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pochodzić będzie ze środków Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Projekt realizowany będzie
w partnerstwie z Powiatem Świebodzińskim.
Realizacja projektu pn. „Budowa
Północnej Obwodnicy Zbąszynka-Etap I"
bez wątpienia przyczyni się do poprawy

Schemat przebiegu północnej
Zbąszynek
obwodnicy
Zbąszynka

powiatową Dąbrówka Wlkp.Zbąszynek (na wysokości Bronikowa)
do włączenia w istniejący układ
drogowy ulicy PCK w Zbąszynku. W
ramach projektu powstanie również
ścieżka rowerowa o długości 1735 m
oraz parking przy cmentarzu
o powierzchni 1985 m2. Realizacja
projektu rozpocznie się w III kwartale
2009 r. i potrwa do połowy 2011 r.
Wartość projektu wynosi 10 573
918,12 zł z czego 3 857 535,22 zł

stanu infrastruktury drogowej Gminy
Zbąszynek oraz
podniesienia
konkurencyjności gminy i całego regionu.
Inwestycja pozwoli na zmniejszenie ruchu
samochodów ciężarowych w mieście,
skrócenie czasu przejazdu zarówno
w transporcie towarowym jak i osobowym,
pozytywnie wpłynie też na stan środowiska
przyrodniczego oraz zwiększenie
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.
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ZAPRASZAMY

Dożynki w Rogozińcu
W dniach 12-13 września br.
sołectwo Rogoziniec było dożynkową
stolicą Gminy Zbąszynek i Powiatu
Świebodzińskiego. W sobotę 12
września br. przy pięknej pogodzie

odbył się Międzynarodowy Turniej Wsi oraz
występy zespołów muzycznych. Niedziela
należała już do głównych bohaterów tego
dnia - rolników.
dokończenie na str. 7

URZĘDNIK RADZI
Co trzeba wiedzieć kupując nieruchomość
Informacje dla mieszkańców gminy:
po dokonaniu
wyboru nieruchomości do zakupu z zasobu mienia gminy
względnie w obrocie prywatnym, należy przystąpić do
sprawdzenia jej stanu prawnego. Większość nieruchomości
posiada założoną księgę wieczystą, która jest prowadzona
przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg
Wieczystych. Na podstawie treści księgi wieczystej należy
ustalić czy osoba zamierzająca zbyć nieruchomość jest
właścicielem nieruchomości. Tylko bowiem z właścicielem
lub osobą należycie przez właściciela uprawnioną można
zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości. Ponadto należy
upewnić się czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
Z tego też względu konieczne jest pozyskanie informacji, czy
nieruchomość którą zamierza się nabyć jest wolna od
obciążeń. Informacje na temat obciążeń i hipotek zawiera
dział IV księgi wieczystej. Uwzględniając powyższe należy
stwierdzić, że księgi wieczyste zawierają wszelkie
informacje, które kształtują całościowy obraz nieruchomości
którą zamierza się nabyć. Przeglądanie ksiąg wieczystych
jest bezpłatne. Aby obejrzeć księgę wieczystą należy znać jej
numer. Do zawarcia umowy notarialnej zakupu
nieruchomości potrzebny jest odpis z księgi wieczystej
(koszt odpisu 30 zł) – przygotowany przez sąd odpis ważny
jest trzy miesiące. Ponadto przed zakupem działki należy
bezwzględnie zapoznać się z planem zagospodarowania
przestrzennego. Z planów zagospodarowania
przestrzennego można się dowiedzieć: jakie jest
przeznaczenie gruntu (czy jest to działka budowlana, rolna
czy rekreacyjna), jakie są zamierzenia gminy w odniesieniu
do sąsiednich terenów (czy w pobliżu nie zaplanowano
budowy fabryki, drogi szybkiego ruchu, oczyszczalni ścieków
albo wysypiska śmieci).
W niektórych planach możemy
znaleźć również informacje o dopuszczalnej wysokości
planowanych obiektów, liniach zabudowy
czy
projektowanym uzbrojeniu terenu. Oprócz sprawdzenia
stanu prawnego nieruchomości planowanej do zakupu,

trzeba również przyjrzeć się otoczeniu działki (czy do działki
prowadzi utwardzona droga, czy trzeba ją dopiero wykonać)
i zapytać o aktualny stan zagospodarowania terenu – czy w
pobliżu znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa,
kanalizacyjna.
Reasumując należy stwierdzić, że
do zawarcia aktu
notarialnego zakupu nieruchomości notariuszowi trzeba
przedłożyć w zależności od sytuacji następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający prawo własności do
nieruchomości. W zależności od rodzaju nieruchomości
i sposobu jej nabycia może nim być:
- akt notarialny nabycia,
- odpis z księgi wieczystej,
- postanowienie sądu o nabyciu spadku,
- stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego, że
uregulowany został należny podatek od spadku,
- przydział lokalu ze spółdzielni.
b) dowód osobisty,
c) numer identyfikacji podatkowej - NIP,
d) mapka geodezyjna i wypis z rejestru ewidencji gruntów
dotyczący nabywanej nieruchomości ze Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie,
e) zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu terenu
w planie zagospodarowania przestrzennego.
Obrót działkami budowlanymi, rekreacyjnymi i rolnymi
będzie ważny pod warunkiem, że wszystkie umowy z tym
związane zostaną zawarte w formie aktu notarialnego przy
obecności stron tj. sprzedającego i kupującego. Jeżeli
sprzedawana jest działka stanowiąca współwłasność
(np.. małżonkowie, matka i córka) to wówczas wszyscy
muszą być obecni przy sporządzaniu aktu notarialnego
i powinni go podpisać. Dopełnienie tych wymogów jest
istotne, ponieważ w przeciwnym razie umowa kupna
sprzedaży będzie nie ważna. Szczegółowej analizy
dokumentacji koniecznej do zawarcia aktu notarialnego
dokonuje notariusz.

KORZYSTNIEJSZE ZASADY
Sprzedaży mieszkań komunalnych
Od dnia 02 stycznia 2009 r. obowiązują nowe,
korzystniejsze zasady sprzedaży mieszkań komunalnych.
Wysokość przyznawanych bonifikat ustalana jest odrębnie dla
każdej nieruchomości w zależności od stanu technicznego
budynku. Przy ustalaniu wysokości bonifikat brane są pod
uwagę następujące kryteria:
1) wiek i położenie lokalu: do 50 lat – 20 % bonifikaty,
powyżej 50 lat – 25 % bonifikaty,
2) czas trwania nieprzerwalnego najmu: do 5 lat – 5 %
bonifikaty, od 5 do 10 lat – 10 % bonifikaty, od 10 do 20 lat – 15 %
bonifikaty, powyżej 20 lat – 20 % bonifikaty,
3) poniesione nakłady nie podlegające uwzględnieniu przy
wycenie lokalu – do 10 %,
4) w przypadku sprzedaży wszystkich lokali w budynku – 20 %,
5) stan techniczny budynku: dach do remontu – 5 %, instalacja
gazowa do remontu (piony) – 3 %, instalacja elektryczna do
remontu – 3 %, do odnowienia elewacja budynku – 4 %.
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Maksymalnie łączna bonifikata może wynosić do 90 % ceny
lokalu.
Szczegółowe zasady udzielania bonifikat przy sprzedaży
mieszkań komunalnych określone są w Zarządzeniu z dnia
02 stycznia 2009 roku, Burmistrza Zbąszynka, Numer 1/2009
w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości.

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

www.zbaszynek.pl
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Co każdy wiedzieć powinien
Wiesław
Czyczerski

Nowe obiekty sportowe w Zbąszynku
W dniu 4 września br. oficjalnie oddaliśmy do użytku
kolejną inwestycję, która będzie służyła naszej młodzieży.
Było to możliwe dzięki programowi „ Blisko Boisko – Orlik
2012" i dofinansowaniu tych dwóch boisk prawie w 65%.
Imponujące było tempo realizacji „Orlika" – od zlecenia
projektu do oddania młodzieży do użytku to tylko 7 miesięcy.
Stara fontanna w „nowej szacie"
Zapewne zauważyliście Państwo odbudowę fontanny na
Placu Wolności. Postanowiliśmy odbudować ją zgodnie
z pierwotnym projektem, modernizując tylko sposób wyrzutu
wody i nieco podnosząc jej koronę. Koszt odbudowy to
prawie 80 tys. zł. pokryty w całości przez sponsorów.
Tabliczki pamiątkowe sponsorów będą wbudowane w koronę
fontanny jako dowód ich hojności, a naszej wdzięczności.
Uszanujmy piękno i historię tej fontanny.
Centrum Edukacji i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.
Zgodnie z danym słowem jeszcze w m-cu październiku br.
ogłosimy przetarg na budowę „Centrum" w Dąbrówce
Wielkopolskiej. Udało się nam pozyskać fundusze
z Programu Odnowy Wsi, tym samym rozpocząć budowę.
Będzie to sala taneczna połączona z zapleczem byłej
stołówki szkolnej. „Centrum" umożliwi realizowanie różnych
projektów edukacyjnych, kulturalnych i oświatowych w tak
bogatym w tradycje dąbrowieckim środowisku.
Nie będzie parkingów przy ul. Wojska Polskiego
W ostatnim numerze naszego Kwartalnika zamieściliśmy
kupony umożliwiające Państwu wypowiedzenie się
w temacie parkingów przy ul. Wojska Polskiego. Wynik
Państwa opinii jest negatywny co oznacza, że w najbliższym
czasie nie będziemy się tym tematem zajmować. Docierają
do mnie głosy, że nieodpowiednio przygotowaliśmy
kampanię informacyjną, że nie było projektów

