza ma charakter konkursu dla
zespołów tanecznych. W tym roku
hasło przewodnie to „ORIENT”. Zabierzemy Państwa w podróż po Krajach Dalekiego Wschody (Chiny, Japonia….). Zespoły prezentować będą
tematyczne
układy
konkursowe
wzbogacone odpowiednimi charakteryzacjami i barwnym strojem. Zachęcamy do udziału w imprezie i do
oklaskiwania swoich faworytów.
27 CZERWCA – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
W plenerowej biesiadzie wezmą
udział zespoły śpiewacze. Ważnym
punktem programu będzie korowód i
puszczanie wianków na kalisku. Impreza zakończy się zabawą taneczną. Miejsce imprezy: Park w Dąbrówce Wlkp.

podstawowych i gimnazjum zapraszamy do zagrania w grę miejską pn.
„Tajemnice Zbąszynka”. Dla uczniów
szkół
średnich
przygotowaliśmy
konkurs na stworzenie makiety budynku nowej biblioteki w Zbąszynku.
Pracownicy biblioteki odwiedzą także Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
z projektem „Czytam– maluje”.
23 MAJA – KONCERT PRZY
FONTANNIE
Zapraszamy na przepiękny
koncert w wykonaniu grupy
BACHUS ORCHESTRA. Koncert odbędzie się późnym
wieczorem przy Pomniku
Lokomotywy w Zbąszynku.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych koncert odbędzie się
na sali widowiskowej.

I CO BY TU JESZCZE…
Czas by w parku za Domem
Kultury także zaświeciło słońce. Na
ukończeniu są już prace związane z
montażem nowego ogrodzenia. Dodatkowo park zyska NOWY LOOK, w
ramach projektu realizowanego we

współpracy z firmą IKEA INDUSTRY.
Teatr 18 + ruszył z nową sztuką. Tym
razem będzie to komedia, która w
dość przerysowany sposób skupi
się na związkach damsko – męskich.
Odświeżona obsada i premiera w

www.zbaszynek.pl

miesiącu maju. Autorem scenariusza jest Stanisław Leszczyński przy
współpracy z Malwiną Kubicką (reżyseria).
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Wprowadzenie
Pierwszy kwartał 2015 roku
za nami. Sportowo był to bardzo
aktywny okres. Cykliczne rozgrywki
halowej ligi piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego, ferie na
sportowo, jubileuszowa V Gala Sportu, wznowienie rozgrywek piłki nożnej (w tym derby Gminy Zbąszynek)
to tylko niektóre fajne wydarzenia
sportowe. Kontynuowane były również prace związane z przebudową

stadionu w Zbąszynku, ale trwały
również pracy remontowe w Dąbrówce Wlkp. Ogromny sukces osiągnęły siatkarki ze Strefy Piłki Siatkowej
w Zbąszynku zdobywając brązowy
medal w lubuskiej lidze młodziczek,
dzięki czemu miały okazję zaprezentować się w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Lubsku, będąc
najmłodszą ekipą turnieju. W marcu
doszło również do podpisania umo-

Drużyna Actimela zwyciężyła w trzeciej edycji
Zbąszyneckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej

Henryk Zduński zwyciężył w 8
Mistrzostwach Gminy Zbąszynek w tenisie
stołowym o Puchar Burmistrza
34

wy na organizację cyklicznego turnieju piłkarskiego Żaków tzw. Torneo
Lubuskie. Od kwietnia rusza też kolejna edycja programu powszechnej
nauki pływania „Lubuszanin Pływa”.
Będzie się działo o czym będziemy
Państwa informowali na naszej stronie internetowej osir.zbaszynek.pl, a
także na facebooku.

Błękitni Bukowiec okazali się najlepszą ekipą
w XI edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej

Ferie na Sportowo już tradycyjnie gwarantują
wiele wrażeń sportowych i zachęcają do
aktywnego wypoczynku

www.zbaszynek.pl
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Przebudowa Stadionu Miejskiego
w Zbąszynku

Prace remontowe na obiektach sportowych
w Dąbrówce Wlkp.

Strefa Piłki Siatkowej w Zbąszynku - brązowe
medalistki w lubuskiej lidze młodziczek

Patryk Krakowian zwyciężył w turnieju
tenisa stołowego o Puchar Sołtysa Dąbrówki
Wlkp.

