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W przygotowaniach do najważniejszych Świąt w roku nie mogło zabraknąć również jemioły. W XX wieku
zapisano niezwykle skomplikowaną
procedurę jakiej podporządkować się
musiał polski chłop, chcąc przed Wigilią zdobyć tę magiczną roślinę. Zgodnie z nią wchodzono na sosnę, upatrywano jemioły, obijano ją obuchem, nie
ostrzem siekiery i rzucano ostrożnie na
dół, w ten sposób by osoba stojąca na
ziemi miała możliwość pochwycenia jej
w powietrzu. W ten sposób – w dowód
oddanej czci zebraną jemiołę kładziono wraz z woskiem do uli pszczół, aby
zapewnić sobie obfitość miodu na rok
przyszły. Istniało także przekonanie,
że nie należy wycinać wszystkich gałęzi, na których rośnie jemioła, ponieważ mogło to przynieść nieszczęście.
Znany i do dziś praktykowany zwyczaj
całowania się pod jemiołą wywodzi
się ze świąt noworocznych, kiedy to
zielona roślina zwisała pod powałą
domu, wprowadzając do niego porządek. Mówiono przy tym, że jeśli młodą
pannę pocałuje siedem razy w ciągu
dnia, siedmiu kawalerów to w nadchodzącym roku poślubi ona jednego
z nich. Źle wróżyło dziewczynie pominięcie pod jemiołą, gdyż zwiastowało
ono kolejny rok jej panieństwa. Innym
sposobem na poznanie przyszłości
związanej z zamążpójściem, praktykowanym w uroczyste wieczory takie jak
Wigilia lub Sylwester, było położenie
na progu domu kawałków jedzenia
po jednym dla każdej z panien. Której
pierwszy kawałek pochwyciło wybrane zwierze: pies, kot lub gąsior, ta mogła liczyć na rychły ślub.
Powszechnym
przekonaniem
było
również stwierdzenie, że przebieg dnia
wigilijnego decyduje o całym nadchodzącym roku. Dlatego ludzie starali
się tego dnia zerwać z łóżka o świcie, by przez cały rok, zachować zdrowie, energię i dobre samopoczucie. Z
tego samego powodu myli się w rzece
lub strumieniu. Jeśli zaś w domu to
w naczyniu, na dnie którego kładziono
srebrny pieniądz.
W dniu Wigilii obowiązywały nakazy i
zakazy, np. nie wolno było pożyczać
pieniędzy, bo taki będzie cały rok.
W tym dniu kobieta nie mogła wejść
do domu jako pierwszy gość, gdyż
przynosiło to nieszczęście. Mile widziany natomiast był mężczyzna z
upominkiem świątecznym, np. jabłkiem z choinki symbolizującym szczęście i zdrowie. Kary cielesne wymierzano dzieciom z samego rana zaraz
po przebudzeniu. Stąd przysłowie „w
Wigiliją dzieci biją”. Wszystko to miało
zapewnić najmłodszym domownikom
zdrowie, krzepę i prawidłowy rozwój.
Niezależnie od tego napominano dzieci
i wymagano od nich specjalnej grzeczności i wzorowego zachowania, gdyż
jeśli w Wigilię zasłużą sobie na karę,
to pod takim znakiem będzie im upływał cały rok.

www.zbaszynek.pl

W dawnej Polsce wieczerza wigilijna
była nie tylko spotkaniem towarzyskim, ale również okazją do wróżb i
składania hołdu zmarłym. Jadłospis
wigilijny opierał się w dużej mierze na
potrawach sporządzanych z owoców
lasu, pola, ogrodu i wody. Na stole królowały ryby, potrawy ze zboża, kaszy,
kapusty, grzybów, owoców, miodu i bakalii. Tradycją pozostałą do dziś w wielu domach, a pochodzącą od naszych
przodków jest przyrządzanie wigilijnej
kutii – potrawy z maku, mleka, miodu, orzechów i pełnych ziaren. Starano
się, aby na stole wigilijnym pojawiało
się jak najwięcej potraw, ale ich liczba różniła się na przełomie wieków.
Zawsze jednak istniały ścisłe wymogi
np., że nie powinno być ich mniej niż 9.
Wszystkie potrawy musiały być postne. Zwyczaj ten wiązał się poniekąd z
prastarymi wierzeniami, że człowiek i
zwierze należą do tej samej rodziny.
W wigilijny wieczór chłopcy robili rozmaite psoty, szczególnie w tych
zagrodach, gdzie mieszkały młode
dziewczyny. Ściągali bramy i chowali
je, rozbierali wóz, który w częściach
wynosili na dach stodoły, zatykali kominy.
Współczesny obraz Świąt stanowi swoisty zbiór prastarych podań
ludowych oraz łączących się z nimi
obyczajów. Wiele z nich odzwierciedla
dawną kulturę i sposób postrzegania
świata. Ich prostota, a zarazem urzekająca bezpośredniość skojarzeń sprawiają, że nabierają one współcześnie
szczególnego znaczenia.
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W tradycji polskiej Święta
Bożego Narodzenia to najważniejsze
dni w roku, wtedy to ludzie dzielą się
opłatkiem i życzą sobie wszystkiego,
co najlepsze. To dni spędzane w gronie najbliższych, umilane spotkaniami,
rozmowami i wspólnym kolędowaniem. To magiczny czas, który od dawien dawna rozpalał i rozpala do dziś
wyobraźnię dzieci i dorosłych. Nie bez
znaczenia istnieje wiele legend, podań
o tematyce świątecznej. Na nich to
właśnie opierają się różnego rodzaju
tradycje i zwyczaje, które na dobre zakorzeniły się w polskiej obyczajowości.
Oto sianko pod obrusem, oto tyle nakryć ile domowników oraz dodatkowe
nakrycie dla zbłąkanego wędrowca.
Oto tajemnicza noc, kiedy zwierzęta
mówią ludzkim głosem, a do zebranych przy choince domowników przychodzi Mikołaj... Ileż jeszcze wierzeń
związanych jest z tymi świętami? Skąd
się one wzięły?
Według podań ludowych to w wigilijną noc ziemia otwiera się i ukazuje ukryte w niej drogocenne skarby.
Wówczas nawet najcięższe kamienie i
głazy drżą, a w lesie zakwita paproć.
Pszczoły budzą się w ulach, leśne
zwierzęta obudzone z zimowego snu
wychodzą z legowisk aby uczcić Boże
Narodzenie. To w tę magiczną noc
woda w studniach nabiera uzdrawiającej mocy, w strumieniach i rzekach
może zmienić się w płynące złoto lub
srebro. Jednak wszystkie te nadzwyczajne zjawiska może dostrzec jedynie
ten, kto odznacza się prawym charakterem, odwagą, a co najważniejsze
jest bez skazy i grzechu.
Choinka - świerk lub jodła - to drzewka, które ubiera się w naszym kraju od
ok. 200 lat. Choinka jest najmłodszą
ozdobą świąt Bożego Narodzenia w
polskich domach. Przywędrowała do
nas z Niemiec pod koniec XVIII wieku,
choć we wsiach środkowej, wschodniej i południowej Polski pojawiła się
dopiero w okresie międzywojennym.
Ubierano ją zawsze w Wigilię, wieszając na gałązkach ozdoby z opłatka,
orzechy, pierniki, jabłka oraz świeczki. Z czasem pojawiły się na niej własnoręcznie wykonane ozdoby z papieru, słomy, wydmuszek jaj oraz z
piór. Dawniej przed Wigilią, zarówno w
domach chłopskich, jak i magnackich
stawiano snopy zboża, a na pamiątkę stajenki, w której urodził się Jezus
Chrystus, słomą wyściełano podłogę.
Grubą warstwę słomy lub siana kładziono też na stole, który następnie
przykrywano białym obrusem. Bliższa
współczesnej choince była „zielona
gałąź” świerkowa, sosnowa lub jodłowa, którą dekorowano dom i obejście.
W niektórych regionach Polski przygotowywano stroik, który składał się
z rozwidlonego wierzchołka świerku,
sosnowej gałęzi lub okrągłych słomianych tarcz, które dekorowano symbolicznymi ozdobami.
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Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1
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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Państwo,
Oddajemy dzisiaj w Państwa
ręce czwarty w tym roku kwartalnik,
co oznacza, że kończy się rok 2013.
Był to kolejny rok dynamicznego rozwoju Naszej Gminy, mimo
przeróżnych trudności, poczynając
od atmosferycznych po przekazywanie przez Rząd kolejnych zadań
do realizacji bez zabezpieczenia finansowego. Potwierdzeniem tych
słów są wyróżnienia jakie otrzymaliśmy, my jako urząd ale również
nasze organizacje i stowarzyszenia,
osoby prywatne i zakłady pracy.
Wymienię tylko VII miejsce w krajowym,
ogólnopolskim
Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju, w którym pod uwagę brane są wszystkie
najważniejsze dziedziny życia gminy.
Przysłowiowym „oczkiem w głowie”
są inwestycje, szczególnie te, które
służą rozwojowi gminy, ale również
te, które poprawiają jakość naszego codziennego życia. W 2013 roku
skończyliśmy realizację największego zadania tj. „Uporządkowanie
Gospodarki Wodno-Ściekowej na
terenie Gminy Zbąszynek”. To zadanie pozwala mieszkańcom Kręcka,
Dąbrówki Wielkopolskiej i Rogozińca
dołączyć cywilizacyjnie do Zbąszynka.
Kolejne zadania inwestycyjne
to budowa targowiska miejskiego,
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Chlastawie, ścieżki rowerowej
do Zbąszynia i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej do Dąbrówki
Wlkp.. Przebudowa i budowa nowych ulic w Zbąszynku w ramach
tzw. „Schetynówek”, tj. ul. Kościelna
i Platanowa z chodnikami również
wzdłuż ul. Ogrodowej, Chrobrego i
Placu Dworcowego. Realizowaliśmy
również
zadania inwestycyjne w
oświacie, sporcie i kulturze: adaptacja byłego składu węgla przy Szkole
Podstawowej w Zbąszynku na świetlicę, remont i przebudowa w ZST
w Zbąszynku, wymiana podłogi na
sali tanecznej Domu Kultury, budowa klimatyzacji w Centrum Kultury
i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. Dbaliśmy również o poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców poprzez
budowę boksu garażowego i zakup
nowego samochodu gaśniczego dla
OSP Zbąszynek.
Intensywne opady deszczu obnażyły słabości kanalizacji burzowej
w mieście, w tym również zabezpieczeń przeciwpowodziowych Gimnazjum. Straty jakie powstały po

zalaniu pomieszczeń szkoły, zmusiły nas do remontu szatni i zakupu szafek ubraniowych, odbudowy
muru oporowego, remontu kotłowni
i klubu. Dokonaliśmy również zabezpieczeń na przyszłość poprzez
wykonanie zbiornika o pojemności
ponad 2 tysiące m3 na Placu Wolności i udrożnienia kanalizacji burzowej na terenie PKP. Systematycznie
rozwija się baza sportowa Gminy tj.
rozbudowa obiektów sportowych w
Zbąszynku i Dąbrówce Wlkp.. W 2013
roku skończyliśmy, przy pomocy Zakładu SWEDWOOD, rozbudowę i porządkowanie terenu wokół Jeziorka Koźlarskiego. Na liczne wnioski
mieszkańców ul. Wojska Polskiego
utwardziliśmy podwórko między budynkami a ogrodami. Wykonywaliśmy również szereg drobnych zadań remontowych i adaptacyjnych,
w tym na mieszkania socjalne. Bardzo ważnym zadaniem w naszej
działalności jest oświata, gdzie kosztem czterech milionów złotych dofinansowania z budżetu gminy poza
subwencją oświatową, zapewniamy
wszystkim potrzebującym miejsca w
przedszkolach, umożliwiamy rozwijanie pasji w sporcie, kulturze i nauce poprzez dofinansowanie kółek
zainteresowań i działalności różnych
sekcji. Dynamicznie rozwija się nasz
Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyskując coraz większą rzeszę członków. Prężnie działa również Dom
Dziennego Pobytu.
Szanowni Mieszkańcy, z dumą możemy myśleć o naszej „Małej Ojczyźnie” i z uzasadnioną nadzieją rozpoczynać Nowy Rok.
Rok 2014 to kontynuacja rozpoczętych już działań takich jak: budowa ścieżki rowerowej do Dąbrówki
Wlkp., adaptacja pomieszczeń na

mieszkania socjalne, utwardzenie
terenu przy ul. Wojska Polskiego i
Poznańskiej. Rok 2014 to też planowana realizacja nowych zadań takich jak: modernizacja ul. Krótkiej i
Wojska Polskiego, budowa łącznika ul. Piastowska i Zbąszyńska w
Dąbrówce Wlkp., modernizacja ul.
Poznańskiej w Dąbrówce Wlkp., budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosieczynie, rozbudowa
sali wiejskiej w Rogozińcu i szereg
innych potrzebnych zadań.
Realizacja tych i innych zadań będzie możliwa dzięki dynamicznemu
rozwojowi firm już działających na
terenie Naszej Gminy ale i tych nowych, które zdecydowały się u nas
zainwestować. Priorytetem naszych
działań będzie dalszy rozwój infrastruktury społecznej, oświaty, opieki nad osobami starszymi i dziećmi,
poprawa bezpieczeństwa i porządku. Mamy się w Gminie Zbąszynek
czuć bezpiecznie i żyć w godnych
warunkach.
Kwartalnik dociera do Państwa
przed Świętami Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, dlatego pozwolę
sobie podziękować Wam za całoroczną współpracę i sympatię okazywaną samorządowcom oraz mi
osobiście. Za to, że spełnia się u nas
powiedzenie „razem można więcej”.
Życzę spokojnych Świąt i rodzinnej
atmosfery, samych przyjaciół i życzliwych ludzi wokół. Nowy Rok 2014
niech będzie spełnieniem najskrytszych planów i zamierzeń.

Z poważaniem
Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
14 stycznia 2014 roku o godzinie 18:00

w Domu Kultury w Zbąszynku

www.zbaszynek.pl
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IV KWARTAŁ 2013r.

Gabriela
Budniak

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.10.2013r. - Zbąszynek, I Gimnazjum,
spotkanie w sprawie dalszego remontu zalanych pomieszczeń; -Zbąszynek,
Urząd Miejski, uzgodnienia z Firmą LOCONI w sprawie zagospodarowania zakupionej działki na Ekspedycji Towarowej;
03.10.2013r. Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszyń, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Akademii
Folkloru Polskiego;
04.10.2013r. - Rogoziniec, spotkanie
w sprawie
podsumowania Dożynek
Gminnych;
06.10.2013r. - Kalsk, ODR, udział w IV
Targach Rolniczych;
07.10.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z emerytami;
08.10.2013r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, spotkanie z Marszałkiem
Nowakiem w sprawie budowy ronda
na drodze 302;
09.10.2013r. - Zbąszyń, wywiad w Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej;
10.10.2013r. - Kalsk, ODR - Jubileusz 10lecia Agencji Rynku Rolnego; - Zbąszynek,
Eko-Piknik nad Jeziorkiem Koźlarskim;
11.10.2013r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie kierunków dalszej współpracy;
12.10.2013r. - Zbąszynek, Jubileusz 65lecia OSP Zbąszynek oraz przekazanie
samochodu strażackiego i sztandaru
dla Jednostki;
15.10.2013r. - Dąbrówka Wlkp., Szkoła
Podstawowa, spotkanie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej; - Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
16.10.2013r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
16-18.10.2013r.- Karpacz, udział w Zrzeszeniu
Prezydentów,
Burmistrzów
i Wójtów Województwa Lubuskiego;
19.10.2013r. - Zbąszynek, spotkanie z
hodowcami gołębi pocztowych;
22.10.2013r. - Zbąszynek, otwarcie
świetlicy przy Szkole Podstawowej w
Zbąszynku; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród i wyróżnień z okazji
Dnia Edukacji Narodowej;
23-25.10.2013r. - Łukęcin, udział w Konferencji szkoleniowej z zakresu spraw
obronnych organizowanej przez LUW
w Gorzowie Wlkp.;
25.10.2013r. - Przychodzko, podsumowanie roku budżetowego Firmy SWEDWOOD;
28.10.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantem w sprawie
przebudowy ul. Wojska Polskiego;
29.10.2013r. - Kręcko, spotkanie z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej;
30.10.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem Koła Brydża
Sportowego; - Zbąszynek, udział w
Sesji Rady Miejskiej;
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04.11.2013r. - Warszawa, Gmach Sejmu
RP, odbiór wyróżnienia przyznanego w
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju;
05.11.2013r. - Zbąszynek, spotkanie z
Zarządem OSP; - Zbąszynek, OSiR spotkanie w sprawie utworzenia Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej;
06.11.2013r. - Gorzów Wlkp., LUW - spotkanie w sprawie „schetynówek”;
07.11.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantem przebudowy placu po byłym Targowisku przy
ul. Długiej; - Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z Zarządami Klubów Sportowych Gminy Zbąszynek;
08.11.2013r. - Zbąszynek, Przedszkole Niepubliczne, udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości;
- Zielona Góra, Urząd Marszałkowski,
spotkanie z Marszałkiem Nowakiem w
sprawie drogi 302 i Obwodnicy Regionu
Kozła;
09.11.2013r. - Rogoziniec, strzelanie z
okazji Święta Niepodległości; - Zbąszynek, udział w Marszu po Niepodległość „Nordic Walking”;
10.11.2013r. - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa - Turniej Siatkarski z okazji Święta Niepodległości; - Świebodzin, Msza
św. za Ojczyznę z okazji Powiatowych
Obchodów Święta Niepodległości;
11.11.2013r. - Zbąszynek, udział we Mszy
Św. oraz złożenie wiązanek pod Pomnikiem Chrystusa Króla
z okazji
Święta Niepodległości;
12.11.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielkami Koła
Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Wlkp.;
13.11.2013r. - Kargowa, udział w posiedzeniu Rady Programowej LGD RK;
14.11.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w uroczystościach z okazji 60lecia pożycia małżeńskiego; - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie nagród
w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika; - Zbąszynek,
udział w posiedzeniu Konwentu Rady
Miejskiej;
16-24.11.2013r. - Przerwa urlopowa;
25.11.2013r. - Zielona Góra, CKU - udział
w Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela dyplomowanego;
26.11.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Dyrektorem Przedszkola i
ZOK w sprawie wzajemnej współpracy;
- Kręcko, spotkanie Zarządu MiejskoGminnego OSP;
27.11.2013r. - Zielona Góra, Sąd Okręgowy, udział w rozprawie, - Zbąszynek, uroczyste otwarcie i oddanie do
użytku
ciągu przebudowanych ulic:
B.Chrobrego, Kościelna, Akacjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku;
28.11.2013r. - Zbąszynek, udział w Sesji Rady Miejskiej; - Zbąszynek, Dom
Kultury, XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej; - Kosieczyn, udział we Mszy św. z
okazji Imienin Ks. Dziekana Zdzisława Przybysza;
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29.11.2013r. Rogoziniec; zakończenie
Projektu „Odnaleźć siebie” realizowanego przez OPS; - Zbąszynek, Dom
Kultury, Polsko-Niemiecka Biesiada Andrzejkowa;
30.11.2013r. - Dąbrówka Wlkp., otwarcie
Turnieju SKATA o puchar Burmistrza;
03.12.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Prezesem GS w sprawie
uzgodnień podziału kosztów
wyremontowanego placu w Kosieczynie;
04.12.2013r. - Zbąszynek, ZST, otwarcie
Gminnej Ligi Halowej w Piłce Nożnej;
05.12.2013r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie ze Starostą
i Skarbnik Powiatu Świebodzińskiego
w sprawie finansowania wspólnych
inwestycji; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Burmistrzem i Radnymi
Gminy Zbąszyń; - Kargowa, Rada Programowa LGD RK;
06.12.2013r. - Rakowice Wielkie, przekazanie samochodu strażackiego dla
ZSEiT w Rakowicach Wielkich;
08.12.2013r. - Świebodzin, uroczystości
związane z Okręgową Wystawą Gołębi Pocztowych;
10.12.2013r. - Zbąszynek, Firma ZYGUŁA,
spotkanie w sprawie dalszej rozbudowy; - Zielona Góra, udział w uroczystościach pogrzebowych Zasłużonego
dla Gminy Zbąszynek dr Mirosława
Ciecierskiego;
12.12.2013r. - Zbąszynek, udział w posiedzeniu Konwentu Rady Miejskiej;
13-14.12.2013r. - Peitz – Niemcy, udział
w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz
spotkaniu Grup Roboczych;
14.12.2013r. - Dąbrówka Wlkp., udział w
spotkaniu opłatkowym organizowanym
przez Koło Gospodyń Wiejskich;
16.12.2013r. - Zbąszynek, udział w pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
- Kargowa, uroczyste otwarcie MEDIATEKI „Światowid”;
17.12.2013r. - Zbąszynek, Dom Dziennego Pobytu, spotkanie opłatkowe;
18.12.2013r. - Gubin, Konferencja Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”; - Zbąszynek, Dom Kultury, udział w spotkaniu
opłatkowym
organizowanym przez
Kombatantów i Związek Emerytów
Kolejowych;
19.12.2013r. - Chlastawa, Villa 4 Pory
Roku, spotkanie opłatkowe;
Planwane spotkania:
28.12.2013r. - Zbąszynek, udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym
przez Stowarzyszenie Klub Seniora
„Pogodna Jesień”;
30.12.2013r. - Zbąszynek, udział w Sesji
Rady Miejskiej;
31.12.2013r. - Zbąszynek, stadion OSiR,
złożenie życzeń noworocznych mieszkańcom Gminy Zbąszynek.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.10.2013r. - Rogoziniec, „Święto Pieczonego Ziemniaka” zorganizowane
dla dzieci z przedszkoli z Gminy Zbąszynek; - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
07.10.2013r. - Zbąszynek, ZOK – XV Lubuski Tydzień Seniora – uhonorowanie
najstarszej seniorki i najstarszego seniora z terenu Gminy Zbąszynek; - inauguracja II roku akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku;
10.10.2013r. - Chlastawa, zakończenie
projektu zagospodarowania „Jeziorka
Koźlarskiego”;
12.10.2013r. - Zbąszynek, Jubileusz 65lecia OSP Zbąszynek – uroczyste przekazanie samochodu strażackiego i poświęcenie sztandaru;
13.10.2013r. - Strzyżewo, Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zbąszynku, organizator: PZW Gminne Koło w Zbąszynku;
Zbąszynek,
biuro
15.10.2013r.Rady Miejskiej – dyżur; - ZOK, spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami Gminy
Zbąszynek;
17.10.2013r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
22.10.2013r. - Zbąszynek, SP – uroczyste
otwarcie świetlicy dla dzieci; - spotkanie w Ratuszu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej,
23.10.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
31.10.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
05.11.2013r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
08.11.2013r. - Zbąszynek, Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem” –
obchody Święta Niepodległości;
09.11.2013r. - Rogoziniec, Turniej Strzelecki z okazji Święta Niepodległości;
- Zbąszynek, Marsz Niepodległościowy, organizator: Burmistrz Zbąszynka,
OSiR;
10.11.2013r. - Zbąszynek, OSiR – II Niepodległościowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej; - Zbąszynek, SP w Zbąszynku – XX Jubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Zbąszynka; - Świebodzin, Narodowe Święto
Niepodległości, organizator: Starosta
Świebodziński;
11.11.2013r. - Zbąszynek, obchody Narodowego Święta Niepodległości; - Zbąszynek, ZOK – Koncert Niepodległościowy, wykonawca: „Elektryczne Gitary”;
14.11.2013r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej; Zbąszynek, Urząd Miejski – uroczystość
60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Klementyny i Bogdana Zwierzchowskich z Dąbrówki Wlkp.;