alternatywnych itp. Następnym razem przygotujemy się
staranniej. Szkoda, że na ostatnim spotkaniu
z mieszkańcami, gdzie ten temat omawiałem nie było
większego zainteresowania, była wtedy możliwość
zadawania pytań i usłyszenia wyjaśnień.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy
Jesteśmy już po przetargach na wykonawstwo i jeszcze w
tym miesiącu firmy, które wygrały przetarg przystąpią do
realizacji tego zadania. Zaczynamy od Kręcka (woda
i kanalizacja) następnie Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec.
Zadanie to będzie realizowane przez cztery lata, czyli w 2013
roku wszystkie nasze miejscowości będą skanalizowane
i zwodociągowane. Będzie to wyraźny postęp cywilizacyjny.
Koszt tego zadania to ok. 11 milionów złotych.
Nowe miejsce do organizacji imprez masowych
w Zbąszynku
W tym roku po raz pierwszy organizowaliśmy Dni
Zbąszynka, na placu za urzędem. To miejsce sprawdziło się
i w najbliższym czasie rozpoczniemy jego
zagospodarowanie na cele imprez masowych,
wydzierżawiania pod karuzelę, cyrk itp. Plac ten będzie
również pełnił rolę parku miejskiego, w którym będziemy
mogli wypoczywać po trudach pracy czy nauki.
Nowy Kierownik Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku
Z dniem 1 września br. funkcję Kierownika Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku objął Pan Marcin
Minta, dotychczasowy Zastępca Kierownika, a w okresie
ostatnich trzech miesięcy, pełniący obowiązki Kierownika.
Nowemu Kierownikowi gratulujemy awansu i życzymy wielu
sukcesów w rozwijaniu zbąszyneckiej kultury i sportu.

Nowa strona internetowa Gminy Zbaszynek
Dotychczasowa strona internetowa i biuletyn informacji
publicznej zostały uruchomione w 2007 roku. Grafika
i wygląd zewnętrzny dotychczasowej strony nie budziły
zastrzeżeń. Jednak od samego początku były problemy
z edycją tej strony, a także z właściwym kontaktem z firmą,
która stronę zaprojektowała i utrzymywała na swoich
serwerach. Czary goryczy w dotychczasowej współpracy
przelała sprawa związana ze zmianą banera BIP na
aktualnie obowiązujący. Dodatkowo siedziba firmy to….
Katowice. Wydawać by się mogło, że dla Internetu nie ma
granic, jednak w tym przypadku odległość między
Zbąszynkiem
a Katowicami okazała się zbyt wielka dla normalnej
i partnerskiej współpracy. Dlatego też zdecydowaliśmy się
na stworzenie nowej strony internetowej i serwisu BIP Gminy
Zbąszynek. Od samego początku staraliśmy się wybrać
firmę z dużym doświadczeniem i w razie problemów :) blisko
Zbąszynka. Spośród trzech firm, które zechciały
odpowiedzieć na nasze zapytanie, wybraliśmy firmę „e-line"
z Zielonej Góry. „e-line" jest firmą, która zaprojektowała
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wiele serwisów internetowych, między innymi, takich jak:
Powiat Żagański, Nowotomyski, Świebodziński, Urząd
Marszałkowski w Olsztynie, miasto Sulechów, Szamotuły,
Nowa Sól, Gmina Skąpe, Świdnica , Lubrza i wiele, wiele
innych. Po wyborze firmy, pozostała do rozstrzygnięcia
sprawa sfinansowania nowego serwisu. Po krótkich
zabiegach okazało się, że są na terenie Gminy Zbąszynek
firmy gotowe pokryć koszty wykonania strony internetowej.
Naszymi sponsorami są: Swedwood Poland Sp. z o.o.
w Chlastawie, Villa Cztery Pory Roku z Chlastawy, Axxion ze
Zbąszynka i Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła masarnia
Zbąszynek. W zamian na naszej stronie znajdą się banery
reklamowe ww. firm. Bardzo cieszy fakt, że Gmina
Zbąszynek nie wydała na ten cel ani złotówki z własnego
budżetu. Nad wizualną stroną nowego serwisu czuwał
zespół złożony z pracowników tut. Urzędu. Bardzo trudno
rozmawia się o gustach, tak i tu kolory i grafika jednych mogą
cieszyć, inni stwierdzą, że są złe. Jednak tak naprawdę
najważniejsza jest funkcjonalność i zawartość merytoryczna
nowej strony. Oprócz standardowych nazwijmy to informacji,
dokończenie na str. 5

www.zbaszynek.pl

3

III KWARTAŁ 2009

Kalendarium Burmistrza
01.07.2009r. – Gorzów Wlkp. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - spotkanie w sprawie
dofinansowania przez Agencję zadania p.n.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej";
06.07.2009 - Zielona Góra – udział w pogrzebie
śp. Krzysztofa Łokieć, Prezesa Intermarche w Zbąszynku;
08.07.2009r. – Zbąszynek – spotkanie z Firmą FOJUD
z Poznania w sprawie dokumentacji na budowę „Północnej
Obwodnicy Zbąszynka – etap I";
09.07.2009r. – Zielona Góra Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – podpisanie umowy na
dofinansowanie projektu „Uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej" na terenie gminy;
10.07.2009r. – Gorzów Wlkp. Urząd Wojewódzki – spotkanie
z Wojewodą Lubuskim w związku z otrzymanym przez
Gminę Zbąszynek wyróżnieniem „Europejska Gmina,
Europejskie Miasto";
09 – 11.07.2009r. – Zbąszynek – spotkania z byłymi
mieszkańcami Zbąszynka w związku z ich pobytem
w naszym mieście;
13.07.2009r. – Chlastawa – spotykanie z Wojewodą
Lubuskim na terenie zakładu SWEDWOOD i rozmowy na
temat dalszych zamierzeń inwestycyjnych;
14.07.2009 - Dom Kultury w Zbąszynku – udział w spotkaniu
z mieszkańcami miasta i gminy Zbąszynek;
03.08.2009r. – Zbąszynek – uzgodnienia z firmami
handlowymi n.t. działalności i godzin otwarcia w czasie
trwania Dni Zbąszynka – przygotowania do obchodów;
06.08.2009r. – Świebodzin – podpisanie porozumienia ze
Starostą Świebodzińskim w sprawie współfinansowania
budowy „ Północnej Obwodnicy Zbąszynka";
07.08.2009r. –Zbąszynek – spotkanie ze studentami
z Ukrainy przebywającymi na naszym terenie na praktykach
w
dniach 26.07 – 09.08.2009r.;
11.08.2009r. – Zbąszynek – ostatnie spotkanie
podsumowujące przygotowania do Dni Zbąszynka;
13.08.2009r. – Nowy Tomyśl Starostwo Powiatowe –
spotkanie w sprawie Obwodnicy Regionu Kozła;
14-16.08.2009r. - Dni Zbąszynka;
18.08.2009r. – Zielona Góra Urząd Marszałkowski –
podpisanie umowy na dofinansowanie Budowy Centrum
Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.;
19.08.2009r. – Poznań Urząd Marszałkowski – spotkanie
z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie
Obwodnicy Regionu Kozła;
20.08.2009r. – Zbąszynek – Komisja Egzaminacyjna na
nauczyciela mianowanego;
23.08.2009r. – Zbąszyń Dożynki Diecezjalne i Jubileusz 130lecia Kółek Rolniczych Zbąszynia;
26.08.2009r. – Babimost – Konferencja Lokalnej Grupy
Działania;
27.08.2009r. – Kosieczyn – spotkanie z Kołem Gospodyń
Wiejskich;
02.09.2009r. – Rogoziniec – spotkanie z sołtysami w sprawie
oceny przygotowań do Dożynek Powiatowych i Gminnych;
04.09.2009r. – Zbąszynek obiekty OKSiR oddanie do
użytku inwestycji „ Moje Boisko – Orlik 2012";
05.09.2009r. – Zbąszyń – udział w otwarciu Mistrzostw
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Europy w sportach motorowodnych;
07.09.2009r. – Zbąszynek – spotkanie z Dyrektorem Firmy
STRABAG w sprawie uzgodnień dotyczących kolizji przy
budowie autostrady na terenie naszej gminy;
10.09.2009r. – Zbąszynek –podpisanie umowy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego na finansowanie inwestycji
prowadzonych na terenie gminy Zbąszynek;
11-13.09.1009r. – Rogoziniec – Dożynki Powiatowe
i Gminne, pobyt gości z Bedum i Peitz;
15.09.2009r. – Świebodzin – podpisanie porozumienia ze
Starostą w sprawie współfinansowania przebudowy ul. PCK
w 2010r.;
15.09.2009r. – Kręcko – posiedzenie Zarządu OSP;
16.09.2009r. – Zbąszynek – podpisanie umowy z Firmą IHLA
w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego pod potrzeby budowy elektrowni
wiatrowych;
- Siedlec – posiedzenie Kapituły Regionu Kozła;
17.09.2009r. – Zielona Góra Urząd Marszałkowski spotkanie
z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w sprawie rozłożenia na raty kar za bezumowne
korzystanie ze środowiska;
19.09.2009r. – Toporów – zawody powiatowe OSP;
21.09.2009r. – Zielona Góra – spotkanie z kierownictwem
Lubuskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
wspólnej inwestycji na drodze nr 302;
23.09.2009r. – Rogoziniec – spotkanie z Ministrem Ochrony
Środowiska i Zasobów Naturalnych;
24.09.2009r. – Babimost – spotkanie Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania z programu LEADER;
25.09.2009r. – Zbąszynek - spotkanie w Urzędzie Miejskim
z Jubilatami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
- Dąbrówka Wlkp. –spotkanie z Zarządem LSZ
„Sokół";
26.09.2009r. – Zbąszynek – udział w uroczystościach
Jubileuszowych z okazji 25-lecia Kapłaństwa Ks. Jerzego
Kordiaka;
28.09.2009r. Zielona Góra Urząd Marszałkowski spotkanie
z Dyrektorem Departamentu Geodezji w sprawie
dofinansowania oczyszczania zbiorników p..poż
w Rogozińcu;

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
Z MIESZKAŃCAMI GMINY
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

13.10.2009 o godz. 19.00
w Domu Kultury w Zbąszynku
BURMISTRZ
ZBĄSZYNKA

www.zbaszynek.pl

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

III KWARTAŁ 2009 R.