Martyna Borowczak i Strefa Piłki Siatkowej w Zbąszynku - Najpopularniejszy Sportowiec i
Najpopularniejsza Drużyna Sportowa w 2014 roku

www.zbaszynek.pl

35

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

17 marca doszło do podpisania umowy na
organizację
turniejów
piłkarskich
tzw.
Torneo Lubuskie

22 marca odbyły się derby Gminy Zbąszynek:
Sokół Dąbrówka Wlkp. - ZAP Syrena Zbąszynek
1:2

SPORTOWA MAJÓWKA
1 maja PIĄTEK

09:00 XXIII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku
10:00 Liga Okręgowa ŻAK - PIŁKA NOŻNA
12:00 II Grand Prix w siatkówce plażowej - Wróbel Cup Kobiety
15:00 II Grand Prix w siatkówce plażowej - Wróbel Cup Miksty
18:00 II Grand Prix w siatkówce plażowej - Wróbel Cup Mężczyźni

2 maja SOBOTA

11:00 ZAP Junior Zbąszynek - Santos Świebodzin - TRAMPKARZ (Zbąszynek)
14:00 ZAP Syrena Zbąszynek - Zryw Rzeczyca - KLASA OKRĘGOWA (Dąbrówka Wlkp.)
17:00 ZAP Olimp Kręcko - Delta Smardzewo - KLASA B (Zbąszynek)
17:30 Sokół Dąbrówka Wlkp. - Carina Gubin - KLASA OKRĘGOWA (Dąbrówka Wlkp.)
3 maja NIEDZIELA
12:30 XXIII BIEG KONSTYTUCJI - Bieg Główny
13:15 Biegi młodzieży gimnazjalnej
14:00 Biegi młodzieży ze szkół podstawowych
15:00 Biegi przedszkolaków (płyta treningowa)

9 maja - SOBOTA

Turniej Piłki Nożnej - IKEA Industry (Zbąszynek)

23 maja - SOBOTA
XIX Memoriał LA im. Bogdana Niemca w Dąbrówce Wlkp. (WETERANI)
31 maja - NIEDZIELA

Gminny Dzień Dziecka - Jeziorko Koźlarskie

6 czerwca - SOBOTA (II turniej)

12:00 II Grand Prix w siatkówce plażowej - Wróbel Cup Kobiety
15:00 II Grand Prix w siatkówce plażowej - Wróbel Cup Miksty
18:00 II Grand Prix w siatkówce plażowej - Wróbel Cup Mężczyźni

20 czerwca - SOBOTA

13 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka
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SPORTOWA MAJÓWKA
21 marca 2015 – sobota
15:00

ZAP Olimp Kręcko

Błękitni II Ołobok Skąpe

Boisko Zbąszynek

B-KLASA

ZAP Syrena Zbąszynek

Tęcza Krosno Odrzańskie

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Start Płoty

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Amator Bobrowniki

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

ZAP Junior Zbąszynek

Orzeł Stare Strącze

Boisko Zbąszynek

JUNIOR STARSZY

ZAP Olimp Kręcko

Zjednoczeni II Lubrza

Boisko Zbąszynek

B-KLASA

13:00

ZAP Junior Zbąszynek

Spartakus Zielona Góra

Boisko Zbąszynek

MŁODZIKI

16:00

ZAP Syrena Zbąszynek

Zenit Ługów

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Błękitni Ołobok

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

ZAP Junior Zbąszynek

KSF Zielona Góra

Boisko Zbąszynek

JUNIOR STARSZY

Boisko Zbąszynek

ŻAKI

28 marca 2015 – sobota
15:00
4 kwietnia 2015 – sobota
16:00
11 kwietnia 2015 - sobota
14:00
12 kwietnia 2015 – niedziela
13:00
19 kwietnia 2015 – niedziela
15:00
25 kwietnia 2015 – sobota

26 kwietnia 2015 – niedziela
16:00
30 kwietnia 2015 – czwartek
17:30
1 maja 2015 – piątek
10:00

Turniej ŻAKÓW

2 maja 2015 – sobota
14:00

ZAP Junior Zbąszynek

Santos Świebodzin

Boisko Zbąszynek

TRAMPKARZE

14:00

ZAP Syrena Zbąszynek

Zryw Rzeczyca

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

17:00

ZAP Olimp Kręcko

Delta Smardzewo

Boisko Zbąszynek

B-KLASA

17:30

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Carina Gubin

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

ZAP Junior Zbąszynek

KSF Zielona Góra

Boisko Zbąszynek

JUNIOR STARSZY

13:00

ZAP Junior Zbąszynek

MUKS 11 Zielona Góra

Boisko Zbąszynek

MŁODZIKI

15:00

ZAP Junior Zbąszynek

Odra Bytom Odrzański

Boisko Zbąszynek

JUNIOR STARSZY

11:00

ZAP Junior Zbąszynek

Medyk Cibórz

Boisko Zbąszynek

MŁODZIKI

13:00

ZAP Syrena Zbąszynek

Czarni Rudno

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

16:00

Sokół Dąbrówka Wlkp.

