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INWESTYCJE
Uwaga !!!

W związku z planowaną przebudową, na pewien czas wyłączona z ruchu zostanie ul. Krótka i odcinek ul. Długiej.
Powstaną czasowe problemy z parkowaniem i dojazdem samochodów do parkingu osiedlowego (wjazd od ul.
Krótkiej) i wjazdem na posesje mieszkańców ulicy Krótkiej. Szczegółowy harmonogram czasowego zamknięcia
ulic zostanie określony po podpisaniu umowy z wykonawcą robót. O wprowadzonych zmianach poinformujemy
mieszkańców ul. Krótkiej na około 10 dni przed terminem zamknięcia ulicy.
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platanych rzędami kostki kamiennej.
Zostaną przebudowane skrzyżowania ulicy Krótkiej z ulicą Wojska
Polskiego i Długą. Na odcinku 100
m ulicy Długiej powstanie 12 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych. Nawierzchnia z trylinki
zostanie wymieniona na brukową
kostkę kamienną. Nawierzchnie ulic
będą również z rozbiórkowej kostki
kamiennej. Wzdłuż ulicy Krótkiej w
miejscu ciągu pieszego zostanie zlokalizowana kanalizacja deszczowa i
oświetlenie uliczne. Planowany termin realizacji inwestycji to okres od
kwietnia do końca września br.
Plan zagospodarowania ulicy dostępny na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl w zakładce bieżące inwestycje

www.zbaszynek.pl
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Jeszcze w tym roku zostanie
wykonana przebudowa ulicy Krótkiej
i odcinka ulicy Długiej w Zbąszynku. Planowana inwestycja oprócz
rozbiórki istniejących nawierzchni z
kamiennej kostki brukowej i drogowych płyt sześciokątnych „trylinki”
wymaga również rozbiórki pozostałych elementów takich jak chodniki,
krawężniki, obrzeża. Rozebrany zostanie blaszany hangar, słupy oświetlenia ulicznego itp. Projekt zakłada
rozbudowę jezdni ulicy Krótkiej do
układu dwóch jezdni jednokierunkowych, jednopasmowych o szer.
3,50 m każda ze środkowym pasem
rozdziału w postaci ciągu pieszego o szerokości 4 m i obustronnymi chodnikami. Ciąg pieszy zostanie
wykonany z płyt granitowych prze-

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!
Pierwszy kwartał 2014 roku
mamy już za sobą. Tym samym jesteśmy już w pełni prac inwestycyjnych i organizacyjnych przewidzianych na ten rok. Pragnę przedstawić
Państwu trzy tematy, które moim
zdaniem są istotne dla rozwoju naszej Gminy.
Inwestycje:
Zadania zaplanowane i już realizowane w 2014 r.
- Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej Dąbrówka Wlkp. - Zbąszynek.
Termin realizacji - maj 2014r.
- Budowa kolejnego zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków,
którego celem jest przejmowanie
wody zalewającej wiadukty przy
cmentarzu. Zadanie zrealizowane w
m-cu marcu 2014r.
- Dokończenie utwardzenia drogi
za blokiem między ul. Poznańską
a „Domem Norwega”. Zadanie zrealizowane.
- Wykończenie, obsianie trawą i zawałowanie terenu pod zbiornik rokadowy na Placu Wolności. Zadanie
zakończone w I kw. 2014 r.
- Rozstrzygnięcie przetargu
na
przebudowę ul. Krótkiej. Termin realizacji, wrzesień 2014 r.
- Rozstrzygnięcie procedury przetargowej na budowę II etapu „Obwodnicy Północnej Zbąszynka”
- Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wojska Polskiego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja uwzględnia uwagi zebrane
podczas konsultacji koncepcji.
- Zlecenie dokumentacji na przebudowę byłego targowiska przy ul.
Długiej i ul. Sportowej
- Zlecenie dokumentacji na przebudowę ul. Poznańskiej i budowę
łącznika między ul. Piastowską a ul.
Zbąszyńską w Dąbrówce Wlkp.
- Ogłoszenie przetargu ofertowego
na budowę parkingów w Kosieczynie przy
Sali
Wiejskiej i Szkole
Podstawowej.
- Ogłoszenie przetargu ofertowego
na budowę drogi między ogrodami
od ul. Klubowej do Wąskiej.
- Zlecenie przygotowania terenu
pod place zabaw przy ul. Małej w
Zbąszynku i za Szkołą Podstawową
w Dąbrówce Wlkp.
- Złożenie wniosku na dofinansowanie wykonania nawierzchni na boisku w Rogozińcu.
Są to tylko niektóre tematy realizowane w tym kwartale, ich

efekt już oceniamy, a niektórych
ocenimy w przyszłości.
Oświata:
Jak ważnym tematem naszej
działalności jest szeroko rozumiana
oświata niech świadczą środki finansowe przeznaczane na ten cel.
Subwencja oświatowa przeznaczona z budżetu państwa to 7 mln zł,
a dofinansowanie z budżetu gminy
to ponad 4 mln zł. Razem przeznaczamy na oświatę ponad 11 mln zł.
co stanowi ponad 30 % budżetu
gminy. Jest to najdroższy dział naszej działalności. Pieniądze te powinny być racjonalnie i efektywnie
wydatkowane. Z drugiej strony obserwujemy zaniepokojenie naszych
mieszkańców zatroskanych o los
swoich pociech wychowywanych
w naszych szkołach. Zachowanie
uczniów i osiągane wyniki w nauce
są nieadekwatne do ponoszonych
nakładów. W związku z tym postanowiłem przeprowadzić konsultacje
z radami pedagogicznymi i rodzicami w temacie poprawy tego stanu.
Pragnę skonsultować pewne rozwiązania i ewentualnie wypracować
standardy- nasze gminne standardy,
których celem będzie poprawa obecnego stanu. Myślę, że ze względu
na naszą i naszych dzieci przyszłość
warto ten trud podjąć.
Sport:

Gmina Zbąszynek to tradycyjnie piłka nożna i siatkówka. Te
dwie podstawowe dyscypliny skupiają większość naszej młodzieży,
oczywiście mówię tu o młodzieży,
której chce się ruszać i uprawiać
jakąś dyscyplinę sportu. Te dwie
dyscypliny to ponad 90 % aktywnej
młodzieży. W pierwszym kwarta-

le, dzięki zaangażowaniu działaczy
naszych klubów, udało się powołać
Zbąszynecką Akademię Piłkarską i
mam nadzieję, dzięki jej działalności
uda się usystematyzować i usprawnić szkolenie dzieci i młodzieży w
tej dyscyplinie, a efekty będą szybko widoczne. Tu szczególnie dziękuję Marcinowi Mincie za wkład i
zaangażowanie. Podobnie myślimy
zorganizować działalność naszej
drugiej dyscypliny czyli piłki siatkowej. Nie może być tak, że nasza
młodzież ze szkół podstawowych,
dziewczynki i chłopcy, osiągają najwyższe wyniki w skali kraju, a już w
gimnazjum mają problemy z wygraniem na szczeblu powiatu. Nie ma
kontynuacji szkolenia i te talenty,
które są z mozołem wyszukiwane
i szkolone na poziomie szkół podstawowych gdzieś giną.
Chcemy to zmienić i obecnie pracujemy nad powołaniem Zbąszyneckiej Akademii Siatkarskiej, która
w swoim założeniu powinna objąć
szkoleniem całą naszą chętną młodzież od szkoły podstawowej, a być
może przedszkola do szkół średnich
włącznie. Mamy dużo chętnej i dobrej młodzieży i mam nadzieję, że
potrafimy tę chęć i zapał odpowiednio wykorzystać.
Kwartalnik wydajemy tuż przed
Świętami. Składam więc Wam Szanowni
Mieszkańcy z głębi serca
płynące życzenia zdrowia, radości z
każdego przeżytego dnia i niech
Chrystus
Zmartwychwstały
nam,
naszym rodzinom i Gminie Zbąszynek błogosławi.

Z poważaniem
Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
8 kwietnia 2014 roku o godzinie 19:00

w Domu Kultury w Zbąszynku

www.zbaszynek.pl

3

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

I KWARTAŁ 2014r.

Gabriela
Budniak

KALENDARIUM BURMISTRZA
02.01.2014r. - Zbąszynek, spotkanie z
mieszkańcami, ul. Wojska Polskiego 54;
06.01.2014r. - Chlastawa, udział w spotkaniu noworocznym Bractw Kurkowych Zbąszyń - Zbąszynek;
09.01.2014r. - Świebodzin, spotkanie
w Starostwie Powiatowym w sprawie
utrzymania dróg powiatowych;- Świebodzin, spotkanie opłatkowe w Związku Kresowian;
10.01.2014r. - Gorzów Wlkp., LUW- spotkanie z Wojewodą Lubuskim, - Zbąszyń, udział w pogrzebie matki Burmistrza Zbąszynia;- Kręcko, zebranie
sołeckie;
11.01.2014r.- Zbąszynek, Dom Kultury,
Studniówka ZST;
12.01.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
14.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie budowy wiatraków na terenie gminy Zbąszynek; Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
mieszkańcami; - Zbąszynek, otwarcie
Ligi Siatkówki;
15.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantem przebudowy
ul. Wojska Polskiego i ronda na Placu
Dworcowym;
16.01.2014r. - Zbąszynek, spotkanie noworoczne Rady Miejskiej oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych;
17.01.2014r. - Kargowa, Lokalna Grupa Działania RK - ocena wniosków; Nowy Tomyśl, Starostwo Powiatowe,
Spotkanie Noworoczne; - Kosieczyn,
udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci
i Dziadka, -Zbąszynek, OSP, spotkanie
ze strażakami;
18.01.2014r. - Dąbrówka Wlkp., udział w
spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka;
22.01.2014r. - Dąbrówka Wlkp., Walne
Zgromadzenie LGD RK;- Zbąszynek,
spotkanie z przedstawicielami firmy z
Belgii w sprawie inwestycji;
23.01.2014r. -Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Zbąszynku w sprawie realizacji wspólnych inwestycji;
24.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
spotkanie z przedstawicielami Firmy
LOTOS; - Wolsztyn, Starostwo Powiatowe, Spotkanie Noworoczne; - Kosieczyn, OSP, spotkanie ze strażakami;
25.01.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
udział w Balu org. przez Szkołę Podstawową w Zbąszynku;
26.01.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
udział w IV Gali Sportu;
27.01.2014r. - Zbąszyń, Kapituła Regionu Kozła;
28.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Dyrektorem ZSL w Rogozińcu w sprawie realizacji projektów;
29.01.2014r. - Zielona Góra, PROW - podpisanie aneksów do zawartych umów;- Dąbrówka Wlkp., udział w sprawozdawczym
zebraniu sołeckim;
30.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
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spotkanie robocze z Nadleśniczym Sławomirem Majsnerem z Nadleśnictwa
Babimost; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej, - Kręcko,
zebranie z Radą Sołecką; - Zbąszynek,
Dom Kultury, konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Wojska Polskiego;
31.01.2014r. - Zbąszyń, spotkanie
z
inwestorem; - Dąbrówka Wlkp., OSP,
spotkanie ze strażakami;
01.02.2014r. - Kosieczyn, Wiejski Dom
Kultury, udział w spotkaniu Polskiego
Stronnictwa Ludowego;
04.02.2014r. - Gorzów Wlkp., spotkanie
z Dyrektorem Ochrony Środowiska w
sprawie inwestycji realizowanych na
terenie gminy Zbąszynek;
07.02.2014r. - Rogoziniec, udział w sprawozdawczym zebraniu sołeckim;
10.02.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród w krzyżówkowym
konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika;
12.02.2014r. - Kosieczyn, udział w sprawozdawczym zebraniu sołeckim;
13.02.2014r. - Zielona Góra, PROW- podpisanie umów; - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w pracach Konwentu
Rady Miejskiej;
14.02.2014r. - Rogoziniec, OSP, spotkanie ze strażakami;
15.02.2014r. - Zbąszyń, spotkanie z Ministrem Rolnictwa;
18.02.2014r. - Zbąszynek, uzgodnienia
w sprawie Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej; -Zbąszyń, udział w Konferencji Regionu Kozła;
19.02.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Komisjach Wspólnych Rady
Miejskiej;
20.02.2014r. - Świebodzin, KPP, udział
w Komisji Bezpieczeństwa;
21.02.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w zebraniu Spółki Wodnej;
- Kręcko OSP, spotkanie ze strażakami;- Kosieczyn, Samorządowy Turniej
Piłki Siatkowej;
22.02.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Bal Sportowców;
23.02.2014r. - Kosieczyn, Finał Ligi Tenisa Stołowego;
24.02.2014r. - Nowa Sól, Konferencja
poświęcona LRPO;
25.02.2014r. - Tulce, spotkanie w ANR
w sprawie działek w Kręcku i Kosieczynie;
26.02.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
rozprawa administracyjna w sprawie
lokalizacji myjni samochodowej;- Zbąszynek, Rada Pedagogiczna w sprawie
reorganizacji w Gimnazjum; -Zbąszynek, ZST, zakończenie Ligi
Halowej
Piłki Nożnej;
27.02.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej;- Zbąszynek, Gimnazjum, udział w uroczystościach z okazji Jubileuszu 15- lecia;

www.zbaszynek.pl

28.02.2014r. - Lubniewice, spotkanie
z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak; Zbąszynek, Dom
Kultury, Karnawałowy Festiwal Tańca;
- Zbąszynek, zebranie założycielskie
Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej;
01.03.2014r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, Turniej Siatkówki;- Zbąszyń,
Hotel” Senator”, udział w Balu Regionu
Kozła;
03.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z dyrektorem PKP PLK
w sprawie przejścia podziemnego do
Chlastawy;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Mieszkaniowej; - Dąbrówka Wlkp.,- Turniej SKATA;
04.03.2014r. - Zbąszynek, CUM, spotkanie z seniorami w Domu Dziennego Pobytu; -Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie siatkówki;
06-10.03.2014r. - urlop wypoczynkowy;
11.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski ,
spotkanie z Proboszczem Jerzym Kordiakiem w sprawach dot. parafii;
12.03.2014r. - Zbąszynek, ZST, spotkanie
z młodzieżą maturalną;
13.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
14.03.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
15.03.2014r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego; - Stefanowo, udział w
spotkaniu z okazji Dnia Kobiet;
17.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w
sprawie ewaluacji w ZST; - Zbąszynek,
udział w Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej;
18.03.2014r. - Zbąszynek, udział w Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej;
19.03.2014r. - Kosieczyn, Wiejski Dom
Kultury, udział w Jarmarku Wielkanocnym;
20.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielami Firmy
LOCONI;
21.03.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
24.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Senatorem Stanisławem
Iwanem;
25.03.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z Radami Rodziców w sprawie
reformy oświaty; - Zbąszynek, zakończenie Ligi Siatkówki;
26-28.03.2014r. - Wojcieszyce, udział w
Zrzeszeniu Prezydentów, Burmistrzów i
Wójtów Województwa Lubuskiego;
31.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z sołtysami.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
05.01.2014r. - Kosieczyn, „Rodzinne Kolędowanie”, organizator: Ks. Dziekan
Zdzisław Przybysz;
06.01.2014r. - Chlastawa, spotkanie noworoczne Bractw Kurkowych Zbąszynia i Zbąszynka;
07.01.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
10.01.2014r. - Zbąszyń, pogrzeb śp.
Marii Kurasińskiej – matki Burmistrza
Zbąszynia; -Kręcko, zebranie wyborcze
Sołtysa i Rady Sołeckiej;
11.01.2014r. - Boleń, spotkanie noworoczne z Kołem Łowieckim „Knieja”;
12.01.2014r. - Zbąszynek, ZOK – Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy;
14.01.2014r. - Zbąszynek, ZOK – spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami Gminy
Zbąszynek;
16.01.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej; Lokal gastronomiczny „Pod Semaforem” - „Samorządowe Spotkanie Noworoczne”;
17.01.2014r. - Kosieczyn, Wiejski Dom
Kultury – Dzień Babci i Dziadka;
18.01.2014r. - Rogoziniec, Turniej Strzelecki z okazji święta Patrona Strzelców
Św. Sebastiana;
21.01.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
22.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
23.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – spotkanie z przedstawicielami
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.
Tematy wiodące: wspólne inwestycje z
Gminą Zbąszynek, przekazanie tabliczki okolicznościowej z okazji jubileuszu
50-lecia istnienia spółdzielni;
24.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– spotkanie z przedstawicielami „Lotos Paliwa”; - Dąbrówka Wlkp., Szkoła
Podstawowa – prezentacje wokalno –
instrumentalne pt. „Kolędy, Pastorałki
na Ludową Nutę”; - Kręcko, Sala Wiejska – Dzień Babci i Dziadka, organizator: Niepubliczne Przedszkole i Rada
Sołecka;
25.01.2014r. - Kosieczyn, Koło Terenowe
Kosieczyn-Zbąszynek Świebodzińskiego Związku Kresowian,
- zebranie sprawozdawcze połączone
ze spotkaniem jubilatów związku;
26.01.2014r. - Zbąszynek, ZOK – IV Gala
Sportu;
29.01.2014r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF –
zebranie sprawozdawcze Rady Sołeckiej, przekazanie tabliczki okolicznościowej KGW Dąbrówki Wlkp., z okazji
50-lecia działalności koła na terenie
Gminy Zbąszynek;
30.01.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
Zbąszynek, ZOK – Spotkanie Burmistrza Zbąszynka z mieszkańcami ul.

