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ZŁOTY JUBILEUSZ
W dniu 27 marca 2009 roku
w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku odbyła się uroczystość
Złotych Godów, na której Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
odznaczył Dostojnych Jubilatów
"Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie" przyznanymi przez
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Na uroczystość i poczęstunek
zaproszono 14 par, które zawierały
związek małżeński w 1958 roku. Medale
zostały wręczone współmałżonkom.
Ze względu na różne zdarzenia losowe
3 osoby nie mogły przybyć
na uroczystość, a jedna para została
odznaczona w domu. Jubilaci otrzymali
również kwiaty, dokumenty i zdjęcia
foto: A. Świtała
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Odznaczeni Jubilaci:
Rozalia i Michał Bil z Kręcka;
Teresa i Jan Bryza ze Zbąszynka;
Joanna i Józef Brzozowscy z Kręcka;
Krystyna i Albin Ciećwiera ze Zbąszynka;
Irena i Andrzej Czepek ze Zbąszynka;
Maria i Horst Löchertz Dąbrówki Wlkp.;
Cecylia i Aleksy Niemiec z Dąbrówki Wlkp.;
Anna i Kazimierz Osses ze Zbąszynka;
Jadwiga i Ignacy Przybyła ze Zbąszynka;
Maria i Witold Scheuring ze Zbąszynka;
Helena i Józef Spychała z Dąbrówki Wlkp.;
Anna i Eugeniusz Śpiewak ze Zbąszynka;
Maria i Mieczysław Urbańscy ze Zbąszynka
Maria i Henryk Witkowscy ze Zbąszynka

I wiele innych ciekawych
informacji oraz specjalny
dodatek do Kwartalnika:
Struktura Organizacyjna
Urzędu Miejskiego i Struktura
Organizacyjna Rady Miejskiej

pamiątkowe. Spotkanie odbyło się
w bardzo miłej atmosferze, były
życzenia i wspomnienia z dawnych
lat.
Uroczystość była również okazją do
uhonorowania pp. Marii
i Witolda Scheuring medalem
"Zasłużony dla Gminy Zbąszynek".
W ten sposób Burmistrz Zbąszynka
wyróżnił Państwa Scheuring
za szczególne osiągnięcia w promocji
naszej Gminy oraz za wieloletnią
pracę i zasługi dla jej mieszkańców.

ZAPRASZAMY

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur

Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

URZĘDNIK RADZI

Wycinka drzew

Jarosław
Mikołajczyk

Pozwolenie na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz,
prezydent miasta. Warto bowiem wiedzieć, że nie każde
drzewo można wycinać. Za niezgodne z prawem wycięcie
drzewa grozi wysoka kara.
Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia
Nie każde drzewo, które planujemy wyciąć, wymaga
pozwolenia. W takich przypadkach nie trzeba zawiadamiać
gminy, ani liczyć się z opłatami.
Brak zezwolenia na wycinkę dotyczy drzew:
- w lasach ( tam obowiązują inne normy);
-owocowych, z wyłączeniem: rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody
- na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
- na plantacjach drzew i krzewów ( w sadach);
- młodszych niż 5-cio letnie.
Jak zatem widać na wycięcie większości drzew trzeba
będzie mieć pozwolenie.
Opłata za wycięcie drzewa
Nawet jeśli wycięcie drzewa wymaga pozwolenia nie zawsze
wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty. Przede
wszystkim dotyczy to usunięcia drzew z terenu nie
przeznaczonego na działalność gospodarczą. Ponadto
opłacie nie podlega wycinka drzew chorych i zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Ustawa zwalnia od opłaty za wycięcie drzew:
- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej; jeżeli usunięcie jest związane z odnową
i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków;
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia
w istniejących obiektach budowlanych;
- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz
kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
- w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
- które posadzono lub wyrosły na nieruchomości
po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
- z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych,
z ogrodów działkowych i z zadrzewień,
w związku
z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