15.11.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – złożenie projektu budżetu
Gminy Zbąszynek na 2014 rok przez
Burmistrza Zbąszynka;
19.11.2013r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
20.11.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski
- wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
21.11.2013r. – Zbąszynek, OPS – Dzień
Pracownika Socjalnego;
23.11.2013r. – Zbąszynek, Jubileusz 30lecia TKKF Zbąszynek;
26.11.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Komisja Rewizyjna, spotkanie w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok;
27.11.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski
– uroczyste otwarcie i oficjalne przekazanie do użytkowania dróg będących
przedmiotem projektu pn. „Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku”; - Kręcko,
zebranie sołeckie;
28.11.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
- Zbąszynek, ZOK – XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej, organizator: Szkoła
Podstawowa w Zbąszynku; - Kosieczyn, spotkanie z Ks. Kan. Zdzisławem
Przybyszem Dziekanem Dekanatu Babimojskiego z okazji imienin;
29.11.2013r. - Zbąszynek, ZOK – IV Biesiada Andrzejkowa, organizator: Zespół Śpiewaczy „Harmonia” oraz ZOK;
- Rogoziniec, spotkanie z okazji zakończenia realizacji projektu pn. „Odnaleźć
siebie”;
03.12.2013r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
06.12.2013r. - Zbąszynek, ZOK – spotkanie z Mikołajem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbąszynek, organizator: OPS w Zbąszynku; - Kosieczyn,
sala wiejska - spotkanie z Mikołajem,
organizator: Koło Terenowe KosieczynZbąszynek Świebodzińskiego Związku

Bernadetta
Utrata

Kresowian oraz Rada Sołecka;
07.12.2013r. - Haidemühl, Spotkanie Mikołajkowe z partnerami z Brandenburgii i Saksonii;
10.12.2013r. - Zbąszynek/Zielona Góra,
pogrzeb śp. dr Mirosława Ciecierskiego
Zasłużonego dla Gminy Zbąszynek;
12.12.2013r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
13.12.2013r. – Świebodzin, Msza św. z
okazji 32 rocznicy wybuchu stanu wojennego;
14.12.2013r. – Babimost, Jarmark Bożonarodzeniowy; - Dąbrówka Wlkp., CKiF
– spotkanie opłatkowe, organizator:
KGW Dąbrówka Wlkp.
16.12.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
17.12.2013r. – Zbąszynek, Centrum Usług
Medycznych „Zdrowita” – spotkanie
opłatkowe,
organizator:
uczestnicy
Domu Dziennego Pobytu i OPS;
18.12.2013r. – Zbąszynek, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Zawodowy Emerytów
i Rencistów Kolejowych – spotkanie
opłatkowe;
20.12.2013r. – Zbąszynek, Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem” –
spotkanie opłatkowe; - Kosieczyn, OSP
Gminy Zbąszynek – spotkanie opłatkowe;
21.12.2013r. - Rogoziniec, Koło Łowieckie „Knieja” – spotkanie opłatkowe;
Planowane spotkania:
27.12.2013r. – Zbąszynek, Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień” –
spotkanie opłatkowe;
28.12.2013r. Poznań, spotkanie opłatkowe Strzelców Okręgu Poznańskiego
z udziałem zaproszonych gości: Wojewody, Marszałka, Prezydenta Miasta
Poznania;
30.12.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
31.12.2013r. – Zbąszynek, OSiR – spotkanie sylwestrowe z mieszkańcami Gminy Zbąszynek.

Zabawa dla najmłodszych - kolorowanka
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Jak powstaje budżet Gminy
Budżet gminy jest planem dochodów i wydatków gminy,
uchwalanym na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej.
Ważnym elementem budżetu gminy
jest zachowanie równowagi między
dochodami, a wydatkami. W praktyce jest to jednak zasada trudna do
utrzymania ze względu na wzrost
potrzeb społecznych wywołanych
postępem technicznym, technologicznym czy kulturowym. Dlatego
najczęściej spotykamy się z deficytem budżetowym (wydatki przewyższają dochody), bądź nadwyżką
budżetową (przewaga dochodów
nad wydatkami). To dochody przede
wszystkim decydują o zachowaniu
równowagi budżetowej, gdyż ich
poziom wyznacza poziom wydatków. Ponadto, dla konstrukcji budżetu, ważnym elementem aby go
zrównoważyć, jest planowana wielkość przychodów oraz rozchodów
budżetu gminy, obejmująca przede
wszystkim, zaciągane oraz spłacane przychody z tytułu kredytów i
pożyczek długoterminowych. Biorąc
pod uwagę planowaną wielkość
zadłużenia gminy, niezmiernie ważne są nowe obwarowania wskaźnikowe co do wielkości zadłużenia i
spłaty, gdzie wskaźniki dla każdej
gminy, liczone są indywidualnie,
wg. średniej arytmetycznej, liczonej
na podstawie wielkości budżetowych, dotyczących roku bieżącego
i dwóch lat poprzednich, wg. wzoru wyszczególnionego w ustawie o
finansach publicznych. Patrząc na
nasze wielkości budżetowe, planowane przychody i rozchody oraz
wielkości zadłużenia, Gmina Zbąszynek w całym projektowanym
okresie, spełnia nowe obwarowania
wskaźnikowe.
Dodatkowym, ważnym czynnikiem
jest spełnienie relacji, aby planowane wydatki bieżące gminy na
dany rok budżetowy nie były wyższe od planowanych dochodów
bieżących na dany rok.
Przepisy ustawowe ściśle narzucają
tryb i konstrukcję uchwalania budżetu gminy, regulując źródła dochodów i zasady ich gromadzenia,
transfer środków z budżetu państwa, a także kierunek wydatków
budżetowych. Zasadniczą rolę odgrywają tu jednak czynniki ekonomiczne, do których należą: rodzaje
i konstrukcja podatków, rozwój gospodarczy, ściągalność podatków,
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poziom wydatków na sferę publiczną, usługi społeczne. Podstawą przygotowania projektu budżetowego są
potrzeby społeczne i gospodarcze
gminy oraz zamierzenia odnośnie
działań w zakresie ich zaspokojenia. W zależności od rodzaju prowadzonej przez gminę działalności
gospodarczej: rolniczej, przemysłowej, turystycznej czy leśnej, istnieją
odmienne możliwości gromadzenia i
odmienne priorytety wydatkowania
środków budżetowych.
Procedurę i zasady sporządzania
budżetu oraz szczegółowość towarzyszących mu materiałów informacyjnych określa Rada Gminy (w naszym przypadku Rada Miejska).
Aby utworzyć budżet, który zaspokajałby potrzeby mieszkańców,
podległych jednostek i samorządowej instytucji kultury, konieczne jest
właściwe rozeznanie wszystkich ich
potrzeb. Dlatego też w pierwszej
kolejności kierownicy i dyrektorzy
gminnych jednostek organizacyjnych
(Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół
podstawowych, Gimnazjum, Zespołu
Szkół Technicznych,
Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych,
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury) oraz
kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, opracowują plany rzeczowe
zadań planowanych do wykonania
w danym roku, tworząc w ten sposób projekty planów finansowych.
Również radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych, czyli sołtysi oraz wszyscy mieszkańcy gminy,
mogą składać wnioski do projektu
budżetu na dany rok.
Wszystkie te materiały prezentujące
potrzeby jednostek, zakładów budżetowych i mieszkańców, składane
są do Skarbnika Gminy w terminie
wyznaczonym przez Radę Miejską.
Skarbnik, szacuje planowane dochody Gminy, na które składają się: dochody własne Gminy, dotacje celowe
na realizację zadań własnych oraz
zleconych z zakresu administracji
rządowej, kwota subwencji należnej
z budżetu państwa, planowane dochody majątkowe ze zbycia majątku
oraz szacowane dotacje na inwestycje, zarówno z dofinansowania z
budżetu UE, jak i pomocy od innych
jednostek samorządu terytorialnego.
W oparciu o wyliczone kwoty dochodów, a także na podstawie analizy
zakresu wydatków, przedłożonych
materiałów i wniosków od kierow-
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ników/dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów,
radnych, sołtysów oraz innych wniosków, Skarbnik Gminy opracowuje
zbiorcze zestawienie dochodów i
wydatków.
Zestawienie to trafia do Burmistrza,
który na jego podstawie opracowuje
projekt budżetu.
Ustawa o finansach publicznych zobligowuje burmistrza, do przedłożenia projektu budżetu na rok następny wraz z projektem wieloletniej
prognozy finansowej gminy, obejmującej cały okres spłaty zadłużenia
gminy (w naszym przypadku są to
lata 2014-2025), w terminie do 15
listopada danego roku, do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Biura
Rady Miejskiej.
Przygotowany
projekt
budżetu
przedstawiany jest przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do zaopiniowania wszystkim stałym komisjom
Rady, które odbywając posiedzenia
formułują opinie o projekcie budżetu. Mogą zatem zgłaszać propozycje wprowadzenia do budżetu
nowego wydatku, zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie (wskazując jednocześnie źródło
jego finansowania), bądź też mogą
obniżyć wielkość proponowanych
wydatków. Opinie poszczególnych
komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu
budżetu przez Burmistrza, który nanosi wszystkie poprawki.
Rada Miejska powinna uchwalić tak
opracowany budżet do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy,
tzn. do 31 grudnia. W przypadku nieuchwalenia budżetu w wymaganym
terminie, podstawą do prowadzenia
gospodarki budżetowej w danym
roku jest projekt budżetu.
Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w Zbąszynku realizacja procedury uchwalania budżetu Gminy
Zbąszynek na 2014 rok przewidziana
jest na miesiąc grudzień br. tj. posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej
miało miejsce dniu 16 grudnia, natomiast Sesja Rady Miejskiej odbędzie
się w dniu 30 grudnia br.
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Gmina Zbąszynek wyróżniona
W dniu 4 listopada br. w Sali
Kolumnowej Sejmu RP odbyła się
konferencja pn. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”, podczas
której ogłoszono wyniki dorocznego
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego.
W kategorii „Gminy Miejsko-Wiejskie” Gmina Zbąszynek uplasowała
się na 7 miejscu w kraju i jednocześnie na 1 miejscu w województwie
lubuskim.
Wyniki rankingu świadczą o dobrym
kierunku i właściwym poziomie rozwoju naszej Gminy. Decyzje, które podejmujemy mają niewątpliwy wpływ
na osiągnięty sukces.
Ranking został przygotowany przez
Komisję Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz
Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Podstawą
rankingu,
opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka z Wydziału Administracji i
Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, było 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony
środowiska. Pod uwagę brane były
m.in.: wydatki majątkowe inwesty-

cyjne, wydatki na transport i łączność, liczba osób pracujących i liczba
podmiotów gospodarczych na 1 tys.
mieszkańców.
Ranking uwzględniał wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem
źródłowym były niezależne dane
Głównego Urzędu Statystycznego.
Oceniany był rozwój wszystkich jednostek samorządowych w Polsce w

2012 roku, z zachowaniem podziału
na 4 grupy: gminy wiejskie, miejskie,
miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Głównym celem rankingu było nagrodzenie najlepiej rozwijających się jednostek samorządu
terytorialnego, spośród wszystkich w
Polsce.

Burmistrz Zbąszynka prezentuje otrzymane wyróżnienie

Turniej Gmin Regionu Kozła
W dniu 12 października br.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zorganizowała
coroczny Turniej Gmin wchodzących
w skład Regionu Kozła. Tegoroczna rywalizacja rozegrała się w hali
sportowej „Olimpia” w Babimoście, a
udział w niej wzięły reprezentacje:
Babimostu, Siedlca, Trzciela, Zbąszynia i Zbąszynka, składające się
z pracowników samorządowych lub
osób związanych z organizacjami
pozarządowymi.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał prezes Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania RK Witold Silski.
Wszystkie drużyny walczyły o puchary w dziesięciu konkurencjach, a
zwycięzca każdej konkurencji otrzymywał okolicznościową statuetkę
i dyplom. Konkurencje sportowe
wymagały szybkości, dokładności i
trafności.

W tym roku I miejsce wywalczyła
reprezentacja Trzciela. Na drugim

Magdalena
Tomaszewska

miejscu uplasował się Zbąszyń, po
nim Babimost, następnie Zbąszynek
i Siedlec.

Reprezentacja Gminy Zbąszynek

www.zbaszynek.pl
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Elzbieta
Rolnik

INFORMACJE

Nowe stawki podatków
W dniu 28 listopada 2013r. Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę Nr XXXV/71/2013 w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
od budynków lub ich części

od gruntów
Grunty podlegające opodatkowaniu

Wysokość
stawek
podatku w zł/m2

Nieruchomości podlegające opodatkowaniu

Wysokość
stawek
podatku w zł/m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,86

Mieszkalne

0,73

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

4,56 / 1 ha

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

20,00
10,75

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

0,44

Działalność z zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,60

Pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

5,70

Garaży

7,40

Uchwałą Nr XXXV/73/2013 z dnia 28 listopada 2013r.
Rada Miejska w Zbąszynku zatwierdziła taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014.
zł/m3
Woda

2,50

Kanalizacja

5,20

Justyna
Tkacz

Podatki od środków transportowych w 2014 roku
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej
3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 - 5,5 włącznie - 550 zł.
- powyżej 5,5 – 9,0 włącznie - 850 zł.
- powyżej 9,0 – poniżej 12,0 - 1050 zł.

3. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton - 1100 zł.

2. od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej równej lubwyższej niż 12 ton
i rodzaju zawieszenia:

4. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w
tonach)

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Stawka podatku(w
złotych)
oś jezdna
(osie jezdnie) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE
12

13

1130

1180

13

14

1200

1230

14

15

15

1260

1280

1300

1350

TRZY OSIE

Stawka podatku(w złotych)

Nie mniej
niż

oś jezdna
(osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

Mniej
niż

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE
12

18

1180

1280

18

25

1280

1380

12

17

1300

1350

25

31

1390

1550

17

19

1350

1360

31

1600

2080

19

21

1390

1410

21

23

1440

1460

23

25

25

1490

1700

1490

1700

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12

25

1490

25

27

1620

1700

27

29

1730

1800

29

31

1900

2600

1950

2600

31
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy+naczepa,ciągnik balastowy+przyczepa (w
tonach)

1550

TRZY OSIE
12
40

40

1820
220

1930

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju
zawieszenia:
Liczba osi i
dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa +pojazd silnikowy
(tonach)

Nie
mniej
niż

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

12

18

940

950

18

25

950

980

1000

1030

25

DWIE OSIE
12

28

1080

1130

28

33

1180

1230

33

38

1280

1390

1420

1830

38

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

www.zbaszynek.pl

oś jezdna(osie jezdnie)z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
JEDNA OŚ

2700

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 900 zł.

Mniej
niż

Stawka podatku(w złotych)

38

1290

1340

1390

1600

7. od autobusu w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 - 900 zł.
- równa lub wyższa niż 30 - 1250 zł.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Krzysztof
Krzywak

NOWA STRATEGIA SPOŁECZNA GMINY
Zakończyły się prace nad
strategią rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbąszynek na lata 2014/23. Zespół ds.
opracowania strategii
uzgodnił
z Burmistrzem Zbąszynka i Przewodniczącym Rady Miejskiej, że
projekt strategii trafi pod obrady
Rady w miesiącu styczniu 2014r.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek jest średniookresowym
dokumentem planistycznym, który znajduje odzwierciedlenie w
Strategii Rozwoju Gminy. Strategia jest dokumentem otwartym,
podlegającym stałemu monitoringowi i ewaluacji zadań. Dane
diagnostyczne do strategii zostały
opracowane przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski i Przewodniczący Zespołu Krzysztof Krzywak dziękują
liderom społecznym za udział w
warsztatach i konsultacjach społecznych.
Zespół zdefiniował misję Gminy w
obszarze polityki społecznej. Misją

Gminy Zbąszynek w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest pomoc w zapewnieniu
mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie marginalizacji i alienacji osób i rodzin,
które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków innych
zjawisk społecznie negatywnych.
Realizacja celów zawartych w
strategii możliwa będzie poprzez
opracowanie, wdrażanie i monitorowanie
szczegółowych programów
operacyjnych
powstających
w odpowiedzi
na pojawiające się problemy społeczne. Programy
o p e ra c y j n e
ukierunkowane będą na
rozwiązywanie najpilniej-

szych kwestii życia społecznego.
Realizacją Strategii będzie zarządzał Zespół Zarządzający powołany przez Burmistrza Zbąszynka.
Pracami Zespołu Zarządzającego kierować będzie Koordynator
przy ścisłej współpracy Kierownika OPS.
Projekt strategii znajduje się na
stronie www.zbaszynek.pl w zakładce Nowa strategia społeczna.

