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Zakończenie projektu pod nazwą:
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE GMINY zbąSZYNEK”
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie
gminy Zbąszynek – projekt zasadniczy.
Termin realizacji: IV kw. 2009- IV
kw. 2013.
Wartość projektu: 9,4 mln zł
Dofinansowanie: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2013.

długości 5,7 km.
Po zakończeniu prac, systemy kanalizacji sanitarnej poszczególnych
miejscowości zostaną podłączone
do sieci kanalizacji istniejących
i skierowane do oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, przygotowanej
do odbioru ścieków z terenu całej
gminy.

wód i gleb. Polepszy się sanitarny
stan cieków i zbiorników, ograniczy się emisja nieprzyjemnych zapachów.
Nastąpi również poprawa walorów
krajobrazowych.
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna
obszarów objętych projektem, a
tym samym ukształtowanie pozytywnego wizerunku miejscowości,
jako obszaru czystego ekologicznie.
Dzięki inwestycji Gmina Zbąszynek
ma szansę stać się regionem czystym ekologicznie z potencjałem
rozwoju ukierunkowanym na małe
i średnie firmy sektora meblarskiego, drzewnego, spożywczego,
transportowego, włókienniczego i
elektronicznego z zapleczem agroturystycznym o stałym i niskim
wskaźniku bezrobocia z łatwą dostępnością komunikacyjną o trwałej stabilizacji ekonomicznej.

Wysokość
dofinansowania:
5,7
mln zł tj. 61% kosztów kwalifikowanych.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „NIEWIADOMSKI” z Międzyrzecza.
Nad prawidłowym wykonaniem
projektów sprawował nadzór, inżynier kontraktu – Przedsiębiorstwo
Usług
Inwestycyjnych
„INWEST
USŁUGA” Sp. z o.o. z Gorzowa
Wielkopolskiego.
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W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa warunków życia i
zdrowia mieszkańców oraz wzrost
poziomu atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Poprawi się stan jakości
środowiska przyrodniczego. Wzrośnie poziom atrakcyjności turystycznej. Polepszą się warunki do
rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, a
tym samym rozwoju osadnictwa
na terenie gminy związanym z potrzebami istniejących podmiotów
gospodarczych.
Nastąpi zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do
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W ramach projektu powstało 13,3 km kanalizacji, 14 przepompowni, 11,8 km wodociągów.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę:
kanalizacji sanitarnej w Rogozińcu
o długości 2,6 km i 6 przepompowni, kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Wlkp. o długości 8,9 km i 6
przepompowni, 1 przepompownię
w Zbąszynku (ulica Czarna Droga),
budowę kanalizacji sanitarnej w
Kręcku o długości 1,9 km i 1 przepompowni, sieci wodociągowej w
Kręcku o długości 6,1 km, sieci wodociągowej w Dąbrówce Wlkp. o

Wydawca:
Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
Tel. 68 384 91 40; fax: 66 384 94 84
Nakład: 1 500 egzemplarzy.
Autorzy tekstów i zdjęć: pracownicy
Urzędu
Miejskiego
w
Zbąszynku
i
jednostek
organizacyjnych
pod
redakcją Sekretarza Gminy.
e-mail: kwartalnik@zbaszynek.pl
www.zbaszynek.pl
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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE
Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Państwo!
W tym kwartalniku odniosę
się do pięciu tematów, które pojawiły się w II kwartale i są ważne dla
naszej społeczności.
- jak zapewne Państwo wiecie, w
sierpniu nawiedziły nas dwie burze,
które spowodowały podmycie muru
oporowego w gimnazjum, jego przewrócenie i całkowite zalanie piwnic.
Dzięki sprawnie przeprowadzonej
akcji naszych strażaków wypompowaliśmy wodę i zabezpieczyliśmy
wyrwę na wypadek kolejnych opadów. Pozostał problem szkód i usunięcia skutków awarii. Dotychczas
odbudowaliśmy mur oporowy, uporządkowaliśmy teren na zewnątrz
i wewnątrz piwnic, wymieniliśmy
okna piwniczne od ul. Kasprowicza.
Obecnie trwa etap osuszania piwnicznych murów i remont pieców
centralnego ogrzewania celem uruchomienia przed sezonem grzewczym. Straty są ogromne i niespodziewane. Wstępnie oszacowane na
ponad 300 tys. zł. Czeka nas remont
wszystkich pomieszczeń piwnicznych, w tym szczególnie szatni i sal
pod biblioteką. Awaria ta nie zakłóciła rozpoczęcia nauki w tym roku
ani nie spowoduje jakiś większych
perturbacji, tylko niespodziewany i
nieplanowany wydatek.
- pojawiają się różne uwagi i domysły odnośnie działań jakie sa prowadzone przy Jeziorku Koźlarskim.
Obecny etap prac to przychylność
i zaangażowanie kierownictwa firmy
Swedwood, a szczególnie dyrektora i naszego Honorowego Obywatela
Pana Wojciecha Waligóry. Finansują
i wykonują prace porządkowe i inwestycyjne takie jak: dwa parkingi,
duża wiata - 140 m2, dwie mniejsze
po 20 m2, miejsce na ognisko, ogrodzenie, oświetlenie, doprowadzenie
wody, pomost pływający, pięć pomostów wędkarskich, wykoszenie
terenu i nowe nasadzenia drzew
i krzewów oraz wiele innych prac.
Większość tych prac już możemy
podziwiać. Wartość wykonanych robót, przez firmy zatrudnione przez
Swedwood, szacowana jest na ponad 250 tys. zł. Prace te pozwolą
w pełni zagospodarować teren wokół jeziorka i umilić pobyt nad tym
akwenem - Dziękujemy.
- w tym kwartale odbyliśmy dwie
ważne uroczystości tj. Dni Zbąszynka, po raz pierwszy w nowym, zmienionym miejscu pod zadaszeniem

o powierzchni 2 tys. m2. Z informacji i opinii jakie do mnie docierały
uważam, że pomysł i inwestycja są
trafione. Podczas tej uroczystości
wręczone zostały dwa tytuły „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”. Drugą
imprezą były uroczystości Dożynek
Gminnych w Rogozińcu, przy dużym
zaangażowaniu wsi, Rady Sołeckiej i
Pani Sołtys. Podczas tej uroczystości wręczyliśmy
z Przewodniczącym Rady Miejskiej tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek”
dla małżeństwa z Holandii Dineke i
Aalderik Venhuizen. Osobom i instytucjom zaangażowanym w sprawne
przeprowadzenie tych imprez serdecznie dziękuję, szczególnie Pani
Sołtys Rogozińca, Radzie Sołeckiej,
małżeństwu Agnieszce i Grzegorzowi Świderskim, pracownikom OSiR i
ZOK oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.
- zakończyliśmy realizację projektu
„...uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej”.
Był to projekt realizowany w ciągu czterech lat, kosztował ponad
12 mln. zł i pozwolił zwodociągować i skanalizować Kręcko, połączyć wodociągiem Zbąszynek z
Dąbrówką Wlkp., oraz skanalizować Dąbrówkę Wlkp. i Rogoziniec
- szczegóły w następnym artykule. W październiku rozpoczniemy
podłączenie pierwszych posesji w
Dąbrówce Wlkp. i Rogozińcu a na
wykonanie wszystkich podłączeń
dajemy sobie czas do końca 2014
roku. Projekt ten spowoduje, że ponad 95% nieruchomości będzie podłączonych do oczyszczalni ścieków.
Od 2014r. rusza program dofinansowania budowy oczyszczalni przydo-

mowych, tak aby w najbliższych latach zwodociągować i skanalizować
100 % posesji.
- rozpoczęcie nowego roku szkolnego to również refleksja nad kondycją
naszej oświaty, poczynając od najmłodszych, a na szkołach średnich
kończąc. Na terenie gminy zapewniamy wszystkim chętnym opiekę
przedszkolną w pięciu przedszkolach. Mamy trzy szkoły podstawowe,
jedno gimnazjum i szkołę średnią
- ZST. Na terenie Rogozińca działa
również Technikum Leśne, a w Zbąszynku Liceum wieczorowe. Koszty
tak funkcjonującej oświaty są
bardzo duże, to ponad 11 mln. zł, w
tym 4 mln. zł dopłaty ze strony budżetu gminy. Subwencja oświatowa
przekazywana z budżetu państwa,
która teoretycznie powinna pokrywać koszty funkcjonowania oświaty
to 7.077.597 zł, co praktycznie pokrywa
około 70 % kosztów. Mając na uwadze
rangę i znaczenie edukacji naszych
młodych mieszkańców - dopłacamy rocznie na ucznia: Gimnazjum 939 zł, Szkoła Podstawowa w Zbąszynku - 1.113 zł, Szkoła Podstawowa w Kosieczynie - 3.795zł, Szkoła
Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.3.973 zł, Zespół Szkół Technicznych
w Zbąszynku -2.007 zł. Mam tylko
nadzieję, że uczniowie potrafią to
docenić osiąganymi wynikami w nauce i wychowaniu.
Dziękuję mieszkańcom za
zrozumienie i zaangażowanie w prace realizowane w III kwartale 2013
roku i okazywaną sympatię.

Z poważaniem
Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

Zapraszają mieszkańców gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
15 października 2013 roku o godzinie 18:00

w Domu Kultury w Zbąszynku

www.zbaszynek.pl
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KALENDARIUM BURMISTRZA
01.07.2013r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie w sprawie
modernizacji drogi 302 na odcinku
Chlastawa - Nądnia;
02.07.2013r. - Zielona Góra, podpisanie umowy z PROW w sprawie budowy ścieżki rowerowej
Zbąszynek
Dąbrówka
Wlkp.;
Mierzęcin, odebranie nagrody specjalnej „Olimp Lubuski”;
04.07.2013r. - Dąbrówka Wlkp., zebranie sołeckie;
05.07.2013r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z siatkarkami ze
Szkoły Podstawowej w Kosieczynie,
Chlastawa, oddanie do użytku Centrum Sportowo - Rekreacyjnego;
06.07.2013r. - Dąbrówka Wlkp., Jubileusz 90-lecia
Ludowego Klubu
Sportowego „Sokół” oraz nadanie
obiektom sportowym w Dąbrówce
Wlkp. imienia Stanisława Mizernego;
09.07.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
10.07.2013r. - Gorzów Wlkp., ANR,
uzgodnienia w sprawie przejęcia
placu w Kosieczynie pod potrzeby
OSP; Rogoziniec, zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej;
11.07.2013r. -Rogoziniec, Dąbrówka
Wlkp., spotkanie partnerskie emerytów Zbąszynek - Peitz; Zbąszyń,
złożenie kwiatów pod obeliskiem
Sybiraków;
15-31.07.2013r. - przerwa urlopowa;
03.08.2013r. - Zbąszynek, OSiR, pokazy motocyklistów Street Radical;
04.08.2013r. - Zbąszyń, zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza z okazji
Dni Zbąszynka; Zbąszynek, II Otwarte Mistrzostwa MTB w kolarstwie
przełajowym;
07.08.2013r. - Świebodzin, Starostwo
Powiatowe, spotkanie
w sprawie
przejęcia nieruchomości skarbu państwa na rzecz gminy;
09-11.08.2013r. - Zbąszynek, Dni Zbąszynka;
10.08.2013r. - Zbąszynek, wręczenie
tytułów Zasłużony dla Gminy Zbąszynek dla: Piotra Górawskiego i
Marka Löcherta;
11.08.2013r. - Peitz, udział w
uroczystościach z okazji Święta Ryby
oraz Jubileuszu 10-lecia współpracy
Peitz-Bedum;
12.08.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Prezesem Firmy LOCONI w związku z inwestycjami na
terenie Zbąszynka;
13.08.2013r. - Chlastawa, uroczyste
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otwarcie ścieżki rowerowej na odcinku Chlastawa - Zbąszyń;
20.08.2013r. - Gorzów Wlkp., LUW
uroczystości z okazji wręczenia odznaczenia - Złoty Krzyż Zasługi za
zasługi w pracy na rzecz samorządu
terytorialnego;
21.08.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie nagród w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego
Kwartalnika; Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w posiedzeniu Komisji
Wspólnych Rady Miejskiej;
23.08.2013r. - Wolsztyn, spotkanie z
Dyrektorem Regionalnym ENEA w
sprawie podłączenia przepompowni;
Chlastawa, zebranie sołeckie;
24.08.2013r. - Siedlec, udział w uroczystościach z okazji Święta Świni;
25.08.2013r. - Świebodzin, udział
w uroczystej mszy św. z okazji 33
rocznicy powstania Solidarności;
27.08.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja Egzaminacyjna na stopień awansu
nauczyciela mianowanego;
28.08.2013r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie w sprawie
budowy ronda na drodze 302;
29.08.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z sołtysami; Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w sesji
Rady Miejskiej;
30.08.2013r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna-podpisanie aktów notarialnych;
31.08.2013r. - Krutla k/Wolsztyna,
udział w Powiatowych Zawodach
Myśliwych; Chlastawa, festyn wsi;
02.09.2013r. - Zbąszynek, I Gimnazjum, inauguracja roku szkolnego;
Zielona Góra, WFOŚiGW, podpisanie
aneksu do umowy, LRPO, podpisanie
umowy na budowę ścieżki rowerowej;
04.09.2013r. - Zielona Góra, spotkanie z Marszałkiem w sprawie przejęcia drogi 302 na odcinku BrudzewoKosieczyn;
05.09.2013r. - Nowy Tomyśl, Starostwo Powiatowe, spotkanie w sprawie Obwodnicy Regionu Kozła; Zbąszynek, Targowisko Miejskie, wywiad
dla TVP Gorzów;
06.09.2013r. - Zielona Góra, Filharmonia, udział w uroczystościach z
okazji Jubileuszu Radia Zachód;
07.09.2013r. - Rogoziniec, Gminne zawody strażackie i Turniej Wsi;
08.09.2013r. - Rogoziniec, Dożynki
Gminne;
09.09.2013r. - Zbąszynek, Urząd

www.zbaszynek.pl

Gabriela
Budniak

Miejski, spotkanie z projektantem
w sprawie przebudowy ul. Wojska
Polskiego i budowy ronda na Placu
Dworcowym;
10.09.2013r. - Zbąszynek, spotkanie z
rodzicami uczniów korzystających ze
świetlicy przy ul. Topolowej;
11.09.2013r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, spotkanie z Ministrem
Ochrony Środowiska;
12.09.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych;
13.09.2013r. - Kosieczyn, udział w Sesji Popularno- Naukowej w związku
z ukończeniem remontu Kościoła;
16.09.2013r. - Zbąszynek, OSiR, spotkanie z projektantem budowy bieżni
wokół stadionu; Zbąszynek, spotkanie z dyrektorem Swedwood oraz
projektantem budowy Obwodnicy
Północnej Zbąszynka - etap II;
17.09.2013r. - Rogoziniec, zebranie
wiejskie;
18.09.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w posiedzeniu Komisji
Wspólnych Rady Miejskiej;
19.09.2013r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna-podpisanie aktów notarialnych; Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w uroczystościach z okazji
60-lecia pożycia małżeńskiego; Górzykowo, spotkanie biznesowe organizowane przez BGK;
21.09.2013r. - Forst, Jubileusz 20-lecia
Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr”;
Zbąszynek, festyn rekreacyjno sportowy „Zakończenie Lata”; Dąbrówka
Wlkp., zabawa dożynkowa;
25.09.2013r. - Świebodzin, Hotel
„Sen”, spotkanie z okazji Dnia Białej
Laski;
26.09.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Sesji Rady Miejskiej;
27-29.09.2013r. - Zbąszyń, 39 Biesiada Koźlarska.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
02.07.2013 r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
05.07.2013 r. – Chlastawa, otwarcie
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego;
06.07.2013 r. - Peitz, udział w spotkaniu strzelców; - Dąbrówka Wlkp.,
Jubileusz 90-lecia LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp.;
08.07.2013 r. - Zbąszynek, ZOK- spotkanie z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
11.07.2013 r. - Rogoziniec, Klub Seniora „Pogodna Jesień” oraz seniorzy
z Peitz - strzelanie o tarczę herbową, część kameralna CKiF Dąbrówka
Wlkp.; - Zbąszyń, 70 rocznica Rzezi
Wołyńskiej - hołd Polakom pomordowanym na Wołyniu, na kresach
południowo-wschodnich, (uroczystości pod patronatem Zbąszynia, Plac
Wolności);
13.07.2013 r. - Rogoziniec, spotkanie
Związku Kresowian Powiatu Świebodzińskiego – organizator: Koło Terenowe Kosieczyn;
14.07.2013 r. - Rogoziniec, spotkanie
członków oraz ich rodzin, KGW Dąbrówka Wlkp.;
16.07.2013 r. - Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej – dyżur;
17.07.2013 r. - Rogoziniec, spotkanie
członków Związku Kombatantów
oraz Emerytów PKP;
19.07.2013 r. - Zbąszynek, Powiatowe
Święto Policji;
06.08.2013 r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
07.08.2013 r. - Rogoziniec, spotkanie
z grupą taneczną z Wrocławia –organizator: dyrektor ZSL Rogoziniec

Antoni Pawłowski;
09-11.08.2013 r. - Zbąszynek, obchody Dni Zbąszynka 2013; Turniej Piłki
Plażowej Wróbel CUP, XX Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, VI Otwarty
Turniej Strzelecki dla Mieszkańców
Gminy Zbąszynek;
13.08.2013 r. - Chlastawa, otwarcie
ścieżki rowerowej Chlastawa- Zbąszyń; - Zbąszynek, Konwent Rady
Miejskiej;
15.08.2013 r. - Sulechów Święto Wojska Polskiego - V Lubuski Pułk Artylerii;
17.08.2013 r. - Gross Düben, Święto
Strzelców;
20.08.2013 r. - Gorzów Wlkp., Urząd
Wojewódzki - nadanie medali oraz
odznaczeń – W. Czyczerski otrzymał
Złoty Krzyż Zasługi; - Zbąszynek,
biuro Rady Miejskiej - dyżur;
21.08.2013 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski - wspólne posiedzenie Komisji
Stałych Rady;
24-25.08.2013 r. - Siedlec, Święto
Świni;
29.08.2013 r. Zbąszynek, Urząd
Miejski – sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
31.08.2013 r. – Poznań, Jubileusz 20lecia Strzelców Miasta Poznania;
XII Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu
Świebodzińskiego w Wieloboju Myśliwskim na strzelnicy w Krutli k.
Wolsztyna, patronat: Starosta Świebodziński;
01.09.2013 r. - Śrem, rocznicowe obchody wybuchu II wojny światowej;
06.09.2013 r. – Zbąszynek, ZOK

Bernadetta
Utrata

– spotkanie z gośćmi z Peitz i Bedum w ramach „Międzynarodowego
Spotkania ze Smakiem”;
07.09.2013 r. - Haidemühl, spotkanie z partnerami z Brandenburgii i
Saksonii;
08.09.2013 r. - Rogoziniec, „Międzynarodowe Spotkanie ze Smakiem –
Dożynki Gminne 2013”;
12.09.2013 r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – Konwent Rady Miejskiej;
13.09.2013 r. Kosieczyn, Kościół
p.w. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – uroczystości podsumowujące siedmioletni remont sześćsetletniego drewnianego kościoła;
14.09.2013 r. - Rogoziniec, strzelanie królewskie – udział gości z Peitz,
Cottbus, Asendorf, Haidemühl, Groß
Düben, Bad Muskau i wielu innych
miejscowości z kraju;
18.09.2013 r. – Zbąszynek, Urząd
Miejski – posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Praworządności, wspólne posiedzenie Komisji
Stałych Rady;
19.09.2013 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – diamentowe gody, spotkanie z
jubilatami, którzy obchodzili 60-lecie
pożycia związku małżeńskiego;
21.09.2013 r. – Chlastawa, jeziorko
koźlarskie – Festyn z okazji zakończenia projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na
terenie Gminy Zbąszynek”;
26.09.2013 r. - Zbąszynek,
Urząd
Miejski – sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku.