UKS Czarni Żagań

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

14:00

ZAP Junior Zbąszynek

Liwno Zabór

Boisko Zbąszynek

TRAMPKARZE

17:00

ZAP Olimp Kręcko

Iskra Łagów

Boisko Zbąszynek

B-KLASA

Boisko Zbąszynek

ORLIKI

6 maja 2015 – środa
17:30
10 maja 2015 - niedziela

16 maja 2015 – sobota

17 maja 2015 – niedziela

18 maja 2015 – poniedziałek
16:00

Turniej ORLIKÓW

24 maja 2015 – niedziela
12:00

ZAP Junior Zbąszynek

Stelmet UKP Zielona Góra

Boisko Zbąszynek

MŁODZIKI

14:00

ZAP Junior Zbąszynek

Korona Wschowa

Boisko Zbąszynek

TRAMPKARZE

ZAP Syrena Zbąszynek

Błękitni Olbrachtów

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

11:00

ZAP Junior Zbąszynek

Stelmet II UKP Zielona Góra

Boisko Zbąszynek

TRAMPKARZE

17:00

ZAP Junior Zbąszynek

Szprotavia Szprotawa

Boisko Zbąszynek

JUNIOR STARSZY

17:00

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Tramp-Karp Osiecznica

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

ZAP Junior Zbąszynek

Santos Świebodzin

Boisko Zbąszynek

MŁODZIKI

ZAP Junior Zbąszynek

Lech Sulechów

Boisko Zbąszynek

JUNIOR STARSZY

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Iskra Małomice

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

12:00

ZAP Junior Zbąszynek

Orzeł Stare Strącze

Boisko Zbąszynek

TRAMPKARZE

17:00

ZAP Syrena Zbąszynek

Start Płoty

Boisko Dąbrówka Wlkp.

KLASA „O”

14:00

ZAP Junior Zbąszynek

Piast Iłowa

Boisko Zbąszynek

JUNIOR STARSZY

16:00

ZAP Olimp Kręcko

Sokół Kalsk

Boisko Zbąszynek

KLASA B

30 maja 2015 – sobota
17:00
31 maja 2015 – niedziela

3 czerwca 2015 – środa
15:00
4 czerwca 2015 – czwartek
17:00
7 czerwca 2015 – niedziela
17:00
13 czerwca 2015 – sobota

14 czerwca 2015 – niedziela

www.zbaszynek.pl
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Na rozwiązania krzyżówki oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do 30 kwietnia 2015 roku.
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imię i nazwisko

6
11 12 13 14 15 16

POZIOMO

17

18 19 20 21 22 23 24

1. Nazwisko Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek, którym
nazwanie zostanie I rondo na terenie gminy
9. Miejscowość, której liczba ludności wynosi: 871 mieszkańców
(stan na dzień 31.12.2014 r.)
10. Przyjęta na lata 2014-2023 ……….. rozwiązywania problemów
społecznych
11. Imię najpopularniejszego sportowca z Gminy Zbąszynek w 2014
roku
12. Od 2015 roku wzbogacony o nową grupę zajęciową
14. Która edycja Jarmarku z Jajem odbyła się w Kosieczynie 19
marca br.
16. Wpłaty za gospodarowanie odpadami uiszcza się w …………..
miesiącu każdego kwartału
17. Planowany w maju przy pomniku Lokomotywy w Zbąszynku
18. W lasach którego nadleśnictwa rozegrane zostaną VII
Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych
19. Jedna z poradni remontowanych w MC Zdrovita w Zbąszynku

PIONOWO

2. Z jakiej miejscowości pochodzi zwycięskie Koło Gospodyń Wiejskich
w Jarmarku z Jajem
3. Tradycyjny Bieg 3 Maja
4. Pisanka, która zgodnie z tradycją wielkanocną oznaczała zgodę na
ożenek
5. Jedno z państw będące partnerem projektu COMENIUS realizowanego
przez SP Dąbrówka Wlkp.
6. ......... otwarty odbywający się w placówkach oświatowych w związku
z naborem na kolejny rok szkolny
7. Nowopowstający obiekt sportowy na terenie gminy
8. Firma, która zdobyła tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa w regionie
9. Nazwa jeziorka, na którym spotkali się uczniowie i przedszkolaki z
naszej Gminy, by powitać wiosnę
13. Na jakim kraju wzorowane są zmiany w oświacie gminnej
15. Nazwa firmy, będącej wykonawcą ronda przy placu Dworcowym
w Zbąszynku

