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Zbąszynek najlepszą gminą w województwie lubuskim
W dniu 24 czerwca 2009 roku we
Wrocławiu,
Burmistrz Zbąszynka
odebrał nagrodę w prestiżowym
rankingu Gazety Prawnej „Europejska
Gmina - Europejskie Miasto 2009".
W województwie lubuskim Gmina
Zbąszynek zajęła pierwsze miejsce
i została zakwalifikowana do finałowej
rozgrywki 16 najlepszych miast i gmin w
Polsce. Ogólnokrajowe podsumowanie
i ostateczne sklasyfikowanie odbędzie
się w Warszawie w listopadzie br. Wtedy
właśnie okaże się, na którym miejscu
w kraju znajdzie się Zbąszynek. Jednak
już teraz możemy mówić o wielkim
sukcesie Naszej Gminy. Wieloletni
wysiłek i ciężka praca przynoszą efekty
nie tylko w postaci wyższego poziomu
życia naszych mieszkańców, ale także
w postaci uznania i wysokich miejsc
w niezależnych rankingach
organizowanych na terenie kraju.
Należy zaznaczyć, że podstawą do

oceny jest wartość przyznanej pomocy
z Unii Europejskiej, liczba realizowanych
projektów oraz liczba mieszkańców
według GUS. Dane pochodzą
z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
i obejmują umowy podpisane od 2004
roku do połowy kwietnia 2009 roku (bez
programów przedakcesyjnych).
Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie
projekty drogowe, które trudno
przyporządkować poszczególnym
jednostkom samorządowym.
Reasumując, jest to więc wielki
sukces, Burmistrza Zbąszynka i Rady
Miejskiej. W województwie lubuskim
jesteśmy na pierwszym miejscu i jako
mieszkańcy Gminy Zbąszynek możemy
być dumni z tego osiągnięcia. Jest to dla
nas wielka motywacja do dalszej pracy
dla rozwoju Naszej Gminy.
Jan Makarewicz
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ZAPRASZAMY

W miesiącach maj-czerwiec 2009 r.
Gmina Zbąszynek pozyskała
13 103 785,17 złotych, z Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego,
na realizację dwóch kluczowych projektów
tj. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zbąszynek"
oraz "Budowa Północnej Obwodnicy
Zbąszynka-Etap I".

Projekt „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Zbąszynek" uchwałą
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 19 maja 2009 został przyjęty do
dofinansowania w kwocie 9.246.249,95
zł, co stanowi ponad 60% całkowitej
wartości projektu- 15 356 434,91 zł.
dokończenie na str. 4
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Jak prawidłowo segregować odpady
Jarosław
Mikołajczyk
Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia
ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu)
przez odzysk surowców nadających się do ponownego
użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji
nowych materiałów (recykling).
Segregacja i recykling odpadów pozwala na:
- przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe
materiały,
- oszczędzanie miejsca na składowanie,
- ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno
ulegających rozkładowi odpadów
- ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
- oszczędzanie zużycia energii,
- ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- ograniczenie ilości odpadów i ścieków.
Segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego z nas.
Szczegółowo sposób postępowania z odpadami
opakowaniowymi określa Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. (Dz.U. z
2005 r. Nr 219 poz. 1858).
Podstawową zasadą dotyczącą segregowanych przez
nas opakowań jest – ZGNIATANIE!
Opakowania plastikowe - Pojemnik
żółty lub
z metalowej siatki
Przy omawianych opakowaniach plastikowych, które
zajmują dużo miejsca, zgniatanie jest bardzo ważne. Dzięki
temu zmniejszymy ich objętość i więcej ich się zmieści w
pojemniku.
Do pojemnika w kolorze żółtym, służącego do selektywnej
zbiórki odpadów należy wrzucać:
– puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu
PET, PE)
– puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach
czystości (np. po szamponach, płynach)
–plastikowe opakowania po żywności (np. kubki
po jogurtach, margarynach, śmietanie, produktach
mlecznych),
– folie i torebki z tworzyw sztucznych
– czyste kanistry plastikowe
Do pojemnika żółtego NIE WOLNO wrzucać:
– opakowań po medykamentach
– tworzyw piankowych, styropianu
– produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki,
szczoteczki do zębów
– opakowań i butelek po olejach i smarach, pojemników
po farbach i lakierach
– opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
– sprzętu AGD

Wydawca:
Urząd Miejski w Zbąszynku; Rynek 1; 66-210 Zbąszynek
Tel. 068/384 91 40; fax: 068/384 94 84
Nakład: 1200 egzemplarzy.
Autorzy tekstów i zdjęć: pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku.
pod redakcją Sekretarza Gminy;
e-mail: kwartalnik@zbaszynek.pl, www.zbaszynek.pl
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Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne, istotne
jest, aby były względnie czyste, a drobne zanieczyszczenia
im nie zaszkodzą.
Papier - Pojemnik niebieski
Do pojemnika w kolorze niebieskim, służącego
do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać:
– gazety, czasopisma
– prospekty
– katalogi i ulotki
– książki i zużyte zeszyty
– worki papierowe
– opakowania papierowe
– tekturę i kartony
– ścinki drukarskie
Do pojemnika niebieskiego NIE WOLNO wrzucać:
– papieru połączonego z innym materiałem np. folią
– opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem,
cementem
– papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, kalek
technicznych i papierów przebitkowych
– zabrudzonego lub tłustego papieru np. po maśle, kartonów
po mleku i napojach
– pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych
Bardzo istotną sprawą jest, aby makulatura nie była mokra
– wilgotność to istotny parametr jej jakości oraz to, aby
razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne
zanieczyszczenia:
– mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, piasek),
– chemiczne (np. kleje, farby)
– mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).
Szkło - Pojemnik zielony i biały
Do pojemników w kolorze zielonym i białym, służących
do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać:
– słoiki bez nakrętek
– opakowania szklane po przetworach
– szkło po dodatkach używanych w kuchni (majonez,
musztarda)
– butelki po napojach (soki, woda, alkohole)
oraz uszkodzone ich części
– inne opakowania szklane
Do pojemnika zielonego i białego NIE WOLNO
wrzucać:
– opakowań po lekarstwach
– termometrów, rtęciówek, strzykawek
– szkła okiennego, szkła zbrojonego, szyb samochodowych
– żarówek, świetlówek, luster
– ceramiki, porcelany, zniczy
– kapsli, zatyczek i zakrętek
– szkła gospodarczego (misek szklanych, talerzy, figurek
itp.)
Należy pamiętać, że do pojemnika białego nie wolno
wrzucać szkła kolorowego, a do pojemnika zielonego nie
wolno wrzucać szkła białego.
Dokładne mycie szkła nie jest konieczne. Instalacje
do czyszczenia stłuczki szklanej w hutach szkła dobrze
radzą sobie z wyłapywaniem takich zanieczyszczeń jak:
resztki jedzenia czy etykiety.
Istotne, aby w pojemniku nie znajdowały się części
metalowe ani plastikowe.
dokończenie na str. 4
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Co każdy wiedzieć powinien
Wiesław
Czyczerski
Najważniejsze plany i przedsięwzięcia podjęte
przez Urząd Miejski w drugim kwartale 2009 roku
w zakresie inwestycji gospodarczych.
Drugi kwartał 2009 r. to rozpoczęcie od dawna oczekiwanej
przebudowy ulic Sportowej i Topolowej. Stało się to możliwe,
dzięki wprowadzeniu przez rząd RP „Programu Budowy
Dróg i Autostrad", popularnie nazywanego „schetynówkami"
oraz gotowej od lat dokumentacji technicznej. Dzięki temu,
zgodnie z podpisaną umową w końcu lipca, zaczniemy
korzystać z odnowionego i przebudowanego traktu.
Rozpoczęliśmy również realizację inwestycji
na obiektach sportowych im. Bogdana Niemca – budowa
„Orlika" z programu „Blisko boisko – Orlik 2012". Na te dwa
zadania pozyskaliśmy środki z zewnątrz, w wysokości : 1 281
513,00 zł.
Drugi kwartał to również intensywne prace nad
dokumentacją i pozyskaniem środków zewnętrznych
na takie zadania jak:
a/ „Uporządkowanie Gospodarki Wodnościekowej"
na terenie Gminy Zbąszynek
b/ budowa „Północnej Obwodnicy Zbąszynka - I etapu"
c/ budowa Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.
d/ termomodernizacja Centrum Usług Medycznych (była
przychodnia PKP)
e/ budowa ścieżki rowerowej w Rogozińcu,
f/ budowa krytej pływalni i szereg innych mniejszych ale
równie dla nas ważnych inwestycji.
Budowa „Północnej Obwodnicy Zbąszynka - I etap".
W dniu 2 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa
Lubuskiego zdecydował o dofinansowaniu naszego projektu
pod nazwą „Północna Obwodnica Zbąszynka – I etap"
w wysokości 3 857 535,22 zł. Pozwala to nam poważnie
myśleć o rozpoczęciu budowy już w IV kwartale tego roku.
Obecnie jesteśmy na etapie uzupełniania dokumentacji
i uzgadniania terminów realizacji tzw. harmonogramu
finansowego.
Gmina Zbąszynek na 1 miejscu w Rankingu Europejska
Gmina, Europejskie Miasto.
Jest to niewątpliwie wielki sukces Gminy Zbąszynek.
Ogromny wysiłek poparty ciężką pracą, który zaowocował
powstaniem nowych miejsc pracy, poprawą jakości naszych
dróg, dbałością o nasze środowisko naturalne. Niezależny
Ranking prowadzony przez Gazetę Prawną wskazuje, które
samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi
osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych, a także
wielkością i wartością inwestycji zrealizowanych na terenie
Gminy – (nowe zakłady i miejsca pracy). Pierwsze miejsce w
województwie lubuskim to wielka radość i powód do dumy dla
wszystkich mieszkańców Gminy, a jednocześnie mobilizacja
do dalszej wytężonej pracy.
Konkurs na Kierownika Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku
W dniu 28 maja 2009 roku Pan Waldemar
Chwałkowski - Kierownik OKSiRu złożył pismo z prośbą
o rozwiązanie umowy o pracę. Rezygnacja została przyjęta.
Aby zapewnić funkcjonowanie Domu Kultury i realizację
zaplanowanych imprez kulturalnych pełnienie obowiązków
Kierownika OKSiRu powierzyłem dotychczasowemu
Zastępcy Kierownika, Panu Marcinowi Mincie. Będzie