Wojska Polskiego;
01.02.2014r. – Świebodzin, XIII Bal Strzelców, udział samorządowców oraz gości z Brandenburgii i Saksonii;
02.02.2014r. - Chlastawa, II Gala Ślubna;
04.02.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
07.02.2014r. - Rogoziniec, zebranie
sprawozdawcze Rady Sołeckiej i coroczne spotkanie z mieszkańcami;
12.02.2014r. - Wolsztyn, pogrzeb śp.
Edwarda Woźnego, związanego z firmą Womasz;
13.02.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej; Kosieczyn, zebranie sprawozdawcze
Rady Sołeckiej;
18.02.2014r. - Zbąszyń, Konferencja Regionu Kozła; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
19.02.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
20.02.2014r. - Świebodzin, Komenda Powiatowa Policji, Roczna Narada
podsumowująca ubiegły rok służby
świebodzińskiej policji; decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowym medalem wyróżniono samorządowców, w tym Burmistrza
Zbąszynka za zasługi dla Policji; - Zbąszynek, Urząd Miejski – posiedzenie
Komisji Konkursowej – podział środków finansowych na stowarzyszenia i
organizacje pożytku publicznego;
21.02.2014r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa – XVI Turniej Piłki Siatkowej o
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej;
27.02.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
Zbąszynek, - ZOK - obchody Jubileuszu
15-lecia I Gimnazjum;
28.02.2014r. Zbąszynek, ZOK – Karnawałowy Turniej Tańca, organizator:
Szkoła Podstawowa w Zbąszynku;
01.03.2014r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa – Dekanalny Turniej Piłki Nożnej
Ministrantów Pod Patronatem Burmistrza Zbąszynka; -Zbąszynek, ZST
– Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prze-

Bernadetta
Utrata

wodniczącego Rady Miejskiej z okazji
30-lecia TKKF w Zbąszynku; - Zbąszyń,
Hotel „Senator” - Bal Regionu Kozła;
03.03.2014r. - Dąbrówka Wlkp., „Turniej
SKATA” oraz Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej;
04.03.2014r. - Kosieczyn, spotkanie z
Ks. Dziekanem w sprawie robót Kościoła w Chlastawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
08.03.2014r. - Kosieczyn, przekazanie
życzeń dla KGW w Kosieczynie i Dąbrówce Wlkp.;
10.03.2014r. - Zbąszynek, Lokal gastronomiczny „Pod Semaforem”- spotkanie
z okazji Dnia Kobiet z pracownikami
Urzędu Miejskiego; -Zbąszynek, ROD –
Komisja Rewizyjna, spotkanie w sprawie zmian wynikających z ustawy o
ogrodach działkowych;
13.03.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
14.03.2014r. - Zbąszynek, ZOK – spotkanie w sprawie koncertu na rzecz osób
potrzebujących;
17.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– Komisja Porządku Publicznego i Praworządności;
18.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy
Społecznej; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
19.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– Komisja Gospodarki i Budżetu; - Kosieczyn, Wiejski Dom Kultury – IX Jarmark z Jajem;
25.03.2014r. – Nądnia; Zespół Szkolno
– Przedszkolny – spotkanie z wizytatorem ds. ewaluacji;
26.03.2014r. - Zbąszynek, I Gimnazjum
– II Międzyszkolne Dyktando „Połam
Pióro” pod patronatem Rady Języka
Polskiego, obecność prof. Tadeusza
Zgółki;
27.03.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
31.03.2014r. – Zbąszynek, Urząd Miejski
– spotkanie z sołtysami sołectw z terenu Gminy Zbąszynek.

Z okazji zbliżających się Świąt, w imieniu własnym
oraz Radnych Rady Miejskiej w Zbąszynku
składam życzenia zdrowych,
pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i
wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.
						
						
www.zbaszynek.pl

Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Gmina Zbąszynek - RODZINA NA 5 PLUS
Gmina Zbąszynek w tym
roku przyjęła duży pakiet programów dotyczących wspierania rodziny. Jednym z takich programów jest
program Gmina Zbąszynek – Rodzina na 5 plus. I nie wynika to ze złej
sytuacji demograficznej, gdyż od
kilku lat przyrost naturalny w naszej gminie jest pozytywny. Ponad
20 osób rodzi się co roku więcej niż
umiera. Program więc ma przede
wszystkim za zadanie budować
pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych.
Skierowany jest do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego,
rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie
Gminy Zbąszynek, prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe z
minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę
do ukończenia 25 roku życia lub
26 roku życia w przypadku dziecka
niepełnosprawnego legitymującego
się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od
sytuacji materialnej.
Celami Programu jest m.in.: promowanie modelu rodziny z dziećmi i
pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej, wzmacnianie rodziny
oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniu, oraz zwiększenie dostępności
rodzinom do dóbr kultury i sportu.
Realizacja Programu odbywać się
będzie m.in. poprzez :
powołanie przy Burmistrzu
Zbąszynka społecznego Pełnomocnika ds. Rodzin Wielodzietnych,
wprowadzenie przez Burmistrza Zbąszynka, przy udziale
innych podmiotów zajmujących się
polityką prorodzinną, Zbąszyneckiej
Karty Rodziny „Rodzina na 5 plus”,
zorganizowanie
corocznie
Tygodnia Rodziny. Koordynatorem
przedsięwzięcia będzie Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z
jednostkami organizacyjnymi gminy,
organizacjami społecznymi i innymi
podmiotami zaproszonymi do projektu.
współpracę z organizacjami
pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi
podmiotami działania na rzecz rodziny.
Jednym z ważnych instrumentów Programu jest wprowadzenie

ZBĄSZYNECKIEJ KARTY RODZINY „RO- wodem odmowy udzielenia ulgi lub
zwolnienia przez podmiot.
DZINA NA 5 PLUS”.
Karta poprzez system ulg i zwolnień W placówce oferującej zniżki i zwolma za zadanie ułatwić rodzinom do- nienia jest umieszczone w widoczstęp do oferty kulturalnej, edukacyj- nym miejscu logo przystąpienia do
nej i sportowej, przygotowanej przez Programu.
instytucje gminne oraz instytucje ze- Wniosek o wydanie Zbąszyneckiej
wnętrzne, dotowane przez Gminę Karty Rodziny oraz szczegółową inZbąszynek.
formację można uzyskać w Punkcie
Proponowane rozwiązania pozwolą Informacyjnym Urzędu Miejskiego
na zwiększenie uczestnictwa rodzin w Referacie Oświaty oraz w Ośrodwielodzietnych w życiu społecznym ku Pomocy Społecznej w Zbąszynoraz poprawią warunki rozwoju dzie- ku ul. Długa 1.
ci i młodzieży z tych rodzin.
Koordynatorem programu jest AsyBurmistrz Zbąszynka wystosował stent Burmistrza Zbąszynka do
list do Przedsiębiorców i Właścicie- spraw Służby Zdrowia, przy współli Firm z zaproszeniem do wspar- pracy z Kierownikiem Ośrodka Pocia programu. Liczymy na aktywny mocy Społecznej w Zbąszynku i Kieudział lokalnego biznesu w naszym rownikiem Referatu Oświaty Urzędu
pakiecie ulg i zwolnień. Wykaz ulg Miejskiego w Zbąszynku.
na bieżąco jest uaktualniany i znaj- Regulamin Zbąszyneckiej Karty Roduje się na stronie internetowej dziny oraz dodatkowa informacja
www.zbaszynek.pl w zakładce „Waż- znajduje się na stronie www.zbaszyne społecznie”.
nek.pl w zakładce „Ważne społeczKarta wydawana jest od 1 kwietnia nie” - Rodzina na 5 plus.
2014 r. według następująLp.
Partnerzy,u których Zakres oferowanego Zniżki
cych zasad: dzieciom w
oferowana jest zniż- towaru lub usługi
ka towaru/usługi
wieku od 4 roku życia na
1
Zbąszynecki Ośrodek Kultury ul. Wojska Polskiego 18
okres do ukończenia 18 roku
66-210 Zbąszynek
życia, rodzicom (opiekunom
Zajęcia
50%
prawnym) na okres ukońKoncerty
50%
Wypożyczania wyposażenia, w tym również 50%
czenia przez trzecie dziecko
poza budynek, wyposażenia będącego na
18 roku życia, uprawnionym
stanie nieruchomości.
studentom na okres roku
Wynajem Sali pod uroczystość rodziny
50%
2
Obiekty sportowe i inne zarządzane przez OSiR,
akademickiego,
rodzicom
w których organizowane są imprezy i zawody;
(opiekunom prawnym) z
OSiR, ul. Sportowa 1; 66-210 Zbąszynek
jednym dzieckiem lub dwojSiłownia
100%
Sauna
50%
giem dzieci do 18 roku żyImprezy
100%
cia i uprawnionymi dziećmi,
Korty tenisa ziemnego
50%
które studiują, na okres roku
3
Obiekty w zarządzie Gminy Zbąszynek
akademickiego. Dziecko do
Urząd Miejski Ul. Rynek 1; 66-210 Zbąszynek
Wynajem Sali pod uroczystość rodziny.
50%
4 roku życia korzysta z ulg
4
Centrum Rehabilitacyjne
i zwolnień
Zbąszyneckiej
Ul. Kosieczyńska 4; 66-210 Zbąszynek
Karty Rodziny „Rodzina na
Masaż
20%
5 plus” na podstawie karty
Fitness
30%
Hydroterapia
20%
rodzica/opiekuna.
Fizykoterapia
30%
Karta ma charakter osobiKinezyterapia-ćwiczenia
20%
sty nie może być użyczana
5
GKPiRPA, OPS w Zbąszynku
bądź odstępowana przez
Ul. Długa 1; 66-210 Zbąszynek
użytkownika innym, nieupoZaj. z psychologiem.
100%
6
Zakład Wielobranżowy EDMAPLAST
ważnionym osobom. Stwierul. Plac Dworcowy; 66-210 Zbąszynek
dzenie faktu użyczenia KarChlastawa 24a
Produkty i Usługi.
15%
ty osobom nieuprawnionym
7
Kwiaciarnia TILANDSIA Grand Ozdowscy
powoduje wyłączenie osoul. Wojska Polskiego17; 66-210 Zbąszynek
by użyczającej z Programu
Wszystkie artykuły w kwiaciarni.
5%
„Gmina Zbąszynek - Rodzi8
ELPIO Sp. z o.o.
Ul. Zielonogórska 1; 66-210 Zbąszynek
na na 5 plus”.
Zakup materiałów budowlanych przy płat- 10%
Na żądanie podmiotu ofeności gotówką.
rującego ulgi i zwolnienia
Usługi budowlane
10%
9
Przedszkole Niepubliczne
użytkownik
Karty
zobow Dąbrówce Wlkp.; ul. Piastowska 37
wiązany jest do okazania
Odpłatność
dodatkowa
dla
drugiego 50%
Karty i dowodu tożsamości
dziecka, gdy jednocześnie uczęszcza dwoje
dzieci do przedszkola.
ze zdjęciem. Nieokazanie
10
Sklep ogólnospożywczy
dokumentów będzie poUl. Wojska Polskiego 31d; 66-210 Zbąszynek
Mięso i wędliny
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Wykonanie budżetu Gminy
Zbąszynek za 2013 rok
Dochody budżetu Gminy
Zbąszynek za 2013 rok, zostały
wykonane w wysokości 33.533.165,51
zł, tj. wykonanie wyniosło 91,9 % zakładanego planu. W ramach ogólnego podziału struktury dochodów
na bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów bieżących wyniosło
27.572.569,72 zł, tj. 91,7 % planu, (dotyczą one m.in. podatków i opłat
lokalnych,
subwencji
oświatowej,
udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych, dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych i własnych, środków
pozyskanych z funduszy strukturalnych na poczet realizacji projektów
tzw. „miękkich”; bieżących), natomiast
dochody majątkowe wykonano w
wysokości 5.960.595,79 zł, tj. 92,6 %
planu, (dotacje otrzymane z budżetu
państwa, samorządu województwa
lub powiatu na realizację zadań majątkowych, środki pozyskane z funduszy strukturalnych na poczet realizacji projektów inwestycyjnych, dochody
ze zbycia majątku gminnego, itp.).
Wydatki budżetu Gminy Zbąszynek za 2013 rok, zamknęły się po stronie wykonania, kwotą
33.656.425,25 zł, tj. wykonanie wyniosło 91,2 % planu. Wydatki bieżące za
2013 rok wyniosły 25.954.691,04 zł, co
daje do planu 93,7 % (mieszczą się w

tej grupie wszystkie wydatki bieżące,
dotyczące m.in. funkcjonowania szkół
na terenie gminy, dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dotacji udzielanych w trybie ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie i pozostałych dotacji oraz wydatków bieżących wszystkich jednostek podległych
gminie: SZUK, OPS, ZOK, OSiR oraz
UM). Wydatki majątkowe wyniosły
7.701.734,21 zł, co daje 83,8 % zakładanego planu. Dotyczą one realizowanych inwestycji na terenie gminy oraz
udzielanych dotacji na partycypację w
kosztach inwestycyjnych innych j.s.t.,
(dotacja dla powiatu).
Wykonany deficyt budżetu gminy zamknął się kwotą 123.259,74 zł.
Kwota ta stanowi ujemną różnicę
pomiędzy wykonanymi dochodami
ogółem za 2013 rok a wykonanymi
wydatkami ogółem za 2013 rok. Biorąc pod uwagę planowany deficyt w
wysokości 400.325,57 zł, wykonanie
wyniosło 30,8 % planu.
W roku budżetowym 2013, zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w ogólnej wielkości
5.854.802,96 zł.
Wielkość wykonanych rozchodów
budżetu gminy, tj. spłaty kredytów
i pożyczek długoterminowych, wyniosła 5.454.477,39 zł. Wszystkie raty

Problem uzależnień
W rodzinie kryje się problem
uzależnienia od: alkoholu, dopalaczy, narkotyków, internetu, gier komputerowych, gier hazardowych itp.?
Szukaj pomocy w:
Punktach konsultacyjnych funkcjonujących w Zbąszynku;
1. W Domu Kultury „KOLEJARZ” przy
ul. Wojska Polskiego nr 18 – I piętro:
a) Czynny w każdy czwartek od godz.
19:00 - 20:00 i ostatni poniedziałek
miesiąca od godz. 17:30-20:00. Porad
udzielają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku.
b) Czynny w ostatni poniedziałek
miesiąca od godz. 16:00-17:30. Porad
udziela terapeuta uzależnień.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Długiej 1:
a) Czynny w każdą środę od godz.
13:00-17:00. Porad udziela terapeuta
uzależnień.
b) Czynny w każdą środę od godz.
15:00-18:00. Porad udziela psycholog.
c) Czynny w ostatni poniedziałek
miesiąca od godz. 16:00-19:00. Porad udziela terapeuta uzależnień,
współuzależnienia.
Oprócz pomocy specjalistów od uzależnienia, skorzystać można z pomocy grup samopomocowych funkcjonujących w Zbąszynku;
1. Grupy Anonimowych Alkoholików
„TRIO” – w każdy piątek od godz.
18:00-20:00- I piętro w Domu Kultury

www.zbaszynek.pl

kredytów i pożyczek spłacano terminowo.
Wskaźnik zadłużenia na dzień
31.12.2013 roku, w relacji do wykonanych dochodów, wyniósł 47,9 %, po
uwzględnieniu wyłączeń dotyczących
zaciągniętych pożyczek wyprzedzających na planowane dofinansowanie
z funduszy strukturalnych na poczet
realizacji projektów inwestycyjnych,
(ustawowy dopuszczalny wskaźnik w
badanym okresie wynosi 60 % ).
Wskaźnik spłaty i obsługi długu
za 2013 rok, w relacji do wykonanych dochodów, wyniósł 14,4 %,
(ustawowo dopuszczalny wskaźnik,
wynosi 15%). Wysoki poziom tego
wskaźnika jest sytuacją przejściową, spowodowaną faktem, iż w 2013
roku, oprócz spłat wynikających z
harmonogramów, spłacono w całości 2.000.000,00 zł, tytułem kredytu
długoterminowego, przejściowo zaciągniętego w końcówce roku 2012,
w związku z przesunięciem terminu
sprzedaży dużej partii gruntów pod
potrzeby inwestycyjne. Z dochodów
tych, które wpłynęły w 2013 roku,
spłacono przedmiotowe zadłużenie,
a rozwiązanie to nie zachwiało wykonaniem budżetu w roku 2012.