Kalendarium Przewodniczącego Rady Miejskiej
Magdalena
Tomaszewska

01.07.2009 - Rogoziniec – spotkanie z OSP Skąpe na
zaproszenie Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Skąpe
04.07.2009 - Peitz – udział w Święcie Strzelców wspólnie
z samorządowcami z Peitz i Sprembergu
06.07.2009 - Zielona Góra – udział w pogrzebie
śp. Krzysztofa Łokieć, Prezesa Intermarche w Zbąszynku
07.07.2009 – Biuro Rady – dyżur
09-12.07.2009 Zbąszynek – obsługa gości – byłych
mieszkańców Zbąszynka, zgodnie z projektem
„Wspomnienia po latach", 10.07. – złożenie kwiatów na
grobie śp. F.Veila i śp. J.Mazurka, zwiedzanie Kręcka, udział
w spotkaniu Honorowych Obywateli ze stypendystami
w Urzędzie Miejskim oraz w spotkaniu z Burmistrzem
i Zastępcą Burmistrza z okazji 10-lecia realizacji projektu
„Wspomnienia po latach” 11.07. – zwiedzanie Zielonej Góry
wraz z byłymi mieszkańcami Zbąszynka
14.07.2009 - Dom Kultury w Zbąszynku – udział w spotkaniu
z mieszkańcami miasta i gminy Zbąszynek
15.07.2009 - Rogoziniec – spotkanie z Klubem Seniora
„Pogodna Jesień", kontynuacja corocznych spotkań
17.07.2009 - Świebodzin – uroczystości z okazji nadania
Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji połączone z 90-tą
rocznicą Święta Policji
21.07.2009 - Biuro Rady – dyżur
25.07.2009 - Kamień Pomorski – udział w XIII Festiwalu
Współczesnej Kultury Ludowej (udział Dąbrowszczanki oraz
Kapeli Koźlarskiej)
04.08.2009 - Biuro Rady – dyżur
07.08.2009 Urząd Miejski – udział w spotkaniu ze studentami
ze Stryja, którzy odbywali praktyki rolnicze
13.08.2009 – Biuro Rady - Konwent Rady
14-16.08.2009 - Dni Zbąszynka – udział w obchodach,
patronat nad XII Turniejem Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady
18.08.2009 - Biuro Rady – dyżur
19.08.2009 - Biuro Rady – udział w posiedzeniu Komisji
Gospodarki i Budżetu
22.08.2009 - Rogoziniec – organizacja Turnieju
Strzeleckiego dla mieszkańców w ramach Dni Zbąszynka wspólnie z OKSiR
23.08.2009 - Babimost – udział w uroczystościach
dokończenie ze str. 3

Nowa strona internetowa
typu: aktualności, przetargi i ogólnych informacji o gminie,
znajdą się tam również bardzo ciekawe i nowoczesne
rozwiązania. Najciekawszym, moim zdaniem jest moduł
drobnych ogłoszeń, gdzie każdy będzie mógł zupełnie za
darmo zamieścić ogłoszenie o sprzedaży, zamianie,
usługach i innych drobnych sprawach, a to wszystko
z podziałem na kategorie tematyczne. Innym równie
ciekawym modułem jest możliwość samodzielnego zapisu
własnej firmy do „bazy firm". Całość tworzyć będzie bazę firm
Gminy Zbąszynek, dzięki której każdy będzie mógł
sprawdzić jakie firmy aktualnie funkcjonują na terenie naszej
Gminy i czym się zajmują. Stworzone zostały trzy moduły –

związanych z poświęceniem Sztandaru KBS Babimost
23.08.2009 - Siedlec – udział w Święcie Świni w ramach
Regionu Kozła
31.08.2009 - Kosieczyn – udział w spotkaniu Kresowian
Kosieczyna, Świebodzina, Lubrzy z okazji 70-rocznicy
wybuchu II wojny światowej
02.09.2009 – Zbąszynek - Urząd Miejski – udział w spotkaniu
w sprawie obchodów Dożynek Gminno-Powiatowych
w Rogozińcu
04.09.2009 - Zbąszynek – OKSiR – obiekty sportowe
im. B.Niemca – otwarcie „Orlika 2012”
- Babimost – udział w otwarciu Turnieju Siatkówki kat.
Mężczyzn o Puchar Wojciecha Waligóry, Dyrektora
Swedwood Poland S.A.
05.09.2009 - Zbąszyń – udział w otwarciu Motorowodnych
Mistrzostw Europy w klasie S-550
10.09.2009 - Biuro Rady - Konwent Rady
11.09.2009 - Zbąszyń – udział w Polish Open 2009
12.09.2009 - Frankfurt nad Odrą – udział w obchodach
20-lecia Związku Strzeleckiego Brandenburgii
13.09.2009 - Rogoziniec – udział w Dożynkach GminnoPowiatowych w Rogozińcu, przekazanie podziękowania
Burmistrzowi Bedum Wilte Evertsowi za wszystkie lata
życzliwości i współpracy w kończącej się kadencji
15.09.2009 - Biuro Rady – dyżur
16.09.2009 – Biuro Rady – udział w posiedzeniu Komisji
Gospodarki i Budżetu, Siedlec -udział w Kapitule Regionu
Kozła
17.09.2009 – Biuro Rady - udział w spotkaniu z gośćmi
z Bedum i Panią Iloną Małycha w sprawie przekazania
środków na rzecz syna Miłosza. Ponadto w okresie od lipca
do września br. odbyły sie 2 sesje Rady. Podczas sesji
podjęto łącznie 16 Uchwał, z których treścią mogą się
Państwo zapoznać pod adresem: www.bip.zbaszynek.pl
w zakładce: Uchwały, deklaracje i oświadczenia Rady
Miejskiej - V kadencja Rady.

tzw. podstrony przeznaczone dla trzech naszych jednostek
organizacyjnych. Dzięki temu ważne informacje np.
z Zakładu Usług Komunalnych, czy z Ośrodka Pomocy
Społecznej będą „w zasięgu" zainteresowanych. Możliwość
zadawania pytań Burmistrzowi Zbąszynka, wysyłanie na cały
świat elektronicznych kartek z widokiem Zbąszynka, galeria
zdjęć i filmów, to także bardzo funkcjonalne rozwiązania,
które mam nadzieję spodobają się użytkownikom sieci.
Strona jest jak najbardziej aktywna z możliwością pełnej
edycji. W imieniu całego zespołu tworzącego nową stronę
internetową zachęcam do odwiedzania naszego serwisu.
Będziemy również bardzo wdzięczni za Państwa uwagi
i spostrzeżenia, co prawda szaty graficznej już nie zmienimy
ale jesteśmy otwarci na dobre podpowiedzi.
Zapraszamy na naszą nową stronę już
w październiku br.: www.zbaszynek.pl
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Budowa ścieżki rowerowej w Rogozińcu
Na początku października rozpoczną się prace przy budowie ścieżki
rowerowej w Rogozińcu. Jej budowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego. Nasilający się ruch pojazdów
samochodowych stanowi duże zagrożenie dla rowerzystów i pieszych.
Budowa ścieżki jest konieczna i uzasadniona. Będzie stanowiła
bezpieczne połączenie wsi ze stacją PKP i cmentarzem. Trasa ścieżki
będzie przebiegać wzdłuż drogi powiatowej nr 1213F Rogoziniec –
Chociszewo na odcinku od ostatnich zabudowań wsi do cmentarza, po
gruntach przylegających bezpośrednio do pasa drogowego. Właścicielami
gruntów są: Gmina Zbąszynek, Powiat Świebodzin i rolnicy indywidualni.
Parametry techniczne ścieżki: długość 0,837 km, szerokość 2 m,
nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm. Inwestorem jest Gmina
Zbąszynek. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Zbąszynek
i Powiatu Świebodzińskiego. Obecnie dobiega końca prowadzona
procedura przetargowa wyłaniająca wykonawcę robót. Zakończenie prac
i oddanie ścieżki do użytku planowane jest na dzień 6 listopada br.

Stanisław
Jakimczuk

Tu powstanie ścieżka rowerowa

Modernizacja zbiornika małej retencji w Rogozińcu.
Gmina Zbąszynek planuje jeszcze w 2009 r. rozpocząć prace
związane z modernizacją zbiornika małej retencji, położonego
w obszarze zabudowanym miejscowości Rogoziniec. Zbiornik ten
wchodzi w skład systemu odwadniającego wsi Rogoziniec, ogrodzony
jest obecnie parkanem z segmentów metalowych wykonanych
z kątownika wypełnionych siatką. Zbiornik porośnięty jest w około 40%
roślinnością bagienną (trzcina pałkowa wodna i tatarak). Istniejące
ogrodzenie jest w znacznym stopniu zdekapitalizowane i wymaga
remontu. W celu usprawnienia funkcji zbiornika i poprawienia jego
walorów sanitarnych i estetycznych, planujemy wykonać: rozebranie
istniejącego ogrodzenia, wypompowanie wody, wykorzenienie
i wywiezienie roślinności bagiennej i pływającej, pogłębienie czaszy
zbiornika, zabezpieczenie skarp zbiornika elementami betonowymi,
wykonanie nowego ogrodzenia.
Modernizacja zbiornika znacznie poprawi estetykę tej części wsi oraz
zapewni prawidłowe odwodnienie terenów wokół stawu, jak również
Zbiornik małej retencji w Rogozińcu wpłynie na poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi
Rogoziniec.