on pełnił tę funkcję do czasu rozstrzygnięcia właśnie
ogłoszonego konkursu na nowego kierownika. Przy tej okazji
zachęcam ludzi młodych, wykształconych, znających nasze
gminne realia do zainteresowania się tym konkursem.
Przypominam, że termin składania dokumentów upływa
z dniem 20 lipca br. Więcej informacji na temat konkursu na
stronie internetowej: www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
ogłoszenia, komunikaty.
Nowi zasłużeni obywatele Gminy Zbąszynek.
W dniu 27 marca 2009 r. wydałem Zarządzenie Burmistrza w
sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek"
Państwu Marii i Witoldowi Scheuring. Tytuł został
wręczony podczas uroczystości Złotego Jubileuszu, który
odbył się w tut. Urzędzie. Uroczystość ta była okazją
do oficjalnego podziękowania Państwu Scheuring za całość
pracy zawodowej dla naszej społeczności.
W dniu 18 maja 2009 wydałem trzy Zarządzenia Burmistrza
w sprawie
przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek":
Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność" w
Zbąszynku za szczególne zasługi na rzecz rozwoju
demokracji lokalnej w Gminie Zbąszynek
- Panu Edmundowi Szulcowi pierwszemu
Przewodniczącemu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność"
w Zbąszynku,
- Panu Tadeuszowi Sierżantowi posłowi na Sejm I kadencji
z ramienia Komitetów Obywatelskich.
Szczegółowe uzasadnienia przyznanych tytułów
znajdują się na stronie internetowej: www.bip.zbaszynek.pl
w zakładce Zarządzenia Burmistrza – 2009 rok
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku.
Nawiązując do informacji, którą przekazałem
na poprzednim spotkaniu z mieszkańcami, chciałbym
zasięgnąć opinii na temat przebudowy ulicy Wojska
Polskiego. W tym celu, do tego numeru kwartalnika,
dołączamy blankiet do wypełnienia. Proszę mieszkańców,
przede wszystkim ww. ulicy, o wypowiedzenie się, czy chcą
aby wzdłuż ulicy po prawej stronie (patrząc od Placu
Dworcowego) powstały parkingi dla samochodów.
Wypełnione i podpisane blankiety można wrzucać do urny,
która znajduje się w biurze obsługi petenta w tut. Urzędzie
- do końca lipca br.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

Tradycyjnie już
zapraszam na spotkanie
z mieszkańcami Gminy,
które odbędzie się w dniu 14 lipca br.
o godzinie 19.00 w Domu Kultury.
Burmistrz Zbąszynka
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

www.zbaszynek.pl
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POZYSKALIŚMY 13 103 785,17 zł

Jak prawidłowo segregować odpady
NIE WRZUCAJMY do pojemników w sposób bezmyślny również
innych odpadów, a takie sytuacje niestety mają miejsce. Zdarza się,
że w pojemnikach znajdowano zużyte pieluchy, resztki z posiłków, czy
inne odpady komunalne. W taki sposób oszukujemy samych siebie, a
ponadto wydajemy nasze pieniądze na opłacenie sztabu osób ponownie
segregujących „wysegregowane" przez nas odpady. I na koniec jeszcze
jedna ważna sprawa. W przypadku zapełnienia pojemnika nie
pozostawiajmy odpadów obok niego.
Lokalizacja miejsc - punktów na terenie Gminy Zbąszynek, w
których ustawiono pojemniki do śmieci segregowanych (plastik, szkło,
papier):
Zbąszynek - 16 punktów , ulice: Kilińskiego - 2 punkty, po 1 punkcie
na ulicach: Ogrodowej, Kosieczyńskiej przy Centrum Usług Medycznych,
Bydgoskiej, Poznańskiej, Długiej, W. Reymonta, PCK, Cz. Miłosza,
Intermarche, przy Targowisku, a także 4 punkty na terenach Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Dąbrówka Wlkp. - 2 punkty: przy stawie i przy stacji PKP,
Rogoziniec - 2 punkty: przy stawie i przy placu zabaw,
Kosieczyn - 4 punkty: przy sklepie, na Osiedlu Słonecznym, przy
stawie, na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Głównej,
Kręcko - 2 punkty: przy sklepie i przy boisku.
Ważną informacją jest, że segregowane śmieci każdy z mieszkańców
gminy ma prawo złożyć w dowolnie wybranym punkcie. Ma to istotne
znaczenie w przypadku przepełnionych pojemników znajdujących się
w pobliżu miejsca zamieszkania .
Każde gospodarstwo domowe musi posiadać aktualne umowy
na wywóz nieczystości
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy
Zbąszynek nakłada na mieszkańców szereg obowiązków w zakresie
gospodarowania odpadami. Do najważniejszych z nich należą:
- właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów na odbiór
odpadów komunalnych. Umowę należy podpisać z jedną z uprawnionych
firm działających na terenie Gminy tj.: TEW Gospodarowanie Odpadami
Sp. z o.o., EKO-BUD Wywóz i utylizacja odpadów, VEOLIA Usługi dla
Środowiska.
- właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci
kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania umowy na opróżnianie
zbiornika bezodpływowego (szamba) lub opróżnianie osadnika
oczyszczalni przydomowej.
- dowody uiszczenia opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych właściciel jest zobowiązany
przechowywać przez okres dwóch lat.

Czy tak powinna wyglądać
prawidłowa segregacja śmieci ?
SKŁADOWISKO GRUZU BUDOWLANEDO
W celu umożliwienia mieszkańcom naszej Gminy
w y w o z u g r u z u b u d o w l a n e g o ,
w
m a j u
z o s t a ł
w y d z i e l o n y
i ogrodzony teren przy oczyszczalni ścieków. Gruz można
t a m w y w o z i ć o d p o n i e d z i a ł k u
do piątku w godz. od 8.00 do15.00. W celu uzyskania
zgody na wywóz należy złożyć w Urzędzie Miejskim
wniosek określający ilość oraz rodzaj materiału.
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Na dwie ważne inwestycje
Przedmiotem projektu jest budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Dąbrówka Wlkp., Rogoziniec i Kręcko oraz
budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wlkp.
i Kręcku wraz z budową 15 przepompowni. Po
zakończeniu prac wykonawczych systemy
kanalizacji sanitarnej poszczególnych
miejscowości zostaną podłączone
do nowoczesnej oczyszczalni ścieków
w Zbąszynku, przygotowanej do odbioru
ścieków z terenu całej Gminy.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo
-finansowym inwestycja realizowana będzie
etapami:
Etap I - budowa kanalizacji i wodociągu w
Kręcku – rozpoczęcie IV kwartał 2009
zakończenie IV kwartał 2010.
Etap II - budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągu w Dąbrówce Wlkp. - rozpoczęcie
IV kwartał 2010 zakończenie IV kwartał 2011.
Etap III - budowa kanalizacji sanitarnej
w Rogozińcu – rozpoczęcie III kwartał 2012
zakończenie II kwartał 2013.
W wyniku realizacji projektu powstanie
13,344 km sieci kanalizacyjnej oraz
11,794km nowej sieci wodociągowej.
Efektem realizacji projektu będzie
podłączenie 1905 osób do sieci
kanalizacyjnej oraz 340 osób do sieci
wodociągowej.
W dniu 2 czerwca 2009 r. Zarząd
Województwa Lubuskiego zdecydował
o dofinansowaniu kolejnego projektu
przygotowanego przez Gminę Zbąszynek
pod nazwą "Budowa Północnej Obwodnicy
Zbąszynka-Etap I".
Joanna Kwaśna

II KWARTAŁ 2009

Kalendarium Burmistrza
Wiesław
Czyczerski
06.04.2009r. – Ruszył nowy program edukacyjny skierowany do osób
niepełnosprawnych, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej
a finansowany z funduszy Unii Europejskiej ( z programu społecznego );
09.04.2009r. – Podpisane umowy z Wojewodą Panią Heleną Hatka
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w sprawie
dofinansowania modernizacji ulic: Sportowa – Topolowa z programu
budowy dróg i autostrad;
10.04.2009r. – Podpisanie umowy na budowę stacji zlewczej ścieków
dowożonych beczkowozami na klarowni przy byłych Zakładach
„TARGED" w Zbąszynku;
17.04.2009r. – Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy P.Poż.
w Rogozińcu – udział reprezentacji drużyn młodzieży z całego
województwa lubuskiego;
18.04.2009r. – Uroczystości z okazji 10-Lecia istnienia I Gimnazjum
w Zbąszynku;
20.04.2009r. – Uzgodnienia z właścicielami gruntów na trasie
przebiegu ścieżki rowerowej w Rogozińcu;
21.04.2009r. – Spotkanie z właścicielem Firmy WEXPOOL w Dąbrówce
Wlkp. w sprawie uzgodnień dotyczących zakładu produkującego paliwa
alternatywne;
27.04.2009r. - Spotkanie z przedstawicielami organizacji społecznych
działających na terenie gminy w sprawie rozliczenia środków
finansowych przyznanych na działalność statutową;
28.04.2009r. – Udział w Sesji Rady Miejskiej oraz uzyskanie
absolutorium;
04.05.2009r. – Wyjazd z delegacją do partnerskiego miasta Bedum
w Holandii w celu uczczenia zakończenia II wojny światowej oraz
żołnierzy polskich biorących udział w wyzwalaniu Holandii;
06.05.2009r. – Spotkanie z byłym senatorem Zbyszko Piwońskim
w sprawie obchodów 100-Lecia powstania ZHP;
07.05.2009r. – Spotkanie z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp. rozpoczynające program Comenius – skierowany do młodzieży
szkolnej;
15.05.2009r. – Spotkanie w Zbąszyniu ze Stowarzyszeniem LGD
w sprawie wstępnych ustaleń dotyczących rozdysponowania środków
finansowych w kwocie 8 mln.zł pozyskanych przez Stowarzyszenie,
którego również jesteśmy członkiem;
21.05.2009r. – Spotkanie z Radą Sołecką oraz organizacjami
działającymi w Dąbrówce Wlkp. w sprawie ustalenia zadań do realizacji
w ramach gminy;
22.05.2009r. – Udział w uroczystościach Jubileuszowych 50–lecia