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „zima wieje mróz się śmieje”.
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 otrzymała Pani
Teresa Czekała. Fundatorem nagrody
był Zygmunt Wittholz - Firma EUROWIT
- Inwestycje, działalność deweloperska,
budowa mieszkań, apartamentów nad
morzem.
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Dawne tradycje i obrzędy wielkanocne
Smaganie
śmiergustem,
pieczenie drożdżowej paski czy pisanka z gęsiego jaja dla przyszłego
męża - to tylko niektóre z wielkanocnych tradycji kultywowanych w
województwie lubuskim.
Pierwsza z tradycji wielkanocnych
związana jest z początkiem Wielkiego Postu. We wtorek poprzedzający
środę popielcową młodzież i starsi
zbierali się na wspólnych zabawach,
tzw. zapustach. Były tańce, a starsze kobiety bacznie obserwowały
kawalerów i panny mających się ku
sobie. Na ostatkach najczęściej można było bowiem przewidzieć, która
z panien w świąteczny poniedziałek
obdaruje swojego wybranka szczególną, gęsią pisanką.
Przygotowania do Wielkanocy rozpoczynały się w Wielką Środę. Tego
dnia sprzątano mieszkanie i całe
obejście. Przy sprzyjającej pogodzie
bielono nawet pokoje w domach.
Czwartek był dniem przeznaczonym
na pieczenie ciast na świąteczny
stół. Najważniejszym z nich była
babka drożdżowa zwana paską. Ten
wypiek gospodynie przygotowywa-

ły tylko na Wielkanoc. Taka babka
powstawała z ciasta drożdżowego z
rodzynkami ozdobionego motywami
świątecznymi m.in. ptaszkami, np.
kogutem.
W piątek nikt nie pracował. Ten
dzień był poświęcony na wykonywanie pisanek. Tradycyjne pisanki
powstawały z jaj ugotowanych na
twardo, które były następnie powlekane woskiem.
W Wielką Sobotę udawano się do
kościoła poświęcić jadło na wielkanocny stół. Zgodnie z ich zwyczajem
w koszu musiało znaleźć się wszytko, co potem będzie spożywane
podczas niedzielnego śniadania, a
nie tylko symboliczne kawałki chleba, ciasta czy szynki.
Po powrocie z kościoła osoba dzierżąca święconkę musiała trzykrotnie
obejść wszystkie zabudowania w
gospodarstwie, zanim weszła z koszem do domu. Zgodnie z przesądami to zapewniało rodzinie dostatek
i szczęście.
Wielkanoc rozpoczynała się od
udziału w porannej rezurekcji. Po
powrocie zasiadano do stołu i spożywano śniadanie. Po nim udawano

się do najbliższych członków rodziny. W zwyczaju nie było spotkań z
dalszymi krewnymi. Zgodnie z przesądem w niedzielę nie można było
oddać się choćby najkrótszej drzemce. Złamanie tego zakazu oznaczało, że pogoda nie będzie sprzyjała
gospodarzowi podczas sianokosów.
W świąteczne dni na stołach nie
mogło być ziemniaków, które jadano
codziennie. Wiązało się to z opowieścią, zgodnie z którą to sam ziemniak poprosił ludzi, aby chociaż na
te dwa dni dano mu spokój.
Od rana w Lany Poniedziałek we
wsiach było gwarno i wesoło. Młodzieńcy wyruszali oblewać wodą
panny i smagać je po łydkach śmiergustami. Był to rodzaj bicza skręconego z 10-12 witek wierzbowych, który był zakończony kolorową kokardą
lub włóczką. Każda z dziewcząt nie
mogła przeoczyć tej okazji. Kawalerzy zamierzający się ożenić odwiedzali swoje wybranki, a jeśli po
smaganiu otrzymywali od nich gęsią
pisankę, to oznaczało, ze zaloty zostały przyjęte. W innym przypadku
dziewczęta obdarowywały chłopców pisankami z kurzych jajek.

ny i startą skórkę, budynie i proszek
do pieczenia. Na koniec dodać ubite
na sztywno białka z 1 szkl. cukru.
Piec 1 godz. i 20 min. w temp. 1500C
w zależności od piekarnika.

Smacznego!

Przepis na sernik
(dzięki uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich z Nądni)

Ciasto na sernik:
1/2 kostki margaryny palmy
1/2 szkl. cukru
3 jajka
1 szkl. mąki
3 łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Palmę utrzeć z cukrem i żółtkami, dodać mąkę, a na koniec ubite
białka. Rozłożyć na blachę wyłożoną papierem.
Masa serowa:
6 kostek sera śmietankowego lub
Pacynka
1 1/2 szklanki cukru pudru
1 1/2 k. Kasi
12 jajek
2 budynie śmietankowe
2 cytryny( sok+starta skórka)
1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 cukry waniliowe
Margarynę utrzeć z cukrem waniliowym i pudrem, dodawać po 3
żółtka, ucierać na jednolitą masę.
Dodawać po 1/2 kostki twarogu,
ciągle ucierać , dodać sok z cytry-
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