Modernizacja dróg rolniczych w Rogozińcu
W miesiącu wrześniu 2009 r. ogłosiliśmy przetarg na modernizację
dróg transportu rolniczego położonych w obrębie wsi Rogoziniec. Prace
zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Łączna długość
modernizowanych dróg wynosi ok. 2,5 km. Nawierzchnia będzie
wykonana z tłucznia kamiennego, klińca i miału kamiennego.
Wykonanie nowej nawierzchni znacznie poprawi bezpieczeństwo
i komfort transportu rolniczego. Zasadniczym warunkiem dobrej
eksploatacji tych dróg będzie wykonanie prawidłowych spadków
poprzecznych i podłużnych, umożliwiających szybki spływ wód
powierzchniowych.
Jest to kolejny etap modernizacji dróg polnych w naszej gminie.
W zeszłym roku wyremontowaliśmy część dróg w obrębie wsi Kosieczyn
i Chlastawa. Taki sposób modernizowania dróg polnych jest
z pewnością droższy, ale na pewno bardziej korzystny z punktu widzenia
użytkowników. W związku z powyższym w następnych latach planujemy
kolejne remonty tej kategorii dróg w pozostałych rejonach gminy.
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Droga rolnicza w Rogozińcu

dokończenie ze str. 1

Rogoziniec dożynkową stolicą gminy i powiatu
Dożynki rozpoczęły się mszą św. w kościele pw.
św. Józefa, którą odprawił ks. Proboszcz Mieczysław
Pospiech w obecności ks. Dziekana Dekanatu
Świebodzińskiego kan. Zbigniewa Matwiejów i ks. Dziekana
Dekanatu Babimojskiego kan. Zdzisława Przybysza.
Po mszy św. rozpoczęła się druga część uroczystości
dożynkowych. Spod kościoła ruszył korowód dożynkowy.
Starostów tegorocznego Święta Plonów prowadził zespół
„Szałamaje", kapela koźlarska oraz zespół śpiewaczy
„Dąbrowszczanka". Za starostami Maciej Łotecki wiózł
wspaniale wykonane wieńce dożynkowe z naszej gminy
i gmin powiatu świebodzińskiego. W korowodzie jak tradycja

Krzysztof
Krzywak

Innymi bohaterami tegorocznych dożynek była
8 osobowa grupa rowerzystów, która przejechała na
rowerach około 800 km z holenderskiej gminy Bedum do
Rogozińca, aby wręczyć zebraną od sponsorów kwotę
pieniędzy, rodzicom chorego Miłoszka ze Zbąszynka. By
wszystkiemu stało się zadość grupa przyjaciół z Bedum
sprzedawała sery przywiezione z Holandii, a uzyskane
pieniądze przeznaczyli także dla Miłoszka. Przekazanie
zebranych pieniędzy odbyło się na scenie, w obecności setek
rolników i gości dożynkowych.
Część uroczysta ceremonii dożynkowej zakończyła się
podziękowaniem złożonym przez władze samorządowe
Zbąszynka burmistrzowi zaprzyjaźnionej partnerskiej Gminy
Bedum Wilte Evertsowi, który kończy swoją 18 letnią pracę
na stanowisku burmistrza.
Po części uroczystej
przyszedł czas na występ
przedszkolaków z Rogozińca, którym za występ gorącymi
brawami podziękowała publiczność, a Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur nagrodził słodyczami. Następnie
rozpoczął się blok artystyczny dla zespołów śpiewaczych.

Korowód dożynkowy w Rogozińcu
nakazuje szli rolnicy i zaproszeni goście. Rolnicy
z Rogozińca wyjechali na trasę korowodu swoim sprzętem
rolniczym. Można było zobaczyć ciągniki, kombajny,
agregaty siewne i inny niezbędny sprzęt w gospodarstwie
rolnym.
Starostą dożynkowym powiatu był Zbigniew Kołodziej,
który prowadzi wraz z żoną gospodarstwo rolne
o powierzchni 50 ha, a starościną Alicja Dyllong prowadząca
z mężem 20 ha gospodarstwo.
Starostą gminnym był Marian Jakubowski, który
gospodarzy na 46 ha, natomiast Starościną - Ewa Suchecka,
która z mężem prowadzi 20 ha gospodarstwo rolne.
Ceremoniał dożynkowy prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur.
W trakcie powitania gości spadł rzęsisty deszcz co wcale
nie wpłynęło na przebieg uroczystości. Bochny chleba z
tegorocznej mąki wręczono, do sprawiedliwego podziału
Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czyczerskiemu
i Staroście Powiatu Świebodzińskiego Zbigniewowi
Szumskiemu. Były Marszałek Sejmu RP poseł PSL Józef
Zych podziękował rolnikom za ich trud oraz złożył im
serdeczne życzenia.
Następnie włodarze gminy i powiatu wręczyli nagrody
w konkursie „Laur Starosty dla najpiękniejszej zagrody" i za
najpiękniejsze wieńce dożynkowe w powiecie i gminie.
Komisja konkursowa pierwsze miejsce przyznała: w gminie
Zbąszynek - sołectwu Kosieczyn, natomiast w powiecie sołectwu Ołobok z gminy Skąpe.

Wieńce dożynkowe
I tak w kolejności wystąpiły: „Dąbrowszczanka" z Dąbrówki
Wlkp., „Błękit" z Ołoboku, „Calando" ze Świebodzina,
„Sieniawianki" z Sieniawy, „Łagowianki" z Łagowa i „Osoria"
ze Szczańca.
Pokaz muzyki ludowej zademonstrował zespół „The Medley"
grający muzykę country. Gwiazdą wieczoru był zespół „Vox".
Gminne i Powiatowe Dożynki w Rogozińcu przeszły do
historii. Należy podziękować Radzie Sołeckiej z Rogozińca,
Pani Sołtys Grażynie Znamirowskiej-Szwarc, rolnikom oraz
wszystkim mieszkańcom sołectwa, którzy włączyli się w trud
organizacji tych dożynek. Podziękowania należą się
wszystkim, których wysiłek sprawił, że dożynki przebiegły
w miłej, serdecznej i sprawnej organizacyjnie atmosferze.
Do zobaczenia za rok w Kręcku.
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Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej
W miesiącu październiku br.
planowane jest
rozpoczęcie robót budowlanych
projektu pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie
Gminy Zbąszynek – projekt zasadniczy". Zakres projektu
obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu
w Kręcku, budowę kanalizacji sanitarnej i doprowadzenie
magistralą wodociągową wody ze Stacji Uzdatniania Wody
w Zbąszynku do Dąbrówki Wlkp., budowę kanalizacji
sanitarnej w Rogozińcu. Po zakończeniu prac systemy
kanalizacji sanitarnej poszczególnych miejscowości
przetransportują rurociągami tłocznymi ścieki do
oczyszczalni w Zbąszynku.
Harmonogram zakłada następującą kolejność
rozpoczęcia robót:
- w Kręcku od IV kwartału 2009 r. do IV kwartału 2010 r.,
- w Dąbrówce Wlkp.: od IV kwartału 2010 r. do III kwartału
2012 r.,
- w Rogozińcu: od III kwartału 2012 r. do II kwartału 2013 r.
Wykonawcą robót będzie P.P.H.U. "NIEWIADOMSKI"
W. Niewiadomski z Międzyrzecza, a nadzór inwestorski
i rozliczenie inwestycji w ramach pełnienia funkcji Inżyniera
Kontraktu będzie sprawowała firma Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych "INWEST USŁUGA" Sp. z o.o. z Gorzowa
Wlkp. Na sfinansowanie inwestycji Gmina Zbąszynek

Hubert
Cichy

pozyskała środki unijne w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013, wynoszące nieco
ponad 60% całkowitej wartości projektu.
Jednocześnie w trakcie procedury przetargowej jest projekt
uzupełniający pod nazwą: „Projekt Wsparcia".
Tu o dofinansowanie projektu staramy się o środki unijne
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W wyniku realizacji obu projektów powstanie 28,02 km
sieci kanalizacyjnej oraz 11,794 km nowej sieci
wodociągowej. Efektem realizacji projektu będzie
podłączenie 1905 osób do sieci kanalizacyjnej oraz 340 osób
do sieci wodociągowej.
Po zakończonej inwestycji wszystkie miejscowości
w Gminie Zbąszynek będą posiadały możliwość podłączenia
się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jeżeli chodzi
o przysiółki: Stradzewo, Kręcka Winnica, Nowy Gościniec,
Samsonki, Boleń i Depot, to rozważamy możliwość
wprowadzenia dofinansowania do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Jednak sprawa ta wymaga
zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie gminy,
a także przygotowania i podjęcia stosownej uchwały Rady
Miejskiej. Mamy nadzieję, że ustalenie kryteriów
i rozpoczęcie dofinansowania będzie możliwe od 2012 roku.

OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO

„Orlik" w Zbąszynku

Marcin
Minta

W dniu 4 września br. na terenie Ośrodka SportowoRekreacyjnego im. Bogdana Niemca w Zbąszynku odbyło
się uroczyste otwarcie nowego kompleksu sportowego „Orlik", który składa się z boiska piłkarskiego (30m x 62m)
oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki
(19m x 32m). Obiekt został wybudowany w ramach
ogólnopolskiego programu ministerialnego „Moje boisko –
Orlik 2012". Inwestycja została sfinansowana z budżetu
państwa, budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego i budżetu Gminy Zbąszynek. Wartość inwestycji
wyniosła 776 819,88 zł.

