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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
W tym roku mija 25 lat od
powstania gminnych samorządów.
W 1990 roku diametralnie zmieniły
się zasady sprawowania władzy w
gminach. Zaczęliśmy, jako obywatele, mieć decydujący wpływ na
rozwój naszej „małej ojczyzny”. Jubileusze powodują różnego rodzaju
podsumowania, analizy i dyskusje
na temat minionych lat, o tym co
się udało, co można było wykonać
lepiej, a co jest jeszcze do zrobienia.
Minione 25 lat to niewiele, a już o
pewnych sprawach i wydarzeniach
zapominamy, zmieniamy chronologię
itp. Postanowiłem w tym krótkim
artykule spróbować podsumować
te lata, przypomnieć najważniejsze
„minione” inwestycje i tematy, którymi się zajmowaliśmy.
W pierwszej kadencji cieszyły nas nawet drobne inwestycje.
Ułożenie kawałka chodnika i uporządkowanie terenu stawało się wydarzeniem. Startowaliśmy co prawda
jak na tamte czasy z dobrej pozycji.
Mieliśmy wodociągi,
a w mieście
nawet kanalizację. PKP i Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowały nam
bloki a więc mieliśmy mieszkania i
skokowy wzrost ilości mieszkańców.
Odziedziczyliśmy
nowy
ośrodek
zdrowia z mieszkaniami dla lekarzy,
nową szkołę przy ul. Sportowej z
mieszkaniami dla nauczycieli, nową
szkołę w Dąbrówce Wielkopolskiej,
nowe przedszkole przy ul. Małej,
miejsca pracy na PKP, czyli całkiem
przyzwoicie.
Brakowało natomiast dobrej
wody o odpowiednim ciśnieniu, telefonów, gazu, dobrych dróg, chodników, kanalizacji na wsiach i oczyszczalni ścieków, uzbrojonych terenów
inwestycyjnych oraz alternatywy dla
PKP.
Radni I kadencji pełni zapału zabrali się za tworzenie nowego
prawa gminnego i inwestycje, rozpoczynając budowę stacji uzdatniania wody i gazyfikację. Były to duże
wyzwania. Szczególnie, że zaczęły
się problemy w przedsiębiorstwie
PKP. Rozpoczęły się masowe zwolnienia, zaczęło przybywać bezrobotnych (zjawisko całkowicie nowe
w Zbąszynku), osiągnęliśmy poziom
ponad 35 % bezrobocia - dzisiaj niewyobrażalny.
II kadencja to kontynuacja
rozpoczętej gazyfikacji i zakończenie
budowy stacji uzdatniania wody. Rozpoczęto tematy związane z drogami
i chodnikami. Najważniejsze to mo-

dernizacja ulic: Kilińskiego, Szerokiej,
Bydgoskiej, Gdańskiej oraz budowa
dróg na nowym osiedlu Topolowa II,
czy jak niektórzy mówią osiedlu „Literatów”, budowa sali sportowej w
Kosieczynie. Jednak najważniejszym
stało się dążenie do zmniejszenia
bezrobocia. Rozpoczęły się pierwsze
rozmowy i zabieganie o inwestorów.
III kadencja to podpisanie
porozumienia z firmą Swedwood
i rozpoczęcie inwestycji (sierpień
1999) w Chlastawie, związane z poniesieniem znacznych wydatków na
porządkowanie i uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w media. Oceniając
z perspektywy czasu opłaciło się bezrobocie zaczęło się zmniejszać.
III kadencja to również okres korzystania ze środków tzw. przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Środki te
pozwalały na kontynuację gazyfikacji i zmianę systemów grzewczych
w szkołach i innych obiektach komunalnych. Kontynuowaliśmy budowę i modernizację dróg takich jak:
Zbąszyńska, Poznańska, Dworcowa
w Dąbrówce Wlkp., Wojska Polskiego, chodniki i droga przy Swedwood
w Chlastawie, ul. Mała w Kosieczynie. Rozpoczyna się okres przejmowania od PKP różnych zbędnych im
obiektów i terenów. Przejęliśmy byłe
koszary, dom „Pod zegarem”, Dom
Kultury, przychodnię PKP, budynek
komitetu partii i tereny przyległe,
przedszkole przy ul. Kasprowicza.
IV kadencja to rozpoczęcie
kanalizacji w naszych wioskach.
Chlastawa z odbudową drogi, Kosieczyn, z zamianą bruku tzw. „kocich
łbów” na asfalt (dzisiaj zmora kierowców podobnie jak wtedy „kocie łby”),
połączenie Kosieczyna z Chlastawą
kolektorem sanitarnym i wodociągiem. Najważniejsza i największa
inwestycja to budowa oczyszczalni
ścieków. IV kadencja to rozpoczęcie
korzystania ze środków Unii Europejskiej, to nowe programy rozwoju.
Zwiększyliśmy ilość projektów drogowych, weszliśmy w program tzw.
„Schetynówek” - jako jedyna gmina
w woj. lubuskim skorzystaliśmy ze
wszystkich rozdań tego programu.
Pierwszy projekt to ul. Topolowa i
Sportowa, następnie PCK, Czarna
Droga, obwodnica północna Zbąszynka, Kościelna, Platanowa, Rondo przy Placu Dworcowym.
„V i IV kadencja to budowa
„Orlików”, placów zabaw, terenów
rekreacyjnych w Rogozińcu, Chlastawie, Dąbrówce Wlkp. i Zbąszynku.
Budowa Centrum Kultury i Folkloru
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w Dąbrówce Wlkp., remont kapitalny
i rozbudowa sali wiejskiej w Kosieczynie. Modernizacja ul. Poznańskiej
w Dąbrówce Wlkp., budowa łącznika ulic Piastowskiej, z poprawą
nawierzchni z ul. Zbąszyńską. Największym i najdroższym przedsięwzięciem był program „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”
w całej gminie. Wybudowaliśmy
nowe, z prawdziwego zdarzenia targowisko. Rozpoczęliśmy zadania zapobiegające zalewaniu miasta przez
wody opadowe. Weszliśmy w program czyszczenia i porządkowania
zbiorników retencyjnych. Rozpoczęliśmy budowę ścieżek rowerowych
Nądnia - Zbąszynek - Dąbrówka
Wlkp. Powstał piękny teren rekreacyjny przy Jeziorku Koźlarskim.
VII kadencja to kontynuacja
modernizacji i budowy dróg i ścieżek
rowerowych. Modernizacja obiektów
sportowych - bieżnia tartanowa i
nowa murawa. Rozbudowa kanalizacji w Chlastawie i Dąbrówce Wlkp.
Samorządność to kolejne
wyzwania. Czeka nas modernizacja
oczyszczalni ścieków, budowa hali
sportowej, modernizacja sali wiejskiej w Rogozińcu i Kręcku, dalsza
modernizacja dróg, budowa dróg i
zbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych i budowlanych. Cieszy niskie bezrobocie i dobra współpraca
między samorządowcami, zrozumienie między władzą uchwałodawczą
a wykonawczą. Smuci ciągła zmiana
stanowionego prawa, brak jasnych i
przejrzystych przepisów, przerzucanie zadań na samorząd bez przekazywania środków finansowych.
Powstanie samorządów oceniam jednak bardzo wysoko. Jest to
najlepsze rozwiązanie minionego 25
lecia. Jako samorządowcy, ale również jako mieszkańcy Gminy Zbąszynek możemy być dumni z naszych
osiągnięć, oczywiście nie zapominając o tych sprawach, które przed
nami, a jest jeszcze dużo do zrobienia.
Dziękuję za współpracę.

Z poważaniem
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
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KALENDARIUM BURMISTRZA
01.04.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorem PLK PKP w sprawie przejścia podziemnego w kierunku
Chlastawy;
02.04.2015r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, spotkanie z Wicemarszałkiem w
sprawie obwodnicy Regionu Kozła; - Zbąszynek, udział w uroczystościach z okazji
ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa;
07.04.2015r. - Krosno Odrzańskie, spotkanie
z Lubuskim Konserwatorem Zabytków;
09.04.2015r. - Babimost, Port Lotniczy,
udział w debacie;- Kosieczyn, Szkoła
Podstawowa, Olimpiada Przedszkolaków;
11.04.2015r. - Rogoziniec, Technikum Leśne,
VII Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych.; - Zbąszynek, POD „ Kolejarz”, udział w zebraniu sprawozdawczowyborczym;
12.04.2015r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny,
Koncert sopranistki Grażyny Zielińskiej;
14.04.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorem PLK PKP M.Nowakowskim; - Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z mieszkańcami;
16.04.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
17.04.2015r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu
Drogowym;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantem Hali Sportowej;
18.04.2015r. - Świebodzin, VII Ogólnopolska
Akcja Krwiodawstwa MOTOSERCE 2015;
19.04.2015r. - Świebodzin, Msza św. oraz
poświęcenie sztandaru Świebodzińskiego
Związku Kresowian;
20.04.2015r. - Świebodzin, Starostwo Powiatowe, podpisanie porozumienia
w
sprawie dofinansowania „Schetynówek”;
21.04.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z nauczycielami oraz pracownikami lasu z kantonu Valais ze Szwajcarii; - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
22.04.2015r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Jubileusz 15-lecia współpracy partnerskiej
pomiędzy Zbąszynkiem i Peitz;
28.04.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
-Janowiec, spotkanie Rady Programowej
LGD RK - podsumowanie programu;
30.04.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, uzgodnienia w sprawie modernizacji
oczyszczalni ścieków; - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w obradach Sesji Rady
Miejskiej;
02.05.2015r. - Zbąszynek, udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji
3 Maja;- Zbąszynek, odsłonięcie Tablicy
upamiętniającej 70 rocznicę przyjazdu
pierwszych transportów wysiedlanych
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Polaków z Kresów Wschodnich;
04-05.05.2015r. - Bedum, Holandia, udział
w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar II Wojny Światowej;
06.05.2015r. - Zielona Góra, podpisanie
umowy z PROW;- Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie w ramach programu Comenius;
07.05.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
08.05.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
uzgodnienia w sprawie wykonania renowacji murawy na stadionie; - Świebodzin,
odsłonięcie obelisku upamiętniającego
pierwsze transporty wysiedlanych Polaków z Kresów Wschodnich;
11.05.2015r. - Świebodzin, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie Świebodzińskiego
Obszaru Funkcjonalnego;
12.05.2015r. - Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie, „Piknik wiosenny” zorganizowany z
okazji Tygodnia Rodziny;
13.05.2015r. - Urząd Miejski, udział w pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
14.05.2015r. - Kołobrzeg, udział w Konferencji organizowanej przez ENEA;
15.05.2015r. - Warszawa, Pałac Prezydencki, Gala III edycji konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”;
18.05.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych;
19.05.2015r. - Zbąszynek, OSP, wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego;
20.05.2015r. - Zbąszynek, Gimnazjum, spotkanie z trójkami klasowymi;
21.05.2015r. - Świebodzin, Wojewódzkie
Obchody Święta Strażaka;- Dąbrówka
Wlkp., Rada Programowa LGD RK;
22.05.2015r. - Zielona Góra, spotkanie Komitetu Sterującego LRPO;
23.05.2015r. - Dąbrówka Wlkp., Otwarcie
XIX Memoriału im. Bogdana Niemca; Zbąszynek, Koncert przy fontannie oraz
wręczenie stypendiów ufundowanych
przez byłych mieszkańców Zbąszynka,
25.05.2015r. - Poznań, spotkanie z Dyrektorem Zakładu PKP CARGO;
26.05.2015r. - Zbąszynek, oficjalnie otwarcie obwodnicy Zbąszynka – etap II oraz
dokonanie uroczystego odsłonięcia tablicy z nadaniem imienia pierwszemu rondu
na terenie Gminy Zbąszynek;
27.05.2015r. - Zbąszynek, oficjalnie udostępnienie wyremontowanych
pomieszczeń w budynku Centrum Usług
Medycznych i Społecznych w Zbąszynku;Międzyrzecz, udział w walnym zebraniu
Gospodarczego Banku Spółdzielczego;
28.05.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Sesja Absolutoryjna; -Chlastawa, spotkanie z okazji 25-lecia Samorządu Teryto-
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rialnego;
29.05.2015r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki,
strzelanie samorządowe;
30.05.2015r. - Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze;
31.05.2015r. - Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie, Gminny Dzień Dziecka;
01.06.2015r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, Olimpiada Sportowa Szkół Partnerskich Kosieczyn- Jänschwalde;- Zbąszynek, Dom Kultury, Jubileusz 70-lecia
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku;
02.06.2015r. - Zbąszynek, zakończenie roku
akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego
Wieku; -Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w uroczystościach z okazji Jubileuszu 50lecia pożycia małżeńskiego;
08.06.2015r. - Chlastawa, „Kino za Rogiem”,
spotkanie z Mają Komorowską;
09.06.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;Zbąszynek, Gimnazjum, spotkanie z wychowawcami klas I;
10.06.2015r. - Mierzęcin, Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
11.06.2015r. - Dąbrówka Wlkp., udział w
spotkaniu partnerskim z seniorami Zbąszynek - Peitz; - Zbąszynek, Gimnazjum,
udział w Radzie Pedagogicznej;
12.06.2015r. - Zbąszynek, otwarcie Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu
Linii Kolejowych w Zielonej Górze;
13.06.2015r. - Rogoziniec, Technikum Leśne, Festiwal Kultury Leśnej im. Eugeniusza Kruszelnickiego;- Zbąszynek, Dom
Kultury, przegląd Zespołów Tanecznych
RK „Tańcelebracje”;- Dąbrówka Wlkp., złożenie kwiatów na grobie Tomasza Spychały;
14.06.2015r. - Trzciel,- „Szparagowe Żniwa”;
15.06.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji i Porządku Publicznego i Praworządności;
16.06.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury
i Pomocy Społecznej, - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa, spotkanie z rodzicami
dzieci klas VI;
17.06.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Gospodarki i
Budżetu;
18.06.2015r. - Zielona Góra, spotkanie z Lubuskim Konserwatorem Zabytków;
20.06.2015r. - Zbąszynek, złożenie kwiatów na grobie Andrzeja Łeszyka oraz XIII
Memoriał im. Andrzeja Łeszyka;
22.06.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
02.04.2015r. - Zbąszynek-Kosieczyn, święto stanu kapłańskiego – przekazanie w
imieniu Rady Miejskiej życzeń proboszczom z terenu Gminy Zbąszynek;
07.04.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
09.04.2015r. - Rogoziniec, Zespół Szkół
Leśnych – VII Mistrzostwa Polski Szkół
Leśnych (otwarcie);
11.04.2015r. - Rogoziniec, Zespół Szkół
Leśnych – VII Mistrzostwa Polski Szkół
Leśnych (zakończenie i wyróżnienie zwycięzców); - Zbąszynek, ROD – zebranie
sprawozdawczo-wyborcze;
12.04.2015r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny – Koncert Grażyny Zielińskiej – artystki
Opery Wiedeńskiej;
14.04.2015r. - Zbąszynek, ZOK – spotkanie
Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
16.04.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
17-19.04.2015r. - Tarnowskie Góry, Kongres
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – wybór nowych władz;
19.04.2015r. - Świebodzin, akt wręczenia
sztandaru Świebodzińskiemu Związkowi
Kresowian;
21.04.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady Miejskiej; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
22.04.2015r. - Zbąszynek, ZOK – Jubileusz
15-lecia Współpracy Partnerskiej Zbąszynek – Peitz;
23.04.2015r. - Zbąszynek, złożenie życzeń

KALENDARIUM BURMISTRZA
wręczenie nagród w krzyżówkowym
konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika;
23.06.2015r. - Zbąszynek, Gimnazjum, spotkanie z rodzicami dzieci klas I;
24.06.2015r. - Zbąszynek, OSiR, Olimpiada
DDP; - Zbąszynek, Dom Kultury, Bal Gimnazjalny;
25.06.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej;
26.06.2015r. - Zbąszynek, udział w uroczystościach z okazji zakończeniu roku
szkolnego; - Dąbrówka Wlkp., złożenie
kwiatów na grobie Wincentego Mazura;
- Dąbrówka Wlkp., Turniej Skata im. Wincentego Mazura;
27.06.2015r. - Dąbrówka Wlkp., Biesiada
Nocy Świętojańskiej;
28.06.2015r. - Zbąszynek, przywitanie studentów ze Stryja, odbywających staż w
Gminie Zbąszynek;