Alina
Jagaciak

„KOLEJARZ”.
2. Grupa Al-Anon „Pogoda Ducha” –
w każdą środę od godz. 15:00-18:00Ośrodek Pomocy Społecznej.
Korzystanie z każdej formy pomocy
jest bezpłatne i nie potrzeba wcześniejszej rejestracji.
Dodatkowe informacje dotyczące
uzależnień można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr
23 tel. 068 3 849 140 wew. 34.
Zachęcam do korzystania z oferowanej pomocy
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
Prezydent RP Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 roku zarządził na dzień 25 maja 2014 roku
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie w ww. Postanowieniu został określony tzw. Kalendarz wyborczy, z którego wynika cały
szereg czynności jakie muszą być wykonane m.in. w gminach, aby wybory
przebiegły sprawnie.
Będą to pierwsze w 2014 roku wybory,
kolejne odbędą w się w listopadzie,
gdzie wybierać będziemy radnych do
sejmików województw, rad powiatów
gmin i miast oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów.
Dla wyborców z terenu Gminy Zbąszynek w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zmian będzie niewiele. W
Zbąszynku tradycyjnie będą dwa lokale wyborcze, w których będzie można oddać głos. Jeden lokal wyborczy
znajdować się będzie w Domu Kultury
przy ul. Wojska Polskiego, natomiast
dotychczasowy lokal wyborczy, który
znajdował się w Przedszkolu przy ul.
Małej, został przeniesiony do Szkoły
Podstawowej przy ul. Sportowej. Jeśli
chodzi o granice obwodów, to nie ma
tu żadnych zmian. Ciągle obowiązuje

uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku
Nr XXXVI/65/2002 z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania oraz uchwała
Nr XLV/22/2010, z dnia 29 kwietnia 2010
roku w sprawie zmiany opisu granic
stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Zbąszynek.
W uchwale tej w związku z oddaniem
do użytkowania nowych budynków
mieszkalnych i zamieszkaniem w nich
wyborców oraz powstaniem nowych
ulic uzupełniono jedynie opis granic
obwodów.
W pozostałych miejscowościach Gminy Zbąszynek wybory odbywać się
będą w tych samych lokalach co zawsze, tj. w Dąbrówce Wlkp. – Centrum
Kultury i Folkloru przy ul. Piastowskiej,
natomiast w Kosieczynie – Sala Wiejska przy ul. Głównej.
Przy każdych wyborach pojawiają
się nowe rozwiązania organizacyjne,
mające na celu dostosować przepisy
wyborcze do postępu technicznego
oraz spowodować ich jak największą
frekwencję.
Także i w tych wyborach jest cały
szereg udogodnień dla wyborców:
1/ wyborcy niepełnosprawni mogą

składać wnioski o dopisanie ich do
spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 12 maja 2014 r. do Urzędu
Miejskiego.
2/
wyborca
niepełnosprawny
o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, ze
zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w
dniu głosowania kończy 75 lat, może
w terminie do 15 maja 2014 r. złożyć
wniosek do Burmistrza Zbąszynka o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w jego imieniu.
3/ głosowanie korespondencyjne, w
taki sposób głosować mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania
należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi) gminy najpóźniej do 21
dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia
5 maja 2014 r. (poniedziałek).

Barbara
Niemiec-Kromska

GMINNA STATYSTYKA
Stan ludności na dzień 31.12.2012 r.
Miejscowości

Stan ludności na dzień 31.12.2013 r.
Miejscowości

Liczba
mieszkańców

Liczba
mieszkańców

Zbąszynek

5089

Zbąszynek

5074

Dąbrówka Wlkp.

1162

Dąbrówka Wlkp.

1175

Liczba zawartych małżeństw i
rozwodów - rok 2013

Bronikowo

92

Bronikowo

95

Małżeństwa

Rozwody

Boleń

33

Boleń

34

75

25

Depot

46

Depot

45

Samsonki

33

Samsonki

34

Liczba zawartych małżeństw i
rozwodów - rok 2012

Rogoziniec

445

Rogoziniec

442

Małżeństwa

Rozwody

Chlastawa

151

Chlastawa

154

99

23

Kosieczyn

870

Kosieczyn

868

Nowy Gościniec

65

Nowy Gościniec

64

Urodzenia

Gony

Kręcko

283

Kręcko

297

103

76

Kręcka Winnica

19

Kręcka Winnica

17

Stradzewo

39

Stradzewo

40

8327

Gmina

3265

Miasto

5074

Gmina

3238

Miasto

5089
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Razem:
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Razem:

8339

Liczba Urodzień i zgonów - rok 2013

Liczba Urodzień i zgonów - rok 2012
Urodzenia

Gony

107

77
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Dorota
Podloch

Realizacja zadań publicznych
BURMISTRZ ZBĄSZYNKA INFORMUJE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014
roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Na podstawie art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010r poz. 1536 ze zm.)
o g ł a s z a m
że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy
Zbąszynek zostali wybrani oferenci prowadzący działalność
w następujących zakresach:
A: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
B: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, zabytków i tradycji
C: ochrona i promocja zdrowia

Do dnia 07.02.2014 r. złożonych zostało 19 ofert na realizację
zadań określonych
w konkursie.
Komisja Konkursowa na posiedzeniu
w dniu 20.02.2014 r. oceniła złożone oferty oraz ustaliła, że proponowane w nich formy realizacji zadań
dotyczą działań na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek. Ponadto
posiadane doświadczenie w reali-

zacji podobnego rodzaju zadań oraz
przedstawiony program działania
i posiadane zasoby rzeczowe, pozwolą na realizację projektów adekwatnie do potrzeb społeczności lokalnej.
Komisja
rekomendowała
Burmistrzowi Zbąszynka do realizacji 17
poprawnie złożonych i ocenionych
ofert na łączną kwotę 115.500,00 zł.

Oferta nieruchomości
Gmina oferuje do sprzedaży
w drodze organizowanych przetargów atrakcyjne tereny pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną, garażową, zabudowę usługowo-handlową
oraz pod zabudowę przemysłową.
Wszystkie tereny budowlane wyznaczane
do sprzedaży przetargowej
są uzbrojone - uzbrojenia w drogach gminnych. Warunki przyłączeń
dla nabywców działek budowlanych
określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych w zawartych umowach z nabywcami działek. W okresie
od stycznia 2014 r. do końca marca
2014 r. gmina sprzedała trzy działki
budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Aktualnie gmina nadal ma w dyspozycji działki budowlane przewidziane
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Zbąszynku przy ulicach:
Kościelnej, Prymasa Wyszyńskiego,
Jana Pawła II i Zaułku Kościelnym.
Przygotowane działki
mają zróżni-

cowaną wielkość i cenę. Zgodnie z
wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami każdorazowo wartość rynkową nieruchomości przewidzianych
do sprzedaży określa rzeczoznawca
majątkowy w przygotowanych operatach szacunkowych. Ustalone przez
rzeczoznawcę majątkowego wartości
rynkowe nieruchomości stanowią najbardziej prawdopodobną cenę nieruchomości możliwą do uzyskania na
rynku uwzględniającą ceny transakcyjne uzyskane w ostatnim okresie
na terenie tut. gminy. Oprócz terenów
przewidzianych
pod
budownictwo
mieszkaniowe, gmina ma przygotowane tereny, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności
usługowo–handlowej oraz przemysłowej. Aktualnie przygotowywana jest
procedura przetargowa związana z
wyznaczeniem do zbycia siedmiu
działek budowlanych, pod zabudowę
budynkami garażowymi. Zapraszamy

www.zbaszynek.pl

W związku z powyższym informuję, że środki publiczne przewidziane na realizację powyższych
zadań publicznych zostaną przekazane w formie dotacji z budżetu
gminy organizacjom i stowarzyszeniom. Wykaz oferentów znajduje
się na stronie internetowej www.
bip.zbaszynek.pl w zakładce „Organizacje i stowarzyszenia”.

Halina
Kaczmarek

chętnych do zainteresowania się terenami budowlanymi i ewentualnym
podjęciem decyzji o zamiarze nabycia
terenu pod realizację swoich zamierzeń. Warto zainwestować i skorzystać z ofert sprzedaży działek. 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
www.bip.zbaszynek.pl oraz umieszczane są na tablicach ogłoszeń.

9

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Jan
Makarewicz

INFORMACJE

Psi problem Gminy
- „…proszę natychmiast przysłać
strażnika lub kogokolwiek, na terenie naszej miejscowości biegają niebezpieczne psy…”,
- „…nie mogę bezpiecznie iść na spacer z dzieckiem, zróbcie coś wreszcie z tymi psami…”.
- „…co wy tam w tym Urzędzie (Gminie) robicie, żeby człowiek musiał
bać się o własne bezpieczeństwo,
zróbcie coś wreszcie z tymi psami…”
- „…to jest wasz obowiązek, ruszcie
się wreszcie zza biurek…”
Powyżej tylko kilka przykładowych
„zgłoszeń” w sprawie bezpańskich
psów. Są to najbardziej łagodne
oczywiście i ocenzurowane zgłoszenia. Często zdarzają się wulgaryzmy,
a prawie zawsze podniesiony głos i
pretensja do urzędnika, że na terenie miejscowości są psy.
Czy rzeczywiście problem biegających po miejscowości psów, to problem Gminy ?
Na przykładzie kaprysu dzieci, przeanalizujmy jaką drogę musi pokonać
pies aby stać się problemem Gminy.
Podobno dzieci można podzielić na
te, które mają w domu psa, i te, które bardzo chciałyby go mieć. Dziecięce marzenie o posiadaniu jakiegoś
zwierzątka prędzej czy później pojawia się w każdym domu. Niektórzy
rodzice spełniają je, a inni nie. Czasem chodzi o psa, kota, a czasem o
inne, zupełnie egzotyczne zwierzę.
Niekiedy wiąże się to z modą lub
upodobaniem zaobserwowanym w
grupie rówieśniczej. Jednak pierwsza euforia związana z posiadaniem
psa często szybko mija, pojawiają
się problemy, których wcześniej nie
przewidywaliśmy.
Bardzo często powodem tych problemów są:
- szkody i zniszczenia w domu i
ogrodzie: zniszczone meble i przedmioty, zabrudzony dywan, połamane
rośliny.
- hałas szczekającego psa może być
uciążliwy dla domowników i utrudnić dobre relacje z sąsiadami.
- zwierzęta mogą mieć nieprzyjemny zapach, rozrzucać sierść, utrudnić dbałość o utrzymanie porządku i
higieny w domu.
- nie wiemy, jak ułożą się relacje
zwierzaka z dziećmi. Jeśli nie uda
nam się „zaprzyjaźnić” psa, kota lub
papugi z dzieckiem, to może dojść do
sytuacji, w której będziemy zmuszeni chronić dziecko przed reakcjami
zwierzęcia. Pamiętajmy, że zwierzę-
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ta czy ptaki, broniąc się przed niezrozumiałymi dla siebie sytuacjami,
użyją zębów, pazurków lub dziobów.
Zdarzają się przecież nawet bardzo
dramatyczne pogryzienia tam, gdzie
nie ma właściwej opieki.
- zwierzę w domu wymaga dużo
poświęconego czasu, poczynając
od czynności pielęgnacyjnych aż po
tresurę czy zabawę.
- dzieci szybko tracą zapał do
opieki nad zwierzętami, większość
obowiązków i tak są zmuszone
wykonywać z pomocą dorosłych
albo całkowicie im je powierzać ze
względu na trudności z tym związane: wymiana wyściółki w kuwecie,
kąpiel zwierzaka czy wizyta u weterynarza.
- w kosztach utrzymania zwierzęcia
należy uwzględnić regularne szczepienia, aby uniknąć chorób, które
mogą być groźne dla dziecka.
- zwierzę nie jest zabawką, którą
będzie można wyrzucić lub zamienić na nowszą i piękniejszą, gdy się
znudzi lub zestarzeje.
Niestety psy biegające po naszych
miejscowościach w większości zostały potraktowane łagodnie mówiąc
jak zabawka. Wyrzucone z domu za
sprawianie kłopotów stają się wtedy problemem wspólnym. Wszystkie
psy, które są dziś bezpańskie, kiedyś
zostały wyrzucone z prywatnych domów. Na początku bardzo chciane,
wymarzone, potem już tylko ledwie
tolerowane, a na koniec cała rodzina oddycha z ulgą, kiedy zwierzaka
już w domu nie ma. W jaki sposób
psiak zniknął z domu ? To pytanie
zostawiam otwarte, niechaj każdy
pobudzi wyobraźnię. Czasami zdarza
się tak, że biegający wzdłuż drogi
samotny pies długo jeszcze goni jak
opętany za przejeżdżającym przypadkowym samochodem. Czyżby
miał jakieś wspomnienia ???
Nie możemy winić dzieci, za to,
że chcą mieć psa. Dzieci są nieświadome obowiązków ale dorośli powinni wykazywać się wielką odpowiedzialnością przy podejmowaniu
takich decyzji.
Aby nie było sytuacji, że zakup psa jest spontaniczny
i równie spontaniczny jest sposób
jego pozbycia się. Co zatem jako
Gmina możemy zrobić aby nie ponosić konsekwencji błędnych decyzji
nieodpowiedzialnych mieszkańców.
Kiedy strażnik udaje się do danej
miejscowości i widzi biegające tam
psy, to czy powinien, wyciągnąć bloczek mandatowy i karać bezlitośnie

www.zbaszynek.pl

wszystkich właścicieli, nie potrafiących utrzymać psa w domu, bądź
na podwórku ? Zdecydowanie tak
ale takie radykalne działania spotykają się również z dużym oporem
społecznym.
Oto przykładowe wypowiedzi osób
ukaranych:
- „…mam dzieci, nie mam co do
garnka włożyć, proszę o anulowanie
mandatu…”,
- „…co pan sobie myśli, sąsiada pies
biega sobie cały czas, a tylko ja zostałem ukarany…”,
- „…lepiej się drogami zajmijcie, a nie
czepiajcie się porządnych ludzi…”
To tylko niektóre ocenzurowane reakcje mieszkańców na próbę uporządkowania sprawy biegających po
miejscowościach psów.
Reasumując, problem bezpańskich
psów, jest niestety problemem ogólnopolskim, który w moim odczuciu
jest możliwy do rozwiązania, ale
muszą być spełnione pewne warunki, np.:
1/ uregulowania prawne w tym zakresie, dotyczyć muszą jednakowo
wszystkich obywateli naszego kraju.
Przepisy powinny zmuszać właścicieli do ewidencjonowania swoich
psów, np. poprzez chipowanie. Inicjatywy pojedynczych gmin w tym
zakresie nie mają żadnego sensu,
ponieważ na terenie jednej gminy
przebywają bezpańskie psy z innych
gmin, które akurat chipowania nie
prowadzą.
2/ radykalne egzekwowanie (za nie
przestrzeganie - mandaty z górnej
półki) przez policję i straże miejskie
obowiązku dbania o właściwe warunki trzymania zwierząt zarówno w
domach, jak i na posesjach.
3/ obowiązek zgłaszania zakupu
psa do gminnej (powiatowej lub regionalnej) ewidencji oraz obowiązek
zgłaszania zmiany właściciela, bądź
innej formy pozbycia się psa.
4/ powszechna sterylizacja, jako
element kontroli nad liczebnością
zwierząt.
5/ najważniejszy element – zdrowy

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Magdalena
Tomaszewska

WYDARZENIA

Mieszkańcy Gminy Zbąszynek
przywitali Nowy Rok!
Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w noc sylwestrową, mieszkańcy Gminy Zbąszynek spotkali się na
obiektach sportowych im. Bogdana
Niemca w Zbąszynku, by uroczyście
przywitać Nowy 2014 Rok.
Tuż przed północą nastąpiło wspól-

ne odliczanie, po którym wystrzeliły
w górę korki szampanów, a niebo
rozświetliły salwy mieniących się
fajerwerków. Mieszkańcy złożyli sobie noworoczne życzenia i wznieśli
symboliczną lampkę szampana. Sylwestrowemu spotkaniu towarzyszy-

ły także tańce i wspólna zabawa.
Tradycyjnie Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur złożyli wszystkim obecnym życzenia
zdrowia, szczęścia i radości na cały
Nowy Rok.

XXII finał WOŚP w Gminie Zbąszynek
W dniu 12 stycznia br. w Gminie
Zbąszynek zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Podobnie jak
w ubiegłym roku, zebrane pieniądze
miały pomóc chorym dzieciom oraz
seniorom. Poza zbiórkami pieniędzy,
w które zaangażowało się 23 wolontariuszy, akcję można było wspomóc
udając się do Domu Kultury w Zbąszynku, gdzie odbył się przygotowany specjalnie na tę okazję koncert.
W rolę konferansjerów wcielili się
Łukasz Szymański i Piotr Szczepaniak.
Koncert rozpoczął się występem
wokalistki Katarzyny Dereń, biorącej
udział w tegorocznej edycji telewizyjnego show „The Voice of Poland”.
Ponadto z występami artystycznymi na scenie wystąpili: uczniowie
z Zespołu Szkół Technicznych ze
Zbąszynka i Zespołu Szkół Leśnych
z Rogozińca, uczniowie ze zbąszyneckiego Gimnazjum oraz szkół podstawowych ze Zbąszynka, Dąbrówki
Wlkp. i Kosieczyna, przedszkolaki ze
Zbąszynka, Dąbrówki Wlkp. i Kosieczyna, artyści działający w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, tancerze z
New Style, Just Dance i duetu Bang,
wokalistki ze Studia Piosenki - Milena Jakubowska i Oliwia Kostrzewska, grupa wokalna Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
solista Roman Modrzyk oraz grupa

taneczna Tęcza. Gościnnie na scenie wystąpili Sebastian Rutkowski z
partnerskiej Gminy Zbąszyń oraz Dominika Hoffman.
Wspomagając akcję można było
wziąć udział w licznych licytacjach
przeprowadzonych na rzecz Orkiestry.
W ramach prowadzonej akcji Wielkiej Orkiestry, przez cały dzień, w
parku za Domem Kultury, strażacy z
OSP Zbąszynek prezentowali sprzęt
strażacki i samochody strażackie.
Po zakończeniu koncertu odbył się
pokaz udzielania pierwszej pomocy
wraz z symulacją wypadku i prezen-

tacją cięcia samochodu osobowego.
Finał Orkiestry zakończyło „światełko do nieba”.
Ogółem w Gminie Zbąszynek zebrano z licytacji i kwesty 11.831,69 zł.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom
za hojne wsparcie XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dziękujemy wolontariuszom i strażakom z OSP Zbąszynek za ich zaangażowanie i pomoc. Szczególne
podziękowania kierujemy także dla
wszystkich artystów, których występy uświetniły tegoroczny finał Orkiestry.