Praca Zespołu nad strategią

Ostatnie pożegnanie śp. Mirosława Ciecierskiego
W dniu 5 grudnia br., przeżywszy 76 lat, odszedł od nas śp.
Mirosław Ciecierski - znakomity, wieloletni lekarz, Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek, a przede wszystkim
życzliwy człowiek, którego podejście
do ludzi sprawiło, że zyskał wielkie
uznanie i szacunek wśród mieszkańców naszej Gminy i okolic. Przegrał
walkę z chorobą.
Śp. Mirosław Ciecierski był absolwentem studiów medycznych na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1969 roku wraz z rodziną
osiedlił się w Zbąszynku i rozpoczął
pracę jako Kierownik Przychodni Rejonowej PKP. W latach 70 tych ukończył drugą specjalizację – medycynę
pracy. Był człowiekiem otwartym na
wiedzę, ciągle doskonalącym swój
warsztat pracy. W roku 2002 przeszedł na zasłużoną emeryturę, jednak głównie z powodu niesłabnących oczekiwań społecznych ciągle

kontynuował swoją pracę. Posiadał
ogromne
doświadczenie,
którym
dzielił się ze swoimi pacjentami. Angażował się w działalność społeczną na rzecz medycyny.
W dniu 15 sierpnia 2012 roku otrzymał zaszczytny tytuł „Zasłużony
dla Gminy Zbąszynek”, który przyznawany jest mieszkańcom Gminy
Zbąszynek za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową
i inne osiągnięcia. Podczas swojej
wieloletniej aktywności zawodowej
pomógł wielu ludziom ratując ich
zdrowie i życie.
W dniu 10 grudnia br. delegacja z
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku z
Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim oraz Przewodniczącym Rady
Janem Mazurem na czele uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu śp. Mirosława Ciecierskiego. Msza Święta
w Jego intencji została odprawiona
w Kościele Parafialnym w Zbąszyn-

www.zbaszynek.pl

ku. Uroczystości pogrzebowe odbyły
się na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.
Szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom zmarłego składają
Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka, Jan Mazur Przewodniczący
Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej
w Zbąszynku oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
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Halina
Kaczmarek
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Mienie komunalne
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji zapewnia realizację
zadań gminy z zakresu gospodarki
nieruchomościami, w tym w szczególności realizuje zadania związane
z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości, gospodarowania zasobem i zarządzania nim. Prawnymi
formami gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
jednostek samorządu terytorialnego
są sprzedaż, zamiana, darowizna,
oddanie nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użyczenie. Ponadto
pod realizację zadań statutowych
gminy, nabywane są nieruchomości
w drodze zakupu mienia od osób fi-

zycznych i prawnych. Za zgodą właścicieli nieruchomości, przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości
decyzją administracyjną, nabywane
są grunty pod realizację celów publicznych Gminy takich jak budowa
dróg i ścieżek rowerowych. Wskazać trzeba także, że gminy większą

część swojego obecnego majątku
nabyły w drodze tzw. komunalizacji,
czyli nabycia własności mienia od
Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990
r. – Przepisy wprowadzające Ustawę
o samorządzie terytorialnym. Zarządzanie mieniem komunalnym gminy
odbywa się w zgodności z ustawą o
samorządzie gminnym oraz z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Ustawodawca przyznał gminom swobodę w zarządzaniu mieniem komunalnym, dzięki czemu samodzielnie
decydują o przeznaczeniu i sposobie
wykorzystania składników majątkowych. Na terenie Gminy Zbąszynek,
mieniem gminnym
zarządza Burmistrz
Zbąszynka
przy uwzględnieniu przepisów
ustawy
o gospodarce
nieruchomościami
oraz
przy uwzględnieniu Uchwały Nr II/8/2002
Rady Miejskiej
w
Zbąszynku z dnia 12
grudnia 2002r.,
o k re ś l a j ą ce j
zasady obrotu nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy.
Nieruchomości jednostek samorządu
terytorialnego sprzedawane są w
trybie przetargowym. Sprzedaż w
trybie bezprzetargowym jest wyjątkiem. Podstawowe reguły organizowania i przeprowadzania prze-

dodatek energetyczny
Na podstawie wprowadzonej
definicji „odbiorca wrażliwy energii
elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz.
U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą
miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do
zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o
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zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej.
Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest
to osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art.
2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

www.zbaszynek.pl

targu regulują przepisy ustawy o
gospodarce nieruchomościami oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości. Gmina oferuje do sprzedaży w drodze organizowanych przetargów, nieruchomości z zasobu mienia, które mogą
być przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, garażową, zabudowę usługowo-handlową oraz pod zabudowę przemysłową. Przygotowane do zbycia działki
budowlane są uzbrojone (uzbrojenie
w drodze). Warunki przyłączy do poszczególnych nabywanych działek
budowlanych określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych w
zawartych umowach z nabywcami
działek.
Zapraszamy chętnych do zainteresowania się terenami budowlanymi
i ewentualnym podjęciem decyzji o
zamiarze nabycia terenu pod realizację swoich zamierzeń. Aktualnie
są przygotowane do nabycia działki
budowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Kościelnej, przy ulicy Jana Pawła II i
przy Zaułku Kościelnym. Informuję
również,
że szczegółowych informacji na temat terenów budowlanych, które mogą być przeznaczone do zbycia w drodze przetargu
udziela referat Mienia Komunalnego
i Geodezji oraz referat Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu. Ponadto
informacje o ogłaszanych przetargach podawane są do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.bip.zbaszynek.pl oraz umieszczane są na tablicach ogłoszeń i w
prasie lokalnej.

Dorota
Podloch

która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny,
który wynosi rocznie nie więcej niż
dokończenie strona 11
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DODATEK ENERGETYCZNY
30% iloczynu limitu zużycia energii
elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1/ 900 kWh w roku kalendarzowym
– dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2/ 1250 kWh w roku kalendarzowym
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3/ 1500 kWh w roku kalendarzowym
– dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na
wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy
dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie

1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki.
Obecnie są to kwoty: 11,36 zł miesięcznie dla osoby samotnej; 15,77 zł
dla gospodarstwa składającego się
z 2-4 osób; 18,93 zł miesięcznie dla
gospodarstwa powyżej 5 osób.
Jednocześnie, zmieniono ustawę z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.
966) i art. 3 ust. 3 otrzymuje nowe
brzmienie:
„Za dochód uważa się wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów ich
uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych,
chyba że zostały już zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza się świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów,

dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z
pomocy społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń
w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego, dodatku
energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.”.
Dla wszystkich osób zainteresowanych
powyższym
świadczeniem,
wzór wniosku będzie dostępny w
Urzędzie Miejskim biuro nr 23.
Do wniosku należy dołączyć kopię
umowy kompleksowej lub umowę
sprzedaży energii elektrycznej.
Alina
Jagaciak

„Mikołaj” dla naszych dzieci
Z okazji
zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia jak co
rocznie organizacje i instytucje z
terenu naszej Gminy, ze środków
finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Zbąszynek na realizację programów profilaktycznych:
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii otrzymały
dofinansowanie na zorganizowanie
przedświątecznych spotkań dla dzieci. W tym roku o wsparcie finansowe wystąpili i otrzymali je: Rada
Sołecka w Rogozińcu – 280,00 zł dla
dzieci z Rogozińca, które nie chodzą
do przedszkola lub świetlicy, Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego Koło
Kosieczyn – 800,00 zł na realizację
zadania „Z Kresowym Mikołajem” dla
dzieci: Kresowian, dzieci z Kosieczyna i dzieci członkiń KGW, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
– 800,00 zł na realizację zadania
wspólnie ze Zbąszyneckim Ośrodkiem Kultury - III Spotkania ze św.
Mikołajem” pt. „Wszystkie dzieci nasze są” w ramach kampanii na rzecz
osób niepełnosprawnych, Sołtys Wsi
Chlastawa – 1 500,00 zł na realizację zadania „Chlastawa dla dzieci” i
dzieci ze świetlic w Rogozińcu i Zbąszynku – 800,00 zł na paczki świąteczne. Wszyscy uczestnicy spotkań
miło spędzili czas, a najważniejszym
gościem był oczywiście Święty Mikołaj.

Prezenty od Mikołaja zawsze cieszą

www.zbaszynek.pl
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Barbara
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Przeżyli razem już 60 lat…
W dniu 14 listopada 2013 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
obchodziliśmy uroczystość 60-lecia
pożycia małżeńskiego Państwa
Klementyny i Bogdana Zwierzchowskich z Dąbrówki Wlkp., którzy zawarli związek małżeński 11
listopada 1953 r. w Ostródzie.
Państwo Zwierzchowscy osiedlili
się w Dąbrówce Wlkp. w 2012 r.
i pochodzą z Gdańska. Nasi Jubilaci doczekali się pięciorga dzieci
- dwóch synów i trzech córek oraz
piętnaściorga wnucząt i czternaściorga prawnucząt. Spotkanie
upłynęło w bardzo miłej atmosferze przy kawie i odrobinie słodkości. Jubilatom dopisywał humor.
Nie często można spotkać ludzi z
tak pozytywną energią, zapałem
do pracy i pomimo sędziwego wieku cieszących się z wszystkiego,

co ich otacza. Podczas uroczystości, Burmistrz Wiesław Czyczerski,
Kierownik USC Barbara NiemiecKromska
oraz
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur złożyli

na ręce Jubilatów życzenia zdrowia, pogody ducha i doczekania
kolejnych jubileuszy oraz bukiet
kwiatów i dyplom pamiątkowy.

Pamiątkowe zdjęcie z Dostojnymi Jubilatami

Transkrypcja zagranicznych
aktów stanu cywilnego
Korzystając z okazji, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
a co za tym idzie, czas upragnionych
spotkań w gronie rodziny, w tym
świątecznym numerze „Zbąszyneckiego Kwartalnika” chciałabym nieco
przybliżyć sprawy związane z wpisywaniem zagranicznych aktów stanu
cywilnego do polskich ksiąg stanu
cywilnego. Jestem przekonana, że
duża część naszych gości to rodzina
z zagranicy i właśnie z myślą o nich
powstał ten artykuł. Bardzo często
jest tak, że osoby, które wyjechały
za granicę, nadal są zameldowane
w Polsce. Podczas swoich krótkich
wizyt w domu rodzinnym nie mają
czasu na bieganie po urzędach i załatwianie swoich spraw. Tymczasem
za granicą jest nas coraz więcej i
tam też rejestruje się coraz większą liczbę zdarzeń mających wpływ
na stan cywilny osób. Polskie prawo
nie przewiduje obowiązku wpisywania aktów zagranicznych do polskich
ksiąg stanu cywilnego. Istnieją jednak wyjątki, zawarte w ustawach
szczególnych, które wymagają złożenia odpisów aktów stanu cywilnego w polskiej wersji. Wpisywanie
akt stanu cywilnego do polskich
ksiąg nazywane jest transkrypcją.
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Do polskich ksiąg stanu cywilnego
można transkrybować akty sporządzone za granicą bez względu na
datę ich sporządzenia i na datę zdarzenia, którego akt dotyczy. Przez
wiele lat w orzecznictwie sądów
toczył się spór o to czy wpisanie
zagranicznego aktu stanu cywilnego
ma charakter rejestracyjny, czy też
transkrypcja sprowadza się jedynie
do sporządzenia aktu krajowego,
poprzez jego dosłowne przepisanie.
Sądy niejednokrotnie opowiadały
się za rejestracyjnym charakterem
transkrypcji, przyjmując w swych
orzeczeniach, że skoro przykładowo
zagraniczny akt małżeństwa nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego, to w świetle polskiego prawa nie ma dowodu zawarcia
związku małżeńskiego. W ostatnim
czasie Sąd Najwyższy przyjął jednak,
że transkrypcja sprowadza się jedynie do sporządzenia aktu krajowego,
co oznacza, że nie ma ona charakteru rejestracyjnego. W ustawie Prawo
o aktach stanu cywilnego ustawodawca wyraźnie rozróżnił „wpisanie”
treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą od „zarejestrowania” określonych zdarzeń, które
wystąpiły za granicą. Innymi słowy,

www.zbaszynek.pl

sporządzenie zagranicznego aktu
stanu cywilnego i jego istnienie w
zagranicznych księgach stanu cywilnego oznacza, że zdarzenie zostało
już zarejestrowane, a jego wpisanie
do polskich ksiąg nie jest rejestracją
zdarzenia tylko dosłownym przeniesieniem treści tego dokumentu. Nie
ma też obowiązku transkrypcji tych
dokumentów, gdyż posiadają one tą
samą moc dowodową na równi z
polskimi dokumentami urzędowymi.
Przesądza o tym art. 1138 Kodeksu
postępowania cywilnego. Przepis
ten zrównuje zagraniczne dokumenty urzędowe z polskimi dokumentami. Należy zatem stwierdzić, że
„akt stanu cywilnego sporządzony
za granicą stanowi wyłączny dowód
zdarzeń w nim stwierdzonych, także
wtedy, gdy nie został wpisany do
polskich ksiąg stanu cywilnego”. Innym problemem pozostaje treść zagranicznych aktów stanu cywilnego,
brak zastosowania w nich polskich
znaków diakrytycznych, stosowanie
zagranicznych odpowiedników polskich imion itp. Wszystkie te błędy
znacznie utrudniają bezpośrednie
zastosowanie zagranicznych aktów i
odpisów aktów stanu cywilnego, ale
o tym w następnym artykule.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Magdalena
Tomaszewska

WYDARZENIA

Nowe miejsce wypoczynku i rekreacji
Na terenie leśnym między
Zbąszynkiem, a Chlastawą powstało znakomite miejsce do rekreacji.
Zagospodarowanie tego terenu to
skutek zobowiązania się Gminy Zbąszynek do przyjęcia wód
deszczowych ze znajdującej się
w pobliżu firmy Swedwood. Tak
powstał zbiornik, który szybko
przerodził się w małe jeziorko,
nazwane później przez mieszkańców Gminy - Koźlarskim. Na
wyspie
jeziorka
zamieszkały
małe króliczki oraz trzy koziołki,
którym nadano imiona: Pastuś,
Chlastuś i Prezes.
Dzięki przychylności i zaangażowaniu kierownictwa firmy Swedwood, niedawno powstały tam
również dwa parkingi oraz zamontowano duży metalowy wigwam.
Obok ustawiono dwie mniejsze
wiaty, jest także miejsce na ognisko oraz wc. W pobliżu znajduje
się las, a przede wszystkim jest …
cisza i spokój. Teren oświetlono i
ogrodzono jak również upiększono nasadzeniami nowych drzew
i krzewów. Dookoła jeziorka biegnie ścieżka, z której już od dawna korzystają rowerzyści, miłośnicy
kijków oraz rolek. Z myślą o wędkarzach wybudowano pięć stałych
pomostów i jeden pływający, przy
którym zacumują łodzie i żaglówki.
W dniu 10 października br. w tym
pięknym miejscu odbyło się uroczyste zakończenie projektu zagospodarowania Jeziorka Koźlarskiego. Spotkanie poprzedzone zostało
ekopiknikiem ze zdrową żywnością.

Widok

Po nim Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oficjalnie otworzył
imprezę witając zaproszonych gości,
w tym m.in. Stanisława Tomczyszy-

konawcom robót tj.
- Państwu Marii i Romanowi Ceglarek – Firma CEGBUD Sp. z o.o. z
Wolsztyna,

Uroczyste zakończenie inwestycji

na; członka Zarządu Województwa
Lubuskiego, Wojciecha Kozieję z
Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Edwarda Fedko
- radnego Sejmiku Województwa
Lubuskiego, Wojciecha Waligórę Dyrektora
Generalnego
Oddziału
Swedwood West z siedzibą w Chlastawie, Jana Mazura Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku,
pracowników Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku oraz wykonawców inwestycji przy jeziorku. Podsumowując
wykonaną
inwestycję,
Burmistrz
Zbąszynka złożył
wyrazy podziękowania w stronę
wszystkich, którzy
przyczynili się do
obecnego wyglądu
nowego
miejsca
rekreacji w Chlastawie, a w szczególności podziękował kierownictwu
firmy Swedwood,
przedstawicielom
z
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Luna wyspę z koziołkami buskiego oraz wy-
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- Panu Franciszkowi Piskorskiemu –
PU FRAWENT z Wolsztyna,
- Panu Dariuszowi Kotlarskiemu –
FACHDAR z Wolsztyna,
- Leszkowi Konkiewiczowi – Zakład
Ślusarski ze Starego Kramska,
- Panu Sylwestrowi Budychowi – Firma „Sylwester Budych” z Dąbrówki
Wlkp.,
- Panu Michałowi Budychowi – Usługi Komunalne z Dąbrówki Wlkp.,
- Panu Józefowi Rzepie – Usługowy
Zakład Stolarski z Siedlca,
- Panu Łucjanowi Grólowi – Warsztat
Stolarski z Babimostu,
- Panu Romanowi Łyżwie i Panu
Zenonowi Szymkowiakowi – Usługi
Instalacyjno - Budowlane s.j. z Nowego Tomyśla,
- Panu Łukaszowi Waścińskiemu –
Zakład Elektryczny ELKWADRO s.c. z
Bolewic,
- Panu Szymonowi Gołkowi i Józefowi Gawłowi - Usługi stolarskie i
budowlane ze Zbąszynka.
Na zakończenie spotkania, uczestnicy mogli wziąć udział w marszu
nordic walking wokół jeziorka (3
okrążenia). Po zmaganiach sportowych na wszystkich czekał ciepły
posiłek.
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Jubileusz 65-lecia OSP w Zbąszynku
Kolejna ważna dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbąszynku
karta historii została zapisana.
W dniu 12 października br. strażacy
obchodzili uroczystość 65-lecia jednostki.
Z tej okazji, przy dźwiękach syren
samochodów strażackich, w uroczystym szyku, ulicami
Zbąszynka przemaszerowali strażacy
oraz ich sympatycy.
Przemarsz podążał
do Kościoła Parafialnego w Zbąszynku, gdzie nastąpiło
poświęcenie sztandaru jednostki OSP
Zbąszynek. Po Mszy
św. na Targowisku
Miejskim odbyły się
oficjalne
uroczystości. Uroczystość
p r z e p ro wa d z o n a
była zgodnie z ceremoniałem
strażackim. Ceremonie
poprowadził Prezes
Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w
Świebodzinie Leszek
Parandyk. Podczas uroczystości Prezes OSP Zbąszynek - Zdzisław Gościniak powitał licznie przybyłych
gości. Na uroczystość między innymi przybyli: Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa

Węsierski, Wicewojewoda Lubuski –
Jan Świrepo, Przewodniczący Rady
Powiatu Świebodzińskiego – Alojzy
Jokiel, Starosta Świebodziński – Zbigniew Szumski, Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku
– Jan Mazur i wielu innych zacnych

sztandaru,
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, odczytał Akt
fundacji Sztandaru dla OSP Zbąszynek. Fundatorzy przybili na drzewcu
sztandaru symboliczne gwoździe.
Przy tej okazji wręczono okolicznościowe medale. Następnie Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski i
P rz ewodni c z ąc y
Rady Miejskiej Jan
Mazur
przekazali
nowy Sztandar na
ręce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Edwarda Fedko, który przekazał
sztandar pocztowi
sztandarowemu.
W dalszej kolejności jednostkę OSP
Zbąszynek odznaczono
srebrnym
medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
Ponadto brązowym
medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
odznaczono także
Nowy samochód dla OSP Zbąszynek
ochotników: Rafała
gości. W uroczystości wzięli tak- Biegałę i Arkadiusza Mikołajczaka,
że udział strażacy z zaprzyjaźnio- natomiast Mateuszowi Sołtysikowi
nych gmin Łukowica, Lubrza, Peitz nadano odznakę Strażak Wzorowy.
(Niemcy) oraz delegacje z naszych Kolejnym ważnym punktem było
gminnych jednostek OSP: Dąbrówka przekazanie nowego samochodu
Wlkp., Kosieczyn, Kręcko, Rogoziniec. dla OSP Zbąszynek. Przed przekazaniem samochodu ks. Dziekan
Zdzisław Przybysz (kapelan OSP)
wraz z ks. Kanonikiem Jerzym Kordiakiem dokonali jego poświęcenia a
matka chrzestna, którą została Ludwika Łysakowska (żona naczelnika OSP Zbąszynek) nadała mu imię
„Józef”. Burmistrz Zbąszynka wraz
z Prezesem Wojewódzkim ZOSP RP
WL i Lubuskim Komendantem PSP
wręczyli kluczyki Naczelnikowi OSP
Zbąszynek Józefowi Łysakowskiemu. Pierwszej uroczystej prezentacji
samochodu średniego gaśniczego
dokonali, jako kierowca - Piotr Marciniak oraz małżeństwo strażackie
Ludwika i Józef Łysakowscy.
Wśród wystąpień zgromadzonych
gości nie zabrakło gratulacji, podziękowań i ciepłych życzeń. Po
Nowy sztandar OSP Zbąszynek				
		
odprowadzeniu Sztandaru, Leszek
Lubuskiego – Edward Fedko, Lubuski W szyku widoczna była także dru- Parandyk podziękował wszystkim
Komendant Wojewódzki Państwowej żyna harcerska, na co dzień współ- za przybycie. Z okazji Jubileuszu,
wieczorem w sali tanecznej ZbąszyStraży Pożarnej – brygadier Hubert pracująca z OSP Zbąszynek.
Harasimowicz były Lubuski Komen- Po powitaniu wszystkich gości i neckiego Ośrodka Kultury odbyła się
dant Wojewódzki Państwowej Straży przedstawieniu rysu historyczne- zabawa taneczna.
Pożarnej – nadbrygadier Stanisław go jednostki, w imieniu fundatorów
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Spotkanie Burmistrza Zbąszynka
z mieszkańcami
W dniu 15 października
br, w Zbąszyneckim Domu Kultury odbyło się kolejne, ostatnie w tym roku, spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami Gminy. W
spotkaniu udział wzięło blisko
20 osób.
Burmistrz Zbąszynka rozpoczął
od przedstawienia informacji w
temacie bieżących, zakończonych, jak również planowanych
inwestycji realizowanych na terenie Gminy Zbąszynek, w tym
szczegółowo omówił:
- zakończenie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy,
informując, iż w przyszłym roku
planowane jest dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni,
- realizację zadania polegającego na wykonaniu ścieżki rowerowej biegnącej od Chlastawy
w kierunku Zbąszynia. Ponadto
Burmistrz poinformował o rozpoczęciu prac ziemnych na ścieżce biegnącej w kierunku Dąbrówki
Wlkp.,
- zakończenie prac przy uporządkowaniu terenu wokół Jeziorka Koźlarskiego w Chlastawie,
- zakres szkód i zniszczeń w Gimnazjum w Zbąszynku, spowodowanych gwałtownymi ulewami, które
miały miejsce na początku sierpnia
br. jak również poinformował o pracach remontowych, które były ich
konsekwencją tj. odbudowanie muru
oporowego, przebudowanie kratek
ściekowych, wstawienie
nowych okien piwnicznych, remont pieców
centralnego ogrzewania.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur poinformował jakimi sprawami,
zgodnie z przyjętym
planem pracy, zajmowała się Rada Miejska
w sierpniu i wrześniu
br. oraz jakie zagadnienia będą jeszcze tematami prac Rady do końca 2013 roku.
W dalszej części spotkania
głos
zabrali
mieszkańcy Gminy, którzy zgłosili uwagi dotyczące:

Magdalena
Tomaszewska

Mieszkańcy na spotkaniu z Burmistrzem

- konieczności utwardzenia
drogi gospodarczej za budynkami na
ul. Kilińskiego w Zbąszynku,
- poprawy stanu chodnika na ul.
Długiej w kierunku Kościoła,
- rozwiązania kwestii parkujących
pojazdów przy bramie obok piekarni
na ul Wojska Polskiego,
- regulacji dotyczących gospodarki
śmieciowej.
Burmistrz poinformował, że w oparciu o dotychczasowe wykonywanie
obowiązującej uchwały śmieciowej

pojawiło się już wiele nowych spostrzeżeń i uwag. Dlatego też planowane jest wprowadzenie zmian do
uchwały.
Ponadto w temacie gospodarki odpadami Burmistrz nadmienił, iż pojawił się problem, którym jest ogromna różnica między ogólną liczbą
osób ujętych w złożonych deklaracjach a ogółem mieszkańców Gminy
Zbąszynek.

Jan Mazur przedstawia informacje z działalności Rady Miejskiej

www.zbaszynek.pl
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Narodowe Święto Niepodległości

Delegacja Urzędu Miejskiego podczas składania wiązanki

11 listopada to data szczególna w naszym ojczystym kalendarzu. Tego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, będące
upamiętnieniem odzyskania niepodległości w 1918 roku. Uroczystości
oficjalne oraz poprzedzające 95-tą
Rocznicę Odzyskania Niepodległości
trwały w Gminie Zbąszynek łącznie
trzy dni.
Już 9 listopada br., w ogrodzie strzeleckim w Rogozińcu odbyło się Strzelanie z okazji Święta Niepodległości.
Również 9 listopada, rekordowa liczba ponad 100 uczestników wzięła
udział w IV Marszu po Niepodległość
Nordic Walking. Na starcie spotkali
się seniorzy, dorośli,
młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci
ze szkoły podstawowej. Trasa przebiegała
ulicami Zbąszynka, a
jej długość wynosiła
6 km. Każdy uczestnik marszu otrzymał
specjalne
czerwone
rękawiczki z napisem
„Sportowy
Zbąszynek” oraz medal z rąk
Burmistrza Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego.
Dzień
10
listopada
przebiegał w duchu
sportowej rywalizacji
podczas turnieju te-

nisa ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, w którym
zwycięzcą został Dawid Furman
oraz podczas turnieju piłki siatkowej
o Puchar Burmistrza Zbąszynka, w
którym najlepsze miejsce w tabeli
zajął Trechub Zbąszynek.
Oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczęto 11 listopada od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny
w Kościele Parafialnym w Zbąszynku, po której zgodnie z kilkuletnią tradycją mieszkańcy Gminy Zbąszynek
oraz delegacje pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik
Chrystusa Króla. Marsz prowadziła
Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp.

Uroczystości przy pomniku
poprowadziła Malwina Kubicka, Dyrektor Ośrodka Kultury w Zbąszynku. Co roku,
pod pomnik Chrystusa Króla
przybywa coraz liczniejsza
grupa mieszkańców Gminy
Zbąszynek chcących oddać
hołd poległym w walce o
niepodległość.
Po odśpiewaniu hymnu, okolicznościowe przemówienie
wygłosił
Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Następnie kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje:
Urzędu Miejskiego wraz z
Radą Miejską, dyrektorzy i
uczniowie szkół, kierownictwo ZOK-u i OSiR-u, delegacja Komendy Powiatowej
Policji, harcerze Związku
Drużyn ZHP, przedstawiciele Kurkowego Bractwa
kwiatów
Strzeleckiego w Zbąszynku,
seniorzy z organizacji działających
przy Domu Kultury, Związku Kresowian z Kosieczyna oraz Pani Małgorzata Czyczerska - w imieniu mieszkańców Zbąszynka. Na zakończenie
spotkania członkowie Zbąszyneckiego Bractwa Kurkowego oddali uroczystą salwę okolicznościową.
Obchody Święta Niepodległości zakończono koncertem Zespołu Elektryczne Gitary, który odbył się w
godzinach popołudniowych, w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury w Zbąszynku.

Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Wiesława Czyczerskiego
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Agnieszka
Budych

Ambasador Polszczyzny
W dniu 10 listopada 2013 r.
delegacja
Regionalnego
Zespołu
Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały z Dąbrówki Wielkopolskiej w
składzie: Spychała Marek – kierownik zespołu, Wittke Wojciech – były
kierownik zespołu, Letka Honorata –
członkini zespołu, Budych Agnieszka
- prezes Stowarzyszenia Miłośników
Kultury Dąbrowieckiej, wzięła udział
w uroczystej gali, która odbyła się
w Katowickiej Akademii Muzycznej.
Podczas gali zostały wręczone nagrody i statuetki laureatom tytułu
Ambasador Polszczyzny, przyznane
przez Kapitułę wyłonioną z członków Rady Języka Polskiego przy
Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
im. Tomasza Spychały w Dąbrówce
Wielkopolskiej został uhonorowany
tym zaszczytnym wyróżnieniem w
kategorii: „Ambasador Polszczyzny
Regionalnej”.
W uzasadnieniu nadania tytułu Kapituła napisała: cyt.: „Zespół od 90
lat pielęgnuje polszczyznę regionalną, przede wszystkim swoistą
gwarę pogranicza polsko- łużyckiego. Czynił to w najtrudniejszych la-

Przedstawiciele Zespołu podczas Gali

tach przed II wojną światową, kiedy
Dąbrówka Wielkopolska była poza
granicami Rzeczypospolitej, i robi to
do dziś. Przyczyniał się do tego, że
społeczność tej wsi zachowywała
zawsze swoją tożsamość językową,
kulturową i cywilizacyjną”.
Zaszczytne wyróżnienie z rąk prof.
dr hab. Tadeusza Zgółki (członek

Bezpieczna Zerówka
W dniu 27 listopada br. w
Komendzie Powiatowej Policji w
Świebodzinie odbyły się powiatowe eliminacje do VII Wojewódzkiego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
pn. „Bezpieczna Zerówka”. W turnieju wzięło udział 21 trzyosobowych
drużyn z terenu całego powiatu
świebodzińskiego. Dzieci wykazywały się znajomością wiedzy z zakresu
znajomości zasad bezpiecznego poruszania sie po drodze, kontaktu z
osobami obcymi, agresywnymi zwierzętami oraz zachowań w nietypowych sytuacjach.
Podczas całego konkursu panowała wesoła atmosfera, a wszystkie
dzieci wykazały się dużą wiedzą o
bezpieczeństwie. Z uwagi na bardzo wysoki poziom przygotowania
uczestników, konieczna okazała się
dogrywka pomiędzy Przedszkolem
nr 4 ze Świebodzina a Niepublicznym Przedszkolem z Kosieczyna.

Kapituły) i Mirosława Sekuły (Marszałek
Województwa
Śląskiego)
odebrali reprezentanci zespołu Honorata Letka i Marek Spychała.
W pozostałych kategoriach uhonorowano: Tadeusza Różewicza, Annę
Dymną, Wojciecha Młynarskiego, Katarzynę Marciniak, Karla Dececiusa,
Kazimierza Szymeczko.

Leszek
Bochniak

Zwycięsko z dogrywki wyszły
dzieci z Kosieczyna, warto
dodać, że to już 4 taki sukces
przedszkolaków z Gminy Zbąszynek. Konkurs przygotowały policjantki z KPP w Świebodzinie st. sierż. Agnieszka
Sthul, sierż. Daria Dzięcioł, a
pomocy przy jego przeprowadzeniu udzielili dzielnicowy ze
Zbąszynka asp. Łukasz Szymański oraz Strażnik Miejski
ze Zbąszynka insp. Leszek
Bochniak. Nad przebiegiem
konkursu nadzór sprawował
podinsp. Mirosław Wiśniewski. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy.

Wręczanie nagród zwycięzcom turnieju
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Joanna
Kwaśna

wydarzenia

Uroczyste otwarcie wyremontowanych ulic
W dniu 27 listopada uroczyście otwarto i oficjalnie przekazano
do użytkowania drogi będące przedmiotem projektu pn. „Przebudowa
ciągu ulic: Plac Dworcowy, B.Chrobrego, Kościelna, Akacjowa, Platanowa,
Ogrodowa w Zbąszynku” w ramach
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, Przedstawiciele Wojewody Lubuskiego- Anna Maćkowiak

Dyrektor Wydziału Infrastruktury LUW,
Alicja Walczowska oraz Bożena Jankowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur, Ksiądz
Proboszcz Jerzy Kordiak, Olga Gałązka
Naczelnik Wydziału Dróg w Starostwie
Powiatowym w Świebodzinie, wykonawca Ryszard Pacholak.
W uroczystości udział wzięli również
m.in.Przewodniczący Rady Powiatu
Alojzy Jokiel, Radny Powiatu Świebodzińskiego Marcin Minta, pracownicy
Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za
inwestycje oraz mieszkańcy.

Uroczyste przecięcie wstęgi

Burmistrz Wiesław Czyczerski podczas przemówienia podziękował
Wojewodzie i Staroście za współfinansowanie i wsparcie działań realizowanych w Gminie Zbąszynek.
Słowa podziękowania Burmistrz
skierował również do wszystkich,
którzy przyczynili się do pomyślnego zrealizowania tej inwestycji.
Przebudowa dróg objętych projektem kosztowała ponad 1,2 mln
zł. 50% kosztów zostało dofinansowane z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
W ramach projektu wykonano:
-ul. Kościelna– nowa nawierzchnia
z masy asfaltowej, budowa oraz
przebudowa chodników i wjazdów
na posesje,
-ul. Akacjowa- ciąg pieszo-jezdny
z kostki betonowej,
-ul. Platanowa- ciąg pieszo-jezdny
z kostki betonowej,
-ul.
B.Chrobregoprzebudowa
chodników, naprawa nawierzchni
z kostki granitowej,
-ul. Ogrodowa- budowa chodników
i wjazdów na posesje,
-Plac
Dworcowyprzebudowa chodników, montaż barierek
ochronnych.
Wykonawcą robót było konsorcjum
firm: PPHU „Pacholak” z Bobowicka oraz PRD „Drogbud” ze Świebodzina. Nadzór nad prawidłową
realizacją inwestycji sprawowała
firma PUI Nadzory Sp. z o.o. z Zielonej Góry.
Magdalena
Tomaszewska

samochód strażacki dla Zespołu Szkół
Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich
W dniu 6 grudnia br. Burmistrz Zbąszynka wraz z delegacją
przedstawicieli z OSP z Gminy Zbąszynek uczestniczyli w oficjalnym
przekazaniu Samochodu Specjalnego Pożarniczego Mercedes 811 D dla
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych, które odbyło się w Rakowicach Wielkich. Uroczystość przygotowana została przez uczniów I
klasy mundurowej tejże szkoły.
W spotkaniu udział wzięli również
Starosta Lwówecki Józef Stanisław
Mrówka,
Komendant
Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej bryg.
Arkadiusz Motylski, Prezes Oddziału

Przekazanie samochodu dla ZSE-T w Rakowicach Wielkich

dokończenie strona 19
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samochód strażacki dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Henryk Leśków,
Wiceprezes Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej
„Commando” Bogdan Fijałkowski, Leszek Rękal i Andrzej Sotomski z 62
KS „Commando” oraz Kierownictwo
ZSE-T w Rakowicach Wielkich.
Już przed spotkaniem przedstawiciele z OSP z Gminy Zbąszynek w
osobach: Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Zbąszynku
Leszek Parandyk, Józef Łysakowski
(OSP Zbąszynek) i Stanisław Kochanek (OSP Kręcko) zorganizowali dla
uczniów klasy pożarniczej krótkie
szkolenie zapoznawcze z obsługą
samochodu. W trakcie spotkania
uczniowie zademonstrowali pokaz
musztry. Na zakończenie, delegacja
szkoły złożyła podziękowania na
ręce Burmistrza Zbąszynka.
Przekazany wóz strażacki na wyposażeniu posiadał m.in. motopompę,
węże pożarnicze, prądownicę, hełmy

strażackie, oświetlenie zewnętrzne
na maszcie. Niewątpliwie jego posiadanie i użytkowanie wpłynie na

Uczniowie Szkoły podczas musztry

JARmark Bożonarodzeniowy
w partnerskiej Gminie Peitz
Tradycyjnie jak co roku, w
trzecim tygodniu adwentu odbył się
w naszej partnerskiej Gminie Peitz
Jarmark Bożonarodzeniowy. Władze
Zbąszynka reprezentowali: Burmistrz
Wiesław Czyczerski oraz Zastępca
Burmistrza Jan Makarewicz.
Tegoroczny Jarmark odbywał się
w dniach 13-14.12.2013 r. pod nazwą
„Święto światła”.
Oficjalnego otwarcia dokonała Elwira Hölzner – Dyrektor Urzędu Peitz
przy współudziale zaproszonych
gości ze Zbąszynka, Zielonej Góry i
Bedum z Holandii. Następnie odbyły się występy dzieci i młodzieży z
Peitz oraz lokalnych artystów. Jedną
z wielu atrakcji Jarmarku od czterech lat jest również Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego. Naszą
Gminę reprezentowała grupa 5 zawodników amatorów: Henryk Zduński, Maciej Matuszewski, Zdzisław
Krakowian, Władysław Buczny i Jan
Makarewicz. W turnieju udział wzięli także zawodnicy z Peitz i Gminy
Zielona Góra. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom przygotowania
zawodów. Gospodarze zadbali o
wszelkie wygody dla zawodników,
a także kibiców. Tym razem turniej
został zdominowany przez zawod-

wyższy poziom kształcenia uczniów
klasy pożarniczej w Rakoniewicach
Wielkich.

ników z Gminy Zielona Góra. Młodzi
adepci ze szkółki tenisowej z Drzonkowa zaprezentowali tenis stołowy
na najwyższym poziomie. Łatwo
wygrali eliminacje w grupach i w fazie finałowej podzielili między sobą
cztery pierwsze miejsca. Kolejność
przedstawiała się następująco:
- miejsca 1 do 4 Krystian Porkot, Daniel Jokiel, Kamil Turbiłowicz, Grzegorz Felkel (reprezentanci Szkółki
Tenisowej z Drzonkowa)
- miejsce 5 – Henryk Zduński (Zbąszynek)
- miejsce 6 – Maciej Matuszewski

Magdalena
Tomaszewska

(Zbąszynek)
- miejsce 7 - Andreas Peplowsky
(Peitz)
- miejsce 8 – Johannes Gohlke (Peitz)
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz
słodkie upominki.
Kolejnym punktem programu było
spotkanie grup roboczych wszystkich miast partnerskich, podczas
którego nakreślono kierunki współpracy na 2014 rok oraz dokonano
podsumowania wspólnych działań
w roku bieżącym.

Spotkanie Grupy Roboczej
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Hubert
Cichy

INWESTYCJE

Zbiornik retencyjny na Placu Wolności
Nękające od dłuższego czasu mieszkańców
Zbąszynka, a w szczególności mieszkańców Placu
Wolności i ulicy Kasprowicza, problemy z podtapianiem budynków po
intensywnych i obfitych
opadach deszczu spowodowały, że podjęto decyzję o rozwiązaniu tego
problemu w sposób jednoznaczny i zdecydowany. Czarę goryczy w tym
względzie, przelało zatopienie w sierpniu pomieszczeń piwnicznych zbąszyneckiego
gimnazjum.
Poniesione straty oraz ich
usuwanie są odczuwalne
do dziś. Pierwszym etapem tak zwanego programu naprawczego było
wyczyszczenie kolektorów deszczowych, przebiegających przez teren
PKP. Duży samochód techniczny
(tzw. WUKO) wraz z grupą pracowników SZUK przez kilka dni udrażniał
od lat niekonserwowane kolektory.
Następnym etapem było wykona-

Nowy zbiornik retencyjny na Placu Wolności

nie zbiornika buforowego na terenie
parku na Placu Wolności. Zbiornik
ten ma za zadanie w czasie silnych,
ulewnych deszczy przejąć – zgromadzić, część spływających wód z
miasta, które bezpośrednio po zakończeniu opadu trafią ponownie
do kanalizacji burzowej. Wody deszczowe nie będą w nim przetrzymy-

wane. Wokół zbiornika wykonano
chodnik, zostaną ustawione lampy
a w okresie zimowym powstałe zaniżenie będzie można wykorzystać
jako lodowisko dla dzieci. Wiosną
skarpy i dno zostaną obsiane trawą
a park odzyska swą dawną funkcję.

modernizacja boiska bocznego w zbąszynku

Marcin
Minta

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku trwają
prace związane z modernizacją
boiska treningowego.
Głównym
celem realizowanego zadania jest
powiększenie wymiarów pola gry.
Obecny wymiar boiska wynosi
90 metrów długości i 51 metrów
szerokości. Po zmianach boisko
uzyska długość 100 metrów i szerokość 60 metrów. W tym celu
usunięto betonowe ogrodzenie
od strony ulicy Topolowej oraz
zlikwidowano skarpę od strony
ogrodów działkowych.
Obecnie
teren jest już wyrównany i przygotowany do dalszych prac pielęgnacyjnych. Boisko uzyska również nowe ogrodzenie w postaci
piłkochwytów na całej długości i
szerokości pola gry. W ramach realizowanej inwestycji planowany
jest również montaż oświetlenia.
Zakończenie zadania nastąpi w
2014 roku.
Teren boiska w przygotowaniu
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Utwardzenie terenu PRZY ul. Wojska Polskiego
W listopadzie br. wykonano utwardzenie terenu podwórza
za budynkami nr 20-25A przy ul.
Wojska Polskiego. Zakres obejmował ułożenie na podsypce piaskowej i warstwie betonu nawierzchni drogi dojazdowej z ażurowych
płyt betonowych. Wyjścia z klatek
schodowych zostały wykonane
z kostki betonowej. Kolejny fragment miasta, gdzie obecnie trwają podobne prace to budynek nr
56-62 przy ul. Wojska Polskiego.
Tam oprócz utwardzenia zostanie
zmieniona lokalizacja wyjazdu z

obszaru posesji.
Stary na ulicę
Wojska Polskiego zastąpi nowy
wyjazd na ulicę
Poznańską. Rozwiązanie to spowoduje również
poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Prace przy utwardzaniu nawierzchni dróg wewnętrznych

Ścieżka rowerowa Zbąszynek – Dąbrówka WLKP.
Trwają prace przy budowie
ścieżki rowerowej łączącej Zbąszynek z Dąbrówką Wlkp. Wykonawcą jest firma PPHU „PACHOLAK” z
Międzyrzecza. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem, do 30 listopada
br. został wykonany pierwszy odcinek ścieżki, od skrzyżowania
przy Bronikowie do tzw. „Toru Berlińskiego”. Termin zakończenia budowy całej ścieżki to 05 maj 2014
r. Obecnie Wykonawca prowadzi
roboty na odcinku pomiędzy Dąbrówką Wlkp. a przejazdem kolejowym i będzie je kontynuował

jeśli pozwolą na to
warunki atmosferyczne. Inwestycja
jest
współfinansowana ze środków
pochodzących z Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata
2007-2013.
Wartość
robót
513,4 tys. zł.