imieninowych ks. J. Kordiakowi;
28.04.2015r. - Zbąszynek, Gimnazjum – III
Dyktando „Połam Pióro” pod patronatem
Rady Języka Polskiego w Warszawie;
29.04.2015r. - Gorzów Wlkp. – obchody
25-lecia Samorządu Terytorialnego Województwa Lubuskiego;
30.04.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
01.05.2015r. - Zbąszynek, OSiR – XIII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku;
02.05.2015r. - Chlastawa, Jeziorko Koźlarskie – Zawody Wędkarskie – otwarcie sezonu wędkarskiego;
03.05.2015r. - Holandia, Bedum – 70 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej;
06.05.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
07.05.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
08.05.2015r. - Dąbrówka Wlkp., „Noc w Bibliotece”;
10.05.2015r. - Chlastawa, Jeziorko Koźlarskie;- spotkanie z uczestnikami rajdu motorowo-samochodowego Regionu Kozła;
Zbąszynek – wybory prezydenckie;
12.05.2015r. - Zbąszynek park przy ZOK Jubileusz 25-lecia OPS w Zbąszynku;
13.05.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady Miejskiej;
14.05.2015r. - Zbąszyń, Filharmonia – koncert z okazji podsumowania projektu LGD
RK;
19.05.2015r. - Zbąszynek, OSP – spotkanie
z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim;
23.05.2015r. - Dąbrówka Wlkp., XIX Memoriał im. Bogdana Niemca; - Rogoziniec, Ogród Strzelecki - Turniej Strzelecki
o Godność Króla Zielonoświątkowego; Zbąszynek, przy parowozie – Koncert z
okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego;
26.05.2015r. - Chlastawa, oficjalne otwarcie obwodnicy Zbąszynka – II etapu i ronda im. Håkana Gustawa Erikssona;
27.05.2015r. - Święto Samorządu Terytorialnego, skierowanie życzeń do Gmin Regionu Kozła i Powiatu Świebodzińskiego
28.05.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku
– udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Zbąszynka z tytułu wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2014 rok; - Chlastawa, Karczma „Cykada” – obchody Jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego;
29.05.2015r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki
– Turniej Strzelecki z okazji Święta Samorządu Terytorialnego;
30.05.2015r. - Chlastawa, Jeziorko Koźlarskie – Gminne Zawody Strażackie OSP z
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terenu Gminy Zbąszynek, udział gości z
Lwówka Śląskiego oraz Peitz;
31.05.2015r. - Zbąszynek, Gminny Dzień
Dziecka; - Gołańcz, uroczystość ZKBS RP
Okręgu Poznańskiego;
01.06.2015r. - Rogoziniec, Dzień Dziecka,
spotkanie z uczniami z Zespołu Szkół Nr
2 w Zbąszyniu; - Zbąszynek, ZOK – Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku;
02.06.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski –
Jubileusz „Złotych Godów”; - Zbąszynek,
biuro Rady Miejskiej – dyżur;
07.06.2015r. - Poznań, Jubileusz 25-lecia
Reaktywacji najstarszego Bractwa w
Polsce, (udział władz samorządowych
wszystkich szczebli);
08.06.2015r. - Chlastawa, Willa Cztery
Pory Roku – otwarcie kina „Za Rogiem”,
spotkanie z Mają Komorowską;
11.06.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej w Zbąszynku – Konwent Rady Miejskiej; - Rogoziniec, spotkanie z członkami
Klubu Seniora „Pogodna Jesień” oraz gośćmi z Peitz;
12.06.2015r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki
– spotkanie z kierownictwem IKEA Industry;
13.06.2015r. - Rogoziniec, Festiwal Kultury
Leśnej – im. Eugeniusza Kruszelnickiego
w Rogozińcu; - Dąbrówka Wlkp. - XXII Dąbrowieckie Spotkania Folklorystyczne „U
Progu Lata”;
14.06.2015r. - Szamotuły, 85-lecie Okręgu
Szamotulskiego;
15.06.2015r. - Rogoziniec, sala wiejska – Komisja Porządku Publicznego i Praworządności. Temat: bezpieczeństwo i porządek
publiczny na terenie Gminy Zbąszynek;
16.06.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
17.06.2015r. - Zbąszynek, Biuro Rady Miejskiej – Komisja Gospodarki i Budżetu;
19.06.2015r. - Zbąszynek, spektakl w wykonaniu sprawnych inaczej „Grupa Stacja
Zbąszynek przy Lokomotywie”;
20.06.2015r. - Zbąszynek, OSiR – XIII Turniej
Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka; Niemcy, Bad Muskau, spotkanie ze strzelcami i
przedstawicielami samorządu;
21.06.2015r. - Kargowa, Święto Czekolady;
- Niedźwiedź w Gminie Lubrza, Międzynarodowe Zawody Drwali pod patronatem
Starosty Powiatu Świebodzińskiego;
25.06.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejskisesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
27.06.2015r. - Dąbrówka Wlkp., „Dąbrowiecka Noc Świętojańska”.
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Co niesie nowe prawo budowlane?
Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie od 28
czerwca 2015 r. znosi konieczność posiadania pozwolenia na budowę dla
niektórych typów budynków.
Wystarczy zgłoszenie budowy na
następujące obiekty:
• Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego.
• Obiektów gospodarczych wznoszonych na działce budowlanej towarzyszących zabudowie mieszkaniowej,
obejmuje wolnostojące
parterowe
budynki gospodarcze w tym garaże, altany (czyli obiekty nie będące
budynkami nie mające przegród pionowych- ścian, przydomowe ganki i
oranżerie zwane ogrodami zimowymi o pow. zabudowy do 35 m2, przy
czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch
na każde 500 m2 powierzchni działki.
• Budynki do rekreacji indywidualnej,
zalicza się do tej grupy budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o pow. zabudowy do 35 m2 przy
czym liczba obiektów na działce nie
może przekraczać jeden budynek na
każde 500 m2 powierzchni działki.
• Wiaty - są to budowle w postaci dachu wspartego na słupach o pow. zabudowy liczonej po obrysie dachu do
50 m2 na działce, na której znajduje się
budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe
przy czym łączna liczba tych wiat na
działce nie może przekraczać dwóch
na każde 1000 m2 pow. działki.
• Przydomowe baseny i oczka wodne,
zwiększono dopuszczalny limit powierzchni do 50 m2 (poprzednio było
do 30 m2).
• Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) o pojemności
do 10 m3.
• Budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na teren nieruchomości.
Na co należy zwrócić szczególną
uwagę
Budowa wolno stojącego domu jednorodzinnego oraz innego budynku, gdy
jego obszar oddziaływania mieści się
w całości na działce, na której został
zaprojektowany nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Co znaczy w tym przypadku obszar oddziaływania jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego, który zgodnie z warunkami technicznymi obiektów budowlanych powinien zachować parametry
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odległościowe i techniczne od granicy nieruchomości oraz inne uwarunkowania wynikające z rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie, dotyczy to:
- kwestii zacieniania przez projektowany budynek i dostępu światła słonecznego do budynków istniejących
na sąsiednich działkach;
- ochrony przeciwpożarowej, czyli odległości projektowanego budynku od
granicy działki i obiektów zlokalizowanych na sąsiednich działkach;
- odległość w zakresie usytuowania
takich elementów zagospodarowania terenu, jak studnie, przydomowe
oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na
gaz,
Co wymaga pozwolenia na budowę:
• budowa budynków jednorodzinnych
szeregowych i w zabudowie bliźniaczej,
• budowa wolno stojących budynków
jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie mieści się w całości
na działce stanowiącej teren inwestycji,
• budynków gospodarczych o pow.
zabudowy powyżej 35 m2,
• budowa całorocznych domów letniskowych bez względu na powierzchnię zabudowy lub domków letniskowych przeznaczonych do okresowego
wypoczynku o pow. zabudowy powyżej 35 m2,
• budowa wiaty o pow. zabudowy powyżej 50 m2,
• budowa basenów lub oczek wodnych poza terenem zabudowanej
działki, niezależnie od powierzchni,
• budowa przydomowych basenów
i oczek wodnych o pow. powyżej
50 m2,
• budowa budynków usługowych,
• budowa budynków wielorodzinnych,
• przebudowa w/w obiektów,
• remont lub przebudowa obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub
usytuowanych na obszarze wypisanym do rejestru zabytków,
Dwie procedury dla obiektów i robót budowlanych - co wystarczy
zgłosić, ale można też wystąpić o
pozwolenie na budowę:
• budowa, przebudowa, rozbudowa,
nadbudowa wolno stojących budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, których
obszar oddziaływania zmieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (obowiązkowo wymagany projekt budowlany),
• budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w
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tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów
zimowych) o pow. zabudowy do 35
m2, jeśli łączna liczba tych obiektów
na działce nie przekracza dwóch na
każde 500 m2 działki,
• budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki
przeznaczone do okresowego wypoczynku, o pow. zabudowy do 35 m2,
jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde
500 m2 działki,
• budowa wiat o pow. zabudowy do
50 m2, sytuowanych na działce, na
której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna liczba
tych wiat na działce nie przekracza
dwóch na każde 1000 m2 działki,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na
dobę,
• budowa szamb o pojemności do 10
m3,
• budowa kortów tenisowych, bieżni
służących rekreacji,
• budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz
zatok parkingowych na tych drogach,
• budowa tymczasowych obiektów
budowlanych, nie połączonych trwale
z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce
w terminie określonym w zgłoszeniu,
ale nie później niż przed upływem 120
dni od dnia rozpoczęcia określonego
w zgłoszeniu,
• budowa przydomowych basenów i
oczek wodnych o pow. do 50 m2,
• budowa instalacji zbiornikowych
na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych,
• przebudowa w/w obiektów,
• budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (gdy
nie są wykonywane w trybie art.
29 a Prawa Budowlanego),
• budowa ogrodzeń wyższych niż
2,20 m,
• docieplenie budynków o wysokości
powyżej 12 m, ale nie wyższych niż
25 m,
• budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
• remont obiektów wymagających pozwolenia na budowę.
Więcej również robót bez żadnych
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formalności:
Wśród obiektów i robót zwolnionych
z obowiązku uzyskania pozwolenia
na budowę są też takie, które nie
wymagają zgłoszenia, a więc nie
podlegają jakiejkolwiek weryfikacji
organów administracji architektoniczno - budowlanej, należą do nich:
• budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych
ogrodach działkowych o pow. zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5
m przy dachach stromych i do 4 m
przy dachach płaskich,
• budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk łącznie, chyba, że są sytuowane
w obszarze Natura 2000, wówczas
konieczne jest zgłoszenie;
• budowa pochylni przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych;
• budowa obiektów małej architektury na prywatnych działkach;
• budowa ogrodzeń o wysokości do
2,2 m;
• budowa obiektów przeznaczonych
do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz
ustawienie barakowozów używanych
przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych;
• wykonanie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;
• remont obiektów, których budowa
nie wymaga pozwolenia na budowę;
• docieplenie budynków o wysokości
do 12 m;
• utwardzenie powierzchni gruntu na
działkach budowlanych;
• wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych;
• instalowanie krat na obiektach budowlanych z wyjątkiem krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
• instalowanie urządzeń o wysokości
do 3 m, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
• montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy
elektrycznej do 40 kW oraz wolno
stojących kolektorów słonecznych.
Tańsza legalizacja samowoli budowlanej:
Uproszczenie procedur związanych z
przystąpieniem do budowy niektórych
mniej skomplikowanych obiektów
budowlanych, np. garaży, czyli rezygnacja z pozwolenia na budowę, poskutkowała także obniżeniem kar za
samowolę budowlaną w odniesieniu
do niektórych obiektów:

2500 zł - tyle wyniesie opłata legalizacyjna za wybudowanie bez
zgłoszenia:
• boiska, kortu tenisowego,
• miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk, ale
tylko położonych na obszarze Natura
2000,
• zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnej albo zatoki parkingowej na jednej z takich dróg,
• przydomowego basenu lub oczka
wodnego o pow. do 50 m2,
• ogrodzenia o wysokości powyżej
2,2 m,
• zainstalowanie urządzenia o wysokości powyżej 3 m na obiekcie budowlanym.
5000 zł - to opłata legalizacyjna za
samowolę polegającą na wybudowaniu bez zgłoszenia:
• wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego w tym garażu,
altany albo przydomowego ganku lub
oranżerii o pow. zabudowy do 35 m2,
• wolno stojącego parterowego domku letniskowego przeznaczonego do
okresowego wypoczynku o pow. zabudowy do 35 m2,
• przydomowej oczyszczalni ścieków
o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
• zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3,
• instalacji zbiornikowej na gaz płynny
z pojedynczym zbiornikiem o poj. 7m3,
przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym,

U w a g a !
Nie została zmieniona opłata legalizacyjna za budowę i przebudowę
budynku mieszkalnego, zarówno takiego, który wymaga pozwolenia na
budowę, jak też tego, który wystarczy zgłosić, opłata ta nadal wynosi
50 000 zł.
U ł a t w i e n i e
W nowym stanie prawnym Prawa
Budowlanego nie będzie się już załączać do projektu budowlanego domu
mieszkalnego jednorodzinnego zapewnienia dostawy mediów i warunków przyłączenia do sieci:
- wodno - kanalizacyjnej
- gazowej
- energetycznej
W zakresie zapewnienia i połączenia
działki z drogą gminną lub powiatową nie będzie wymagane uzgodnienie zjazdu. W wypadku działek
położonych przy drodze krajowej i
wojewódzkiej trzeba będzie przedstawić stosowne oświadczenie zarządcy
drogi o uzgodnieniu zjazdu.
Należy jednak pamiętać, że na etapie oddawania budynku do użytku
będzie weryfikowane, czy budynek
został podłączony do mediów i ma
dostęp do drogi publicznej, więc uzyskanie warunków przyłączenia oraz
zezwolenia na wybudowanie zjazdu
i tak nie ominie inwestora.

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
15 lipca 2015 roku
o godzinie 19:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
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Burmistrz Zbąszynka - „Zasłużony dla
Województwa Lubuskiego”
Sejmik Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 8 czerwca
2015 roku podjął uchwałę o przyznaniu honorowej odznaki „Zasłużony
dla Województwa Lubuskiego”
Burmistrzowi
Zbąszynka
Wiesławowi
Czyczerskiemu. Uroczyste
wręczenie
odznaczenia
miało miejsce w dniu 25
czerwca br. podczas sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku. Dekoracji dokonał
osobiście Przewodniczący Sejmiku Województwa
Lubuskiego Czesław Fiedorowicz.
W krótkim przemówieniu Przewodniczący Sejmiku wskazał na liczne
zasługi Burmistrza Zbąszynka na
rzecz rozwoju Gminy Zbąszynek i
Województwa Lubuskiego, m. in.
przez okres ponad dwóch dekad
pracy w samorządzie zrealizowano
i nadal realizuje się wiele ważnych
inwestycji o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Gazyfikacja, kanalizacja, wodociągi, drogi i

ulice, ścieżki rowerowe, obiekty kultury lokalnej i sportowo-rekreacyjne,
tereny zielone i miejsca pamięci wybudowana całość tworzy wizerunek dobrze funkcjonującej gminy
i stwarza coraz lepsze warunki do
życia. Budowa nowych zakładów
spowodowała
stworzenie
wielu
nowych miejsc pracy zarówno dla
mieszkańców Gminy Zbąszynek, jak
i dla mieszkańców Regionu. Wskaźnik bezrobocia jest jednym z najniż-

szych w województwie
lubuskim. Przyciągnięcie
strategicznego inwestora jakim jest firma IKEA
Industry
spowodowało
napływ szeregu innych
inwestorów, którzy akceptują „pozytywny klimat” występujący w naszej Gminie. Pan Wiesław
Czyczerski swoim osobistym
zaangażowaniem
przyczynił się do sukcesów Gminy Zbąszynek i
poprawy poziomu życia
jej mieszkańców. Sukces
gospodarczy Gminy Zbąszynek ma bezpośrednie przełożenie i pozytywny wpływ na rozwój
gospodarczy Województwa Lubuskiego. Jubileusz 25-lecia samorządu
terytorialnego jest doskonałą okazją
do uhonorowania ludzi od początku
związanych z jego „życiem codziennym” i przemianami. Rok 2015 jest
34 rokiem aktywności zawodowej
Wiesława Czyczerskiego i 21 rokiem
aktywności samorządowej.

Wyróżnienie Specjalne dla Szkoły
Podstawowej w Kosieczynie

W dniu 10 czerwca br. w
Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Kapituły XVI edycji Honorowego
Wyróżnienia „Olimp Lubuski”. W kategorii „osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne”, Wyróżnieniem
Specjalnym uhonorowana została
Szkoła Podstawowa w Kosieczynie.
Kapituła doceniła starania Szkoły w
zakresie rozwoju piłki siatkowej, po-
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przez organizację zajęć
sportowych dla całej
społeczności szkolnej
oraz chętnych z terenu
Gminy Zbąszynek. Uroczyste wręczenie Wyróżnienia miało miejsce w dniu 26 czerwca
br. podczas uroczystej
sesji Sejmiku Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze.
Ciężka praca młodych
sportowców przyniosła
efekty w postaci wielu
wygranych
turniejów
siatkarskich na terenie całej Polski. Dzięki osiągniętym
sukcesom w Szkole nastąpił wzrost
popularności tej dyscypliny sportu.
Osobą szczególnie zasłużoną jest
Pan Piotr Górawski – inicjator i trener, podziękowania należą się również Dyrektorowi Szkoły Panu Sławomirowi Matysikowi za otwartość
i przychylność, a także osobiste zaangażowanie w rozwój siatkówki.
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Aby zobrazować efekty pracy trenera i sportowców, warto wspomnieć
raz jeszcze o kilku największych
osiągnięciach Szkoły Podstawowej
w Kosieczynie: złoty, srebrny i brązowy medal Mistrzostw Polski Kinder+sport 2013 w kategorii „dwójki”,
brązowy medal w 2014 w kategorii
trójki, srebrny medal Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Finale krajowym
w 2014, wielokrotne zdobycie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
w mini piłce siatkowej w kategoriach dwójki, trójki i czwórki. Zdobycie
mistrzostwa
województwa
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w
unihokeju i udział w Mistrzostwach
Polski. Siatkarki zwyciężały w ogólnopolskich turniejach siatkarskich
w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie,
Złotowie, Kłodzku, Szlichtyngowej,
Pomiechówku, Wałczu, Nowej Soli,
Głogowie, Jarocinie, Środzie Wielkopolskiej, Błoniach, Grodzisku Mazowieckim, Kole, Połczynie Zdrój, Gubinie, Zabrzu…
Serdecznie gratulujemy.
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Projekt budżetu na 2016 rok
Burmistrz Zbąszynka informuje o rozpoczęciu prac związanych
z opracowywaniem projektu budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594) oraz
Uchwały Nr XLIX/45/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Zbąszynek, przypominamy
o możliwości składania wszelkich
wniosków oraz wskazówek do projektowanego budżetu na 2016 rok
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku (Zbąszynek 66-210, ul.
Rynek 1) w terminie do dnia 05 października 2015 roku.
Podstawą do opracowania projektu
uchwały budżetowej na 2016 rok,
oprócz materiałów planistycznych
będą również założenia do projektu ustawy budżetowej państwa oraz
uchwalona przez Radę Miejską w
Zbąszynku Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć.
Szacowane wielkości budżetowe
będą podparte wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi, podanymi przez Ministerstwo Finansów,
tj.: wzrostem PKB, średniorocznym
wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych, wzrostem przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz
planowanym wynagrodzeniem minimalnym dla pracownika od 01 stycznia 2016 roku.
Planowane na 2016 rok wydatki
będą kalkulowane w sposób celowy,

oszczędny i realny z uwzględnieniem
obligatoryjnych wymogów w tym
zakresie. Wydatki bieżące nie mogą
przekroczyć dochodów bieżących
(wymóg art. 242 ustawy o finansach
publicznych). Wskaźnik poziomu zadłużenia wg. art. 243 obowiązującej
ustawy o finansach publicznych.
Materiały planistyczne i wnioski do
projektu uchwały budżetowej opracowywane są w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
Zgodnie z cytowaną wyżej uchwałą
w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek, Skarbnik Gminy w oparciu o
przedłożone materiały planistyczne
i informacyjne, obliczone kwoty dochodów własnych Gminy oraz przedłożone przez właściwe organy informacje o wysokości planowanych
kwot subwencji, dotacji oraz udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i
wydatków do projektu budżetu.
Burmistrz na podstawie materiałów
planistycznych przygotowanych przez
Skarbnika Gminy opracowuje projekt
budżetu na rok następny wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 15 listopada każdego roku i wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada
Radzie Miejskiej w Zbąszynku oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Zielonej Górze.
Do projektu budżetu sporządza się
uzasadnienie zawierające w szczególności: ogólne omówienie dochodów, omówienie wydatków w szczegółowości do działu oraz omówienie
źródeł przychodów i planowanych do
spłat zobowiązań z lat poprzednich.

Aneta
Nawracała

Wraz z projektem budżetu, zgodnie
z wymogami ustawowymi przedkłada się: informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym
uwzględnieniem aktualnego stanu
zadłużenia oraz prognozę zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.
Przewodniczący Rady Miejskiej po
otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
oraz materiałami informacyjnymi
niezwłocznie przesyła go do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
Komisje Rady Miejskiej w terminie
21 dni od otrzymania projektu, lecz
nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, odbywają posiedzenia celem
wydania opinii o projekcie uchwały
budżetowej.
Komisje Rady Miejskiej proponujące
wprowadzenie nowego wydatku lub
zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązane są wskazać źródło jego sfinansowania.
Opinie Komisji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawia niezwłocznie Burmistrzowi, co
najmniej 14 dni przed planowanym
terminem sesji budżetowej.
Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy inicjatywa opracowania
zmian do projektu uchwały budżetowej.
Uchwałę budżetową należy podjąć
przed rozpoczęciem nowego roku
budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później
niż do 31 stycznia.

Bernadetta
Utrata

„Absolutorium” dla Burmistrza Zbąszynka
Ocena wykonania budżetu,
oraz związana z tym procedura absolutoryjna były przedmiotem majowych posiedzeń Rady. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa
roczne sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy wpłynęło do biura
Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2015
roku.
Komisja Rewizyjna oraz pozostałe
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Zbąszynku zaakceptowały przedłożone
sprawozdanie z wykonania budżetu
zarówno pod kątem poprawności rachunkowej, rzetelności jak
i
kompletności
przedstawionych
danych. Regionalna Izba Obrachun-

kowa w Zielonej Górze pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, wydając równocześnie pozytywną opinię na temat
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
W konsekwencji w dniu 28 maja br.
Rada Miejska w Zbąszynku podjęła
dwie najważniejsze z punktu widzenia samorządu uchwały tj. Uchwałę
Nr VIII/32/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 rok
oraz Uchwałę Nr VIII/33/2015 w spra-
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wie absolutorium. Jednogłośność
Rady Miejskiej w podejmowaniu tak
ważnych decyzji świadczy o dobrze
układającej się współpracy pomiędzy organem uchwałodawczym a
organem wykonawczym. To natomiast ma przełożenie na widoczny
rozwój naszej małej „Ojczyzny”.
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Barbara
Niemiec-Kromska