Kwestujące wolontariuszki

Psi problem Gminy
rozsądek właścicieli, czyli ponoszenie pełnej odpowiedzialności za
własne czyny.
Na ten ostatni element nikt nie
wymyśli przepisów prawa. Musimy
sami dojrzeć do tego, że żyjemy w
społeczeństwie zorganizowanym i
powinniśmy wspólnie dbać o nasze
otoczenie. A zatem problem bezpańskich psów jest problemem nas
wszystkich i wszystkim nam powinno zależeć na jego jednoznacznym

rozwiązaniu. Szeroko pojęta współpraca mieszkańców ze służbami porządkowymi i presja otoczenia dla
niewłaściwych zachowań właścicieli
psów, ponieważ ludzie muszą wiedzieć, że posiadanie zwierzaka, to
także obowiązki.
Stosowanie prostej zasady: pies
załatwia swoje potrzeby w miejscu
swojego zamieszkania, w przeciwnym razie trzeba posprzątać, to co
zostawia na chodniku, czy przed
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bramą sąsiada. Oczywiście w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
powinniśmy natychmiast bezwzględnie wzywać pomoc. Ale nawet najbardziej wyszkolony „łapacz psów”
nie poradzi sobie z problemem jeśli
nie będzie współpracy z mieszkańcami. Na pewno o wiele łatwiej będzie nam wszystkim rozwiązać ten
problem, jeżeli właściwie rozumieć
będziemy naszą indywidualną odpowiedzialność za podjęte decyzje.
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WYDARZENIA

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami
W dniu 14 stycznia br., w Zbąszyneckim Domu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego i Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami Gminy. Było to pierwsze
spotkanie w 2014 roku. Udział w nim
wzięło ponad 20 osób.
Burmistrz Zbąszynka rozpoczął od
podsumowania roku ubiegłego, w
tym omówił najważniejsze zadania
inwestycyjne zrealizowane w roku
2013, jak również wymienił inwestycje, które zaplanowano wykonać w
roku bieżącym, w tym m.in. przebudowa ul. Krótkiej w Zbąszynku,
wykonanie zatoczek postojowych
wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku, przebudowa ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku, odtworzenie trzech nawierzchni dróg
w Dąbrówce Wlkp. zniszczonych w
trakcie robót związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.
W dalszej części spotkania głos
oddano przybyłym na spotkanie
mieszkańcom. Każdy z zainteresowanych mógł spytać o interesujące
go kwestie. Pytania dotyczyły głównie spraw związanych z porządkiem,
bezpieczeństwem oraz stanem dróg
w Gminie Zbąszynek.
Przewodniczący Rady Jan Mazur poinformował, że Rada Miejska podczas sesji w dniu 30 grudnia ubiegłego roku przyjęła budżet Gminy
Zbąszynek na 2014 rok. Zaplanowa-

ne zostały również posiedzenia poszczególnych komisji Rady oraz sesji
wraz z ich tematyką, które odbywać
się będą w 2014 roku. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych o wysokiej frekwencji (95%)
udziału radnych na sesjach i komisjach w 2013 roku.
Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego
Alojzy Jokiel przedstawił zebranym
krótką charakterystykę wydatków
budżetu Powiatu Świebodzińskiego
przyjętych na 2014 rok.

Na spotkaniu obecni byli również
przedstawiciele Policji w osobach
asp. Łukasza Szymańskiego, Dzielnicowego Zbąszynka oraz sierż. szt.
Mariusza
Chrustowskiego.
Mając
na uwadze niepokojące wydarzenia, które miały miejsce na terenie Gminy (podpalenia altanek na
ogródkach działkowych) dzielnicowy
poruszył szeroko temat bezpieczeństwa i porządku w Gminie Zbąszynek, odpowiedział na liczne pytania
ze strony mieszkańców jak również
udzielił stosownych porad.

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski udziela odpowiedzi na pytania mieszkańców

Spotkanie w sprawie
przebudowy ul. Wojska Polskiego
W dniu 30 stycznia br. o godz. 18.00
w Zbąszyneckim Domu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Mazura z mieszkańcami ulicy Wojska Polskiego. W spotkaniu
udział wzięło ponad 30 osób.
Głównym celem spotkania było
zapoznanie mieszkańców ulicy z
koncepcją planowanej rozbudowy
ulicy Wojska Polskiego, która dotyczyć będzie m.in. budowy nowych
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miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, nowych ciągów
pieszych i rowerowych, oświetlenia
drogowego, modernizacji nawierzchni jezdni. Koncepcja planu zagospodarowania ulicy została przedstawiona i w szczegółach omówiona
przez p. Burmistrza. Mieszkańcy
zadawali pytania, które dotyczyły
m.in. ilości przewidzianych drzew do
wycinki, zamiennych nasadzeń nowych drzew, parametrów i ilości nowych miejsc postojowych, odległości

www.zbaszynek.pl
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chodników od budynków, itp. Przebudowa ul. Wojska Polskiego rozpocznie się nie wcześniej niż w 2015
roku. Burmistrz poinformował również, że w bieżącym roku zostanie
rozpoczęta przebudowa ulicy Krótkiej. Zapoznano też mieszkańców z
koncepcją przebudowy skrzyżowania na Placu Dworcowym – budowa
ronda. Spotkanie zakończyło się o
godzinie 19.00.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,
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Tomaszewska

Podsumowanie rocznej pracy
Policji w Świebodzinie
W dniu 20 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie odbyła się uroczysta narada roczna podsumowująca ubiegły
rok służby świebodzińskiej Policji.
W odprawie udział wzięli m.in. I
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł.
insp. Mirosław Domański, Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie mł. insp. Mariusz Ostapczuk
oraz jego Zastępca mł. insp. Eligiusz
Lebedyński, zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel, Burmistrz
Świebodzina Dariusz Bekisz, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Prokurator Rejonowy w Świebodzinie Ewa Grześkowiak, Wójt Gminy
Łagów Ryszard Oleszkiewicz, Wójt
Gminy Lubrza Ryszard Skonieczek,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur, Kapelan Świebodzińskich Policjantów ks. dziekan
kanonik Zbigniew Matwiejów, Ksiądz
kanonik Zygmunt Zimnawoda oraz

świebodzińscy policjanci i pracownicy cywilni.
Uroczystość była również okazją do
wręczenia medali i odznaczeń wyróżnionym policjantom oraz samorządowcom. Wśród odznaczonych
samorządowców Decyzją Ministra

Spraw Wewnętrznych brązowym
medalem za zasługi dla Policji wyróżnieni zostali Zbigniew Szumski
Starosta Świebodziński oraz Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka.

Osoby wyróżnione medalami i odznaczeniami

Przyznano nagrody Regionu Kozła
Podczas tegorocznej Gali Regionu
Kozła, która odbyła się 1 marca br.
w ramach Balu Regionu Kozła w
zbąszyńskim Hotelu Senator, już po
raz piąty przyznano nagrody za zaangażowanie i pracę na rzecz gmin
Regionu.
Starosta Regionu Kozła – Tomasz
Kurasiński oraz Vice-starosta Maria
Górna-Bobrowska wręczyli statuetki
w czterech kategoriach: nagrodę indywidualną otrzymała Gabriela Kamińska – kierownik zespołu „Koziołki
Przyprostyńskie”, nagrodę zespołową – grupa wokalna „Wiwat” z Podmokli Małych, nagrodę honorową
dla osoby spoza regionu przyznano
Jakubowi Rutnickiemu – posłowi na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast nagrodę dla najlepszego
przedsiębiorstwa w Regionie otrzymała firma Sobkowiak z Siedlca.
Na tegorocznej Gali Regionu Kozła
przyznano również wyróżnienia za
zaangażowanie i integrację gmin
Regionu Kozła. Uhonorowani zostali: Emilia Dunal – Dyrektor Departa-

mentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Hanna Grunt – Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, Maksymilian
Celeda – Radca Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego a także
Wojciech Kwiatkowski – Dyrektor

Magdalena
Tomaszewska

Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dla osób nagrodzonych a także gości
Balu Regionu Kozła wystąpiła kapela koźlarska w składzie Jan Prządka,
Bernard Kasper i Karol Hołod.

Wyróżnieni za pracę na rzecz gmin Regionu Kozła

www.zbaszynek.pl
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Ostatkowy Turniej SKATA
Tradycyjnie już w ostatni poniedziałek karnawału w Dąbrówce
Wlkp. zorganizowany został ostatkowy turniej Skata. Organizatorem
turnieju był LKS Sokół Dąbrówka
Wlkp.
W turnieju wystartowało 21 zawodników z Poznania, Pszczewa, Grodziska
Wielkopolskiego,
Wolsztyna, Zakrzewa,
Babimostu,
Dąbrówki Wlkp. Uroczystego
otwarcia dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz
Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur.
Turniej
rozgrywano
systemem cztery rundy po 27 rozdań przy
stoliku.
Bezkonkurencyjny okazał się Stanisław Gowin z Wolsztyna, który
uzyskał 5194 pkt. i wywalczył puchar ufundowany przez Burmistrza

Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego.
Na drugim miejscu uplasował sie
Mieczysław Połomka z Dąbrówki
Wlkp. a trzeci był Władysław Jankowski z Zakrzewa.
Dużym powodzeniem cieszył się
turniej strzelecki z karabinka pneu-

matycznego o puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zbąszynku Jana Mazura. Najlepszym strzelcem okazał się
Mariusz Grąs, który zyskał wynik 29
pkt. O kolejne miejsca rozegrana została dogrywka, ponieważ 6 osób
uzyskało wynik 28 pkt. Klasyfikacja
końcowa turnieju:

Strzelnica
1. Grąs Mariusz 29
2. Musztarenko Andrzej 28 +7
3. Biegała Rafał 28 + 6
4. Jankowski Władysław 28 + 3
5. Gołek Przemysław 28 + 2
6. Gołek Roman 28 +0
7. Rakowski Zbigniew 2

Uczestnicy turnieju skata w Dąbrówce Wlkp.

TABELA WYNIKÓW
Lp

Imię i Nazwisko

Runda I

Runda I I

Razem

Runda III

Razem

Runda IV

Razem

1

Stanisław Gowin

1647

1408

3055

1290

4345

849

5194

Wolsztyn

2

Mieczysław Połomka

1169

1388

2557

1172

3729

1032

4761

Dąbrówka Wlkp

3

Władysław Jankowski

1089

996

2085

1210

3295

1135

4430

Zakrzewo

4

Zygmunt Miąśkowiak

1021

929

1950

1370

3320

956

4276

Poznań

5

Kajetan Kociołek

969

834

1803

1261

3064

494

3558

Dąbrówka Wlkp

6

Atoniów Stanisław

622

1087

1709

684

2393

1065

3458

Pszczew

7

Jan Woga

1035

784

1819

1052

2871

530

3401

Wolsztyn

8

Henryk Kaźmierczak

585

788

1373

847

2220

966

3186

9

Karol Skrzetuski

262

522

784

803

1587

1522

3109

10

Maciej Tadeusz

1119

460

1579

896

2475

458

2933

11

Tadeusz Niemiec

547

629

1176

1045

2221

591

2812

12

Antoni Grześkowiak

-78

1177

1099

562

1661

892

2553

13

Bogusław Jędrasiak

-51

867

816

1138

1954

587

2541

14

Czesław Gabała

686

708

1394

610

2004

528

2532

15

Błoch Edmund

500

351

851

780

1631

871

2502

16

Jerzy Modzelewski

327

656

983

515

1498

675

2173

17

Aleksander Waberski

452

521

973

769

1742

389

2131

18

Wojciech Wittke

615

567

1182

504

1686

361

2047

19

Fabiś Andrzej

397

351

748

336

1084

862

1946

20

Brunon Ratajczak

414

154

568

-108

460

945

1405

21

Andrzej Gołek

902

8

910

86

996

308

1304

Nowy sztandar OSP Zbąszynek				
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Jarmark Wielkanocny
Jarmark Wielkanocny to wydarzenie, które od kilku już lat gości
na stronicach gminnego kalendarza
wydarzeń. W tym roku „Jarmark z

puzzli, slalom z jajkiem, sztafetę z
jajkiem, jak również rzucanie surowym jajkiem na odległość. Uczestnicy zmagań musieli wykazać się

przy nich nie lada sprawnością, którą wnikliwie obserwowało i oceniało
Jury Konkursu.
Zwycięzcą IX Jarmarku Wielkanocnego po raz kolejny
zostało
Koło
Gospodyń
Wiejskich
z Nądni. Na drugim
miejscu uplasowało
się KGW Kosieczyn,
a miejsce trzecie zajęło KGW Stefanowo.
Następne w kolejności były: KGW Ojerzyce, Dąbrówka Wlkp.,
Nowe Kramsko i Jordanowo. Uczestnicy
zmagań otrzymali z
rąk Burmistrza Zbąszynka nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy.
Przyjazna atmosfera
oraz powiększające
się z roku na rok
grono
publiczności
świadczą o tym, iż
wydarzenie
cieszy
się coraz większą
popularnością.

Smaczne a zarazem dowcipne potrawy Wielkanocje

jajem” odbył się 19 marca i była to IX edycja tej
imprezy.
Tradycyjnie w wydarzeniu udział wzięły zaprzyjaźnione Koła Gospodyń
Wiejskich z Kosieczyna,
Dąbrówki Wlkp., Jordanowa, Nądni, Nowego
Kramska, Ojerzyc, Stefanowa oraz Darnawy.
Gospodarzem
imprezy
była Pani Maria Dobry
– Sołtys Kosieczyna, a
prowadzącym imprezę
Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku.
Wielkanocny Jarmark obfitował w szereg atrakcji. Poza konkursem na
najpiękniejszy stół wielkanocny,
najładniejszą
pisankę i najsmaczniejszą babę wielkanocną
rozegrano szereg konkurencji sprawnościowych,
w tym m.in. układanie

Jury przewodniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski

www.zbaszynek.pl
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INWESTYCJE

Droga gospodarcza do garaży

Obecny stan drogi

W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace przy utwardzeniu odcinka drogi dojazdowej
do garaży pomiędzy ulicą Wąską a
Klubową w Zbąszynku. Plan prze-

widuje utwardzenie drogi gruntowej
za pomocą dwóch rzędów, równolegle ułożonych płyt drogowych. Płyty
drogowe stanowią element systemu
budowy dróg śladowych, dojazdo-

wych, tymczasowych, osiedlowych,
leśnych, pasów przeciwpożarowych,
ścieżek rowerowych, itp. Takie rozwiązanie wyeliminuje dotychczasowe problemy z dojazdem do garaży
i zaplecza budynków położonych
przy ulicy Kilińskiego. Zaletą dróg z
płyt betonowych jest niski koszt ich
wykonania oraz łatwość i szybkość
montażu (płyty skonstruowane są w
sposób zapobiegający zjawisku tzw.
„klawiszowania”).
Nie trzeba stosować krawężników,
obrzeży ani podsypki cementowo
- piaskowej. Powierzchnia między
płytami zostanie wzmocniona płytą
ażurową. Wjazdy od ulicy Wąskiej i
Klubowej zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej. Długość drogi wyniesie 200 m. Szerokość jezdni
2,40 m plus obustronnie po 40 cm
utwardzenia gruzem betonowym.
Termin realizacji kwiecień – maj bieżącego roku.

Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego
Jednym z projektów drogowych planowanych do realizacji
w następnych latach jest rozbudowa ulicy Wojska Polskiego w
Zbaszynku. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie odcinka ulicy o długości
ok. 850 m od skrzyżowania z ul.
Targową do końca miejscowości. W
ramach rozbudowy przewiduje się
wykonanie następujących robót:
budowę ok. 58 zatok postojowych,
przebudowę wlotu skrzyżowania
ul. Wąskiej, przebudowę zjazdów,
częściową odnowę nawierzchni
jezdni (wytypowanych odcinków),
niezbędną przebudowę odwodnienia ulicy (ścieków przykrawężnikowych,
wpustów
ulicznych),
chodników wzdłuż całej trasy.
Zostanie również przebudowane
oświetlenie uliczne. Zasadniczym
celem inwestycji jest usprawnienie
i poprawa bezpieczeństwa ruchu
kołowego poprzez przeniesienie
parkowania pojazdów poza obręb
jezdni, przebudowę zniszczonych
odcinków nawierzchni jezdni oraz
uporządkowanie ruchu pieszo - rowerowego polegającego na roz-
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budowie chodników i ścieżki rowerowej. 30 stycznia w Zbąszyneckim
Domu Kultury odbyło się spotkanie
Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady
Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami
ulicy Wojska Polskiego. Udział w nim
wzięło ponad 30 osób. Przedmiotem
spotkania było zapoznanie mieszkańców ulicy z koncepcją planowanej
rozbudowy. Na dużym ekranie został
wyświetlony plan zagospodarowania
ulicy, który Burmistrz omówił odnośnie planowanych rozwiązań. Miesz-

Hubert
Cichy

kańcy zadawali pytania. Zainteresowanie budziła ilość przewidzianych
drzew do wycinki, zamiennych nasadzeń nowych drzew, parametrów
i ilości nowych miejsc postojowych,
odległości chodników od budynków,
itp. Orientacyjny termin rozpoczęcia
inwestycji Burmistrz określił na nie
wcześniej niż rok 2015.
Plan zagospodarowania ulicy dostępny na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl w zakładce bieżące inwestycje.