Dineke i Aalderik Venhuizen - honorowi obywatele Gminy Zbąszynek

www.zbaszynek.pl
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URZĘDNIK RADZI

Hieronim
Muszyński

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Od 16 września 2013 r. Gmina
Zbąszynek, jako pierwsza w powiecie świebodzińskim, wdrożyła do
użytkowania system iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych) firmy Geo-System Sp. z o.o. z
Warszawy, do prowadzenia numeracji porządkowej, nazewnictwa ulic
oraz miejscowości w Gminie Zbąszynek.
Podstawowe wykorzystanie związane jest z prowadzeniem ewidencji
miejscowości, ulic i adresów zgod-

zowania. Dokumenty wraz z historią
wszystkich operacji są przechowywane w bazie danych. Dodatkowo
wszyscy pracownicy urzędu mogą
korzystać z systemu iMPA, co w
znacznym stopniu ułatwia realizację
bieżących zadań. Baza adresowa
jest dostępna publicznie w postaci
portalu mapowego, aby z niej skorzystać wystarczy wejść na stronę:
www.zbaszynek.pl i wybrać zakładkę mapa Gminy lub bezpośrednio
pod adresem: www.zbąszynek.e-

nie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz wspomaga realizację
zadań z zakresu zarządzania gminą w oparciu o system informacji
przestrzennej.
Aplikacja usprawnia proces nadania adresu, który jest w pełni zautomatyzowany:
od lokalizacji adresu
na mapie, przez wygenerowanie
zawiadomienia po wysłanie
informacji do wskazanych instytucji np.:
Wojewódzki
Urząd
Statystyczny,
Starostwo Powiatowe.
Dużą zaletą tego systemu jest natychmiastowe
przekazanie
informacji oraz ograniczenie przesyłania
przez Urząd Miejski
papierowych
wersji
dokumentów do Urzędu Statystycznego, ich
gromadzenia i archiwi-

mapa.net
Dzięki aplikacji nie trzeba przychodzić do urzędu, aby sprawdzić podstawowe dane terenu. Mieszkańcy
gminy korzystając on-line mogą uzyskać informacje na temat numerów
działek ewidencyjnych, numerów
posesji, nazw ulic, nazw miejscowo-
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ści, współrzędnych geograficznych i
geodezyjnych, przybliżonych pomiarów odległości i powierzchni. Interaktywna mapa umożliwia też dokonanie wydruku danych. Powyższe
informacje można uzyskać poprzez
moduł wyszukiwania działek i adresów. iMPA w odróżnieniu od innych
przeglądarek map internetowych
dostępnych w sieci jest prowadzona
(w zakresie punktów adresowych)
bezpośrednio przez Urząd Miejski
w Zbąszynku, co gwarantuje rzetelność prezentowanych informacji.
Aktualne adresy i
ich
przestrzenna
identyfikacja może
być wykorzystana
przez służby publiczne takie jak
policja, straż pożarna bądź pogotowie ratunkowe.
To także źródło
informacji o oferowanych
przez
gminę
nieruchomościach
na sprzedaż, z
możliwością prezentowania ich na
portalu.
Portal
mapowy
to jeden z wielu kroków, które
czynimy żeby kontakt z urzędem
był szybki i wygodny. Jest to tani
sposób zarządzania i udostępniania
danych, a dla korzystających łatwa
w obsłudze przeglądarka, do której
każdy ma dostęp.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INFORMACJE

Jan
Makarewicz

Nowi Zasłużeni Obywatele Gminy
Zarządzeniem numer 50/2013
i 51/2013, z dnia 5 sierpnia 2013 r. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
przyznał tytuły „Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek” Panu Piotrowi Górawskiemu i Panu Markowi Löchertowi.
Pan Piotr Górawski urodzony w
1952 r. studia wyższe ukończył w
1985 roku. Pracę w Szkole Podstawowej w Kosieczynie rozpoczął w 1996 roku jako nauczyciel
wychowania fizycznego.
W listopadzie 2005 roku przeszedł na emeryturę. Zakończenie
pracy zawodowej, nie oznaczało
zakończenia pracy z młodzieżą.
Do dziś, z wielką pasją kontynuuje trenowanie dziewcząt w
piłce siatkowej. A od 2011 roku
pracuje także jako animator na
obiektach sportowo – rekreacyjnych Orlik w Kosieczynie.
Pan Piotr Górawski jest osobą
o dużym doświadczeniu pedagogicznym i organizatorskim, co
uwidacznia się w pracy z młodzieżą i procentuje wysokimi
osiągnięciami uczniów w wielu
dziedzinach sportowych. Troska
o systematyczne podwyższanie poziomu sportowego swoich podopiecznych powoduje,
że wszyscy uczniowie zajmują
bardzo wysokie lokaty w zawodach sportowych regionalnych
jak również ogólnopolskich.
Do największych osiągnięć sportowych zaliczyć można:
- Mistrzostwo Polski w Mini Piłce
Siatkowej w Zabrzu kategoria „2” w
2004 roku,
- Mistrzostwo Polski w Mini Piłce
Siatkowej w Zabrzu kategoria „3” w
2005 roku,
- 12 miejsce w Mistrzostwach Polski
w Mini Piłce Siatkowej Kinder + Sport
2012 w Zabrzu kategoria „2”,
- I, II i III miejsce w Mistrzostwach
Polski
w
Mini
Piłce
Siatkowej
Kinder + Sport 2013 w Drzonkowie kategoria „2”. Na przestrzeni kilkunastu
lat pracy z młodzieżą pan Piotr wychował wielu medalistów w różnych
dziedzinach sportu. Jego podopieczni
rozsławiają i promują Szkołę Podstawową w Kosieczynie na arenach
sportowych całej Polski.
Dorobek Pana Piotra Górawskiego
wzbudza szacunek za pracę jaką
wykonał w czasie swojej dotychczasowej aktywności zawodowej i społecznej. Dzięki osiągniętym sukcesom

sportowym, dobre imię Gminy Zbąszynek jest skutecznie promowane
na terenie całego kraju.
Pan Marek Löchert urodził się w 1962
roku. Od wielu lat jest wielkim sympatykiem piłki nożnej.

Sokół Dąbrówka Wlkp. w trakcie
których oficjalnie nadano obiektom
sportowym w Dąbrówce Wlkp. imię
Stanisława Mizernego (założyciela
Sokoła), oraz odbył się festyn sportowo rekreacyjny z wystawą pamiąt-

Zasłużeni dla Gminy Zbąszynek

W Ludowym Zespole Sportowym
„Sokół” z Dąbrówki Wlkp. grał od
1976 roku na pozycji bramkarza. Do
2002 roku, kiedy zakończył karierę
sportowca, rozegrał 504 spotkania.
Był najlepszym bramkarzem „Sokoła”.
Dzięki niemu zespół przez 10 sezonów grał w klasie A i zdobył wiele
pucharów.
Po zakończeniu kariery bramkarza
nie rozstał się ze sportem i zespołem. Nieprzerwanie od 1994 roku jest
Prezesem „Sokoła”, a od 1996 roku
trenerem drużyny Juniorów. Dał się
poznać jako dobry organizator i pomysłodawca różnych przedsięwzięć
oraz aktywny działacz na rzecz społeczności lokalnej. W 2003 roku, za
całokształt pracy społecznej otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.
W roku 2013, na jubileusz 90-lecia
LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp. po raz
pierwszy w historii wywalczył upragniony awans do klasy Okręgowej.
Dzięki inicjatywie Pana Marka Löcherta 6 lipca 2013r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia LKS,

www.zbaszynek.pl

kowych kart zawodników.
Pan Marek Löchert jest pięknym
wzorem dla młodych mieszkańców
Dąbrówki Wlkp. Między innymi dzięki niemu zespół istnieje już wiele lat
i wciąż się rozwija, wciąż przybywa
młodych sportowców, którzy podobnie jak ich trener kiedyś, chcą odnosić sukcesy w sporcie.
Dzięki jego zaangażowaniu i inicjatywie Dąbrówka Wlkp. może poszczycić się wyjątkowymi obiektami sportowymi.
Dorobek Pana Marka Löcherta wzbudza ogromny szacunek za pracę jaką
wykonał w czasie swojej dotychczasowej aktywności społecznej.
Uroczyste wręczenie tytułów miało
miejsce w dniu 10 sierpnia 2013 r. w
trakcie obchodów Dni Zbąszynka. Tablica z wykazem osób zasłużonych
dla Gminy Zbąszynek znajduje się na
Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku.
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Gminna informacja
Gmina Zbąszynek jako samorząd jest centrum lokalnych wydarzeń, których odbiorcami są głównie
nasi mieszkańcy. Wydarzenia
dzielą się na różne kategorie, np.:
a) administracyjne - postępowanie
administracyjne w różnych sprawach
dot. funkcjonowania samorządu (podatki, decyzje, zaświadczenia, itp.),
b) inwestycyjne - jak budowa dróg,
budynków użyteczności publicznej,
infrastruktury komunalnej, technicznej,
c) kulturalne – wydarzenia z dziedziny kultury,
d) sportowe – wydarzenia sportowe,
e) społeczne – szeroko rozumiana
pomoc społeczna,
f) oraz cały szereg innych wydarzeń,
do których obligują nas zadania
określone w ustawie o samorządzie
gminnym, a także wynikających ze
zdarzeń, które przynosi nam życie.
W postępowaniu administracyjnym,
informacje przekazujemy na bieżąco
stronom postępowania, korzystając
z usług poczty, czy telefonów. Są
jednak informacje, które chcielibyśmy, aby docierały do jak najszerszego grona odbiorców. W tym celu
stworzyliśmy gminny system przekazywania informacji.
System opiera się na zasadzie rzetelnego informowania mieszkańców
Gminy o możliwie wszystkich wydarzeniach, jakie mają miejsce na jej
terenie, za pośrednictwem różnych
form przekazu.
Powyższy system opiera się na
trzech głównych formach przekazu:
1) Serwis internetowy Gminy
Zbąszynek, tj.:
a) strona internetowa:
- www.zbaszynek.pl gdzie zamieszczane są informacje dot. działalności Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy. W
lewym menu znajdują się informacje
ogólne, tzw. stałe dotyczące m.in.
naszej historii, turystyki, oświaty,
służby zdrowia. Dział „Aktualności”
to bieżące wydarzenia opisane w
telegraficznym skrócie z dodatkiem
zdjęć. Całość poukładana jest chronologicznie według dat. W prawym
menu znajdziemy szereg informacji,
np. moduł umożliwiający zadawanie
pytań Burmistrzowi, w tym miejscu
mieszkańcy mogą zadawać merytoryczne pytania, dotyczące ważnego
zagadnienia, bądź problemu. Burmistrz Zbąszynka możliwie na bieżąco odpowiada na zadane pytania.
Moduł „Ogłoszenia drobne” to szan-
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sa na drobną sprzedaż, kupno, czy
ogłoszenie o pracy ale także możliwość darmowej promocji własnej
firmy w naszym serwisie. Moduł
„Baza firm” to miejsce, gdzie właściciele firm mogą za darmo zaprezentować zakres działalności swoich
firm, zamieścić dane do kontaktu,
itp.. Kolejny moduł, to „Elektroniczna
skrzynka podawcza” za pomocą której można kierować pisma i podania
w formie elektronicznej, m.in. do tut.
Urzędu, jedyny warunek jaki trzeba
spełnić, to własny profil na „ePUAP”.
W górnym menu znajdują się takie
dane, jak informacja o przetargach
ogłaszanych przez Gminę Zbąszynek, aktualna oferta dla inwestorów
chcących np. wybudować zakład
produkcyjny na terenie naszej gminy, informacja o inwestycjach z podziałem na inwestycje wykonane, w
trakcie realizacji oraz planowane.
Jednostki organizacyjne, jak Zbąszynecki Ośrodek Kultury, Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy
Społecznej, a także wszystkie szkoły
prowadzone przez Gminę Zbąszynek
posiadają własne strony internetowe, gdzie zamieszczane są bieżące
informacje z działalności tych jednostek.
b) biuletyn informacji publicznej Gminy Zbąszynek (www.bip.zbaszynek.
pl), to przede wszystkim:
- prawo lokalne stanowione przez
Radę Miejską i Burmistrza Zbąszynka, a więc uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza,
- informacja o zamówieniach publicznych realizowanych przez Gminę Zbąszynek w zakresie do jakiego
obligują nas przepisy o zamówieniach publicznych,
- informacja o zadaniach – kompetencjach organów gminy, Rady Miejskiej, Burmistrza Zbąszynka ale także zadania Sekretarza i Skarbnika
Gminy Zbąszynek, zadania poszczególnych referatów, regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego i statut
Gminy,
- informacja o ochronie środowiska,
program usuwania azbestu, informacje o gospodarce odpadami,
- wykaz aktualnych podań i druków
do pobrania,
- informacja o organizacjach i stowarzyszeniach, o konkursach na
realizację zadań publicznych, oraz
wiele innych informacji z zakresu
funkcjonowania Gminy Zbąszynek i
jednostek organizacyjnych.

www.zbaszynek.pl

c) Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.rbip.lubuskie.pl)
jest ogólnodostępną bazą informacji
publicznej obejmującą obszar całego województwa lubuskiego. RBIP
powstał w wyniku realizacji Projektu
„Lubuski e-Urząd”, którego zakresem
jest umożliwienie używania technologii informacyjnych i Internetu
przez obywateli, przedstawicieli biznesu oraz interakcja pomiędzy wymienionymi, a administracją publiczną. Celem projektu jest redukowanie
odwiedzin obywateli w urzędach,
migracja tego typu kontaktów do Internetu i prosty dostęp do informacji publicznych. Efektem natomiast
będą tańsze koszty administracji
publicznej oraz prosty dostęp do
danych będących w dyspozycji administracji publicznej.
Informacje takie, jak zamówienia
publiczne, akty prawne, przetargi,
ogłoszenia o pracy, informacje o
sposobie załatwienia poszczególnych spraw w Urzędzie, zamieszczane na naszym lokalnym BIP, są
automatycznie
przekierowywane
na RBIP. Dzięki temu zwiększa się
zasięg publikowanych informacji.
Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz ich jednostki podległe, mogą
w tym jednym miejscu nie tylko
publikować informacje, ale także z
nich korzystać. W wyniku projektu otrzymaliśmy jednolite i nowoczesne narzędzia do rozwoju usług
publicznych świadczonych drogą
elektroniczną na rzecz obywateli i
przedsiębiorców. Projekt realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój
infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, działanie: 1.3
Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
2) Zbąszynecka Telewizja Internetowa – to nowoczesna forma przekazywania informacji za
pośrednictwem Internetu. Nagrywanie informacji odbywa się w cyklu
miesięcznym. Pierwsze wiadomości
pojawiły się w miesiącu marcu 2010
roku. Wiadomości są do pobrania z
naszej strony internetowej: www.
zbaszynek.pl dodatkowo mamy założony własny profil w popularnym
serwisie www.youtube.com. Raz w
miesiącu ok. 20 minut informacji o
wydarzeniach jakie miały miejsce
w każdym kończącym się miesiącu.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

GMINNA INFORMACJA
Informacje przeznaczone są dla
korzystających z Internetu, a więc
mają zasięg nieograniczony, bez
względu na miejsce pobytu. Nieocenione wręcz źródło informacji dla
wielu mieszkańców naszej Gminy
przebywających za granicą. Niewiele
jest gmin, które mogą poszczycić się
taką właśnie formą informowania
swoich mieszkańców o bieżących
wydarzeniach.
3/ Zbąszynecki Kwartalnik to
pierwsze w historii Gminy Zbąszynek
czasopismo dostępne powszechnie
w formie papierowej i elektronicznej (na stronie www.zbaszynek.pl)
Wydawane raz na kwartał, kolportowane za pośrednictwem obiektów
handlowych na terenie całej Gminy
Zbąszynek oraz dostępne w biurze
informacji Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Czasopismo podzielone na
stałe elementy z różnych dziedzin
działalności Gminy. Porady prawne
z cyklu „Urzędnik radzi” mające na
celu przybliżenie, wyjaśnienie mieszkańcom niektórych zawiłości naszego prawa. Informacja „Co każdy wiedzieć powinien” to podsumowanie
bieżących wydarzeń i merytoryczny
komentarz Burmistrza Zbąszynka.

Kalendarium Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawia zestaw spotkań jakie miały
miejsce w minionym kwartale. Bieżące informacje z poszczególnych
referatów, czy stanowisk pracy, stan
zaawansowania prac realizowanych
przez nas inwestycji, wydarzenia
kulturalne, zestaw wydarzeń sportowych, informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej, o gminnej służbie
zdrowia, samorządowa łamigłówka i
wiele innych informacji. Docierają do
nas pozytywne opinie mieszkańców
o czasopiśmie, które niewątpliwie
bardzo cieszą jego autorów, którymi
są pracownicy Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku i jednostek organizacyjnych pod redakcją Sekretarza Gminy.
Na całość systemu informacyjnego
Gminy Zbąszynek składają się nie
tylko trzy wyżej wymienione formy
przekazywania informacji, można
wymienić także inne systematyczne
działania, jak:
1/ cokwartalne spotkania Burmistrza
Zbąszynka i Przewodniczącego Rady
Miejskiej z mieszkańcami,
2/ otwarcie i dobre funkcjonowanie
punktu informacyjnego w Urzędzie
Miejskim,

3/ opracowywane materiały promocyjne, których celem jest również
przekazanie wybranych przez nas
informacji.
System informacyjny w Gminie Zbąszynek jest realizowany, przy możliwie minimalnym zaangażowaniu
środków z budżetu Gminy. Wykorzystujemy maksimum naszych możliwości osobowych i czasowych.
Obecnie najważniejszą dla nas sprawą jest utrzymać dotychczasowy
poziom przy jednoczesnym udoskonalaniu wyżej wymienionych form
przekazu.
Naszym nadrzędnym celem jest rzetelne tworzenie informacji o wydarzeniach, jakie mają miejsce na terenie Gminy Zbąszynek i dotarcie z tą
informacją do możliwie największej
liczby naszych mieszkańców. Systematycznie przygotowywane w ten
sposób informacje dają możliwość
łatwego ich archiwizowania. Jestem
przekonany, że następne pokolenia
z łatwością będą mogły dowiedzieć
się nie tylko rzeczy ogólnych ale też
i wielu szczegółów dotyczących naszej codzienności.