istnienia Szkoły Muzycznej w Zbąszyniu;
23.05.2009r. – Gminne Zawody Strażackie Jednostek OSP na stadionie
w Dąbrówce Wlkp.;
25.05.2009r. - Spotkanie
z dyrekcją Szkoły Podstawowej
w Kosieczynie rozpoczynające program Comenius – skierowany
do młodzieży szkolnej;
26.05.2009r. – Przejęcie aktem notarialnym od PKP gruntów tzw.
„trójkąta", który umożliwi budowę Zachodniej Obwodnicy Chlastawy;
27.05.2009r. – Uzgodnienia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej
Górze w sprawie umorzenia kar ciążących na gminie od 5 lat za zrzut
ścieków do gruntów przed wybudowaniem oczyszczalni ścieków;
03.06.2009r. – Uroczystości z okazji 20-Rocznicy powstania Komitetu
Obywatelskiego „ Solidarność" oraz uhonorowanie członków tegoż
Komitetu przez nadanie zbiorowego tytułu" Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek";
10.06.2009r. – Jubileusz 80-Lecia Szkoły Polskiej w Dąbrówce Wlkp.
oraz odznaczenie sztandaru szkoły odznaką "Za zasługi dla
Województwa Lubuskiego";
17.06.2009r. – Spotkanie z grupą młodzieży ze szkoły Podstawowej w
Zbąszynku oraz ich opiekunami – laureatami 6. Finału Ogólnopolskiego
10. Szkolnej Giełdy Turystycznej „ Przygoda" w Szczecinie;
18.06.2009r. – Spotkanie z kombatantami oraz udział w zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym;
24.06.2009r. – Udział w Gali Konkursu „Europejska Gmina –
Europejskie Miasto" we Wrocławiu oraz odebranie nagrody za zajęcie
I miejsca w rankingu Gazety Prawnej Europejska Gmina, Europejskie
Miasto
w województwie lubuskim za największe sukcesy
w pozyskiwaniu środków unijnych;
26.06.2009r. – Udział w spotkaniu w Peitz Gmin Partnerskich Bedum
-Peitz-Zbąszynek
w sprawie uzgodnienia programu
dalszej
współpracy;
30.06.2009r. – Spotkanie w Przełazach samorządowców powiatu
świebodzińskiego w Wojewodą Lubuskim Panią Heleną Hatka
w sprawie współpracy na szczeblu samorząd – instytucje państwowe
Wojewody;
W okresie od kwietnia do czerwca 2009 roku BURMISTRZ
ZBĄSZYNKA Wiesław Czyczerski wydał 36 Zarządzeń. Treść ww.
zarządzeń można pobrać ze strony internetowej: www.bip.zbaszynek.pl
w zakładce Zarządzenia Burmistrza, 2009 rok.
opracowała: Gabriela Budniak

Dofinansowanie w ramach LGD RK
W dniu 15 maja 2009 r. w Muzeum Etnograficznym w Ochli doszło
do uroczystego podpisania umów na realizację lokalnych strategii
rozwoju. Zgodnie z zawartą umową będziemy realizować elementy
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2009 – 2015:
1. W ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" będzie
to kwota 6 104 433,75 zł i zostanie ona podzielona na następujące
operacje:
a) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – 682 080 zł.
Beneficjent może otrzymać maksymalnie kwotę 35 000 zł, tj. 50 %
kosztów kwalifikowanych. O dotację mogą ubiegać się rolnicy, którzy
chcą się przekwalifikować na zawody nierolnicze.
b) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – 869 289,75 zł. Kwota
dofinansowania wynosi 50 000 zł, tj 50 % kosztów kwalifikowanych.
Ubiegać się o to mogą podmiory gospodarcze zatrudniające
do 10 pracowników.
c) „Odnowa i rozwój wsi" – 3 404 700,00 zł. Kwota dofinansowania
wg naszego LSDR wynosi 150 000 zł, tj do 75 % kosztów kwalifikowanych.
d) „Małe projekty" – 1 148 364,00 zł. Średnia kwota dofinansowania
wg LSR to 8000 zł, 70 % kosztów kwalifikowanych. Ubiegać się mogą

Wiesław
Czyczerski

wszyscy, którzy przedstawią wniosek związany z Programami Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
2. W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy" – będzie
można wydać kwotę 157 850,00 zł. Ta kwota jest przeznaczona
na realizację wspólnych projektów z sąsiednimi LGD.
3. W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania"
będziemy dysponować kwotą 1 526 120,00 zł. Są to środki
na organizację i prowadzenie biura LGD RK.
Łącznie zatem zaplanowane na lata 2009 – 2015 środki wyniosą
7 788 403,75 zł.
Obecnie trwają przygotowania w Urzędzie Marszałkowskim
do przygotowania kolejnej umowy związanej z funkcjonowaniem LGD
RK, która będzie prawdopodobnie gotowa w połowie lipca br.
Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła tworzy sześć gmin:
Babimost, Kargowa, Siedlec, Trzciel, Zbąszynek i Zbąszyń. W wyniku
podziału, na powyższe działania na terenie Gminy Zbąszynek będzie
do wykorzystania kwota powyżej 1 mln złotych. Beneficjentami będą
głównie Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec, zgodnie z programami odnowy
wsi, przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Zbąszynku.
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XXXV UROCZYSTA SESJA

Rady Miejskiej w Zbąszynku
Magdalena
Tomaszewska

W dniu 3 czerwca 2009 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku
odbyła się nadzwyczajna, uroczysta sesja Rady
Miejskiej. Uroczysta sesja zwołana została na
okoliczność 20-stej rocznicy wolnych wyborów do
Sejmu i Senatu.
Wśród zaproszonych gości w sesji udział
wzięli: Ks. Kanonik Zdzisław Przybysz – Dziekan,
Proboszcz Parafii Kosieczyn, Ks. Kanonik Jerzy
Kordiak - Proboszcz Parafii Zbąszynek, Zbigniew
Szumski - Starosta Świebodziński oraz członkowie
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność".
Podczas sesji Komitetowi Obywatelskiemu
„Solidarność" przyznano tytuł „Zasłużony dla
Gminy Zbąszynek" za szczególne zasługi na rzecz
demokracji lokalnej. Odznaczenia otrzymali:
Edmund Szulc, pełniący funkcję
Przewodniczącego Komitetu, Marek Budniak,
Zastępca Przewodniczącego, Andrzej
Przemarsz pocztów sztandarowych ulicą Kościelną
Kaźmierczak, Sekretarz, Tadeusz Sierżant, były
Poseł na Sejm wybrany z listy Komitetu, członkowie:
Edward Drozd, Edward Hajduk, Zdzisław Kwiatkowski, Przewodniczącego Komitetu.
Swoimi refleksjami w temacie 20-stej rocznicy wolnych
Tadeusz Wiatrek oraz pośmiertnie: Ryszard Ksej, Teodor
wyborów do Sejmu i Senatu podzielili się: Pan Tadeusz
Gajdecki, Józef Grzelewski i Edward Kunka.
Ponadto indywidualne odznaczenia „Zasłużony Obywatel Sierżant, były poseł na Sejm z listy Komitetu Obywatelskiego
Gminy Zbąszynek" otrzymali: Tadeusz Sierżant i Edmund „Solidarność", który w swoim wystąpieniu przybliżył przebieg
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu sprzed 20 lat oraz
Szulc.
ówczesny
podział mandatów w Sejmie. Ponadto podkreślił,
Sesja była również okazją do wysłuchania referatu
okolicznościowego wygłoszonego przez Daniela Bijatę że okres ostatnich 20 lat to przede wszystkim okres uczenia
– historyka i regionalistę oraz wykładu bogatego się demokracji i okres pozytywnych przemian, wśród których
w archiwalne zdjęcia i zapiski dotyczące działalności wymienił: niepodległą i wolną Ojczyznę, przywrócenie prawa
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" w Zbąszynku własności, gospodarkę rynkową, wstąpienie Polski do NATO
przedstawionego przez Marka Budniaka – Zastępcę i Unii Europejskiej. Ponadto Tadeusz Sierżant zaznaczył, iż
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dokończenie ze str. 6
w y b ó r
j e g o
o s o b y
na posła na Sejm był niewątpliwie zasługą
działalności ówczesnego Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność".
Na zakończenie sesji Rada Miejska
w Zbąszynku przyjęła Oświadczenie
w sprawie 20-stej rocznicy wolnych
wyborów do Sejmu i Senatu
w następującym brzmieniu:
Oświadczenie Nr 3/2009
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 3 czerwca 2009r.
w sprawie: 20 rocznicy wolnych wyborów
do Sejmu i Senatu
Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu
Gminy Zbąszynek uchwalonego Uchwałą
Nr IV/1/2003 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 27 lutego 2003r. z późn. zm.,
oświadcza się, co następuje:
Wydarzenia sprzed dwudziestu lat,
które doprowadziły do narodzin
III Rzeczypospolitej są w dalszym ciągu
przedmiotem licznych kontrowersji
i diametralnie odmiennych ocen. Nietrudno
zauważyć, że spory te nie ograniczają się
wyłącznie do polemik natury historycznej,
ale mają też swój aktualny, jednoznacznie
polityczny wymiar.
Nowym impulsem dla Polaków
do walki o wolność był wybór Kardynała
Karola Wojtyły na Papieża w dniu
16 października 1978 roku. Jednak od tego
ważnego dla Polski i Polaków wydarzenia
trzeba było jeszcze aż 11 lat do „skruszenia
murów totalitaryzmu".
Dzień 4 czerwca 1989 r. jest datą
symboliczną i przełomową,
wtedy
to odbyły się w pełni wolne wybory do
Senatu i kontraktowe wybory do Sejmu X
kadencji. Było to "zwycięstwo zwykłych
ludzi". Ludzi, którzy chcieli godnie żyć.
Wybrany wkrótce rząd Tadeusza
Mazowieckiego był pierwszym
niekomunistycznym rządem od czasów
drugiej wojny światowej.
Komitety Obywatelskie były
spontaniczną formą walki o niepodległość.
To właśnie komitety obywatelskie
Solidarność doprowadziły do zwycięstwa
w dniu 4 czerwca 1989r. Rok później,
27 maja 1990r., komitety obywatelskie
wygrały pierwsze, całkowicie wolne
wybory do rad gmin.
Rada Miejska dziękuje Komitetowi
Obywatelskiemu „Solidarność”
w Zbąszynku i z godnością oraz należytym
szacunkiem odnosi się do wszystkich
działaczy, tych znanych i bezimiennych,
którzy w znaczący sposób przyczynili się
do zmian ustrojowych jak i odrodzenia
demokracji w Polsce i wspólnocie lokalnej.