Odcinek drogi Wojska Polskiego

www.zbaszynek.pl
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Teren po starym targowisku
Zlecono prace projektowe
związane z zagospodarowaniem terenu po byłym targowisku przy ulicy Długiej i terenu parkingu i boiska
piaskowego przy ulicach Sportowa
- Długa. Teren po targowisku zostanie zagospodarowany wg następującej koncepcji. Zostaną utworzone
dodatkowe miejsca parkingowe dla
samochodów osobowych, droga dojazdowa, wjazd i wyjazd będzie zlokalizowany w jednym miejscu - na
ulicę Długą. W centralnym miejscu
placu zostanie wykonana fontanna
i miejsca z ławkami. Część terenu
uzupełni zieleń i nasadzenia krzewów. Fontanna ma mieć charakter
obiektu, przy którym w czasie upałów będzie można się schłodzić.
Teren przy ulicach Sportowa – Długa
zostanie zagospodarowany wspólnie
ze Spółdzielnią Mieszkaniową Kolejarz w Zbąszynku, która jest jego
właścicielem. Planuje się rozbudo-

„boisko piaskowe”

wę istniejącego parkingu, polegającą
na zwiększeniu ilości miejsc postojowych, oświetleniu placu i zagospodarowaniu boiska piaskowego.
Powstaną nowe chodniki a przy bo-

isku zdrój uliczny. Boisko ma służyć
w szczególności dzieciom, tym dla
których boiska przy obiekcie sportowym OSIR są jeszcze za duże.

Informacja o „ Akcji Zima” 2013 – 2014
Mijająca zima na naszym
terenie była
łagodna. Nie mniej
jednak prowadziliśmy usuwanie jej
skutków zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami. Akcja zima prowadzona była nie tylko na drogach
i chodnikach gminnych, ale również
na drogach powiatowych, ponieważ
Gmina Zbąszynek podpisała Porozumienie ze Starostą Świebodzińskim
o współpracy w tym zakresie. Jest
to obopólna korzyść, ponieważ drogi
te leżą na naszym terenie i zawsze

możemy prędzej przystąpić do usuwania skutków zimy. W okresie tej
zimy nie doszło do większych strat
materialnych. Ponadto nadal nie
wszyscy właściciele i zarządcy poszczególnych posesji należycie wywiązują się ze swoich obowiązków
w zakresie zimowego utrzymania
chodników.
Bardzo często niektórzy mieszkańcy domagają się odśnieżania niektórych odcinków dróg w pierwszej
kolejności. Również nie wszyscy

Stanisław
Jakimczuk

kierowcy przyjmują do wiadomości,
że w okresie zimy
niektóre odcinki dróg mogą być niebezpieczne
(szczególnie we wczesnych godzinach rannych) ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Dlatego też wszyscy tj. piesi i kierowcy
winni zawsze zachować należytą
ostrożność w okresie zimy, aby jej
negatywne skutki były jak najmniej
odczuwalne.

Wiosenne sprzątanie poboczy dróg i rowów
Tradycyjnie,
wzorem
lat
ubiegłych, w kwietniu organizowane jest coroczne sprzątanie wzdłuż
dróg na terenie miasta i gminy
Zbąszynek. W tym roku sprzątanie
przeprowadzimy w pierwszą sobotę
kwietnia br. Corocznie nasze rowy
zanieczyszczane są różnego rodzaju
odpadami (zderzaki samochodowe,
opakowania plastikowe, pampersy i

inne). Z pomocą strażaków z poszczególnych jednostek OSP oraz
harcerzy, próbujemy uporządkować
pobocza naszych dróg. Jest to w
pewnym sensie „syzyfowa praca”
ale mamy nadzieję, że obywatelska
troska i ekologiczna świadomość
ostatecznie zwyciężą.
Jesteśmy
przekonani, że nasi mieszkańcy nie
mają nic wspólnego z zaśmiecaniem
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rowów i poboczy dróg, bo nie możliwe jest, aby ktokolwiek chciał zaśmiecać własne podwórko.
Apelujemy zatem do Państwa o
zgłaszanie nam wszelkich zdarzeń
związanych z wyrzucaniem śmieci w miejsca, które nie są do tego
przeznaczone. Tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć zadawalający
poziom czystości naszego wspólnego środowiska.
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Barbara
Stasik

oświata

Nowe obwody szkolne
W dniu 27 lutego br. na sesji Rady
Miejskiej w Zbąszynku została podjęta uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia
granic ich obwodów, prowadzonych
przez Gminę Zbąszynek. Nowe uregulowania dotyczą wskazania no-

wego zasięgu terytorialnego dla szkół
podstawowych w naszej gminie. Poprzedni podział obowiązywał od 15 lat.
Nowe określenie obwodów terytorialnych dla szkół podstawowych dotyczy wsi Chlastawa i przysiółków Nowy
Gościniec i Samsonki. Na takie uregulowania miały wpływ oczekiwania ro-

dziców z Chlastawy, którzy do tej
pory zapisywali swoje dzieci do
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, pomimo, że dotychczasowy
obwód, do którego należała wieś
Chlastawa to Szkoła Podstawowa
w Kosieczynie. Wyjście naprzeciw
takiemu stanowi rzeczy ma na
względzie również wprowadzenie
Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
nowych przepisów rekrutujących do szkoły.
Według których dla
Lp. Nazwa i adres szkoły
Struktura
Określenie granic obwodu
dzieci z obwodu przyjorganizacyjna
publicznej
mowane są do pierw1.
Szkoła Podstawowa z
klasy I - VI
miasto: Zbąszynek;
szej klasy z urzędu,
Oddziałami Integracyjnymi
wieś: Chlastawa;
tzn. że wszystkie dzieim. II Armii Wojska
osada: Bronikowo;
ci zamieszkałe w daPolskiego w Zbąszynku
przysiółki: Nowy Gościniec, Samsonki.
nym obwodzie muszą
być przyjęte do szkoły
obwodowej,
dla
2.
Szkoła Podstawowa
klasy I-VI
wieś: Dąbrówka Wlkp., Rogoziniec;
ucznia spoza obwodu
„Pomnik Rodła” w
przysiółki: Boleń, Depot,
powinny być ustalane
Dąbrówce Wlkp.
kryteria rekrutacji, co
może mieć wpływ na
3.
Szkoła Podstawowa w
klasy I – VI
wieś:Kosieczyn, Kręcko;
nieprzyjęcie dziecka w
Kosieczynie
przysiółki:Kręcka Winnica, Stradzewo.
wyniku braku miejsc w
4.
I Gimnazjum w Zbąszynku
klasy I – III
miasto: Zbąszynek;
oddziale. Uchwała ma
wioski: Chlastawa, Dąbrówka Wlkp.,
zastosowanie od roku
Kręcko, Kosieczyn, Rogoziniec;
szkolnego 2014/2015.
osada: Bronikowo, przysiółki: Boleń,
Depot, Kręcka Winnica, Nowy Gościniec.
Samsonki, Stradzewo.

Rodziców i opiekunów prosimy o zapoznawanie się z warunkami i terminami zapisów dziecka do klasy
pierwszej danej szkoły ustalonymi przez dyrekcję szkoły.
Ponadto informujemy, że od 1 września br. do szkoły obowiązkowo idą dzieci urodzone w roku 2007
siedmiolatki oraz sześciolatki urodzone do 30 czerwca 2008 r.
Dla dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. istnieje prawo nie obowiązek wcześniejszego pójścia do
szkoły.

Przewidywana ilość oddziałów i uczniów w klasach pierwszych
szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

Ilość
oddziałów

Ilość dzieci

W tym 6
-ciolatków

SP Zbąszynek

3

67

30

SP Dąbrówka Wlkp.

1

21

10

SP Kosieczyn

1

19

7

Razem

5

107

47
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Szkoła Podstawowa w Zbąszynku

Małgorzata
Czaczyk

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE
Umysł dziecka – las, którego
wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają”.
/J.Korczak/
Sprawą najistotniejszą dla Rodziców,
szkoły jest dziecko-jego umysł, losy,
warunki, w jakich dorasta…
Od września 2014 r. spełniania obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1
stycznia 2008 r. do czerwca 2008 r.
W pierwszych klasach będą się uczyły również te dzieci sześcioletnie,
które urodziły się w drugiej połowie
2008 r., jeśli będzie taka decyzja rodziców. Jest to moment przełomowy
w życiu szkoły ale przede wszystkim
rodziców i dziecka. Obecność sześciolatków w szkole wymusza przygotowania, które podejmujemy. Zrobiono już wiele, aby tym wymogom
sprostać. Szkoła posiada salę, plac
zabaw, ogród szkolny. Nie ustajemy
w wysiłkach, aby wszelkimi możliwymi sposobami doskonalić pracę
naszej szkoły. Doposaża się sale w
pomoce dydaktyczne, gry i zabawki
edukacyjne, elementy do aranżacji
sal w zakresie wypoczynku. Należy podkreślić, że od września 2009
obowiązuje nowa podstawa programowa dostosowana do możliwości
większości sześciolatków. Podstawa programowa dla pięciolatków w
przedszkolu oraz w zerówkach jest
skorelowana z wymaganiami podstawy dla klas pierwszych. Dzisiejsza szkoła różni się od tej, którą znamy sprzed lat, ze swojego
dzieciństwa. Chcemy, aby szkoła
była przyjazna dzieciom. W takiej
przyjaznej i radosnej szkole:
• dziećmi w pierwszej klasie opiekują się nauczyciele przygotowani do pracy z młodszymi dziećmi, którzy znają prawidłowości
rozwoju dzieci oraz ich potrzeby,
potrafią pracować z uczniami o
różnych możliwościach, rozumieją
potrzeby ruchu, zabawy.
• dzieci w pierwszej klasie uczą
się w „swojej” sali, która jest odpowiednio wyposażona,
• czas nauki w pierwszej klasie
nie będzie podzielony na lekcje.
O tym, ile będą trwały zajęcia,
na podstawie możliwości dzieci
będzie decydował nauczyciel,
• dzieci będą się uczyć w grupach
nie większych niż 25 osób, często
przez zabawę,
• ilość czasu spędzanego z podręcznikiem będzie dostosowana

do możliwości dzieci,
• pierwsza klasa to pierwsze kroki w uczeniu się czytania, pisania i
matematyki. Nie wymagana jest od
dzieci biegłość i precyzja w tych zakresach.
• dzieci zdobywają doświadczenia
we współdziałaniu w grupie,
• podstawą w edukacji jest indywidualizacja ,
• zaplanowany monitoring postępów
w nauce, opisowe oceny,
• możliwość bezpłatnego wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
• dostępność świetlicy,
• zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania oraz usprawniające defekty i braki,
• bezpłatne podręczniki.
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Warto nadmienić, że
w założeniach przewiduje się, że rodzice będą mieć prawo
do:
• podejmowania decyzji o odroczeniu
edukacji
szkolnej
sześciolatka, po uzyskaniu opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej,
• złożenia wniosku o
powrót pierwszoklasisty do przedszkola
(zerówka).
Zachęcamy rodziców
do wizyty w naszej
szkole podczas „Dni otwartych”, do
rozmów z nauczycielami w przedszkolu oraz w szkole.
Szanowni Państwo,
Pragniemy, nie tylko szkoła ale także samorząd gminny, żeby miejsce
edukacji Państwa dzieci było środowiskiem przyjaznym, do którego Wasze dziecko będzie chodziło
z
przyjemnością i nie tylko chęcią zdobywania wiedzy, ale także
rozwijania
talentów i zaspokajania nieustającej ciekawości świata.
Niech będzie wspaniałą przygodą, w
której dziecku towarzyszą Rodzice i
nauczyciele wspólnie dbający o jego
rozwój.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Ewa
Kubicka

Edukacja, nauka, zabawa...
24 stycznia 2014r. Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wielkopolskiej
zorganizowała dla
dzieci w wieku szkolnym prezentacje
wokalno instrumentalne pt „Kolędy i
Pastorałki na Ludową Nutę”, Udział
wzięli uczniowie ze szkół podstawowych: w Kosieczynie, w Zbąszynku,
w Podmoklach Małych, w Nowym
Kramsku, jak również reprezentanci Państwowej Szkoły Muzycznej
w Zbąszyniu. Celem spotkania jest
popularyzacja kultury ludowej, poprzez zachęcanie dzieci do śpiewu
i nauki gry na instrumentach ludowych charakterystycznych i najbardziej wartościowych dla naszego
regionu. Prezentowane były utwory
wokalne lub instrumentalne na koźle, sierszenkach, skrzypcach, mazankach i fletach. Wykonane a capella lub z akompaniamentem, solo,
w duecie lub zespołowo. Uczniowie
prezentowali również stroje ludowe.
Ugościliśmy wszystkich regionalnym
poczęstunkiem - kołoczym z okruchelkami i zupą niebecz. Koncert
przygotowała kl. V w ramach Ścieżki
Regionalnej metodą projektową. 30
stycznia 2014 r. wychowawcy wspólnie z Rodzicami zorganizowali dla
uczniów młodszych Balik Karnawałowy, a dla starszych dyskotekę. 31
stycznia 2014 r. dzieci z przedszkola i uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie pt. „Sklep ze
starymi zabawkami” przygotowane
przez Szkolne Kółko Teatralne „Małe
Scenki”. 31 stycznia 2014 r. i 01 lutego
2014r. w szkole odbyły się warsztaty
„Z serca do serca” dla Rodziców i ich
dzieci prowadzone w ramach projektu Comenius. Uczestnicy poznawali poprzez działanie różne sposoby komunikowania się i uczyli się
wyrażać swoje emocje. Od 17 do 22
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Wycieczka rowerowa - klasa VI

lutego 2014r. grupa nauczycieli wraz
z dyrekcją uczestniczyła w spotkaniu projektowym w Ponsacco w prowincji Toscani we Włoszech, gdzie
zapoznali się z włoskim systemem
oświaty, uczestniczyli w zajęciach
szkolnych, poznawali tradycje regionalne. Również 28 lutego 2014r.
wszyscy uczniowie z klas I-III i IV -VI
brali udział w warsztatach projektowych Comeniusa Talent -Show w
Sulechowie. Pomysłodawcy projektu odsłonili przed naszymi uczniami
wiele tajemnic telewizyjnej kuchni
oraz kilka sekretów realizacji filmowych. Sporą część programu zajęły
prezentacje sceniczne z udziałem
ochotników demonstrujących swoje
umiejętności, była to realizacja na
żywo programu typu Talent Show.
Uczniowie śpiewali, tańczyli, pokazywali swoje zdolności. Wśród ochotników
byli tez nasi uczniowie:
Laura Spychała, Filip
Hamerling oraz Julita
Jędrzejczak. Wszyscy
dobrze się bawili. Była
to nauka połączona
z zabawą. Scenariusz
spotkania został dostosowany do wieku uczestników oraz
opracowany
zgodnie z obowiązującą
podstawą programową.
W styczniu w konkursie przedmiotowym z
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języka polskiego nasza uczennica
Natalia Grygus z kl. VI zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.
Jej drugim sukcesem było zajęcie I
miejsca w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Połam Pióro”. Gminę
Zbąszynek w konkursie recytatorskim w Świebodzinie reprezentować
będzie Wiktoria Tobys z kl. III natomiast Emilia Kubicka z kl. V otrzymała wyróżnienie. Z okazji I Dnia
Wiosny wszystkie klasy udały się
na wycieczki. Kl. I i II spędziła czas
w Nowinach Wielkich w Ogrodzie
Dinozaurów, uczniowie kl. III w Zielonej Górze w kinie. Swoją podróż
odbyli szynobusem. Klasy IV, V i
VI w tym dniu poznawała swoją gminę jadąc na rowerach nowo
powstałymi
ścieżkami rowerowymi. Pierwszy Dzień Wiosny spędziły
nad Jeziorkiem w Chlastawie licząc
przejechane kilometry. 27 marca
2014r. w naszej szkole odbył się I
Międzyszkolny Konkurs Działalności
Gospodarczej „Symulacja działalności
przedsiębiorstwa” organizowany przez panią Adrianę Pawelską
przy współpracy
Banku PKO BP
Odz. 1 w Zbąszynku. Wzięli w nim
udział uczniowie kl. IV-VI ze szkoły z Kosieczyna i z Dąbrówki Wlkp.,
zwyciężyła drużyna z Kosieczyna.
Edukacja uczniów zawsze powinna
umiejętnie splatać naukę z zabawą,
by w łagodny sposób wprowadzić
ich we współczesny świat.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