INFORMACJE

Nowości w USC c.d.
Od 1 września 2015 r. w
urzędach stanu cywilnego wszystkie zdarzenia będą rejestrowane już
tylko w centralnym rejestrze BUSC
(Baza Usług Stanu Cywilnego). Również odpisy aktów stanu cywilnego
będą wydawane tylko na nowych
drukach. Od 1 marca br. do końca
sierpnia urzędy mają możliwość korzystania ze starego systemu, nowego lub w formie mieszanej. We
wrześniu każdy kto złoży wniosek
o wydanie odpisu będzie musiał odczekać aż akt zostanie przeniesiony do centralnego rejestru. Oznacza
to, że znacznie wydłuży się czas
oczekiwania na dokumenty gdyż
proces przenoszenia aktów (migracji) do centralnego rejestru wymaga
jeszcze wiele usprawnień. System
działa, ale wciąż wolno i często dochodzi do usterek. Czas oczekiwania
w początkowej fazie pracy urzędów
wydłuży się, ale w dalszej perspektywie będzie już tylko lepiej. Zachęcam do zapoznania się z informacją
o sposobie pozyskania oraz rodzaju
wydawanych dokumentów.
Kto może uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
• osoba, której akt dotyczy oraz:
- małżonek,
- inna osoba z bliskiej rodziny:
wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład
dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
- przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
• osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów
prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu),
• sąd,
• prokurator,
• organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi
i przemawia za tym interes społeczny,
• organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji
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jego ustawowych zadań.
Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub
przez pełnomocnika.
Jakie są rodzaje odpisów
• odpisy skrócone: aktu urodzenia,
aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa,
aktu zgonu,
• wielojęzyczne odpisy skrócone:
aktu urodzenia, aktu małżeństwa,
aktu zgonu, wielojęzyczny odpis
skrócony aktu stanu cywilnego
może być Ci potrzebny, gdy będziesz
załatwiać sprawy za granicą. Nie
wymaga on tłumaczenia. Pamiętaj,
że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu.
Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.
• odpisy zupełne: aktu urodzenia,
aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu
zgonu osoby.
Pamiętaj, że odpis zupełny aktu
stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi
dokładne powtórzenie treści aktu
stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).
Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w
dwóch formach:
• papierowej,
• elektronicznej - czyli pliki elektroniczne, które są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym,
który
potwierdza
autentyczność
dokumentu. Jeśli składasz wniosek
o odpis w formie elektronicznej otrzymasz odpis na swoją skrzynkę
w ePUAP ( jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP).
Wielojęzyczne odpisy skrócone
możesz dostać tylko w postaci
papierowej.
Co musisz przygotować
• wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, który możesz otrzymać
np. w USC. We wniosku zaznacz, w
jaki sposób chcesz otrzymać odpis.
Masz następujące możliwości:
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- odebrać osobiście w USC - odpis w
postaci tradycyjnej (papierowy),
- dostać pocztą - odpis w formie
tradycyjnej (papierowy),
- dostać w formie elektronicznej na
swoją skrzynkę w ePUAP. Pamiętaj, że w formie elektronicznej nie
dostaniesz wielojęzycznego odpisu
skróconego,
• potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie,
które otrzymasz w kasie urzędu),
• dokument, który potwierdzi Twój
interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący
innej osoby,
• dokument tożsamości, do okazania.
Ile musisz zapłacić
• 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
• 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu
cywilnego.
Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie na
przykład w sprawach: ubezpieczeń
społecznych, zasiłków rodzinnych.
Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie
odpisu aktu stanu cywilnego określa
ustawa o opłacie skarbowej.
Gdzie możesz złożyć wniosek
W dowolnym USC.
Kiedy dostaniesz odpis aktu
• od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu
cywilnego,
Akty sporządzane są w rejestrze
od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach
przed tą datą, muszą być do niego
przeniesione. Dlatego też może to
zająć więcej czasu.
• w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w
którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w
formie papierowej, ale nie został on
jeszcze przeniesiony do rejestru,
• w ciągu 10 dni roboczych od dnia,
w którym złożysz wniosek - jeśli
złożysz go w USC, który nie ma aktu
w formie papierowej i nie został on
jeszcze przeniesiony do rejestru.
Kierownik USC może odmówić Ci
wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda Ci taką decyzję, masz
14 dni, aby się od niej odwołać do
wojewody, któremu podlega USC.
Odwołanie złóż za pośrednictwem
kierownika USC, który wydał decyzję.
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Świąteczny podarunek
dla Gminy Zbąszyń
Wielkanocnym
zwyczajem
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski odwiedził z życzeniami gospodarzy naszej partnerskiej Gminy
Zbąszyń, obdarowując sympatycznymi króliczkami.
Burmistrzowie
partnerskich
Gmin
Zbąszynka i Zbąszynia od 2 lat obdarowują się wzajemnie świątecznymi
prezentami. Jako pierwsza do Gminy Zbąszynek trafiła koza O-błędna,
która zamieszkała na wyspie Jeziorka Koźlarskiego, a w podziękowaniu
Gmina Zbąszyń została obdarowana
sympatycznym barankiem Buforkiem.
Podobnie jak Buforek, króliki zostaną
otoczone troskliwą opieką - zapewnił
zastępca Burmistrza Zbąszynia Marek
Orzechowski, po odebraniu skrzyni
wypełnionej „prezentami”.

VII Mistrzostwa Polski Szkół
w Umiejętnościach Leśnych
W dniach od 8 do 11 kwietnia
br. na prośbę Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu zorganizował VII
Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych. W mistrzostwach
wzięły wszystkie szkoły prowadzone
przez Ministra Środowiska. Jednym z
Patronów Honorowych Mistrzostw był
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. W zawodach wzięło udział 13
drużyn z całej Polski.
W czwartek 8 kwietnia, po oficjalnym otwarciu Mistrzostw odbyły się
4 konkurencje. Następnie w piątek 9
kwietnia w lasach Nadleśnictwa Babimost rozegrano konkurencję związaną ze ścinką drzew oraz bieg leśnika.
W sobotę ogłoszono oficjalne wyniki w poszczególnych konkurencjach,
wręczono puchary, medale, dyplomy
i upominki.
W ostatecznej klasyfikacji najlepsi
okazali się uczniowie Technikum Leśnego w Warcinie (woj. Pomorskie) i
to oni będą reprezentowali Polskę na
Mistrzostwach Europy w Estonii. ZSL
w Rogozińcu zajął 4 miejsce.
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Koncert w Kościele Parafialnym
w Zbąszynku
Z okazji Obchodów Roku Jana
Pawła II 12 kwietnia 2015 r. w Kościele
Parafialnym pw. Macierzyństwa NMP
w Zbąszynku odbył się koncert w
wykonaniu światowej sławy solistki
Opery Wiedeńskiej Grażyny Zielińskiej
– sopran, przy akompaniamencie Błażej Kociuban – skrzypce i Wojciech
Żdżarski – organy.
Podczas koncertu wykonane zostały
fragmenty z „Wielkiej Mszy Św. Jana
Pawła II“, która została skomponowana na cześć Ojca Świętego przez
austriackiego kompozytora Geralda
Spitznera w 2004 roku oraz fragmenty „Mszy ku Bożemu Miłosierdziu” pt.
„Św. Siostra Faustyna”.

Godzinny koncert połączył muzykę
organową, skrzypce i przepiękny so-

pran. Na zakończenie Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował znakomitemu trio za przepiękny koncert.

Spotkanie z mieszkańcami
14 kwietnia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się
cokwartalne spotkanie Burmistrza
Zbąszynka i Przewodniczącego Rady
Miejskiej z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył również w imieniu
Komendanta
Powiatowego
Policji
aspirant Łukasz Szymański - rzecznik
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prasowy KPP w Świebodzinie.
Tradycyjnie na wstępie, Burmistrz
Wiesław
Czyczerski
podsumował
pierwszy kwartał 2015 r., który mimo
trwającej zimy, był pracowity w całej
Gminie.
Omawiając temat planowanych prac
Burmistrz wspomniał o zakończeniu
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prac związanych z przygotowaniem
dokumentacji na remont sali wiejskiej
w Rogozińcu, plany związane z budową boiska sportowego i placu zabaw
w Kręcku, budową terenu rekreacyjno – sportowego w Kosieczynie, wybiciem studni na Jeziorku Koźlarskim.
W dalszej części spotkania Przewodniczący Jan Mazur podsumował pracę
Rady Miejskiej w I kwartale 2015 r.
Następnie głos zabrał asp. Łukasz
Szymański, który zapowiedział planowaną debatę na przełomie września i października br. w Zbąszynku z
Komendantem KPP w Świebodzinie,
której celem będzie zapoznanie się z
opinią społeczną dotyczącą działalności policji na terenie Gminy. W dalszej
części aspirant przedstawił dzielnicowych pełniących służbę na terenie
Miasta i Gminy, omówił zdarzenia,
które miały miejsce na terenie Gminy w minionych miesiącach, problemy
najczęściej zgłaszane przez mieszkańców, poinformował o wspólnej inicjatywie Burmistrza Zbąszynka i KPP
polegającej na wprowadzeniu patroli
rowerowych na terenie Zbąszynka w
najbliższych miesiącach oraz zaprosił
do bieżącego śledzenia informacji na
stronie internetowej KPP.
Na zakończenie pytania zadawali
mieszkańcy. Dotyczyły głownie bezpieczeństwa na terenie miasta, ruchu
pieszych, naprawy uszkodzonych nawierzchni oraz porządku na terenie
miasta.
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Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym rozstrzygnięty
Gospodarzem tegorocznych
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym rozegranych 17 kwietnia
br. była Szkoła Podstawowa w Kosieczynie.
Turniej przeprowadzono pod patronatem Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego oraz przy aktywnym
udziale insp. Straży Miejskiej w Zbąszynku Leszka Bochniaka, Dyrektora
SP w Kosieczynie Sławomira Matysika, policjantów KPP ze Świebodzina
oraz wychowawców i pracowników
oświaty.
W ramach turnieju rywalizowało ze
sobą 33 uczniów reprezentujących
Szkoły oraz Gimnazjum w Zbąszynku. W końcowej klasyfikacji najlepsza
okazała się reprezentacja uczniów z
SP Dąbrówka Wlkp., drugie miejsce
zajęli uczniowie SP z Kosieczyna, a
trzecie z SP Zbąszynek.
W indywidualnych zmaganiach wśród
uczniów szkół podstawowych najlepszy był Marcin Kociołek, a wśród
uczniów z gimnazjum Magdalena
Olejniczak. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego.
12 maja, w Świebodzinie odbył się

etap powiatowy konkursu, w którym
wystartowało 28 uczniów z 7 szkół
podstawowych oraz 15 uczniów z 5
szkół gimnazjalnych powiatu świebodzińskiego. W klasyfikacji drużynowej
szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. Najlepszymi wśród gimnazjalistów okazali się reprezentanci
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
ze Zbąszynka.
Uczniowie z Dąbrówki Wlkp.: Zuzanna Mania, Marcin Kociołek i Łukasz
Spychała wraz z opiekunem Panem
Edwardem Utratą, byli uczestnikami

XXXVIII Wojewódzkiego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego dla Szkół Podstawowych, który odbył się 30 maja br.
w Żaganiu.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp. zajęła III miejsce. Indywidualnie I miejsce zajął Marcin Kociołek. Marcin Kociołek zajął również
I miejsce w konkursie powiatowym
Bezpieczne Wakacje z Lupo.
Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz umiejętności zgodnej z przepisami jazdy na
rowerze!

25 lat Samorządu Terytorialnego
Województwa Lubuskiego
29 kwietnia br. na zaproszenie Wojewody Lubuskiego Katarzyny
Osos, samorządowcy z całego województwa spotkali się w auli Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotki Publicznej
w Gorzowie Wlkp. podczas konferencji „25 lat Samorządu Terytorialnego
Województwa Lubuskiego”.
Gospodarzem uroczystości było Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego na czele z Prezesem Wadimem
Tyszkiewiczem oraz Wiceprezesem
Jackiem Wójcickim.
Gminę Zbąszynek reprezentowali Burmistrz Wiesław Czyczerski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur.
Podczas konferencji Wojewoda podziękowała za skuteczne realizowanie idei samorządności przypominając, że bez samorządu nie byłoby
nowoczesnej Polski.
Spotkanie to było również doskonałą
okazją do uhonorowania zasłużonych

mieszkańców województwa lubuskiego. Burmistrz Wiesław Czyczerski od-
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znaczony został Złotym Medalem za
Długoletnią Służbę.
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Jubileusz 15-lecia współpracy partnerskiej
Zbąszynka i Peitz
22 kwietnia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury uroczyście
obchodzony był Jubileusz 15-lecia
współpracy partnerskiej pomiędzy
Zbąszynkiem i Peitz. Na zaproszenie
Burmistrza Wiesława Czyczerskiego
do Zbąszynka przyjechała delegacja
z niemieckiego Peitz. Akt partnerstwa pomiędzy Zbąszynkiem i Peitz
został podpisany 26 lutego 2000 r.
przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i ówczesnego
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Mazurka oraz ówczesnego Dyrektora Urzędu Peitz Guido Odendahl
i Przewodniczącego Komisji Urzędu
Lothar Kirsche.
Była to druga umowa, jaka połączyła Gminę Zbąszynek z partnerem
zagranicznym. Dotychczas w ramach
wzajemnej współpracy zorganizowano szereg imprez o charakterze
kulturalnym i sportowym.
Uroczystość w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury poprowadził Przewodni-
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czący Rady Miejskiej Jan Mazur.
W uroczystości udział wzięli m.in.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Dyrektor Urzędu Peitz Elvira Hölzner, Burmistrz partnerskiej
Gminy Zbąszyń Tomasz Kurasiński,
pracownicy Urzędu Miejskiego, radni, kierownicy gminnych jednostek,
dyrektorzy szkół, przedstawiciele
mediów, a także delegacje z gmin
partnerskich. Spotkanie rozpoczęto
od wystąpienia kapeli koźlarskiej z
Dąbrówki Wlkp. pod kierownictwem
Mistrza Jana Prządki.
Po przywitaniu gości, zaprezentowano film promocyjny Gminy
Zbąszynek, a następnie prezentację multimedialną dotyczącą 15 lat
współpracy między Zbąszynkiem i
Peitz. Jako pierwszy, przemówienie
wygłosił Burmistrz Wiesław Czyczerski. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Dyrektor Urzędu Peitz
Elivra Hölzner, były Dyrektor Guido
Odendahl oraz przedstawiciele za-
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przyjaźnionych miast partnerskich.
Kolejnym punktem spotkania było
podpisanie odnowienia aktu partnerstwa, w którym strony zadeklarowały chęć kontynuacji współpracy
partnerskiej w przyszłości.
Podczas spotkania miało miejsce
uroczyste przekazanie okolicznościowych wyróżnień, a wszyscy
uczestnicy otrzymali również specjalnie przygotowane na ten jubileusz pamiątki.
W części artystycznej uroczystości
wystąpiła uczennica Gimnazjum w
Zbąszynku Kamila Suwiczak oraz
zespół Drjewianki z Niemiec. Po uroczystym obiedzie zaproszeni goście
wzięli udział w zwiedzaniu lokalnych zabytków, a wieczór zakończył
się wspólną biesiadą.
Na zakończenie obchodów jubileuszu, 23 kwietnia br. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku odbyło się
krótkie spotkanie podsumowujące.
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W dniach od 20 do 24 kwietnia br. Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu gościł nauczycieli praktycznej nauki zawodu ze szkoły leśnej
zawodowej z Le Mont sur Lausanne
oraz pracowników lasu z kantonu
Valais ze Szwajcarii.
21 kwietnia goście spotkali się z
władzami Gminy Zbąszynek Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim i
Zastępcą Burmistrza Janem Makarewiczem. W ramach spotkania omówiono m.in. kwestie kontynuowania
współpracy między szkołami polegającej na wymianie doświadczeń
na zajęciach praktycznych, funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce. Duże zainteresowanie
gości budził podział administracyjny
naszego kraju.

70 rocznica przyjazdu Polaków
z Kresów Wschodnich
2 maja 2015 r. w Zbąszynku nastąpiło uroczyste odsłonięcie
Tablicy upamiętniającej 70 rocznicę
przyjazdu pierwszych transportów
wysiedlanych Polaków z Kresów
Wschodnich. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny,
odprawioną w Kościele Parafialnym
w Zbąszynku. Następnie zaproszeni goście zebrali się na 2 peronie
Dworca Kolejowego w Zbąszynku.
Po przywitaniu przez prowadzących

Władysława Kozaka - Przewodniczącego Świebodzińskiego Związku
Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn-Zbąszynek i Marię Dobry – sołtys Kosieczyna i odegraniu Hymnu
Narodowego, głos zabrali zaproszeni
goście. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Burmistrz Wiesław
Czyczerski,
Stanisława Wojtyna z
Kręcka i Józef Letki z Rogozińca, którzy przybyli pierwszym transportem
do Zbąszynka oraz Prezes Świebo-
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dzińskiego Związku Kresowian Mirosław Algierski.
Tydzień wcześniej, 25
kwietnia
otwarto wystawę fotograficzną dotyczącą Kresów Wschodnich przy
Lokomotywie w Zbąszynku. Inicjatorem powstania wystawy był Jan
Mikuła (Świebodziński Związek Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn
- Zbąszynek). Oficjalnego otwarcia
wystawy dokonał Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz.
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Spotkanie szkół partnerskich
programu „Comenius” w Zbąszynku
W dniach od 3
do 9 maja br. Szkoła
Podstawowa
Pomnik
Rodła
w
Dąbrówce
Wlkp. gościła delegację
koordynatorów, nauczycieli i dyrektorów szkół
partnerskich współpracujących w ramach programu Comenius. Projekt
Comenius pod nazwą
„Let’s build Bridges – Budujemy mosty” realizowany jest w od sierpnia
2013 do września 2015, a
wizyta
przedstawicieli
szkół z Niemiec, Węgier,

Turcji i Włoch była ostatnim spotkaniem podsumowującym, a zarazem
pierwszym w Polsce.
6 maja br. przedstawiciele szkół biorących udział w projekcie spotkali
się w Urzędzie Miejskim z Burmistrzem Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim. Burmistrz zaprezentował
gościom przede wszystkim zasady
funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce, zasady funkcjonowania i finansowania oświaty, w
tym w naszej Gminie. W ramach
spotkania zaproszeni goście podarowali Burmistrzowi tradycyjne upominki ze swoich krajów.

Wizyta w partnerskiej gminie Bedum
mnikiem ku czci poległych.
Podczas posiedzenia grupy
roboczej, w którym brały
udział delegacje z Bedum,
Peitz i Zbąszynka, zostały
podsumowane i omówione
wszystkie wspólne spotkania, które miały miejsce w
2014 roku.

W dniach 3-5 maja
delegacja ze Zbąszynka na
czele z Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem złożyła wizytę
w gminie Bedum w Holandii.
Dla upamiętnienia ofiar II
wojny światowej uczestnicy
spotkania przeszli w „marszu milczenia” ulicami Bedum
oraz złożyli kwiaty pod po-

Noc Muzeów w Dąbrówce Wlkp.
18 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Z
tej okazji również Szkoła Podstawowa Pomnik
Rodła
w
Dąbrówce
Wlkp. gdzie znajduje
się namiastka muzeum
w postaci Izby Pamięci,
była organizatorem wydarzenia 8 maja br. pod
nazwą „Noc Muzeów”.
Po przywitaniu przez
Burmistrza
Wiesława
Czyczerskiego, w ramach spotkania przed
zaproszonymi
gośćmi
zaprezentowała
się
grupa dziecięca Regionalnego Zespołu Pie-
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śni i Tańca im. Tomasza Spychały,
przedszkolaki z Dąbrówki Wlkp., kapela koźlarska pod kierownictwem
mistrza Jana Prządki.
W dalszej części wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej. W trakcie wieczoru goście mogli również
zwiedzać Izbę Pamięci, wystawę
fotograficzną Wojciecha Olejniczaka
pt. „Zapomniane twarze Powstania
Wielkopolskiego”, wysłuchać gawędy Zenona Matuszewskiego, prelekcji
Rafała Rzeszuto „Arsenał na Depocie”, piosenkarzy ze Studia Piosenki
ze Zbąszynka, a na zakończenie koncertu akordeonowego Krzysztofa
Klorka. W trakcie spotkania można
było przyjrzeć się lokalnym rękodziełom i skosztować potraw regionalnych.
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Piknik Wiosenny z okazji
Tygodnia Rodziny
12 maja 2015 r. w parku przy
Domu Kultury odbył się „Piknik wiosenny” zorganizowany z okazji Tygodnia Rodziny oraz 25-lecia działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku.
Imprezę poprowadziła Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kłos oraz Przewodnicząca Zarządu Zbąszyneckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Maria Jokiel. Piknik
rozpoczął się od występu dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku.
Następnie odbyły się konkurencje
sportowe. Z okazji 25-lecia Ośrodka
Pomocy Społecznej Burmistrz Wiesław Czyczerski wręczył pracownikom okolicznościowe statuetki w
podziękowaniu za
działalność na
rzecz osób potrzebujących pomocy.
Uroczystość
uświetniły
występy
grup wokalnych ze Zbąszyneckie-

go Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze
Świebodzina, oraz występ tanecz-

ny seniorów z grupy Pogodna Jesień ze Zbąszynka.

Wizyta Prezydenta Bronisława
Komorowskiego w Gminie Zbąszynek
19 maja br. Zbąszynek i Dąbrówkę Wlkp. odwiedził Prezydent
RP Bronisław Komorowski. To pierwszy Prezydent, który odwiedził naszą
Gminę. W spotkaniach na terenie naszej Gminy udział
wzięli
również
m.in.
Wojewoda
Lubuski Katarzyna
Osos,
Marszałek
Województwa Lubuskiego Elżbieta
Polak oraz Posłanka
Bożenna
Bukiewicz.
W
Zbąszynku
Prezydent spotkał
się ze strażakami
Ochotniczej Straży
Pożarnej w remizie przy ul. Bydgoskiej.
Kolejnym punktem
wizyty Prezydenta
Bronisława Komorowskiego
było
spotkanie z przedstawicielkami Koła
Gospodyń
Wiejskich z Dąbrówki
Wlkp. Prezydenta

przywitała tańcem grupa dziecięca
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
im. Tomasza Spychały, Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka” i kapela
koźlarska. Gospodynie z Dąbrówki

www.zbaszynek.pl

Wlkp. ugościły gości regionalnymi
potrawami. W późnych godzinach
popołudniowych Prezydent udał się
do Gorzowa Wlkp.
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Oficjalne otwarcie obwodnicy Zbąszynka
– etap II i ronda
Uchwałą Rady Miejskiej w
Zbąszynku z dnia 26 marca 2015
r. nadano rondu zlokalizowanemu
na trasie obwodnicy północnej

Zbąszynka przy Jeziorku Koźlarskim,
imię Håkana Gustawa Erikssona – jednego z twórców Spółki Swedwood Poland.