Uroczystość otwarcia „Orlika” w Zbąszynku
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Na uroczystość otwarcia „Orlika" przybyli: Krzysztof
Cieślak i Andrzej Chełmiński - przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Ewa Dudek – przedstawiciel Urzędu
Wojewódzkiego, Wiesław Czyczerski – Burmistrz
Zbąszynka, Zbigniew Szumski – Starosta Powiatu
Świebodzińskiego, Ks. Dziekan Zdzisław Przybysz, Jan
Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku,
Stanisław Bogdański – wykonawca kompleksu boisk Orlik
2012, burmistrzowie i wójtowie Powiatu Świebodzińskiego
i Regionu Kozła, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej
w Zbąszynku, dyrektorzy szkół, przedstawiciele klubów
sportowych, trenerzy, uczniowie oraz mieszkańcy Gminy
Zbąszynek. Po przemówieniu Burmistrza Zbąszynka oraz
gratulacjach i życzeniach zaproszonych gości nastąpiło
uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie kompleksu
przez ks. Dziekana Zdzisława Przybysza. Na zakończenie
odbył się turniej piłki nożnej uczniów szkół podstawowych,
w którym I i II miejsce zdobyły drużyny ze Zbąszynka, miejsce
III drużyna z Kosieczyna, a miejsce IV drużyna z Dąbrówki
Wlkp. Uroczystość otwarcia Orlika uświetnił również występ
Wiktorii Płachty oraz grupy tanecznej „Flow" ze Zbąszynka.
Kompleks sportowy „Orlik" jest ogólnodostępny i korzystanie
z niego będzie bezpłatne. Od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 – 15:00 z obiektu mogą korzystać szkoły,
natomiast od 15:00 do 20:00 wszyscy mieszkańcy oraz kluby
sportowe. W soboty i niedziele obiekty są otwarte według
zapotrzebowania użytkowników i wystarczy tylko uzgodnić
termin zajęć z opiekunem Orlika, którego można spotkać
w dni robocze od godz. 15:00.

www.zbaszynek.pl

PLAC WOLNOŚCI W ZBĄSZYNKU
Odbudowa fontanny

Tadeusz
Czyż

Inwestycja odbudowy fontanny jest realizowana
dzięki zaangażowaniu sponsorów. Na korpusie fontanny
zostaną zamieszczone tabliczki osób i firm, które
sfinansowały odbudowę.
Zakończenie inwestycji i uruchomienie fontanny nastąpi na
przełomie miesiąca września i października 2009 r. Miasto
Zbąszynek dzięki staraniom i zaangażowaniu wielu ludzi
odzyskuje charakter miasta typu: „miasto – ogród", tj. miłego
dla mieszkańców i ludzi odwiedzających teren naszej gminy.

Fontanna na Placu Wolności - widok z lat 30-tych
Na terenie parku przy Placu Wolności w Zbąszynku
odbudowywana jest fontanna. Styl odbudowy i charakter
fontanny nawiązuje do założeń parku z okresu powstawania
Zbąszynka. Prace odtworzeniowe są na ukończeniu, przy
fontannie zostanie wykonane stylowe oświetlenie oraz nowa
nawierzchnia chodnikowa z kostki granitowej. Dodatkowo
przewidziano zjazd dla osób niepełnosprawnych. Wyrzut
wody w fontannie będzie odbywał się z pięciu dysz typu
gejzer.
Otoczenie fontanny zostanie obsadzone różami,
które po zakwitnięciu z pewnością dodadzą uroku temu
miejscu.

Fontanna na Placu Wolności - stan na dzień 29-09-2009

AUTOSTRADA A2
Hubert
Cichy

Rozpoczyna się budowa
W dniu 16 lipca br. minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk wmurował pod Nowym Tomyślem akt erekcyjny
pod budowę autostrady A2 do Świecka. Trasa nie podlega
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale firmie
Autostrada Wielkopolska, kontrolowanej przez Jana
Kulczyka, która ma zainwestować w przedsięwzięcie łącznie
1,6 mld euro. Wykonawcą autostrady została natomiast firma
A2 Strada, której udziałowcami są Kulczyk Holding i Strabag.
Lubuska trasa A-2 liczyć będzie ok. 106 km, a jej budowę
podzielono na siedem odcinków. Pod Rogozińcem na terenie
działki o powierzchni około 4 ha powstaje baza - zaplecze
techniczno - biurowe wykonawcy, pod budowę autostrady.
Trochę dalej na wschód od stacji PKP w Rogozińcu powstaną
po obu stronach tzw. MOP (miejsca obsługi podróżnych)
II kategorii. Nawierzchnia autostrady będzie betonowa, co
oznacza większy koszt budowy, ale też większą trwałość
jezdni i mniejsze wydatki na jej utrzymanie. Autostrada
będzie płatna, a opłaty pobierane będą na węzłach
zjazdowo-wjazdowych, natomiast przy wyjeździe z kraju
przed Świeckiem, płacić się będzie na bramce
umiejscowionej na autostradzie. Na lubuską A-2 wjechać
i zjechać będzie można w Nowym Tomyślu, Trzcielu,
Jordanowie, Torzymiu, Rzepinie i Świecku.
Nową
autostradą pojedziemy być może jeszcze przed końcem
2011 r. Ale jeśli jesień i zima nie będą sprzyjać drogowcom,

oddanie do ruchu nastąpi na wiosnę 2012 r.
Budowa zaplecza techniczno – biurowego w Rogozińcu, to
dobra okazja dla mieszkańców naszej gminy na sprzedaż
dodatkowych usług. Około 250 pracowników biurowych,
przez ok. 3 lata będzie musiało gdzieś spać, jeść i robić
zakupy. Miejmy nadzieję, że wszystko to odbywać się będzie
na terenie naszej Gminy.

Budowa autostrady A2 w okolicach Rogozińca

www.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNEK – DĄBRÓWKA WLKP.

Przebudowa drogi
Przebudowa drogi powiatowej numer 1215F, Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp.
Wykonana została w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Wartość całej inwestycji drogowej to ok. 1 mln zł, z tego pozyskano
dofinansowanie w wysokości 50%.
Przebudowa planowana była już od dawna, jednak dopiero możliwość
pozyskania dofinansowania, a także porozumienie zawarte między Gminą
Zbąszynek, a Starostwem Powiatowym w Świebodzinie stworzyły możliwości
do realizacji tej inwestycji.
W ramach modernizacji drogi, wykonano również przebudowę
skrzyżowania z drogą Zbąszyń – Rogoziniec w Dąbrówce Wlkp., co znacznie
poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu. Dodatkowo
wykonane zostały zjazdy na indywidualne posesje w Dąbrówce Wlkp.
i poszczególne działki rolne znajdujące się na całym odcinku drogi.
Głównym wykonawcą zadania inwestycyjnego było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Mostowych ze Świętna.
Jest to kolejny, wyremontowany odcinek drogi oddany do użytku w 2009
roku. Kierowcy na pewno docenią zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy
po nowej drodze.

Stanisław
Jakimczuk

Odnowiona nawierzchnia drogi
Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.

TEMAT CIĄGLE AKTUALNY

Segregacja śmieci
W ostatnim numerze naszego kwartalnika ukazał się
obszerny artykuł na temat segregacji odpadów. Mieliśmy
nadzieję, że pomoże to mieszkańcom zrozumieć idee
segregowania śmieci. Niestety ciągle jest jeszcze wiele do
zrobienia w tym temacie. Wciąż jeszcze plastikowe butelki
nie są zgniatane, a w pojemnikach do segregowania
odpadów oraz wokół nich można znaleźć wszystko
(od puszek po farbach do plastikowych paneli ściennych, czy
też opon samochodowych). Plagą jest pozostawianie
worków obok pojemników nawet gdy te są puste. Takie
zaśmiecone punkty segregacji nie dodają estetyki naszej
gminie, a dodatkowo są uciążliwe dla właścicieli posesji

Jarosław
Mikołajczyk

znajdujących się w pobliżu. Za usunięcie worków ze
śmieciami pozostawionymi przy pojemnikach gmina musi
dodatkowo zapłacić.
Worki ze śmieciami wrzucane są też do koszy ulicznych,
które przeznaczone są przecież do innych celów. Dzikie
wysypiska to kolejny problem z którym musimy się uporać.
Niektórzy mieszkańcy naszej gminy uważają, że przydrożne
rowy czy też lasy to idealne miejsca do składowania
odpadów. Myślę że już czas na to abyśmy wszyscy wzięli
odpowiedzialność za wygląd naszej gminy. Zwiększyliśmy
liczbę punktów do segregacji odpadów, zorganizowana była
zbiórka odpadów wielkogabarytowych (w październiku
będzie kolejna). Za budynkiem Urzędu Miejskiego
przyjmujemy zużyty sprzęt RTV i AGD. W Dąbrówce
Wielkopolskiej działa zakład sortowania odpadów
Wexpool, gdzie po uzgodnieniu z kierownictwem
zakładu, także możemy dostarczać odpady
biodegradowalne. Tworząc takie warunki pozbywania
się odpadów liczyliśmy na zrozumienie ze strony
mieszkańców i odrobinę odpowiedzialności. Jednak
jeszcze nie wszyscy mieszkańcy to zrozumieli. W tej
sytuacji będziemy zmuszeni karać mandatami osoby
przyłapane na pozostawianiu odpadów w miejscach
do tego nie przeznaczonych. Planujemy zainstalować
w mieście monitoring polegający na montażu
przenośnych kamer, mamy nadzieję, że pomoże nam
to w utrzymaniu porządku.
Nasza Gmina jest naszą wizytówką dla
turystów i przyjezdnych, jeśli wszyscy będziemy
dbać o porządek, to będzie nam się tu o wiele lepiej
mieszkało. Apelujemy zatem o zrozumienie prostej
„NIE ZANIECZYSZCZAJMY WŁASNEGO PODWÓRKA” zasady:
„nie zanieczyszczajmy własnego podwórka”.
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ULICA TOPOLOWA I SPORTOWA