szkolne wydarzenia i sukcesy
W
pierwszych
miesiącach nowego roku kalendarzowego
w życiu Szkoły Podstawowej
w Kosieczynie miało miejsce wiele
wydarzeń, o których z radością donosimy…
17 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Kosieczynie odbyło się
spotkanie z okazji Święta Babci i
Dziadka. Przedszkolacy z Niepublicznego Przedszkola i uczniowie
ze
Szkoły
Podstawowej
w Kosieczynie zaprosili szacownych
gości na Koncert Życzeń dla Babci
i Dziadka. Przygotowany repertuar
był różnorodny. Koncert rozpoczęli
Milena Śmiałek i Wiktor Szymański,
którzy na skrzypcach i akordeonie
zagrali kolędy.
Zaproszeni goście
wysłuchali wierszy i piosenek pełnych dziecięcych życzeń i podziękowań. Obejrzeli układy taneczne do
przeróżnych piosenek oraz scenki
o zabawnym przebiegu, w których
uczniowie z klas IV-VI wcielali się w
rolę nowoczesnych babć, dziadków,
a także wnucząt. Na zakończenie
wszyscy mogli kibicować uczestnikom specjalnego wydania „Familiady” pomiędzy „babciami” i „dziadkami”, która zakończyła się remisem.
Uwieńczeniem uroczystości były życzenia oraz odśpiewanie ‘’Sto lat’’.
Na zakończenie dziadkowie i babcie
zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci.
27 lutego w naszej szkole odbył się
Pierwszy Quiz SKO. Przedstawiciele
wszystkich klas odpowiadali na pytania dotyczące pieniędzy, oszczędzania i bankowości oraz układali
puzzle z logo SKO i PKO. Najlepsi okazali się uczniowie klasy II i V.
Uczestnicy quizu otrzymali nagrody
rzeczowe od SKO.
W dniach 10-14 marca trwał Szkolny
Konkurs Ortograficzny dla klas IVVI, który przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczestniczyli
wszyscy uczniowie, którzy musieli
zmierzyć się z wieloma pułapkami
ortograficznymi ukrytymi w niełatwym dyktandzie. Do etapu drugiego zakwalifikowali się najlepsi
uczestnicy. Kolejne potyczki ortograficzne wyłoniły zwycięzców: Oliwia Gliniecka- mistrz ortografii kl.
IV, Nikola Szczawińska- wicemistrz
ortografii kl. IV, Zuzanna Wróbel –
mistrz ortografii kl. V, Natalia Grelak
- wicemistrz ortografii kl. V, Kamila
Suwiczak – mistrz ortografii kl. VI,
Elżbieta Maciejewska- wicemistrz
ortografii kl. VI. Szkolnym mistrzem

ortografii została Kamila Suwiczak.
Kamila, Ela i Zuzia uzyskały jednocześnie nominacje do udziału w II
Międzyszkolnym Dyktandzie „Połam
pióro”, którego organizatorem jest I
Gimnazjum w Zbąszynku.

okazja dla uczniów, aby sprawdzić
swoje umiejętności posługiwania
się językiem angielskim w mowie i
piśmie metodą konkursu. W części pierwszej potyczek językowych
klasa II zaprezentowała
teatrzyk
pod tytułem ,,The moon is in the
river“, który w całości został ode-

20 marca uczniowie SP w Kosieczynie pożegnali zimę,
a powitali wiosnę.
Barwne
przebrania uczniów i
wiosenne okrzyki miały zachęcić
Panią Wiosnę do
rozgoszczenia się
na dobre w naszych
progach.
Aby zima nie miała wątpliwości, że
czas ustąpić miejsca WIOŚNIE, na
szkolnym boisku
została
spalona
Marzanna,
którą
Mistrzynie i wicemistrzynie Szkolnego Konkursu Ortograficznego kl. IV-VI
tradycyjnie wykonała klasa VI.
grany w języku angielskim. Po teW marcu rozpoczęła się
kolejna atrzyku nadszedł czas na konkursy.
edycja konkursów PRO ARTE. 21 Każda klasa w swojej kategorii (kl.
marca dwie uczennice
z naszej I-III i IV-VI) miała za zadanie przyszkoły: Karolina Buśko z klasy IV i stąpić do sześciu konkurencji. Klasy
Kamila Suwiczak z klasy VI prezen- I-III rozwiązywały zadania dotyczątowały swoje umiejętności wokalne ce słownictwa: podpisywały obrazki
na powiatowych eliminacjach Lubu- poprawnym wyrażeniem/wyrazem
skiego Dziecięcego Festiwalu Pio- czy wykonywały zadania ze słuchu.
senki w Świebodzinie. Dziewczęta Klasy IV-VI świetnie popisały się w
wspaniale wyśpiewały
swoje piosenki, pokazały swój talent i dowiodły, że własną
pracą
można osiągnąć wiele.
Spośród 29 wykonawców jury przyznało trzy
nominacje do finału wojewódzkiego oraz pięć
wyróżnień - w tym dwa
naszym uczennicom.
Tego samego dnia Błażej Piskorski, Martyna
Horowska, Łukasz Maciejewski,
Aleksandra
Banaszek, Oliwia Gliniecka i Elżbieta Maciejewska reprezentowali
naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim. Jury wyróżniło
Klasa II w przedstawieniu pt.,,The moon is in the river“
Oliwię Gliniecką za piękną recytację „Kołysanki dla małego zadaniach sprawdzających ich umiebraciszka”. Gratulujemy wszystkim jętności komunikacyjne. III Bitwę Jęuczestnikom PRO ARTE i życzymy zyka Angielskiego w kategorii klas
dalszych sukcesów.
I-III wygrała klasa II, a w kategorii
24 marca w Szkole Podstawowej w IV- VI klasa VI.
Kosieczynie odbyła się III Bitwa Języka Angielskiego. Jest to coroczna
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Adrianna
Sawicka

Gimnazjum w Zbąszynku

Z życia I Gimnazjum
28.01.2014 r. - drużyna dziewcząt i chłopców zajęła I miejsca w
etapie powiatowym piłki siatkowej
w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży.
W styczniu uczennica kl IIIC Camilla Piwonski zakwalifikowała się do
II etapu IV Olimpiady Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. W trakcie
etapu uczennica rozwiązywała test
online i przygotowała kilkuminutową prezentację w formie wiadomości. Temat prezentacji obejmował
takie tematy jak: pogoda i jej wpływ
na przyrodę, wydarzenia polityczne
ze świata i Polski, z życia gwiazd,
szans i perspektyw polskich sportowców podczas Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Soczi oraz plany dotyczące wyboru szkoły.
26.02.2014- zajęcie IV miejsca w Halowym Turnieju Kopernikańskim Piłki
Nożnej Chłopców w Świebodzinie
27.02.2014 r. odbył się uroczysty koncert z okazji 15-lecia I Gimnazjum
w Zbąszynku. Wzięli w nim udział
uczniowie, absolwenci naszej szkoły oraz zaproszeni goście. Podczas
koncertu zaprezentowali się wokaliści, kabareciarze, grupa aktorska
gimnazjalistów oraz grupa taneczna.
01-02.03.2014 r. - zajęcie I miejsca
przez uczennicę w Tenisowej Zimie

z Orlenem w Turnieju Wojewódzkim
Młodziczek w grze pojedynczej
10-11.03.2014- zajęcie IV miejsca w zawodach rejonowych piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców w Sulęcinie,
12.03.2014- udział uczennicy w XXII
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej Wrocław 2014
14.03.2014 r. - zakwalifikowanie się
uczennic do finału wojewódzkiego
w badmintona
15-16.03.2014- zajęcie II miejsca w
grze pojedynczej i II miejsca w grze
podwójnej podczas Turnieju Wojewódzkiego Młodziczek w tenisa
ziemnego
W miesiącach luty i marzec, w wyniku zakwalifikowania się uczniów do
wojewódzkich etapów konkursów
przedmiotowych
organizowanych
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty,
uczniowie naszej szkoły uzyskali tytuł finalisty – Adam Rutkowski (historia) oraz tytuł laureata – Camilla
Piwonski ( język angielski). Uczennica zdobyła tytuł laureata również w
ubiegłym roku.
W dniach 14-20 marca 2014 roku po
raz piąty w Gimnazjum w Zbąszynku obchodzono Święto Liczby „π”.
W tym czasie odbyło się 7 konkursów matematycznych w tym, 5 w
których można było wykazać się

Zwycięzcy konkursu matematycznego w ramach Tygodnia Liczby „π”

22

www.zbaszynek.pl

swoimi wiadomościami dotyczącymi
tej tajemniczej liczby. Wzięło w nich
udział około 110 uczniów.
20.03.2014- udział uczniów w eliminacjach powiatowych Konkursu
Wiedzy Pożarniczej
20.03.2014 r. - konkurs matematyczny ,,Kangur 2014’’
21.03.2014 r. - udział 2 uczennic w Lubuskim Festiwalu Piosenki PRO ARTE
2014 w Świebodzinie
21.03.2014 r. - udział uczennic w
gminnych prezentacjach recytatorskich PRO ARTE 2014
W dniu 25.03.2014 r. przeprowadzono eliminacje szkolne w ramach VI
Konkursu Biblijnego, ze znajomości
Ewangelii wg św. Marka, w których
wzięło udział 40 gimnazjalistów.
Patronat nad konkursem sprawują:
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
i
Lubuski Kurator Oświaty.
26.03.2014- odbyła się druga edycja
Międzyszkolnego Dyktanda ,,Połam
pióro’’ pod honorowym patronatem
Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Do
udziału w dyktandzie zaproszono
przedstawicieli uczniów wszystkich
szkół w gminie.
28.03.2014 r. - dwie uczennice I Gimnazjum uczestniczyły w IV Edycji
Konkursu Języka Angielskiego w LO
w Wolsztynie.
Dnia 28.03.2014 r. po raz kolejny z
inicjatywy nauczyciela chemii Anny
Kwaśniewskiej –Łysiak przedstawiciele uczniów naszej szkoły uczestniczyli w pokazach doświadczeń
chemicznych na UAM w Poznaniu.
28.03.2014 r. - udział ucznia w XX
Konkursie Języka Niemieckiego dla
uczniów gimnazjów okręgu wolsztyńskiego
W marcu w naszej szkole już po raz
drugi dyżurowała pani Wioletta Kucharska – terapeuta uzależnień od
substancji psychoaktywnych. Z konsultacji korzystają uczniowie oraz ich
rodzice, swoje wątpliwości mogą też
wyjaśniać wychowawcy i nauczyciele. Kolejne dyżury będą się odbywały w każdy ostatni wtorek miesiąca,
w godzinach od 15:15 do 17:15 w gabinecie Wicedyrektora I Gimnazjum.
Zachęcamy do korzystania z porad
i pomocy – etap rozwoju na jakim
są nasi podopieczni obfituje w eksperymenty, które niestety niekiedy
stają się sposobem na życie.
W dniach 26-28 marca 2014 r. odbyły
się szkolne Rekolekcje Wielkopostne. Hasło tegorocznych rekolekcji:
,,Radość i świadectwo wiary’’
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

NAUKA, ZABAWA i SPORT…
Zespół Szkół Technicznych im.
Jana Pawła II w Zbąszynku
– to szkoła z 60-letnią tradycją i
twórczą wizją na przyszłość.
ZST posiada bogaty wachlarz kierunków kształcenia:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
to szkoła ponadgimnazjalna, która
nie decyduje ostatecznie o wykonywanym zawodzie, pozwala dłużej
zastanowić się
nad późniejszymi
wyborami zawodowymi.
- edukacja multimedialna
możliwość rozwoju i poszerzenia
wiedzy w określonym kierunku
•
propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia lub język
obcy (angielski, niemiecki),
przedmiot uzupełniający: eduka•
cja multimedialna
- edukacja pożarniczo-wojskowa
współpraca z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu oraz Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie
•
propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym: geografia,
wiedza o społeczeństwie, język
obcy (angielski, niemiecki),
przedmiot uzupełniający: eduka•
cja pożarniczo - wojskowa (zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę)
TECHNIKUM
jest dobrym rozwiązaniem dla tych,
którzy chcą zdobyć konkretny zawód nie tracąc jednocześnie szansy
udania się na dalsze studia.
- technik architektury krajobrazu
współpraca w ramach praktyk z
Instytutem Zarządzania i Inżynierii
Rolnej w Kalsku (filia PWSZ w Sulechowie)
•
propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym: biologia,
informatyka;
•
możliwość
uzyskania
tytułu
technika architektury krajobrazu;
- technik informatyk
wszechstronne wykształcenie w zakresie eksploatacji i monitorowania
komputerów
•
propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka;
•
możliwość
uzyskania
tytułu
technika informatyka oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodzie teleinformatyk;

- technik elektryk
współpraca w ramach praktyk i
przygotowania zawodowego z PKP
Cargo
•
propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka;
•
możliwość
uzyskania
tytułu
technika elektryka;
- technik mechatronik
kształcenie w zakresie montowania,
eksploatowania, projektowania i programowania urządzeń technicznych
•
propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka;
możliwość
uzyskania
tytułu
•
technika mechatronika;
•
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
oferujemy
następujące
oddziały:
elektryczny oraz wielozawodowy.

www.zbaszynek.pl

- elektryk
montaże – pomiary – naprawy
•
uzyskanie atrakcyjnego, poszukiwanego zawodu;
możliwość szybkiego zatrudnie•
nia, również w PKP Cargo S.A.
- oddział wielozawodowy
•
możliwość praktyk na terenie
Zbąszynka i w okolicznych miejscowościach
•
uzyskanie wykształcenia w każdym zawodzie;
W ramach realizowanych przez
szkołę projektów unijnych organizujemy staże zagraniczne w ramach
miesięcznych praktyk zawodowych
Więcej informacji na www.zst.zbaszynek.pl ; faceboook.com/rekrutacjazst
ZAPRASZAMY!
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Osoby starsze w projektach
Gmina Zbąszynek wraz z
Partnerami: OPS, ZOK, Szkoła Podstawową, I Gimnazjum i Fundacją
„Spieszmy się” realizuje kolejne dwa
projekty dla osób starszych: „Zbąszynek! Razem można więcej” oraz
OTWARTE OCZY – Zbąszynek 60+. Po
pozytywnym zatwierdzeniu projektów przez Lokalną Grupę Działania
Region Kozła, umowa podpisywana
jest z
Urzędem Marszałkowskim
w Zielonej Górze. Celem projektów
jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych oraz poprawa jakości i poziomu życia osób starszych
poprzez rozszerzenie dostępności
do usług społecznych, opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych,
sportowych i wypoczynkowych oraz
usprawnienie fizyczne i intelektual-

ne osób starszych i niepełnosprawnych, aby mogły czuć się bezpiecznie w życiu publicznym.
Działania bezpośrednie realizowane będą poprzez: rozwijanie zainteresowań artystycznych i własnych
pasji; Blok Artystyczno-Kulturowy;
zajęcia wokalno-muzyczne z elementami twórczości lokalnej, zajęcia
plastyczne z elementami prac ręcznych/rękodzielniczych.
Powołana została grupa dziennikarska, której zadaniem będzie rejestracja życia mieszkańców, osób
starszych i niepełnosprawnych w
obszarze potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych.
Realizowane będą zajęcia ruchowe
o podłożu gimnastyki ogólnej i rehabilitacji, zajęcia sportowo-rekreacyj-

ne prowadzone w formie układów
tanecznych z elementami zumby i
tańców ludowych oraz działania w
obszarze sprawności intelektualnej:
Gry i zabawy pamięciowe z elementami kreatywnego myślenia z zastosowaniem narzędzi rękodzielnictwa,
poezji, plastyki. W projektach bierze
udział ponad 50 osób. Kwota dofinasowania przekracza 9 tysięcy zł.
Projekty „Zbąszynek! – Razem możemy więcej” oraz „OWARTE OCZY
- Zbąszynek 60+” realizowane są
w ramach VI naboru wniosków w
ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji które nie
odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej
osi Leader-PROW.

Ogrzewalnia w Zbąszynku
W Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 zakończono prace
remontowe przy placówce dla bezdomnych - ogrzewalni. Jest w niej
kilka miejsc, będzie czynna przez
okres jesienno–zimowy w godzinach
od 19.00 do 8.00. Czyli wtedy, kie-

dy na zewnątrz jest najzimniej. W
przypadku gwałtownych zmian temperatury, silnych mrozów, opadów
atmosferycznych godziny funkcjonowania ogrzewalni mogą być zmienione.
Z ogrzewalni korzystać mogą tylko

osoby nie wymagające pomocy osób
trzecich, zdolne do samoobsługi, nie
agresywne, nie stwarzające zagrożenia dla innych i siebie.
- Czy była potrzebna? Tak. Miejsc
tego typu zawsze brakuje, a przekonujemy się o tym zwłaszcza zimą,
kiedy temperatura spada poniżej zera - mówi Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka.
Pomieszczenie ogrzewalni z
ławami do siedzenia z zapleczem sanitarnym w okresie jesienno-zimowym pełnić będzie
funkcję ratowniczą dla osób
bezdomnych z terenu Gminy
Zbąszynek, które z powodu
braku stałego miejsca pobytu
nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem
w nocy. Osobom spoza terenu
gminy pomoc może być świadczona doraźnie. Ogrzewalnia
jest prowadzona przez Gminę
Zbąszynek.
Korzystający z ogrzewalni ma
obowiązek okazania dokumentu tożsamości na żądanie, przestrzegania regulaminu ogrzewalni. W ogrzewalni
obowiązuje całkowity zakaz
wnoszenia oraz spożywania
alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu.