- które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie,
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego
na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków
rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt
i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk
przyrodniczych;
- z grobli stawów rybnych;
- jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem:
koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem
urządzeń wodnych, kształtowaniu zasobów wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym
do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
Nawet jeśli wiemy, że nie musimy płacić za wycinkę,
wymagane jest uzyskanie pozwolenia. Jeśli wytniemy
drzewa (lub krzewy) bez pozwolenia, grozi nam kara w
wysokości trzykrotności tego co w innych okolicznościach
należałoby zapłacić.
Wniosek i dokumenty
W Urzędzie Miejskim można pobrać wniosek
o wydanie pozwolenia.
We wniosku powinno się znaleźć:
- oznaczenie urzędu i wnioskodawcy przy czym, jeśli nie
jesteśmy właścicielem (a na przykład dzierżawcą) musimy
oznaczyć· również właściciela, oraz przedstawić· jego
zgodę na usunięcie drzew;
- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/
krzewów gatunku o średnicy pnia na wysokości 130 cm
(lub zajmowanej powierzchni w przypadku krzewów)
na posesji nr…. położonej w …. ;
- uzasadnienie.
Do wniosku należy załączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
- zgodę właściciela, jeśli wnioskodawca nim nie jest;
- szkic sytuacyjny;
- inne : np. zdjęcia chorego / uszkodzonego drzewa.
Wniosek składa się do urzędu gminy, na terenie której
znajduje się posesja, z której chcemy usunąć drzewo / krzew.

Czas pracy Urzędu Miejskiego:
Wydawca:
Urząd Miejski w Zbąszynku;
Rynek 1; 66-210 Zbąszynek
Tel. 068/384 91 40; fax: 068/384 94 84
Nakład: 1000 egzemplarzy.
Autorzy tekstów i zdjęć:
pracownicy Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku
pod redakcją Sekretarza Gminy;
e-mail: kwartalnik@zbaszynek.pl
www.zbaszynek.pl
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PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Burmistrz Zbąszynka przyjmuje
mieszkańców Gminy Zbąszynek w
sprawach skarg i wniosków w każdy
poniedziałek w godz. od 800 - 1600..

www.zbaszynek.pl

8.00 - 16.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje mieszkańców Gminy
Zbąszynek w biurze nr 21 w każdy
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
00
30
w godz. 16 - 17

BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Co każdy wiedzieć powinien
Szanowni Mieszkańcy!
Spełniając jeden z postulatów zgłaszanych
podczas spotkań przedwyborczych a dotyczący
niewystarczającego poziomu informowania
wyborców o zamierzeniach i podejmowanych
przedsięwzięciach na terenie Gminy Zbąszynek,
postanowiliśmy wydawać ten kwartalnik.
Jest to pierwszy numer Zbąszyneckiego
Kwartalnika. Mam nadzieję, że razem będziemy
udoskonalać jego jakość. Zapraszam do
współpracy i wnoszenia pomocnych uwag.
Najważniejsze plany i przedsięwzięcia podjęte przez
Urząd Miejski w zakresie inwestycji gospodarczych.
- Najwięcej czasu obecnie pochłania „spinanie"
dokumentacji niezbędnej do podjęcia ostatecznej decyzji
w sprawie przyznania nam środków na projekty:
- „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Gminy
Zbąszynek" czyli wodociągowanie i kanalizowanie Kręcka,
kanalizowanie Dąbrówki Wlkp.i Rogozińca;
- „Obwodnica północna Zbąszynka" szkoda, że poprzednicy
zatrzymali prace nad tym ważnym tematem;
- „Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych";
- „Budowa Centrum Kulturalno-Oświatowego w Dąbrówce
Wlkp.";
Są to bardzo ważne, na dzisiaj najważniejsze tematy,
których realizacja pozwoli podnieść poziom życia w „ naszej
Gminie".
Zadania na które
zostało już przyznane
dofinansowanie ze środków unijnych.
Pozytywnie dla nas zostały rozstrzygnięte konkursy
na realizację zadań:
- Przebudowa ulic: Topolowa-Sportowa dofinansowanie ok.
910 tysięcy zł;
- Budowa kompleksu boisk „Orlik 2012"
z dofinansowaniem na poziomie 700 tysięcy zł;
Plany dot. poprawy nawierzchni ulic, które zostały w
znacznym stopniu zniszczone przez mrozy.
Tegoroczna zima była wyjątkowa - mroźna
i
śnieżna, spowodowała duży wydatek finansowy na
zwalczanie jej skutków i pozostałości po niej
w postaci dziur w jezdniach, szczególnie ul. Wojska
Polskiego. Wymagało to podjęcia rozmów
z właścicielem czyli Starostwem Powiatowym,
a efektem wspólnych działań będzie położenie nowej
nawierzchni od skrzyżowania Wojska Polskiego - Wąska
-Krótka do Palcu Dworcowego-koszt około
200 tysięcy zł.
Inwestycje związane z budową nowych dróg.
Cały czas trwają uzgodnienia dotyczące „Obwodnicy
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Regionu Kozła". Obwodnicy „zachodniej" Chlastawy i
nowych ulic: Platanowa i Kościelna. Kończymy natomiast
ulice Krakowską i Wrocławską.
Perspektywy rozwoju dla osób kończących szkołę
i szukających zatrudnienia na terenie Gminy.
- Dobrym prognostykiem dla młodych ludzi są inwestycje
planowane przez Swedwood, w tym obecnie oddawany
kolejny zakład.
Współpraca Urzędu z mieszkańcami oraz możliwości
zgłaszania własnych pomysłów dotyczących spraw
miasta.
Zainteresowanych i tych, którzy żyją sprawami Gminy
Zbąszynek zapraszam na swoje dyżury, podczas których
udzielę wyczerpujących odpowiedzi i wysłucham propozycji
służących rozwojowi naszej „Małej Ojczyzny".
Spotkania postulowane przez mieszkańców
w trakcie kampanii przedwyborczej.
Oczywiście o postulatach wyborców pamiętam.
Na najbliższe spotkanie serdecznie zapraszam już
w dniu 21 kwietnia br. na godz. 20.00 do Domu Kultury (mała
salka), podczas którego przedyskutujemy wszystkie
najważniejsze sprawy minionego kwartału jak również
nakreślimy kierunki działania na
kolejne miesiące.
Spotkanie poprowadzimy wspólnie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej oraz Kierownikami Referatów Urzędu
Miejskiego. Ustalimy również termin kolejnego spotkania
dążąc do tego aby odbywały się one przynajmniej
raz na kwartał.

Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 21 kwietnia 2009 roku (wtorek)
oo
o godz. 20

w Domu Kultury w Zbąszynku
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE
Z MIESZKAŃCAMI,
na które zapraszają

Burmistrz Zbąszynka oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku.

www.zbaszynek.pl
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I KWARTAŁ 2009

Kalendarium Burmistrza
01.01.2009r. -Powitanie Nowego Roku na Stadionie
w Zbąszynku oraz złożenie
życzeń
Noworocznych ;
07.01.2009r. - Spotkanie z Kierownictwem SWEDWOOD w
sprawie omówienia planów inwestycyjnych w Zbąszynku;
09.01.2009r. - S p o t k a n i e z o r g a n i z a c j a m i
i stowarzyszeniami sportowo-kulturalnymi w celu ustalenia
wzoru podziału dotacji z budżetu Gminy na ich działalność;
13.01.2009r. -Poznań sfinalizowanie spraw związanych
z uzyskaniem certyfikatu na podpis elektroniczny;
- Kosieczyn, oddanie zaplecza Sali wiejskiej po kapitalnym
remoncie;
15.01.2009r. -Warszawa Ministerstwo Infrastruktury,
uzgodnienie spraw związanych z obwodnicą Regionu Kozła;
17.01.2009r. - Dąbrówka Wlkp. spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka;
18.01.2009r. - P e r z y n y , o d s ł o n i ę c i e o b e l i s k u
upamiętniającego 90-tą rocznicę Powstania
Wielkopolskiego;
Roku Powstania
19.01.2009r. -Zbąszyń, zakończenie
Wielkopolskiego złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową;
20.01.2009r. - C h l a s t a w a , S w e d w o o d , s p o t k a n i e
z Ingvarem Kampradem - właścicielem IKEA;
23.01.2009r. - Rogoziniec, spotkanie z Radą Sołecką;
28.01.2009r. - Dąbrówka Wlkp. Zebranie sołeckie
30.01.2009r. - Kosieczyn, spotkanie z Druhami OSP;
03.02.2009r. - Świebodzin, narada w Komendzie Powiatowej
Policji;
-Urząd Miejski Zbąszynek spotkanie
z kolejarzami i wykonawcą nasypu w sprawie remontu
zdewastowanej ulicy Okrężnej;
04.02.2009r. - Kosieczyn, zebranie sołeckie;
06.02.2009r. - Zbąszynek, spotkanie z druhami OSP;
07.02.2009r. -Zbąszyń, Babimost - Mistrzostwa Świata
Juniorów w Unihokeju;
08.02.2009r. - Chlastawa Zebranie sołeckie;
09.02.2009r. -Zbąszynek PKP Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami, uzgodnienia przejęcia nieruchomości
w zamian za zadłużenia;
10.02.2009r. -Urząd Miejski Zbąszynek spotkanie
z Prezesem ZDROVITY w sprawie inwestowania
w Przychodni na ul. Kosieczyńskiej;
11.02.2009r. - U r z ą d M i e j s k i Z b ą s z y n e k , Z w i ą z e k
Nauczycielstwa Polskiego- uzgodnienie Regulaminu
wynagradzania w oświacie;
12.02.2009r. -Urząd Miejski Zbąszynek, spotkanie
z projektantem w sprawie oczyszczalni;
spotkanie
13.02.2009r. -Urząd Miejski Zbąszynek,
z proboszczami Gminy Zbąszynek- omówienie współpracy
na 2009r.;
- Rogoziniec, spotkanie z Druhami OSP;
16.02.2009r. - Kręcko, spotkanie z Druhami OSP;