W uroczystości oficjalnego otwarcia obwodnicy udział wzięli m.in.
Wojewoda
Lubuski
Katarzyna
Osos, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, Dyrektor
Generalny Ikea Industry Zbąszynek
Wojciech Waligóra, Håkan Eriksson – Honorowy Obywatel Gminy
Zbąszynek. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski i
Håkan Eriksson. W dalszej części
dokonano symbolicznego otwarcia obwodnicy Zbąszynka poprzez
przecięcie symbolicznej wstęgi.
Następnie
wszyscy
zaproszeni
goście udali się na spotkanie w
firmie Ikea, gdzie Dyrektor Wojciech Waligóra, przedstawił krótką
prezentację na temat firmy, jej historię, ideę powstania zakładu na
terenie Gminy Zbąszynek. W dalszej części spotkania goście mieli
możliwość zwiedzenia zakładów
Ikea Industry Zbąszynek.

Zakończenie remontu budynku
przy ul. Kosieczyńskiej
27 maja br. członkowie zarządu spółki medycznej MC Zdrovita; Andrzej Galas i Dariusz Czarnecki
w obecności Burmistrza Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego,
Kierownika
RIT Urzędu Miejskiego Huberta Cichego,
Asystenta Burmistrza
ds. służby zdrowia
Krzysztofa Krzywaka,
Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej Danuty Kłos oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych
oficjalnie
udostępnili
wyremontowane pomieszczenia w
budynku
Centrum
Usług Medycznych i
Społecznych w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4, do użytku
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pacjentów.
Remont, który trwał od 16 marca br.
dotyczył przebudowy pracowni RTG i
poradni chirurgicznej, korytarza głów-

www.zbaszynek.pl

nego oraz zaplecza socjalnego. W
pozostałych gabinetach lekarskich
dokonano drobnych prac malarskich.
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25 - lecie samorządu terytorialnego
2015 to Rok Samorządności,
który objęty jest specjalnym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat temu, 8 marca
1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Tak
zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Właśnie obchodzimy jej
jubileusz.
Z tej okazji 28 maja br. w Chlastawie
spotkali się samorządowcy z Gminy
Zbąszynek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się radni Rady Miejskiej
w Zbąszynku wszystkich kadencji,
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski, księża
z parafii Gminy Zbąszynek, dyrektorzy
szkół, kierownicy jednostek samorządowych.

Życzenia dla samorządowców złożyli Burmistrz Zbąszynka i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur,
dziękując jednocześnie wszystkim

osobom za wspólną troskę i pracę
na rzecz rozwoju naszej „małej Ojczyzny”.

Zawody Strażackie w Gminie Zbąszynek
30 maja br. na terenie Jeziorka Koźlarskiego w Chlastawie odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawodników powitał Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Zawody składały się z dwóch części:
sztafety i ćwiczeń bojowych. W zawodach wzięły udział reprezentacje
jednostek OSP: Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn, Kręcko, Rogoziniec, Zbąszynek, jako goście wystąpiła drużyna z
ZSET Rakowice Wielkie gm. Lwówek
Śląski. Przebieg zmagań strażackich
oceniała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.
W trakcie podsumowania zmagań
strażackich upamiętniono 15 – lecie
współpracy między jednostkami strażackimi Peitz – Zbąszynek, poprzez
wręczenie dla przedstawicieli strażaków z Niemiec okolicznościowej tabliczki oraz pamiątek promocyjnych z
Gminy Zbąszynek. Podczas zawodów
odznaczono również wyróżniających
się strażaków ochotników. Uczestnicy
turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki i medale. Gospodarzami zawodów była jednostka OSP Zbąszynek.

Wyniki poszczególnych kategorii:
Grupa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców w wieku 12 –
16 lat:
I miejsce – OSP Rogoziniec;
II miejsce – OSP Dąbrówka Wlkp.;
III miejsce – OSP Kręcko.
Grupa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt w wieku 12
– 16 lat:
I miejsce – OSP Kosieczyn.
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Grupa „A” mężczyźni w wieki 16 – i
wyżej:
I miejsce –; ZSET Rakowice Wielkie
gm. Lwówek Śląski
II miejsce – OSP Zbąszynek;
III miejsce – OSP Kręcko;
IV miejsce – OSP Kosieczyn;
V miejsce – OSP Dąbrówka Wielkopolska 2;
VI miejsce – OSP Dąbrówka Wielkopolska 1.
Grupa „B” kobiet:
I miejsce – OSP Kręcko.
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Gminny Dzień Dziecka
31 maja br. na Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie miał miejsce
Gminny Dzień Dziecka. Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku, pod patronatem Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego. W ramach
święta zorganizowano piknik rodzinny połączony ze sportową rywalizacją.
Dla najmłodszych i rodziców przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji,
m.in. dmuchane zamki, basen z kolorowymi kulkami, kącik plastyczny,
malowanie twarzy, bańki mydlane,
ściankę wspinaczkową, kule wodne,
itp. Każdy z odwiedzających mógł
obejrzeć z bliska wóz strażacki i radiowóz policyjny. Dzięki słonecznej
pogodzie i wielu atrakcjom frekwencja dopisała.

Olimpiada Sportowa Szkół Partnerskich
Kosieczyn - Jänschwalde

W dniu 1 czerwca br. Szkoła Podstawowa w Kosieczynie była organizatorem III Olimpiady Sportowej Szkół
Partnerskich Kosieczyn- Jänschwalde. Do szkoły w Kosieczynie przyjechała 80-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z
Niemiec.
Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski życząc wszystkim uczestnikom rywalizacji fair play i wspaniałej zabawy. W organizację imprezy włączyły się Komendy Policji ze Świebodzina i Gorzowa
Wlkp. oraz Straż Pożarna i Straż Ochrony Kolei, które w tym
dniu pilotowały ogólnopolską akcję Pat - Profilaktyka a ty.
Policjanci zorganizowali wystawę sprzętu, pokazy obezwładniania oraz pobierania odcisków palców. Tego dnia odbyło
się również oficjalne przekazanie rowerów dla policjantów
patrolujących ulice Zbąszynka.
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Dąbrowiecka Noc Świętojańska
27 czerwca br. odbyła się
tradycyjna już Dąbrowiecka Noc
Świętojańska, zorganizowana przez
Sołtysa wsi Piotra Kociołka i Radę
Sołecką. Impreza odbywała się pod
patronatem Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego.
Za dekorację sceny, nagłośnienie i
gwiazdę wieczoru odpowiadał Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
W pierwszej kolejności na scenie
zaprezentowały się zespoły śpiewacze: Dąbrowszczanka, Akademia
(ZUTW), Osoria Szczaniec, chór z
Drewitz, Obrzanie z Trzciela, Wiwat
z Podmokli Małych oraz Kargowiacy.
Podczas występu zespołu śpiewaczego Dąbrowszczanka, wręczono
tytuł Człowieka Roku 2014 w dziedzinie Kultury dla Pani Ewy Kubickiej
(Kierownik Zespołu Dąbrowszczanka,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp., społecznik). Wyróż-

nienie przyznała Fundacja Spieszmy
Się. Nagrodę wręczył Burmistrz Wiesław Czyczerski.
W dalszej części imprezy rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy
wianek. Wystąpił kabaret Dąbrowieckie Klakoty. O godzinie 21:00 na sce-

Agnieszka
Ratyńska

nie pojawiła się gwiazda wieczoru
Damian Holecki. Kolejnym punktem
wieczoru był korowód i puszczanie
wianków. Po pokazie sztucznych
ogni, odbyła się zabawa taneczna z
zespołem Kumpelsi.

Jubileusz Złotych Godów
2 czerwca br. odbyła się zorganizowana przez Urząd Stanu Cywilnego
w Zbąszynku uroczystość wręczenia
Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ustanowiony ustawą z dnia
17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50
lat w jednym związku małżeńskim.

Pary Małżeńskie, które przeżyły
wspólnie 50 lat zostały odznaczone przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dekoracji dokonał Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski.
Gratulacje i serdeczne życzenia Jubilatom złożyli również Przewodniczący
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Rady Miejskiej Jan Mazur oraz Kierownik USC Barbara Niemiec-Kromska.
Dostojnymi Jubilatami byli Państwo:
Ewa i Jerzy Antkiewiczowie, Genowefa i Józef Badeńscy, Lucyna i Jan
Bubernakowie, Alisa i Stefan Górni.
Medal został również przyznany
Państwu Zofii i Henrykowi Cieślik.
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wydarzenia

Jubileuszowe spotkanie seniorów		
11 czerwca br. na zaproszenie Klubu Seniora „Pogodna Jesień”
do Zbąszynka przyjechała grupa seniorów z miasta partnerskiego Peitz.
Było to już 10 jubileuszowe spotkanie seniorów w ramach polsko-niemieckiej współpracy miast partnerskich trwającej od 2000 roku.
Seniorzy spotkali się na Jeziorku
Koźlarskim, następnie udali się na
wspólny obiad i strzelanie w ogrodzie strzeleckim Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rogozińcu.
Na spotkaniu obecny był również
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który wręczył gościom okolicznościowe upominki, podkreślając znaczenie, jakie ma współpraca
seniorów we wzajemnych relacjach
miast partnerskich.

XXII Dąbrowieckie Spotkania
Folklorystyczne „U Progu Lata”
13 czerwca br. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej było organizatorem XXII Dąbrowieckich Spotkań Folklorystycznych
„U Progu Lata”. W programie nie
zabrakło spotkań z zespołami, dla
których ważna jest kultura i tradycja
folklorystyczna.
Tradycyjnie spotkania rozpoczęto od
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy
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na grobie śp. Tomasza Spychały,
wieloletniego kierownika Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z Dąbrówki Wlkp.
Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz z gospodarzem wsi
sołtysem Piotrem Kociołkiem. Prowadzącym był Pan Jerzy Skrzypczak z kapeli „Kotkowiacy”.
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Jako pierwszy na scenie pojawił się
Zespół Tańca Ludowego „Przyprostyńskie Koziołki” z Przyprostyni. Następnie wystąpił zespół gospodarzy
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im.
Tomasza Spychały - grupa dziecięca
i dorosła.
W dalszej części na scenie pojawiły
się zespoły: Zespół Tańca Ludowego
„Kłębowo” z Kłębowa, Zespół Śpiewaczy
„Dąbrowszczanka” z Dąbrówki
Wlkp., Zespół Tańca
Ludowego
„Wesele
Przyprostyńskie”
z
Przyprostyni, Zespół
Tańca Ludowego Cybinka z Grodziska,
grupa dziecięca z
klasy instrumentów
ludowych z Dąbrówki Wlkp.
W trakcie imprezy
rozstrzygnięto również konkurs Gwary
oraz dwukrotnie wystąpił kabaret Klakoty. Gwiazdą wieczoru
była grupa taneczna
ZAINA’S MOMENTS z
Zielonej Góry, a na
zakończenie
części
artystycznej wystąpiła Grupa ognia z Bukowca.
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Budowa ronda w Zbąszynku
Zaczynamy odczuwać uciążliwości związane
z budową ronda w Zbąszynku. Obecnie wyłączony z
ruchu jest plac przed dworcem PKP i odcinek ul. PCK.
Przejazd ul. Wojska Polskiego, Kosieczyńską i Chrobrego odbywa się dość płynnie.
Wykonawca w miarę możliwości tak prowadzi prace,
by zminimalizować utrudnienia w ruchu. Obecnie
wykonano część robót rozbiórkowych i trwa usuwanie
kolizji z urządzeniami obcymi. Ustawiono krawężnik
wewnętrznego
pierścienia
ronda, wykonano odcinek kanalizacji
deszczowej w ul. PCK, układane są
kable oświetlenia ulicznego. Leżąca
na placu po byłym CPN rozbiórkowa

kostka granitowa zostanie ponownie
wykorzystana przy rozbudowie ronda. Będzie nią wybrukowany między
innymi pierścień najazdowy ronda i
zatoki autobusowe. Część materia-

łu jest zdeponowana na
parkingu dla TiR –ów przy
ul. PCK (okolice Targedu).
Z czasem, po przygotowaniu większego frontu
robót, wykonawca wprowadzi na budowę kolejne
brygady robocze. Kolejnym etapem prac będzie
zamknięcie placu od strony ul. Chrobrego, ale to
będzie możliwe dopiero
po udostępnieniu przejazdu ulicą PCK i placem
przed dworcem. Zakończenie robót planowane
jest na 30 listopada br.
Schematy wprowadzonego oznakowania robót na czas przebudowy skrzyżowania są dostępne
na stronie: www.zbaszynek.pl

Wieś Kosieczyn w projekcie sieci
najciekawszych wsi w Polsce
Powstanie koncepcji utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w
Polsce
zostało zainicjowane pod
kierunkiem Wojewody Opolskiego
Ryszarda Wilczyńskiego i podpisaną
przez Burmistrza Wiesława Czyczerskiego deklaracją uczestnictwa.
Sieć Najciekawszych Wsi, podobnie
jak w przypadku projektu sieci wsi
francuskich ma się stać w Polsce
markowym produktem turystycznym
i sposobem na zachowanie najciekawszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz
form życia mieszkańców wsi. Projekt
Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce
objął 50 miejscowości i jest finansowany przez FAPA (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa). Jest to
fundacja, której celem jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Wsie pretendujące do uczestnictwa
w Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce,
muszą posiadać odpowiednie walory,
przede wszystkim zasób przestrzennej atrakcyjności wyróżniającym się
pozytywnym wizerunkiem miejscowości. Wartość taką podnoszą zabytki architektury, zachowana dawna zabudowa zagrodowa, typ zieleni
wewnątrz miejscowości (parki, aleje
drzew) oraz powiązania wnętrza wsi
z otaczającym krajobrazem. Wyróż-

nikiem wsi ma być JAKOŚĆ - WIZERUNEK - ROZWÓJ. Posiadanie przez
wieś walorów poznawczych jest
przepustką do bycia w Sieci Najciekawszych Wsi i będą one identyfikować wieś w sieci.
W Gminie Zbąszynek, do udziału w
projekcie został wskazany Kosieczyn, który posiada zachowany i
czytelny historycznie układ urbanistyczny oraz posiada zabytki wpisane do rejestru zabytków: zespół
dworski oraz drewniany kościół z
przełomu XIII i XIV wieku. Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce to szansa na ożywienie wsi dla poprawy
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i wyeksponowania swych walorów
wykorzystując mechanizmy rewitalizacji, zasoby dziedzictwa kulturowego, wartości krajobrazu, architektury
oraz ładu przestrzennego.
9 czerwca 2015r. na Górze św. Anny
miała miejsce konferencja podsumowująca projekt FAPA „Tworzenie
Sieci Najciekawszych Wsi” w Polsce.
Podczas konferencji podsumowano
wyniki pracy ekspertów. Na chwilę
obecną Kosieczyn uzyskał 38,25 pkt.
i zakwalifikował się do drugiego etapu projektu. Rozstrzygnięcie projektu
zaplanowane jest na rok 2016.
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Zakończenie remontu
w pomieszczeniach CUMiS
27 maja br. członkowie zarządu spółki medycznej MC Zdrovita
w obecności Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego, Asystenta Burmistrza ds. służby zdrowia

Krzysztofa Krzywaka, Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej Danuty
Kłos oraz przedstawicieli organizacji
pozarządowych oficjalnie udostępnili wyremontowane pomieszczenia

w budynku Centrum Usług Medycznych i Społecznych w Zbąszynku
przy ul. Kosieczyńskiej 4, do użytku
pacjentów. Remont, który trwał od
16 marca br. dotyczył przebudowy
pracowni RTG i poradni chirurgicznej,
korytarza głównego oraz zaplecza
socjalnego. W pozostałych gabinetach lekarskich dokonano drobnych
prac malarskich. MC Zdrovita prowadzi w Zbąszynku 11 poradni specjalistycznych w formie ambulatoryjnej.
Remont wpłynie więc na komfort pracy personelu medycznego
i sprawniejszą obsługę pacjentów.
Pacjenci powinni być zadowoleni,
tym bardziej, że firma zainwestowała w sam aparat RTG, co poprawi
jakość wykonywanych zdjęć. Warto
podkreślić, że poradnia chirurgiczna rocznie realizuje ok. 3000 porad,
natomiast pracownia RTG. ok. 4000.
Remont kosztował ponad 240 000,00
zł, z tego 150 000,00 zł finansowała
Gmina Zbąszynek. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo Budowlanym TOMALA-BUD Patryk Tomala z
Nowego Tomyśla.

Remont kotłowni w Szkole
Podstawowej w Zbąszynku
W czasie wakacji zostanie
przeprowadzony gruntowny remont
kotłowni szkolnej, który został podyktowany koniecznością wymiany
starych, zużytych kotłów grzewczych.
Zakres remontu obejmuje: wymianę
istniejącego, trójczłonowego kotła
gazowego wraz z wymiennikiem
podgrzewu c.w.u. i automatyką, wymianę instalacji technologicznej kotłowni (rurociągi, pompy obiegowe,
urządzenia i armatura pomocnicza)
wraz z uporządkowaniem instalacji
w zakresie wydzielenia niezależnych
obiegów grzewczych, modernizację
wewnętrznej instalacji gazowej, wymianę układu odprowadzania spalin,
prace uzupełniające sanitarno-budowlane, dostosowujące pomieszczenie kotłowni do pełnionej funkcji
oraz ogólny remont pomieszczenia
w zakresie pokrycia ścian i posadzki
kotłowni. Z uwagi na pozostawienie
w stanie istniejącym wewnętrznych
instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w przedmiotowym
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obiekcie, nie planuje się zmiany parametrów kotłowni w zakresie wydajności i poboru gazu. Obecnie jest
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prowadzony przetarg na planowane
prace. Szacuje się, że koszt remontu
wyniesie ok. 200 tys. zł.
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Projekt – kompleks sportowo
rekreacyjny w Kręcku
Powstał projekt budowy kompleksu sportowo
– rekreacyjnego w Kręcku.
Opracowanie zakłada budowę obiektu składającego się
z dwóch boisk sportowych,
placu zabaw dla dzieci i infrastruktury
towarzyszącej.
Projektowane elementy kompleksu sportowo – rekreacyjnego znajdą się od strony
zachodniej w nawiązaniu do
przylegającego
cmentarza.
Na pozostałej części działek
przeznaczonych pod zabudowę zostanie rozgarnięty
nadmiar ziemi pochodzący
z wykopów, zaś na granicy posadzona zostanie zieleń. Na terenie
kompleksu zaprojektowano: boisko
sportowe do gry w piłkę nożną o
nawierzchni z trawy syntetycznej,
boisko sportowe, wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej, do gry
w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa. Plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej, wyposażony

będzie w zestawy zabawowe. Infrastruktura towarzysząca, chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej,
parking o nawierzchni z kostki betonowej dla samochodów osobowych
z wydzielonym miejscem dla osób
niepełnosprawnych. Całość będzie
ogrodzona i wyposażona w elementy małej architektury, takie jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablicę

informacyjną, stojak dla rowerów a
także oświetlenie typu parkowego.
Po granicy działek zaprojektowano
pas szerokości 1,5 m jako naturalną
barierę, który będzie obsadzony tujami i zasypany korą sosnową. Wzdłuż
ogrodzenia cmentarza zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 m.

Utwardzenie drogi gospodarczej
WARSZAWSKA - WĄSKA
W czerwcu
br. zakończone zostały roboty drogowe
na odcinku drogi gospodarczej pomiędzy
ulicami Warszawską
i Wąską w Zbąszynku. Remont tej drogi
był kontynuacją zadania z roku ubiegłego tj. odcinka drogi pomiędzy ulicami:
Klubową i Wąską.
Przebudowane oba
odcinki drogi gospodarczej w znacznym
stopniu
poprawiły
bezpieczeństwo ru-

Stanisław
Jakimczuk

chu drogowego dla wszystkich
użytkowników tej drogi. Drogę
wyremontowano ze względu na
duże zainteresowanie kupnem
działek garażowych w tej części miasta. Niestety w dalszym
ciągu mieszkańcy składują na
działkach jeszcze niezagospodarowanych różnego rodzaju
odpady, co znacznie pogarsza
wygląd estetyczny i stan sanitarny tej okolicy. Wykonawcą
utwardzenia był Zakład Produkcyjno Usługowy Sp. z o.o. Zbąszyń. Koszt robót 61,5 tys. zł.