Ścieżka rowerowa w stronę Dąbrówki Wlkp.

Stanisław
Jakimczuk

Informacja o przygotowaniu do zimy 2013/2014
W
sezonie
zimowym
2013/2014 akcja zima na drogach
gminnych i powiatowych będzie
prowadzona i koordynowana przez
Urząd Miejski w Zbąszynku. Tylko
droga wojewódzka nr 302 z Kręcka
przez Kosieczyn do Zbąszynia będzie utrzymywana przez ZDW Zielona Góra. Kolejność utrzymania poszczególnych odcinków, uzależniona
jest od zakwalifikowania drogi do
odpowiedniego standardu zimowego

utrzymania. Jest to zależne od klasy
drogi a także od poziomu natężenia
ruchu. Drogi główne są w wyższym
standardzie niż drogi podrzędne.
Taki podział oznacza, że do niektórych odcinków dróg sprzęt odśnieżający będzie docierał trochę później. Jednocześnie przypominamy, że
nie tylko Gmina ma obowiązek prowadzenia „Akcji Zima”. Właściciele,
zarządcy i administratorzy nieruchomości przylegających do chodników

www.zbaszynek.pl

mają również obowiązek ich utrzymywania. Taki obowiązek nakłada
Ustawa. Pamiętajmy również, że
działania służby drogowej mają na
celu jedynie złagodzenie skutków
zimy na drogach, a nie ich całkowitą
likwidację. Dlatego w każdej sytuacji
drogowej pamiętajmy o dostosowaniu prędkości jazdy do panujących
warunków na drodze.
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Samorządowy Zakład Usług Komunalnych informuje

Aleksandra
Nawotnik

Windykacja opłat śmieciowych
Kończy się IV kwartał 2013 r.,
a razem z nim drugi kwartał obowiązywania ustawy śmieciowej. Większość właścicieli nieruchomości na
bieżąco wywiązuje się z obowiązku
uiszczania opłaty za wywóz nieczystości stałych. Niestety problem
związany z zaległościami dotyczy
ok. 15 % zobowiązanych. Biorąc pod
uwagę obowiązujące przepisy Gmina ma obowiązek dochodzenia należnych zaległości. Nadszedł więc
czas rozpoczęcia windykacji opłaty
śmieciowej. Wszyscy „zapominalscy”
otrzymali już „Wezwanie” do zapłaty, a także dwa inne pisma przypominające. Dodatkowo systematycznie przypominamy o terminach
wnoszenia opłat za pośrednictwem
Zbąszyneckiego Kwartalnika, Zbąszyneckiej Telewizji Internetowej
oraz serwisu internetowego Gminy
Zbąszynek. Okazuje się, że niestety nie wszystkim to wystarczyło. Po
próbach „łagodnego” informowania,
jesteśmy zmuszeni podjąć bardziej

radykalne działania. W pierwszym
etapie są to „upomnienia”, gdzie naliczone zostały już dodatkowe koszty, a więc wzrasta kwota ogółem
do zapłaty. Należy pamiętać także,
że dodatkowo naliczane są też odsetki od niezapłaconych rat opłaty
śmieciowej. Dalsze działania, w razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty zaległości polegać
będą na wystawieniu tytułów wykonawczych. Moment doręczenia
tytułu wykonawczego dłużnikowi
jest równoznaczny z wszczęciem
egzekucji administracyjnej. Zasady
skuteczności doręczania korespondencji określają przepisy k.p.a. W
ramach prowadzenia tej egzekucji,
zgodnie z przepisami można zastosować wszystkie środki egzekucyjne
stosowane w egzekucji należności
pieniężnych, z wyjątkiem egzekucji z
nieruchomości, a są to następujące
działania:
1/ egzekucja z pieniędzy,
2/ egzekucja z wynagrodzenia za

pracę,
3/ egzekucja z ruchomości,
4/ egzekucja ze świadczeń ubezpieczenia emerytalnego,
5/ egzekucja z rachunków bankowych,
6/ egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych.
Wybór poszczególnych środków egzekucyjnych jest dowolny. W pierwszej kolejności stosowane będą takie środki, które gwarantować będą
największą skuteczność.
Przedstawiony powyżej, w skrócie,
proces egzekucji administracyjnej
jest jednym z narzędzi wymuszających solidarne ponoszenie kosztów
funkcjonowania nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Zbąszynek. Wnoszenie „opłaty śmieciowej” przez
wszystkich zobowiązanych zdecydowanie zwiększa szanse utrzymania
dotychczas obowiązujących stawek
na terenie naszej Gminy.

harmonogram wywozu odpaów komunalnych do 30.06.2014 roku
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2014 r.
ODPADY ZMIESZANE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Zbąszynek, co 14 dni
dzień wywozu - PONIEDZIAŁEK
MIESIĄC, ROK
DZIEŃ
STYCZEŃ 2014
7, 20
LUTY 2014
3, 17

Wioski, co 14 dni
dzień wywozu - ŚRODA
MIESIĄC, ROK
STYCZEŃ 2014
LUTY 2014

MARZEC 2014

MARZEC 2014

KWIECIEŃ 2014
MAJ 2014
CZERWIEC 2014

3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23

KWIECIEŃ 2014
MAJ 2014
CZERWIEC 2014

DZIEŃ
9, 22
5, 19
5, 19
2, 16, 30
14, 28
11, 25

ODPADY SEGREGOWANE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
MIASTO I WIOSKI
1 raz w miesiącu
dzień wywozu - PIĄTEK
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MIESIĄC, ROK
STYCZEŃ 2014
LUTY 2014
MARZEC 2014
KWIECIEŃ 2014
MAJ 2014
CZERWIEC 2014

www.zbaszynek.pl

DZIEŃ
17
14
14
11
9
6
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Barbara
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Dzień Edukacji Narodowej
Corocznie w naszej Gminie
jest obchodzone święto, jakim jest
Dzień Edukacji Narodowej, które
jest świętem wszystkich osób pracujących w oświacie i dla oświaty.
W dniu 22 października br. w sali
posiedzeń Zbąszyneckiego Ratusza
odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, na które zaproszono
wyróżnionych nauczycieli z naszej
gminy i animatorów działających na
rzecz oświaty. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku oraz dyrektorzy szkół i placówek współpracujących ze szkołami.
Bardzo miłe jest, że w naszej gminie
mamy grono osób, które bezinteresownie, z powołania i pasji współpracują na rzecz naszych dzieci
często poświęcając swój czas poza
godzinami pracy zawodowej.
Burmistrz Zbąszynka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli życzenia i podziękowania dla wszystkich
nauczycieli szkół Gminy Zbąszynek
za pracę dydaktyczno- wychowawczą i wysiłek włożony na rzecz wychowania i ukształtowania postaw
młodego
pokolenia.
Szczególnie

zwrócono uwagę na wychowanie 7. Sylwia Jagodzińska – nauczyciel
dzieci i młodzieży, bo od tego za- Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińleży przyszłość naszej społeczności cu
8. Ewa Sikorska – OSiR Zbąszynek
lokalnej.
W tym roku za szczególne osiągnię- 9. Jadwiga Dec – sekretarz szkoły - I
cia wychowawcze Nagrody Burmi- Gimnazjum w Zbąszynku
strza otrzymali nauczyciele i inne 10. Zdzisław Przybysz – Proboszcz
osoby, które w sposób bardzo zaan- Parafii Rzymsko Katolickiej w Kosiegażowany, często społecznie pracu- czynie
ją z dziećmi i młodzieżą rozwijając 11. Małgorzata Chorobińska – nauczyciel - Niepubliczne Przedszkole w
ich talenty. Były nimi:
1. Ewa Omelczuk – dyrektor Zespołu Zbąszynku
Szkół Technicznych w Zbąszynku
12. Włodzimierz Kłos – artysta ludo2. Karolina Jarczyńska – wicedyrek- wy z Dąbrówki Wlkp.
tor I Gimnazjum w Zbąszynku
3. Mariusz Graczyk - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku
4. Adriana Pawelska - nauczyciel Szkoły
Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp.
5. Ewa Heyduk
nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Kosieczynie
6. Maciej Szulc
– nauczyciel I
Gimnazjum
w
Pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych Nagrodą Burmistrza
Zbąszynku

6- latki w roku 2014
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy
o systemie oświaty, zgodnie z którą
w 2014 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną tylko 6-latki z pierwszej połowy 2008 r. Pozostałe dzieci
z tego rocznika rozpoczną naukę
w 2015 r. Wprowadzeniu obowiązku
szkolnego dla sześciolatków od samego początku towarzyszyły protesty.
Ustawa ma na celu złagodzenie
oraz
usprawnienie
rozpoczętego
w 2009 r. procesu obniżania wieku
rozpoczęcia obowiązku szkolnego
przez dzieci sześcioletnie, a także
stworzenie w klasach I-III publicznej
szkoły podstawowej warunków edukacji podobnych do tych, z którymi
dziecko miało do czynienia korzystając z wychowania przedszkolnego - można przeczytać na stronie
prezydenta.
Zgodnie z uchwaloną pod koniec
sierpnia przez Sejm nowelizacją,

dzieci urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r. pójdą w
wieku sześciu lat obowiązkowo do
szkoły 1 września 2014 r. wraz z
siedmiolatkami urodzonymi w 2007
r. Dzieci urodzone w drugiej połowie
2008 r., czyli od 1 lipca do 31 grudnia,
pójdą obowiązkowo do szkoły od 1
września 2015 r. wraz z wszystkimi
dziećmi sześcioletnimi urodzonymi
w 2009 r.
W nowelizacji zapisano także, że od
września 2014 roku klasy pierwsze
szkół podstawowych będą liczyły
do 25 uczniów. Przepis ten docelowo będzie dotyczył klas I-III (we
wrześniu 2014 klasy I, we wrześniu
2015 r. klasy I i II, od września 2016
r. klasy I-III).
W latach szkolnych 2014/2015 i
2015/2016 w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż jeden
oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych
klas według wieku, począwszy od
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najmłodszych.
W
uzasadnionych
przypadkach na wniosek rodziców
będzie można odejść od tej zasady.
Chodzi np. o sytuację, gdy do szkoły poszłoby rodzeństwo urodzone w
dwu różnych rocznikach.
Według MEN, ta nowelizacja to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i obawom zgłaszanym przez rodziców,
którzy boją się zbyt dużej liczby
uczniów w klasach oraz zbyt dużych
różnic wieku dzieci w jednej klasie.
Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został wprowadzony do
polskiego systemu edukacji ustawą
w 2009 r. Początkowo wszystkie
sześciolatki miały pójść do pierwszej
klasy od 1 września 2012 r., natomiast
w latach 2009-2011 o podjęciu nauki mogli decydować rodzice. Sejm,
chcąc dać samorządom dodatkowy
czas na przygotowanie szkół, przesunął ten termin o dwa lata, do 1
września 2014 r.
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Małgorzata
Czaczyk

Czas wielu wydarzeń…
Szkoła to nie tylko miejsce tradycyjnej edukacji, ale czas wielu edukacyjnych i wychowawczych wydarzeń.
Oto kilka z nich:
- W dniu 22 października dokonano
uroczystego, oficjalnego otwarcia świetlicy. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Zbąszynka W. Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur,
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zbąszynku i Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku,
opiekun świetlicy, jak również uczniowie, których występy artystyczne umiliły spotkanie.
- W ramach kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczniowie naszej
szkoły brali udział w konkursie literackim i plastycznym „Na tropach piękna”.
Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
- W dniach 24 i 25 października
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w rekolekcjach. Tegoroczne spotkania
odbywały się w klimacie Bożego Miłosierdzia.
- „Biblioteki szkolne-bramy do życia”
pod takim hasłem obchodzony był w
tym roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Okres ten był okazją
do przypomnienia uczniom o działaniu biblioteki, zachęcenia do odwiedzin
i korzystania z jej zbiorów. Klasy drugie
po złożeniu przyrzeczenia i po pasowaniu, po raz pierwszy wypożyczyły
ksiązki. Ponad to odbył się konkurs „Czy
znasz wiersze J. Tuwima” dla klas III,
którym podsumowaliśmy obchody Roku
Juliana Tuwima w naszej szkole. W tym
czasie odbyło się również spotkanie bibliotekarzy z naszej gminy, które zorganizowała B. Wolny. Odbyła się również akcja „Tydzień czytania Dzieciom”,
podczas którego dzieci z klasy II miały
możliwość miedzy innymi posłuchania
bajek czytanych metodą Braille´a.
- 30 października odbył się Dzień Języków Obcych, który był to okazją do
komunikacji w języku angielskim i niemieckim. Impreza miała na celu podkreślenie wartości uczenia się języków obcych. Co roku ten dzień ma przypominać
o korzyściach płynących ze znajomości
wielu języków, ma zachęcać do nauki
języków obcych - aby w przyszłości
łatwiej znaleźć pracę, móc porozumieć
się za granicą, poznać obcą kulturę czy
też dla samej satysfakcji z opanowania
nowego języka.
- Dnia 8 listopada w naszej szkole
odbył się uroczysty apel z okazji 95
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to podniosła chwila
poświęcona naszej Ojczyźnie i wolności.
Uczniowie przygotowali pod kierunkiem
E.Kitta i
J. Prążyńskiego, widowisko
upamiętniające te wydarzenia historyczne. Na apelu gościliśmy Burmistrza
Wiesława Czyczerskiego oraz zainteresowanych rodziców z Przewodniczącym
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Rady Rodziców S.Górawskim na czele.
- Uczniowie naszej szkoły brali udział
w konkursie „List do taty” zorganizowanym przez Komisję Rodziny i Polityki
Społecznej Senatu RP oraz zespół Tato.
Net Fundacji Cyryla I Metodego. Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy VA – P.
Grzegorek. Nagrodą był lot samolotem
do Warszawy, zwiedzanie Senatu RP z
senatorem S. Iwanem oraz wycieczka
po Warszawie.
- W dniach 16-17 listopada w Wałczu
odbył się Ogólnopolski Turniej Mini Piłki
Siatkowej Chłopców w kategorii „trójek”
(rocznik 2002). Wzięło w nim udział 36
drużyn z Mazowsza, Podlasia, Pomorza,
Wielkopolski, Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Nasze
województwo, jako jedyni, reprezentowali siatkarze ze Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku. Rewelacyjnie w tym doborowym gronie spisali się siatkarze z
drużyny SP Zbąszynek
zajmując po
ambitnej grze I miejsce w całym turnieju. Zespół grał w składzie: J. Zuza,
J. Hajduk, J. Konieczek i K. Pers. Trener: G.Kowalczyk. Zwycięzcy otrzymali
na zakończenie okazały puchar, medale
oraz wiele nagród rzeczowych. Uznania
należą się też drugiej drużynie ze Zbąszynka (K. Waśkowiak, M. Prążyński, J.
Rucioch i S.Sawicki), która uplasowała
się po środku stawki na 18 miejscu oraz
otrzymała nagrodę fair play za poinformowanie wraz z trenerem organizatorów o błędzie w zapisie wyników pomimo tego, iż działało to na niekorzyść
drużyny. Doceniamy takie zachowanie i
gratulujemy naszym siatkarzom!
- 27 listopada obchodziliśmy szkolne
andrzejki. Nie zabrakło wróżb i przepowiedni, a popołudniem dzieci z klas
IV-VI bawiły się przy muzyce na szkolnej dyskotece. Organizatorem był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem
A. Furmaniak.
- W czwartek 28 listopada 2013 r. w
Domu Kultury w Zbąszynku odbył się
już XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej. Wystąpiło 41 uczestników z przedszkoli i
szkół z Kosieczyna, Dąbrówki Wielkopolskiej i Zbąszynka.
Jury oceniając
uczestników brało pod uwagę dobór repertuaru, aranżację, poziom wykonania
oraz ogólny wyraz artystyczny. Przerwę
umilił występ zespołu tanecznego Słoneczny Blask, prezentując się w pięciu
odsłonach. Wszyscy uczestnicy XIII PPDZ
otrzymali dyplomy, drobny upominek
oraz słodycze ufundowane przez Burmistrza W.Czyczerskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
Wyróżnione osoby otrzymały nagrody
rzeczowe i dyplomy, które ufundowała
Rada Rodziców. Na pamiątkę wspólnych
spotkań, również dyrektorzy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i statuetkę z symbolem klucza wiolinowego. Organizatorką imprezy była J.Marciniak.
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- Czwartkowe popołudnie 5grudnia
uczniowie klasy IIIa i IIIc spędzili w restauracji Agama w Zbąszynku. Przewodniczący RR-S.Górawski zaprezentował
dzieciom szereg wartościowych norm
zachowania się przy stole. Dzieci zapoznały się m.in. z tym, jak prawidłowo
układać sztućce przed jedzeniem i po
jego zakończeniu, jakie formy grzecznościowe obowiązują przy stole, bądź o
czym należy pamiętać podczas kulturalnego spożywania posiłków. Następnie
podczas smacznego obiadu, uczniowie
stosowali poznane zasady w praktyce.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący RM Jan Mazur złożył wszystkim
życzenia mikołajkowe i wręczył słodką
niespodziankę. Poznane zasady savoir
vivre przy stole, z pewnością zaowocują już wkrótce, podczas przygotowywania wigilijnej wieczerzy.
- Świętowanie 6 grudnia rozpoczęło w
naszej szkole kolejny cykl pod hasłem
„Od Mikołaja do Bożego Narodzenia”.
W tym dniu dzieci przybyły do szkoły
w czerwonych strojach i mikołajowych
czapeczkach. Uczniowie klas I-III obejrzeli przedstawienie „I ty możesz zostać
Świętym Mikołajem” przygotowanym
przez uczniów klas Ib i II b pod kierunkiem B.Rusieckiej i A.Fujak. Następnie
wszyscy udali się na salę gimnastyczna na wielki turniej sportowy, a po powrocie do klas czekała kolejna niespodzianka-prezent od Mikołaja.
- 16 grudnia odbył się kiermasz świąteczny zorganizowany przez Radę Rodziców i nauczycieli, podczas którego
można była zakupić ozdoby i rekwizyty
świąteczne, ciekawe książki oraz przepyszne ciasto.
- 19 grudnia w ramach przygotowań
do świat Bożego Narodzenia odbył się
konkurs plastyczny „Mój Anioł”, fotograficzny „Jestem Aniołem” oraz literacki
„Anioły są blisko nas”, które wyzwoliły
wiele inwencji twórczej uczniów. Podsumowaniem okoliczności był Dzień Anioła, na którym odbyła się prezentacja
multimedialna o aniołach oraz podsumowano konkursy.
- Po raz pierwszy w tym roku wprowadziliśmy w życie szkoły „Dzień Ucznia”.
Zajęcia w tym dniu były prowadzone
metodą
wcześniej
przygotowanego
przez uczniów i wychowawcę projektu,
metodą tzw. stacji – „7 pomysłów kultywowania polskich tradycji świątecznych”- wykonanie kartki świątecznej i
redagowanie na niej wielojęzycznych
życzeń, tworzenie łańcuchów i ozdób,
pakowanie prezentów,
Przyrządzanie potraw oraz nakrywanie do stołu i
śpiewanie kolęd. Ten klimat skłonił nas
do życzeń i refleksji, które wywołują
święta Bożego Narodzenia ….., niech ten
magiczny czas udzieli się wszystkim
Czytelnikom podczas świąt, a nowy rok
niech przyniesie radość i dobro.
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W Znaku Rodła nasza siła
W dniach 15-16 listopada 2013r.
uczennice: Natalia Grygus - przewodnicząca Samorząd Uczniowski,
Wiktoria Fila z-ca przewodniczącej
SU, Weronika Musielak z kl. VI, Kinga
Grychta z kl. V, Emilia Kubicka z kl.
V i Laura Spychała z kl. IV
reprezentowały szkołę na
VIII Sejmiku Młodzieży Polskiej w Zakrzewie koło Piły.
Młodzież Krajny, Kaszub,
Powiśla i Ziemi Lubuskiej
stawiała ważne pytania,
na które szukała odpowiedzi w swoich poczynaniach i postawach oraz w
decyzjach podejmowanych
przez dorosłych: - na ile są
nam znane tradycje Rodła?,
- czy znak Rodła łączy
nasze Małe Ojczyzny, czy
oddziela je od innych regionów Polski?, - czy przywiązanie do tradycji jest
potrzebne współczesnym
pokoleniom?, - co należałoby zrobić aby spopularyzować idee Rodła i Pięciu Prawd Polaków?,- czy
odpowiedzi na postawione
wyżej pytania sprawią, że
dobro, piękno, poszanowanie drugiego człowieka
będą przymiotem każdego
patrioty? Dni tam spędzone były przede wszystkim
świętem młodzieży, ale
także gości i przyjaciół biorących udział w Sejmiku.
Poprzez uczestnictwo w
warsztatach i forum dyskusyjnym na temat: „W Znaku Rodła
nasza siła?” młodzież udowodniła,
że historia Małych Ojczyzn jest jej
znana, stanowi ponadczasowe wartości i jest gwarancją jej przetrwania.
W podjętej zaś uchwale stwierdziła,
że: „Zakrzewski Sejmik Młodzieży
jest ciągłą podróżą w historię Rodła. Chcemy uczyć się prawd historycznych nie tylko z książek, ale od
żyjących jej świadków, od tych, którzy jak ludzie spod Znaku Rodła są
i będą dla nas wzorem”. W naszej
szkole odbywają się lekcje „ścieżki
regionalnej”, na których uczniowie
poznają dąbrowiecką historię, tradycję, gwarę, kulturę ludową. Chętnie
uczestniczą w zajęciach z twórcami ludowymi. Dbają o Izbę Pamięci
licznie biorąc udział w konkursie na
przewodnika. Uczniowie kl.V w tym
roku szkolnym w ramach zajęć prowadzonych metodą projektu przy-