Dorota
Podloch

Ważna informacja dla
przedsięBiorców !
Ministerstwo
Gospodarki
otrzymuje szereg sygnałów oraz
wniosków o interwencję, w związku
z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi w
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi
określenia typu – Krajowy Rejestr
Pracodawców, Rejestr Polskich Firm,
Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy
Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i
Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców
korespondencję z wezwaniem do
zapłaty. Treść wezwania wprowa-

dza w błąd i sugeruje konieczność
wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto
podmiotu, którego dane wynikają z
załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy
zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym
działaniem. Wielu przedsiębiorców,
mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje
wpłat, ponieważ powoływanie się w
treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich
Podmiotów” stanowi silny czynnik
motywacyjny dla przedsiębiorców i
skłania ich do zapłaty żądanej kwoty.
Dlatego przypominam przyszłym i

www.zbaszynek.pl

obecnym przedsiębiorcom, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby
fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi
Minister Gospodarki i do której wpis
jest bezpłatny. Przedsiębiorca może
podjąć działalność gospodarczą w
dniu złożenia wniosku o wpis do
CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty
należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty
jest całkowicie dobrowolne.
Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG
oraz wobec Ministra Gospodarki.
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Halina
Kaczmarek

Mienie komunalne
W okresie od stycznia 2013r
do września 2013r
z zasobu mienia komunalnego sprzedano łącznie
14 nieruchomości z tego: na rzecz
osób fizycznych (dotychczasowych
najemców) sprzedano 4 lokale
mieszkalne wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi; na rzecz
dotychczasowego najemcy sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną
budynkiem gospodarczym; na rzecz
dotychczasowych najemców sprzedano 2 nieruchomości zabudowane
(budynki użytkowe stanowiące budynek administracyjno - produkcyjny
i budynek hali produkcyjnej) wraz ze
sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działek gruntu; na rzecz
osób fizycznych sprzedano 4 działki
budowlane przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
na poszerzenie własności osoby fizycznej, w terenach istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej sprzedano z mienia
gminy 1 nieruchomość o pow. 100m2;
sprzedano Spółce ENEA Operator
1
nieruchomość
niezabudowaną
przeznaczoną pod lokalizację stacji
transformatorowej oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej kotłowni. Oprócz opisanych wyżej
sprzedaży nieruchomości gmina w
drodze przetargu wydzierżawiła powierzchnię 4 hektarów, na okres 20
lat, z przeznaczeniem pod budowę
elektrowni słonecznej z ogniw fo-

towoltaicznych. Ponadto w okresie
od stycznia 2013r do września 2013r.
gmina nabyła nieodpłatnie do zasobu mienia gminy 14 nieruchomości
w Chlastawie o łącznej powierzchni
21,0147 ha przewidzianych pod realizację celu publicznego gminy jakim
jest budowa „Obwodnicy Północnej
– Etap II”. Poza tym pod realizację
zadań własnych gmina nabyła do
zasobu mienia nieruchomość stanowiącą las o pow. 3,53 ha.
Dodatkowo informuję również, że
Gmina Zbąszynek ma stworzone
dobre warunki dla rozwoju inwestycji oraz zabezpieczone tereny pod
realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, usługowo-handlowego, przemysłowego i
garażowego. Podstawą nabycia nieruchomości od gminy jest uczestnictwo w zorganizowanych przetargach.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
stanowi wyjątek ściśle określony w
ustawie o gospodarce nieruchomościami. Planującym zakupić teren
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oferujemy do nabycia
w drodze organizowanych przetargów nieruchomości niezabudowane
znajdujące się w Zbąszynku przy
ul. Kościelnej, Jana Pawła II i Zaułku
Kościelnym. W miesiącu październiku ogłoszone zostaną przetargi na
zbycie kolejnych działek budowlanych przy ulicach podanych wyżej.
Szczegółowe informacje dotyczące

ogłoszonych przetargów znajdują
się na stronie internetowej gminy
bip.www.zbaszynek.pl.
W każdym
przypadku zbycia
nieruchomości
gminnej aktualną wartość rynkową
nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w przygotowanym
operacie szacunkowym.
Ustalenie
ceny przez rzeczoznawcę jest zgodne z wymogami przewidzianymi w
przepisach
ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Ustalona przez
rzeczoznawcę majątkowego wartość
rynkowa nieruchomości jest aktualna przez okres jednego roku licząc
od daty sporządzenia operatu. Zapraszamy chętnych do zainteresowania się terenami budowlanymi i
ewentualnym podjęciem decyzji o
zamiarze nabycia terenu pod realizację swoich zamierzeń. Dodatkowo
informuję, że szczegółowych informacji na temat terenów budowlanych, które mogą być przeznaczone do zbycia w drodze przetargu
udziela Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji oraz Referat Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu. Ponadto
informacje o ogłaszanych przetargach podawane są do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
gminy bip.www.zbaszynek.pl
oraz
umieszczane są na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej.

ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) to ogólnopolski serwis,
dzięki któremu każdy pacjent może
mieć dostęp do informacji o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych
od 2008 r. oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie
jego leczenia. ZIP został uruchomiony w całej Polsce 1 lipca br.
Dzięki systemowi ZIP pacjent ma
możliwość sprawdzenia: swojego
aktualnego statusu ubezpieczenia
(zielony/czerwony ekran w systemie
eWUŚ), deklaracji złożonych w podstawowej opiece zdrowotnej, zrealizowanych recept refundowanych i
wysokość ich refundacji, udzielonych
świadczeń medycznych i wysokość
ich refundacji, wizyt i pobytów w
placówkach lecznictwa szpitalnego i
ambulatoryjnego, lecznictwa uzdro-
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wiskowego, kolejek oczekujących,
realizacji wniosków ortopedycznych.
Dodatkowo poprzez portal pacjent
ma dostęp do istotnych dla niego
treści, np. o programach profilaktycznych, leczeniu za granicą, czy
też gdzie się leczyć w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Z systemu ZIP mogą korzystać: osoby ubezpieczone (w tym członkowie
rodzin), osoby ubezpieczające się
dobrowolnie, osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń, osoby
nieubezpieczone, ale mające prawo
do świadczeń w przeszłości.
Dzięki systemowi ZIP pacjent ma
możliwość weryfikacji wykonanych
usług na jego rzecz.
Na dalszych etapach rozwoju portalu pacjent będzie miał możliwość
oceny jakości udzielonych mu świad-

www.zbaszynek.pl

Krzysztof
Krzywak

czeń (co powinno znacząco wpłynąć
na ich poprawę) oraz zgłoszenia do
NFZ nieprawidłowości, które będą
skutkować wszczęciem postępowania kontrolnego u świadczeniodawcy.
Wszystkie te informacje pacjent
może sprawdzić bez wychodzenia z
domu - wystarczy mieć dostęp do
internetu i uzyskać login i hasło z
oddziału wojewódzkiego NFZ potrzebne do zarejestrowania w systemie ZIP.
Zapraszamy mieszkańców Gminy
Zbąszynek, którzy chcieliby uzyskać
login i hasło do swojego konta w
systemie ZIP 7 października br. w
godz. od 10:00 do 17:00 do pok. Nr
21 w Przychodni przy ul. Długiej 1.
Pracownicy LO NFZ wydawać będą
dane dostępne do ZIP.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

inwestycje

Boks garażowy przy remizie
OSP w Zbąszynku

Hubert
Cichy

Od pewnego czasu OSP w
Zbąszynku może korzystać z nowo
wybudowanego boksu garażowego.
Prace budowlane zakończono 30
lipca. Obiekt powstał przy ul. Bydgoskiej, pomiędzy budynkiem remizy OSP,, a budynkiem gimnazjum
(dawne warsztaty szkolne). Roboty
wykonała firma budowlana Piotr
Przybyła z Chobienic. Koszt robót
69 tys. zł. Jednocześnie wykonano
przebudowę placu gimnazjalnego
pod potrzeby dojazdu do garażu. Teren został oddzielony ogrodzeniem
wykonanym z przęseł metalowych
na cokole z kamienia. Poziom placu dopasowano, by umożliwiał dogodny dojazd do garażu jak również
odprowadzenie
wód
opadowych
w kierunku ulicy. Prace
wykonała firma „BAR-BET” Andrzej Barski.
Koszt przebudowy placu wyniósł
65 tys.zł.
Brama boksu garażowego

Ścieżka rowerowa do Dąbrówki Wlkp.
Jeszcze w tym roku
zostaną rozpoczęte prace przy
budowie ścieżki rowerowej do
Dąbrówki Wlkp. Jej początek
będzie na skrzyżowaniu przy
Bronikowie, a koniec w Dąbrówce Wlkp., na skrzyżowaniu ulic
Zbąszyńska-Główna.
Obecnie
trwają
czynności
przetargowe. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na początku
października. Założono w tym
roku wybudowanie pierwszego
odcinka do tzw. „Toru Berlińskiego”. Zakończenie całości w
maju 2013r. Projekt będzie finansowany ze środków gminy przy
dofinansowaniu pochodzącym
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, Oś
4 Leader, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi”. Wstępnie wartość
projektu wynosi 535 tys. zł w
tym dofinansowanie 143 tys. zł.

Obecny fragment ścieżki rowerowej w kierunku Dąbrówki Wlkp.

www.zbaszynek.pl
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Stanisław
Jakimczuk

INWESTYCJE

Przebudowa ulic w Zbąszynku

Nowa nawierzchnia ulicy Kościelnej

Dobiegają końca roboty budowlane polegające na przebudowie
ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacjowa, Platanowa i Ogrodowa w Zbąszynku. Inwestycja ta była bardzo wyczekiwana
przez wszystkich mieszkańców tej
części miasta. Roboty prowadzone
są terminowo i zgodnie ze sztuką
budowlaną. Wykonawcą robót jest
Konsorcjum firm PPHU Pacholak
z Bobowicka, która jest liderem, a
partnerem jest firma PRD DROGBUD
Sp. z o.o. ze Świebodzina. Przebudowa w/w ulic była możliwa dzięki
pozyskaniu dofinansowana w wysokości 50 % kosztów całego zadania
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Ogółem wartość inwestycji wynosi
1 219 523,72 zł. brutto.
Planowany termin zakończenia robót, to I dekada października br.
Dzięki inwestycji w Zbąszynku powstały nowe nawierzchnie ulic i
chodników, a także poprawiono estetykę otoczenia i bezpieczeństwo
ruchu drogowego w tej części miasta.
Stanisław
Jakimczuk

Zakończono budowę ścieżki rowerowej
od wsi Chlastawa w kierunku Nądni
W lipcu br. oddano do użytku
nowo wybudowaną ścieżkę rowerową na odcinku Chlastawa kierunek
Nądnia. Budowa ścieżki finansowana była całkowicie z budżetu Gminy Zbąszynek. Wykonawcą zadania
była firma
Usługi Transportowe
Łukasz Tyliszczak z Międzyrzecza.
Wartość inwestycji wyniosła 256
840,96 zł. brutto.
Realizacja inwestycji jest dowodem
dobrej współpracy międzygminnej.
Nowa ścieżka rowerowa łącząca
nasze gminy przyczyni się przede
wszystkim do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, a także miejmy
nadzieję spowoduje zwiększenie
aktywności rekreacyjnej naszych
mieszkańców.

Leśny odcinek ścieżki rowerowej
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WYDARZENIA

Bernadetta
Utrata

Laury i Olimpy dla Najlepszych!
W dniu 2 lipca 2013 r. w Pałacu w Mierzęcinie odbyła się XXXIX
zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której
wręczono „Laury Oświaty” i „Olimpy
Lubuskie”.
I edycja Konkursu „Olimpy Lubuskie”
miała miejsce w 1999 roku natomiast
„Laur Oświaty” przyznawany jest od
2003 roku. Od tego czasu zarząd województwa i sejmik nagradza osoby
fizyczne, osoby prawne i instytucje
za wkład w rozwój edukacji i kultury
fizycznej w regionie.
W ramach tegorocznej uroczystości
przyznano wiele nagród i wyróżnień. Wśród wyróżnionych znalazła się również Gmina Zbąszynek,
która otrzymała Nagrodę Specjalną Honorowego Wyróżnienia „Olimp
Lubuski” za sponsorowanie zadań
statutowych Uczniowskich Klubów
Sportowych w 2012 roku. Wyróżnienie odebrał Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski.

Burmistrz Zbąszynka odbiera honorowe wyróżnienie

Bernadetta
Utrata

Uroczyste otwarcie kompleksu sportoworekreacyjnego w Chlastawie
W dniu 5 lipca 2013 r. oficjalnie otwarto i oddano do użytku
kompleks sportowo-rekreacyjny w
Chlastawie.
W uroczystości otwarcia udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Jan
Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel,
Prezes LGD Witold Silski, projektant
kompleksu Bogdan Radny, wykonawca zadania Ryszard Tarnowski,
Dyrektor biura Regionu Kozła Szczepan Sobczak, Dziekan i Proboszcz
Parafii Kosieczyn Zdzisław Przybysz,
sołtys Chlastawy Krzysztof Kurylonek jak również sołtysi sołectw
Rogoziniec, Dąbrówka Wlkp. i Kosieczyn. Ponadto wśród zgromadzonych na uroczystości, znaleźli się
również sponsorzy zadania: Häkan
Eriksson, Wojciech Waligóra oraz
Maciej Grzempowski.
Projekt pn. „Budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Chlastawie” zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Obiekt został wy-

posażony w boisko do siatkówki i
badmintona, plac zabaw dla dzieci,
stoły do gier planszowych i ławki.
Ponadto teren został ogrodzony
i oświetlony. W ramach ww. projektu
wybudowany został również dwupoziomowy pomost i wyczyszczono
staw. Całość obiektu znacząco wpłynęła na wygląd miejscowości. Dzięki

zrealizowanej inwestycji mieszkańcy
Chlastawy mogą cieszyć się nowopowstałym kompleksem, który stanowić będzie idealne miejsce do
organizacji różnego rodzaju imprez,
a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na wzrost integracji społecznej
mieszkańców wioski.

Plac zabaw w Chlastawie

www.zbaszynek.pl
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Bernadetta
Utrata

Jubileusz 90-lecia Ludowego Klubu
Sportowego Sokół Dąbrówka Wlkp.
W dniu 06 lipca br. na obiektach sportowych w Dąbrówce Wlkp.
świętowano obchody Jubileuszu 90-

lecia Ludowego Klubu Sportowego
„Sokół” Dąbrówka Wlkp. Uroczystość
obfitowała w szereg wydarzeń.
Jubileusz rozpoczął się od
dwóch meczy. Do sportowej
rywalizacji stanęli juniorzy:
LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp.
kontra UKS Junior Zbąszynek
oraz LKS „Sokół” Dąbrówka
Wlkp. kontra TKKF Semafor
Zbąszynek.
Następnie w ramach części oficjalnej Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
złożył na ręce Prezesa Klubu Marka Löcherta pamiątkową statuetkę, zaś Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur odczytał uchwałę
Rady Miejskiej w Zbąszynku nr XXX/37/2013 z dnia 22
maja 2013 r. nadającą obiektom sportowym w Dąbrówce Wlkp. imię Stanisława
Mizernego. Sylwetkę zasłużonego działacza sportowego, jakim był Stanisław
Mizerny przedstawił wnuk,
Andrzej Mizerny. Zgromadzo-

nej widowni zaprezentowano także
historię LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp.
W dalszej części uroczystości głos
zabrali zaproszeni goście, wręczając
pamiątkowe statuetki oraz upominki.
Każdy z wyróżnionych otrzymał proporczyk i spinkę z symbolem klubu.
Część artystyczną Jubileuszu uświetniły m.in. występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.,
koncert Orkiestry Dętej ze Świebodzina, występ „Dąbrowieckich Klakotów”. Ponadto zgromadzoną publiczność do tańca poderwał zespół
CLUB’90, który zaprezentował najpopularniejsze hity z lat ’90. Zabawę
taneczną urozmaicił również zespół
Euro Beat z Podmokli Wielkich.
Piłkarze LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp.
podziękowali Markowi Löchertowi
za aktywne działanie odśpiewując
głośne „sto lat”. W ramach Jubileuszu medalem uhonorowano także
bramkarza Bogusława Hoffmana za
awans do IV Ligi.
Całokształt imprezy zapewne na
długo pozostanie w pamięci nie tylko jubilatów, ale i wszystkich zgromadzonych na uroczystości gości.

Marek Löchert - Prezes Klubu Sportowego „Sokół”

Bernadetta
Utrata

Powiatowe Obchody Święta Policji w Zbąszynku
19 lipca br. w Zbąszynku odbyły się Powiatowe Obchody Święta
Policji. Już od godz. 10.00 na placu
za Urzędem Miejskim zorganizowano Festyn Policyjny z mnóstwem
atrakcji dla naszych najmłodszych.
Podczas Festynu odbył się pokaz
umiejętności psów policyjnych, pokaz sprzętu policyjnego oraz inne
konkursy i zabawy z nagrodami.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się
o godz. 12.00 mszą św. w intencji Policjantów w Kościele Parafialnym pw.
Macierzyństwa NMP w Zbąszynku,
której przewodniczył Kapelan Ks. Kanonik Zbigniew Matwiejów. Po mszy
św. poczty sztandarowe, zaproszeni
goście, w tym m.in. Przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubuskiego
Tomasz Możejko, Członek Zarządu
Województwa Lubuskiego Romuald Kreń, Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
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Zbąszynku Jan Mazur, Komendant
Powiatowy Policji w Świebodzinie
mł. insp. Mariusz Ostapczuk wraz z
pododdziałem Kompanii Komendy
Powiatowej Policji w Świebodzinie
pod dowództwem asp. sztab. Wiesława Karatuchy przemaszerowali
ulicami naszego miasta na miejsce
uroczystego apelu, jakim był plac

za Urzędem. W trakcie apelu miało
miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń, aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne jak również
wręczenie nagród Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego. Zakończenie ceremonii poprzedzone zostało wystrzałem z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku.