Zakończenie przebudowy ulic
W dniu 31 lipca 2009 roku zakończono
prace związane z przebudową ulic Topolowej
i Sportowej w Zbąszynku. Protokół odbioru
inwestycji został podpisany, a ulice oddano
do użytku mieszkańcom. Wykonawcami
robót były dwie firmy: PRID z Nowego
Tomyśla i KENO–EKO ze Zbąszynia.
Wartość całego zadania inwestycyjnego to:
1 594 700,10 zł. Prace wykonano dobrze
i terminowo. Przebudowa ulic w znacznym
stopniu poprawiła bezpieczeństwo ruchu
drogowego i pieszego w tej części miasta.
Wybudowane nowe miejsca parkingowe
umożliwiają bezpieczne parkowanie dużej
ilości samochodów, a nowe chodniki
zachęcają do wspólnych rodzinnych
spacerów. Po zakończonej inwestycji można
stwierdzić, że jest to obecnie jedna
z ładniejszych części miasta. Mieszkańcy
tych ulic na pewno mają powody do
zadowolenia i dumy. Natomiast Zbąszynek
zyskał kolejne w 2009 roku ładnie
zagospodarowane miejsca.

Stanisław
Jakimczuk

Odnowiona nawierzchnia ulicy Topolowej

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
W dniu 1 września we wszystkich szkołach gminy
Zbąszynek rozpoczął się nowy rok szkolny 2009/2010.
Przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nazwano go
"Rokiem Historii Najnowszej, który ma pogłębić wiedzę
uczniów o ważnych dla Polski wydarzeniach XX wieku".
Minister Katarzyna Hall powiedziała, że okazją do tego
będzie wiele rocznic przypadających na najbliższy rok
szkolny. Wśród nich p. Hall wymieniła m.in. 70. rocznicę
wybuchu II wojny światowej oraz agresji ZSRR na Polskę,
20-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, 90.
rocznicę Bitwy Warszawskiej i 30-lecie podpisania
Porozumień Sierpniowych i rejestracji Solidarności, a także
20-lecie przywrócenia samorządów lokalnych w Polsce.

Barbara
Stasik

W Gimnazjum w Zbąszynku nowy rok szkolny rozpoczął
się od wysłuchania Hymnu Narodowego. Następnie z okazji
70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej uczniowie
gimnazjum przygotowali krótką inscenizację słowną
recytując wiersze patriotyczne nawiązujące do tego
tragicznego dla Polski i Polaków wydarzenia sprzed 70. lat.
Przemówienia wygłosili również Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Przewodnicząca Rady Rodziców
Grażyna Ozdowska oraz Dyrektor Szkoły Adrianna KosickaMatuła, wszyscy życzyli uczniom zapału i energii
w zdobywaniu wiedzy, satysfakcji z osiąganych sukcesów,
jak również zadowolenia z zawieranych przyjaźni szkolnych.

www.zbaszynek.pl
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W SPRAWIE UZALEŻNIEŃ

Gdzie szukać pomocy?
W ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Z b ą s z y n e k n a 2 0 0 9 r. i G m i n n e g o P r o g r a m u
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zbąszynek na 2009 r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zbąszynku, jako realizator w/w programów przygotowała
ofertę pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień
i ich rodzin. W Zbąszynku działają punkty w których można
uzyskać pomoc dotyczącą uzależnienia od substancji lub
zachowań np. od alkoholu, od środków psychoaktywnych
/narkotyków/, od gier hazardowych, od internetu itp. oraz
dotyczącą współuzależnienia.
Pomoc ta jest dostępna w dwóch miejscach: w siedzibie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która znajduje się w Domu Kultury „KOLEJARZ"
w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego 18 i w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy ul. Długiej 1.
W Domu Kultury „KOLEJARZ" w siedzibie GKRPA na
I piętrze budynku odbywają się:
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godzinach od 1800 do 2100,
- indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień od alkoholu,
który jest do dyspozycji interesantów w każdy ostatni
poniedziałek miesiąca w godzinach od 1600 do 1900,
- indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień od środków
psychoaktywnych /narkotyków/, który jest do dyspozycji
interesantów w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach
od 1600 do 1900,
- dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Alina
Jagaciak

Problemów Alkoholowych, w każdy czwartek od godziny 1900
do 20oo,
- spotkania grupy Anonimowych Alkoholików „TRIO",
w każdy piątek od godziny 1800do 2000
W czasie spotkań Komisji i Grup czynny jest telefon
zaufania nr 068 3 849 888.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy
ul. Długiej 1 odbywają się:
- spotkania grupy wsparcia Al-Anon (dla osób
współuzależnionych), w każdy poniedziałek od godziny 1600
do 1900, a w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w spotkaniu
bierze udział terapeuta.
- spotkania dot. poradnictwa dla ofiar przemocy domowej.
Punkt jest czynny w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godzinach od 1500 do 1700.
- indywidualne spotkania z terapeutą do spraw uzależnień
i współuzależnień. Spotkania odbywają się w każdy czwartek
w godzinach od 1500 do 1700.
Korzystanie ze wszystkich ww. form pomocy jest
bezpłatne i nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji.
Dodatkowych informacji dotyczących uzależnień można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 23,
telefon 068 3 849 140 wew. 34.
W następnych wydaniach „Zbąszyneckiego Kwartalnika"
będą się ukazywać bardziej szczegółowe informacje
o działalności poszczególnych grup wsparcia, punktów
pomocy i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zbąszynku.

Dostojni Jubilaci
Już po raz drugi w tym roku Urząd Stanu Cywilnego
w Zbąszynku zorganizował uroczystość Złotych Godów, na
której Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski odznaczył
Dostojnych Jubilatów „Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie" przyznanymi przez Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego. Na uroczystość
i poczęstunek w dniu 25 września br.
zaproszono 17 par małżeńskich, które
zawierały związki małżeńskie w latach 1958
i 1959. Jubilaci otrzymali kwiaty, dokumenty
pamiątkowe, a w późniejszym czasie
otrzymają pamiątkowy album ze zdjęciami
z uroczystości. Spotkanie odbyło się w bardzo
miłej atmosferze, były życzenia i wspomnienia
z dawnych lat. Odznaczeni Jubilaci to: Monika
i Bolesław Baumowie, Helena i Józef
Bochniakowie, Róża i Aleksy Budychowie,
Marianna i Marian Dobakowie, Zofia
i Władysław Fiec, Franciszka i Józef
Fleiszerowiczowie, Józefa i Edmund
Hanyszowie, Stefania i Stanisław
Krystiancowie, Teresa i Eugeniusz Misztowie,
Irmgard i Jan Olendrowie, Longina i Czesław
Piechowiakowie, Aurelia i Zenon Prussakowie,
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Barbara
Niemiec-Kromska

Marianna i Feliks Przybylscy, Stefania i Stefan Rzepkowie,
Augustyna i Witalis Skałeccy, Marta i Józef Śmiałkowie,
Ludwika i Stanisław Ziembowie.

Uczestnicy uroczystości „Złote Gody”

www.zbaszynek.pl

Barbara
Stasik

Zmiany w szkolnictwie
Aby usprawnić polskie szkolnictwo
w nadchodzącym roku szkolnym 2009 – 2010,
Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło pewne
zmiany w dziedzinie edukacji.
Oto niektóre z nich:
1. Każdy pięciolatek ma prawo do wychowania
przedszkolnego
- ma realizować, zgodnie z nową podstawą programową,
program wychowania przedszkolnego obowiązujący również
sześciolatki uczestniczące w obowiązkowym przygotowaniu
przedszkolnym
- zadaniem wprowadzonej diagnozy i obserwacji
przedszkolnej jest znalezienie trudności, jakie mają dzieci
i przygotowanie wskazówek do pracy na rzecz ich
przezwyciężania
- od 2011 roku przygotowanie przedszkolne pięciolatków
będzie obowiązkowe
2. Sześciolatki mogą rozpocząć naukę w I klasie
- na podstawie decyzji rodziców, jeśli jako pięciolatki
uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym
- od 2012 roku sześciolatki będą rozpoczynać naukę szkolną
obowiązkowo
3. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do
zindywidualizowanego podejścia do uczniów
- w ramach 1 godziny dydaktycznej tygodniowo, realizowanej
poza pensum, mają za zadanie pomagać uczniom
w przezwyciężaniu trudności i rozwijaniu zdolności w sposób
wychodzący naprzeciw ich potrzebom
- od września 2010 roku w szkołach podstawowych
i gimnazjach - w ramach 2 godzin tygodniowo
4. W I klasie szkoły podstawowej i w I klasie gimnazjum
zaczyna obowiązywać nowa podstawa programowa oraz
dostosowane do tego nowe zasady organizacji pracy

- od I klasy szkoły podstawowej: zajęcia komputerowe
i nauka języka obcego
- w gimnazjum: dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany
nauczany w grupach zaawansowania, zajęcia do wyboru
(artystyczne, techniczne, sportowe), edukacja dla
bezpieczeństwa
- zmiany organizacyjne i programowe stopniowo, przez
najbliższe sześć lat, obejmą kolejne roczniki uczniów
5. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz I klas
gimnazjum, będący w trudnej sytuacji materialnej, otrzymają
dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach
rządowego programu Wyprawka szkolna
- wsparcie otrzymają uczniowie spełniający kryteria socjalne
- dyrektor szkoły może zdecydować o dodatkowym wsparciu
10% uczniów, zależnie od własnej oceny ich sytuacji
materialnej
6. W szkołach podstawowych powstaną szkolne miejsca
zabaw wyposażone w ramach rządowego programu
Radosna szkoła
- w roku 2009 i 2010 wewnątrzszkolne miejsca zabaw będą
sfinansowane we wszystkich szkołach
- aż do roku 2014 organy prowadzące szkoły będą
otrzymywać na ten cel wsparcie i place zabaw będą
powstawać sukcesywnie
7. Wychowanie fizyczne będzie mogło być oferowane do
wyboru, uczniom klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, w wymiarze 2 godzin
tygodniowo zgodnie z zainteresowaniami uczniów
i możliwościami szkoły
8. Uczniowie zaczną otrzymywać w szkole owoce,
w ramach rządowego programu Owoce w szkole.