gotowali obiad: kluski z tworogim i
bulwy z łolejim do tego ugotowany
z owoców kompot. Uczniowie podczas działań praktycznych, mając
też wzór do naśladowania łatwiej
i szybciej przyswajają wiedzę, do-

jąca się językiem niemieckim i angielskim. Jej dziadkowie pochodzą
z Polski, dlatego pragnie nauczyć
się języka polskiego i poznać polską kulturę, tradycje i zwyczaje. W
zamian za to pomaga w lekcjach

Uczniowie klasy V przygotowują dąbrowieckie potrawy

skonalą umiejętności i rozwijają zainteresowania. Szkoła brała również
udział w programie „Śniadanie daje
Moc”. O godzinie 10.00 cała społeczność szkolna konsumowała przygotowane w klasach śniadanie (sałatki, surówki owocowe, kolorowe
kanapki) poznając zasady zdrowego odżywiania. Młodszym pomagali
też rodzice. Nasze uczennice, gwiazdy siatkówki: Maja Niemiec, Małgorzata Hołyńska, Kornelia Kleszka i
Andżelika Śmiałek zaraziły uczniów
klas I-IV swoją pasją. Od października dzięki staraniom przewodniczącej
Rady Rodziców pani Elżbiety Niemiec
również w naszej szkole odbywają
się raz w tygodniu treningi pod czujnym okiem pana Piotra Górawskiego, na które uczęszcza 25 uczniów.
Od 02 grudnia zaczęła praktyki w
ramach europejskiego wolontariatu
pani Ane Bauer z Niemiec, posługu-
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języka niemieckiego i angielskiego.
Uczniowie w naturalny sposób są
prowokowani do wypowiadania się
w języku obcym. 06 grudnia obchodziliśmy w szkole Mikołajki organizowane przez SU i Rodziców. Na hasło: „Dzieci w Domu Dziecka czekają
na Mikołaja” odpowiedziała prawie
cała szkoła darczyńców. Uczniowie
z Samorządu Uczniowskiego popakowali prezenty (zabawki, książki,
słodycze, przybory szkolne) do worków, ozdobnych pudeł, a państwo
Trochanowscy w strojach Mikołaja i
Gwiazdki dostarczyli je oczekującym
dzieciom. Został również zorganizowany przez SU konkurs na najpiękniejszą choinkę- stroik. 20 grudnia
tradycyjnie odbyły się Jasełka urozmaicone kolędami granymi na flażoletach, skrzypcach i sierszenkach.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Konkursy, wycieczki, uroczystości…
czyli z życia szkoły w Kosieczynie
Tak
niedawno
pierwszy
wrześniowy dzwonek oznajmił początek nowego roku szkolnego, a tu
już zbliża się Boże Narodzenie i niebawem rozświetlające niebo fajerwerki oznajmią początek roku 2014.
Czas mija bardzo szybko… Szczególnie chyba w szkole, gdzie ciągle coś
się dzieje. Zapraszamy do przeglądu
wybranych wydarzeń z życia Szkoły
Podstawowej w Kosieczynie.
14 września uczniowie naszej szkoły swoimi występami uświetnili festyn parafialny, zorganizowany z
okazji zakończenia remontu kościoła w Kosieczynie. Każda klasa przygotowała swój program artystyczny.
Wykonawcy zaprezentowali się w

Kamila Suwiczak prezentuje

piosenkach, skeczach, układach tanecznych, gimnastycznych, pokazie
mody, a nawet grze na akordeonie.
Brawa oglądających były wyrazem
uznania dla młodych artystów.
27 września uczniowie klas IV – VI
uczestniczyli w obchodach III Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Egzaminatorami konkursu było troje
uczniów z klasy III, którzy przepytywali starszych kolegów, ponieważ
myśl przewodnia akcji to: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę
mnożenia znają!” Choć przykłady
mnożenia i dzielenia były niełatwe,
a uczestnikom udzielało się zdenerwowanie, to jednak udało się wyłonić dwunastu szkolnych Ekspertów
Tabliczki Mnożenia.
17 października klasy II i III odwiedziły Szkoły Podstawowe w Dąbrówce
Wlkp. i Podmoklach Małych, a w
nich Izby Pamięci wraz z Gminnym
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Skansenem Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Zwiedziły również Muzeum
Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.
Miejsca te pozwoliły dzieciom poznać piękne tradycje i historie wsi
polskiej, jak i miasta Zbąszyń. Dla
najmłodszych była to wspaniała
lekcja historii.
24 października klasy V – VI uczestniczyły w wycieczce do Zielonej Góry.
Celem wyprawy było rozwijanie zainteresowań i wdrażanie dzieci do
świadomego odbioru różnych dzieł
kultury oraz wzbogacenie wiedzy o
tradycjach historyczno-kulturowych
regionu. W Teatrze Lubuskim uczniowie obejrzeli barwne, pełne piosenek
i dynamicznych układów choreograficznych muzyczne widowisko pt.
„Księga
dżungli”.
Następnie uczestnicy
wycieczki
zwiedzili Muzeum
Ziemi
Lubuskiej.
Szczególną uwagę zwiedzających
skupiły gotycka i
barokowa wystawa sakralna oraz
ekspozycja
poświęcona
tradycjom
winiarskim
Zielonej Góry. Wiele emocji wzbudziło też Muzeum
Dawnych Tortur.
Do końca paźotrzymane wyróżnienie
dziernika w naszej szkole trwała
akcja zbierania nakrętek dla małej
Anielki. Przedsięwzięciu patronował
samorząd uczniowski. Razem zebraliśmy 209,9 kg. Najwięcej, bo aż
85,4 kg zebrali przedszkolacy, którzy
również włączyli się do akcji.
30 października również pod opieką Samorządu Szkolnego klasy IV i
VI uczestniczyły w przygotowaniach
do listopadowych świąt: Wszystkich
Świętych i Dnia Zaduszek. Uczniowie
posprzątali teren przed cmentarzem
i plac wokół krzyża.
W dniach 19-20 listopada w naszej
szkole odbywały się szkolne etapy
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, w których udział wzięli
uczniowie klas IV-VI. Po sprawdzeniu prac konkursowych i podliczeniu
punktów okazało się, że do etapu
rejonowego zakwalifikowali się:
Filip Niebieszczański – z historii i
społeczeństwa oraz z przyrody, Zu-
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Sławomir
Matysik

zanna Wróbel – z języka polskiego
i przyrody, Elżbieta Maciejewska – z
języka polskiego, Kornelia Matysik –
z przyrody.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy
i życzymy sukcesów na kolejnych
etapach zmagań konkursowych!
27 listopada rozśpiewani uczniowie
szkół podstawowych z województwa
lubuskiego rywalizowali w konkursie
piosenki angielskiej „Singing is fun”.
Konkurs, którego organizatorem jest
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Zielonej Górze, odbył się w Sali
Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego pod Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Lubuskiego. Była to już siódma edycja konkursu, a uczestniczyło w niej ponad
50 uczniów. Szkołę Podstawową w
Kosieczynie reprezentowała uczennica klasy VI - Kamila Suwiczak,
która zaśpiewała piosenkę Amy Winehouse- ,,Valerie” i wywalczyła II
miejsce w kat. klas IV-VI. Konkurs
dla Kamili był dużym wyzwaniem
i ważną lekcją języka angielskiego.
Serdecznie gratulujemy!
28 listopada w naszej szkole odbyła
się zabawa andrzejkowa. Specjalnie
na ten czas zaprzysiężone wróżki
przepowiadały przyszłość chętnym
jej poznania. Korzystano ze wszystkich znanych sposobów: od kart, poprzez wróżenie z butów, po grę w
kolory. Podczas tańców na parkiecie
powstawały szalone „węże” i inne
układy taneczne, które na pewno
pozostaną w pamięci uczestników
wieczoru.
6 grudnia naszą szkołę odwiedził
tajemniczy Mikołaj, który obdarował każdego ucznia i nauczyciela
słodkim upominkiem. Niezwykłemu
gościowi pomagały dwie Śnieżynki. Natomiast uczniowie klasy IV w
poszukiwaniu Mikołaja dotarli nawet
do Babimostu, gdzie przy okazji zorganizowali sobie Mikołajkowy Turniej w kręgle, zwiedzili Izbę Pamięci
i zjedli smaczną pizzę.
Wszystkim Czytelnikom - radosnych
świąt Bożego Narodzenia i szczęścia w 2014 roku życzą pracownicy
i uczniowie SP w Kosieczynie!
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GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU

Adriana
Kosicka

Z życia I Gimnazjum
12.09.2013r. - gminne zawody w piłkę
nożną dziewcząt o Puchar D. Tuska
klas I – I miejsce,
27.09.2013r. - zawody rejonowe w
piłkę nożną dziewcząt o Puchar D.
Tuska klas I – III miejsce.
30.09.2013r. – udział szkoły w akcji
,,Samorządy mają głos’’ w ramach
projektu edukacyjnego pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestnikami projektu było 10
uczniów klas III.
Podsumowanie
akcji miało miejsce 30.09.2013r., w
dniu wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory miały w
pełni demokratyczny charakter.
02-03.10.2013r. – akcja ,,Osłódź życie zwierzakom ze schroniska’’- ze
sprzedaży ciast zebrano 194 zł. Za
powyższą kwotę zakupiono 60 puszek karmy, która została przekazana do przytuliska dla zwierząt w
Zbąszynku w dniu 11.10.2013r.
03.10.2013r. - odbyły się obchody
Światowego Dnia Muzyki. Działania polegały na odtwarzaniu muzyki oraz mini koncertach podczas
przerw lekcyjnych w wykonaniu
szkolnych wokalistek, którym towarzyszył chóralny śpiew uczniów.
Dodatkowo przeprowadzono ankietę
dotyczącą ulubionego gatunku muzycznego. Z pewnością Światowe
Dni Muzyki zagoszczą w kalendarzu
imprez I Gimnazjum.
03.10.2013r. - organizacja akcji ,,Pomoc Syrii” - zebrano kwotę 81,20 zł,
którą przekazano Parafii Zbąszynek.
08.10.2013r. - indywidualne biegi
przełajowe – Gimnazjada – etap powiatowy w Świebodzinie. 19.10.2013
- finał wojewódzki biegów przełajowych w Szprotawie.
16.10.2013r. – zajęcie I- V miejsca w
indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt w ZSL w Rogozińcu,
V-VII miejsce chłopców.
10.10.2013r. – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie zapoznano uczniów z objawami
najczęstszych chorób psychicznych.
Przeanalizowano problem stresu, w
tym czynniki wywołujące stres oraz
zaproponowano sposoby radzenia
sobie ze stresem.
21.10.2013r. - udział dwóch uczniów
(D. Kański i M. Deska) w III edycji
konkursu ,,Sybiracy – przywracanie
pamięci’’ pod patronatem Pani Elżbiety Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Związku
Sybiraków i Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli w Zielonej Górze. Podsumowanie konkursu nastąpiło w dniu
30.11.2013r. - gdzie wręczono wyróżnienie dla ucznia D. Kański.
31.10.2013r. - spotkanie uczniów I
Gimnazjum z aktorem Jakubem Mazurkiem.
08.11.2013r. – obchody Święta Niepodległości - akademia dla uczniów
oraz program dla zaproszonych gości w godzinach popołudniowych. W
ramach obchodów odbyły się konkurs na wystrój klas i konkurs ciast
w barwach patriotycznych.
W dniach 14-22.11.2013r. odbyła się
akcja ,,Mamy - mamom”, podczas
której zorganizowano zbiórkę odzieży dziecięcej i młodzieżowej
na
rzecz podopiecznych PZC Caritas w
Zbąszynku.
13.11.2013r. - spotkanie rodziców gimnazjalistów z terapeutą uzależnień
i jej dwojgiem pacjentów,
którzy

02.12.2013r. – część ustna, do której
zakwalifikowało się 18 uczniów. Na
uwagę zasługuje wysoka frekwencja uczniów z klas I i II. Najwyższą
punktację zdobyło 4 uczniów z klas
II.
W dniach 28-29.11.2013r. z inicjatywy ucznia klasy IIA odbyła się akcja
,,Ciasto’’. Podczas akcji sprzedano
ciasto na kwotę 126 zł, którą przekazano Polskiej Akcji Humanitarnej
z przeznaczeniem na pomoc Filipinom, które ucierpiało wskutek kataklizmu.
04.12.2013r. - zawody powiatowe
w badmintonie w Świebodzinie – II
miejsce dziewcząt, III miejsce chłopców.
06-07.12.2013r. – akcja charytatywna ,,Tak, pomagam’’ pod patronatem
PZC Caritas w Zbąszynku z udziałem
wolontariuszy I Gimnazjum - zbiórka
żywności w wyznaczonych sklepach

Uczniowie i nauczyciele wspólnie świętują Dzień Niepodległości

pomyślnie przeszli podstawowe leczenie i obecnie kontynuują terapię.
Celem spotkania było uwrażliwienie rodziców na problem używania
środków psychoaktywnych przez
młodzież.
13.12.2013r. - spotkanie w/w terapeuty z uczniami klas III w ramach
profilaktyki zachowań ryzykownych.
Spotkania profilaktyczne zostały sfinansowane przez GKRPA w Zbąszynku.
26.11.2013r. - organizacja konkursu
szkolnego HIV/AIDS – w części pisemnej wzięło udział 97 uczniów,
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i pomoc w dostarczaniu paczek
żywnościowych
osobom chorym,
samotnym i niepełnosprawnym.
10-12.12.2013r.
– próbny egzamin
gimnazjalny.
Do etapu rejonowego kuratoryjnych
zawodów przedmiotowych zakwalifikowało się: z języka polskiego – 1
uczeń, biologii – 3 uczniów, geografii – 3 uczniów, historii – 13 uczniów,
języka angielskiego – 1 uczennica, języka niemieckiego – 2 uczniów.
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

NAUKA, ZABAWA i SPORT…
Wielki sukces naszych uczniów
w ogólnopolskim konkursie
EUROMANIA
Uczniowie klasy 2 i 3 Liceum Ogólnokształcącego - Małgorzata Graczyk, Aleksandra Trypucka, Bartosz
Szewczyk, Natalia Rolla oraz Daria
Szulc zdobyli drugie miejsce w konkursie wiedzy o Funduszach Unijnych EUROMANIA. Wywalczyli dla
szkoły atrakcyjną nagrodę w postaci telewizora z odtwarzaczem DVD.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to internetowy
quiz wiedzy on-line, którego wyniki
decydowały o kwalifikacji do drugiej części konkursu. Finał zabawy
w naszym województwie rozegrany
został 18 października br. podczas
imprezy plenerowej we Wschowie.
Wizyta w telewizji gorzowskiej
19 listopada grupa uczniów z telewizji szkolnej ZST w Zbąszynku została
zaproszona do studia gorzowskiego
oddziału TVP. Młodzież wraz z opiekunem panem Danielem Dajczakiem
mogła zobaczyć, jak powstaje program telewizyjny. W studiu każdy
z uczestników mógł poczuć się jak
prezenter, ponieważ ekipa telewizyjna zaprezentowała im prompter.
Młodzież udzieliła wywiadu w programie Kalejdoskop. Wycieczka pokazała młodym filmowcom warsztat
pracy i tajniki profesjonalnej telewizji. Dzięki nim będą mieli szansę
usprawnić pracę w szkolnym kółku
filmowym. Wyjazd ten był dużym
przeżyciem dla naszych uczniów,
ponieważ nie każdy może poznać
pracę w telewizji „od kuchni”.