Przemarsz oddziałów Policji ulicami Zbąszynka

www.zbaszynek.pl
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Spotkanie Burmistrza Zbąszynka
z mieszkańcami
W dniu 9 lipca 2013r.
w
Zbąszyneckim
Domu
Kultury odbyło się cokwartalne spotkanie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z mieszkańcami. Dodatkowo w spotkaniu
udział wzięli Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy
Jokiel oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur. Pomimo sezonu urlopowego w spotkaniu udział wzięło ok. 20
mieszkańców.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczął Burmistrz Zbąszynka, który omówił temat
planowanego
otwarcia
Domu Dziennego Pobytu w
Zbąszynku oraz gminnych
inwestycji, w tym:
- oddanie do użytku nowego targowiska miejskiego
w Zbąszynku,
zakończenie
budowy
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Chlastawie,
- stan realizacji ścieżki rowerowej w
kierunku Nądni,
- zbliżające się zakończenie największej inwestycji ostatnich lat - zagospodarowanie wodno-ściekowe,
- uporządkowanie gminnych ulic, w
tym realizacja inwestycji m.in. na ulicach Kościelnej i Platanowej.
- nowe zasady gospodarowania odpadami, które obowiązują od 1 lipca br. Pan Burmistrz wspomniał o
firmie Veolia, która
wygrała przetarg na
odbiór śmieci z terenu
gminy. Po raz kolejny
przybliżył zasady segregowania odpadów
oraz odniósł się do
terminów wnoszenia
opłaty za wywóz nieczystości.
Następnie głos zabrał
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku
Jan Mazur, który zapoznał zgromadzonych
z najważniejszymi zagadnieniami,
którymi
zajmowała się Rada
Miejska w ubiegłym
kwartale, w tym:
a) ocena służby zdrowia oraz służb dbających o bezpieczeństwo
i porządek publiczny

Bernadetta
Utrata

Mieszkańcy przybyli na spotkanie z Burmistrzem

na terenie gminy,
- udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka. Rada Miejska zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu i wyraziła pozytywną
opinię z finansowego wykonania
budżetu gminy za 2012 rok.
Kolejny etap spotkania należał do
zebranych mieszkańców, którzy mieli okazję do zabierania głosu w ważnych dla nich sprawach. Do najczę-

www.zbaszynek.pl

ściej zadawanych pytań należały te
bezpośrednio związane z organizacją
życia na terenie gminy. Wśród nich
znalazły się m.in. pytania dotyczące naprawy gminnych dróg, sposobu
segregacji śmieci, organizacji ruchu
na terenie miasta itp. Na wszystkie
pytania szczegółowych odpowiedzi
udzielał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
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Dni Zbąszynka 2013

Koncert Gwiazdy Krzysztofa Krawczyka

„Dni Zbąszynka” to impreza, która na stałe wpisała się w
kalendarz imprez naszej Gminy. W
tym roku doskonałym wstępem do
świętowania okazały się imprezy o
charakterze sportowym, które rozpoczęły się już w dniach 3 i 4 sierpnia br.
Wśród imprez, które zgromadziły
szeroką widownię wymienić można: Street Radical – granice rozsądku, czyli nocny pokaz jazdy na
motocyklach sportowych, VI zawody
wędkarskie o Puchar Burmistrza na
rzece Obra w Strzyżewie, II Otwarte
Mistrzostwa MTB, Letni Turniej Plażowej Piłki siatkowej Wróbel Cup,
XX Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Zbąszynku, VI
Otwarte
Strzelanie dla mieszkańców na strzelnicy
w Rogozińcu oraz
premierowy występ
Klubu
Sportowego „Syrena” w rozgrywkach Lubuskiej
IV Ligi. Organizatorem imprez sportowych był Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku, który
stanął na wysokości zadania.
Po emocjonujących
imprezach sporto-

wych przyszedł czas na obcowanie
z kulturą, o które zadbał Zbąszynecki Ośrodek Kultury organizując „Polsko-niemieckie spotkanie z Kulturą„
w ramach obchodów Dni Zbąszynka 2013”. Międzynarodowe spotkanie odbyło się w dniach od 10 do 11
sierpnia. Skupiło ono uwagę nie tylko mieszkańców Gminy Zbąszynek,
ale i mieszkańców gmin sąsiednich
oraz partnera z Peitz. Dodatkową
atrakcją tegorocznego święta były
polsko – niemieckie regaty żeglarskie na jeziorze w Niesulicach.
W ramach obchodów Dni Zbąszynka
gościliśmy delegację z gminy partnerskiej Peitz. Program wizyty obej-

mował m.in. wspólne biesiadowanie
podczas imprez towarzyszących obchodom Święta Miasta oraz żeglowanie na jeziorze w Niesulicach.
Uczestnikom przygody żeglarskiej
towarzyszył dobry humor, doskonałe warunki pogodowe oraz przepiękne widoki. Po powrocie do Zbąszynka i wspólnym obiedzie, odbyło
się spotkanie grup roboczych z Peitz
i Zbąszynka, podczas którego Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski przedstawił planowany program
pobytu zaproszonej delegacji z Peitz w trakcie dożynek gminnych. Po
spotkaniu roboczym goście wzięli
udział w imprezach zorganizowanych z okazji Dni Zbąszynka, które
odbyły się na placu za Urzędem
Miejskim.
Tam uroczystości obfitowały w szereg dodatkowych atrakcji, takich
jak m.in.: bungee jumping, wesołe
miasteczko dla najmłodszych, gry i
zabawy. Ponadto zainteresowanie
wzbudził pokaz mody autorskiego projektu Jolanty Kuleszy oraz
uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku. Wśród gwiazd
estrady, które zaszczyciły nas swoją
obecnością w tym roku znalazły się:
Krzysztof Krawczyk, Zespół Lemon,
Kubiszew, Zespół Rockowy Arena,
Zespół rockabilly Burning Heart’s,
Zespół Jam Band, Living Electronic z
muzyką klubową, DJ Marki oraz artyści lokalni. Imprezę zakończył pokaz
sztucznych ogni.
Patronat honorowy nad wszystkimi
imprezami objął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Publiczność zgromadzona przed koncertami
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Wizyta delegacji polskiej w
partnerskiej gminie Peitz
W dniu 11 sierpnia br. delegacja Zbąszynka na czele z Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim
wzięła udział w uroczystościach z
okazji 60.Fischerfestes (Święto Ryby)
w Peitz. W ramach festynu rybnego,
w odrestaurowanej wieży warow-

nej, odbyło się spotkanie zaproszonych gości z Polski (tj. ze Zbąszynka, Zielonej Góry, Ochli, Kostrzyna)
oraz z Bedum w Holandii. Następnie wszystkie delegacje i zaproszeni
goście uczestniczyli w korowodzie,
który przemaszerował ulicami Pe-

Magdalena
Tomaszewska

itz. Jednym z punktów spotkania
była również oficjalna uroczystość z
okazji Jubileuszu 10- lecia współpracy partnerskiej Bedum - Peitz. Miały miejsce przemówienia, upominki
oraz deklaracje współpracy na kolejne lata.

Nowa ścieżka rowerowa
oficjalnie oddana do użytku

Magdalena
Tomaszewska

W dniu 13 sierpnia br. na
granicy gmin Zbąszynek – Zbąszyń
odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku ścieżki rowerowej
łączącej obie gminy.
Na tę okoliczność Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz
z mieszkańcami Gminy Zbąszynek
przejechali na rowerach odcinek
ścieżki z Nądni w kierunku Zbąszynka i na granicy gmin spotkali się z
Burmistrzem Zbąszynia Tomaszem
Kurasińskim, który wraz ze swoją
grupą mieszkańców jechał od Chlastawy w kierunku Zbąszynia. Na
mecie nastąpiło uroczyste przecięcie
wstęgi, po czym wszystkich uczestników zaproszono na mały poczęstunek.
Realizacja
inwestycji
jest dowodem dobrej
współpracy
międzygminnej. Nowa ścieżka
rowerowa łącząca nasze gminy przyczyni się
przede wszystkim do
poprawy
bezpieczeństwa rowerzystów, a
także miejmy nadzieję
że spowoduje zwiększenie aktywności rekreacyjnej
naszych
mieszkańców.

Spotkanie w połowie drogi

www.zbaszynek.pl
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Burmistrz Zbąszynka uhonorowany
Złotym Krzyżem Zasługi
20 sierpnia 2013 roku w
Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyła się wyjątkowa i podniosła
uroczystość
wręczenia
24
osobom odznaczeń państwowych. W imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeń dokonał Wojewoda
Lubuski Jerzy Ostrouch.
Wśród
odznaczonych
był
również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który
uhonorowany został - Złotym
Krzyżem Zasługi za pracę na
rzecz samorządu terytorialnego.
Złoty Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r., nadawany
jest osobom, których czyny
dla państwa i obywateli wykraczają poza zakres ich zwykłych obowiązków.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski w towarzystwie Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha

Narodowe Czytanie
W dniu 7 września br. w
trakcie Dożynek Gminnych w Rogozińcu, w ramach ogólnopolskiej akcji
publicznego czytania największych
dzieł literatury polskiej odbyło się
„Narodowe Czytanie” zainicjowane
w ubiegłym roku przez Prezydenta
Bronisława Komorowskiego.
Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie
poczucia wspólnej tożsamości. W
tym roku czytane były dzieła wybitnego polskiego komediopisarza,
pamiętnikarza i poety – Aleksandra
Fredry.
Wybrane fragmenty utworów czytały następujące osoby:
Wiesław Czyczerski - Burmistrz Zbąszynka – z fragmentem utworów:
Ojczyzna nasza, Paweł i Gaweł; Grażyna Znamirowska – Szwarc - radna i sołtys Rogozińca - Do Kaczora;
Jan Greczycho - radny Rady Miejskiej - Motyl; Maria Dobry - sołtys
Kosieczyna - Wieczerza z Gwoździa;
Piotr Kociołek - sołtys Dąbrówki Wlkp. – Żona; Krzysztof Kurylonek - sołtys Chlastawy - Lubić. Kochać; Andrzej Augustyniak – członek
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Rady Sołeckej Rogoziniec - Małpa w
Kąpieli; Sławomir Matysik - Dyrektor SP Kosieczyn – Koguty; Gabriela
Budniak - pracownik Urzędu Miejskiego - Trzeba by; Hieronim Muszyński - pracownik Urzędu Miejskiego O pierdzeniu; Barbara Stasik - pracow-

Magdalena
Tomaszewska

nik Urzędu Miejskiego - Czyżyk
i zięba.
W ramach akcji czytania zorganizowany został również konkurs
rysunkowy dla dzieci - ilustracja
bajki „Paweł i Gaweł”.

Uczestnicy w strojach z epoki
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Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi
oraz Zawody Sportowo – Pożarnicze

Magdalena
Tomaszewska

najkrótszym czasie ubić białka w
półmisku, a następnie po jego obróceniu utrzymać pianę nad głową
drugiego zawodnika przez co najmniej 5 sekund. Zawodnicy musieli
również zmierzyć się w konkurencjach sprawnościowych np. rzucie
gumiakiem do celu, rzucie widłami,
jak i pamięciowych typu „Masz wiadomość”. Po kilku godzinach zaciętej, ale przyjacielskiej rywalizacji
bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce
na podium zajęła Dąbrówka Wlkp.
Zaraz za nią reprezentacje Kosieczyna i Rogozińca. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje Chlastawy, Kręcka,
Zbąszynka, Peitz i Bedum.

W dniu 7 września br., w ramach Gminnych Dożynek miały miejsce liczne imprezy sportowe i kulturalne.
Na terenie Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawodnicy konkurowali ze sobą na torze przeszkód
oraz w różnego rodzaju ćwiczeniach
bojowych.
W zaciętej rywalizacji najlepsze okazały się:
- w kategorii Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze Dziewcząt – drużyna z
Kosieczyna,
- w kategorii Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze Chłopców - reprezentacja z Rogozińca,
- w kategorii Drużyn Kobiet – reprezentacja z Kręcka.
- w kategorii Drużyn Mężczyzn – reprezentacja z Dąbrówki Wlkp.
Gościnnie w zawodach wzięła również udział reprezentacja z partnerskiej gminy Peitz (Niemcy).
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki. Organizatorem zawodów była Gmina Zbąszynek.
Również w sobotę 7 września br.,
na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Rogozińcu odbył się
Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi.
Zawodnicy z sześciu miejscowości oraz z partnerskich gmin Peitz
i Bedum rywalizowali w konkurencjach, przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Wszystkie zespoły walczyły o
jak największą ilość punktów w 6
konkurencjach. Do najbardziej widowiskowych konkurencji tego turnieju
należała „Konkurencja z jajem”, w
której celem zawodnika było w jak

Konkurencja z jajem

Rzut gumiakiem

Strażacy podczas zawodów

www.zbaszynek.pl
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Gminne Święto Plonów w Rogozińcu
Tegoroczne dożynki w Gminie Zbąszynek, jak co roku były podsumowaniem pracy rolników oraz
działań gospodarczych i inwestycyjnych w środowisku wiejskim. Były
także podziękowaniem za ciężką
pracę i zebrane plony. Gospodarzem
tegorocznego święta plonów był
Rogoziniec.
W dniu 8 września br. w oficjalnych
uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in. przedstawiciel Woje-

uroczystości.
W imieniu władz samorządowych
i całej społeczności gminnej, Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował rolnikom za trud i wysiłek,
dzięki któremu na naszych stołach
nie brakuje chleba.
Tradycyjnie też rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku pierwsze miejsce zajął wieniec z Rogozińca, drugie
wieniec z Dąbrówki Wlkp., kolejne z

wody Lubuskiego Andrzej Świder,
przedstawiciel Marszałek Województwa Lubuskiego Bogusław Zaborowski, Przewodniczący Rady Powiatu
Alojzy Jokiel, Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, a także
przedstawiciele miast i gmin partnerskich.
Gminne Święto Plonów rozpoczęło
się o godz. 12.00 mszą dziękczynną
w miejscowym kościele parafialnym.
Po wspólnym obiedzie dożynkowym,
główną ulicą w Rogozińcu przejechał - prowadzony przez Kapelę
Koźlarską z Dąbrówki Wlkp. oraz
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im.
Tomka Spychały z Dąbrówki Wlkp.
- barwny korowód dożynkowy, w
którym uczestniczyli starostowie
Dożynek, delegacje z wieńcami dożynkowymi, władze samorządowe
i zaproszeni goście, a także pojazdy i sprzęt rolniczy z terenu Gminy. Starostowie dożynek, którymi
byli Agnieszka i Grzegorz Świderscy,
uroczyście przekazali Burmistrzowi
Zbąszynka bochen chleba. Potem
nastąpiło
symboliczne
dzielenie
chlebem wszystkich obecnych na

Kosieczyna, Chlastawy i Kręcka.

Wystrój wsi na obchody Święta Plonów
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Po dostojnej i oficjalnej części, na
scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola z Rogozińca. W dalszej części
odbyły się występy zaproszonych
gości z Peitz i Bedum, artystów lokalnych, w tym Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im. Tomka Spychały

z Dąbrówki Wlkp, Zespołu tanecznego „Tęcza” oraz Kapeli Wuja Felka z
Templewa.
Nie zabrakło również atrakcji kulinarnych, jakich dostarczył wszystkim Kiermasz Potraw Regionalnych,
realizowany w ramach projektu pn.
„Międzynarodowe Spotkanie ze Smakiem – Dożynki 2013”. Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Zbąszynek
zapewniły smaczny poczęstunek
wystawiając do degustacji przyrządzone przez siebie potrawy z owoców i warzyw sezonowych. Mieliśmy
okazję spróbować zupy ze świeżego
ogórka, którą przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki Wlkp.,
chleba ze smalcem i ogórkiem oraz
babki ziemniaczanej autorstwa Koła
Gospodyń z Rogozińca, pysznego
bigosu z chlebem z Chlastawy, wegetariańskiego pasztetu z cukinii od
Gospodyń z Kosieczyna oraz zupy
kalafiorowej i naleśników z partnerskiej Gminy Peitz.
Wszyscy przygotowujący potrawy
otrzymali pamiątkowe upominki.
Na zakończenie uroczystości, ponad
trzy godziny dobrej zabawy, zapewnił wszystkim Krzysztof Skiba wraz
ze swoim show – Hity z Orbity.
Organizatorami Dożynek Gminnych
byli:
Gmina
Zbąszynek,
Zbąszynecki
Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku, Sołectwo
Rogoziniec.
Patronat honorowy nad wszystkimi
imprezami objął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Starościna i Starosta Dożynek w towarzystwie Burmistrza Zbąszynka otrzymują kwiaty od pszczelarza
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Diamentowe Gody

Irena i Czesław Borowczakowie

Uroczystość Diamentowych
Godów zawsze jest wyjątkowym
wydarzeniem. Nie każdemu bowiem dana jest możliwość przeżycia wspólnie sześćdziesięciu lat

w małżeństwie. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku w dniu 19 września 2013
r. na chwilę wróciły wspomnienia
z lat młodości. „Jak szybko mija
czas” - mówili Jubilaci. Dokładnie
18 sierpnia 1953 r. na ślubnym kobiercu stanęli Irena i Czesław Borowczakowie. Niedługo po nich, 29
września 1953 r. ślubowali sobie
Irena i Marian Stróżykowie. Państwo Borowczakowie doczekali się
dwóch synów, sześcioro wnucząt
i pięcioro prawnucząt. Natomiast
Państwo Stróżykowie - dziewięcioro dzieci, sześcioro wnucząt
oraz czworo prawnucząt. Na pytanie o receptę na udane i trwałe
małżeństwo, usłyszeliśmy, że w
małżeństwie najważniejszy jest
kompromis. Pięknie ujęła to słowami Pani Irena Borowczak, która
powiedziała, że: „..życie jest piękne, gdy żyć się umie, gdy jedno
serce, drugie rozumie…” Podczas
uroczystości, Burmistrz Wiesław
Czyczerski, Kierownik USC Barbara
Niemiec-Kromska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur
złożyli na ręce Jubilatów życzenia zdrowia, satysfakcji z przyrze-

Irena i Marian Stróżykowie

czenia, które złożyli 60 lat temu,
kwiaty oraz dyplomy pamiątkowe.
Nie zabrakło również toastu za
pomyślność i zdrowie jubilatów.
Była kawa i trochę słodkości.