Wyremontowany budynek ogrzewalni przy ulicy Kosieczyńskiej
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

POCZĄTEK 2014 ROKU PROSPOŁECZNY
W I kwartale 2014r. Rada
Miejska w Zbąszynku przyjęła kilka
uchwał prospołecznych:
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek
na lata 2014-2023
• Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zbąszynek na lata 2014-2016
• Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Zbąszynek na lata 2014-2018
• Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Zbąszynek na lata 2014-2018 celem ubiegania się o środki
z Europejskiego Funduszu
Społecznego na wsparcie
działań
aktywizujących
osoby i grupy zagrożone
wykluczeniem społecznym
• Program Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych i Starszych w Gminie Zbąszynek
na lata 2014-2016.
Celem przyjętej strategii i
programów
pomocowych
jest podjęcie systemowych
rozwiązań problemów społecznych występujących w
Gminie Zbąszynek, destabilizujących życie mieszkańców, w tym także przemoc
w rodzinie. Misją Gminy
Zbąszynek w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest

pomoc w zapewnieniu mieszkańcom
bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie marginalizacji i alienacji
osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz zmini-

malizowanie rozmiarów i skutków
innych zjawisk społecznie negatywnych

Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek na lata 2014-2023

POMOC PSYCHOLOGA I TERAPEUTY
W Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku w każdą
środę w godz. 15:00 – 18:00 można
skorzystać z konsultacji psychologicznych. Usługa skierowana jest
głównie do rodzin mających proble-

my wychowawcze z dziećmi. Konsultacje z terapeutą ds. uzależnień
odbywają się w OPS w każdą środę
w godz. 15:00 - 17:00.
Z konsultacji psychologicznych i terapeuty ds. uzależnień skorzystać

można po wcześniejszym osobistym
lub telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem socjalnym OPS w Zbąszynku
– nr telefonu 68 3849102 lub 68
3243054.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE
Od 17 marca 2014 r. obowiązuje rządowy program wspierania
osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego, który to daje prawo do dodatkowego świadczenia w
wysokości 200 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
z tytułu sprawowania opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym. Pra-

wo do dodatkowego świadczenia
przedłużono do grudnia 2014 r. Tak
więc osoby opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem i nie mogące z
tego powodu pracować zawodowo
od stycznia do grudnia bieżącego
roku będą otrzymywać, łącznie z
dodatkowym świadczeniem, pomoc
w wysokości 820 zł miesięcznie.

www.zbaszynek.pl

Pomoc przyznawana jest z urzędu
(osoby uprawnione nie muszą się o
nią ubiegać) i finansowana jest ze
środków budżetu państwa. Świadczenia przyznaje i wypłaca Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku –
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
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Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
W pierwszym kwartale 2014
roku Grupy Robocze GZI prowadziły
działania w sześciu sprawach rozpoczętych w roku 2013 związanych
z rozwiązaniem problemu przemocy
domowej. W trzech sprawach podjęto decyzje o zakończeniu realizacji
procedury NK w związku z ustaniem
przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy
w rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy. Sytuacja życiowa pozostałych trzech
rodzin wymaga w dalszym ciągu
monitorowania przez członków Grup
Roboczych GZI w ramach prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” i realizacji działań pomocowych określonych w indywidualnych planach
pomocy.
W okresie od stycznia do marca br.
odbyło się piętnaście posiedzeń Grup
Roboczych oraz jedno posiedzenie
całego składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku. Do
GZI wpłynęły w tym okresie 3 „Niebieskie Karty” założone przez Policję
w związku ze zgłoszeniem rodzin.
Zgodnie z procedurą „Niebieskiej
Karty”, do rozpatrzenia każdej sprawy powołano odrębną grupę roboczą składającą się z przedstawicieli
podmiotów zajmujących się zawodowo rozwiązywaniem problemów
związanych ze stosowaniem przemocy domowej.
W tym miejscu należy przypomnieć,
że wszystkie osoby, które w związku

z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych
powzięły podejrzenie o popełnieniu
ściganego z urzędu przestępstwa z
użyciem przemocy w rodzinie, mają
obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Policji lub prokuratora
(art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Ponadto
osoby prywatne będące świadkami
przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub Gminny Zespół Interdyscyplinarny - zgodnie z ustawą z dnia
29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.
1493 ze zm.). Zgłoszenia można kierować w formie pisemnej do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
ul. Długa 1, 66-210 Zbąszynek, lub
telefonicznie na tel. nr 68 384 9102,
w godzinach 7:30 - 15:30.
Informacje dla ofiar bądź świadków
przemocy w rodzinie można znaleźć na internetowej platformie pn.
„Lubuska Niebieska Tarcza”, Pod adresem www.tarcza.lubuskie.pl znajdują się m.in. informacje nt. funkcjonujących w województwie lubuskim
instytucji przeciwdziałających przemocy w rodzinie; zamieszczone są
tam adresy do instytucji pomagających pokrzywdzonym, wzory pism,
komunikaty, aktualności, a także
informacje o kampaniach i programach społecznych. Zapraszamy do
odwiedzenia tej strony.

PROJEKT SYSTEMOWY W 2014 ROKU
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku z dniem 01 marca 2014 roku
rozpoczął realizację VII edycji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł
projektu „Odnaleźć siebie” - aktywna
integracja w OPS Zbąszynek w 2014
roku. W bieżącym roku realizacja
projektu systemowego prowadzona
będzie za pomocą programu aktywności lokalnej skierowanego do młodych osób z niepełnosprawnością,
mieszkających na terenie naszej
gminy.
W programie uczestniczyć
będzie 16 osób wraz z otoczeniem
rodzinnym i sąsiedzkim. Osoby objęte będą różnorodnymi działaniami
aktywizującymi zmierzającymi do
wzrostu umiejętności i kompetencji
społecznych potrzebnych do samodzielnego radzenia sobie w życiu
i docelowo na rynku pracy. Celem
projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy
osób.
Realizacja projektu systemowego potrwa od 1 marca 2014r. do 31 grudnia
2014r. i prócz wsparcia udzielonego osobom z niepełnosprawnością,
spowoduje
wzmocnienie
kadrowe Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku poprzez zatrudnienie do
działań projektowych pracownika
socjalnego na ½ etatu.

DOM DZIENNEGO POBYTU
5 listopada 2013 ruszyły zajęcia w Domu Dziennego Pobytu.
Dom jest otwarty dla wszystkich potrzebujących tego rodzaju wsparcia,
przez trzy dni w tygodniu: wtorek,
środa, czwartek, w godz. 10:30 – 14:30,
przy czym we wtorki Dom prowadzi zajęcia dla seniorów z Rogozińca, Dąbrówki i Zbąszynka, w środę
dla seniorów z Kręcka, Kosieczyna
i Zbąszynka; w czwartek spotykają
się seniorzy z Chlastawy i Zbąszynka. Tygodniowo w zajęciach Domu
Dziennego Pobytu uczestniczy okoMiło się bawimy
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Danuta
Kłos

DOM DZIENNEGO POBYTU
ło 30 seniorów, z tego: z Chlastawy
1 osoba, Dąbrówki Wlkp. 3 osoby, z
Kosieczyna 7 osób, z Kręcka 1 osoba,
ze Zbąszynka 18 osób. Seniorzy korzystają z różnych ofert zajęciowych
odpowiednio dostosowanych do ich
potrzeb i możliwości. Są to m. in.
ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia ze
śpiewu, robótki ręczne i plastyczne
oraz poprawiające sprawność umysłową. Do prowadzenia zajęć zapraszani są specjaliści, ale też ciekawe
urozmaicenie wprowadzają pracownicy socjalni OPS, prowadząc na
zmianę zajęcia dla seniorów w DDP.
We środy odbywają się spotkania z
literaturą prowadzone przez pasjonatkę Gabrielę Raczyńską. Koordynatorem zajęć w DDP jest Anna Stechlińska, pracownik socjalny z OPS
Zbąszynek.
Seniorzy, mimo wieku i różnych niesprawności, nie gardzą dobrą zabawą. Dowodem na to było spotkanie
z okazji Ostatków i Dnia Kobiet, zorganizowane w DDP w dniu 4 marca
br. Świątecznie ubrane i wyczesane
starsze kobietki z wielką radością
odbierały od Burmistrza Zbąszynka
życzenia i kwiaty. Miło było patrzeć

na ten błysk w oczach i rozpromienione uśmiechem twarze. A gdy z
głośników popłynęła muzyka, kule
i balkoniki odstawione zostały do
kąta, a seniorzy ruszyli na parkiet.

Na koniec zabawy podsumowano,
że gdyby to było kilka lat temu, to
te dwie godziny zabawy byłoby za
mało.

Seniorzy na parkiet!

ZBĄSZYNECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W
roku
akademickim
2013/2014 na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku swoją działalność prowadzą
grupy zajęciowe: gry i zabawy myślowe, gimnastyka rehabilitacyjna,
fitness z elementami tańca, dwie
grupy komputerowe, grupa wokalna, dwie grupy języka niemieckiego,
grupa języka angielskiego, grupa
plastyczna, rowerowa, Nordic Walking oraz grupa wspólnotowa Jana
Pawła II.
W lutym br. zawiązała
się grupa dziennikarska, utworzona
w ramach realizacji projektu Gminy
Zbąszynek pn. Otwarte oczy – Zbąszynek 60+. Na ZUTW odbywają się
również wykłady, prelekcje i spotkania, m.in. „Czesław Niemen znany i
nieznany” zaprezentowany przez
Jana Edwarda Czachora oraz wykład
Waldemara Hordziejczuka pt. „Prawa
konsumentów w sprzedaży bezpośredniej i zawieranych umów w
świetle obowiązujących przepisów
prawnych”.
W I kwartale bieżącego roku z propozycji zajęciowych czynnie korzysta 79 seniorów.
Najliczniejszymi grupami są grupy
ruchowe: gimnastyka rehabilitacyjna oraz fitness z elementami tańca.

Systematyczne uczestnictwo w zajęciach ruchowych przynosi wymierne korzyści, m.in. poprawę kondycji
fizycznej, zmniejszenie przykurczów
mięśniowych i dolegliwości bólowych. Zmienia się też sylwetka i poprawie ulega samopoczucie.
Dzięki temu słuchacze ZUTW nabierają więcej sił i ochoty do zabawy. Przykładem był zorganizowany w dniu 14 stycznia br. wieczór z
akcentem karnawałowym, któremu towarzyszyły tańce, zabawy
i śpiewy. Natomiast 18 lutego 2014

słuchacze ZUTW mieli możliwość
skorzystania z uczty duchowej, jaką
niewątpliwie był spektakl operowy
pt. „Straszny dwór” w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Wprawdzie teksty wyśpiewywane przez aktorów były mało
zrozumiałe, jednak widowisko i kostiumy wspaniałe. Warto było zobaczyć wnętrze teatru i piękną salę z
wielkimi kryształowymi żyrandolami,
co na niektórych uczestnikach wywarło niepowtarzalne wrażenia.

Ćwiczymy ciało

www.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

LOOK NA KULTURĘ
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
– impreza, która zjednoczyła całą
Gminę. Dzięki hojności naszych
mieszkańców udało się zebrać
11.831,69zł. Łącznie wylicytowano 70
przedmiotów, kwestowało 23 wolontariuszy. Na scenie zaprezentowało
się ponad 20 grup artystycznych.
Gwiazdką wieczoru był występ Kasi
Dereń (finalistki programu The Voice of Poland). Finał WOŚP wspierali
strażacy z OSP Zbąszynek. Dziękujemy!
FRIDAY REGGAE NIGHT
- impreza, która otworzyła Ferie Zimowe 2014. Gościnnie wystąpiły zespoły „Cztery Metry od Chodnika” z
Poznania oraz Szymon Chodyniecki
z zespołem South Blunt System. Dodajmy, że ten zaledwie 18 letni chłopak ma już ponad milion odsłon w
serwisie Youtube.
II GALA ŚLUBNA
– po kilku latach przerwy, wraz z
Karczmą Cykada i kwiaciarnią Tillandsia zorganizowaliśmy kolejną
Galę Ślubną. Dla nas najważniejsze
były prezentacje artystyczne: pokaz
mody ślubnej i sukien wieczorowych,
który przygotowała Jolanta Kulesza.
Pokaz pierwszego tańca w wykonaniu Magdaleny Spychała (instruktorka tańca ZOK) i Tomka Styrnala
(uczeń ZST). A także występ chóru
Diverso, piękny wokal Dominiki Hoffman i melodyczne rytmy zespołu
Nocna Zmiana. Na gali wystąpił tak-

że gminny kabaret z wesołą scenką
sytuacyjną.
NOC W BIBLIOTECE
nasza Biblioteka to nie tylko
miejsce gdzie można wypożyczać
książki. To także miejsce na przeżycie nocnej przygody. Zimowa edycja
Nocy w Bibliotece przyciągnęła 16
śmiałków, a tematem przewodnim
był Świat Magii.
IV BAL SENIORA
– znakomita muzyka, wyśmienite jedzenie i pełen parkiet zadowolonych
seniorów. Czego chcieć więcej?!
OGNISKO DLA DZIECI
– w podziękowaniu dla tych, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach
i warsztatach organizowanych przez
ZOK.
DAWID KWIATKOWSKI
– co to był za koncert. Tłum zakochanych kwiatonators z całej Polski
skandowało imię „Dawid”. Dla wielu z
nich - spełnione marzenia i ogromne szczęście. Dla nas – poczucie, że
WARTO robić takie imprezy.
WALENTYNKOWE KARAOKE W WŁOSKIM STYLU
– przełamanie własnej nieśmiałości
i dobra zabawa. „Molte Grazie”!
SPEKTAKL „POKÓJ”
- gra aktorska, muzyka i elementy
scenografii, przeniosły nas w świat,
tak naprawdę dobrze nam znany:
przemijania, młodości, dojrzałości,
starości codzienności, bólu, śmierci,
narodzin, radości i smutku.

I PRZEGLĄD DJ-ÓW
– wysoki poziom uczestników konkursu i znakomita publiczność. Młodzież potrafi się bawić.
WIECZÓR KABARETOWY Z OKAZJI
DNIA KOBIET
– trzy godziny śmiechu. DOSŁOWNIE.
FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
– Aleksandra Strugała i Daria Furmaniak wybrane z pośród 200 osób
z Polski do eliminacji „life” we Wrocławiu. Gratulujemy!
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
– profesjonalne jury i przepiękne
recytacje. Życzymy powodzenia w
eliminacjach powiatowych: Alicji Kalińskiej, Amelii Najda, Wiktorii Tobys,
Juliuszowi
Friedrichowi,
Karolinie
Chybin, Aleksandrze Jundziłł, Oliwii
Kostrzewskiej, Adriannie Górawskiej i
Pawłowi Gołek.
LUBUSKI MŁODZIEŻOWY FESTIWAL
PIOSENKI PRO ARTE 2014
– w eliminacjach powiatowych w
Świebodzinie
tradycyjnie
wzięli
udział wokaliści ze Studia Piosenki.
Nominację do finału wojewódzkiego,
który odbędzie się 9 maja br. w Sulechowskim Domu Kultury, otrzymali:
Daria Furmaniak oraz Dawid Marciniak. Wyróżnienie otrzymała Ola
Strugała.
NASZE ZAANGAŻOWANIE W INNE
IMPREZY: Wieczór Kolęd, Dzień Babci i Dziadka, IV Gala Sportu, Zbiórka Krwi, Bal Przedszkolaka, 15-lecie
Gimnazjum, Karnawałowy Festiwal
Tańca, Jarmark z Jajem.

TROCHĘ KULTURY? Czemu nie
Teatr 18+ pamiętacie
„Damską
toaletę”?
Pomimo wielu naszych starań, nie
udało się reaktywować pierwotnej
obsady. W połączeniu z aktorami z
teatru „Antyrama” przygotowaliśmy
coś zupełnie nowego. „Pan Piotr” to
sztuka stworzona od podstaw przez
Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
Jesteście na to gotowi? Premiera wiosną.
Symbole miast partnerskich i
90-lecie Zbąszynka
Tegoroczna Majówka pozwoli przybliżyć
symbole narodowe naszej
małej ojczyzny jaką jest Gmina Zbąszynek. Zachęcamy do udziału w
konkursie historycznym dotyczącym
gminy Zbąszynek i Peitz. Więcej
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szczegółów już wkrótce.
Dodatkowo nasze piękne miasteczko obchodzi swoją 90 letnią rocznicę
powstania. Przy tej okazji cofniemy
się do przeszłości. Stare fotografie
oraz rzetelne dokumentacje pozwolą nam przygotować Historyczną
Instalację dotyczącą Zbąszynka. Liczymy na waszą pomoc.
Znani i lubiani…
Zaskoczą nas swoimi umiejętnościami tanecznymi. Pierwsze spotkania
organizacyjne wyłoniły pary taneczne. Śledźcie naszą stronę internetową, ponieważ właśnie tam pojawi
się wyczekiwana data tanecznego
MEGA SHOW.

www.zbaszynek.pl

Tańcelebracje
Zmieniamy formułę cyklicznej imprezy. W piątek, 13 czerwca br. grupy prezentować będą tylko układy
konkursowe pt. „Afryka”. Jury wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach
wiekowych. Impreza odbędzie się w
iście afrykańskim stylu
.
Wakacje CZAS START
Zakończenie roku szkolnego. Na to z
pewnością czeka gminna młodzież.
Ten dzień to nie tylko rozdanie
świadectw, to także świetna zabawa na naszej imprezie plenerowej.
Macie ciekawe pomysły, jak w tym
roku uczcić pierwszy dzień wakacji?
Piszcie do nas.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

To już za nami
Zgodnie z tradycją prezentujemy Państwu ostatni sportowy kwartał w wydaniu fotograficznym oraz krótką
zapowiedź najbliższych miesięcy. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie osir.zbaszynek.pl

Henryk Zduński zwyciężył w 7 Mistrzostwach Gminy
Zbąszynek o Puchar Burmistrza Zbąszynka. Łącznie
w zawodach wystartowało 27 uczestników.