WANDALE WOKÓŁ NAS

Czy na to nas stać?

Jarosław
Mikołajczyk

W ostatnim czasie na terenie naszej Gminy dochodzi do licznych aktów
wandalizmu. Wśród naszych mieszkańców są osoby, którym przeszkadzają
rosnące drzewa i krzewy. Zakompleksieni, bezmyślni, ludzie, próbujący
wyładować nadmiar energii na koszach do śmieci i nowych nasadzeniach
podnoszą koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy o ponad
100.000, zł rocznie – czy na to nas stać? Wielokrotnie na terenie naszego miasta i
gminy dochodziło do bezmyślnych aktów wandalizmu
Ostatni taki przypadek miał miejsce na ulicy PCK, gdzie wandale połamali
nowo nasadzone drzewka.
Kolejny przykład wandalizmu,
to kradzież krzewów z pasów zieleni przy ulicy
Wojska Polskiego i przy wjeździe
do Zbąszynka od strony Kosieczyna. Dużym
problemem jest również przestawianie
i przewracanie koszy na śmieci. W ubiegłym
roku na terenie miasta postawiono nowe,
betonowe kosze. Zastąpiły one
dotychczasowe metalowe, które po każdym
weekendzie można było znaleźć
przewrócone, a nawet postawione na środku
drogi czy chodnika. Chcąc temu zapobiec
Gmina zakupiła ciężkie betonowe kosze,
jednak nawet duży ciężar koszy nie odstrasza
wandali.
Apelujemy do wszystkich
mieszkańców, aby nie pozostawali bierni na
tego typu czyny. Nie możemy pozwolić
Złamane drzewko na to, aby wandale niszczyli coś co jest
przy ulicy PCK wspólnym dobrem mieszkańców gminy.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU
AKTUALIZACJI KODU PKD

Uwaga Przedsiębiorcy

Dorota
Podloch

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności
(PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(Dz. U. 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.).
Przeklasyfikowanie określenia podmiotu wykonywanej działalności
gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007
w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki krajowej REGON wiąże się z obowiązkiem dokonania zmiany w posiadanym wpisie
do działalności gospodarczej.
Od 1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dokonali wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej przed 1 stycznia 2008 r. i nie dokonywali po tej
dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie - zobowiązani są do końca 2009
r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004
na kody PKD 2007.
Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować
po 1 stycznia 2010 roku trudności przy załatwianiu spraw bankowych,
zawieraniu umów gospodarczych, a także uniemożliwić złożenie oferty
np. w przetargu itp.
Bezpłatnej zmiany wpisów można dokonać codziennie (od poniedziałku
do piątku) w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 1, w godzinach:
poniedziałki od 8-16; w pozostałe dni od 7.30 do15.30.

www.zbaszynek.pl

7

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2009 r.

Kalendarium Spotkań Przewodniczącego Rady
KWIECIEŃ 2009
07.04.2009 - Zbąszynek OKSiR- udział w spotkaniu w sprawie
XVIII Biegu Konstytucji 3 Maja
08.04.2009 - Zbąszynek- sala konferencyjna Urzędu
Miejskiego - spotkanie z drużyną siatkarzy Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku oraz jej trenerem Grzegorzem Kowalczykiem
w celu podziękowania za promocję Gminy poprzez wspaniałą
grę i wejście do finału Wojewódzkiego w rozgrywkach Drużyn
Klubowych,
09.04.2009 - Święto Stanu Kapłańskiego- przekazanie życzeń
Proboszczom naszej Gminy, godność kanonika otrzymali
w tym dniu Ks. Zdzisław Przybysz Dziekan Proboszcz Parafii
Kosieczyn oraz Ks. Jerzy Kordiak Proboszcz Parafii
Zbąszynek, którym przekazano wiązanki kwiatów,
15.04.2009 - Zbąszynek- udział w szkoleniu w sprawie
oświadczeń majątkowych oraz w temacie nowej ustawy
o pracownikach samorządowych,
16.04.2009 - Rogoziniec- spotkanie z Policją w Komendzie
Powiatowej Policji w Świebodzinie w trakcie ich
regulaminowego strzelania,
17.04.2009 - Rogoziniec- Technikum Leśne - udział w otwarciu
eliminacji wojewódzkiego ogólnopolskiego turnieju wiedzy
pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom",
18.04.2009 - Chlastawa - spotkanie organizacyjne Dyrektorów
Szkół Podstawowych w Zbąszynku i Schwarze Pumpe w celu
uzgodnień dotyczących współpracy,
- Chlastawa- spotkanie z wiceprezydentem Związku
Strzeleckiego Brandenburgu Engelhardem Judek w sprawie
obchodów 20-lecia tegoż związku
- Zbąszynek- udział w zebraniu sprawozdawczym delegatów
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
- Zbąszynek- Dom Kultury- udział w Balu Absolwentów
I Gimnazjum w Zbąszynku zorganizowanym z okazji 10-lecia
istnienia Gimnazjum,
21.04.2009 - Zbąszynek- Dom Kultury- spotkanie
z mieszkańcami naszej gminy,
22.04.2009 - Świebodzin- Komenda Powiatowa Policji – udział
w spotkaniu z Powiatowym Komendantem Policji, Sebastianem
Banaszakiem w sprawie sesji Rady,
23.04.2009- Zbąszynek- park przy Domu Kultury- spotkanie
integracyjne dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych,
27.04.2009 - Zbąszynek- Dom Kultury- udział w spotkaniu
dzieci z Niepublicznego Przedszkola ,, Pod Muchomorkiem"
w Zbąszynku w Spartakiadzie Zdrowia,
28.04.2009 - Biuro Rady – spotkanie z Panią Ewą Kubicką,
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. w sprawie
obchodów Jubileuszu 80–lecia Szkoły,
- Rogoziniec - udział w spotkaniu dotyczącym przygotowań
do Dożynek Rolniczych Gminy i Powiatu Świebodzińskiego,
które odbędą się w Rogozińcu w dniach 12-13 września br.
MAJ 2009
01.05.2009 - Zbąszynek - obiekty sportowe im. B. Niemca
- godz. 9.00 otwarcie XI turnieju tenisa ziemnego o puchar
Przewodniczącego Rady, zakończenie 19.30. ( I miejsce
Krzysztof Kucharski Nowy Tomyśl, II miejsce Dawid Furman,
III miejsce Henryk Zduński),
- Zbąszynek OKSiR- mecz piłki nożnej – TKKF ZbąszynekSamorządowcy, Radni,

Jan
Mazur

03.05.2009 - Zbąszynek- udział w obchodach Święta
Konstytucji 3 Maja – godz.11.00 Msza św. w intencji
za Ojczyznę , godz.12.30 XVII Bieg Konstytucji oraz Biegi dla
wszystkich grup wiekowych (obsługa biegów)
- Zbąszynek- Kościół Parafialny – udział w peregrynacji obrazu
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna- uroczystości
dekanalne
04-05.05.2009 - Bedum (Holandia) - udział w uroczystościach
dotyczących oddania hołdu poległym w czasie II wojny
światowej, udział w spotkaniu grup roboczych (Bedum- PeitzZbąszynek),
07.05.2009 - Dąbrówka Wlkp.- Szkoła Podstawowa- udział
z Burmistrzem w otwarciu programu Comenius- realizatorzyAnglicy, Francuzi, Niemcy oraz gospodarze . W godzinach
popołudniowych dalsza realizacja programu na strzelnicy
w Rogozińcu (obsługa turnieju strzeleckiego),
08.05.2009 - Biuro Rady- spotkanie z Franzem Manią,
Honorowym Obywatelem Gminy Zbąszynek w sprawie
lipcowego przyjazdu i realizacji programu ,,Wspomnienia
po latach"
10.05.2009 - Zbąszyń udział w uroczystościach dotyczących
poświęcenia pomnika Jana Pawła II
11.05.2009 - Zbąszynek spotkanie organizacyjne w sprawie
uroczystej sesji w dniu 3 czerwca z okazji 20-stej rocznicy
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu,
- Zbąszynek OKSiR- spotkanie organizacyjne w sprawie
meczu piłki nożnej- Finał Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim,
- spotkanie na terenie Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku z okazji Dnia Pracownika Komunalnego
z życzeniami od Rady i Burmistrza,
14.05.2009 - Biuro Rady – Konwent Rady, w tym podjęcie
decyzji o uroczystej sesji Rady z okazji 20–stej rocznicy
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu,
18.05.2009 - Dąbrówka Wlkp.- Szkoła Podstawowa - spotkanie
organizacyjne w sprawie obchodów 80-lecia Szkoły Polskiej,
22.05.2009 - Zbąszyń – udział w obchodach Jubileuszu
50-lecia Szkoły Muzycznej w Zbąszyniu
25.05.2009 - Rogoziniec – strzelnica- spotkanie dotyczące
realizacji programu Commenius
,,Uczenie się przez całe życie"- realizatorzy Szkoły z BedumHOLANDIA, Peitz- NIEMCY oraz gospodarz- Szkoła
Podstawowa w Kosieczynie,
26.05.2009 - Świebodzin- Starostwo Powiatowe - spotkanie
organizacyjne w sprawie spotkania Starosty, Wójtów,
B u r m i s t r z ó w, P r a c o w n i k ó w o b s ł u g i B i u r a R a d y,
Przewodniczących Rad pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu Świebodzińskiego,
27.05.2009 - Zbąszynek-Parafia- spotkanie z Ks. Kanonikiem
Jerzym Kordiakiem z okazji 25-lecia Święceń Kapłańskich oraz
w sprawie uroczystej sesji w dniu 3 czerwca,
- Chlastawa- Kościół p.w. NNMP- spotkanie z Przedstawicielem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki
suchych drzew na terenie byłego cmentarza
(udział wraz z inspektorem Urzędu d/s ochrony środowiska
i rolnictwa)
CZERWIEC 2009
03.06.2009- XXXV nadzwyczajna, uroczysta Sesja Rady