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości z okazji Diamentowcyh Godów
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oświata

Barbara
Stasik

Wydatki na oświatę
2 września 2013r. Podział subwencji na poszczególne szkoły
rozpoczął się nowy rok
i wysokość dofinansowania do jednego ucznia w 2012 r.:
szkolny. Naukę rozpoczęło 1071 uczniów, w
Pomoc
tym w klasach pierwDopłata
Dotacja
Remonty
DEN i styReferat
zdrowotna
szych szkół podstado subdla przeddowozy
oświatowe
pendia
oświaty
i zajęcia
wowych 87 uczniów.
wencji
szkoli
Okres wakacji był czateoretyczne
sem przeprowadzenia
1.815.460,00 394.262,00
1.318.613,00
28.550,00
202.720,00 271.490,00 14.630,00
niezbędnych prac remontowych w szkoR a z e m dopłata z budżetu gminy
4.045.725,00
łach, m.in. adaptacja
pomieszczeń kotłowni
na świetlicę w Szkole
Podstawowej w Zbąszynku, modernizacja Wyszczególnienie wydatków gminy w 2012 roku:
i wyposażenie pracowni
specjalistyczDopłata na
Dopłata z budżetu
nych i odświeżanie
Subwencja
1 ucznia z
gminy do planów
ścian sali gimnastyczogółem
2012
r.
budżetu
nej w ZST w Zbąszynszkół
gminy
ku. Do dużych prac
remontowych, a nie
subwencja
7 367 163,00
1 815 460,20
planowanych musimy
zaliczyć prace, które
ZST w Zbąszynku
2 537 441,00
405 333,20
1 547,00
nie są jeszcze ukońI Gimnazjum w Zbąszynku
1 569 967,00
299 475,00
807,00
czone w I Gimnazjum
związane z całkowiSP w Zbąszynku
1 917 166,00
424 713,00
640,00
tym zalaniem piwnic
budynku w związku z
SP Dąbrówka Wlkp.
708 290,00
353 960,00
3 443,00
intensywnymi opadami jakie miały miejsce
SP Kosieczyn
599 184,00
331 979,00
2 397,00
na początku sierpnia
br.
Oświatowa subwencja
Dane o ilości dzieci w szkołach na przestrzeni lat
ogólna dla jednostek
2009 – 2013 w Gminie Zbąszynek
samorządu terytorialnego, czyli tak zwana
Ilość odIlość odIlość odIlość odIlość odsubwencja oświatowa
działów/
działów/
działów/
działów/
działów/
jest głównym źródłem
Szkoła
dzieci
dzieci
dzieci
dzieci
dzieci
środków na utrzyma2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
nie szkół. Pozostałe źródło dochodów
SP Zbąszynek
15/344
14/322
14/324
14/314
15/322
to dochody własne
gminy. Subwencja nie
SP Dąbrówka Wlkp. 6/99
6/92
6/88
6/92
6/94
wystarcza nawet na
bieżące
utrzymanie
SP Kosieczyn
6/90
6/85
6/81
6/81
6/77
szkół, nie mówiąc już
o niezbędnych remonI Gimnazjum
12/276
13/283
13/275
13/272
12/254
tach i inwestycjach.
Stan organizacji szkół
ZST Zbąszynek
15/340
15/343
14/324
na
terenie
naszej
gminy w bieżącym
Razem
39/809
39/782
54/1108
54/1102
53/1071
roku szkolnym nie
uległ zmianie i bęcja z budżetu państwa wyniosła
dzie wyglądał jak w
poprzednim roku. Ilość uczniów w 7 367 163 zł. Wydatki ogółem na
oświatowe
stanowiły
poszczególnych szkołach została zadania
11 412 888 zł. Z rozliczenia wynika,
przedstawiona w tatabeli.
Subwencja jest przyznawana na rok że Gmina Zbąszynek dołożyła do
budżetowy, szkoły działają w roku oświaty kwotę 4 045 725 zł. Jest to
szkolnym. Dla zobrazowania wydat- ponad 35 % wszystkich wydatków.
ków oświatowych w kwotach całościowych w tabelach zebrane zostały
dane dla całego roku 2012. Subwen-
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Małgorzata
Czaczyk

Spojrzenie wstecz
Inauguracje roku szkolnego
mamy już za sobą, były powitania,
wiele radości, wzruszeń i nadziei na
nowy rok szkolny. Uroczyste rozpoczęcie przeszło już do historii.
Przeżyciem, które warto pamiętać
było pasowanie uczniów klas pierwszych, których w tym roku mamy 63,
w tym jeden sześciolatek. Wszystkie oddziały liczą 326 uczniów.
Biblioteka szkolna w nowym lokalu. Od września szkolna
biblioteka zaprasza swoich czytelników do nowych pomieszczeń.
W związku ze zwiększającą się w
szkole liczbą oddziałów klasowych nastąpiła konieczność przygotowania nowych
sal lekcyjnych. Doskonale
nadawało się do tego celu
dotychczasowe
pomieszczenie biblioteki szkolnej,
które podzielono na dwie
klasy (I a i III a). Duży udział
w przygotowaniu klasy III a
mieli rodzice, malując pomieszczenie.
Księgozbiór
biblioteki przeniesiony został do pomieszczeń
po
świetlicy szkolnej, dla której
przygotowano nowy lokal.
Całość prac związanych z
przeniesieniem
biblioteki
nastąpiła zaraz po zakończeniu
zajęć
lekcyjnych.
Dzięki życzliwości i pomocy
grupy uczniów oraz rodziców (III a, IV b, V c) cały
księgozbiór oraz sprzęt biblioteczny umieszczono w
nowych
pomieszczeniach.
Pierwsze dni wakacji upłynęły na porządkowaniu i
przygotowywaniu biblioteki do przyjęcia czytelników
już od pierwszych dni nowego roku
szkolnego.
Podczas przerwy wakacyjnej
ukończona została adaptacja magazynu kotłowni na świetlicę.
Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców. Jednak ustawowe normy nie pozwalają na otoczenie opieką świetlicową
wszystkich zainteresowanych.
„Odkrywamy czystą Polskę”
pod taki hasłem ruszyła w naszej
szkole tegoroczna akcja
„Sprzątanie świata-Polska”, której
finał przypada jak zwykle na 3 tydzień września. Uczniowie naszej
szkoły symbolicznie sprzątali wydzieloną część naszego miasteczka. Dzieci klas I-III uczestniczyły w

pogadance na temat prawidłowości
postępowania z odpadami i – co
zrobić, by było ich jak najmniej. Spotkanie prowadziły przedstawicielki
firmy Swedwood.
W dniach 23-27 września odbył się obóz językowy „Euro-week”
w ramach współpracy naszej szkoły
ze szkołą partnerską ze Schwarze
Pumpe. Uczestnikami obozu była 20
osobowa grupa uczniów polskich i
niemieckich wraz z opiekunami. Tym
razem miejscem wzajemnej edukacji językowej ( j. niemiecki, j. angielski) było Długopole Dolne, na Ziemi

9058,00zł oraz udziałowi finansowemu rodziców, symbolicznemu wsparciu Organu prowadzącego.
Wrzesień jest miesiącem, w
którym we wszystkich szkołach publicznych odbywają się wybory rad
rodziców. Jest to kolejna lekcja demokracji dla wszystkich uczestników
życia szkolnego. Współpraca szkoły z rodzicami zmierza do jednego
celu – wysoka jakość nauczania,
osiąganie przez uczniów sukcesu w
różnych dziedzinach oraz efektywna
praca wychowawcza. Aby to osiągnąć należy dobrze zaplanować i

Uroczyste pasowanie na ucznia

Kłodzkiej. Poprzez udział w obozie
uczniowie zarówno szkoły skiej, jak i
niemieckiej poszerzyli działania edukacyjne i wychowawcze o europejski
wymiar z udziałem wolontariuszy
językowych z państw europejskich.
Uczestnicy obozu poznawali bogactwo kulturowe, zwyczaje innych krajów. Przy tym prowadzono aktywny
i efektywny sposób spędzania czasu – połączenie edukacji z turystyką.
Naczelnym zadaniem, które przyświeciło „młodym liderom” było doskonalenie umiejętności językowych.
Europejskie warsztaty językowe w
polskich górach mogły się odbyć
dzięki kolejnemu dofinansowaniu
ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w kwocie

www.zbaszynek.pl

zrealizować wiele wspólnych działań. Warto w tym momencie zaakcentować, że współpraca nauczycieli z rodzicami jest zadawalająca
jeśli jest dobrowolna i ukierunkowana na pozytywną motywację do
współdziałania, systematyczna (zarówno gdy uczeń stwarza problemy,
jak i gdy osiąga sukcesy), skuteczna
i dwukierunkowa w wymianie informacji, zgodna (takie same lub podobne cele wychowawcze w szkole
i w domu).
Czy nam się to uda pójść w takim
kierunku ? …Pokażą najbliższe miesiące.
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Ewa
Kubicka

Budujemy mosty...
2 września 2013r. na Uroczystym Apelu Inauguracji Roku
Szkolnego 2013/2014 w obecności
rodziców, zaproszonych gości i całej
społeczności szkolnej złożyło ślubowanie 13 siedmiolatków i 3 sześciolatków. Wychowawczynią klasy I
jest pani Adriana Pawelska. W bieżą-

dziła koordynatorka projektu pani
Iwona Urbaniec. Uczniowie klasy VI
i uczniowie klasy I zbudowali przy
dźwiękach piosenki „Love can build
a bridge”, która stała się hymnem
szkół partnerskich. Pierwszy Most
Przyjaźni. Projekt Let’s built bridges
„Budujemy mosty dla lepszej przy-

Uroczyste pasowanie

cym roku szkolnym będą kontynuowane zajęcia pozalekcyjne: nauka
gry na instrumentach ludowych, zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, szachowe, językowe (niemiecki
i angielski), sportowe, przyrodnicze
w Dąbrówce Wlkp. i w Rogozińcu.
11.09.2013r. odbył się apel inauguracyjny projektu COMENIUS 2013-2015,
w którym uczestniczyli uczniowie
wraz z nauczycielami, przedstawicielka Rady Rodziców pani Bożena Jędrzejczak, babcia naszych
uczniów pani Halina Kleszka oraz
sołtys Piotr Kociołek. Apel poprowa-
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szłości” przygotowany jest w przez
grupę partnerską ze szkół: Grundschule Treuchtlingen/ Niemcy – Koordynator – pani Marion Kremer Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény
- Szkoła Podstawowa w Bonyhad/
Węgry, Piri Mehmet Pasa Ortaokulu
- Szkoła w Aksaray/Turcja, Istituto
Comprensivo M.L.Niccolini – Zespół
Szkół w Ponsacco – Pisa/ Włochy i
Szkoła Podstawowa Pomnik RodłaDąbrówka Wlkp./Polska. Praca nad
projektem zapoczątkowana przez
szkoły niemiecką, włoską, turecką i
węgierską zaczęła się w roku 2011.

www.zbaszynek.pl

Szkoły niemiecka i włoska są szkołami partnerskimi, Miasta Treuchtlingen w Niemczech oraz Bonyhad na
Węgrzech są miastami partnerskimi. Szkoła turecka była już wcześniej partnerem Niemiec w dwóch
poprzednich projektach. Wszystkie
szkoły mają już doświadczenia w
realizacji projektów. Pani
Iwona Urbaniec w dniach
28.01.-02.02.2013r.
uczestniczyła w spotkaniu
przygotowawczym projektu w
Treuchtlingen w Niemczech.
Projekt został zaakceptowany i nasza szkoła otrzymała
dofinansowanie 15.000 Euro.
Co
oznacza
budowanie
mostów? Podczas całego
projektu dążymy do zróżnicowanego kształcenia i integracji: Każdy uczeń będzie
zaangażowany w zależności
od jego umiejętności. Nasz
projekt zawiera dwa aspekty:
1. Budujmy mosty do lepszej przyszłości Głównym
celem w pierwszym roku
będzie ratowanie naszych
zasobów poprzez: poznanie produktów regionalnych
- zrównoważony rozwój,
zdrowa żywność. Unikanie
korzystania z jazdy samochodem, (gdy jesteś w stanie iść pieszo lub jechać
rowerem) - zredukowanie
emisji spalin. Dla oszczędności energii i wody planujemy utworzyć kalendarz z
sugestiami i pomysłami na
zachowania przyjazne dla
środowiska. W drugim roku
stawiamy na recykling oraz
ograniczenie produkcji śmieci.
Wykonywać będziemy
dzieła
sztuki z odpadów
na ucznia
materiałowych i makulatury. Podsumowaniem będzie sprzątanie
najbliższego środowiska.
Ponadto planowana jest wystawa
- prac z odpadów materiałowych
przygotowanych przez partnerów.
2. Budujmy mosty, z serca do serca. Każda szkoła wybierze dla siebie postać (symbol) maskotkę, które
będą „podróżować” od partnera do
partnera i zbierać informacje na temat codziennego życia w naszych
szkołach. Naszą maskotką będzie
Cymperek z poprzedniego projektu dowód celowego i świadomego rozwoju współpracy międzynarodowej.
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Spektakularne zwycięstwo
Kosieczyna w Drzonkowie
XIX edycja turnieju mini piłki
siatkowej o Puchar Kinder + Sport
zakończona. Emocji nie brakowało,
gwiazdy siatkówki były oblegane, a
rozgrywkom nie przeszkodziło nawet gradobicie. Tegoroczny finał
największych na świecie rozgrywek minisiatkówki
przeszedł
do
historii. Po wieloletniej
obecności w Zabrzu, w
tym roku finałowe rozgrywki po raz pierwszy
odbyły się w Drzonkowie obok Zielonej Góry.
Ośrodek Sportowy, który na co dzień gości
reprezentacje Polski w
pięcioboju, tym razem
odwiedzili najlepsi młodzi siatkarze i siatkarki.
Finaliści
rozgrywek
Kinder + Sport Cup zostali wyłonieni w ogólnopolskich, wieloetapowych eliminacjach. Do
ścisłego finału awansowali zwycięzcy finałów
wojewódzkich oraz najlepsi w dwóch ogólnopolskich barażach. Do
Drzonkowa przyjechało
624 młodych zawodników, a liczba wszystkich gości przekroczyła 1000 osób. W całym
tegorocznym turnieju wzięło udział
ponad 32 000 młodych adeptów
siatkówki.
Rozgrywki finałowe rozpoczęły się
1 lipca, a podczas dwóch dni rozegrano 720 spotkań. Zwycięzców- w
grupach dziewcząt i chłopców - wyłoniono w 3 kategoriach: dwójkach,
trójkach i czwórkach. Emocje rosły
z każdym meczem, a walka toczyła się do ostatniego tchu. Zresztą
historycznych wydarzeń w tegorocznej edycji Kinder + Sport nie brakowało – w kategorii dwójek dziewcząt całe podium zgarnęły 3 zespoły
reprezentujące Szkołę Podstawową
w Kosieczynie. W 18-letniej historii
Turniejów Mistrzostw Polski nikt nie
pamięta przypadku, aby trzy zespoły z tej samej drużyny zdominowały
podium. Po raz pierwszy dokonały
tego dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Kosieczynie! Nasze zawodniczki w całym turnieju spisywały sie
rewelacyjnie, odnosząc spektakularne zwycięstwa, pokonując rywalki
bardzo dużą różnicą punktów. Dru-

żyna Szkoły Podstawowej w Kosieczynie wystąpiła w składzie: Natalia
Grelak, Martyna Borowczak, Nikola
Szczawińska- Kosieczyn III, Oliwia

Sławomir
Matysik

wała w hali, doping kibiców na długo pozostaną w pamięci młodych
zawodniczek z Kosieczyna.
Szczególne gratulacje należą się

Trzy drużyny z Kosieczyna na pierwszym miejscu podium w rozgrywkach Kinder + Sport

Rzetecka, Maja Niemiec, Jagoda
Olszewska - Kosieczyn II, Zuzanna
Wróbel, Kornelia Matysik, Kornelia
Kleszka - Kosieczyn I. Dziewczęta z
Kosieczyna za wygranie Mistrzostw
Polski otrzymały medale, okazałe
puchary, nagrody indywidualne - piłki, stroje sportowe, dresy, słodkie
upominki oraz nagrodę główną, jaką
był wyjazd na Mistrzostwa Europy
w siatkówce mężczyzn
do Gdyni
i Gdańska w dniach 22-26.09.2013r.
Podczas tego wyjazdu siatkarki miały okazję do spotkania z Sebastianem Świderskim i Piotrem Gruszką
oraz wspólnego z nimi
treningu.
Dziewczynki zwiedziły Trójmiasto,
sopockie molo, Westerplatte, Katedrę w Oliwie, okolice wyspy Sobieszowskiej oraz skorzystały z wielu
dodatkowych atrakcji: gokarty, park
linowy, baseny. Niewątpliwą atrakcją
wyjazdu były mecze siatkarskie z
udziałem najlepszych zawodników
w Europie, którzy rywalizowali w
pięknej hali sportowej w Gdańskiej
Ergo Arenie. Atmosfera, jaka pano-
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trenerowi naszych dziewczyn Panu
Piotrowi Górawskiemu, który pokazuje dziewczynom podstawy siatkówki, wkłada w swą pracę całe
serce i jak widać po wynikach, robi
to doskonale. Pan Piotr to emerytowany pedagog Szkoły Podstawowej
w Kosieczynie, który każdą wolną
chwilę poświęca uczniom chętnym
do uprawiania siatkówki. Obecnie sekcja siatkarska działająca w
Kosieczynie liczy ponad 26 osób.
W zajęciach uczestniczy młodzież
ze szkoły w Kosieczynie (20 osób),
Dąbrówki Wielkopolskiej (4 osoby) i
Zbąszynka (2 osoby). Zajęcia siatkarskie odbywają się z podziałem na
dwie grupy wiekowe dla klas I-III,
oraz IV-VI. Grupa młodsza trenuje
raz w tygodniu a starsza grupa trzy
razy tygodniu. Rok szkolny 2012/13
był bardzo udany dla siatkarek z
Kosieczyna. Trenerowi i jego podopiecznym życzymy wielu kolejnych
sukcesów.
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Karolina
Jarczyńska

Z życia I Gimnazjum
Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się jak zwykle radośnie- spotkania, plany, nadzieje - jednak tym
razem również z odrobiną niepokoju,
związanego ze zniszczeniami, którym uległ podczas wakacji budynek
szkolny.
Druga połowa wakacji zaskoczyła
nas ulewnymi opadami deszczu i
burzami.
W nocy z 4 na 5 sierpnia 2013r. gwałtowne opady podmyły mur oporowy, usytuowany przed szkołą, co
było przyczyną całkowitego zalania
pomieszczeń piwnicznych i znajdujących się tam sprzętów, mebli i pomocy dydaktycznych. Częściowemu
zalaniu – do wysokości 1 m – uległa