Koncepcja ścieżek rowerowych w kierunku Szczańca i Świebodzina
Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na budowę ścieżek rowerowych. Mieszkańcy naszej Gminy
coraz częściej wolą spędzać wolny
czas w sposób czynny, dbając o
swoją kondycję i zdrowie. Wybudowane dotychczas ścieżki rowerowe
są wykorzystywane nie tylko przez
rowerzystów, ale również biegaczy,

spacerowiczów, rolkarzy i innych
zwolenników czynnego i zdrowego wypoczynku. Idąc naprzeciw
zapotrzebowaniom,
postanowiono
wspólnie z kolejnymi gminami tj.
Szczańcem i Świebodzinem przystąpić do opracowania koncepcji budowy kolejnych odcinków ścieżek
rowerowych łączących te Gminy. W

www.zbaszynek.pl

tej sprawie Rada Miejska podjęła
uchwałę upoważniającą Burmistrza
do podjęcia dalszych działań w
tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta przyczyni się do
jeszcze większego zainteresowania
czynnym wypoczynkiem naszego
społeczeństwa.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
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INFORMACJE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
USŁUG KOMUNALNYCH
Od początku 2015 roku znacząco wzrosła liczba osób
przyłączających się do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogoziniec
i Dąbrówka Wlkp. Większa część
mieszkańców
tych
miejscowości
stanęła na wysokości zadania i wykonała podłączenie do kanalizacji,
pozostali są w trakcie wykonywania
prac związanych z przyłączem lub
deklarują podłączenie się do kanalizacji sanitarnej w najbliższym czasie. Pamiętajmy, że podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji
sanitarnej, pozbywamy się nie tylko
problemu odprowadzania ścieków z
nieruchomości, ale także znacznie
przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Dzięki podłączeniu do kanalizacji sanitarnej uzyskujemy niższe koszty odprowadzania
ścieków oraz bardziej komfortowe
życie mieszkańców poprzez likwidację szamba. Wszystkim tym, którzy
nie wykonali jeszcze podłączenia
do kanalizacji przypominamy, że
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na własny koszt a
nie jak wiele osób myśli na koszt
Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku lub Gminy Zbąszynek! Gmina jako inwestor
wykonywała główną sieć kanalizacji
sanitarnej, doprowadzając do granicy
każdej posesji studzienkę, do której
właściciel posesji podłącza się we własnym
zakresie. Duża część
mieszkańców już podłączonych
zapomina
również o odbiorze i
dostarczaniu wymaganych dokumentów do
„SZUK” w Zbąszynku
po wykonaniu przyłącza
kanalizacyjnego!
Wszystkich tych, którzy nie odebrali protokołów z odbioru technicznego
przyłącza
kanalizacyjnego
lub
nie dostarczyli innych
niezbędnych
dokumentów
zapraszamy
do siedziby Samorządowego Zakładu Usług
Komunalnych w Zbąszynku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
W miesiącu maju rozpoczęły się prace przy
odnawianiu
elewacji
budynku Samorządo-
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wego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku. Ściany budynku zostały wyrównane oraz pokryte nową
elewacją. Obecnie trwają prace wykończeniowe, a zakończenie całej
inwestycji przewiduje się do połowy
miesiąca lipca br.
I półrocze 2015 roku za
nami. Zbliża się kolejny
termin
opłat za III kwartał -opłaty wnosimy do 31 lipca.
Mimo, że nadchodzą wakacje nie jesteśmy zwolnieni z opłat. Każdy z
nas złożył deklarację i według tych
obliczeń powinien uiszczać opłaty w
wyznaczonych terminach. Tych, którzy nie wywiązują się z obowiązku
„ściga’’ komornik, a także powiadamiany jest zakład pracy, który ściąga należność z wynagrodzenia. Tak
więc, aby uniknąć niepotrzebnych
kosztów, płaćmy regularnie!
Każda zmiana ilości osób na danej
nieruchomości powinna być zmianą deklaracji. W przypadku, gdy ta
ilość ulega zmniejszeniu, składamy
oświadczenie o odpowiedzialności
karnej przewidzianej w art. 233§1 i
§2 ustawy z dn. 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego. Prawidłowość złożonych oświadczeń w tym zakresie
będzie podlegała kontroli.
W miesiącach letnich (od lipca do
września) odpady biodegradowalne

www.zbaszynek.pl

i z tworzyw sztucznych są odbierane co dwa tygodnie. Jeśli potrzebujemy większej ilości worków do
segregacji, wystarczy zgłosić się do
Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych i pobrać
nieodpłatnie
potrzebną ilość.
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku informuje, że
od dnia 1 czerwca 2015 r. funkcjonują
nowe adresy e-mailowe. W związku z powyższym stany wodomierzy można podawać telefoniczne
na nr 68 384 94 25 oraz na adres:
- woda@zbaszynek.pl,
- czynsze@zbaszynek.pl.
Nadal funkcjonuje adres:
- szuk@zbaszynek.pl.
Ważne sprawy można kierować na
e-mail:
- kierownikszuk@zbaszynek.pl.
Sprawy związane z odpadami prosimy przesyłać na adres:
- gospodarkaodpadami@zbaszynek.pl.
Jeżeli są Państwo zainteresowani
otrzymywaniem faktur za zużytą
wodę i odprowadzane ścieki drogą
e-mailową prosimy przesyłać takie
informacje jak: adres mailowy oraz
swoje dane na adres:
- woda@zbaszynek.pl.
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Zakończenie dwóch projektów
Jak czas szybko upływa zdajemy sobie sprawę w momencie zakończenia jakiegoś etapu życia. Tak samo
jest z zakończeniem kolejnego roku
szkolnego.
W szkołach prowadzonych przez Gminę
Zbąszynek uroczystościom zakończenia
roku szkolnego towarzyszyły apele, krótkie występy artystyczne oraz wręczanie
nagród. Były podziękowania dla nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców za
wspólny trud poniesiony na edukację i
wychowanie dzieci i młodzieży.
Uczniowie żegnają szkołę na okres wakacji po ciężkiej, wytrwałej pracy. Wielu
uczniów wykazało się ogromnym zaangażowaniem, a otrzymane świadectwa i
nagrody są tego dowodem.
Z okazji zakończenia roku szkolnego
2014/2015 Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, jak corocznie ufundował finansowe stypendia dla najlepszych
absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Gminę. W tym roku stypendia otrzymali:
Małgorzata Graczyk – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku, Jakub Fabrowski absolwent Technikum Informatycznego w Zbąszynku
(zakończenie roku dla nich odbyło się
w kwietniu), Rafał Matula absolwent
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zbąszynku. W Gimnazjum w Zbąszynku
najlepsze wyniki na świadectwie otrzymał Daniel Kański. Absolwentom szkół,
którzy posiadali conajmniej bardzo dobre zachowanie oraz zapisali na swoim
koncie wysokie osiągnięcia w zakresie
konkursów przedmiotowych lub posiadają wysokie osiągnięcia sportowe
przyznano wyróżnienia książkowe w
postaci pięknych albumów. Wręczenia
nagród dokonał Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski w Szkole Podstawowej w Zbąszynku, a Jan Makarewicz
– Zastępca Burmistrza w Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i
pracownikom szkoły złożono życzenia,
aby nadchodzący czas wakacji minął
w miłej i spokojnej atmosferze. Życząc
pięknej pogody, wspaniałych przygód i
szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dane o ilości oddziałów i dzieci w szkołach
na przestrzeni lat 2012 – 2015 w Gminie Zbąszynek

nością in„Wyprawka
Szkoła
Ilość
Ilość
Ilość
oddziałów/
oddziałów/
oddziałów/
telektuszkolna” na
dzieci
dzieci
dzieci
alną
w
rok szkolny
2012/2013
2013/2014
2014/2015
stopniu
2015/2016
SP Zbąszynek
14/314
15/322
16/343
lekkim,
z
w sprawie
niepełnop o m o c y
SP Dąbrówka Wlkp.
6/88
6/95
6/94
s p ra w n o uczniom
SP Kosieczyn
6/81
6/75
6/87
ścią intew zakupie
Gimnazjum
13/282
12/249
12/239
l e kt u a l n ą
podręczniZST Zbąszynek
15/380
13/322
14/351
w stopniu
ków gdzie
Razem
52 /1145
52/1063
53/1114
umiarkodochód na
w a n y m
osobę
w
lub znaczrodzinie nie
nym; z niepełnosprawnością ruchoprzekracza 574 zł.
Pomoc zostanie skierowana do wą, w tym z afazją; z autyzmem, w
tym z zespołem Aspergera; z nietrzech grup uczniów:
sprzężonymi,
1. najmłodszych uczestników edu- pełnosprawnościami
kacji szkolnej – uczniów klas trze- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
cich szkoły podstawowej;
2. uczniów, którzy kontynuują wymieniona wyżej. Tym samym pronaukę według nowej podstawy gram będzie obejmować wszystkich
programowej na poziomie klasy uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla
czwartej technikum;
3. uczniów niepełnosprawnych: których podręczniki zapewniono w
słabowidzących;
niesłyszących; odrębnym trybie.
słabosłyszących; z niepełnospraw-

A od nowego roku szkolnego do
pierwszych klas przyjdą już sześciolatkowie, co spowodowało, że będą dwa
oddziały więcej pierwszoklasistów, jak
w zał. tabeli.
W dalszym ciągu będzie realizowana
reforma oświatowa dotycząca darmowych podręczników. Od 1 września darmowe podręczniki otrzymają uczniowie
klas I, II i IV szkół podstawowych oraz
klas I gimnazjum.
Został uruchomiony program
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szkoła podstawowa w zbąszynku

Jubileusz Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku
Dzień Dziecka w tym roku
zaakcentowaliśmy szczególnie, obchodami 70-lecia naszej szkoły. Z tej
okazji uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców uczestniczyli we
Mszy św. Mottem popołudniowego,
wspomnieniowego spotkania było
„Powrócisz tutaj po latach, bo tutaj
się powraca. Bo tutaj tak pięknie
się splata nauka, zabawa i praca”.
W Domu Kultury odbyła się uroczystość okolicznościowa z udziałem
zaproszonych gości, a byli nimi m.in
pierwsi absolwenci naszej szkoły, dyrektorzy zarządzający szkołą,
władze Zbąszynka oraz Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, który
wręczył szkole Honorową Odznakę
za „Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Dyrektor przedstawiła
historię szkoły podkreślając znaczącą rolę dyrektorów, nauczycieli
oraz rodziców oraz to, że zaszczytne imię szkoły symbolizuje walkę o
niepodległość, polskość, nieprzemijalne wartości. Szkoła to przecież
nie tylko miejsce edukacji młodego
człowieka, ale także bardzo ważny
moment kształtowania osobowości.
Tutaj realizują się zainteresowania,
rozwijają zdolności i talent. Uczestnictwo w zawodach sportowych,
konkursach, turniejach, imprezach
kulturalnych ukazuje bogactwo codziennego życia szkolnego. Po części
oficjalnej odbył się program liryczny,
który był wędrówką wspomnieniową. Nie zabrakło różnorodnych popisów dzieci, absolwentów, rodziców
oraz nauczycieli.
Podsumowanie sukcesów
sportowych SP Zbąszynek
Rok szkolny 2014/2015 to pasmo
sukcesów naszych siatkarzy. Już w
okresie przygotowawczym do rozgrywek wojewódzkich nasi chłopcy
z klas VI zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Siatkówki w hali
„Arena” w Poznaniu. Dobry występ
zaliczyła również debiutująca w zawodach drużyna z klas IV zajmując
VII miejsce w gronie 39 zespołów.
W okresie startowym (marzec –
maj) nasze drużyny zmagały się
w wielu turniejach w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego oraz rozgrywek klubowych
„Kinder+Sport”. W obu rozgrywkach
zarówno szóstoklasiści jak i czwartoklasiści w doskonałym stylu przebrnęli rundy eliminacyjne pokonując
wiele zespołów z dużo większych
ośrodków i awansując do ścisłych
finałów wojewódzkich.
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Wyniki naszych zespołów w finałach:
- I miejsce i mistrzostwo województwa klas VI („czwórki”) w finale turnieju „Kinder+Sport” w Gubinie,
- III miejsce i brązowy medal klas
VI („czwórki”) w finale wojewódzkim
SZS w Sulechowie,
- II miejsce i wicemistrzostwo województwa klas IV („dwójki”) w finale
wojewódzkim SZS w Sulęcinie,
- V miejsce klas IV („dwójki”) w finale wojewódzkim „Kinder+Sport” w
Gubinie.
Reprezentacja klas VI zdobywając
tytuł mistrzowski będzie reprezen-

towała województwo lubuskie w
Mistrzostwach Polski drużyn klubowych „Kinder+Sport”, które odbędą
się w pierwszym tygodniu lipca w
Krakowie. Tytuł mistrzowski zdobyła również uczennica naszej szkoły
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Maja Michalak, która wraz z Andżeliką Śmiałek z Dąbrówki Wlkp. również będą reprezentowały nasze
województwo w Krakowie w kategorii „dwójek” dziewcząt.
Sukcesy siatkarskie doskonale wpisały się w obchody 70-lecia naszej
szkoły, która od wielu lat w tej dyscyplinie sportu znajduje się w czołówce drużyn nie tylko województwa, ale i kraju.
Reprezentacja klas VI: Jakub
Zuza, Jakub Konieczek, Kacper Waśkowiak, Kacper Pers, Marcel Prążyński, Jakub Rucioch, Seweryn Sawicki,
Jacek Olender, Kamil Biegała. Reprezentacja klas IV: Hubert Muszyński,

Dawid Michalak, Marcin Miecznikowski. Trenerem obu zespołów jest
Grzegorz Kowalczyk.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Szkolne wydarzenia i sukcesy....
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi.
Klasa VI przygotowała
inscenizację pt. „Śmieci to
nie zabawa, ale poważna
sprawa”. Od 4 maja piętnaścioro gości z czterech krajów partnerskich:
Niemiec, Turcji, Węgier i
Włoch przez 6 dni gościło w naszym kraju, w naszym regionie, w naszej
szkole. Ostatnie spotkanie projektowe, podczas
którego
pracowaliśmy
zgodnie
z
ustalonymi
ponad dwa lata temu
założeniami na temat
„Let’s build bridges”- „Budujemy mosty. Od serca
do serca” zakończyło się
i możemy je podsumować krótkim stwierdzeniem – było wspaniale.
Tytułowe mosty, ta różnorodna sieć połączeń
intelektualnych,
fizycznych, emocjonalnych, wirtualnych, i
czysto zmysłowych, połączyła nas,
jak siatka równoleżników i południków, nie omijając mamy nadzieję,
nikogo. Przekroczyliśmy nie tylko
granice państwowe i językowe, ale
i kulturowe, pokoleniowe, religijne,
instytucjonalne. Pokazaliśmy, że nasza najbliższa społeczność potrafi
wspaniale współpracować, pracując
i bawiąc się. Bardzo dziękujemy uczniom z Gimnazjum Polskich Olimpijczyków i z Zespołu Szkół
Technicznych za pomoc
podczas zajęć w naszej
szkole.
Swoimi
umiejętnościami językowymi
bardzo nam pomogliście,
byliście też dla naszych
uczniów
wspaniałym
wzorem do naśladowania. Dnia 08.05.2015r. po
raz drugi w Dąbrówce
Wlkp. zorganizowaliśmy
Noc Muzeów. O godzinie
17:15 Burmistrz Wiesław
Czyczerski dokonał uroczystego otwarcia. Izba
Pamięci założona przez p.
Wandę Chełkowską 50 lat temu ożyła. Wyrabiano masło w kiżynce, Pani
Agnieszka Budych prezentowała wykonanie elementów dąbrowieckiego
stroju. Można było obejrzeć Wystawę
fotografii z lat 1918-1920. „Zapomniane
twarze Powstania Wielkopolskiego”

Wojciecha Olejniczaka. Wygłoszono
dwie prelekcje historyczne: Zenona
Matuszewskiego i Rafała Rzeszuto.
Uwieńczeniem całego wydarzenia
były występy artystyczne: Przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola, przedstawienie teatralne
„Kopciuszek” w wykonaniu szkolnej
grupy teatralnej „Małe Scenki”, występy folklorystyczne w wykonaniu
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tań-