dokończenie na str. 9
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dokończenie ze str. 8
Miejskiej w Zbąszynku z okazji 20-tej rocznicy wolnych wyborów
do Sejmu i Senatu,
04.06.2009 - Zielona Góra- udział w obradach Sejmiku
Województwa Lubuskiego z okazji 20-stej rocznicy wolnych
wyborów do Sejmu i Senatu, gdzie Pan Tadeusz Sierżant
otrzymał tytuł ,, Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego",
08.06.2009 - Biuro Rady spotkanie z Panią Ewą Kubicką,
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej
w sprawie scenariusza obchodów 80-lecia Szkoły,
09.06.2009 - Rogoziniec - Technikum Leśne - udział w spotkaniu
z okazji Dnia Dziecka (udział dzieci z przedszkoli z gminy
Zbąszynek i Trzciela)
10.06.2009- Dąbrówka Wielkopolska- udział w obchodach
Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła
w Dąbrówce Wlkp.,
15.06.2009 - Rogoziniec – udział w V spotkaniu z uczniami Szkół
Podstawowych z Gminy Zbąszyń, Nądni i Nowej Wsi Zbąskiej,
- Biuro Rady- spotkanie z Panem Tadeuszem Radomem,
Prezesem Koła Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych
w sprawie porządku zebrania sprawozdawczo- wyborczego
tegoż koła,
17.06.2009- Dąbrówka Wielkopolska- udział w spotkaniu zespołu
organizacyjnego obchodów 80-lecia Szkoły Podstawowej,
18.06.2009 - Urząd Miejski - sala konferencyjna- spotkanie
z uczniami Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Dyrektorem oraz
Nauczycielami,
-Zbąszynek- Dom Kultury- udział w zebraniu sprawozdawczo
- wyborczym członków Koła Kombatantów RP, byłych więźniów
politycznych
- Dąbrówka Wlkp.- udział w spotkaniu organizowanym przez OSP
dot. współpracy z firmą Swedwood,
19.06.2009- Rogoziniec- organizacja spotkania
Przewodniczących Rad Powiatu Świebodzińskiego, udział:
Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie, Pracownicy obsługi Rad.
Tematem spotkania była aktualna sytuacja na rynku pracy
Powiatu Świebodzińskiego oraz inwestycje drogowe na terenie
Powiatu,
20.06.2009,21.06.2009- Zbąszynek - obiekty sportowe
im. Bogdana Niemca- udział w VII Międzynarodowym Turniej Piłki
Nożnej im. Andrzeja Łeszyka,
21.06.2009 - Rogoziniec- obsługa spotkania Koła Gospodyń
Wiejskich z Dąbrówki Wlkp.
22.06.2009 - Zbąszynek- udział w Komisji Rewizyjnej w części
dotyczącej wizytacji terenów oczyszczalni oraz podsumowania
półrocza,
24.06.2009 - Zbąszynek OKSiR- udział w wyjazdowym
posiedzeniu LZPN w Zielonej Górze, udział w uroczystościach dot.
meczu piłki nożnej o Puchar Polski na szczeblu Województwa
Lubuskiego pod patronatem Marszałka Województwa,
25.06.2009 – udział w sesji Rady Miejskiej, która na prośbę
Powiatowego Komendanta Policji odbyła się w siedzibie
Powiatowej Komendy Policji w Świebodzinie.
Ponadto w okresie od kwietnia do czerwca br. odbyły się 4 sesje
Rady, w tym jedna nadzwyczajna, z okazji 20-stej rocznicy wolnych
wyborów do Sejmu i Senatu. Podczas sesji podjęto łącznie
19 Uchwał oraz dwa Oświadczenia, z których treścią mogą się
Państwo zapoznać pod adresem: www.bip.zbaszynek.pl
w zakładce: Uchwały, deklaracje i oświadczenia Rady Miejskiej V kadencja Rady.

NOWE ZAKŁADY PRACY

w Gminie Zbąszynek

WEXPOOL Sp. z o.o.
Innowacyjny zakład zajmujący się sortowaniem
i przetwarzaniem odpadów na materiał nadający się
do dalszej produkcji oraz produkcją paliw alternatywnych.
Kontakt: ul. Poznańska 14A, Dąbrówka Wielkopolska,
66-210 Zbąszynek
telefon: (068) 38 40 168, (068) 38 40 082, fax. (068) 38 40 0 83
e-mail: info@wexpool.pl; strona internetowa:
www.wexpool.pl
Kierownik Zakładu - Andrzej Niemiec
Zakres funkcjonowania:
- sortowanie i przetwórstwo odpadów innych niż
niebezpieczne: odpady budowlane oraz odpady z rozbiórki
budynków, odpady przemysłowe i poprodukcyjne, odpady
komunalne, odpady z mechanicznej obróbki odpadów
wymienione w kodzie Eural pod 19.12.11,
- przetwórstwo odpadów o wysokiej wartości kalorycznej
na paliwo alternatywne,
- przetwórstwo odpadów zielonych oraz pochodzących
z terenów zieleni miejskiej na biopaliwa poprzez
kompostowanie,
- ważenie pojazdów (do 18,0 m dł./60 ton).
Zatrudnienie: W zakładzie zatrudnionych jest około 25 osób.

„SWEDWOOD POLAND" Sp. z o.o. Oddział 3D w Zbąszynku

Nowo powstający zakład realizowany pod nazwą Projekt 3D
przez firmę IKEA.
Kontakt: Chlastawa 17; 66-210 Zbąszynek;
telefon: (068) 34 78 300
Lider projektu - Christer Grahn
Zakres funkcjonowania:
- zakład wdrażania nowej technologii, produkcji
komponentów meblowych w technologii HDF
z równoczesnym nadawaniem kształtu,
- zakład nie będzie prowadził działalności typowo
produkcyjnej.
Planowany termin uruchomienia zakładu:
wrzesień/październik 2009r.
Zatrudnienie: w zakładzie zatrudnionych będzie 25-30 osób,
w większości przeniesionych z innych działów firmy
Swedwood.

Agata Jenczak
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Inwestycje drogowe
Stanisław
Jakimczuk
Zakończone roboty na ulicach Krakowskiej i
Wrocławskiej
W kwietniu br. zakończono inwestycje drogowe na ulicach
Krakowskiej i Wrocławskiej w Zbąszynku. Ze względu
na
rodzaj zabudowy, położenie i funkcję wykonano
je w układzie ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki
betonowej.

Spacerując dzisiaj tymi ulicami widzimy, że zadania
te były konieczne. Z inwestycji
skorzystali wszyscy
mieszkańcy, nie tylko tam zamieszkali. Miasto zyskało
na wyglądzie, a mieszkańcom Zbąszynka mieszka się przy
tych ulicach wygodniej i bezpieczniej.
Modernizacja placu przed Szkołą Podstawową
w Dąbrówce Wlkp.
W czerwcu br. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.
obchodziła jubileusz 80-lecia. Z tej okazji przebudowano
i ułożono nawierzchnię placu i chodnika przed budynkiem
szkoły. Prace wykonała firma TRECHUB Wojciecha
Bucherta ze Zbąszynka. Zakres prac obejmował rozebranie
starej nawierzchni z płyt betonowych, a w jej miejsce ułożenie
kostki betonowej. Od strony ulicy Piastowskiej ustawiono
nowy krawężnik betonowy. Plan zagospodarowania
modernizowanego placu był uzgodniony z dyrekcją szkoły
w Dąbrówce Wlkp., a pomysł zainicjowali rodzice dzieci

ul.Krakowska po zakończeniu budowy
Wykonawcą robót na ulicy Krakowskiej była firma tj.
BAR-BET Andrzej Barski z Chobienic, a ulicy Wrocławskiej
firma TRECHUB Wojciecha Bucherta ze Zbąszynka. Koszty

Plac przed szkołą po remoncie

ul.Wrocławska po zakończeniu budowy
wykonanych robót i nadzoru inwestorskiego wyniosły :
- ul. Krakowska – 125 tys. zł
- ul. Wrocławska – 102 tys. zł

uczęszczających do szkoły. Całkowity koszt robót wyniósł
48 000 złotych.
Przebudowa placu i chodnika przed szkołą znacznie
poprawiła estetykę tego miejsca i wpłynęła również na lepsze
zagospodarowanie terenu przed szkołą.Pomysł przebudowy
placu znalazł pełne poparcie Burmistrza Zbąszynka, który
zawsze wspierał wszelkie inicjatywy społeczne zmierzające
do poprawy bezpieczeństwa, ładu
i estetyki.
Remont odcinka ulicy Wojska Polskiego w Zbąszynku
Ulica Wojska Polskiego w Zbąszynku jest ulicą zaliczoną
do kategorii dróg powiatowych. W porozumieniu ze Starostą
Świebodzińskim władze samorządowe Zbąszynka
postanowiły przeprowadzić remont generalny ulicy
na odcinku od ulicy Krótkiej do Placu Dworcowego o długości
414 m. Miniona zima doprowadziła do poważnego
zniszczenia nawierzchni. Już wczesną wiosną
dokończenie na str. 11
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Inwestycje drogowe
przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni polegający
na uzupełnieniu jej ubytków. Remont wykonano w możliwie
szybkim terminie jak na taką porę roku. Zakończono już
prace modernizacyjne, polegające na ułożeniu nowej
nawierzchni - nakładki z masy bitumicznej. Wykonano
również nowe przejście dla pieszych w okolicach
skrzyżowania z ulicą Klubową oraz wstawiono barierki
– słupki na skrzyżowaniach, które
są elementami
poprawiającymi bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Wykonując nową nawierzchnię, pozostawiono przy
krawężnikach cieki do odprowadzania wód opadowych.
Na przejściach dla pieszych zostaną zamontowane kryte cieki
wodne. Ich montaż umożliwi sprawne przemieszczanie się
osobom na wózkach inwalidzkich i wózków dla dzieci.
Wymieniono również oznakowanie pionowe. Inwestycja jest
prowadzona przy dofinansowaniu Starosty Świebodzińskiego,
który zobowiązał się do pokrycia 50% kosztów realizowanego
zadania.