17.02.2009r. -Urząd Miejski Zbąszynek, spotkanie
z szefostwem Firmy TEW;
18.02.2009r. -Zielona Góra Urząd Marszałkowski,
spotkanie w sprawie budowy Autostrady A-2;
19.02.2009r. -Urząd Miejski Zbąszynek, spotkanie
z prof. Łomotowskim w sprawie oczyszczalni;
20.02.2009r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z Druhami OSP;
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26.02.2009r. - Zielona Góra, spotkanie z dyr. Lubuskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie obwodnicy Regionu
Kozła, obwodnicy Północnej Zbąszynka i obwodnicy
Zachodniej Chlastawy;
27.02.2009r. - Urząd Miejski Zbąszynek, zebranie Spółki
Wodnej;
- Kręcko, zebranie sołeckie ;
02.03.2009r. -Urząd Miejski, Zbąszynek, spotkanie
z Firmą FOJUD w sprawie dokumentacji na obwodnice;
03.03.2009r. -Zielona Góra, Lubuski Zarząd Dróg
Wojewódzkich, kierunki współpracy dot. obwodnicy;
-Urząd Miejski Zbąszynek spotkanie
z Zarządem ZDROVITA w sprawie poziomu świadczeń
zdrowotnych dla mieszkańców;
04.04.2009r. - Ś w i e b o d z i n , S t a r o s t w o P o w i a t o w e ,
uzgodnienia wspólnego remontu nawietrzni na ul. Wojska
Polskiego;
05.03.2009r. -Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski,
konferencja na temat pozyskiwania środków na inwestycje
z UE;
06.03.2009r. -Urząd Miejski Zbąszynek, Jubileusz
100 -l ecia urodzin Pani Marty Stefan;
09.03.2009r. - Kosieczyn, Dzień Kobiet;
11.03.2009r. - Zbąszyń, Rada programowa i Walne Zebranie
LGD;
-Zbąszynek, spotkanie z Zarządem
MKS Syrena;
12.03.2009r. -Urząd Miejski Zbąszynek, spotkanie
ze Starostą Świebodzińskim w sprawie uzgodnień remontu
na drogach powiatowych na terenie naszej Gminy;
15.03.2009r. -Zbąszynek, Powitanie Biskupa Ordynariusza
Stefana Regmunta wizytacja parafii;
18.03.2009r. - Dąbrówka Wlkp. Spotkanie z Zarządem MG
OSP;
19.03.2009r. -Zbąszynek spotkanie z Prezesem Firmy
CONDOR w sprawie zamiany gruntów;
-Kargowa, Kapituła Regionu Kozła przekazanie starostwa;
-Kosieczyn, „Jarmark z Jajem":
20.03.2009r. - Zielona Góra Urząd Marszałkowski,
spotkanie w sprawie dofinansowania inwestycji
prowadzonych przez Gminę;
- Świebodzin, udział w sesji Rady Powiatu
21.03.2009r. -Zbąszynek, dekanalny Turniej Piłkarski
Ministrantów;
24.03.2009r. - Poznań, Dyrekcja Generalna Nieruchomości
PKP w sprawie uzgodnień treści umowy intencyjnej;
-Świebodzin, Starostwo Powiatowe- uzgodnienie
dofinansowania do inwestycji drogowych;
-Zbąszynek, zakończenie V Edycji Rozgrywek Ligii
Siatkówki;
26.03.2009r. - Zielona Góra, pogrzeb śp. Ryszarda Łaszcza
byłego proboszcza z Dąbrówki Wlkp.;
27.03.2009r. -Urząd Miejski Zbąszynek, Jubileusz
50 - lecia Pożycia Małżeńskiego;
30.03.2009r. -Babimost, pożegnanie Nadleśniczego
Stanisława Daszkiewicza - przejście na emeryturę;