cowników interwencyjnych. Ogółem
wywieziono 15 ton odpadów.
Przed nami prace remontowe klubu młodzieżowego, pomieszczeń
piwnicznych, szatni oraz kotłowni.
Do tej pory został postawiony mur
oporowy
oraz wstawiono nowe
okna w klubie młodzieżowym. Zamurowano okna piwniczne od strony
placu gimnazjalnego, aby zapobiec
w przyszłości ponownemu zalaniu.
Dotychczasowe inwestycje zostały przeprowadzone pod nadzorem
Burmistrza Zbąszynka.
Zaistniałe
trudności
nie
przysłoniły nam radości z pierwszego dzwonka i 2 września o godzinie 9.15 rozpoczął się w I Gimnazjum
nowy rok szkolny
20013/2014.
Inaugurację zaszczycił
swą
obecnością
Burmistrz Wiesław
Czyczerski,
który
powitał uczniów i
ich rodziców oraz
grono pedagogiczne, a następnie w
kilku zdaniach nawiązał do trudności, z jakimi szkoła zmagała się w
okresie wakacyjnym. W tym roku
szkolnym do gimnazjum
przybyło
77 uczniów klas
pierwszych, któRozpoczęcie roku szkolnego w I Gimnazjum
rzy zostali szczególnie serdecznie
przywitani. Wychowawcami zostali:
również kotłownia.
Z pomocą przyszli straża- 1a – Pani Elżbieta Szymańska, 1b –
cy, którzy dwukrotnie wypompowy- Pani Edyta Urbanek, 1c – Pani Anna
wali wodę z zalanych pomieszczeń. Kwaśniewska – Łysiak, 1d – Pan MaNad całością akcji czuwał Pan Bur- ciej Szulc. Ogółem w I Gimnazjum
mistrz wraz z pracownikami Urzędu jest obecnie 253 uczniów uczących
Miejskiego. Mogliśmy też liczyć na się w 12 oddziałach.
wsparcie Kierownika referatu oświa- Podczas inauguracji nowego roku
ty. Swoją fachową radą i pomocą szkolnego miał miejsce bardzo posłużył Kierownik Samorządowego zytywny i budujący akcent. PodzięZakładu Usług Komunalnych. W tym kowanie za godną postawę otrzymał
trudnym dla szkoły momencie po- uczeń klasy IID, Kacper Domżalski.
jawiło się wielu ludzi dobrej woli, Zachował on „zimną krew” w sytuktórzy zainteresowali się naszymi acji, gdy kolega spadł z wysokości
trudnościami i z zaangażowaniem i około 8 metrów i uległ poważnym
troską nieśli nam pomoc. Wsparciem obrażeniom. Kacper wezwał pomoc i
służyła m.in. Firma WEXPOOL z Dą- zaopiekował się kolegą, aż do chwili
brówki Wlkp.
przybycia ratowników medycznych.
Po wizycie rzeczoznawcy z firmy Chcielibyśmy, aby uczniowie naszej
ubezpieczeniowej można było roz- szkoły zawsze potrafili
i chcieli
począć żmudne prace inwentaryza- nieść bezinteresowną pomoc w sycyjne oraz porządkowe. Nieocenioną tuacji zagrożenia zdrowia i życia.
pomocą było przydzielenie nam praNowy rok szkolny stawia
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szereg nowych wyzwań. Przed nami
testy diagnostyczne oraz egzamin
gimnazjalny Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, mogą korzystać z
nieodpłatnej pomocy nauczycieli, w
ramach tzw. konsultacji przedmiotowych, uczestniczyć w kołach zainteresowań. Szkoła dba również o
dzieci z rodzin z trudnościami finansowymi- część uczniów jest objęta
nieodpłatnym dożywianiem dzięki współpracy z OPS. I Gimnazjum
wystąpiło z wnioskiem do Polskiej
Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Maciuś’’
i mamy nadzieję wkrótce objąć dożywianiem kolejną grupę uczniów.
I Gimnazjum przystąpiło do
kontynuacji programu profilaktycznego, „Znajdź właściwe rozwiązanie’’, „Zachowaj trzeźwy umysł’’ oraz
,,Postaw na rodzinę’’. W ramach
profilaktyki zajmiemy się też coraz
częściej występującą formą przemocy, której młodzież dopuszcza się za
pośrednictwem mediów. W szkole
odbędą się również kolejne spotkania psychoedukacyjne i wspierające
dla rodziców. O szczegółach informować będziemy na bieżąco za pośrednictwem poczty gimnazjalnej,
strony internetowej i w miarę możliwości na łamach lokalnej prasy.
Zamierzamy także rozpocząć prace
nad uruchomieniem dziennika elektronicznego. Wiąże się to z przeszkoleniem
kadry
pedagogicznej
oraz doposażeniem w odpowiedni
sprzęt. Dołożymy wszelkich starań,
by jak najszybciej funkcjonowała
szkolna strona internetowa.
Przed nami kolejny rok pracy, który z pewnością przyniesie szereg
wyzwań - tych oczekiwanych i tych
trudnych do przewidzenia - pracujemy bowiem z młodzieżą w wieku intensywnych przemian psychofizycznych. Celem, który w związku z tym
nam przyświeca, jest pozyskiwanie
do aktywnej współpracy rodziców
naszych wychowanków - bez których niemożliwe są efektywne działania wychowawcze. Już teraz serdecznie zapraszamy rodziców do
udziału w spotkaniach planowanych
na I semestr roku szkolnego, tj. 16
października br., 18 grudnia br.
- ,,Otwarte drzwi’’, 13 listopada br.,
22 stycznia 2014r. - zebrania z rodzicami. W każdy wtorek od godz.
12.30-17.30- dyżur pełni pedagog
szkolny.
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

Co nowego w ZST ?
Pracowite wakacje!
Grupa uczniów z ZST nie rozstawała
się ze szkołą nawet w wakacje.
10 sierpnia 2013 roku w ramach obchodów Dni Zbąszynka odbył się już
po raz drugi pokaz mody ekologicznej, w którym udział wzięli członkowie zespołu „Kreatywni”, działającego w naszej szkole od 2011 roku,
pod opieką pani Jolanty Kuleszy –
nauczyciela architektury krajobrazu. W tym roku każda z dziewczyn
przygotowywała w tajemnicy swój
strój ekologiczny. Watro zwrócić
uwagę na kreacje Jagody Pioch z
folii aluminiowej z kapeluszem. Podziękowania należą się również występującemu gościnnie panu Jurkowi
Skrzypczakowi, który prowadził cały
pokaz. Show zrobiły babcie ZST
Magda Greczycho i Ala Urbanowicz.
W tegorocznym pokazie udział wzięło około 30 wykonawców - uczniów
naszej szkoły. W tym gronie znaleźli się również nasi absolwenci oraz
przyjaciele.
Rozpoczęcie roku szkolnego.
W roku szkolnym 2013/2014 w murach naszej szkoły naukę rozpoczęło 323 uczniów w 14 oddziałach, w
tym w 4 oddziałach, 112 uczniów klas
pierwszych.
W Liceum Ogólnokształcącym nowością w tym roku szkolnym jest
profil edukacja wojskowo-pożarnicza. Zgodnie z planem współpracy
z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną uczniowie, w ramach
nowego przedmiotu Edukacja pożarniczo-wojskowa, będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi
zasadami udzielania pomocy przedmedycznej oraz ćwiczyć musztrę
żołnierską, z instruktorami 17. WBZ
w Międzyrzeczu. Instruktorzy Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zapoznają naszych uczniów z
pracą sapera oraz przybliżą tradycje
oręża Wojska Polskiego na przykładzie 17.WBZ.
Nowe umiejętności i mobilność sposób na europejską karierę.
Od 08.09.2013 do 05.10.2013 grupa
33 uczniów Technikum wyjechała
na staże do Niemiec, zorganizowane przez partnera - VITALIS GmbH
- niemiecką firmę mającą swoją siedzibę w Schkeuditz niedaleko Lipska, regionalnego centrum biznesu,
przemysłu i transportu. Uczniowie
klas drugich, trzecich i czwartych
technikum informatycznego, mecha-

tronicznego oraz architektury krajobrazu odbywają staże w zakładach
pracy w Lipsku, natomiast elektrycy
pracują na miejscu, w ośrodku, w
którym mieszkają. VITALIS zorganizowała także zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników projektu.
Poza doświadczeniem zawodowym
przyszli technicy mają możliwość
doskonalić umiejętności w zakresie
języków obcych oraz skorzystać z
bogatego programu kulturalnego,
oferowanego przez partnera, obejmującego między innymi zwiedzanie
takich miast jak Lipsk, Berlin, Drezno, w towarzystwie doświadczonych przewodników. Program staży
współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Planujemy
kontynuację tego przedsięwzięcia w
przyszłych latach w ramach praktyk zawodowych uczniów naszego
Technikum.
EFS - zajęcia pozalekcyjne w
Technikum.
Od września br. możemy zaoferować
uczniom Technikum naszej szkoły,
udział w zajęciach pozalekcyjnych
realizowanych w ramach projektu:
Za Horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia
poprzez podniesienie atrakcyjności
i jakości kształcenia oraz rozwijanie
zainteresowań uczniów w Zespole
Szkół Technicznych w Zbąszynku.
Oferta obejmuje:
- zajęcia rozwijające w formie
warsztatowej: warsztaty filmowe,
warsztaty dziennikarskie, warsztaty
informatyczne,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające z matematyki,
- zajęcia dydaktyczne – rozwijające
z języka obcego zawodowego ( j. angielski, j. niemiecki),
- zajęcia hobbystyczne zakończone
obozem letnim w sierpniu 2014 roku:
fizyka z geografią oraz obóz żeglarsko-językowy (10 dni),
- doradztwo zawodowo-edukacyjne,
- warsztaty zawodowe + praktyki w
zakładach pracy (technik mechatronik, elektryk, projektowanie terenów
zielonych).
Dodatkowo:
- kurs uprawniający do obsługi i
konserwacji urządzeń elektrycznych
do 1 kV,
- podstawy obsługi programu do
projektowania instalacji AutoCad 2D,
- podstawy obsługi programu do
projektowania terenów zielonych
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GardenPhilia 3D.
Wszystkie zajęcia realizowane w ramach niniejszego projektu są bezpłatne, a ze względu na to, że w
większości odbywają się po zajęciach szkolnych uczestnicy otrzymają również ciepły posiłek i darmowy
transport do miejsca zamieszkania
po zajęciach.
Festyn na „Zakończenie lata”
W dniu 21 września uczniowie naszej
szkoły wraz z opiekunami p. Wioletą
Muszyńską oraz p. R. Braun uczestniczyli w festynie sportowo-rekreacyjnym z okazji obchodów Zakończenia
Lata. W ramach imprezy zorganizowano test Coopera, czyli bieg na 12
minut, 6-kilometrowy marsz nordic
walking oraz 12-kilometrową jazdę
na rowerze. Z zaproszenia organizatorów skorzystało ponad 100 osób.
Wzięło w nim też udział 25 uczniów
z ZST w Zbąszynku wykonując na
rowerach 12 okrążeń wokół jeziorka
Koźlarskiego, a tym samym pokonując w sumie 12-kilometrową trasę na
rowerach. Średni czas przejazdu wyniósł około 50 minut. Część uczniów
pokonało trasę na 10 rowerach podarowanych w zeszłym roku przez
sponsora na zajęcia wychowania
fizycznego z aktywnej turystyki, a
pozostali skorzystali z własnych. Impreza zakończyła się ok. godz. 15:30
rozdaniem upominków i wspólnym
ciepłym posiłkiem.
Ponadgimnazjalny Turniej Piłki
Nożnej Powiatu Świebodzińskiego
o Puchar Starosty
26 września na stadionie OSiR w
Zbąszynku rozegrany został coroczny turniej piłki nożnej. W turnieju wystapiło 13 drużyn z czego
6 drużyn to uczniowie ZST Zbąszynek. Nasi Uczniowie zajęli w turnieju
II miejsce. Najlepszym bramkarzem
został Kacper Bok, a jego brat Filip
zdobył koronę króla strzelców.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

NOWA STRATEGIA SPOŁECZNA
Diagnoza rzeczywistych po- organizacji
społecznych.
Obecny wieku 30-78 lat. Prezentujemy nietrzeb społeczności lokalnej oraz etap to praca nad diagnozą sytuacji które odpowiedzi na pytania mieszokreślenie planu działań w dłuższej społecznej, wybór misji i celów stra- kańców w obszarze służby zdrowia.
perspektywie są niezbędnymi wa- tegii oraz konsultacje z mieszkańca- Zapraszamy mieszkańców do dysrunkami efektywnej realizacji polity- mi.
kusji i konsultacji strategii rozwiąki społecznej. W Gminie Zbąszynek Dane do strategii pozyskiwane są zywania problemów społecznych w
z uwagi na fakt, że strategia rozwią- z różnych źródeł. Jednym z nich Gminie Zbąszynek 2014-2023. Swoje
zywania problemów społecznych są badania przeprowadzone przez propozycje można składać na piopracowana została na lata 2007- Małopolskie
Centrum
Profilakty- śmie; Zespół ds. Strategii RPS, Urząd
2013, Burmistrz Zbąszynka powołał ki w Krakowie, które na zlecenie Miejski, 66-210 Zbąszynek, ul. Ryzespół do spraw opracowania nowej Gminy wykonało ankietę na grupie nek 1 lub Zespół ds. Strategii RPS,
strategii na lata 2014-2023. W skład 387 dzieci i młodzieży. Oddzielne Ośrodek Pomocy Społecznej, 66-210
zespołu weszły następujące osoby: badanie przeprowadzono także na Zbąszynek, ul. Długa 1 oraz elektroKrzysztof Krzywak przewodniczący 56 osobowej populacji dorosłych w nicznie; zdrowie@zbaszynek.pl, lub
zespołu, Danuta Kłos
srps2014@gmail.com.
tak
nie
zastępca przewodni- lp. pytanie
Spotkanie
konsultacyjne
czącego, Alina Jaga- 1
odbędzie się 15 paździerCzy jesteś zadowolony(a) ze swojego lekarza rodzinnego?
75%
25%
ciak członek i Wioleta
nika o godz. 12:15 w OPS w
Czy wiesz gdzie zgłosić nieprawidłowości w pracy personelu medyczne58,93%
41,07%
Muszyńska
członek. 2
Zbąszynku. Wszelkie inforgo?
Zespół spotkał się już
macje dot. strategii można
dwukrotnie, w tym raz 3
znaleźć na stronie www.
Czy jesteś zadowolony z usług pogotowia ratunkowego?
87,50%
12,50%
z liderami społecznyzbaszynek.pl w zakładce
Czy jesteś zadowolony(a) z usług szpitala w Świebodzinie?
71,43%
28,57%
4
mi z jednostek organiNowa strategia społeczna
zacyjnych gminy oraz 5
- dokumenty strategii.
Czy masz wystarczający dostęp do usług lekarza specjalisty?
57,14%
42,86%

MAMMOBUS

W dniach od 1-3 października przy Przychodni ul. Długa 1 odbyły się bezpłatne badania MMG dla mieszkanek Gminy
Zbąszynek z przedziału wiekowego 50-69 lat objętych Programem Profilaktyki Raka Piersi. Rak piersi jako choroba ma złą sławę.
Związany z nią mit jest bardziej okrutny niż realna prawda. Zaś prawda jest taka, że diagnoza nie jest wyrokiem, a leczenie jest
coraz bardziej skuteczne. Po diagnozie, po przejściu uczucia rozpaczy, wszechogarniającego lęku, gniewu i poczucia krzywdy
wśród pacjentek następuje uświadomienie, że trzeba podjąć leczenie. Dziękujemy Paniom za udział w badaniach.

GDZIE SIĘ LECZYĆ PO GODZ. 18:00
Mimo iż obecny system opieki zdrowotnej funkcjonuje od wielu
lat, nadal wiele osób nie wie, kiedy
powinny dzwonić po karetkę, czym
jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, oraz do czego zostały powołane Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
Wyjaśnijmy to.
Zacznijmy od podstawowej opieki
zdrowotnej (nasz lekarz rodzinny,
pielęgniarka i położna POZ). Świadczenia w jej ramach są udzielane w
dni powszechne, od poniedziałku do
piątku, pomiędzy godz. 8.00, a 18.00.
Najczęściej do przychodni docieramy
sami, choć w przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz, czy pielęgniarka mogą także przyjechać do
nas. Gdzie jednak się zgłosić, gdy
potrzebujemy pomocy medycznej
w święta, weekendy czy w dni powszechne po godz. 18.00?
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Takim
przedłużeniem
podstawowej opieki zdrowotnej jest nocna i
świąteczna opieka zdrowotna. Ko-
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rzystamy z niej bezpłatnie i bez
skierowania, w przypadku: nagłego
zachorowania, nagłego pogorszenia
stanu zdrowia, gdy nie ma objawów
sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek
zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty
nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może
znacząco niekorzystnie wpłynąć na
stan zdrowia.
Informację o tym, kto świadczy
usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziemy na
stronach Oddziałów NFZ. Powinna
być także wywieszona w widocznym miejscu w przychodni naszego
lekarza rodzinnego.
Warto wiedzieć, że w ramach „nocnej i świątecznej” opieki zdrowotnej
pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) jeśli
zlecił je dyżurujący lekarz oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.
Pielęgniarka wykona je w gabinecie
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zabiegowym lub w domu pacjenta.
Uwaga! Poradnia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej ma obowiązek
wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie, ale tylko wtedy, gdy zaistnieje
taka potrzeba.
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie uzyskamy: wizyty
kontrolnej w związku z wcześniej
rozpoczętym
leczeniem,
recepty
na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
rutynowego zaświadczenia o stanie
zdrowia, skierowania do specjalisty.
W przypadku nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej nie obowiązuje
rejonizacja pacjentów!
Pamiętać należy także, że lekarz rodzinny jest podstawowym źródłem
informacji dla pacjenta. Kolejnym
prawnym źródłem jest NFZ (www.
nfz.gov.pl, www.nfz.zielonagora.pl).
APTEKI
Wykaz dyżurów aptek w wolne
dni oraz w święta znajduje się na
stronie www.zbaszynek.pl zakładka
służba zdrowia - apteki.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Danuta
Kłos

ODNALEŹĆ SIEBIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zbąszynku, w okresie od marca
do listopada 2013r. realizuje szóstą
edycję projektu systemowego „Odnaleźć siebie” – aktywna integracja
w OPS Zbąszynek, w ramach którego prowadzone są działania aktywizacji społecznej zakwalifikowanych
do projektu mieszkańców wsi Rogoziniec. Realizację wspierają lokalni
liderzy wsi, którzy aktywnie uczestniczą w szeregu działań prowadzonych w Rogozińcu.
W miesiącu lipcu 2013 r. uczestnicy
projektu wraz z mieszkańcami wsi
Rogoziniec mieli okazje uczestniczyć w cyklu zajęć z zakresu robótek ręcznych. Głównym ich celem
było rozwijanie zainteresowań oraz
doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych uczestników
oraz integracja na poziomie społeczności lokalnej. W ramach tej formy
aktywizacji społeczność wsi Rogoziniec tworzyła biżuterię: kolczyki,
wisiorki oraz bransoletki. Stworzone przez siebie ozdoby uczestnicy
podarowali swoim krewnym, a pozostała część została przekazana
dzieciom uczęszczającym na zajęcia
letnie w okresie wakacji. W miesiącu
październiku i listopadzie br. nastąpi
kontynuacja powyższych działań w
zakresie tworzenia wyrobów z filcu
oraz stroików okolicznościowych.
W okresie wakacyjnym we wsi Rogoziniec zorganizowano bezpłatną formę wypoczynku dla dzieci i
młodzieży w postaci zajęć letnich.