Stypendyści 2013
W środę 4 grudnia 2013r. w Auli Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w
Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z
województwa lubuskiego. Prezes
Rady Ministrów
przyznał
swoje
Stypendium
na rok szkolny
2013/2014 najlepszym
uczniom
szkół,
których
ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Podczas uroczystości wojewoda
Jerzy Ostrouch
wręczył dyplomy
wyróżnionym
uczniom.
Gratulacje młodzieży
złożyła
też pani Bogna
Ferensztajn
Lubuski
Kurator Oświaty. Wśród stypendystów
znaleźli się także uczniowie naszej
szkoły: Radosław Kowalczyk uczeń
klasy trzeciej Technikum w zawodzie
technik informatyk oraz Małgorzata
Graczyk uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego.
Połowinki 2013
Uczniowie klas trzecich technikum
oraz drugiej liceum ogólnokształcącego zorganizowali w listopadzie zabawę połowinkową. Połowinki wpisały się już na stałe w kalendarz

roku szkolnego ZST. W ten sposób
uczniowie świętowali fakt, że do
końca szkoły mają już bliżej niż dalej (co wcale nie znaczy „z górki”!).
Dzień Kota
18 października wszystkie „Koty” ob-

Połowinki, na zdjęciu klasa 3 I

chodziły Dzień Pierwszaka. Imprezę
zorganizowała klasa 2i – ubiegłoroczni zwycięzcy, pod nadzorem wychowawcy pana Mariusza Króla. Uczniowie klas pierwszych spotkali się na
sali gimnastycznej, aby konkurować
o tytuł najlepszej wśród klas pierwszych w naszej szkole. Brali udział
w różnych konkurencjach m.in. obieranie pomidorów, picie mleka, konkurs wiedzy o szkole, przeciąganie
liny, tor przeszkód i inne. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy 1EA.
W nagrodę klasa otrzymała dzień
bez pytania, puchar oraz zaszczyt
zorganizowania takiej imprezy w
przyszłym roku.
Mikołajkowy Turniej o Puchar
Dyrektora ZST Zbąszynek
6 grudnia zorganizowany został Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
Chłopców o Puchar Dyrektora ZST
Zbąszynek. I miejsce wywalczył
zespół ZST Zbąszynek, II miejsce Zespół Szkół nr 1 ze Zbąszynia, III
miejsce - Technikum Leśne z Rogozińca. Zwycięzcom gratulujemy a
wszystkim uczestnikom dziękujemy
za miłą atmosferę i prawdziwego
ducha walki.

Radosław Kowalczyk i Małgorzata Graczyk – wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów
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Krzysztof
Krzywak

ZDROWIE

GDZIE SIĘ LECZYĆ PO GODZ. 18:00
Mimo iż obecny system opieki zdrowotnej funkcjonuje od wielu
lat, nadal wiele osób nie wie, kiedy
powinny dzwonić po karetkę, czym
jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, oraz do czego zostały powołane Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
W ostatnim nr kwartalnika wyjaśniliśmy zasady świadczenia POZ w zakresie lekarza rodzinnego i nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej. W
tym wydaniu wyjaśniamy rolę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz
Pogotowia Ratunkowego.
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Bardzo często zdarza się, że pacjenci zamiast skorzystać z pomocy placówki realizującej świadczenia
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udają się bezpośrednio na

SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy).
Pamiętajmy, że ten oddział został
stworzony po to, by udzielać pomocy osobom znajdującym się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
To tam trafiają osoby po wypadkach,
z urazami, czy z zatruciami.
POGOTOWIE RATUNKOWE
Karetkę wzywamy wyłącznie w
sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych,
które mogą prowadzić do istotnego
uszczerbku zdrowia (naszego lub innej osoby).
Na pogotowie dzwonimy: z telefonu
stacjonarnego na numer 999, z telefonu komórkowego na numer 999
lub 112.
Wyszkolony dyspozytor, który odbierze telefon zada nam kilka py-

RODZINA NA 5 PLUS
Burmistrz Zbąszynka zgłosił inicjatywę
wdrożenia na terenie Gminy Zbąszynek Programu „Gmina Zbąszynek Rodzina na 5 plus”.
Program dotyczy rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci
do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku
dziecka kontynuującego naukę do ukończenia
24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku
dziecka niepełnosprawnego legitymującego się
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub
któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego. Podstawowym celem programu
jest promowanie modelu rodziny z dziećmi i
pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
oraz stworzenie dobrego klimatu dla rodzin w
tym szczególnie wielodzietnych.
Gmina Zbąszynek w celu realizacji programu
podejmie prorodzinne działania w szczególności w takich dziedzinach, jak: edukacja, kultura, sport, gospodarka komunalna, ochrona
zdrowia i zabezpieczenie społeczne, promocja
i budowa marki rodzin wielodzietnych.
W ramach programu planowane jest powołanie
przy Burmistrzu Zbąszynka Rady Rodziny Dużej, powołanie Pełnomocnika ds. Rodzin Wielodzietnych oraz wprowadzenie przez Burmistrza
Zbąszynka, przy udziale innych podmiotów zajmujących się polityką prorodzinną, Zbąszyneckiej Karty Rodziny „Rodzina na 5 plus”.
Omówienie projektu programu przez radnych
odbędzie się w styczniu.

tań, na które powinniśmy szybko
odpowiadać. To ważne pytania, bo
dzięki nim dyspozytor będzie wiedział gdzie wysłać karetkę, z jakim
zespołem i do kogo. Będzie więc
nas pytał o to: Co się stało?, Gdzie?,
Ile osób jest poszkodowanych?, Jaki
jest ich stan?, Co do tej pory zrobiliśmy?, Jak się nazywamy?.
Przyjęte wezwanie powinno zostać
potwierdzone przez dyspozytora. Nigdy nie rozłączajmy się jako pierwsi.
Szczegółowy Informator gdzie się
leczyć zamieszczony jest na stronie
www.zbaszynek.pl w zakładce służba zdrowia.
Pamiętać należy także, że lekarz rodzinny jest podstawowym źródłem
informacji dla pacjenta. Kolejnym
prawnym źródłem jest NFZ (www.
nfz.gov.pl, www.nfz.zielonagora.pl).

MĄDRE DECYZJE ZBĄSZYNECKICH
KOBIET
Od ponad trzech lat Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
oraz Gmina Zbąszynek propaguje
kilka programów profilaktycznych.
Szczególną uwagę przywiązujemy do realizacji programów onkologicznych, w ramach których
kobiety mogą wykonywać bezpłatne badania przesiewowe.
Dzięki takiemu zaangażowaniu
zgłaszalność na badania cytologiczne i mammograficzne w naszej gminie zdecydowanie się poprawiła. Procent kobiet, w wieku
25-59 lat, które wykonały badania cytologiczne w 2009r. wynosił ponad 17%, natomiast w 2013
roku ponad 30% kobiet wykonało cytologię. W województwie
lubuskim nasza Gmina znajduje
się w gronie 17 gmin gdzie najwięcej kobiet wykonało cytologię.
W pozostałych w 68 gminach województwa procent kobiet, które
wykonały cytologię waha się od
5% do 30%.
A jak sytuacja przedstawia się w
programie profilaktyki raka piersi?
Należy przy tym pamiętać, że regularne badania piersi to najlepsza
profilaktyka chorób nowotworowych. Rak piersi to najbardziej powszechny nowotwór kobiecy. Wczesne wykrycie niepokojących zmian
umożliwia szybkie podjęcie leczenia,
w wielu przypadkach skutecznie.

www.zbaszynek.pl

W kwietniu 2010 roku 121 kobiet z
naszej gminy skorzystało z bezpłatnej mammografii w ramach
programu profilaktyki raka piersi. Natomiast w kolejnych latach:
2011r. - 311, 2012r. -285 i w 2013r. 322 kobiety.
Z ankiety przeprowadzonej przed
badaniem wynika, że zdecydowana liczba kobiet ponad 92%
często przeprowadza samobadanie piersi. Zwiększyła się liczba
kobiet, które wykonują badania
mammograficzne systematycznie
co dwa lata. Cieszy także fakt,
że do badania przystąpiło ponad
93% pań bez dolegliwości. To jest
mądra decyzja.
Komunikaty o profilaktycznych
badaniach w 2014 r. zamieszczać
będziemy w Internecie; www.zbaszynek.pl, facebook: zdrowieZbaszynek, na tablicach i słupach
ogłoszeniowych. Informację przekażemy również lekarzom rodzinnym.
W kwietniu przedstawimy obszary
profilaktyki
zdrowotnej,
na których chcielibyśmy skupić
szczególną uwagę zapraszając
do współpracy partnerów wewnętrznych i zewnętrznych.
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W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE…
Okres przedświąteczny to
czas, gdy w sposób szczególny myślimy o najbardziej potrzebujących
mieszkańcach naszej gminy. W tym
okresie pomoc społeczna
udzielana jest głównie z myślą o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, aby każdy mógł je przeżyć
w
spokoju ducha i domowego
zacisza. Od miesiąca listopada b.r.
OPS udzielił wsparcia
finansowego osobom i rodzinom znajdującym

się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej, spełniającym ustawowe
kryteria uprawniające do świadczeń
pomocy społecznej. Rodziny otrzymały pomoc w formie zasiłku okresowego, celowego oraz świadczenia
pieniężnego na zakup żywności na
ogólną kwotę ponad 30 tys. złotych.
Przyznana pomoc
przeznaczona
była przede wszystkim na zakup
opału, odzieży i obuwia zimowego
dla dzieci i leków. Do świadczeń

pomocy społecznej uprawnione są
osoby i rodziny spełniające kryteria
dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 542
zł, dla osoby w rodzinie kryterium
wynosi 456 zł. Kryterium dochodowe
uprawniające do posiłków w szkole i pomocy pieniężnej na żywność
wynosi odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej 813 zł, dla
osoby w rodzinie 684 zł.

WSPIERAMY RODZINY W WYPEŁNIANIU
FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH
Dzięki pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środkom finansowym w ramach
Resortowego Programu Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2013 r. tutejszy OPS reali-

zował program „Asystent Rodziny
2013”, w ramach którego zatrudnienie w charakterze asystenta rodziny
otrzymały dwie osoby. Wsparciem
asystenta objęto 19 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Program kończy się 31 grudnia b.r. Czekamy na informacje, czy
Ministerstwo Pracy przyzna dotacje
finansowe na to zadanie w nowym
roku.

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
W okresie od 23 września
2013 do 09 grudnia 2013r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
miał możliwość zaprosić do udziału w programie Szkoła dla rodziców
i wychowawców wszystkie osoby
chętne, które szukały sposobu na
nawiązanie głębszych i cieplejszych
relacji ze swoimi dziećmi lub wychowankami. Wspomnianą formą
wsparcia objęto 11-sto osobową grupę rodziców z całej gminy i 1-ego
wychowawcę, którzy po ukończeniu
30 godzinnego procesu terapeutycznego w cyklu 10-ciu spotkań grupowych, uzyskali nową wiedzę i umiejętności
wychowawcze,
poparte
certyfikatem. Powyższe warsztaty
prowadziła psycholog dziecięcy mgr
Julita Krajczyńska, która w naszej
gminie udziela poradnictwa psychologicznego dla dzieci i rodziców w
Punkcie Konsultacyjnym prowadzo-
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nym przez Gminną Komisję RPA w
siedzibie tut. Ośrodka.
Celem głównym programu Szkoły dla rodziców było zwiększenie
świadomości rodziców i wychowawców w zakresie rozumienia „świata
dziecka”, jego emocji, potrzeb i obaw.
Rodzice uczyli się jak rozmawiać z
dzieckiem, jak mówić do dziecka, by
ono chciało słuchać, jak rozpoznać
przyczyny nieodpowiedniego zachowania dziecka, jak rozsądnie nagradzać i karać swoje pociechy. Zajęcia
odbywały się cyklicznie przez 10 kolejnych poniedziałków i zawsze była
prawie stuprocentowa frekwencja.
Uczestniczący w warsztatach z niecierpliwością czekali na kolejne spotkania. Mamy nadzieję, że to pierwsza i nie ostatnia edycja „Szkoły dla
rodziców i wychowawców” w naszej
gminie.

www.zbaszynek.pl

DYŻURY SPECJALISTÓW
W ramach realizacji projektu
systemowego pn. „ODNALEŹĆ SIEBIE”
- aktywna integracja w OPS Zbąszynek, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzone jest w OPS specjalistyczne
poradnictwo pedagogiczne i prawne oraz terapia uzależnień.
Z
poradnictwa
specjalistycznego
można skorzystać po wcześniejszym, osobistym lub telefonicznym,
uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym OPS w Zbąszynku terminu i godziny wizyty– nr telefonu 68 3849102
lub 68 3243054.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,
STYPENDIA SZKOLNE
W listopadzie
rozpoczął
się nowy okres świadczeniowy
2013/2014. Prawo do świadczeń rodzinnych nabyło 105 rodzin, a w nich
237 dzieci, natomiast do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego uprawnienie uzyskało 35 rodzin, a w nich
48 dzieci.
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
przysługują na dzieci, gdy miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
539,00 zł, a w rodzinie gdzie jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, kwota
kryterium to 623,00 zł na osobę. Za-

siłek rodzinny ma na celu częściowe
pokrycie wydatków na utrzymanie
dziecka.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym w wysokości zasądzonych
alimentów, jednak w kwocie nie
wyższej niż 500,00 zł. Świadczenie z
funduszu alimentacyjnego przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
725,00 zł.
Stypendia szkolne w roku szkolnym
2013/2014 przyznano 41 rodzinom. Do
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pomocy w tej formie uprawnionych
jest 67 uczniów. Średnia wysokość
miesięcznego świadczenia przysługującego uczniowi wynosi 110,00 zł.
Stypendium szkolne jest przyznawane rodzinom, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 456,00 zł. Stypendium przyznawane jest na wydatki związane z edukacją ucznia,
np. zakup podręczników i pomocy
szkolnych, odzieży sportowej, a także udziału dzieci w imprezach kulturalno-edukacyjnych organizowanych
przez szkoły.

DOM DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW jUŻ DZIAŁA!
5 listopada 2013 roku w
przyziemiu budynku po starej przychodni PKP przy ul. Kosieczyńskiej
w Zbąszynku uruchomiono działanie
Domu Dziennego Pobytu dla osób
starszych z naszej gminy. Dom jest
otwarty dla wszystkich potrzebujących i działa przez trzy dni tygodnia: we wtorek bus wozi seniorów
z Rogozińca, Dąbrówki i Zbąszynka, w środę z Kręcka, Kosieczyna i
Zbąszynka, natomiast w czwartek
zapraszamy seniorów z Chlastawy
i Zbąszynka. Łącznie tygodniowo
przez DDP przewija się około 50
seniorów. W ramach działalności
Domu Dziennego Pobytu nasi seniorzy mogą korzystać z różnych zajęć
dostosowanych do wieku i sprawności fizycznej. W ofercie są zajęcia

ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne
na poprawę sprawności fizycznej,
zajęcia muzyczne ze śpiewu, zajęcia
plastyczne: robótki ręczne, papieroplastykę oraz aktualnie, na czasie
- wykonywanie ozdób świątecznych.
Oprócz standardowych zajęć seniorzy odbyli spotkania z Panią Gabrielą Raczyńską, która czytała wiersze
i fragmenty literatury klasycznej.
Odbyło się też spotkanie z dzielnicowym Łukaszem Szymańskim
i strażnikiem miejskim Leszkiem
Bochniakiem na temat naciągania
seniorów
przez fałszywych handlarzy na zbędne zakupy czy też
pożyczki. Odbyło się też spotkanie
z muzyką biesiadną przy akompaniamencie Pana Romana Modrzyka

oraz pokaz rękodzieła zaprezentowany przez Panią Małgorzatę Szaferską. Planowane są również spotkania z pielęgniarką i lekarzem,
mierzenie ciśnienia krwi i poziomu
cukru oraz pogadanki na temat sposobów odżywiania się i profilaktyki
zdrowia osób starszych. Na krótko
przed świętami Bożego Narodzenia
planowane jest spotkanie seniorów
z władzami naszej gminy, by złożyć
sobie nawzajem życzenia i podzielić
się opłatkiem oraz wspólnie śpiewać
kolędy. Takie spotkanie jest szczególnie ważne dla osób samotnych
i mieszkających daleko od rodziny.
Po przerwie świątecznej kolejne zajęcia w naszym Domu rozpoczną się
7 stycznia 2014r. Zapraszamy!!!

Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNARNEGO
W 2013 roku w siedzibie OPS
w Zbąszynku odbyły się cztery posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do listopada br. do
przewodniczącego GZI wpłynęło 29
Niebieskich Kart założonych przez
Policję, Gimnazjum w Zbąszynku i
OPS w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej.

Zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty do rozpatrzenia każdej sprawy
powołano odrębną grupę roboczą
składającą się z przedstawicieli różnych podmiotów mogących
przyczynić się do rozwiązania sytuacji
kryzysowej w rodzinie.
Do dnia dzisiejszego w czternastu
sprawach zakończono prowadzenie

www.zbaszynek.pl

procedury w związku ze zrealizowaniem indywidualnego planu pomocy oraz uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu stosowania
przemocy w rodzinie, natomiast
trzynaście spraw pozostaje w toku
działań Grup Roboczych GZI.
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ZBĄSZYNECKI
UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
7 października 2013 roku odbyła się inauguracja II roku akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet w tym roku oferuje
swoim słuchaczom następujące zajęcia: gimnastykę
rehabilitacyjną, fitness z elementami tańca, naukę języka niemieckiego i języka angielskiego, gry i zabawy
myślowe, zajęcia komputerowe, udział w grupie wokalnej, zajęcia plastyczne i artystyczne, nordic walking, turystykę rowerową oraz spotkania w ramach
wspólnoty Jana Pawła II. W tym roku akademickim
odbyły się prezentacje i prelekcje: Jana Edwarda Czachora „Czesław Niemen znany i nieznany” oraz Waldemara Hordziejczuka „Prawa konsumentów w sprzedaży bezpośredniej i zawieranych umów w świetle
obowiązujących przepisów prawnych”.

ŚW. MIKOŁAJ I
NIEPEŁNOSPRAWNI
W dniu 06 grudnia br. w sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych z gminy Zbąszynek ze św. Mikołajem. Organizatorami spotkania były OPS i ZOK. Podczas spotkania osoby
niepełnosprawne obejrzały występ grupy tanecznej New
Style ze Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury oraz pokaz magii
i iluzji w wykonaniu Ricardo Show. Otrzymały też upominki
świąteczne od św. Mikołaja oraz wspólnie z młodzieżą z
Technikum Leśnego w Rogozińcu oraz wolontariuszami pląsały i bawiły się przy akompaniamencie Dariusza Kowalskiego z Technikum Leśnego. Spotkanie było dla wszystkich
uczestników ogromnym przeżyciem emocjonalnym i radością. W dobrych humorach rozchodzili się do swoich domów.

AKTYWNY ROGOZINIEC
W dniu 29.11.2013r. zakończono realizację ostatniej edycji
projektu systemowego pn. „Odnaleźć siebie” – aktywna integracja w
OPS Zbąszynek. Tym razem Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
prowadził działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Rogozińcu, wsparciem objęto grupę 14
osób wraz z otoczeniem. W ciągu
ostatnich 9-ciu miesięcy mieszkańcy
Rogozińca mieli okazje skorzystać
z różnego rodzaju działań i zajęć
aktywizujących. Społeczność dzięki wsparciu pracowników OPS oraz
liderów wsi uprzątnęli i zagospodarowali teren przy figurze Matki
Boskiej w Rogozińcu oraz wysepkę
przy drodze głównej obsadzając je
kwiatami i krzewami. Tego typu aktywność przyniosła im wiele radości
oraz satysfakcji, wierzymy, że jest to
wstęp do podejmowania dalszych
inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.
W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej udało się doposażyć Salę Wiejską w Rogozińcu w
niezbędne artykuły kuchenne i dekoracyjne, takie jak szklanki, sztućce, dekoracje na stół – ozdobne,
reprezentatywne świeczniki, zakupiono również nożyce spalinowe do
cięcia żywopłotów oraz sprzęt nagłaśniający na wyposażenie klubu

wiejskiego i na okazjonalne uroczystości organizowane we wsi.
W okresie realizacji projektu mieszkańcy wsi Rogoziniec mieli szansę
poznać siebie nawzajem z zupełnie
innej strony niż dotychczas. Podczas
wspólnie spędzonych chwil przy wykonywaniu wspólnych zadań nawiązały się nowe przyjaźnie, mieszkańcy zintegrowali się. W chwili obecnej
mogą liczyć na wzajemną pomoc sąsiedzką. Dzięki uczestnictwu w róż-

norodnej ofercie zajęć projektowych
beneficjenci zdobyli nowe umiejętności zawodowe i społeczne, które
w przyszłości okażą się pomocne,
np. w staraniach o zatrudnienie.
Osobom zaangażowanym we współpracę w ramach realizacji w/w projektu, w szczególności p. Grażynie
Znamirowskiej-Szwarc
i
osobom
prowadzącym formy aktywizujące
społeczność lokalną - serdecznie
dziękujemy !