ca im. Tomasza Spychały, Małej Kapeli Koźlarskiej z Dąbrówki Wlkp. i
„Dąbrowszczanki”,
przedstawienie
ekologiczne w wykonaniu uczniów
klasy VI, występ szkolnego zespołu
tanecznego Reed Power. Interesujące też były występy wokalne Mileny
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Jakubowskiej, Patrycji Spychała i Kamili Suwiczak ze Studia Piosenki ze
Zbąszynka i koncert akordeonowy
w wykonaniu Krzysztofa Klorka ze
Zbąszynia. Szkoła gościła nauczycieli i dyrektorów ze szkół partnerskich programu Comenius z Turcji, z
Niemiec, z Węgier i z Włoch. Obecni
byli zaproszeni goście, uczniowie,
rodzice i społeczność dąbrowiecka.
Poczęstunek: grill i ciasto przygotowali rodzice naszych
uczniów.
Nasi uczniowie odnieśli wspaniałe
sukcesy. Marcin Kociołek uczeń kl. VI zajął
I miejsce w wojewódzkim konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a nasza drużyna
w składzie Łukasz Spychała, Zuzanna Mania,
Julia Lemańska i Marcin
Kociołek zajęła III miejsce. Marcin Kociołek w
Konkursie
Bezpieczne
Wakacje z Lupo zajął
I miejsce w województwie. Maja Niemiec ma
za sobą wiele sukcesów w turniejach piłki
siatkowej III miejsce w Ligi Młodziczek. Za nami wiele wydarzeń i wiele sukcesów, emocji i pozytywnych
wrażeń. Przed nami wakacje...życzę
wszystkim pięknej pogody i wspaniałego wypoczynku.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Wydarzenia ważne, ciekawe i miłe…
VI edycja kampanii „Cała gmina
czyta dzieciom”
20 kwietnia w Wiejskim Domu Kultury w Kosieczynie odbyła się VI
edycja kampanii ,,Cała gmina czyta
dzieciom”. Tym razem dla przedszkolaków i uczniów klas I-III czytały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Kosieczynie w składzie: M. Dobry,
P. Mewes, W. Piskorska, M. Hanysz,
K. Dajczak, A. Szarańska i A. Chłopek. Podczas czytania wiersza J.
Tuwima ,,Warzywa”, zgodnie z jego
treścią, panie kucharki kroiły warzywa, wrzucając je do garnka, aby
ugotować z nich zupę. Dzieci z zainteresowaniem i z uśmiechem na
twarzy słuchały kolejnych utworów.
Następnie z wielkim apetytem zjadły ugotowaną przez panie zupę. W
podziękowaniu za piękne czytanie i
miłą gościnę mali słuchacze wręczyli czytającym paniom prace plastyczne, m.in. przygotowane z rodzicami
przepisy kulinarne, z których powstała książka ,,Smaczne przepisy”.
Dzieci zaśpiewały również piosenkę ,,Kuchareczki”, a na pożegnanie
otrzymały słodkości, które były miłą
niespodzianką.
Tydzień Biblioteki Szkolnej
W dniach 8 - 15 maja pod hasłem:
„Wybieram bibliotekę” trwał w naszej
szkole doroczny Tydzień Biblioteki,
który przebiegał zgodnie z wcześniej
ustalonym programem.
Pierwszym wydarzeniem było przyjęcie uczniów klasy I w poczet czytelników szkolnej biblioteki. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie
i stali się bardzo aktywnymi czytelnikami.
13 maja uczniowie klas I –III uczestniczyli w czytelniczej „Familiadzie”. W
tym roku przeciwko sobie stanęły
drużyny dziewcząt i chłopców. Do finału weszli chłopcy i choć nie udało
się im zdobyć 200 pkt, to i tak spisali
się świetnie. Za rok szansę rewanżu
będą miały dziewczęta!
14 maja klasy IV - VI obejrzały prezentację multimedialną pt. „Książki
ze szkolnej biblioteki, które warto
przeczytać”. Wśród zareklamowanych pozycji znalazły się: „Nie kończąca się historia”, „Momo”, „Charlie i
fabryka czekolady”, „Moje Bullerbyn”,
„Calvin i Hobbes” i wiele innych. Hasłem przewodnim czytelniczego spotkania była myśl : „Kto czyta książki,
żyje podwójnie, a każda książka żyje
tyle razy, ile zostanie przeczytana”.
15 maja w naszej szkole odbył się
Gminny Turniej Czytelniczy, w którym rywalizowały ze sobą trzyoso-
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bowe drużyny uczniów klas IV - VI
ze szkół podstawowych Gminy Zbąszynek. Zdecydowanymi zwycięzcami okazał się zespół gospodarzy w
składzie: K. Kuriata, K. Buśko i Zuzanna Wróbel. Gratulujemy naszym
reprezentantom bogatej wiedzy o bibliotece i książkach!
18 maja na szkolnym apelu podsumowany został Tydzień Biblioteki.
Bibliotekarka szkolna podziękowała wszystkim uczniom za udział w
imprezach i spotkaniach czytelniczych. Szczególne podziękowania
skierowane zostały do uczennic
klasy V – G. Bil i N. Szczawińskiej,
które przez cały tydzień prowadziły
szkolny kiermasz tanich i pięknych
książek. Nagrodzeni zostali także autorzy wyróżnionych prac konkursów
plastycznych, przeprowadzonych dla
kl. I-III i IV-VI. Wszystkie konkursowe
plakaty i rysunki wspaniale zdobiły
hol szkolny, uświetniając te wyjątkowe dni poświęcone bibliotece i książkom.
Drużyna dziewcząt naszej szkoły
w Mistrzostwach Polski Szkół w
Unihokeju
Dużym sukcesem sportowym zakończył się udział żeńskiej reprezentacji
naszej szkoły w rozgrywkach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Unihokeju. Po wygraniu zawodów półfinałowych w Brójcach dziewczęta
walczyły o medal mistrzostw województwa. 28 kwietnia w Babimoście
zmierzyło się 6 najlepszych drużyn z
całego regionu. Walka była zacięta,
a wygrane minimalne. Tymi wygranymi zostały zawodniczki naszej szkoły, które w finale pokonały SP nr 10 z
Gorzowa i tym samym zdobyły złote
medale oraz jednocześnie kwalifikację do udziału w Mistrzostwach Polski Szkół w Unihokeju.
Zwycięstwo w II Międzyszkolnym
Konkursie Symulacji Działalności
Gospodarczej
21 maja Szkoła Podstawowa w Kosieczynie wspólnie z Oddziałem Banku PKO w Zbąszynku była organizatorem II Międzyszkolnego Konkursu
Symulacji Działalności Gospodarczej.
W konkursie brały udział szkoły
podstawowe z Gminy Zbąszynek:
Dąbrówka Wielkopolska, Zbąszynek
i Kosieczyn oraz z Gminy Zbąszyń –
Przyprostynia i Strzyżewo. Czteroosobowe drużyny wspomnianych pięciu
szkół tworzyły firmy i produkowały
papierowe kaczki, które w odpowiednim czasie należało sprzedać,
aby oczywiście osiągnąć największy
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zysk. Rywalizacja była zacięta. Ostatecznie, podobnie jak w ubiegłym
roku, drużyna SP Kosieczyn zajęła
pierwsze miejsce.
II Noc Języka Angielskiego
W nocy z 19 na 20 czerwca odbyła się II Noc Języka Angielskiego.
Zajęcia miały na celu pogłębienie
wiedzy oraz kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego.
Ich uczestnikami zostali uczniowie
z klas II-III, którzy uczęszczali na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Podczas spotkania dzieci wzięły
udział w konkurencjach i zabawach
językowych, które zakończyły się
przed północą. Uczniowie wykonali
anglojęzyczne laurki dla tatusiów z
okazji zbliżającego się Father’s Day.
Przeprowadzone zostały nocne podchody oraz tańce i śpiewy, a bardzo
późno w nocy odbył się seans filmów i bajek. Uczniowie w nagrodę
za całoroczną pracę na lekcjach języka angielskiego otrzymali pamiątkowy dyplom i pyszne lody.
III
Międzynarodowa
Olimpiada
Sportowa
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka została zorganizowana III Międzynarodowa Olimpiada Sportowa. Wraz z
uczniami naszej szkoły rywalizowali
uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły
Podstawowej w Jänschwalde. Kolorowe drużyny brały udział w przeróżnych zmaganiach sztafetowych. Nikt
w tym dniu nie był przegranym. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Po zawodach uczniowie mieli możliwość zapoznania się
ze sprzętem Policji, Straży Pożarnej
oraz Straży Ochrony Kolei. Na chętnych do pogłębienia wiedzy z zakresu różnych dziedzin obowiązującego
prawa czekały ulotki, upominki w
postaci odblasków, kolorowanek, naklejek oraz materiałów prewencyjnych. Na zakończenie tego wspaniałego dnia policjanci zaprosili nas do
„Zrywu wolnych serc”. Punktualnie o
godz. 14:00 przez 60 sekund wybijaliśmy prawą ręką rytm naszych serc.
Gest ten miał zjednoczyć cały kraj w
trosce o to, aby narkotyki, dopalacze, alkohol i przemoc nie odbierały
wolności życia. Stojąc u progu letnich
wakacji 2015, pragniemy, by dzieci,
młodzież, wychowawcy oraz rodzice
byli razem w tak ważnej sprawie i
życzymy wszystkim wspaniałego,
bezpiecznego wypoczynku, wolnego
od jakichkolwiek uzależnień!
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Gimnazjum w Zbąszynku

WSZECHSTRONNE ZAINTERESOWANIA
GIMNAZJALISTÓW
Przez ostatnie trzy miesiące nauki uczniowie Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków pokazali, na
jak wielu płaszczyznach potrafią się
wykazać swoimi zdolnościami. Grupa uczniów wzięła udział w szkoleniu profilaktycznym na młodzieżowych liderów profilaktyki. Daniel
Kański został stypendystą fundacji
”Spieszmy się”.
Wymiana polsko-niemiecka
13 osób (11 z naszej szkoły, 2 absolwentów) wzięło w czerwcu udział
w projekcie współfinansowanym
przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży. Tematyką pięciodniowego
wyjazdu do Niemiec
była orientacja zawodowa młodzieży i
ich sytuacja na rynku. Praca w grupach
dwujęzycznych, metodą projektową. W
trakcie zajęć (głównie metodą warsztatową)
gimnazjaliści radzili sobie z
k o m u n i k o wa n i e m
się i po niemiecku, i
po angielsku, a czasem nawet na migi.
Konkursy
Konkursy wewnątrzszkolne:
– III Międzyszkolne Dyktando „Połam
pióro” – zwyciężył nasz uczeń Daniel
Kański. Napisał najlepiej spośród 15
uczestników ze szkół podstawowych
z Gminy Zbąszynek oraz z ZST. Drugie miejsce zajął uczeń z Dąbrówki
Wlkp. – Marcin Kociołek, trzecie ex
aequo – Dominika
Sikucińska (gimnazjum) oraz Kornelia
Smogur (SP Zbąszynek). Zaszczycili nas
swoją
obecnością
Państwo Zgółkowie
– wykładowcy z Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.
– Konkurs ekologiczny – uczestnikami
byli uczniowie klas
szóstych SP oraz
klas
pierwszych
gimnazjum. Zwyciężyła grupa z SP
z Dąbrówki Wlkp. (M. Kociołek, A.
Kołata), drugie miejsce grupa z naszego gimnazjum (K. Augustyniak, J.
Błoszyk), a trzecie z SP w Zbąszynku (J. Bimek, M. Wittholz).

– I Olimpiada Biblijna – 43 uczniów
musiało się wykazać znajomością
Ewangelii wg św. Marka wraz ze
wstępem i przypisami. I miejsce –
Oliwia Buratowska kl. 3b i Daniel
Kański kl. 3d, III miejsce – Szymon
Jędrzejczak kl. 3b.
– konkursy w ramach Tygodnia Bibliotek – na hasło lub wiersz reklamujące/y czytanie i bibliotekę oraz
trzydniowy konkurs błyskawiczny
poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II;
– w konkursie na domek dla pszczół
w ramach projektu matematycznofizycznego „Einstein a liczba pi” zwy-

ciężył Adrian Józefiak;
– Einstein w zagadkach – pierwsze
miejsce uzyskała klasa II a reprezentowana przez Agnieszkę Antczak
i Michalinę Kowalską;
– konkursy o liczbie pi (zwycięzcy:
quiz – Natalia Grygus, rozwinięcie –

Marta Graczyk);
– na Jeziorku Koźlarskim odbyły się
zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora Gimnazjum, najwięcej kilogramów ryb w swoim wiaderku miał
Patryk Wieczorek;
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Zwycięzcy konkursów pozaszkolnych:
– Klaudia Kaczmarek została finalistką wojewódzkiego konkursu recytatorskiego Pro Arte;
– Adam Mielniczuk zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym Kangur;
– Aleksandra Löchert, Julita Spodynek i Paweł Gołek zajęli II miejsce
w konkursie ekologicznym organizowanym przez ZSL w Rogozińcu;
– Marta Graczyk zajęła IV, a Julita
Spodynek VI miejsce w konkursie
wiedzy o AIDS organizowanym przez
Sanepid w Świebodzinie;
– Wiktoria Enenkiel zdobyła I miejsce, a Oliwia Kofnyt
III w konkursie „Historia pamięcią pisana” organizowanym przez Świebodziński
Związek Kresowian.
Sukcesy sportowe
Wielu naszych sportowców
odniosło sukcesy m.in. w
zawodach LA Młodzików
oraz w piłce siatkowej w
ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, XXI Zawodach
Lekkoatletycznych im. M.
Frasza, XVII edycji Turnieju
Piłkarskiego Coca-Cola 2015.
Wśród najlepszych znaleźli
się: K. Kościelak, M. Kawczyńska, W.
Marciniec, K. Kowalczyk, W. Enenkiel, P. Kaczmarek, M. Buratowski, M.
Muszyński, R. Matula, K. Kosiński, E.
Szymkowiak, D. Fila, W. Dyllong.
Wszystkim zwycięzcom konkursów i zawodów serdecznie gratulujemy!
Działania wolontariatu
Szkolni wolontariusze działają aktywnie zarówno na
terenie gimnazjum, jak i
w środowisku lokalnym.
Brali udział w następujących akcjach: SOS Nepal,
Nakrętki, Puszka dla Puszka, Dziewczynka z zapałkami. Uczniowie odwiedzili
wychowanków z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Zbąszyniu i przeprowadzili lekcję profilaktyczną o
tematyce szkodliwości tytoniu.
Z okazji zbliżających się wakacji życzymy wszystkim udanego
wypoczynku, dobrego humoru, wielu
niezapomnianych wrażeń oraz szybkiej regeneracji sił przed nowym rokiem szkolnym :)
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Kolejny rok szkolny za nami…..
Podsumowując
kończący
się rok szkolny można pokusić się
o stwierdzenie, że był on bogaty
w wiele wydarzeń. Poniżej kilka z
nich:
Innowacje i Twórczość w Edukacji
W kwietniu bieżącego roku uczniowie
realizujący przedmiot uzupełniający
edukacja multimedialna pod opieką
pana Daniela Dajczaka uczestniczyli
w II Przeglądzie Innowacji i Twórczości w Edukacji zgłaszając realizowany przez siebie projekt „Wiadomości
ZST”. Celem Przeglądu jest popularyzacja i promocja twórczości w
edukacji oraz wyłonienie osób propagujących twórcze i innowacyjne
podejście do pracy dydaktyczno-wy-

chowawczej zgodnie z europejskimi
standardami edukacyjnymi. Dzięki
projektowi nasza szkoła otrzymała
I miejsce w kategorii Szkoła Innowacyjna, natomiast pan Daniel Dajczak
II miejsce w kategorii Najbardziej innowacyjny nauczyciel, pedagog, metodyk.
Staże zagraniczne w ramach programu EFS POWER.
Już po raz drugi uczniowie Technikum mieli możliwość uczestniczenia
w ramach praktyki zawodowej w
4-tygodniowych stażach zagranicznych. W maju bieżącego roku na
staże zagraniczne do miejscowości
Schkeuditz koło Lipska wyjechała
29-osobowa grupa uczniów kształcąca się w zawodach: Technik mechatronik, informatyk, architektury
krajobrazu oraz elektryk. Uczniowie
mieli okazję zapoznać się z pracą
w niemieckich przedsiębiorstwach,
rozwinąć swoje kompetencje języ-
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kowe oraz umiejętności zawodowe.
W ramach stażu mieli także okazję
zwiedzić Berlin, Lipsk oraz Drezno.
Organizacja staży była możliwa
dzięki finansowaniu ze środków UE
w ramach programu EFS POWER.
Na ten cel pozyskaliśmy ok. 149 tys.
euro. Kolejna grupa uczniów wyjedzie na staże zagraniczne w maju
przyszłego roku.
Dzień otwarty w 17 WBZ w Międzyrzeczu
W dniu 10.04.2015 uczniowie z klas
wojskowo-pożarniczych Liceum Ogólnokształcącego pod opieką pana
Roberta Baksalarego oraz pani Katarzyny Pacyna uczestniczyli w Dniu
Otwartym 17 Wielkopolskiej Brygady

Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
Uczniowie zapoznali się ze sprzętem,
uzbrojeniem oraz wyposażeniem 17
WBZ oraz aktywnie uczestniczyli w
zajęciach na trenażerach.
Konkursy, zawody, etc.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych m.in.
w konkursie o tytuł Supertechnika
Mechatronika zorganizowanym w
Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, w Gminnym
Konkursie Recytatorskim PRO ARTE
2015, w Konkursie Wiedzy o HIV i
AIDS, w Konkursie „Uratuj życie” organizowanym przez Powiat Świebodziński, w Szkolnym Konkursie
Ortograficznym
oraz
językowym
„Na miejsca ! Fertig ! Go !” w Słubicach
w Collegium Polonicum, w projekcie
Czas na Zdrowie oraz Konkursie Międzyszkolnym „Polska da się lubić”,
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rozgrywkach w piłkę siatkową, piłkę
nożną oraz unihokeja, jak również w
VII Ogólnopolskim Konkursie Filmów
Amatorskich KLAPS z projektem „Teledysk ZST”.
Zakończenie roku szkolnego
W dniu 24 kwietnia przeminął dla
uczniów klas 3 A, 4 I oraz 4 M czas
spędzony w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Wielu z naszych absolwentów
wykorzystało dobrze czas spędzony w murach szkoły angażując się
nie tylko w jej życie, ale również
osiągając wysokie wyniki w nauce
oraz ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Należą do nich: Hubert Kocur

– absolwent Liceum Ogólnokształcącego, średnia ocen 5,22 oraz Adrian
Mól – absolwent Technikum (Technik informatyk), średnia ocen 5,38.
Obydwie osoby otrzymały jednorazowe Stypendium Burmistrza Zbąszynka dla najlepszego absolwenta
w wysokości 1700 zł. Świadectwo z
wyróżnieniem otrzymało również 5
absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, jak również 5 absolwentów
Technikum.
Dla pozostałych uczniów rok
szkolny zakończył się 26 czerwca. W
klasyfikacji rocznej najlepsza okazała się Agnieszka Rucioch – uczennica
klasy drugiej LO (średnia ocen 5,30)
oraz Jakub Tyszkiewicz (średnia ocen
5,15) uczeń klasy drugiej Technikum
(Technik elektryk). Natomiast Rafał
Matula uczeń klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymał
jednorazowe Stypendium Burmistrza
Zbąszynka dla najlepszego absolwenta w tym typie szkoły w wysokości 500 zł.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

W Rogozińcu po mistrzowsku…
W dniach 8-11
kwietnia ZSL w Rogozińcu był gospodarzem
i organizatorem VII Mistrzostw Polski Szkół
w
Umiejętnościach
Leśnych. Mistrzostwa
przeprowadzane
są
co roku w innej szkole
leśnej w Polsce. Celem mistrzostw jest
ws p ó ł z a wo d n i c t wo
szkół – członków stowarzyszenia EUROPEA
– Polska, oraz wyłonienie
reprezentacji
Polski na Mistrzostwa
Europy, które odbędą
się w tym roku w Estonii. Patronat honorowy 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. W zawodach
brało udział 13 drużyn - uczniów
szkół leśnych z całej Polski. W ogólnej klasyfikacji TL Warcino zajęło 1
miejsce, TL Tuchola II miejsce, TL w
Miliczu III, ZSL w Rogozińcu IV miejsce.
W dniach od 20 - 24 kwietnia
br. gościliśmy nauczycieli praktycznej nauki zawodu ze szkoły leśnej
zawodowej z Le Mont sur Lausanne
oraz pracowników lasu z kantonu
Valais ze Szwajcarii.
Goście zapoznali się z programem nauczania
w szkole, uczestniczyli w zajęciach
praktycznych oraz poznali procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Była to także
okazja aby Gościom pokazać najpiękniejsze zakątki lasów w RDLP w
Zielonej Górze oraz zabytki naszego
regionu. Przedstawiciele szkoły ze
Szwajcarii zaproponowali kontynuowanie dalszej współpracy w wymianie doświadczeń na zajęciach
praktycznych.
Jak co roku w miesiącu maju
gościmy w naszych progach liczne
grupy dzieci i młodzieży, które przybywają do nas aby spotkać się z
leśnikami,
posłuchać
ciekawych
opowieści o lesie i jej mieszkańcach, odwiedzić szkolną sokolarnię,
a przede wszystkim pobyć na łonie
natury i pobiesiadować przy ognisku.
W ostatnim czasie gościliśmy: m.in.
dzieci z przedszkola w Międzyrze-

czu, szkoły podstawowej w Bukowcu, dzieci i młodzież ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ze Świebodzina, Gimnazjum w
Szczecinie, Gimnazjum w Brójcach
Lub., Gimnazjum z Belęcina, Gimnazjum z Legionowa.
29 maja w ZSL obył się VII Konkurs
Przyrodniczy dla Gimnazjalistów. Do
rywalizacji przystąpiły cztery drużyny reprezentujące Gimnazja z Babimostu, Brójec, Trzciela i Zbąszynka.
Uczniowie mieli okazję wykazać się
wiedzą przyrodniczo-leśną i ekologiczną. Nasi uczniowie, jako organizatorzy, również stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla gości
wiele atrakcji, m. in. strzelanie z łuków i na strzelnicy multimedialnej,
zwiedzanie sokolarni i arboretum.
22 maja br. uczniowie ZSL w Rogozińcu wzięli udział w rejonowym
etapie Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, który odbywał się w Międzyrzeczu. Po teście teoretycznym
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i trzech punktach z
pozoracją wypadków
nasi uczniowie zajęli
III miejsce.
W dniach 20 21 maja br. odbyły
się Dni Skupienia dla
chętnej młodzieży Zespołu Szkół Leśnych
w Rogozińcu. Nauki
prowadził Ks. Artur
Adamczak kierownik
duchowy Wyższego
Seminarium Duchownego
w
Paradyżu
oraz Ks. Diakon Łukasz Żołubak
i Ks.
Przemysław Janicki.
W spotkaniach wzięło udział 60 uczniów.
9 czerwca odbyła się piąta edycja
Powiatowego Konkursu w zakresie
wiedzy nt. HIV/AIDS Wiedza ratuje
życie, w którym wzięło udział osiemnastu uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu świebodzińskiego. Inicjatorem
konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie. Pierwsze miejsce zdobyła nasza uczennica Żaneta Wojcieszyk.
Miesiące wiosenne to też gorączka egzaminów zarówno maturalnych
jak i z przygotowania zawodowego,
kilka z nich odbywało się w szkole
po raz pierwszy w nowej formule.
Egzaminy przebiegły prawidłowo a
my czekamy na wyniki, mamy nadzieję na ich wysoki wskaźnik zdawalności.
Wszystkim uczniom, ich rodzicom,
absolwentom, pracownikom szkoły
życzymy udanego wakacyjnego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu. Darz Bór
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ZDROWIE

Dzienny Dom Senior – Wigor
W czerwcu br. Ministerstwo
Pracy i Spraw Społecznych ogłosiło konkurs na najlepsze projekty
dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR”
na lata 2015-2020 – Edycja 2015. Celem Programu „Senior-WIGOR” jest w
szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60+) poprzez
umożliwienie korzystania z oferty
na rzecz społecznej aktywizacji, w
tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku
lokalnym.
W ramach Programu „Senior-WIGOR” przewiduje się utworzenie
w 2015 r. 100 Dziennych Domów
„Senior – Wigor”. Gmina Zbąszynek
zgłosiła swój akces do udziału w
konkursie. Dzienny Dom „Senior-WI-

GOR”miałby swoją siedzibę w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4.
Działalność bieżąca Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” polegać będzie na
realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy
w czynnościach dnia codziennego
przez 8 godzin z ofertą usług w
dniach od poniedziałku do piątku.
Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” obejmować będzie w
szczególności usługi: socjalne, w
tym posiłek, edukacyjne, kulturalnooświatowe, aktywności ruchowej lub
kinezyterapii,
sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym
wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej. Placówka „SeniorWIGOR” we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami rozszerzy
swoją ofertę na usługi świadczone
poza swoją siedzibą.
W ramach Programu „Senior-WIGOR” Gmina Zbąszynek ubiega się

o uzyskanie środków finansowych
przeznaczonych na jednorazowe
wsparcie finansowe na utworzenie i
wyposażenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” nie wyższe niż 250 tys.
zł. Burmistrz Zbąszynka zaakceptował utworzenie Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” po uzyskaniu dofinansowania na remont i doposażenie. Remont dotyczy pomieszczeń
znajdujących się na piętrze budynku
przy ul. Kosieczyńskiej 4. Po remoncie znajdą się tam: sala aktywności ruchowej z szatnią, biblioteka z
łączem internetowym, pokój porad
i terapii indywidualnej, pokój pielęgniarki, prasowalnia, pralnia i pokój
wypoczynku.
Projekt konkursowy przygotowuje
zespół w składzie; Krzysztof Krzywak i Joanna Kwaśna z Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz Katarzyna
Rucioch z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku.