Krzysztof
Krzywak

Dom Kultury zamknięty
To Tylko Żart. Choć tytuł jest prowokacyjny to odnosząc
się z szacunkiem do poprzedników i ich aktywności na rzecz
rozwoju tej jednostki gminnej generalnie można powiedzieć,
że obiekt ten wymaga przebudowy tak pod względem
gospodarczym jak i merytorycznym. I wcale nie oznacza, że
ten proces uda się w krótkim czasie zrealizować. Potrzeba
czasu i środków finansowych. Dom Kultury czeka wiele prac
związanych z pracami remontowymi, poczynając od dachu
kończąc na remoncie piwnic.
Zaczynamy ustalać przyszłoroczny plan imprez, a do
grudnia zamierzam przygotować formułę działalności
kulturalnej w 2010 roku. Muszę szybko zdiagnozować
potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i wsi. Do tego celu
powołuję Radę Programową i Młodzieżową Radę Kultury.
Jako ośrodek kultury będziemy działać również jako
instytucja wspierająca inicjatywy w terenie. Mamy wiele
wspaniałych miejsc wypoczynkowo-kulturalnych, dzisiaj
niewykorzystanych. Te miejsca powinny żyć i tworzyć własną
tożsamość.
W strukturze Domu Kultury powstanie dział zajmujący się
upowszechnianiem kultury. Jednym z segmentów tego
działu będzie edukacja artystyczna. Obecnie prowadzę
rozmowy z instruktorami, aby rozpocząć zajęcia. Chciałbym,

aby każda pracownia funkcjonująca w DK miała swego
patrona finansowego.
Prowadzę rozmowy, aby dobudować do sali tanecznej
Centrum Artystyczne, w którym znajdzie się biblioteka
z zapleczem, galeria z kawiarenką i muzeum. Potrzebne
będą środki zewnętrzne.
W planach jest powołanie działu promocji, informacji
i organizacji imprez. Należy dać szansę dorosłym na
realizowanie swoich planów artystycznych. Będziemy
realizować wiele indywidualnych projektów na wybrany
jeden temat.
Mam świadomość, że będzie to proces, ale wiem, że
warto podjąć się tego zadania. Zapraszam wszystkich
chętnych z pomysłami do współpracy.
Pierwszym przedsięwzięciem artystycznym będzie
koncert pt. „Spieszmy się". Przygotowujemy koncert z okazji
Dnia Seniora, Koncert Papieski a już w listopadzie Piknik
Niepodległościowy. Zapraszam wszystkich do udziału w tych
imprezach.
Szczegółowy plan działania przedstawię po
zatwierdzeniu budżetu na 2010 rok.

www.zbaszynek.pl
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Dni Zbąszynka
Lidia
Hudak

W dniach 14-16 sierpnia 2009 roku odbyły się Dni
Zbąszynka. Imprezy sportowe podczas święta naszego
miasta odbywały się w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym im.

Wśród imprez muzycznych największym
zainteresowaniem cieszyła się piątkowa dyskoteka, której
towarzyszył taneczny pokaz ogni.

Dni Zbąszynka z „lotu ptaka”
Taneczny pokaz ogni
B. Niemca, natomiast wydarzenia kulturalne, m.in. koncerty
muzyczne, występy grup tanecznych, dyskoteka i zabawa
taneczna oraz występ gwiazdy wieczoru odbyły się na placu
za Urzędem Miejskim. Podczas Dni Zbąszynka mieszkańcy
i przyjezdni goście mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji:
zróżnicowanej i bogatej oferty gastronomicznej, wesołego
miasteczka dla dzieci (karuzele, dmuchane zamki,
zjeżdżalnie, zabawki), loterii fantowej oraz przelotów
helikopterem.

W sobotni wieczór fantastycznie rozbawiła publiczność
gwiazda wieczoru – zespół „Siesta Fiesta" – najbardziej
taneczny zespół w stylu Latino. Tak też było, solistka uczyła
nas salsy na placu tanecznym. Rozbawieni mieszkańcy
dalej bawili się na zabawie tanecznej do białego rana.
Nowością święta i wielkim zainteresowaniem był rozgrywany
przy sztucznym oświetleniu Nocny Turniej Piłki Nożnej –
„Orlik".
Podczas trzeciego dnia naszej radosnej zabawy
w mieście było gorąco od występów i upalnej pogody. Część
artystyczną rozpoczął występ solistek ze „Studia Piosenki"

Zespól taneczny „ISKIERKI”
Pierwszy dzień imprezy rozpoczął się od akcji
honorowego krwiodawstwa, którą zorganizował Wiesław
Matelski – członek klubu PCK. Zgłosiło się 46 osób, z których
37 oddało krew. W sumie zebrano 16 litrów krwi.
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Tłumy mieszkańców podczas
koncertu gwiazdy wieczoru

działającego przy Domu Kultury. Następnie czas umilały nam koncerty
10 zespołów śpiewaczych: „Harmonia" ze Zbąszynka, „Wesoła
Ferajna" ze Zbąszynia, „Obrzanie" z Trzciela, „Kargowiacy"
z Kargowej, „Górzyczanie" z Górzycy, „Ale Babki" z Miedzichowa

Gwiazda wieczoru, zespół „PAPA D”
(Pieski), „Dąbrowszczanka" z Dąbrówki Wlkp. , „RZPiT im. T. Spychały"
z Dąbrówki Wlkp., „Duże Dziewczyny" z Rogozińca i Kapela Koźlarska
„Kotkowiacy" ze Zbąszynka.
Gwiazdą wieczoru był cieszący się dużym zainteresowaniem
koncert zespołu „Papa D".
Dni Zbąszynka były radosne, spokojne i udane za co organizatorzy
serdecznie dziękują mieszkańcom gminy i zapraszają za rok.

Joanna
Kwaśna

Centrum
Kultury i Folkloru
Kolejna ważna i planowana inwestycja
uzyskała dofinansowanie. W Dąbrówce Wlkp.
rozpocznie się budowa Centrum Kultury
i Folkloru. Inwestycja realizowana będzie przy
współudziale środków pochodzących z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013, Działania: 313,322,323 „Odnowa i rozwój
wsi". Całkowity koszt inwestycji wynosi
972.537,71 z czego poziom dofinansowania
w wysokości 50% (kosztów kwalifikowalnych)
pochodzić będzie ze środków PROW 2007 2013. Zadanie polegać będzie na budowie
nowego obiektu przy ulicy Piastowskiej 37
w Dąbrówce Wielkopolskiej (teren przy Szkole
Podstawowej) wraz z instalacjami wewnętrznymi
(wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego
ogrzewania, gazowa) oraz wyposażeniem (stoły,
krzesła, sprzęt audio wideo). Realizacja projektu
rozpocznie się na przełomie września
i października, kiedy to ogłoszony zostanie
przetarg mający wyłonić wykonawcę robót.
Zakończenie postępowania przetargowego
planowane jest na połowę listopada,
a zakończenie prac i oddanie do użytkowania
mieszkańcom Dąbrówki Wlkp. planowane jest na
miesiąc sierpień 2010 roku. Całość razem ze
szkołą podstawową stanowić będzie połączony
ze sobą kompleks budynków, w którym lokalna
kultura będzie mogła nie tylko funkcjonować na
poziomie XXI wieku ale także rozwijać się dla
dobra wszystkich mieszkańców Gminy
Zbąszynek.