Realizacja programu „Odnależć siebie”
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PAŹDZIERNIK DLA SENIORÓW
W poniedziałek, 07 października br. uroczyście zainaugurowaliśmy Zbąszynecki Tydzień Seniora.
Podczas koncertu wystąpiły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem, zespoły
śpiewacze Harmonia i Dąbrowszczanka oraz zespół taneczny Tęcza.
Włodarze gminy: tj. Wiesław Czyczerski i Jan Mazur wręczyli kwiaty
i podarunki dla Marty Schmidchen z
Dąbrówki Wlkp i Jana Banacha -najstarszego seniora i seniorki w gminie. Specjalnie dla seniorów wystąpił Wiktor Sommer. Genialny 8-latek,
który po 19. miesiącach gry na fortepianie wziął udział w XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w Monachium otrzymując nagrodę
główną MEDIA PREIS. Wiktorowi towarzyszył tata, który przygrywał na
wiolonczeli.
W środę, 09 października br. w sali
tanecznej odbyła się Potańcówka
dla seniorów.
W czwartek, 10 października br. nad
Jeziorkiem Koźlarskim w Chlastawie odbył się Ekopiknik połączony
z Gminnym Marszem Seniora. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej
prelekcji Niny Cybulskiej – Freyer
(nauczycielki wychowania fizycznego), która opowiedziała o zdrowym
trybie życia. Dodatkowo każdy mógł
skosztować zdrowych przekąsek.
Przy drugim stoisku można było
spróbować zdrowych herbat oraz
poznać informacje dotyczące najlepszych suplementów diety.
W piątek, 18 października br, byliśmy
gospodarzami eliminacji strefowych

do XI Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej SOLO – TUTTI 2013.
Chęć udziału w eliminacjach zgłosiły
22 osoby z województwa lubuskiego
i wielkopolskiego. Jury w składzie:
Edward Chonchera (dyrektor festiwalu), Malwina Kubicka (dyrektor
ZOK), Stefan Pańczocha (muzyk, pianista) oceniało zmagania solistów w
trzech kategoriach wiekowych. Eliminacje strefowe zakończyły się sukcesem dla Darii Furmaniak i Dawida
Marciniaka. W dniach 22-24 listopada br. w Kruszwicy (stolicy Popiela)
odbył się finał Festiwalu. Daria występowała w najmłodszej kategorii
wiekowej tj. do lat 13, a Dawid w
najstarszej od 18 do 23 lat. Poziom

był bardzo wysoki. W koncercie galowym zaśpiewała Daria Furmaniak,
która zajęła trzecie miejsce w swojej
kategorii wiekowej.
W sobotę, 26 października br. w sali
tanecznej odbyła się dyskoteka pod
nazwą „Halloween Techno Party”.
Sala wystrojem nawiązywała do zapożyczonego z USA święta Halloween. Pierwsze 50 osób przy wejściu
otrzymało niespodziankę. Dodatkowo nagradzano także osoby w przebraniu. Mocne rytmy Techno, Hard
Techno i Electro popłynęły z konsolet Dj: ANK, Bertas, FAX i Sobek.
Impreza trwała do późnych godzin
nocnych.

Marta Schmidchen i Jan Banach – najstarsi seniorzy w Gminie Zbąszynek

ARTYSTYCZNY LISTOPAD
W poniedziałek 11 listopada
br., w sali kinowej odbył się koncert Kuby Sienkiewicza wokalisty
Elektrycznych Gitar, wraz z duetem
gitarzystów Tomaszem Grochowalskim i Jackiem Wąsowskim. Artyści
w ponad 1,5 godzinnym koncercie
zaprezentowali największe przeboje
zespołu Elektryczne Gitary. Publiczność bawiła się znakomicie. Po koncercie muzycy chętnie rozdawali autografy i pozowali do pamiątkowych
zdjęć.
We wtorek, 12 listopada br.
Dom

Kultury wypełnił się dziećmi i młodzieżą z Gminy Zbąszynek. Dla najmłodszych przygotowano sztukę pt.
„Jaś i Małgosia”. Dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych zaprezentowano sztukę opartą na powieści
Witolda Gombrowicza pt. „Ferdydurke”. Natomiast gimnazjaliści spotkali
się z Jackiem Musiatowiczem, który
zaprezentował koncert profilaktyczny pt.: „Iluzja a rzeczywistość”, przestrzegając młodzież przed sięganiem
po używki
We wtorek, 19 listopada br. w Zbą-

www.zbaszynek.pl

szyneckim Ośrodku Kultury przy
współpracy ze Zbąszyneckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku odbyło się spotkanie autorskie z Janem
Edwardem Czachorem pn „Czesław
Niemen znany i nieznany”. Publiczność z dużym zainteresowaniem
wysłuchała pełnej emocji opowieści
o Czesławie Niemenie, w spotkaniu
wzięło udział około 100 osób.
W piątek, 29 listopada br. realizowaliśmy projekt pn. „Polsko – Niemiecka Biesiada Andrzejkowa”. W projekdokończenie strona 34

33

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ARTYSTYCZNY LISTOPAD

Zespół śpiewaczy Harmonia co roku pełni rolę gospodarza biesiady

cie wzięli udział mieszkańcy gminy
Zbąszynek oraz artyści wraz z delegacją z Drewitz (Niemcy). Głównym
celem projektu była promocja tradycji andrzejkowych miast partnerskich
wraz z prezentacją strojów i piosenek
z wybranych regionów. Uczestnicy
projektu przygotowali piosenki, strój
ludowy i anegdotę z danego regionu
Polski i Niemiec. Komisja oceniająca nagradzała najlepsze wykonania.
Podczas biesiady zaprezentowały
się artystycznie zespoły śpiewacze:
Harmonia ze Zbąszynka, Obrzanie

z Trzciela, Dąbrowszczanka z Dąbrówki Wlkp., Zbąszyńscy Seniorzy i
Wesoła Ferajna ze Zbąszynia, Osoria
ze Szczańca, Wiwat z Podmokli Małych, Perły Sumsiodki z Siedlca oraz
Gemitsche
Chor z Drewitz (Niemcy)
.
Wśród zap ro s z o n yc h
gości obecni
byli: Burmistrz
Wiesław Czyczerski, Prze-

wodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu
Alojzy Jokiel, Radny Powiatu Marcin
Minta, Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Danuta Kłos oraz Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek
Edward Fedko. W tegorocznej biesiadzie udział wzięła także delegacja seniorów z Gminy Zbąszynek
należąca do Terenowej Organizacji
Emerytów i Rencistów Kolejowych z
Przewodniczącym Tadeuszem Radomem. Gości przywitała Bożena Kozanecka- Praniewicz, dyrygentka Zespołu Harmonia. Oficjalnego otwarcia
biesiady dokonał Burmistrz wróżbą
z woskiem. Jan Mazur i Edward Fedko na ręce gospodyni złożył bukiet
czerwonych róż. Biesiadę poprowadziły czarownice. Występy zespołów rozpoczęli gospodarze - Zespół
Śpiewaczy Harmonia. Każdy zespół
otrzymał podziękowania i statuetkę.
Między występami czarownice przeprowadziły andrzejkowe wróżby. Po
występach artystycznych przyszedł
czas na wspólną zabawę.

Koncert Elektrycznych Gitar
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Malwina
Kubicka

ŚWIĄTECZNY GRUDZIEŃ
Tradycyjnie 06 grudnia br.
wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowaliśmy „Spotkanie z
Mikołajem”, w ramach kampanii na
rzecz osób niepełnosprawnych z
Gminy Zbąszynek. Podczas spotkania zaprezentowała się grupa taneczna z ZOK-u. Wystąpił iluzjonista
z magicznymi sztuczkami, a najważniejszy gość Święty Mikołaj przyniósł
dla wszystkich obecnych podarunki.
Spotkanie zakończyło się wspólną
zabawą, którą poprowadził Dariusz
Kowalski wraz z uczniami Zespołu
Szkół Leśnych z Rogozińca.
Świąteczne kino dla dzieci – w niedzielę, 15 grudnia 2013r. wszystkie
dzieci z naszej gminy mogły wraz z
rodzicami przeżyć świąteczną przygodę z Reniferem Niko.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

CZAS NA PODSUMOWANIE
STAREGO ROKU
Zbliża się koniec roku, więc czas na małe
podsumowanie. Zbąszynecki Ośrodek Kultury w 2013
zorganizował dla Państwa: zabawy taneczne, koncerty muzyczne, spotkania autorskie, imprezy plenerowe,
spotkania z teatrem, kino, wypoczynek letni i zimowy
dla dzieci, przeglądy, konkursy, wieczór kabaretowy,
dyskoteki i wiele innych. Łącznie gościliśmy ponad 40
znanych artystów w tym: muzyków, piosenkarzy, aktorów, pisarzy, dziennikarzy i tancerzy. Zrealizowaliśmy
5 projektów unijnych. Wspieraliśmy także działalność
szkół i stowarzyszeń pomagając od strony technicznej
w organizacji mniejszych imprez kulturalnych i ważnych
jubileuszy.

A CO PRZED NAMI?
W Nowym Roku nie zabraknie imprez cyklicznych oraz zupełnie nowych propozycji. A będzie się
działo… Zbąszynecka Grupa Kabaretowa, premiera teatru 18+, warsztaty filmowe, koncert „Znani i lubiani”
– tym razem nowe aranżacje i nowe twarze. Po co siedzieć w domu przed telewizorem, skoro można obejrzeć koncert, czy występ na żywo? Aktywne uczestnictwo w różnych imprezach i wydarzeniach kulturalnych
jest dziś bardzo ważne, ponieważ dzięki takim wydarzeniom można rozwijać swoją osobowość. Warto więc
od czasu do czasu zdecydować się na uczestnictwo w
naszych imprezach.

W imieniu wszystkich pracowników Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury, serdecznie dziękuję Państwu za ten rok. Dziękuję
za to, że byliście z nami oraz za to, że tak licznie
korzystaliście z naszych propozycji kulturalnych.

www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

To już za nami
2013 rok był bardzo bogaty w wydarzenia sportowe: sukcesy naszych drużyn piłkarskich i szkolnych,
nowe inwestycje sportowe i wiele ciekawych przedsięwzięć sportowych. Tradycyjnie już w fotograficznym
skrócie mówimy o ostatnim kwartale 2013 roku oraz przedstawiamy zapowiedź najbliższych imprez sportowych w 2014 roku. Obszerne relacje video i zdjęcia znaleźć można na naszej stronie internetowej www.osir.
zbaszynek.pl.

Gminny Marsz Seniora – 30 uczestników maszerowało
w Gminnym Marszu Seniora wokół Jeziorka
Koźlarskiego

Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego – Dawid Furman i
Łukasz Ziębakowski najlepszą parą

Turniej FIFA Colosseum – 24 uczestników, zwyciężył
Damian Przepiórka

IV Marsz po Niepodległość Nordic Walking –Sportowy
Zbąszynek
maszerował
ulicami
Zbąszynka
z
rekordową liczbą ponad 100 uczestników

XX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Zbąszynka
–
Trechub
Zbąszynek
najlepszym
zespołem jubileuszowego turnieju

II Niepodległościowy Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej – najlepszy
Dawid Furman
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II Zbąszynecka Zumba Party – takie rzeczy tylko w
Zbąszynku, ponad 160 uczestniczek we wspaniałej
zabawie

Inauguracja ligi tenisa stołowego – Wiktoria Enenkiel
i Piotr Bimek na czele klasyfikacji mistrzostw
młodzieżowych, Henryk Zduński prowadzi po dwóch
turniejach rozegranych w 2013 roku

II Szkolna Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Zbąszynka – 9 drużyn (76 zawodników)
z naszych szkół rozpoczęło kolejny sezon halowej
piłki nożnej

Mikołajkowy Turniej Darta w Pubie Gol – wśród
14 uczestników najlepszy okazał się Grzegorz
Pijanowski

Powiatowe Mikołajkowe Turnieje Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych – SP Zbąszynek zwyciężył w turniejach
rozegranych w Kosieczynie i Dąbrówce Wlkp.

30-lecie powstania Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Semafor” w Zbąszynku – połączone z
wyborem nowych władz statutowych

Koncepcja bieżni – jest już pomysł na zagospodarowanie
starej bieżni

Symboliczne przekazanie władzy nowemu Prezesowi
TKKF

www.zbaszynek.pl
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Marcin
Minta

Sportowe zapowiedzi
Plebiscyt – Najpopularniejszy
Sportowiec i Drużyna Sportowa
w 2013 roku
Do 31 grudnia 2013 można zgłaszać
propozycje sportowców i drużyn
sportowych, które mogą znaleźć się
w gronie najpopularniejszych. Propozycje można zgłaszać:
a) osobiście (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, ul. Sportowa
2) lub
b) drogą pocztową (Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku, ul. Sportowa
2, 66-210 Zbąszynek) lub
c) drogą elektroniczną: osir@zbaszynek.pl lub
d) za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej: www.
osir.zbaszynek.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i
nazwisko sportowca, krótkie uzasadnienie kandydatury oraz dyscyplinę sportową. W zgłoszeniu drużyny należy podać nazwę drużyny
oraz krótkie uzasadnienie kandydatury. Spośród otrzymanych propozycji
organizator dokona wyboru
sportowców oraz drużyn, na które
będzie można oddawać swoje głosy
w głosowaniu drogą SMS. Głosowanie drogą SMS odbywać się będzie
w okresie od 10 do 17 stycznia 2014.
Na stronie internetowej www.osir.
zbaszynek.pl zostanie opublikowana
lista kandydatów oraz lista drużyn,
na które będzie można głosować.
Każdej drużynie i każdemu sportowcowi zostanie przyporządkowany
odpowiedni identyfikator, co umożliwi głosowanie na wybranego sportowca lub drużynę sportową. Rozstrzygnięcie wyników głosowania
odbędzie się 26 stycznia 2014 roku
podczas IV Gali Sportu.
X edycja Zbąszyneckiej Ligi Piłki
Siatkowej
Do 31 grudnia 2013 roku można zgłaszać drużyny siatkarskie do X edycji ZLPS. Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie: osir@zbaszynek.
pl lub telefonicznie. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 3
stycznia 2014 roku o godz. 18:00 na
obiektach sportowych w Zbąszynku.
Rozpoczęcie rozgrywek nastąpi w
dniu 7 stycznia 2014 roku w Szkole
Podstawowej w Zbąszynku.
Tenis stołowy
W 2014 roku będziemy kontynuować
rozgrywki tenisa stołowego. W tej
edycji prowadzone są rozgrywki w
ramach I Młodzieżowych Mistrzostw
Zbąszynka oraz VII Mistrzostw Gmi-
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ny Zbąszynek o Puchar Burmistrza.
Terminy zawodów: 12 stycznia, 02 lutego oraz 23 lutego. Rozgrywki młodzieżowe zakończymy 2 lutego, natomiast kategorię otwartą 23 lutego,
która będzie połączona z turniejem
deblowym. Wszystkie turnieje rozgrywane są w Szkole Podstawowej
w Kosieczynie.
II Zbąszynecka Halowa Liga Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza
Zbąszynka
W 2014 roku będą kontynuowane
rozgrywki halowej ligi piłki nożnej.
Liga rozgrywana jest w hali sportowej ZST w Zbąszynku. W rozgrywkach bierze udział 9 zespołów, złożonych z uczniów ZST Zbąszynek, I
Gimnazjum w Zbąszynku oraz ZSL
w Rogozińcu. Terminy rozgrywek: 8
stycznia, 15 stycznia, 22 stycznia, 29
stycznia, 19 lutego, 26 lutego (finał).
Spotkania są rozgrywane w środy
od godz. 17:00.
IV Gala Sportu
26 stycznia 2014 (niedziela) o godz.
17:00 w Domu Kultury odbędzie się
IV Gala Sportu. Jest to impreza podsumowująca sportowe wydarzenia
w Naszej Gminie w ostatnim roku.
Tradycyjnie już na gali poznamy najpopularniejszego sportowca oraz
najpopularniejszą drużynę sportową
w 2013 roku. Impreza ta stała się
sztandarowym
przedsięwzięciem
w kalendarzu gminnych wydarzeń.
Tradycyjnie na gali nie zabraknie
występów artystycznych. Będziemy
również świętować 4. urodziny TV
Sport Info Zbąszynek.
Sportowe Ferie – przerwa zimowa
Już tradycyjnie w okresie ferii zimowych oraz ferii letnich Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Zbąszynek.
Oferta wypoczynku
będzie polegała na
wyjazdach w ciekawe miejsca sportowo-rekreacyjne,
gdzie
uczestnicy
będą
aktywnie
spędzać
wolny
czas. Szczegółowy
program
zostanie
zaprezentowany w
styczniu 2014 roku.

www.zbaszynek.pl

Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zbąszynku
W piątek 28 lutego 2014 roku o godz.
16:00 w Kosieczynie odbędzie się tradycyjny turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku. W rozgrywkach
wezmą udział 3-4 drużyny z terenu
Naszej Gminy. Turniej jest okazją do
wspólnego spotkania i sportowej
zabawy.
Polsko – Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego
W sobotę 15 marca 2014 w Kosieczynie odbędzie się Polsko – Niemiecki
Turniej Tenisa Stołowego z udziałem
zawodników z Gminy Zbąszynek oraz
partnerskiej niemieckiej Gminy Peitz.
Turniej będzie rozgrywany w systemie rozgrywek grupowych. Projekt
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 20007 – 2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa –
Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.
FIFA CUP
Przyjęło się, że w okresie zimowym zapraszamy sympatyków gier
do udziału w rozgrywkach FIFA CUP.
Turniej odbędzie w marcu w pizzerii
Colosseum w Zbąszynku.
II Turniej Siatkówki o Puchar
TV Sport Info
27 marca 2014 w hali sportowej ZST
w Zbąszynku odbędzie się II żeński turniej piłki siatkowej o Puchar
TV Sport Info. W turnieju wezmą
udział drużyny siatkarskie z Gminy
Zbąszynek oraz zaproszone drużyny
z terenu Powiatu Świebodzińskiego
i Regionu Kozła.
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7. Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada
10. Nazwa firmy spedycyjnej, która inwestuje w Zbąszynku na
terenach po dawnej Ekspedycji Towarowej
11. Potoczna nazwa rządowego programu w ramach którego
wyremontowaliśmy w 2013 roku ulice: Kościelna, Akacjowa,
Ogrodowa, Platanowa, B. Chrobrego, Plac Dworcowy
12.
Nowy
dodatek
dla
osób
otrzymujących
dodatek
mieszkaniowy
14. imię nowego samochodu przekazanego OSP Zbąszynek
16.
Przy ul. Kosieczyńskiej w Zbąszynku, rozpoczął swoją
działalność Dom ………. Pobytu dla Seniorów
17. To już …………………… numer Naszego Kwartalnika!
18. Rodzaj samochodu, który został przekazany dla Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakoniewicach Wielkich
19. Nazwa firmy, która buduje ścieżkę rowerową do Dąbrówki
Wlkp.
20. wyróżnienie Gminy Zbąszynek w rankingu „…………. Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego”

telefon lub adres kontaktowy

PIONOWO

1. Jeden z rodzajów nieruchomości, podlegający opodatkowaniu
2. nowy na Placu Wolności w Zbąszynku o pojemności 2000 m3
3. ważna w budżecie Gminy - pomiędzy dochodami, a wydatkami
4. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały z Dąbrówki
Wlkp. otrzymał zaszczytny tytuł „Ambasador ……….”
5. jedna z form egzekucji należności zaległości „opłaty śmieciowej”,
egzekucja z ...
6. Burmistrza i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami, odbędzie się w
Domu Kultury w dniu 14 stycznia 2014 roku o godz. 19:00
8. nazwa jednej z ulic w Dąbrówce Wlkp., która będzie remontowana w
2014 roku
9. Nazwa ulicy, na której utwardzono teren za budynkami
13. Turniej wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczna……”
15. Zajął 5 miejsce w międzynarodowym turnieju tenisa stołowego w
Peitz

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Jesienne grzybobranie”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej
zabawie. Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi, spośród których
wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł do
dowolnego wykorzystania w kawiarni
„Ptasie Plotki” w Zbąszynku, otrzymała
Irena Malinowska. Nagroda ufundowana
została przez Stanisława Górawskiego,
właściciela Hotelu „Belweder” w Karpaczu.

Irena Malinowska w towarzystwie Burmistrza Zbąszynka oraz sponsora nagrody

www.zbaszynek.pl
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