Wręczono stypendia i wyróżnienia za 2014 rok
Od 5 lat Fundacja „Spieszmy
się” przyznaje stypendia i wyróżnienia w obszarze kultury i zdrowia.
W tym roku dzięki uprzejmości pani
Dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury 2 stypendia i 4 wyróżnienia
dla zdolnych i pracowitych uczniów
ze szkół naszej Gminy wręczono w
trakcie koncertu Bachus Orchestra i
25 lecia Samorządności. Fundatorami
są Dawni Mieszkańcy Neu Bentschen
oraz Burmistrz Zbąszynka. Stypendium im. prof. Joachima Veila otrzymał uczeń Gimnazjum w Zbąszynku
DANIEL KAŃSKI, stypendium im.Franza Manii otrzymał uczeń Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku MARCEL
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PRĄŻYŃSKI. Wyróżnienia im.Inge Wegmann otrzymali: uczennica Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku ALEKSANDRA JUNDZIŁŁ oraz uczeń Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.
OLIWIER NIEMIEC. Wyróżnienie im. BM
Neu Bentschen otrzymały: uczennice
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku
KORNELIA SMOGUR oraz KAROLINA
CHYBIN.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz Przewodnicząca
Rady Fundacji Małgorzata Czaczyk
wręczyli stypendia i wyróżnienia nagrodzonym uczniom, pogratulowali
rodzicom i życzyli, aby to osiągnię-
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cie wyznaczało drogę do dalszej
pracy, a także było motywacją do
kolejnych sukcesów dziecka. Następnie wręczono tytuł „Wydarzenie
Roku 2014”, przedsięwzięciu o pozytywnym oddziaływaniu społecznym.
Wyróżnienie z rąk Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Mazura odebrała Dyrektor ZOK Malwina Kubicka
za wystawę pt: Instalacja Historyczna z okazji 90 lecia Zbąszynka.
Natomiast 2 czerwca w trakcie zakończenia roku akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku fundacja wręczyła tytuły
„Niosący Dobro 2014” za działania
na rzecz dobra drugiego człowieka
w takich obszarach jak: patriotyzm,
wolontariat, pomoc społeczna. Tytuł „Niosący Dobro 2014” otrzymali:
DARIUSZ KOWALSKI, DOROTA
SZATKOWSKA i MARIA JOKIEL. Tytuł „MŁODZIEŻOWY WOLONTARIUSZ
2014 r.” otrzymała uczennica Gimnazjum w Zbąszynku MAGDALENA OLEJNICZAK natomiast tytuł „MŁODZIEŻOWY SPOŁECZNIK ROKU 2014” uczeń
Gimnazjum w Zbąszynku GRZEGORZ
STASIŃSKI. Fundatorami wyróżnień
byli radni powiatu świebodzińskiego
Marcin Minta i Alojzy Jokiel.
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Szczepić?, czy nie szczepić?
HPV to inaczej wirus brodawczaka ludzkiego. Częstość występowania HPV jest znacznie większa niż częstość występowania raka
szyjki macicy. Znanym czynnikiem
przyczynowym raka inwazyjnego
szyjki macicy jest przetrwała infekcja wirusem ludzkiego brodawczaka
(HPV), zwłaszcza HPV o wysokim
potencjale onkogennym.
Około 60 –75% dorosłych ma kontakt z wirusami HPV. Większość tych
infekcji przebiega w sposób łagodny czy wręcz bezobjawowy i ulega
spontanicznej remisji. Niekiedy jednak układ immunologiczny nie jest
w stanie zwalczyć zakażenia i u
tych osób może rozwinąć się proces
nowotworzenia.
Przyjmuje się, że czas, w którym
zachodzi proces karcinogeny w obrębie nabłonków szyjki macicy w
wyniku zakażenia wirusem HPV, wynosi od 5 do ok. 10 lat. Wiek inicjacji
seksualnej w populacji dziewcząt w
Polsce wynosi ok. 17–19 lat. Na okres
ten przypada też pierwszy z dwóch
szczytów epidemiologicznych infekcji HPV.
Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu zmian przednowotworowych i
raka szyjki macicy jest wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego, częsta zmiana partnerów seksualnych,
współżycie z partnerami mającymi
wiele partnerek, niski poziom higieny osobistej, niski poziom wykształcenia i nieprzywiązywanie wagi do
dbania o własne zdrowie. Osobnym, dużym czynnikiem ryzyka jest
palenie papierosów i jednoczesne
stosowanie doustnej antykoncepcji

hormonalnej, a także niedobór witaminy A. Na całym świecie około
630 milionów ludzi jest zakażonych
wirusem HPV.
W pewnym momencie swojego życia
około połowa aktywnych seksualnie
kobiet i mężczyzn zostaje zakażona
wirusem HPV. Statystycznie istotna
większość kobiet - 80% - zostaje
zakażona przed ukończeniem 50
roku życia.
Radykalną pomoc w wyeliminowaniu zakażeń HPV oferuje szczepionka
profilaktyczna,
zapobiegająca
całkowicie długotrwałym infekcjom
HPV typami 16/18 - związanymi z
rozwojem 70% raków szyjki macicy, oraz typami 6/11 - wywołującymi
brodawki narządów płciowych. Jej
przyjęcie, wraz ze stosowaniem się
do zasad „bezpiecznego seksu”, pozwolić może na drastyczne zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka
szyjki macicy.
Gmina Zbąszynek w czerwcu br.
przeprowadziła wstępną, informacyjną ankietę wśród rodziców dzieci
klas V Szkoły Podstawowej w Zbąszynku dotyczącą szczepień dzieci
przeciwko wirusowi HPV.
W ankiecie wzięły udział kobiety w
wieku 35-49 lat, mamy dziewczynek
z klas V. Poniżej odpowiedzi kobiet
na zadane 4 pytania:
1. Jakie jest twoje zdanie na temat
szczepień przeciwko wirusowi HPV?
- 53,3% kobiet uważa, że szczepienie
to nie jest niezbędne, ale skoro je
wynaleziono to warto się zaszczepić, 33,3% uważa, że jest to konieczne, ponieważ nadal zbyt dużo kobiet w Polsce umiera na raka szyjki

macicy.
2. Z jakich źródeł uzyskałaś/eś/ wiedzę na temat HPV? Możesz udzielić
wielu odpowiedzi.
- Internet - 46,7%, czasopisma 33,3%, telewizja - 40%
3. Czy chciałbyś/abyś się, aby Twoje dziecko poddało się szczepieniu
przeciwko HPV?
- 46,7% Tak, ale tylko w przypadku
gdyby było za darmo, - 33,3% Zdecydowanie tak, nawet gdybym musiała za nie zapłacić, 20% nie wiem
4. Czy jesteś w stanie zapłacić za
szczepienie swego dziecka przeciwko HPV?
- 40% Tak, częściowo, 26,7% nie z
różnych powodów, 26,7% nie.
5. Czy w ostatnich 3 latach wykonała Pani swoje badania cytologiczne
- 93,3% tak.
Wyniki przeprowadzonej ankiety
wskazują na potrzebę opracowania
gminnego programy informacyjnoedukacyjnego w zakresie profilaktyki
nowotworowej. Założenia programu
zostaną
przedstawione
dyrektorom szkół i rodzicom do realizacji
w nowym roku szkolnym. W realizację programu zaangażowany jest
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Profilaktyki i
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, który zadeklarował udział
w spotkaniach z młodzieżą. Kwestia
zapisu szczepień dzieci przeciwko
wirusowi HPV / środki finansowe/ w
opracowywanym programie będzie
konsultowana z rodzicami, Burmistrzem Zbąszynka i właściwą komisją Rady Miejskiej.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Od 01 kwietnia 2015 r. Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zbąszynku pracuje
w nowym miejscu. Siedziba Komisji
została przeniesiona z Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w
Zbąszynku do pomieszczeń Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Długiej
nr 1 w Zbąszynku. Również wszyscy
zatrudnieni specjaliści udzielający
wsparcia osobom potrzebującym pomocy, od 01 kwietnia 2015 r. przyjmują w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zbąszynku.
Zapraszam do korzystania z porad
i pomocy jakie oferuje: GKRPA, terapeuci uzależnień, psycholog oraz

samopomocowe grupy wsparcia AA i
Al-Anon. Wszystkie porady udzielane
są bezpłatnie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – obraduje w
każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. od 17:30-19:30.
Specjalista terapii uzależnień od alkoholu – przyjmuje w każdy ostatni
poniedziałek miesiąca w godz. od
16:00-19:00.
Specjalista terapii uzależnień behawioralnych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer, gry, zakupy, telefon
komórkowy itp.) – przyjmuje w każdą
środę od godz. 14:00-18:00.
Psycholog – przyjmuje w każdy
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Alina
Jagaciak

czwartek od godz.
15:00-18:00.
Grupa Anonimowych Alkoholików
„TRIO” – spotkania odbywają się w
każdy piątek od godz. 18:00-20:00.
Grupa wsparcia Al-Anon „Pogoda Ducha” – pomoc dla rodzin i przyjaciół
alkoholika - spotkania odbywają się
w każdą środę od godz. 18:00-20:00,
a w ostatni poniedziałek miesiąca
odbywa się spotkanie grupy z terapeutką od godz. 16:00-19:00.
Porady dla osób dotkniętych przemocą i stosujących przemoc – pomoc w
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i u pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
Pierwsze posiedzenie nowo
powołanego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w
dniu 26 maja 2015 roku w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Na posiedzeniu dokonano
wyboru przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego oraz sekretarza
zespołu. Przewodniczącym zespołu
została Danuta Kłos, zastępcą przewodniczącego Katarzyna
Rucioch,
funkcja sekretarza zespołu przypadła Alinie Jagaciak. Zespół został
powołany zarządzeniem Burmistrza
Zbąszynka Nr 30/2015 z dnia 30
kwietnia 2015 roku w składzie:
1) Katarzyna Rucioch, starszy pracow-

nik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku,
2) Danuta Kłos, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku,
3) Alina Jagaciak, przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku,
4) Maciej Kłosiak, dzielnicowy Rewiru
Dzielnicowych w Zbąszynku,
5) Mateusz Brzuśnian, dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych w Zbąszynku,
6) Anna Kutzmann, pedagog szkolny
w I Gimnazjum w Zbąszynku,
7) Monika Urbanowicz - pedagog
szkolny w Szkoły Podstawowej w Kosieczynie,
8) Małgorzata Drosik, pedagog szkolny

w Szkole Podstawowej w Zbąszynku
9) Urszula Lemańska, pielęgniarka środowiskowa,
10) Sylwia Gucwa, kurator dla nieletnich w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie,
11) Karol Pacuk, kurator dla dorosłych
w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.
12) Leszek Bochniak – strażnik miejski
13) Krzysztof Krzywak – Prezes Fundacji „Spieszmy się”.
Na pierwszym spotkaniu omówiono
Regulamin Działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz założenia
procedury Niebieskiej Karty.

POMOC PSYCHOLOGA, TERAPEUTY
I GRUPY SAMOPOMOCY
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz terapeutycznych.
Konsultacje psychologiczne dla dzieci i
młodzieży prowadzone są przez psychologa w każdy czwartek w godz.
15:00 – 18:00. Spotkania ze specjalistą
terapii uzależnień i terapeutą rodziny
odbywają się w każdą środę w godz.
14:00 - 18:00. W każdą środę, w godzinach 18:00 – 20:00, można skorzystać
ze wsparcia grupy Al Anon, w każdy
piątek, w godzinach 18:00 – 20:00 w

siedzibie OPS spotyka się grupa AA,
natomiast w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, również w siedzibie OPS
– pokój nr 13, o godzinie 17:30 spotyka się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym
dniu, w godz. 16:00 – 19:00, porad udziela specjalista terapii uzależnień - były
kierownik oddziału odwykowego w Ciborzu. W ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 – 19:00 odbywają
się spotkania grupy terapeutycznej,
prowadzone przez specjalistę.
Poradnictwo dla osób dotkniętych

przemocą i stosujących przemoc udzielane jest w ramach spotkań z w/w
specjalistami, jak i przez pracowników
socjalnych OPS i członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego.
Z porad psychologa w czwartki i specjalisty terapii uzależnień w środy
można skorzystać po wcześniejszym
osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem socjalnym OPS w Zbąszynku – nr telefonu 68 384 91 02 lub 68
324 30 54.

DOFINANSOWANie W RAMACH KONKURSU MPIPS
Z satysfakcją informujemy, że
projekt Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbąszynku pn. „Aktywnie przeciw
przemocy” został wyróżniony przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej i
otrzymał dofinansowanie w kwocie
32 000,00 zł w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2015. Z terenu
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naszego województwa do wsparcia w
ramach programu zostały zakwalifikowane cztery projekty złożone przez:
Marszałka Województwa Lubuskiego,
Gminę Zbąszynek, Gminę Deszczno i
Gminę Szprotawa. Realizacja projektu
potrwa od 01 lipca 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku. Na ten czas zaplanowano innowacyjne działania, mi.in.:
sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy i stworzenie
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środowiskowego systemu wsparcia
dla osób dotkniętych i zagrożonych
przemocą. Będą również działania
skierowane do osób zajmujących się
problematyką przemocy w gminie mające na celu wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu.
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Piknik Wiosenny
12 maja 2015 roku, w parku
przy Zbąszyneckim Ośrodku Kultury,
odbył się Piknik Wiosenny zorgani-

zowany z okazji Tygodnia Rodziny w
Gminie Zbąszynek oraz 25-lecia działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbąszynku. W pikniku uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski i Starosta Powiatu Świebodzińskiego
Zbigniew Szumski,
przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur oraz zaproszeni goście: Dyrektor ZOK Malwina
Kubicka, przewodnicząca GKRPA Alina Jagaciak, dyrektorzy szkół gminy
Zbąszynek: Ewa Kubicka, Małgorzata Czaczyk i Edyta Urbanek. Był też
sołtys z Dąbrówki Wielkopolskiej
Piotr Kociołek, kierownik SZUK Piotr
Mazur oraz Krzysztof Krzywak z
Fundacji
„Spieszmy się”. Rodziny
wielodzietne reprezentowała Violetta Piskorska, pełnomocnik Burmistrza ds. rodzin. Wśród uczestników
licznie reprezentowane były grupy
seniorów ze Zbąszyneckiego UTW,

Domu Dziennego Pobytu w Zbąszynku z grupą osób niepełnosprawnych
oraz seniorzy z grup emeryckich i
Koła Kresowian
z Kosieczyna. Po
raz pierwszy w
spotkaniu gminnym
uczestniczyli
seniorzy
z
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w Świebodzinie
z przewodniczącą Danutą Sobocińską i szefem
grupy turystycznej
Andrzejem
Zygmaniakiem.
Jak podkreślali,
w swoich wystąpieniach przybyli
goście, rodzina i
więzi rodzinne są
bardzo ważne, a
ludzie starsi to
ogromne bogactwo każdej społeczności. Zadaniem Ośrodka Pomocy

Społecznej jest natomiast koordynowanie działań na rzecz integracji
pokoleń. Piknik uświetniły występy
dzieci z klasy I a i b ze Szkoły Podstawowej w Zbąszynku.
Seniorzy
brali udział w konkurencjach sportowych, które prowadzili słuchacze ZUTW: Piotr Cegłowski, Leszek
Doliński, Władysław Kozak, Henryk
Piechota, Maria Jokiel, sędziowała
Ewa Sikorska z OSiR. Podczas pikniku pracownicy OPS otrzymali od
zaproszonych gości gratulacje i podziękowania z okazji Jubileuszu 25lecia istnienia i działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Z rąk Burmistrza każdy pracownik
otrzymał
dodatkowo pamiątkową
statuetkę. Dla uczestników pikniku
przygotowano poczęstunek: pyszny
bigos z kiełbaską oraz kawę i drożdżowe placki. Wspaniała pogoda
sprawiła, że blisko 180 osób w radosnej atmosferze spędziło wtorkowe
przedpołudnie.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI
SZKOLNE DLA UCZNIÓW W OPS
Pomoc finansową w formie
stypendium szkolnego może otrzymać
uczeń, którego rodzina znajduje się w
trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w
rodzinie (dochód nie może przekroczyć
kwoty 456,00 zł netto/1 osobę). Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza

zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Zasiłek szkolny
przysługuje uczniowi znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie
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nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Stypendia
na rok szkolny 2015/2016: wnioski o
przyznanie stypendium na rok szkolny
2015/2016 należy składać wraz z udokumentowaną sytuacją dochodową
za m-c sierpień 2015r. w terminie od 1
września 2015r. do 15 września 2015r. w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku, biuro nr 6. Szczegółowe informacje w OPS.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
Informujemy, że od 1 sierpnia
2015 r. rozpocznie się przyjmowanie
wniosków na fundusz alimentacyjny
na okres zasiłkowy 2015/2016, natomiast od 1 września 2015 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków na
świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016.
Wnioski wydawane i przyjmowane
będą w biurze nr 6 Ośrodka Pomocy Społecznej w następujących
godzinach:
- poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 12:00
- wtorek, czwartek od 12:00 do
15:30.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za 2014 r. wszystkich pełnoletnich /na dzień składania wniosku/ członków rodziny
(mąż, żona, pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25. roku
życia),
- zaświadczenie /od pracodawcy
lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ lub oświadczenie o wysokości
składki zdrowotnej /9%/ w 2014 r./,
- PIT-Y 11 z 2014 r. oraz odpowiadające im świadectwa pracy lub umowy
zlecenia /w przypadku utraty dochodu/,

- decyzje z Powiatowego Urzędu
Pracy w przypadku statusu osoby
bezrobotnej,
- aktualną umowę o pracę lub
zlecenie i zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu rozpoczęcia pracy,
/w przypadku uzyskania zatrudnienia w 2015 r./,
- zaświadczenie lub oświadczenie
o zamieszkiwaniu dziecka w internacie oraz zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie
ucznia poza miejscem zamieszkania
/w przypadku ubiegania się o dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła/,
- zaświadczenie lub oświadczenie o
uczęszczaniu dziecka do szkoły w
przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pełnoletnich,
- kserokopia aktualnego zupełnego
odpisu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
- kserokopie: dowodu osobistego
obojga rodziców, odpisów aktów
urodzenia dzieci, nr pesel członków
rodziny wymienionych we wniosku,
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, gdy takowe zostało wydane na dziecko
/w przypadku ewentualnych zmian

lub pierwszorazowego składania
wniosku/
- odpowiednio kserokopie: wyrok
rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych
alimentów w 2014 r., zaświadczenie
o tymczasowym meldunku lub dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie naszej gminy,
zaświadczenie z gminy o ilości ha
przeliczeniowych w 2014 r., oświadczenie o wysokości stypendium
/socjalnego
lub
sportowego/
w 2014 r. oraz inne, niewymienione
dokumenty potwierdzające skład rodziny oraz jej sytuację materialną,
- pismo od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym z tytułu opieki nad dzieckiem oraz imienny raport (RMUA) o
opłaconych składkach ubezpieczenia
społecznego za poprzedni miesiąc,
- zaświadczenie od komornika o
bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - w przypadku
ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy okazać również ich oryginały celem potwierdzenia zgodności.