Zajęcia odbywały się od 23 lipca
do 14 sierpnia br. we wtorki, środy
i czwartki od godziny 10.00 do 14.00
w Świetlicy Wiejskiej w Rogozińcu
i miały na celu pokazanie dzieciom
możliwości
alternatywnych
sposobów spędzania wolnego czasu,
integrację w ramach społeczności
lokalnej oraz zaspokojenie potrzeby
akceptacji i samorozwoju. W zajęciach uczestniczyło około 25 dzieci
w wieku od czterech do szesnastu
lat. Wychowankowie w ramach akcji
letniej mieli zapewnione drugie śniadanie, na które składały się: bułki,
drożdżówki, jogurty, owoce i napój.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży
z uwagi na ciekawą ofertę zajęć –
sportowo-rekreacyjnych, zabaw na
świeżym powietrzu, wycieczek pieszych i rowerowych oraz plastycznotechnicznych i muzyczno-ruchowych.
Na zakończenie zajęć w Rogozińcu
rozdano dzieciom pamiątkowe zdjęcia i dyplomy oraz zorganizowano
uroczysty posiłek w formie grilla, na
który zaproszono także rodziców.
W miesiącu sierpniu 2013 r. uczestnicy
projektu brali udział w zajęciach kulinarnych w ramach których zarówno kobiety, jak i mężczyźni uczyli się
przygotowywać zdrowe i niedrogie
dania przy wykorzystaniu sezonowych produktów. Uczestnicy poznawali zasady zdrowego odżywiania
się i jego znaczenie dla organizmu
oraz uczyli się sporządzania listy
zakupów produktów niezbędnych do

DOM DZIENNEGO POBYTU
W dniach od 22 do 26 lipca 2013r. w Domu Dziennego Pobytu w Zbąszynku przy ulicy Kosieczyńskiej
odbyła się akcja promująca placówkę, tzw. OTWARTE
DRZWI. W tych dniach Dom Dziennego Pobytu odwiedziło około 50 seniorów z Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna,
Rogozińca, Kręcka, Chlastawy i Zbąszynka. Zorganizowanie spotkań miało na celu prezentację nowopowstałego DDP oraz przedstawienie oferty zajęciowej, z jakiej
seniorzy mogą skorzystać. Na zakończenie spotkania
seniorzy zaproszeni zostali na skromny poczęstunek i
kawę. Podczas wspólnych rozmów pracownicy OPS mogli wysłuchać opinii osób starszych na temat propozycji
zajęciowych w DDP oraz tego, jak seniorzy spędzają
czas wolny w domu. Spotkania przebiegały w bardzo
miłej atmosferze, co sprzyjało wspomnieniom. Być może
w przyszłości w planie zajęć DDP znajdą się cykliczne
spotkania wspominkowe.

przyrządzenia zaplanowanych potraw. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, dzielili się wzajemną
pomocą w trakcie realizacji powierzonych zadań. Po zakończeniu zajęć uczestnicy wspólnie degustowali
potrawy przez siebie przygotowane.
Zajęciom towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, a przygotowany
wspólnymi siłami posiłek wszystkim
smakował. W miesiącu październiku
oraz listopadzie br. zajęcia kulinarne będą kontynuowane. Uczestnicy
tym razem nauczą się przygotowywać pyszne dania, które rozgrzeją
podczas jesiennej słoty.
W miesiącu wrześniu br. uczestnicy
Programu Aktywności Lokalnej we
wsi Rogoziniec
współuczestniczyli w organizacji gminnych dożynek,
które odbyły się w dn. 07-08.09.2013r.
Uczestnicy projektu aktywnie brali
udział w Międzynarodowym Turnieju
Wsi oraz przygotowali stoisko z wydawaniem żywności i napojów do
degustacji dla osób uczestniczących
w festynie. Uczestniczki projektu
pomagały Kole Gospodyń Wiejskich
w przygotowaniu potrawy konkursowej tj. babki ziemniaczanej oraz
przy pieczeniu ciast, wykorzystując
swoje umiejętności nabyte podczas
zajęć kulinarnych. Podczas częstowania ludzi przygotowanym do tego
celu asortymentem Panie wykazały
się dużą kulturą osobistą, a swoim
entuzjazmem i radością dzieliły się
z innymi.

UNIWERSYTET TRZECIEGO wieku
Lipiec – przerwa wakacyjna
26 sierpnia 2013r. spotkanie Zarządu ZUTW i ustalenie
planu działań na kolejny rok akademicki
17 września 2013r. spotkanie Zarządu ZUTW – analiza środków budżetowych na działania Uniwersytetu,
ustalenie zasad rekrutacji do poszczególnych grup zajęciowych i wyznaczenie dyżurów członków Zarządu,
celem przyjmowania nowych deklaracji uczestnictwa
w ZUTW oraz rejestrowania kandydatów do poszczególnych grup zajęciowych, omówienie sprawy inauguracji II roku ZUTW, która zaplanowana została na 07
października w sali kinowej Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury o godz. 17:00.

www.zbaszynek.pl
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MOZAIKA
Od
września
2013 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację
projektu współfinansowanego ze środków Samorządu
Województwa
Lubuskiego
pn. Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna „MOZAIKA 2013” - program
pomocy rodzinom przeżywającym
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
Celem tegorocznej edycji projektu jest

wsparcie rodziców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą oraz kształtowanie ważnych umiejętności wychowawczych
poprzez utworzenie przy OPS szkoły
dla rodziców i wychowawców. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, realizatora ogólnopolskiego
programu. Program składa się z 10
cyklicznych spotkań po 3 godziny.
Inauguracja zajęć w szkole dla ro-

dziców odbyła się 23 września 2013
roku. Podczas zajęć rodzice nauczą
się prawidłowej komunikacji z dziećmi oraz budować głębsze i cieplejsze relacje w rodzinie. Na realizację
projektu OPS w Zbąszynku pozyskał
z budżetu Samorządu Województwa
Lubuskiego kwotę 4000 zł. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2013
roku.

POSIŁKI DLA UCZNIÓW W SZKOLE
Wraz
z
nowym
rokiem
szkolnym ruszyła akcja udzielania
pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie
gminy Zbąszynek. Posiłki przygotowywane są i dowożone do szkół z
Baru „Pod Semaforem” w Zbąszynku. Z pomocy w formie darmowych
posiłków korzystają również dzieci

w przedszkolach naszej gminy. Kryterium dochodowe uprawniające
rodziny do korzystania z posiłku to
kwota nie przekraczająca 684 zł na
osobę w rodzinie. Rodzice zainteresowani uzyskaniem tego rodzaju
wsparcia dla swoich pociech i spełniający kryterium dochodowe powinni zgłosić się w Ośrodku Pomo-

cy Społecznej w Zbąszynku celem
pobrania niezbędnej dokumentacji i
złożenia stosownego wniosku.
Druki wniosków o świadczenia pomocy społecznej dostępne
są również na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej/Obowiązujące druki.

ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz ŚWIADCZENIA
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Osoby chcące ubiegać się o
świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy obowiązujący od 01 listopada 2013 r. do 31 października 2014r.
mogą pobierać druki wniosków w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane
są w OPS:

PONIEDZIAŁEK w godz.
12:00-16:00,
OD WTORKU DO PIĄTKU
w godz. 12:00-15:00.

Druki wniosków o świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne
dostępne są na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej/Obowiązujące druki.
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DYŻURY SPECJALISTÓW
W ramach realizacji projektu
systemowego pn. „ODNALEŹĆ SIEBIE”
- aktywna integracja w OPS Zbąszynek, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzone jest w OPS specjalistyczne
poradnictwo pedagogiczne i prawne oraz terapia uzależnień.
Z
poradnictwa
specjalistycznego
można skorzystać po wcześniejszym, osobistym lub telefonicznym,
uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym OPS w Zbąszynku terminu i godziny wizyty– nr telefonu 68 3849102
lub 68 3243054.

www.zbaszynek.pl
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LIPCOWE WOJAżE
03 lipca 2013r.

tuż przed godziną 05:00 rano, członkowie Kółka Modelarskiego wyruszyli na wyprawę do Świnoujścia.
Pierwszym punktem programu była
latarnia morska. Latarnia ta jest najwyższą na polskim wybrzeżu. Na
wysokości 64 m
rozpościera się
przepiękny widok na morze. Następnie modelarze udali się do Fortu Gerharda. Przewodnik w historycznym
stroju sierżanta opowiadał o Forcie.
Przeprowadzono musztrę i szkolenie.
Chętni mogli otrzymać certyfikat. Na
zakończenie, na dziedzińcu odbyło
się ognisko. Po południu modelarze pojechali do miasta Świnoujścia,
dwukrotnie przepłynęli się promem.
Spędzili aktywny czas na plaży, a
wycieczkę zakończył wspólny spacer po promenadzie.
Wycieczka
odbyła się dzięki dofinansowaniu z
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. DZIĘKUJEMY!

11 lipca br.

członkowie zbąszyneckiego Klubu
Seniora „Pogodna Jesień” wraz z delegacją seniorów z zaprzyjaźnionej
niemieckiej Gminy Peitz spotkali się
na strzelnicy Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Rogozińcu, gdzie
odbywały się zawody w strzelaniu
do kura. Dalsza część spotkania odbyła się w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.
Wszystkich zgromadzonych przywitał
prezes stowarzyszenia - Walerian Furman. Powitano zaproszonych gości, wśród których obecni
byli Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski i Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur. Włodarze gminy
życzyli udanej zabawy oraz zdrowia i chęci do kolejnych spotkań.
Przedstawiciele klubów wręczyli
gościom upominki w podziękowaniu
za zaangażowanie w prace na rzecz
seniorów w Gminie Zbąszynek. Po
obiedzie grupa taneczna „Tęcza” zaprezentowała układy taneczne. Artystycznie zaprezentowali się także
goście z Peitz. Na zakończenie odbyła się wspólna biesiada.
Dodajmy, że 29 maja br. członkowie
Klubu Seniora „ Pogodna Jesień” gościli w Peitz. Podczas pobytu wzięli
udział w koncercie muzyki poważnej, zwiedzili miejscową wieżę oraz
uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w Klubie Seniora Peitz. Grupa
taneczna „Tęcza” zaprezentowała
tam po raz pierwszy swoje układy

taneczne.
Występ zakończył się
owacjami na stojąco.

12 lipca b.r.

w bibliotece w Zbąszynku odbyła
się „Bajeczna podróż w poszukiwaniu zaginionego skarbu”. Rozpoczęcie nastąpiło o godz. 19:00, a zakończenie przypadło na godz. 7:00 dnia
następnego. Dzieci „podróżowały” do
różnych bajek, zaczynając od Brzydkiego Kaczątka, poprzez Alladyna,
Złotą Rybkę, Kopciuszka, na Kubusiu
Puchatku kończąc.
Udział wzięli: Nikola Szczawińska,
Klaudia Brzeska, Oliwia Gliniecka,
Adrianna Kaczmarek, Lidia Gaweł,
Adam Zienkowicz, Jakub Dudek, Zuzanna Matusiak, Zuzanna Kolecka,
Eliza Łysiak, Laura Spychała, Hanna Spychała, Ola Strugała, Amanda
Osmulska.
Już od godziny 18:30 rodzice zaczęli
przyprowadzać dzieci. Można było
zauważyć, że byli oni równie podekscytowani jak ich pociechy. Rozłożyliśmy śpiwory pomiędzy regałami i
gdy już byliśmy w komplecie zaczęliśmy zabawę. Plan nocy był bardzo
urozmaicony.
W krainie Brzydkiego Kaczątka dzieci przy użyciu starych gazet, robiły
łabędzie techniką origami. Nie było
to łatwe zadanie, wymagało precyzji, ale wszyscy podopieczni świetnie sobie poradzili.
Bańki mydlane pomogły wszystkim przenieść się do świata Alladyna, gdzie pocierając „lampę”, dzieci
mówiły, bądź pomyślały życzenia.
Wiele radości sprawiły też zabawy
z balonami, podczas których uczestnicy mogli wykazać się sprytem i
zręcznością.
Podczas wizyty u Kopciuszka
maluchy
przygotowywały się do
wielkiego balu,
robiąc kreacje
z papieru toaletowego oraz
maski z bloku
technicznego,
które później
były pięknie
malowane
farbkami. Podopieczni byli
bardzo
kreatywni i pomysłowi.
Swoją pomy-

słowością uczestnicy wykazali się
również podczas kolorowania wcześniej złowionych, papierowych rybek
w bajce Złota Rybka.
Najwięcej czasu dzieci spędziły u
Kubusia Puchatka, gdzie podzieleni
na trzy drużyny brały udział w wielu
konkurencjach, zdobywając punkty.
Ścigali się z jajkami na łyżkach, rozwiązywali zagadki, układali puzzle,
bawili się w kalambury, nie widząc
co jest w kufrze, za pomocą dotyku,
odgadywali co to za przedmiot i z
jaką bajką można go utożsamić. W
tej bajce dzieciaki miały okazję wykazać się umiejętnością współpracy
oraz gry fair play.
O godzinie 21:00 była przerwa na
kolację. Wszystkie dzieci z niecierpliwieniem czekały na pizzę, a po
zjedzeniu jej z chęcią wróciły do zabawy.
Gdy już wszyscy byli zmęczeni,
mniej więcej o godzinie 2:00 w nocy,
odbył się seans bajkowy. Wszyscy
ze swoimi śpiworami przenieśli się
przed wielki ekran, na którym zastały wyświetlone dwie bajki, takie jak
„ Pocahontas” oraz „Winx”.
Opiekunki były bardzo zaskoczone,
ponieważ prawie wszystkie dzieci
nie zmrużyły oczu nawet na chwilkę.
Dopiero po śniadaniu, mniej więcej o
godzinie 6:00 dzieci zaczęło łapać
zmęczenie, jednak dzielnie pozwijali
swoje bagaże i czekali na rodziców.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z
przybycia na tę noc i pytali, czy za
rok też będą mogli przyjść. Opiekunki były bardzo zadowolone, lecz
największą „zapłatą” dla nich była
radość i uśmiech uczestników.

Noc w Bibliotece

www.zbaszynek.pl
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SIERPIEŃ Z KULTURĄ
W dniach 10 – 11 sierpnia
2013r. Zbąszynecki Ośrodek Kultury
realizował projekt pn. „Polsko – Niemieckie spotkanie z Kulturą”, projekt połączono z obchodami Święta Miasta Zbąszynka. W projekcie
wzięli udział zaproszeni goście z
Peitz oraz mieszkańcy naszej Gminy i Powiatu. W sobotę uczestnicy
projektu pojechali do Niesulic, gdzie
mogli pływać na żaglówkach, podziwiając przepiękne krajobrazy. Po
powrocie odbyło się spotkanie grupy roboczej, podczas której omówiono dalszą współpracę partnerskich
gmin nawiązując do wrześniowego
projektu „Międzynarodowe spotkanie
ze smakiem – Dożynki 2013r.” Część
artystyczna odbyła się na placu za
Urzędem Miejskim, gdzie powstało
niedawno nowe Miejskie Targowisko. Jako pierwszy wystąpił raper
Kubiszew. Fanów muzyki rockowej
zgromadził pod sceną zespół Arena ze Szczańca. Następnie odbył
się pokaz mody, który przygotowała
nauczycielka Jolanta Kulesza wraz
z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku. W pokazie
prezentowano stroje ekologiczne.
Na scenie zaprezentowali się także uczestnicy projektu z Peitz. Po
pokazie Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wręczył tytuły Zasłużonego dla Gminy Zbąszynek dla
dwóch działaczy sportowych: Marka

Löcherta – prezesa LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp. i Piotra Górawskiego
– trenera siatkarek z Kosieczyna. W
tej części wręczono także dwa puchary dla najlepszych wędkarzy biorących udział w zawodach organizowanych przez terenowe koło PZW.
Puchar Burmistrza otrzymał Dawid
Małycha, puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej wręczono Zygmuntowi Mikołajczakowi. Tłumy pod scenę
zgromadził zespół Lemon. Wieczór
zakończył się polsko – niemiecką
biesiadą z DJ Marki. Następnie po
północy za konsolą stanął Elvas,
który wraz z wokalistkami i instrumentalistami zaprezentował tzw.
„Living Elektronic”.
W niedzielę, od godziny 15:00 trwały
animacje dla dzieci pn. Zabawiątka.
Następnie w bloku
artystów lokalnych
i gości z Peitz prezentowały się zespoły śpiewacze:
Osoria ze Szczańca, Kargowiacy z
Kargowej, Harmonia ze Zbąszynka
oraz grupa taneczna Tęcza ze Zbąszynka. Na scenie
z a p re z e n t o wa l i
się także goście

z Peitz. W klimat lat 50-60’ wprowadził wszystkich zespół Burnig Heart’s, grający muzykę rockabilly. Covery zespołu Dżem zagrał Jam Band.
Tuż przed gwiazdą wieczoru wystąpiła Dominka Hoffman (mieszkanka
Kosieczyna), której talent pochwalił
na scenie Krzysztof Krawczyk – tegoroczna gwiazda wieczoru. Imprezę zakończył pokaz sztucznych
ogni. Patronat honorowy nad imprezą obejmował Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski. Organizatorem
imprez kulturalnych była Gmina
Zbąszynek, reprezentowana przez
Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

Uczestnicy projektu

WRZESIEŃ ZE SMAKIEM
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE ZE
SMAKIEM
W dniach 07-08 września br. Zbąszynecki Ośrodek Kultury realizował
projekt pn „Międzynarodowe spotkanie ze smakiem”.
W projekcie
wzięły udział zaproszone delegacje
z Peitz (Niemcy) i Bedum ( Holandia).
Podczas dwudniowej imprezy odbył
się kiermasz potraw regionalnych,
występy artystyczne, spotkanie grupy roboczej i polsko - niemiecka biesiada taneczna.
KIERMASZ POTRAW REGIONALNYCH
W ramach projektu delegacje z Polski i Niemiec przygotowały wystawę połączoną z degustacją swoich
regionalnych potraw kulinarnych
z warzyw i owoców sezonowych.
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Potrawy przygotowywano już od
piątku. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło w niedzielę podczas części oficjalnej. W kulinarne szranki
stanęły koła gospodyń wiejskich :
Dąbrówka Wlkp. (zupa ze świeżego
ogórka), Rogoziniec (chleb ze smalcem i ogórkiem oraz babka ziemniaczana), Chlastawa (bigos i pyszny
chlebek), Kosieczyn (wegetariański
pasztet z cukinii), Peitz (zupa kalafiorowa i naleśniki). Jury (Maria Jokiel, Małgorzata Czyczerska i Maria
Mazur oraz przedstawiciele z gminy
Peitz i Bedum) - uznało, że wszystkie potrawy zasługują na zaszczytne pierwsze miejsce. Burmistrz wraz
z dyrektorem ZOK Malwiną Kubicką
wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

www.zbaszynek.pl

NARODOWE CZYTANIE 2013
W sobotę w ramach akcji „ Narodowe
czytanie 2013” – Znani i Lubiani przeczytali wiersze i fraszki A. Fredry. W
strojach scenicznych zaprezentowali
się: Wiesław Czyczerski (Burmistrz
Zbąszynka), Grażyna Znamirowska –
Szwarc, Maria Dobry, Piotr Kociołek,
Krzysztof Kurylonek (sołtysi), Gabriela Budniak, Barbara Stasik, Hieronim
Muszyński ( pracownicy Urzędu Miejskiego), Jan Greczycho (radny Rady
Miejskiej), Sławomir Matysik (dyrektor SP Kosieczyn) oraz Andrzej Augustyniak (rada sołecka Rogoziniec).
W międzyczasie odbył się
także
konkurs rysunkowy dla dzieci do
ilustracji bajki „ Paweł i Gaweł”.
dokończenie na stronie 34
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WRZESIEŃ ZE SMAKIEM
dokończenie ze strony 33

ARTYSTYCZNIE
W sobotę zaprezentowali się także
artystycznie przedstawiciele z gminy Peitz. Wieczorem wystąpił dla
wszystkich Ukrainiec Artur Wanian,
który wraz z synem wprowadził
wszystkich w cygańskie i ukraińskie
klimaty. O godz. 20:00 wystąpił zespół Black Fusion, który zaprezentował gorące afrykańskie rytmy.
Na zakończenie odbyła się Polsko
– Niemiecka biesiada taneczna z zespołem Duet z Babimostu.
OBRZĘDY DOŻYNKOWE
W niedzielne popołudnie przez
wieś Rogoziniec
przejechał korowód dożynkowy, który poprowadzili tegoroczni starostowie: Państwo
Agnieszka i Grzegorz Świderscy, któ-

rzy wspólnie z rodzicami prowadzą
gospodarstwo rolne o pow. 130 ha.
W tle przygrywała Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp. oraz Kapela
Wuja Felka z Templewa. Miejscowi
gospodarze prezentowali swoje maszyny rolnicze, wśród których można było podziwiać ciągnik ursus z
1963r. i ciągnik zetor z 1961r. Obrzędy
dożynkowe odbyły się na placu przy
kościele. Po uroczystym przekazaniu
chleba gości powitał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i sołtys
wsi Rogozniec Grażyna Znamirowska
- Szwarc. Wśród zaproszonych gości
obecni byli także : Andrzej Świder
(reprezentant Wojewody Lubuskiego,
który wręczył puchar za najpiękniejszy wieniec), Bogusław Zaborowski

Rozstrzygnięcie konkursu potraw

(radny województwa lubuskiego),
Przew. Rady miejskiej Jan Mazur,
przew. Rady Powiatu Alojzy Jokiel,
Marek Nyćkowiak (Sekretarz Gminy
Zbąszyń) i Iwona Samczuk (radna
Zbąszynia) oraz księża proboszczowie, radni gminy Zbąszynek i sołtysi. Spotkanie Dożynkowe było okazją
do nagrodzenia wieńców Dożynkowych. Jury w składzie: Agnieszka Ratyńska, Jarosław Mikołajczyk
i Sylwia Pawłowska
(pracownicy
Urzędu
Miejskiego) jednomyślnie
uznali za najpiękniejszy - wieniec z
Rogozińca. Przedszkolaki z Rogozińca wykonały poza konkursem winiec, który podarowały J. Mazurowi
podczas swojego występu. Obrzęd
Dożynkowy poprowadził Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca im. T. Spychały
w Dąbrówce Wlkp. W części oficjalnej W. Czyczerski i J. Mazur wręczyli
tytuł Honorowego Obywatela Gminy
Zbąszynek dla małżeństwa Dineke i
Aalderik Venhuizen, którzy od wielu
lat wspierają Gminę Zbąszynek oraz
Świebodzin – szczególną pomoc kierując do Domów Dziecka. Wystąpił
także zespół taneczny „Tęcza” (ZOK).
Nie lada atrakcją był także występ
zaproszonych gości z Bedum (Holandia) i Peitz (Niemcy). Uczestnicy
projektu zaprezentowali piosenki.
Dodatkowo z Peitz wystąpił także
PEPE S. prezentując największe hity
z gatunku „old’s”.
Wieczorem wystąpił Krzysztof Skiba
z programem Hity z satelity. Przez
ponad trzy godziny uczestnicy imprezy brali udział w zabawnych
konkursach, oglądali występy magika i połykacza ognia, a także bawili
się w tańcu.