3Dream Team Rogoziniec zwyciężył w II Szkolnej
Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Zbąszynka.

Rafał Angierski i SP Kosieczyn
najpopularniejsi
w
2013
roku.
poznaliśmy podczas IV Gali Sportu.
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– to oni byli
Rozstrzygnięcia

Piotr
Bimek
zwyciężył
w
I
Młodzieżowych
Mistrzostwach Zbąszynka w tenisie stołowym.

Trechub Zbąszynek najlepszym zespołem X edycji
Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej.

Ferie zimowe na sportowo. 8 ciekawych wydarzeń
i ponad 200 uczniów, którzy skorzystali z oferty
sportowej.

www.zbaszynek.pl
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28 lutego 2014 w Pubie Gol powołano Zbąszynecką
Akademię Piłkarską.

Nauczyciele zwyciężają w XVI Turnieju Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.

To pewne – powstanie Strefa Piłki Siatkowej. 4
marca 2014 w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze
spotkanie w tej sprawie.

Modernizacja placu zabaw
ulepszamy plac zabaw.

Boisko treningowe w Zbąszynku w końcowej fazie
modernizacji.

–

powiększamy

16 marca 2014 byliśmy na Finale Pucharu Polski w
siatkówce mężczyzn Zaksa – Jastrzębski Węgiel.

www.zbaszynek.pl
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15 marca 2014 odbył się Polsko – Niemiecki Turniej
Tenisa Stołowego. Zwyciężył Andreas Peplowsky

Wiosenny Turniej Darta. Zwyciężył Maciej Nosal

Turniej Piłki Siatkowej TV Sport Info. Zwyciężyła
Szkoła Podstawowa z Kosieczyna

FIFA CUP - zwycieżył Michał Janas (Real Madryt)

Piłka ręczna Polska – Portugalia. Byliśmy na meczu
polskiej reprezentacji w Zielonej Górze.
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30 uczniów klas III SP rozpocznie powszechną naukę
pływania
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Minta

Sportowe zapowiedzi
Otwarty
Powiatowy
Turniej
Tenisa Stołowego
W niedzielę 13 kwietnia na hali sportowej ZST Zbąszynek odbędzie się
Otwarty Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego. Zawody zostaną rozegrane o godz. 14:00 w kategorii OPEN.
Zgłoszenia do turnieju za pomocą
formularza elektronicznego na stronie osir.zbaszynek.pl do 10 kwietnia.
Wiosenny Maraton Fitness
W sobotę 26 kwietnia o godz. 18:00
na hali sportowej ZST w Zbąszynku odbędzie się Wiosenny Maraton Fitness.
Każdy uczestnik zarejestrowany na naszej stronie osir.
zbaszynek.pl może liczyć na miłą
niespodziankę. Uczestniczki czeka
wiele niespodzianek – w tym między innymi wkraczająca mocno do
Polski BOKWA. Szczegóły na stronie
osir.zbaszynek.pl
XXI Turniej Tenisa Ziemnego
o
Puchar
Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Tradycyjnie 1 maja rozgrywamy
turniej tenisa ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Zbąszynku. Zawody odbędą się
na kortach w Zbąszynku. Początek
zmagań o godz. 09:00.
XXII Bieg Konstytucji
W sobotę 3 maja o godz. 12:30 rozpoczynamy XXII Bieg Konstytucji. Mamy
wiele niespodzianek dla wszystkich
uczestników. Wszystkie szczegółowe
informacje można znaleźć na naszej
stronie osir.zbaszynek.pl w zakładce
XXII Bieg Konstytucji.
Grand
Prix
w
Siatkówce
Plażowej
W sobotę 10 maja rozpoczynamy
oficjalnie sezon siatkówki plażowej.
Czekają nas łącznie 4 turnieje, które stworzą klasyfikację generalną
w ramach Grand Prix. Zawody będą
skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Zbąszynek i będą prowadzone w różnych kategoriach. Już
wkrótce więcej informacji na stronie
osir.zbaszynek.pl
Piaskowe Marzenia …
Kto z nas nie grał w piłkę nożną
na boisku piaskowym przy ulicy Długiej? Z inicjatywy kilku sympatyków
piłki nożnej ze Zbąszynka planuje
się rozegranie 24 maja 2014 roku na
boisku piaskowym turnieju piłki nożnej. Szczegóły wkrótce.
XXII Międzynarodowy Wyścig
kolarski Bałtyk – Karkonosze
Tour
Po raz kolejny Zbąszynek będzie
miastem etapowym wyścigu kolar-

skiego Bałtyk – Karkonosze Tour.
Zbąszynecki etap rozpocznie się w
czwartek 29 maja o godz. 17:00 start
i meta przy Domu Kultury. Oczywiście nie zabraknie niespodzianek
dla Naszych mieszkańców. Szczegóły wkrótce.
XVIII Memoriał LA im. Bogdana
Niemca
W piątek 30 maja w Zbąszynku - szkoły, natomiast w sobotę 31
maja w Dąbrówce Wlkp. - weterani.
Zgodnie z tradycją w ostatni weekend maja rozgrywamy Memoriał
Lekkoatletyczny im. Bogdana Niemca. Impreza, która na stałe wpisała
się w gminny kalendarz wydarzeń
organizowana w hołdzie Bogdanowi Niemcowi – Naszemu Wybitnemu
Sportowcowi.
Dzień
Dziecka
na
Jeziorku
Koźlarskim
W niedzielę 1 czerwca na jeziorku
Koźlarskim w Chlastawie chcemy
zorganizować Dzień Dziecka. Impreza będzie miała charakter pikniku
rekreacyjnego dla całych rodzin, w
szczególności dzieci. Będzie ciekawie i z niespodziankami. Szczegóły

wkrótce na stronie osir.zbaszynek.pl
Ogólnopolski
Bieg
Leśny
„Dzikkus”
W sobotę 14 czerwca w Rogozińcu
czeka nas fajna impreza biegowa
połączona z imprezami towarzyszącymi.
Zostaliśmy oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Szczegóły
można znaleźć na stronie organizatorów: Nadleśnictwa Babimost i Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.
Letnia Liga Orlika w piłce
nożnej
Halowa liga piłki nożnej za nami,
dlatego chcemy zorganizować letnią
ligę Orlika w piłce nożnej. Liga będzie podzielona na różne kategorie
wiekowe. Mecze będą rozgrywane
na kompleksach boisk Orlik. Szczegóły wkrótce.
Międzynarodowe
Święto
Młodzieżowej Piłki Nożnej
W sobotę 21 czerwca będziemy realizowali unijny projekt pn. Międzynarodowe Święto Młodzieżowej Piłki
nożnej. W ramach projektu zostanie
rozegrany m.in.
Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka. Szczegóły wkrótce.

Piłkarskie weekendy w Zbąszynku.
TERMIN – 5/6 kwietnia
13:00 (sobota)

UKS Junior Zbąszynek – Stelmet UKP II Zielona Góra (Liga Młodzików)

11:00 (niedziela)

UKS Junior Zbąszynek – Spartakus ZG (Okręgowa Liga Juniorów Młodszych)

14:00 (niedziela)

Syrena Zbąszynek – Budowlani Lubsko (Okręgowa Liga Juniorów Starszych)

TERMIN– 12 kwietnia
11:00 (sobota)

UKS Junior Zbąszynek – Orzeł Stare Strącze (Okręgowa Liga Juniorów Młodszych)

15:00 (sobota)

Syrena Zbąszynek – Korona Kożuchów (Lubuska IV liga)

TERMIN – 26/27 kwietnia
12:00 (sobota

UKS Junior Zbąszynek – Odra Bytom Odrzański (Liga Młodzików)

15:00 (sobota)

Syrena Zbąszynek – Meprozet Stare Kurowo (Lubuska IV liga)

11:00 (niedziela)

Syrena Zbąszynek – Piast Czerwieńsk (Okręgowa Liga Juniorów Starszych)

15:00 (niedziela)

Olimp Kręcko – Zjednoczeni II Lubrza (klasa B)

TERMIN – 30 kwietnia
17:30 (środa)

UKS Junior Zbąszynek – Stelmet UKP II Zielona Góra (Liga Młodzików)

TERMIN – 3/4 maja
17:00 (sobota)

Syrena Zbąszynek – Vitrosilicon Intra Iłowa (Lubuska IV liga)

11:00 (niedziela)

UKS Junior Zbąszynek – Korona Kożuchów (Okręgowa Liga Juniorów Młodszych)

14:00 (niedziela)

Syrena Zbąszynek – SKP Kisielin (Okręgowa Liga Juniorów Starszych)

17:00 (niedziela)

Olimp Kręcko – Sokół Rozłogi (klasa B)		

TERMIN – 17/18 maja
13:00 (sobota)

UKS Junior Zbąszynek – Korona Wschowa (Liga Młodzików)

17:00 (sobota)

Syrena Zbąszynek – Spójnia Ośno Lubuskie (Lubuska IV liga

14:00 (niedziela)

Syrena Zbąszynek – Lech Sulechów (Okręgowa Liga Juniorów Starszych)

17:00 (niedziela)

Olimp Kręcko – Iskra Łagów (klasa B)

TERMIN – 31 maja/1 czerwca
17:00 (sobota)

Syrena Zbąszynek – Odra Bytom Odrzański (Lubuska IV liga)

11:00 (niedziela)

UKS Junior Zbąszynek – Hamar Górzyn (Okręgowa Liga Juniorów Młodszych)

14:00 (niedziela)

Syrena Zbąszynek – Piast Iłowa (Okręgowa Liga Juniorów Starszych)

17:00 (niedziela)

Olimp Kręcko – Victoria Szczaniec (klasa B)

TERMIN – 7 czerwca
13:00 (sobota)

UKS Junior Zbąszynek – Arka Nowa Sól (Liga Młodzików)

TERMIN – 14/15 czerwca
17:00 (sobota)

Syrena Zbąszynek – Arka Nowa Sól (Lubuska IV liga)

11:00 (niedziela)

UKS Junior Zbąszynek – Dąb Przybyszów (Okręgowa Liga Juniorów Młodszych)

14:00 (niedziela)

Syrena Zbąszynek – Odra Bytom Odrzański (Okręgowa Liga Juniorów Starszych)

17:00 (niedziela)

Olimp Kręcko – Sokół Kalsk (klasa B)

TERMIN – 21/22 czerwca
17:00 (sobota)

Syrena Zbąszynek – Czarni Browar Witnica (Lubuska IV liga)

11:00 (niedziela)

Syrena Zbąszynek – Pogoń Świebodzin (Okręgowa Liga Juniorów Starszych)
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3. Imię i nazwisko zwycięzcy 7 Mistrzostw Gminy Zbąszynek w tenisie
stołowym
5. Już wkrótce połączy Zbąszynek z Dąbrówką Wlkp.
7. Jedna z ulic w Zbąszynku, przy której można kupić działkę budowlaną
9. Otrzymują je m.in. organizacje pożytku publicznego na realizację zadań
publicznych
10. 19 marca br. odbył się już po raz dziewiąty w Kosieczynie
13. Wielka akcja zbierania pieniędzy dla chorych dzieci – w skrócie
14. Jeden z tradycyjnych składników Święconki
16. Wyścig, który odbędzie się w Zbąszynku 29 maja br.
17. Zbąszynecka Akademia ......... - powołana w lutym br.
18. Cokwartalne, tym razem zaplanowane na 8 kwietnia br. w Domu Kultury
w Zbąszynku
19. Jeden z elementów koncepcji zagospodarowania terenu po byłym
targowisku

1. Uczestniczą aktywnie w zajęciach Domu Dziennego
Pobytu
2. Za pomocą komputera można tam znaleźć, m.in.
informacje o ogłaszanych przetargach
4. Odbyło się 5 kwietnia br. przy udziale strażaków OSP
i harcerzy
6. Miejscowość w której na koniec 2013 r. przybyło
najwięcej mieszkańców w odniesieniu do roku 2012
8. Nazwisko uhonorowanego brązowym medalem za
zasługi dla Policji
11. Nowy program wspierania rodzin _ „Rodzina na……”
12. Nazwa ulicy w Zbąszynku, która zostanie przebudowana
w br.
13. Odbędą się w całej unii Europejskiej, a w Polsce 25
maja br.
15. Króluje na wielkanocnym stole

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Święta zgody i radości”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej
zabawie. Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi, spośród których
wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł do dowolnego wykorzystania w kawiarni „Ptasie Plotki” w Zbąszynku, otrzymała Czesława Mikuła . Fundatorem nagrody była
Pani Aleksandra Chłopowiec, właścicielka Biura Rachunkowego „Oleńka” w Zbąszynku przy ul. Długiej 42C oraz punktu
biura w Zbąszynku przy ul. Długiej 34A.
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Zwyczaje i Tradycje wielkanocne
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą
Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną
lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem,
ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemki, biło się nią lekko
domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Palemki włożone do wazonów
miały chronić mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło czystością. Porządki
mają także symboliczne znaczenie –
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz
z nią wszelkie zło i choroby.
Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego
Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież,
zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielką kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy.
Przy drodze ustawiali się gapie, którzy
okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka.
Wymierzanej w ten sposób sprawiedli-

wości stawało się zadość.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był
okazją do urządzania psot. Młodzież
biegała po mieście z grzechotkami,
hałasując i strasząc przechodniów. Do
dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim
przygotowaniem do święta. W te dni
robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post. Kiedy więc
zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozsta-

wano się też ze śledziem – kolejnym
symbolem wielkiego postu. Z wielką
radością i satysfakcją „wieszano” go,
czyli przybijano rybę do drzewa. W
ten sposób karano śledzia za to, że
przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.
Święconka
Wielka
Sobota
była dniem radosnego oczekiwania.
Koniecznie
należało
tego
dnia
poświęcić koszyczek z
jedzeniem.
Nie
mogło w nim zabraknąć baranka
(symbolu Chrystusa
Zmartwychwstałego), mięsa
i wędlin (na znak,
że kończy się
post). Święcono
też chrzan – bo
„gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona
przez słodycz zmartwychwstania”,
masło – oznakę dobrobytu – i jajka –
symbol narodzenia. Święconkę jadło
się następnego dnia, po rezurekcji.
Tego dnia święcono też wodę.
S pecjalnie
dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny
– jeżeli w Wielką
Sobotę obmyjecie
twarz w wodzie, w
której gotowały się
jajka na święconkę, to znikną piegi
i inne mankamenty
urody!
Wielka Niedziela
– dzień radości
W Wielką Niedzielę
poranny huk petard
i dźwięk dzwonów
miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć
zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania.
Najpierw dzielono się jajkiem. Na
stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada – czyli
mazurka.

Bernadetta
Utrata

któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było
od oblewania pisanką – stąd każda
panna starała się, by jej kraszanka
była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej
do zrozumienia, że mu się podoba.

Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny
może być po zakończeniu śniadania,
wspólna zabawa – zwana szukaniem
zajączka, czyli małej niespodzianki dla
każdego.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia.
Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną
darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich
Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi: „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na
czerwono, wówczas nastąpi koniec
świata”. Czerwone pisanki mają ponoć
moc magiczną i odpędzają złe uroki,
są symbolem serca i miłości. Jajko jest
formą najbardziej doskonałą. Zawiera
wszystkie konieczne dla odżywienia
organizmu składniki: białko, tłuszcz,
sole mineralne i witaminy.

Lany poniedziałek
Lany
poniedziałek,
śmigus-dyngus, święto
lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe
znamy. Oblewać można było wszystkich i
wszędzie.
Zmoczone
tego dnia panny miały większe szanse na
zamążpójście. A jeśli
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Szanowni Czytelnicy,
W związku z tym, że gazeta nasza zyskuje coraz szersze grono czytelników, umożliwiamy zamieszczanie płatnych reklam
firm i instytucji działających na terenie naszej (i nie tylko naszej) Gminy. Reklamy maksymalnie 8 zamieszczać będziemy
zawsze na ostatniej (kolorowej) stronie naszego Kwartalnika. Dla reklamodawców jest to okazja do zaprezentowania własnej
działalności, a jednocześnie możliwość promocji i pozyskania nowych klientów. Dla czytelników (czytaj potencjalnych klientów)
jest to również okazja do zapoznania się z ofertą działających na naszym terenie firm. Chętnych zapraszamy do składania ofert,
wszelkie informacje do uzyskania pod numerem
telefonu: 068/3849140, wew. 48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kwartalnik@zbaszynek.pl
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