ul.Topolowa w trakcie remontu
stadionie również dla autobusów. Skrzyżowanie ul. Sportowej
z ul. Długą będzie wykonane jako skrzyżowanie wyniesione,
spowalniające ruch samochodów. Zostanie wykonana nowa
nawierzchnia ulic z masy bitumicznej, a chodników z kostki
betonowej. Na ulicy Topolowej zostaną wykonane dwa miejsca
ograniczające prędkość tzw. zwalniacze. Ogółem długość
zmodernizowanych ulic wyniesie 0,84 km.

ul.Wojska Polskiego po remoncie
Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta wpłynie na ogólną
poprawę wizerunku miasta. Przy ulicy w miejscu pasów zieleni
nasadzone zostały kwiaty i krzewy ozdobne. Wygląd całości
powinien spełnić oczekiwania mieszkańców, przy założeniu,
że wszyscy będziemy jednakowo dbać o porządek.
Przebudowa ulic Topolowa i Sportowa w Zbąszynku
Dobiegają końca prace związane z przebudową ulic
Topolowej i Sportowej w Zbąszynku. Wykonawcami robót są:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych z Nowego
Tomyśla i Keno-Eko J.Ciszewski J.Pękala ze Zbąszynia.
Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca br. Zadanie
jest finansowane w 50 % z budżetu Gminy Zbąszynek i w 50%
ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na lata 2008-2011, pochodzących z budżetu
państwa. Modernizacja ulic spowoduje w szczególności
zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
skorygowane zostaną promienie skrętów na skrzyżowaniach,
zostaną wyznaczone miejsca dla pieszych, powstaną nowe
miejsca parkingowe dla samochodów osobowych a przy

www.zbaszynek.pl

Nowe parkingi przy ul.Topolowej
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Jubileusz 80-lecia Szkoły Polskiej
W dniu 10 czerwca 2009 roku odbyły się uroczystości
upamiętniające 80. rocznicę powstania Szkoły Polskiej
w Dąbrówce Wielkopolskiej. Przygotowania do uroczystości
trwały od dawna. Zarówno placówka, jak i teren wokół niej zostały

Agata
Jenczak

Szkoły Podstawowej, gdzie nastąpiło wprowadzenie sztandaru.
Gości powitał prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur. Na początku Dyrektor Szkoły Podstawowej
Ewa Kubicka wygłosiła referat, w którym przypomniała historię
szkoły oraz jej absolwentów. Następnie Przewodniczący
Sejmiku Lubuskiego K. Szymański dokonał uroczystego
odznaczenia sztandaru szkoły. Kolejnym punktem uroczystości
były życzenia oraz upominki składane na ręce Dyrektor Ewy
Kubickiej m.in. przez: Marszałka Lubuskiego M. Jabłońskiego,
Lubuskiego Kuratora Oświaty R. Sondeja, radnego sejmiku
woj. lubuskiego E. Fedko, senatora Z. Piwońskiego, pułkownika
WP M. Kupca, przewodniczącego Rodziny Rodła T. Szczerbaka,
przewodniczącego Rady Powiatu B. Motowidełko, Burmistrza
Zbąszynka W. Czyczerskiego, sołtysa P. Kociołka, jak również
księży, dyrektorów szkół, Radę Rodziców, przedstawicieli
organizacji społecznych. Po przemówieniach i życzeniach

Odznaczenie sztandaru Szkoły
odremontowane. Z tej okazji została również wydana pocztówka
ilustrująca dawne budynki szkoły. W latach 1929-1939 Szkoła
Polska mieściła się w domach: Wiktora Błocha, Feliksa Kostyry,
Józefa Wieczorka, natomiast w domu Wincentego Gołka
znajdowała się ochronka. Z okazji 80. rocznicy istnienia Szkoły
Polskiej na budynkach tych zostały umieszczone nowe
pamiątkowe tablice. Obchody rocznicowe rozpoczęły się
od uroczystej Mszy Św. celebrowanej przez Księdza Biskupa
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Stefana Regmunta.
Po zakończonej Mszy wszyscy zaproszeni goście, pracownicy
i dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz, absolwenci, zespoły
artystyczne oraz mieszkańcy Dąbrówki Wlkp. przeszli na teren

Uczestnicy uroczystości 80-lecia
nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie z klasy
V i VI zaprezentowali inscenizację patriotyczną, gościnnie
wystąpiła również „Orkiestra Szałamaje" ze Zbąszynia pod
kierownictwem A. Rybickiej. Po oficjalnej części uroczystości
goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, natomiast
po południu rozpoczął się festyn w parku, podczas którego
odbyły się zawody sportowe i występy zespołów
m.in..: Dziecięcego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im.
Tomka Spychały, Kapeli Koźlarskiej, „Dąbrowszczanki", „AiM"
oraz „Duże dziewczyny". Uroczysty dzień jubileuszu szkoły
zakończył się wieczorną zabawą taneczną.
Z okazji 80. rocznicy została wydana książka Katarzyny
Trochanowskiej pod tytułem „Szkoła Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp. W książce znalazły się informacje dotyczące historii szkoły
oraz jej obecnej działalności, wspomnienia nauczycieli i uczniów,
jak również rys historyczny Dąbrówki Wlkp. Książkę można
nabyć w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.

Dyrektor Szkoły - Ewa Kubicka
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ZASADY PRZYZNAWANIA

Stypendium szkolnego

Barbara
Stasik

Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów reguluje ustawa z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XXV/8/2005
z dnia 17 marca 2005r. z późn. zm.
Komu przysługuje pomoc
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym
przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Pomocą objęto również wychowanków publicznych
i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki - do ukończenia realizacji obowiązku nauki
(18 lat)
Z pomocy skorzystać również mogą uczniowie szkół
niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki (18 lat) oraz słuchaczy niepublicznych kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.
Wszyscy wyżej wymienieni muszą zamieszkiwać
na terenie Gminy Zbąszynek.
Warunki uzyskania pomocy
Pomoc przyznawana będzie uczniom, słuchaczom,
wychowankom znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także, kiedy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe. Wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której

mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 173, poz. 2703), tj. 316 zł netto na osobę w rodzinie
(obecnie 351zł).
Stypendium nie przysługuje w przypadku, kiedy uczeń
otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych.
Formy pomocy
Pomoc udzielana może być w formie:
1. stypendiów szkolnych,
2. zasiłków szkolnych.
Stypendia szkolne udzielane mogą być w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania , a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą.
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych
w formach książkowych i multimedialnych, przyborów szkolnych,
stroju sportowego ( nie więcej niż jeden komplet na semestr, itp.)
- częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (tylko
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych).
Kto może występować z wnioskiem o przyznanie świadczeń
- rodzice lub pełnoletni uczniowie po zasięgnięciu opinii
odpowiedniego dyrektora szkoły,
- dyrektor szkoły,
Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.
Kiedy składać wniosek
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się
do dnia 15 września danego roku szkolnego.
Gdzie można pobrać wniosek
W Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Zbąszynku,
na stronie internetowej www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
- druki do pobrania.
Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku.

Pilnujmy naszych dokumentów!
Rozpoczęły się wakacje, sezon urlopowy - jednym zdaniem
- okres wzmożonych wyjazdów i dalekich podróży.
Mając na uwadze narastający problem utraty dokumentów
przez naszych mieszkańców i coraz częściej występujące
zjawiska „kradzieży tożsamości" informujemy w skrócie
co robić w sytuacji utraty dowodu osobistego.
Znowelizowana ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 993 z późn. zmianami) mówi, że osoba, która utraciła
dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o
tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce
pobytu polską placówkę konsularną.
Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu, ważne
do czasu wydania nowego dokumentu, po czym powiadamiają
o tym fakcie wystawcę dowodu w celu jego unieważnienia.
Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia
o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę

Barbara
Niemiec - Kromska

trzecią znalezionego dokumentu.
Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić
niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu.
Jeśli jesteś osobą, która znalazła dowód osobisty innej osoby,
niezwłocznie zwróć go jego posiadaczowi lub przekaż ten
dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu
organowi administracji publicznej. Organy te przekażą
znaleziony dowód jego wystawcy w celu unieważnienia.
Jeżeli zaś znalazłeś/aś własny dowód osobisty, zgłoszony jako
utracony niezwłocznie zwróć go organowi, który wydał ten
dokument.
Pamiętaj!
Każdego dnia przestępcy podejmują wiele prób posłużenia
się cudzym dokumentem, np. w celu podjęcia pieniędzy z
naszych kont bankowych lub wyłudzania kredytów.

www.zbaszynek.pl
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Oświata w liczbach

Barbara
Stasik

Szkoły w Gminie Zbąszynek – statystyka na rok szkolny 2009/2010
Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Szkoła Podstawowa
Zbąszynek

344

Szkoła Podstawowa
Dąbrówka Wlkp.
Szkoła Podstawowa
Kosieczyn

Szkoła

Gimnazjum
Zbąszynek

Razem

ETATY
Nauczyciele

Administracja

Obsługa

15

23,94

1,5

4

99

6

10,84

1

2,5

90

6

9,85

1

2,5

276

12

23,82

1,5

4

809

39

68,45

5
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Ilość dzieci i oddziałów na przestrzeni lat 2007 – 2013 w Gminie Zbąszynek
Szkoła

Ilość dzieci
2007/2008

Ilość dzieci
2008/2009

Ilość dzieci
2009/2010

Ilość dzieci
2010/2011

Ilość dzieci
2011/2012

Ilość dzieci
2012/2013

Szkoła Podstawowa
Zbąszynek

341

337

344

310

310

297

Szkoła Podstawowa
Dąbrówka Wlkp.

103

101

99

100

93

93

Szkoła Podstawowa
Kosieczyn

93

92

90

88

84

90

Gimnazjum
Zbąszynek

338

307

276

267

246

257

Razem

875

837

809

765

733

737

Uczniowie klas pierwszych na przestrzeni lat 2007 - 2013 w Gminie Zbąszynek.
Szkoła

Liczba uczniów klas pierwszych w roku szkolnym
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Szkoła Podstawowa
Zbąszynek

55

56

63

43

54

41

Szkoła Podstawowa
Kosieczyn

13

13

11

20

10

18

Szkoła Podstawowa
Dąbrówka Wlkp.