Atrakcje dla najmłodszych

www.zbaszynek.pl

Miejsce budowy Centrum Kultury
i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.
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Marcin
Minta
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SAMORZĄDOWA ŁAMIGŁÓWKA
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28 sierpnia (piątek)
Nocny Turniej Piłki Nożnej
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Sukces nocnego turnieju piłki nożnej podczas Dni
Zbąszynka zmobilizował organizatorów do
kolejnej imprezy. Okazało się, iż idea jest
słuszna, gdyż na liście startowej zanotowaliśmy
14 zespołów, m. in. z Nowego Tomyśla,
Zbąszynia, Chociszewa, Przyprostyni, Kręcka,
Kosieczyna i Zbąszynka. Zawody rozgrywane
systemem pucharowym zakończyły się
zwycięstwem zespołu „Zielone Granaty" ze
Zbąszynka, którzy w finale pokonali „Razem"
Chociszewo. Trzecie miejsce wywalczył zespół o
nazwie „Miejscowi".
12 września (sobota)
Międzynarodowy Turniej Wsi
W ramach Dożynek Gminnych i Powiatowych
zgodnie z dotychczasową tradycją odbył się
Międzynarodowy Turniej Wsi. 6 zespołów
(Bedum, Dąbrówka Wlkp., Kręcko, Kosieczyn,
Rogoziniec oraz Zbąszynek) rywalizowało w 7
konkurencjach (ubijanie masła, strzelanie z
wiatrówki, picie mleka przez słomkę, rzut
gumowcem do celu, łowienie jabłek, wbijanie
gwoździa oraz przeciąganie liny). Rywalizacja
przebiegała w przyjacielskiej atmosferze, choć
emocje sportowe były ogromne. Ostateczną
klasyfikację poznaliśmy dopiero po zakończeniu
ostatniej konkurencji.
Klasyfikacja końcowa: I – Dąbrówka Wlkp.; II –
Zbąszynek; III – Rogoziniec; IV- Kosieczyn;
V – Kręcko; VI – Bedum.
25 września – Zakładowy Nocny Turniej Piłki
Nożnej: I miejsce Swedwood
II miejsce Jantex
III miejsce Gmina Zbąszynek

Najbliższe imprezy sportowe:
3 października – VII Otwarte Mistrzostwa
Weteranów w Dwuboju Rzutowym o „Srebrną
Szynę"
4 października – Turniej tenisa ziemnego
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Zapraszamy Państwa do zabawy z łamigłówką samorządową!
Wierzymy, że każdy uważny czytelnik „Zbąszyneckiego Kwartalnika"
nie będzie miał problemu z jej rozwiązaniem.
Kupon z hasłem prosimy przesłać do dnia 31 października 2009 r.
na adres: Urząd Miejski; ul. Rynek 1; 66-210 Zbąszynek
lub wrzucić do urny znajdującej się w Punkcie Informacyjnym Urzędu
Miejskiego. Wśród osób, które poprawnie podadzą hasło krzyżówki
zostaną rozlosowane drobne upominki. Życzymy miłej zabawy.
POZIOMO:
1. W jakiej miejscowości będzie budowane Centrum Kultury i Folkloru?
3. Podaj nazwisko gminnego starosty dożynkowego na Dożynkach
w Rogozińcu.
8. Finansują odbudowę fontanny w Zbąszynku i nową stronę internetową.
9. Jakie badania zostały przeprowadzone w kościele w Kosieczynie?
11. Z jaką firmą spotkał się Burmistrz Zbąszynka w dniu 8 lipca 2009 r.?
13. Jakie kwiaty zostaną posadzone przy remontowanej fontannie?
16. Podaj nazwę grupy tanecznej, która uświetniła otwarcie „Orlika”.
17. Jedno z miast partnerskich gminy Zbąszynek
18. Jakiego tańca nauczył mieszkańców zespół „Siesta Fiesta” podczas
Dni Zbąszynka?
19. Co należy zrobić np. z butelką plastikową przed wrzuceniem jej
do pojemnika na śmieci?
20. Nazwisko obecnie najlepszego zawodnika w tenisie stołowym w gminie
Zbąszynek.
PIONOWO:
2. Przy jakiej ulicy będzie kończyć się Północna Obwodnica Zbąszynka – etap I.
4. Jakie księgi zawierają wszelkie informacje o nieruchomościach?
5. W jakim miesiącu zostanie uruchomiona nowa strona internetowa
Zbąszynka?
6. W jakiej miejscowości rozpocznie się realizacja największej inwestycji
gminnej pt. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej”?
7. W jakim miesiącu został oddany do użytku „Orlik”?
10. Podaj nazwę jednej z ulic ostatnio wyremontowanych i oddanych do użytku
w Zbąszynku.
12. Nazwisko obecnego Ministra Edukacji Narodowej.
14. Jeden z wykonawców autostrady A2.
15. Gdzie według najnowszych badań znajduje się najstarszy drewniany
kościół w Polsce?

www.zbaszynek.pl

NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ DREWNIANY W POLSCE

Kościół w Kosieczynie
Kościół Parafialny p.w. św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza w Kosieczynie prezentuje typ jednonawowego,
wiejskiego kościoła wzniesionego na rzucie prostokąta,
z prosto zamkniętym prezbiterium od strony wschodniej.
Przedłużony jest zakrystią, z drewnianą wieżą od zachodu
i jednoprzestrzennym wnętrzem przykrytym
charakterystycznym dla tego typu architektury drewnianym
sklepieniem kolebkowym. Wzniesiony w całości z drewna
obiekt stanowi rzadki przykład wczesnej architektury
drewnianej o unikatowej, zachowanej w oryginalnej formie
konstrukcji zrębowej.

Agata
Jenczak

wzniesiono w 1431 r. Cały kościół pochodzi z XIV-XV wieku,
co świadczy o tym, że jest to najstarsza świątynia drewniana
wzniesiona na terenie Polski i prawdopodobnie w tej części
Europy.

Zejście do krypty

Prace konserwatorskie
Do niedawna uważano, że kosieczyńska świątynia
pochodzi z XVI wieku oraz, że jej budowę pierwotnie
rozpoczęto w 1406 roku. Jak się jednak okazało podczas
prowadzonych badań dendrochronologicznych, kościół
w Kosieczynie jest znacznie starszy, niż dotąd sądzono.
Wszystko zaczęło się w 2006 roku, kiedy to podjęto
decyzję o naprawie dachu, a następnie o rozpoczęciu
całościowego remontu kościoła Zaczęto od murów
obwodowych kościoła, wówczas ukazała się piękna
konstrukcja zrębowa naruszona jednak przez czas i materiał
biologiczny. Jednocześnie trwały prace przygotowawcze do
stabilizowania konstrukcji. Autorem tego projektu był
architekt Jacek Koziński – specjalista od budowli
drewnianych. Stwierdził on, że wypadanie południowej
ściany kościoła, jego wychylenie się, jest związane
z ciężarem dachu. Dlatego zaproponował wzmocnienie
więźby dachowej oraz zdjęcie przypory szpecącej regę.
Pod koniec 2006 roku na zlecenie Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dendrochronolog
prof. Tomasz Ważny z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu przeprowadził badania mające na celu określenie
daty pochodzenia budulca drewnianego, który został użyty
do budowy kościoła.
Badania dendrochronologiczne wykazały, że nawa
główna i prezbiterium pochodzą z 1389 roku, natomiast
najstarsza belka użyta do budowy kościoła pochodzi z 1345
roku. Budowę więźby dachowej datuje się na 1417 r. Wieżę
datowaną dotychczas w literaturze na XVII-XVIII wiek

W 2007 roku prof. Elżbieta Basiul dokonała
fragmentarycznych badań polichromii znalezionej
w kościele. Niestety malowidła zostały w dużej mierze
zniszczone, dlatego nie istnieje możliwość ich
zrekonstruowania.
Również w 2007 roku przystąpiono do planowanego
remontu dachu. Poprzednie przykrycie dachu cementowoazbestowe zostało usunięte, a w zamian dach przykryto
gontem świerkowym. Łączna kwota wymiany dachu

Elementy posadzki prezbiterium
wyniosła prawie 300 tys. zł. Dofinansowanie do tego remontu
zostało przyznane z Urzędu Miejskiego w Zbąszynku,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, częściowo
również z pieniędzy parafialnych.
We wrześniu 2008 roku w kościele w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego odbyła się
konferencja naukowa pt. „Kościół w Kosieczynie – problem
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Kościół w Kosieczynie
aranżacji gotyckiego wnętrza jednej z najstarszych świątyń
drewnianych". Organizatorami spotkania byli: wojewódzki
konserwator zabytków Barbara Bielinis-Kopeć i Ks. Dziekan
Zdzisław Przybysz. Podczas konferencji zaprezentowano
rozwiązania konserwatorskie, które mogłyby być
zastosowane podczas remontu i konserwacji, projekt

Kościół - widok ogólny
wizualizacji wyglądu kościoła po remoncie oraz wyniki badań
kościoła w Kosieczynie oraz kościoła w Tarnowie Pałuckim,
dotychczas uznawanego za najstarszy kościół drewniany
w Polsce.

starych cegieł, które stanowiły podmurówkę ołtarza, głębiej
natomiast odkryto pierwotną posadzkę kościoła. Obecnie
planowana jest rekonstrukcja tych płyt zgodnie z ich
pierwotnym wyglądem.
Dalej trafiono na kryptę, w której badania przeprowadziła

Prace konserwatorskie - prezbiterium
Anna Wrzesińska. W krypcie znajduje się 1 trumna (sarkofag
cynowy), a w niej szczątki mężczyzny w wieku 60-70 lat.
W sarkofagu znajdowała się trumna drewniana, w której
złożony był Wojciech Wysogota Zakrzewski, ostatni dziedzic
Kosieczyna pochowany w 1901 roku.

Kościół - widok zewnętrzny
Spróchniałe belki ściany północnej
Pod koniec 2008 r. dokonano wnikliwych badań całej
ściany południowej prezbiterium. Złożono również wniosek
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o dofinansowanie kosztów konserwacji prezbiterium,
włącznie z posadzką i sufitem, w tym – odzyskanie starych
okien, zatkanie wtórnego okna oraz umocnienie ścian.
W marcu 2009 roku zostało przyznane dofinansowanie,
jednak ze względu na oszczędności budżetowe w kwocie
mniejszej, niż wnioskowano.
Przy zdejmowaniu podestu okazało się, że dotarto do
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Koszt dotychczas wykonanych oraz trwających obecnie
prac w kościele szacuje się łącznie na kwotę około 800 tys. zł.
Zarówno wczesna data powstania, oryginalna drewniana
konstrukcja, jak i zachowana pierwotna bryła i forma
architektoniczna stanowią wyjątkową i unikatową wartość
artystyczną, historyczną i naukową zabytkowego kościoła
w Kosieczynie.
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