JESIEŃ Z KULTURĄ – CZYLI CO PRZED NAMI?
PAŹDZIERNIK
07.10. Koncert „Jesień jest piękna”. W
programie występy przedszkolaków
i zespołów śpiewaczych, uhonorowanie najstarszego Seniora i Seniorki w naszej gminie, inauguracja
drugiego roku ZUTW oraz niesamowity koncert pianistyczny Wiktora
Sommera.
09.10. Potańcówka. Oprawę muzyczną zabezpieczy Stefan Pańczocha.
Bilet w cenie 20 zł od osoby, do na-

bycia w Domu Kultury.
10.10. Zdrowo i sportowo. Zapraszamy nad jeziorko Koźlarskie. Od godziny 15:00 rozpocznie się EKOPIKNIK,
na godz. 16:00 przewidziano marsz
Nordic Walking.
18.10. Solo – Tutti. XI Festiwal piosenki
dziecięcej i młodzieżowej. Eliminacje
strefowe.
26.10. TRANS-ILL-vania. start 21:30,
miejsce: sala taneczna ZOK. Zagrają:
ANK. (Hard Techno/Hardcore), Bertas

www.zbaszynek.pl

(Frenchcore/UK Hardcore), FAX (Electro/Techno), Sobek (Deep Techno/
Hard Minimal).
LISTOPAD
11.11. - Obchody niepodległościowe
przy pomniku Chrystusa Króla wraz
z koncertem muzycznym.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

TO JUŻ ZA NAMI
Witamy Państwa w kolejnej odsłonie Zbąszyneckiego Kwartalnika. Tradycyjnie już krótko graficznie
o tym co za nami oraz sportowa zapowiedź ostatniego kwartału 2013. Więcej informacji na naszej stronie
internetowej www.osir.zbaszynek.pl.

Siła Sportu – ponad 100 dzieci skorzystała z wakacyjnej
oferty sportowo-rekreacyjnej

Street Radical - nocny pokaz zgromadził tłumy
widzów

MTB – po raz drugi w Zbąszynku

Siatkówka Plażowa – w nocnej scenerii i na dwóch
boiskach

Tenis ziemny
Zbąszynka
34

–

tradycyjny

turniej

z

okazji

Dni

Syrena/Sokół – debiut – nasze drużyny awansowały
do wyższej klasy rozgrywkowej
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Strzelanie otwarte – coraz większa liczba uczestników
w Rogozińcu

Koziołek w Zbąszynku – zadowoleni
obozu sportowego w Zbąszynku

Lubusik –w ramach programu powstało drugie boisko
do siatkówki plażowej

Lubuskie Gra w Piłkę – program, który umożliwił
montaż automatycznego nawadniania i zakup
wyposażenia sportowego

Bieżnia w Zbąszynku – jest zielone światło na
budowę nowej bieżni

Modernizacja płyty treningowej
boisko treningowe w Zbąszynku

Piknik Sportowo-Rekreacyjny – pierwsza impreza w
tym urokliwym miejscu

Ponadgimnazjalny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Starosty
–
ponad
100
uczestników
zmagań
piłkarskich

www.zbaszynek.pl

–

uczestnicy

powiększamy
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Sportowa zapowiedź ostatniego
kwartału 2013 roku
Gminny Marsz Seniorów.
W czwartek 10 października o godz. 15:00 na jeziorku
Koźlarskim w Chlastawie
odbędzie się impreza pod
hasłem „zdrowo i sportowo”, w ramach której odbędzie się Eko piknik oraz
Gminny Marsz Seniorów.
Wydarzenie będzie realizowane w ramach XV Lubuskiego Tygodnia Seniora.
Zapraszamy seniorów do
uczestnictwa w wydarzeniu. Zbiórka i zapisy na jeziorku Koźlarskim w Chlastawie.
FIFA 13
W październiku w pizzerii
Colosseum w Zbąszynku
odbędzie się turniej dla
sympatyków wirtualnej piłki nożnej. Więcej szczegółów wkrótce na www.osir.
zbaszynek.pl

DATA

MECZ

KLASA

05-10 SO

Sokół Dąbrówka Wlkp. - Bizon Wilkowo

Terenowa Liga Juniorów

05-10 SO

Syrena Zbąszynek - Dąb Przybyszów

IV-liga

06-10 ND

Sokół Dąbrówka Wlkp. - Zenit Ługów

Klasa Okręgowa

13.10 ND

Olimp Kręcko - Meteor Jordanowo

B-Klasa

13.10 ND

Syrena Zbąszynek - Budowlani Lubsko

Okręgowa Liga Juniorów

13.10 ND

Znicz Kosieczyn - Orzeł Niekarzyn

C-Klasa

19-10 SO

Sokół Dąbrówka Wlkp. - Meteor Jordanowo

Terenowa Liga Juniorów

19-10 SO

Syrena Zbąszynek - Sprotavia Szprotawa

IV-liga

19-10 SO

Sokół Dąbrówka Wlkp. - Klon Babimost

Okręgowa Liga Młodzików

19-10 SO

UKS Junior Zbąszynek - Jedność Podmokle

Okręgowa Liga Młodzików

20-10 ND

Sokół Dąbrówka Wlkp. - UKP II Zielona Góra

Klasa Okręgowa

26-10 SO

UKS Junior Zbąszynek - Pogoń Świebodzin

Okręgowa Liga Młodzików

27-10 ND

Syrena Zbąszynek - Piast Czerwieńsk

Okręgowa Liga Juniorów

27-10 ND

Olimp Kręcko - Lubusze Rusinów

B-Klasa

02-11 SO

Syrena Zbąszynek - Łucznik Strzelce Krajeńskie

IV-liga

03-11 ND

Sokół Dąbrówka Wlkp. - Carina Gubin

Klasa Okręgowa

Znicz Kosieczyn - Delta Smardzewo

C-Klasa

Sokół Dąbrówka Wlkp. - UKS Junior Zbąszynek

Okręgowa Liga Młodzików

Sokół Dąbrówka Wlkp. - Pogoń Świebodzin

Okręgowa Liga Młodzików

Olimp Kręcko - Chrobry Brójce

B-Klasa

Syrena Zbąszynek - SKP Kisielin

Okręgowa Liga Juniorów

03-11 ND
Marsz po Niepodległość
– Nordic Walking
04-11 PN
W sobotę 9 listopada na
09-11 SO
obiektach sportowych w
Zbąszynku
rozpoczniemy
10-11 ND
tradycyjny już Marsz po
10-11 ND
Niepodległość, czyli nordic walking. Na uczestników czeka ciekawa trasa
i upominki. Imprezę zakończymy
wspólnym ogniskiem na stadionie.
Rozpoczęcie marszu o godz. 16:00.
Zapisy bezpośrednio przed startem.
Serdecznie zapraszamy.

Niepodległościowy Turniej Tenisa
Ziemnego
W niedzielę 10 listopada na kortach
tenisowych w Zbąszynku odbędzie
się kolejny turniej tenisa ziemnego.
Więcej informacji już wkrótce.
II Zbąszynecka Zumba Party
W sobotę 16 listopada o godz. 17:00
w hali sportowej ZST w Zbąszynku
odbędzie się II Zbąszynecka Zumba
Party. Wspaniały klimat, dużo dobrej
muzyki i niespodzianki dla uczestników to najlepsza reklama tej fajnej
imprezy. Zapisy w dniu imprezy. W
pierwszej edycji z naszego zaproszenia skorzystało ponad 80 pań.
Gorąco polecamy.
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VII Mistrzostwa Gminy Zbąszynek
w tenisie stołowym o Puchar
Burmistrza Zbąszynka
W niedzielę 24 listopada o godz.15:00
w szkole podstawowej w Kosieczynie rozpoczynamy kolejną edycję
gminnych rozgrywek w tenisie stołowym. Mocno zmienia się formuła
zawodów, a zmiany są wręcz rewolucyjne. Oddzielne turnieje dla dzieci
i młodzieży przed każdymi zawodami o godz. 12:00. Punkty w klasyfikacji generalnej dla najlepszej „15”.
Gramy w systemie gier grupowych,
co spowoduje, że każdy uczestnik
rozegra więcej spotkań w trakcie
turnieju. Podczas finałowego turnieju odbędzie się również turniej deblowy. Zawody będę rozgrywane o
godz. 15:00, tak aby umożliwić start
w turnieju osobom pracującym w
systemie zmianowym. Dla każdego uczestnika pamiątkowy dyplom i
prezent niespodzianka. Dodatkowo,
aby uatrakcyjnić turnieje nie będziemy stosowali rozstawiania najlepszych zawodników.
Wszystkie
turnieje będą rozgrywane w Kosie-
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czynie. W turnieju mogą wystąpić
wyłącznie mieszkańcy Gminy Zbąszynek. Serdecznie zapraszamy.
iI edycja Zbąszyneckiej Halowej
Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Zbąszynka
W listopadzie ruszamy z drugą edycją rozgrywek halowej ligi piłki nożnej. Spotkania będą rozgrywane w
hali sportowej ZST w Zbąszynku.
W lidze mogą uczestniczyć zespoły
złożone z uczniów naszego gimnazjum oraz ZST Zbąszynek. W pierwszej edycji w rozgrywkach wystartowało 9 zespołów. Więcej informacji
już wkrótce na www.osir.zbaszynek.
pl.
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych
W grudniu tradycyjnie rozgrywamy
turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych. Zawody odbędą się w
szkole podstawowej w Kosieczynie.
Już dziś serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji już wkrótce.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

.

krzyzówka

3
9
4
16

5

10

8

15

19
3

17

14
14

12

11
2

6

18
7
17
13

20

1

imię i nazwisko

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO

5. Imię jednego z 3 koźląt, które zamieszkują wysepką nad
jeziorkiem w Chlastawie.
6. Miesiąc w którym w 2010 roku wyemitowano pierwsze
wydanie wiadomości w Zbąszyneckiej Telewizji Internetowej.
8. Miasto w którym obchodzono tegoroczne Powiatowe Święto
Policji.
11. Burmistrza i Przewodniczącego Rady - co kwartał w Domu
Kultury.
13. Zespół który zagrał podczas tegorocznych obchodów Dni
Zbąszynka.
15. Jeden z elementów systemu informacyjnego Gminy
Zbąszynek.
17. Skrót nazwy systemu w którym można odnaleźć informacje
m.in. o: gminnym prawie lokalnym, aktach prawnych,
przetargach.
18. Miejscowość, w której oddano do użytku nowy kompleks
sportowo - rekreacyjny.
19. Jedna z ulic przebudowywana w bieżącym roku w
Zbąszynku.

PIONOWO

1. Nazwisko tegorocznych starostów Dożynek Gminnych w Rogozincu.
2. Nazwa projektu realizowanego przez OPS w 2013 roku skierowanego
do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekunczo –
wychowawczych.
3. Boks – przy remizie OSP w Zbąszynku.

4. Wykonawca największej i najdroższej inwestycji ostatnich lat na terenie
Gminy Zbąszynek, dot. uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej.
5. Nowy system informacji .................. do nadawania m.in. adresów.
7. Piotr Górawski i Marek Löhert - nowi ....... Obywatele Gminy
Zbąszynek.
9. „…. Gody” – obchodzone w 60 rocznicę pożycia małżeńskiego.
10. Nazwa nowo powstałego jeziorka w Chlastawie.
12. Zakończono ................. najstarszego w Polsce, drewnianego kościoła
w Kosieczynie.
14. Pomimo otrzymanej subwencji Gmina Zbąszynek dofinansowała
...................... w 2012 r. kwotą 4.045,735 zł.
16. 90-lecie Ludowego Klubu Sportowego.

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Lato kolorami tęczy malowane”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej
zabawie. Otrzymaliśmy ponad 50 prawidłowych odpowiedzi, spośród których
wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 50 zł do dowolnego wykorzystania w kawiarni „Ptasie Plotki” w Zbąszynku, otrzymał Marek Gościniak, który odebrała nagrodę
w towarzystwie żony i synka Szymona.
Nagroda ufundowana została przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku - Tadeusza Wróbla.

Marek Gościniak - zwycięzca krzyżówkowej zabawy

www.zbaszynek.pl
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Zakończono renowację najstarszego
drewnianego kościoła w Polsce
dokończenie ze strony 1

Aż do grudnia 2006 roku uważano,
że Kościół p.w. Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie pochodzi z XVI/XVII wieku i
jest kolejnym kościołem wybudowanym na fundamentach pierwszego
z XV w. W październiku 2006 roku,
kiedy to podjęto decyzję o naprawie
dachu Kościoła, a następnie o rozpoczęciu generalnego remontu, na
zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków przeprowadzono dendrochronologiczną analizę
37 próbek drewna ze ścian świątyni.
Już w grudniu tego samego roku nadeszły pierwsze sensacyjne wyniki.
Przeprowadzone badania wykazały
bowiem, że budynek w całości zbudowany jest z sosny, a nie jak dotąd uważano z modrzewia. Ponadto
okazało się, że nawa główna oraz
prezbiterium pochodzą z 1389 roku,
a najstarsza belka, użyta do budowy świątyni została ścięta w 1345
roku. Rok budowy więźby dachowej
określono na 1417, a budowy wieży
na 1431. Tym samym okazało się,
że cały Kościół pochodzi z XIV-XV
wieku, z czasu fundacji parafii, i jest
jednym z najstarszych, drewnianych
Kościołów na terenie Polski.
Od 2006, aż do bieżącego roku kosieczyńska świątynia przeszła kapitalną renowację.
Prace remontowe polegały m.in. na:
- wymianie pokrycia dachu prezbiterium, nawy, wieży i zakrystii na gont
świerkowy,
- dokonaniu napraw w obrębie konstrukcji świątyni z naprawą jej fundamentów,
- wymianie belek podwalinowych i
wykonaniu niezbędnych zabiegów
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konserwatorskich w obrębie konstrukcji,
- wykonaniu pełnej konserwacji i
częściowej rekonstrukcji elementów
wyposażenia kościoła, w tym ołtarza głównego, ołtarza bocznego,
ambony, krucyfiksu i konfesjonału,
- odrestaurowaniu wnętrza wieży
Kościoła,
- odtworzeniu, na podstawie odkrytego pierwowzoru, posadzki we
wnętrzu Kościoła,
- przywróceniu pierwotnego układu
otworów okiennych oraz stropu nad
prezbiterium.
- poddaniu zabiegom konserwatorskim warstw malarskich na ścianach i zachowaniu ich fragmentów,
które wyeksponowano oraz dokonano scalenia kolorystycznego całego
wnętrza,
- wykonanie, na podstawie odkryć,
rekonstrukcji malarskiej, patronowej
stropu nad prezbiterium,
- uporządkowaniu terenu wokół Kościoła.
Zarówno wczesna data budowy Kościoła, jego oryginalna drewniana
konstrukcja, zachowanie pierwotnej
bryły Kościoła oraz jego formy architektonicznej, wpłynęły na jego
wyjątkową i unikatową wartość historyczną i naukową. Świątynia zyskała również zaszczytne określenie
„drewnianej perełki z Kosieczyna”.
Zakończenie wieloletniego remontu
uwieńczone zostało uroczystością,
która miała miejsce w dniach 13 i
14 września br. w Kosieczynie, w ramach Lubuskich Spotkań z Zabytkami 2013. Początek uroczystości to
Msza św. dziękczynna, której prze-
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wodniczył Bp. Dr Paweł Socha.
Po mszy św. odbyła się sesja popularno-naukowa, podczas której
przedstawiono historię zabytku oraz
malarski wystrój wnętrza Kościoła,
jak również zaprezentowano program rewitalizacji oraz relację z prac
konserwatorskich, które miały miejsce w Kościele. Wśród zaproszonych
gości udział wzięli m.in. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Lubuski
Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć, Starosta Powiatu Świebodzińskiego
Zbigniew
Szumski,
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Jan
Mazur oraz mieszkańcy Kosieczyna.
W ramach Spotkań z Zabytkami odbył się również warsztat plenerowy
pod nazwą „Serce Wsi”, dzięki któremu fasady okolicznych budynków
zostały ozdobione różnymi technikami zdobniczymi, co znacznie poprawiło estetykę wokół świątyni.
Następnego dnia odbyła się wycieczka do drewnianych świątyń w
okolicy: w Boryszynie, Nowej Wiosce, Kalsku, Brodach i Chlastawie.
Uroczystości zakończono radosnym
świętowaniem podczas festynu w
Kosieczynie.
Nad całością imprez czuwał ks. proboszcz Zdzisław Przybysz oraz sołtys Kosieczyna Maria Dobry.
Organizatorem Lubuskich Spotkań z
Zabytkami była Parafia p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, Urząd Miejski
w Zbąszynku przy wsparciu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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Dożynki Gminne w Rogozińcu
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