13

19

15

14

13

13

Razem

81

88

89

77

77

72
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Wydarzenia kulturalne
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
W dniu 28.03.2009 r. w Domu Kultury „Kolejarza"
w Zbąszynku odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski
– Zbąszynek 2009. Organizatorem konkursu był Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Był to drugi etap
eliminacji.
W konkursie wzięło udział 20 uczniów, którzy
reprezentowali Szkołę Podstawową w Zbąszynku i Kosieczynie.
Uczniowie występowali w I i II kategorii wiekowej. Komisja
oceniła wszystkich uczestników i przyznała 6 miejsc, które
kwalifikowały do udziału w powiatowych eliminacjach. Wszyscy
recytatorzy otrzymali nagrody i dyplomy.
Najlepsi uczestnicy to: Zuzanna Trypucka, Jagoda Wróbel,
Milena Ratajczak, Tomasz Brzeziński, Dominika Hoffman,
Wiktoria Płachta, Patrycja Grina.
Powiatowe przesłuchanie recytatorów odbyło się
04.04.2009 r. w Świebodzinie, tam nasze dwie uczennice
Zuzanna Trypucka i Wiktoria Płachta zakwalifikowały się

Lidia
Hudak
do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Gratulujemy!
„MAJÓWKA 2009"
W dniach 1-3 maja 2009 r. w parku przy Domu Kultury odbył
się festyn rodzinny. Mogliśmy podziwiać rodzimych artystów,
występy dzieci z Przedszkola „Pod Muchomorkiem", solistów
ze „Studia Piosenki" Michała Łysiaka działającego przy Domu
Kultury, grup tanecznych „Flow" prowadzonych przez Natalię
Jarczyńską. Ponadto widzów, szczególnie dzieci zabawiał
„Iluzjonista" Robert Szablewski z Radomia. Wieczorem odbyła
się zabawa taneczna z zespołem „Duet". Pogoda i humor
dopisywały.
KONCERT ZESPOŁU „NADMIAR"
W dniu 06.06.2009 r. odbył się koncert dla młodych
słuchaczy. Przy kapryśnej pogodzie, w parku przy Domu Kultury
młodzież mogła wysłuchać koncertu znanej grupy bluesowo
– rockowej „Nadmiar" z Piły. Organizatorem imprez kulturalnych
był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.

HISTORIA BUDOWY „ORLIKA" W ZBĄSZYNKU

„Moje boisko – Orlik 2012" – Zbąszynek
W dniu 29 sierpnia 2008 r. – Gmina Zbąszynek deklaruje
chęć udziału w programie „Moje Boisko – Orlik 2012" w 2009 r.
oraz wniesienie niezbędnego wkładu finansowego na realizację
inwestycji. Lokalizacja kompleksu: Ośrodek SportowoRekreacyjny im. Bogdana Niemca w Zbąszynku przy
ul. Sportowej 2.

Marcin
Minta

18 lutego 2009 r. – Warszawa Oficjalne otwarcie programu „Moje
Boisko – Orlik 2012". Podczas forum zostają przedstawione
założenia programowe na rok 2009.
25 marca 2009 r. – ogłoszenie o przetargu na budowę
kompleksu sportowego w Zbąszynku w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012".
20 kwietnia 2009 r. – mija termin składania ofert na budowę
kompleksu. Złożono 9 ofert.
18 maja 2009 r. – początek realizacji zadania, wykonawcą
zostaje konsorcjum: PPUH ALFA WIL Sp. z o.o. Al. Wojska
Polskiego 126A,68-205 – Żary oraz ARIM Sp. z o.o., ul. K. Miarki
33, 58-500 Jelenia Góra
Kryterium: Najniższa oferta: 750 223,88 zł. W ramach
umowy wykonawca ma za zadanie wykonać:
Ogólnodostępny, wielofunkcyjny kompleks sportowy:
boisko piłkarskie 30m x 62 m, boisko wielofunkcyjne 19m x 32m

Przygotowany plac pod budowę „ORLIKA”
17 listopada 2008 r. – zostaje zawarta umowa w celu
opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej
na budowę kompleksu sportowego w Zbąszynku.
21 grudnia 2008 r. – Biuro Projektowe przekazuje gotowe
opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej Gminie
Zbąszynek.
9 lutego 2009 r. – zostaje podjęta Uchwała
nr XXXII/301/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom
samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach
Programu PN. „Moje Boisko – Orlik 2012". W wykazie 20 Gmin,
którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej
znajduje się Gmina Zbąszynek.
11 lutego 2009 r. – Gmina uzyskuje pozwolenie na budowę
na realizację zadania „Moje Boisko – Orlik 2012".

Postęp robót budowlanych
(koszykówka, siatkówka)
Komfort eksploatacji: oświetlenie, ogrodzenie, piłkochwyty
Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie 3 miesięcy
od dnia przekazania placu budowy, tj. od dnia 18 maja 2009
roku. W chwili obecnej (stan na 30 czerwca) prace przebiegają
zgodnie z założonym harmonogramem.

www.zbaszynek.pl
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Sport Telegram

Marcin
Minta

Drugi kwartał bieżącego roku obfitował w szereg imprez
sportowych, które były rozgrywane na terenie Ośrodka Sportowo
-Rekreacyjnego im. Bogdana Niemca w Zbąszynku.

Pierwszego maja odbył się XI Turniej tenisa ziemnego
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynek. Zwyciężył
Krzysztof Kucharski przed Dawidem Furmanem
i Henrykiem Zduńskim. W turnieju wystartowało 16 uczestników.

Drugiego maja odbył się turniej piłki nożnej plażowej
szkół podstawowych o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Junior" Zbąszynek. Łącznie wystartowało
45 uczestników, którzy stworzyli 11 zespołów.
I miejsce: Włochy - Bartosz Zaremba, Piotr Bimek, Kamil
Jóźwiak, Eryk Ksej, Wojciech Biesiadka.
II miejsce: Rosja - Kamil Kowalczyk, Krystian Niewola,
Maciej Jóźwiak
III miejsce: Czechy - Sebastian Gość, Marcel
Paszkiewicz, Mateusz Siegieda, Marcel Zaleski, Adam Rutkowski.

Również 1 maja odbył się turniej siatkówki plażowej
o Puchar Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem" w Zbąszynku, w którym udział wzięło
13 dwuosobowych ekip. Najlepsza okazała się para Miłosz
Olejniczak i Mariusz Szulikowski pokonując w finale parę Piotra
Borkowskiego i Piotra Haładusa. Trzecie miejsce było dziełem pary
Bartosz Nowak i Marcin Szczechowicz.

Pierwszy dzień maja zakończył się towarzyskim meczem
piłki nożnej, w którym Samorządowcy zmierzyli się z Oldbojami.
Zwyciężyli Oldboje, choć w tym przypadku najważniejsza była dobra
zabawa.

Tradycyjnie 3 maja odbył się Bieg Konstytucji, w tym roku już po raz
XVII. Na starcie wszystkich biegów stanęło 471 uczestników.
Komplet wyników oraz galerię zdjęć można znaleźć na oficjalnej
stronie www.zbaszynek.pl w aktualnościach sportowych.

dokończenie na str. 17
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Sport Telegram
W dniach 20-21 czerwca odbył się VII Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej im. Andrzeja Łeszyka. W sobotę rywalizował rocznik 1998
(wystartowało 12 zespołów) i najlepszy okazał się zespół SCC
Berlin. W niedzielę do rywalizacji stanęło 7 zespołów
i zwyciężył Uczniowski Klub Sportowy „Junior" ze Zbąszynka.
Impreza, która zyskuje z roku na rok coraz większy prestiż gromadzi
na boiskach drużyny młodzieżowe z całej Polski oraz spoza jej
granic. Już tradycyjnie gościliśmy zespół z partnerskiej gminy
Bedum, a po raz pierwszy drużynę z zaprzyjaźnionej gminy
Lubraniec. Mieliśmy również okazję gościć zespół SCC Berlin, który
okazał się najlepszą drużyną w roczniku 1998. Warto również
dodać, iż po raz pierwszy turniej rozgrywano na obiektach
sportowych w Zbąszynku i Dąbrówce Wlkp. Także po raz pierwszy
turniej rozgrywany był dla dwóch roczników. Organizatorzy: UKS
„Junior" Zbąszynek oraz OKSiR Zbąszynek zapraszają na kolejną
edycję w czerwcu 2010 roku. W tym miejscu należy wspomnieć,
iż w przyszłym roku UKS „Junior" Zbąszynek obchodzić będzie
10-lecie istnienia.
Po zakończeniu Biegu odbył się Otwarty Turniej Piłki Nożnej
Plażowej, w którym wystartowało 15 drużyn, łącznie
70 uczestników.
I miejsce: XXX - Paweł Kamyszek, Damian Budnik,
Szymon Spychała, Grzegorz Pijanowski
II miejsce: UKS - Szymon Cymerys, Jakub Marciniak,
Piotr Junik, Damian Szczepaniak, Michał Matysik.
III miejsce: Miejscowi - Robert Mencel, Paweł Antczak,
Michał Gurdak, Łukasz Miszta, Michał Kaczmarek.