Przypominamy, że do 15 września należy złożyć w OPS w biurze nr 6 zaświadczenie ze
szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016, w przypadku gdy przyznany był dodatek z tytułu dojazdu do szkoły lub zamieszkania przez dziecko z uwagi na
naukę poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

ZBĄSZYNECKI KLUB MŁODYCH
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W ramach działalności Domu
Dziennego Pobytu, od stycznia 2015
roku młode osoby z niepełnospraw-
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nością, uczestniczą w cotygodniowych
zajęciach
parateatralnych
z wykorzystaniem technik pracy
ciałem
i
wyobraźnią,
prowadzonych pod
kierunkiem Pani
Iwony Urbaniec.
Celem
spotkań
jest reintegracja
społeczna osób
niepełnosprawnych, rozwijanie
zainteresowań i
samorealizacja.
Zwieńczeniem

www.zbaszynek.pl

pięciomiesięcznej pracy uczestników
zajęć był uliczny performance zorganizowany w dniu 19.06.2015 roku. Młode osoby z niepełnosprawnością zaprezentowały swoje umiejętności w
inscenizacji pt.: „Wizy(s)tacja”. Pokaz
miał miejsce przy pomniku Lokomotywy w centrum miasta Zbąszynek.
W krótkiej historii aktorzy-amatorzy
przekazali widzom uczucia takie jak:
oczekiwanie, radość, smutek, strach
przy towarzyszącym motywie przewodnim podróży. Występ zakończył
się piosenką finałową na schodach
przed Domem Kultury, w wykonaniu
Mileny Jakubowskiej.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Z ŻYCIA ZBĄSZYNECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
ORAZ DOMU DZIENNEGO POBYTU

Danuta
Kłos

TO SIĘ WYDARZYŁO…
ZUTW
24.04 2015 – słuchacze Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli na wycieczce
w Berlinie,
12.05.2015 – słuchacze Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
seniorzy z Domu
Dziennego Pobytu, słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ze Świebodzina oraz kadra OPS
świętowali 25-lecie działalności
OPS w Zbąszynku oraz Gminny Tydzień Rodziny.
19.05.2015 – słuchacze Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli na wycieczce w
Szczecinie i Brzesku,
25.05.2015 – I Ogólne Spotkanie Słuchaczy ZUTW, na którym
zostały
wytypowane
osoby
na nową kadencję do Zarządu ZUTW, przewodnicząca po-

rządu zostali Maria Jokiel, Leszek
Doliński, Jan Mikuła, Henryk Piechota i Tadeusz Sierżant.
14.06.2015 – występ grupy wokalnej ZUTW „Akademia” na Festiwalu
Zespołów Śpiewaczych „Szparagowe Żniwa”, który odbył się w
Trzcielu.
DDP
12.05.2015 –
udział seniorów z
Domu Dziennego Pobytu w obchodach 25-lecia działalności OPS w
Zbąszynku oraz Gminnego Tygodnia Rodziny.
24.06.2015 - grill na zakończenie
zajęć seniorów z Domu Dziennego Pobytu i rozpoczęcie przerwy
wakacyjnej. Zapraszamy na zajęcia we wrześniu !!!

przedniego zarządu podsumowała
trzy lata działalności ZUTW oraz
zostały przedstawione zmiany w regulaminie,
02.06.2015 –
zakończenie III roku
akademickiego ZUTW, na którym został oficjalnie pożegnany stary zarząd ZUTW,
02.06.2015 –
oficjalne ukonstytuowanie się nowego Zarządu ZUTW
– wybór przewodniczącego oraz zastępców; nowy rok akademicki ZUTW
rozpocznie się pod przewodnictwem
Piotra Cegłowskiego, zastępcami
przewodniczącego zostali Jadwiga
Drzymała i Władysław Kozak, skarbnikiem Halina Mikułko, sekretarzem
Danuta Jerzykowska, członkami za-

www.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

CO JUŻ ZA NAMI?
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.zbaszynek.pl. Na stronie znajdą
Państwo szczegółowo opisane relacje foto i video z każdej imprezy organizowanej w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
MAJÓWKA POTAŃCÓWKA – zabawa taneczna odbyła się w sali tanecznej w sobotę, 25 kwietnia br.
Frekwencja dopisała.
SŁONECZNE
REGGAEE - impreza z cyklu „Mam
pociąg do muzyki” odbyła się 02 maja
br. Gwiazdą wieczoru był zespół
TABU, który zgromadził
pod scenę tłumy. Była
to
rekordowa
ilość
osób bawiących się na
Zbąszyneckiej Majówce. MĘSKA LOGIKA &
CZ JAK CHUPACABRA
– dwie wielkie premiery odbyły się 09 maja
br. Był to kolejny sukces aktorów z Teatru
18+ działającego przy
ZOK-u przy współpracy z klubem filmowym
Strefa55.
Spektakl o
związkach
para(NIE)
normalnych cieszył się
ogromnym powodzeniem.
Został
nagrodzony gromkimi brawami przez
publiczność. Film już niedługo weźmie udział w ogólnopolskim konkursie filmów krótkometrażowych SOLANIN 2015 w Nowej Soli. TYDZIEŃ
BIBLIOTEK – gra miejska pt. „Tajemnice Zbąszynka” to niewątpliwie jedno z najciekawszych przedsięwzięć
zorganizowanych przez Bibliotekę
Miejsko – Gminną w Zbąszynku w
dniach 08-15.05.2015 r., w ramach
XII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioteki. Do kolejnych wydarzeń
można dodać konkurs na książkę giganta. Zaaranżowano także
spotkanie z ZUTW w ramach akcji
„Czytam i Maluję”. Organizatorzy
przygotowali również konkurs na
makietę Biblioteki Przyszłości –
konkurs został odwołany z uwagi
na brak zainteresowania wśród
młodzieży. KONCERT PRZY FONTANNIE – w dniu 23 maja br. przy
Pomniku Lokomotywy odbył się
koncert Bachus Orchestra, który
rozpoczął obchody 25-lecia samorządów terytorialnych w Polsce.
Muzycy zaprezentowali najpopularniejsze utwory filmowe w aranżacji symfonicznej. Dziękujemy
mieszkańcom za tak liczne przybycie. TAŃCELEBRACJE- w dniu 13
czerwca br. odbył się konkurs zespołów tanecznych. W tym roku
motywem przewodnim był ORIENT.
W konkursie wzięło udział ponad
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200 dzieci z Regionu Kozła. Pierwsze miejsca zdobyły: Iskierki z Kosieczyna, Muchomorki ze Zbąszynka
i Słoneczny Blask II ze Zbąszynka.
SEKCJE ZOK KOŃCZĄ ROK- w piątek, 19 czerwca br. w sali widowiskowej uroczyście zakończyły swój „rok

szkolny” sekcje działające w ZOK-u
(Studio Piosenki, Ognisko Muzyczne, Kółko Modelarskie). Uczestnicy
otrzymali certyfikaty i gadżety. W
drugiej części odbył się koncert muzyczny wychowanków pana Michała
Łysiaka. W holu przygotowano wystawę kółka modelarskiego, które
prowadzi Pan Piotr Mikułko.

www.zbaszynek.pl

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:
PCK zbiórka krwi, 15-lecie współpracy Gminy Zbąszynek i Urzędu Peitz,
zakończenie klas maturalnych ZST
Zbąszynek, 25 –lecie OPS Zbąszynek, „Śmietnik w mojej głowie”- filmy edukacyjne ZST, Dzień Dziecka z
IKEA INDUSTRY, Spotkanie seniorów
Zbąszynek – Peitz, 70-lecie SP Zbąszynek, Wizy(S)tacja Zbąszynek, 15lecie zespołu Słoneczny Blask, Bal
Gimnazjalny, Noc Świętojańska.
WYJAZDY
Nasze sekcje i zespoły muzyczne
promują gminę podczas wielu koncertów, konkursów i przeglądów.
TEATR 18 + zaprezentował sztukę
„Męska Logika” w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury w niedzielę, 07
czerwca br. Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka” wziął udział w przeglądach: Podmokle Małe – „Koncert
z okazji 10-lecia zespołu „Wiwat”,
Zbąszyń – 19-te Spotkania z piosenką biesiadną, Świebodzin – „koncert
Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, Ja-

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Jan Mazur. Nagrodę otrzymaliśmy
za przygotowanie
Instalacji
Historycznej dotyczącej 90 rocznicy
powstania miasta
Zbąszynek (wrzesień 2014 r.) Cieszy
nas fakt, że nasza
praca na rzecz
miasta jest zauważana i doceniana. Inicjatorem
nadawania
w/w
tytułu jest Fundacja Spieszmy Się,

z Krzysztofem Krzywakiem na czele.
W parku za Domem Kultury pojawiły
się nowe ławki. Głównym sprawcą
jest firma IKEA INDUSTRY, dzięki której udało się otrzymać dofinansowanie na w/w przedsięwzięcie. To jednak nie koniec zmian w parku. Teatr
18 + oraz Strefa55 rozpoczynają pracę nad nowym filmem pt. „Męska
Logika”. Autorem scenariusza oraz
reżyserem jest Stanisław Leszczyński. Kino za Rogiem – rozpoczynamy
przygotowania do działalności Kina
za Rogiem w Zbąszynku. Prace organizacyjne i strategiczne potrwają
do końca tego roku.

DNI ZBĄSZYNKA 2015
Na obchody naszego ślicznego miasteczka zapraszamy w dniach 15-16
sierpnia 2015 r. na Targowisku Miejskim w Zbąszynku. Jesteśmy w fazie
planowania, ale już możemy zdradzić zarys tegorocznej imprezy.
15 sierpnia, (Sobota):
17:00 – 21:00 koncerty różne
21:30 Sylwia Grzeszczak z zespołem
23:00 – 02:00 zabawa taneczna
16 sierpnia, (Niedziela):
14:00 Czego nie wiecie o smokach?
- spektakl interaktywny dla dzieci
(plac przed sceną)
15:00 blok artystów lokalnych
16:00 Hity z satelity (wokaliści, którzy brali udział w programach Idol,
Szansa na Sukces itp.,),
18:00 Norbi
19:30 Czadoman
21:00 Classi
22:30 zakończenie + pokaz sztucznych ogni.

DOŻYNKI GMINNE 2015
Uwaga! Uwaga! Po raz pierwszy gospodarzem Święta Plonów będzie
wieś Chlastawa. Impreza odbywać
się będzie na parkingu bocznym
firmy Ikea Industry w dniach 12-13
września 2015 r. W sobotę impreza
rozpocznie się od koncertów (godz.
17:00) i zakończy się zabawą taneczną (do godz. 02:00). W niedzielę
tradycyjnie rozpoczynamy obchody
od uroczystej Mszy św. i korowodu dożynkowego. Główne obrzędy będą miały miejsce przy scenie
plenerowej. Zdradzamy, że gwiazdą
tegorocznych dożynek będzie zespół MIG. Szczegóły pojawią się już
wkrótce na plakatach.

nowiec – „Święto folkloru poświęcone pamięci Bernarda Śliwy”, Trzciel
– „Szparagowe Żniwa” Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Uczestnicy
Kółka modelarskiego pojechali na
jednodniową wycieczkę do zamku
Czocha i do zamku Grodziec w rejonie Dolnego Śląska. Pracownicy
Biblioteki zabrali zwycięzców Gry
Miejskiej na jednodniową wycieczkę
do Zielonej Góry (Cinema City).
I CO BY TU JESZCZE…
WYDARZENIE ROKU 2014 – z wielką
radością informujemy, że ZOK już po
raz drugi otrzymał tytuł „Wydarzenia
Roku”. Tytuł ten wręczył nam Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i Przewodniczący Rady Miejskiej

kUUUlturalne LATO
PORANKI Z BOHATERAMI BAJEK (poznaj ulubione bajki swoich Rodziców).
Termin: 06.07 - 10.07 o godzinie 10:00
w sali kinowej ZOK.
PIKNIK POD PLATANAMI – „leżing,
smażing, kocing” - animacje dla
dzieci & wspólne grillowanie.
Termin: uwarunkowany od pogody
(szczegóły na odrębnym plakacie).
NOC W BIBLIOTECE (nocne waRRRiacje w bibliotece miejsko – gminnej w
Zbąszynku).
Termin: 18.08.2015 r.
NOC HORRORÓW Termin: 10.07.2015
r. (piątek) od godz. 20:00 w sali kinowej ZOK.
LETNI OGRÓD MUZYCZNY – park DK
(muzyka tematyczna – lata 60’/ muzyka elektroniczna itp.)
Termin: uwarunkowany od pogody
(szczegóły na odrębnym plakacie).
KLUB CZASU WOLNEGO – koncerty na
wielkim ekranie w sali kinowej ZOK.
Termin: 06.07-09.07 godz. 18:00.
WAKACYJNY KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO (dla dzieci i dorosłych).
Termin: (w trakcie ustaleń).

www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

Wprowadzenie
Za nami kolejny sportowy kwartał.
Na wyróżnienie w tym okresie zasługuje awans piłkarzy Zbąszyneckiej
Akademii do lubuskiej 4 ligi. Trwają
prace związane z przebudową stadionu miejskiego w Zbąszynku. Zakończyliśmy kolejną edycję progra-

mu powszechnej nauki pływania dla
klas trzecich szkół podstawowych.
Jeziorko Koźlarskie po raz kolejny
było bardzo przychylne dla dzieci
podczas Gminnego Dnia Dziecka. Coraz większa popularność siatkówki
plażowej, co widać po dwóch pierw-

szych turniejach - Wróbel Cup. Więcej informacji o wydarzeniach sportowych można znaleźć na naszej
stronie osir.zbaszynek.pl

VI Olimpiada Przedszkolaków - „Zdrowo na
Sportowo” organizowana przez Przedszkole
w Kosieczynie

Umiem Pływać - zakończyliśmy II edycję
programu powszechnej nauki pływania dla III
klas szkół podstawowych

XXIV Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Zbąszynku - zwyciężył Wojtek Guśniowski z
Międzyrzecza

Siatkówka plażowa - Kornelia Matysik
i Martyna Borowczak najlepszą parą w
pierwszym turnieju w kategorii kobiet
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siatkówka plażowa - Ewa Sikorska i Andrzej
Marciniak najlepszą parą w pierwszym
turnieju w kategorii miksty

siatkówka plażowa - Marek Kołc i Maciej
Ławrynowicz najlepszą parą w pierwszym
turnieju w kategorii mężczyzn

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zbąszynku - trwają prace związane z
budową bieżni i płyty głównej

www.zbaszynek.pl
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Goście z Berlina na treningu Skrzatów
Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej

III turniej piłki nożnej IKEA - wśród 11 drużyn
zwyciężyła „Logistyka”

XXIII Bieg Konstytucji - blisko 600
biegaczy wystartowało w kolejnej edycji
zbąszyneckich biegów

Siatkówka
plażowa
8
par
żeńskich
wystartowało w drugim turnieju siatkówki
plażowej

siatkówka plażowa - 10 par wystartowało
w drugim turnieju siatkówki plażowej w
kategorii miksty

siatkówka
plażowa
15
par
męskich
wystartowało w drugim turnieju siatkówki
plażowej
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Gminny Dzień Dziecka - już po raz drugi na
jeziorku Koźlarskim - pogoda i frekwencja
dopisały

XIX Memoriał LA im. Bogdana Niemca - w tym
roku wyjątkowo tylko w Dąbrówce Wlkp.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze Zbąszynek najlepszą ekipą wśród kolejarzy

Zbąszynek w Lubuskiej 4 lidze - olbrzymi
sukces Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej

XIII Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka wśród 7 ekip zwyciężyła Carina Gubin

Festyn Sportowo - Rekreacyjny w Rogozińcu zabawa na sportowo Koła Gospodyń Wiejskich
z Dąbrówki Wlkp.

www.zbaszynek.pl
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Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 Lipca 2015 roku.
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telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO

3. Przyznane Burmistrzowi przez Radę Miejską w trakcie sesji
w dniu 28 maja br.
5. Jego nazwiskiem nadano imię pierwszemu rondu w Gminie
Zbąszynek
8. Wielkanocny prezent dla partnerskiej Gminy Zbąszyń
9. Gościł w Zbąszynku i Dąbrówce Wlkp. w dniu 19 maja br.
11. Remontowana w Szkole Podstawowej w Zbąszynku
13. Wraz z latem upragnione
14. Rok 2015 ogłoszony rokiem
16. Będzie gospodarzem tegorocznego Święta Plonów
18. Miasto partnerskie, z którym Gmina Zbąszynek współpracuje
od 15 lat
19. Fundacja „Spieszmy się” przyznała je podczas koncertu przy
Lokomotywie
20. Zyskała miano „Wydarzenie Roku 2014” jako przedsięwzięcie
o pozytywnym oddziaływaniu społecznym

PIONOWO

1. W tej miejscowości powstanie nowy kompleks sportowo
rekreacyjny
2. Miejscowość z Gminy Zbąszynek, która zakwalifikowała się do
drugiego etapu projektu „Sieci najciekawszych wsi w Polsce
4. Coroczny konkurs zespołów tanecznych z Regionu Kozła
6. Cokwartalne – już 15 lipca w Domu Kultury
7. Nazwisko zwycięzcy ostatniej zabawy krzyżówkowej
10. Odbył się w dniu 31 maja przy Jeziorku Koźlarskim z okazji Dnia
Dziecka
12. Imię założycielki i pierwszego kierownika szkoły podstawowej
w Zbąszynku
15. Uiszczamy ją w terminie do 31 lipca br. – opłata za… .
17. Budowane w Zbąszynku przy Placu Dworcowym

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Wiosna taka piękna i radosna”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 80
prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł do dowolnego wykorzystania otrzymał Stanisław Olender. Fundatorem nagrody było
PHU Pod Semaforem - usługi gastronomiczne, cateringowe, przyjęcia okolicznościowe, jadłodajnia „U Ewy”, noclegi.
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Podróżując pociągami Kolei Wielkopolskich oszczędzasz czas i pieniądze!
Tylko
naszymi
biało-czerwonymi
pociągami
NAJSZYBCIEJ I NAJTANIEJ dojedziesz do takich
miejscowości jak Zbąszynek, Nowy Tomyśl czy
Opalenica! Porównaj ceny biletów na przejazd
najpopularniejszymi środkami transportu, nasze
pociągi to najlepszy wybór dla kieszeni.

Samochód

Autobus

Koszt paliwa

Zbąszynek

Nowy Tomyśl
Opalenica

PKP Intercity

Pociąg osobowy
KW i PR

KW

CENA

Miejscowość
Zbąszyń

Sprawdź szczegółowy rozkład jazdy i cennik na
www.koleje-wielkopolskie.com.pl

PKS

PR

CZAS PRZEJAZDU *

-

24,30 zł

26 zł

18,60 zł

53 min.

1 godz. 13 min.

-

22,50 zł

23 zł

17,10 zł

47 min.

1 godz. 6 min.

16,80 zł

17,10 zł

19 zł

14,60 zł

38 min.

52 min.

12 zł

11,70 zł

13 zł

10,60 zł

28 min.

36 min

Koleje Wielkopolskie to bezpieczeństwo i komfort jazdy!
Jesteśmy jedynym przewoźnikiem kolejowym w regionie, korzystającym z 22 pojazdów typu „ELF”, które
charakteryzują się bezpieczeństwem i komfortem jazdy. Niskopodłogowe i klimatyzowane pociągi
dostosowane są również dla osób niepełnosprawnych oraz do przewozu rowerów.

Bądź z nami na bieżąco!
Możesz nas spotkać podczas wielu wydarzeń w regionie,
organizowanych m.in. przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury. Jeśli chcesz
na bieżąco śledzić nasze działania, odwiedź nasz profil na facebooku!
www.facebook.com/kolejewielkopolskie

Dziękujemy, że jesteście z nami!
…a niezdecydowanych zapraszamy do naszych pociągów!

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
O G Ł A S Z A
DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 3 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 29.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 77,35 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,04 m2.
Lokal przeznaczony do sprzedaży znajduje się na I piętrze w budynku w skład, którego wchodzi 5 lokali (4 lokale mieszkalne
i 1 lokal o innym przeznaczeniu). Budynek jest podpiwniczony o trzech kondygnacjach położony na działce geodezyjnej nr
195/4 o pow. 166 m2 , KW ZG1S/00028318/3 /Świebodzin/.
Udział nabywcy we współwłasności budynku i działce gruntu wynosi 235/1000.
Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w
strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej - usługowej.
Pierwszy przetarg na zbycie lokalu został przeprowadzony w dniu 08 maja 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

C E N A

W Y W O Ł A W C Z A
127 473,00 zł
w tym wartość: lokalu mieszkalnego 125 760,00 zł
wartość udziału w działce gruntu 1 713,00 zł
Wysokość wadium - 25 000,00 zł
Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 1 300,00 zł/.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wpłaty należy dokonać na konto nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08 września 2015 r. O terminowym dokonaniu wpłaty decyduje data wpływu środków
na konto Urzędu – tzn. wadium musi 8 września 2015 r. wpłynąć na konto Urzędu. W związku z powyższym, polecenie przelewu
winno być dokonane odpowiednio wcześniej tak, aby 08 września 2015 r. wpłata była na koncie Urzędu.
Wadium zwraca się na najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu.
Wadium
wpłacone
przez
uczestnika,
który
przetarg
wygrał
zalicza
się
na
poczet
ceny
nabycia.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU
w dniu 11 września 2015 r. o godz. 10:30 sala nr 25
Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz
wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 419,00 zł oraz koszty
zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - biuro nr 23
tel. 68 384 91 40 wew. 34. Lokal można
oglądać
po uzgodnieniu terminu.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 24 czerwca 2015 r. do 08 września 2015 r.
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