Największym sportowym wydarzeniem w gminie
Zbąszynek był Finał Piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu
województwa lubuskiego pod Patronatem Marszałka Województwa
Lubuskiego. Takich tłumów na miejscowym stadionie nie pamiętają
najstarsi kibice. Według wstępnych wyliczeń 24 czerwca
na stadionie mogło być nawet około 1000 widzów. Organizatorzy:
OKSiR Zbąszynek, MKS „Syrena" Zbąszynek oraz LZPN w Zielonej
Górze zadbali by był to finał, którego długo nie zapomnimy. Był
przedmecz finalistów, występy grupy tanecznej „Iskierki"
z Rakoniewic oraz Orkiestry Dętej z Grodziska Wlkp. Rundę wokół
boiska wykonał Klub Motocyklowy „Łabędź" ze Zbąszynia. Oficjalna
ceremonia rozpoczęła się od wprowadzenia Polskiej Flagi, przez
dziewczęta z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im. Tomka
Spychały z Dąbrówki Wlkp. Orkiestra Dęta zagrała Hymn
Narodowy, a młodzi piłkarze z miast finalistów wyprowadzili zespoły
W dniach 29-30 maja odbył się również XIII Memoriał
La im. Bogdana Niemca. W pierwszym dniu rywalizowały szkoły
podstawowe i gimnazja, natomiast w sobotę weterani –
przyjaciele Bogdana Niemca. Galerię zdjęć wraz z komunikatem
z zawodów można znaleźć w aktualnościach sportowych na
stronie Zbąszynka.

na środek boiska, gdzie przedstawiciele gminy Zbąszynek – Jan
Makarewicz – Zastępca Burmistrza, powiatu - Tadeusz Wróbel –
Radny Powiatu Świebodzińskiego oraz województwa - Stanisław
Domaszewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu w
Urzędzie Marszałkowskim rozpoczęli symbolicznie mecz. Sam
mecz był równie wspaniałym widowiskiem – 2:2 w regulaminowym
czasie gry. W dogrywce lepsza okazała się Pogoń Świebodzin, która
ostatecznie zwyciężyła w stosunku 4:3. Organizatorzy zebrali wiele
ciepłych słów i udowodnili, iż w małych miasteczkach imprezy takiej
rangi mają sens.

www.zbaszynek.pl
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BAZA GASTRONOMICZNA I NOCLEGOWA
BAZA GASTRONOMICZNA
Bar "Pod Semaforem"
ul. Kolejowa 4 (przy ZST)
Zbąszynek
tel. 068/ 34 78 523
Śniadania, obiady, kolacje,
przyjęcia okolicznościowe (120
miejsc).
Mała Gastronomia "Taborecik"
ul. Klubowa
Zbąszynek
tel. 068/ 38 49 901
Pizzeria "Pepino"
ul. Rynek
Zbąszynek
tel. 889 889 677
Pizzeria "Colosseum"
ul. Sportowa
Zbąszynek
tel. 068/ 38 65 505
Restauracja "Lech"
ul. Targowa (przy Biedronce)
Zbąszynek
tel. 068/ 38 49 645
Bar przy Stacji Paliw "Artix"
Chlastawa 36
tel. 068/ 34 78 003
CZYNNE 24h

Drink bar "Bodo"
ul. Wojska Polskiego 18 (budynek
Domu Kultury)
Zbąszynek
tel. 068/ 384 92 08
BAZA NOCLEGOWA
Villa Cztery Pory Roku
Chlastawa 33
66-210 Zbąszynek
tel. 068/ 38 49 516
Usługi hotelarskie świadczone
całorocznie. Villa dysponuje 10
pokojami (25 miejsc noclegowych).
Gospodarstwo agroturystyczne
„Agroturystyka w lesie"
Elżbieta Skrzetuska
Depot (ok. 8 km od Zbąszynka)
66-210 Zbąszynek
tel. 068/ 38 40 308
Gospodarstwo oferuje trzy pokoje
+ łazienka + jadalnia - wyłącznie
do dyspozycji gości, osobne
wejście.
Gospodarstwo agroturystyczne
Maria Page, Chlastawa 29
66-210 Zbąszynek
Tel. 068/ 34 79 498
Sezonowe świadczenie usług
hotelarskich. Gospodarstwo
oferuje 6 miejsc noclegowych, izbę
góralską na 25 miejsc, kuchnię i
zaplecze sanitarne.

Villa Cztery Pory Roku
Chlastawa 33
tel. 068/ 38 49 516

748 kilometrów w 6 dni z Bedum (Holandia)
przez Peitz (Niemcy) do Rogozinca

Noclegi „Pod Semaforem"
(budynek Zespołu Szkół
Technicznych)
ul. Kolejowa 4
66-210 Zbąszynek
tel. 068/ 38 49 395
35 miejsc noclegowych. Do
dyspozycji pokoje 1, 2 i 3
osobowe, w tym pokoje z
łazienkami oraz sala konferencyjna
na 20 miejsc.
Położenie w bezpośrednim
sąsiedztwie dworca kolejowego.
Domek do wynajęcia
nad jeziorem Błędno
Teresa, Rajmund Bok
ul. Wolsztyńska 10
66-210 Zbąszynek
Tel. 68/ 38 49 910
E-mail: fenix@life.pl
Właściciele oferują 6 miejsc
noclegowych – 3 pokoje z
łazienką, pokojem dziennym i
aneksem kuchennym. Domek
położony jest 30 m od brzegu,
taras 20 m2 z widokiem na jezioro.
Idealne miejsce dla wędkarzy.

TELEFONY ALARMOWE:
POLICJA: 997
STRAŻ POŻARNA: 998
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
POGOTOWIE GAZOWE: 992
POGOTOWIE ENERG.: 991
NUMER ALARMOWY: 112
(z telefonu komórkowego i
stacjonarnego)

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE
NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK
Czerwony (PTTK ZG – 3007)
Bytom Odrzański – Miedzichowo – 188,5 km
Trasa szlaku w Gminie Zbąszynek: z kierunku Nowa Wieś
Zbąska – Kosieczyn – Chlastawa – Dąbrówka Wlkp.
(granica gminy) – dalej na Strzyżewo

W poniedziałek 7 września 2009 wyrusza rowerami siedem osób
z Holandii do Polski. Postawili sobie za cel pokonanie tej trasy
w 6 dni. W sobotę 12 września po południu mają nadzieję przybyć

Żółty (PTTK 3029y)
Zbąszynek PKP – Babimost PKP – 15 km
Trasa szlaku w Gminie Zbąszynek: Zbąszynek PKP –
wiadukt kolejowy – kierunek Nowy Gościniec – Rezerwat
Przyrody „Kręcki Łęg" – Kręcko – Kręcka Winnica (granica
gminy) – Podmokle Małe – Rezerwat Przyrody „Laski”

do Rogozińca gdzie w tym czasie odbywać się będą dożynki gminne .
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XVII DĄBROWIECKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE

„U Progu Lata”

Agata
Jenczak

Zespół śpiewaczy „Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wlkp.

W dniach 13-14 czerwca 2009 roku odbyły się XVII
Dąbrowieckie Spotkania Folklorystyczne „U Progu
Lata". Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Zastępca
Burmistrza Jan Makarewicz. Podczas trwającego dwa
dni festiwalu można było usłyszeć i zobaczyć różne
zespoły folklorystyczne, m.in.: Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca im. T. Spychały, Zespół Śpiewaczy
„Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wlkp., Kapelę Koźlarską
z Dąbrówki Wlkp., Zespół Tańca Ludowego „Rodlanie" z
Zakrzewa, Zespół Tańca Ludowego „Obrzanie" ze
Skwierzyny, Zespół „Duże Dziewczyny" z Rogozińca.
Ponadto na scenie można było zobaczyć pokaz
iluzjonisty, występy kabaretów: „Subito" z Babimostu i
„Dąbrowieckie Klakoty". Podczas Spotkań
Folklorystycznych przeprowadzono wiele konkursów,
m.in. konkurs gwary ludowej dla mieszkańców wsi oraz
konkurs potraw regionalnych, w którym uczestniczyło
sześć Kół Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie
imprezy wystąpiła orkiestra „Szli do wsi" z Dąbrówki
Wlkp.

GMINA ZBĄSZYNEK

Agata
Jenczak

Zabytki, które warto zobaczyć
Kościół p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie z
XIV w. – jeden z najstarszych kościołów drewnianych w
Polsce. Podczas powadzonych badań
dendrochronologicznych odkryto, że najstarsza belka w nawie
kościoła pochodzi z 1345 roku. Świątynia jest wykonana z
drewna sosnowego (sosna pospolita), a nawa główna i
prezbiterium pochodzą z lat 1388/1389. Wieża została
odbudowana w 1431 r. W kościele znajdują się również freski,
które są rzadkim, cennym dokumentem kultury materialnej i
duchowej XV-wiecznej wsi pogranicza.

Drewniany kościół z bogatą polichromią wnętrz
w Chlastawie z 1637 roku oraz brama – dzwonnica.
Całość wraz z dawnym cmentarzem tworzy bardzo
malowniczy zespół sakralny o wyjątkowych walorach
historycznych i poznawczych. Kościół wraz z bramądzwonnicą wpisany jest do rejestru zabytków województwa
lubuskiego i z mocy prawa podlega ścisłej ochronie
konserwatorskiej.
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Zabytki, które warto zobaczyć
Neorenesansowy Pałac hrabiów Schwarzenau i park
krajobrazowy w zespole pałacowym z II połowy XIX w. w
Dąbrówce Wlkp. Pałac zaprojektował wybitny przedstawiciel
neoklasycyzmu niemieckiego z połowy XIX wieku – Friedrich
August Stűler. Pałac mieści się w centrum wsi, przy stawie. Po
przeprowadzonej parcelacji majątku na początku lat 30-tych XX
wieku pałac pełnił m.in. funkcję schroniska młodzieżowego, a
także niemieckiej szkoły. Dzisiaj budowla pełni funkcję
użyteczności publicznej.

Lokomotywa - symbol kolejarskiej historii Zbąszynka znajdująca się w centrum miasta.

foto: S.Kaczmarek

M u r o w a n y d w ó r z X V I I I w. i p a ł a c z X I X w.
w Kosieczynie.

Rezerwat przyrody „Kręcki Łęg" – znajdujący się w
południowo-zachodniej części gminy wzdłuż rzeki Obry Leniwej.
Na szczególną uwagę zasługują rzadkie i chronione gatunki
roślin rezerwatu oraz wyjątkowa różnorodność ptaków, których
jest 48 gatunków, w tym chronione i bardzo rzadko występujące
zarówno w Europie, jak i w Polsce dzięcioł średni i orlik krzykliwy.

Neogotycki
kościół w Kręcku z
1880 r. oraz
znajdujący się na
terenie kościoła
p o m n i k
z
piaskowca z 1926 r.
poświęcony
mieszkańcom
Kręcka poległym
podczas I wojny
światowej.

Dawne budynki koszarowe z przełomu XIX i XX w. w
Rogozińcu - obecnie Zespół Szkół Leśnych, gdzie działa jedno
z niewielu w kraju Koło Sokolników szkolące ptaki m.in. do
łowów i Koło Sygnalistów oraz kościół ewangelicki z 1832 roku.
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