www.zbaszynek.pl

Opracowała: Gabriela
Budniak

W OKRESIE OD STYCZNIA DO MARCA 2009 ROKU

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
Wiesław Czyczerski wydał następujące Zarządzenia:
Zarządzenie Numer 1/2009, z dnia 2 stycznia 2009 r.
w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości,
Zarządzenie Numer 2/2009, z dnia 2 stycznia 2009 r.
w sprawie określenia wzoru druku na pobór opłaty
targowej,
Zarządzenie Numer 3/2009, z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Zbąszynek w 2009
roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego,
Zarządzenie Numer 4/2009, z dnia 15 stycznia 2009 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie
wykonawczym na 2009 rok,
Zarządzenie Numer 5/2009, z dnia 13 lutego 2009 r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku
gospodarczym,
Zarządzenie Numer 6/2009, z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie oddania gruntu w najem,
Zarządzenie Numer 7/2009, z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zbąszynek na nieruchomość stanowiącą własność
osoby fizycznej położonej w obrębie wsi Dąbrówka Wlkp.,
Zarządzenie Numer 8/2009, z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie

Wiesław
Czyczerski

wykonawczym na 2009 rok,
Zarządzenie Numer 9/2009, z dnia 12 marca 2009 r.
sprawie zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę,
Zarządzenie Numer 10/2009, z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie Gminy,
położonej w obrębie miasta Zbąszynek,
Zarządzenie Numer 11/2009, z dnia 17 marca 2009 r..
w sprawie oddania gruntu w dzierżawę,
Zarządzenie Numer 12/2009, z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku,
Zarządzenie Numer 13/2009, z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku,
Zarządzenie Numer 14/2009, z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Zbąszynek na nieruchomość stanowiącą własność
Spółki z o.o. „Wexpol" z siedzibą w Dąbrówce Wlkp.,
Zarządzenie Numer 15/2009, z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem
lokali użytkowych wynajmowanych na cele związane z ochroną
zdrowia ludzkiego, znajdujących się w budynku położonym
w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej.

WESZŁA W ŻYCIE KONCEPCJA TZW. "JEDNEGO OKIENKA".

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Wszystkie zmiany dotyczące zasad zgłaszania
działalności gospodarczej są wynikiem prac
nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (sdg) - zmiana do ww. Ustawy
oraz niektórych innych ustaw ukazała się w dniu
4 lutego 2009r. (Dz. U. Nr 18 z 2009, poz. 97).
Ustawa upraszcza procedurę rejestracji działalności
gospodarczej. Zakłada ona, że osoby zamierzające założyć
firmę będą składać w Urzędzie Miasta tzw. zintegrowany
wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez
urzędy zaangażowane w proces rejestracji. Zatem wniosek ten
będzie jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym,
o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników,
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany
w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
a l b o z g ł o s z e n i e m o ś w i a d c z e n i a
o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
jest również: wnioskiem o zmianę danych we wpisie

Dorota
Podloch

do ewidencji działalności gospodarczej, wnioskiem
o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej, zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania
działalności gospodarczej.
Wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o zmianę wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej będą zwolnione
z opłaty.
Uwaga!
Wprowadzenie zasady "jednego okienka" nie zwalnia
przedsiębiorców, w określonych sytuacjach, od konieczności
załatwiania spraw w pozostałych urzędach oraz Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych. Osobiście, przedsiębiorcy
są zobowiązani do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych druków ZUS ZUA oraz ZUS ZZA, a w urzędzie
skarbowym np. informacji o podjęciu działalności w formie
spółki cywilnej czy też podjęciu działalności objętej podatkiem
od towarów i usług - VAT.
Znowelizowane przepisy ustawy zakładają możliwość
rozpoczęcia działalności od dnia złożenia wniosku w urzędzie
gminy, a nie jak było dotychczas od dnia uzyskania
zaświadczenia o wpisie. Wyjątki dotyczą sytuacji,
gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie,
koncesji, licencji czy też zezwoleń.
Wnioski można pobrać na stronie internetowej:
http://83.19.197.210/dane/wniosek.zip
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W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU

Nowi pracownicy
Pani mgr Agata Jenczak,

Pan Bogusław Drzewiecki

Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania
środków, zatrudniona w Urzędzie Miejskim
od dnia 31 grudnia 2008 roku w wyniku konkursu.
Dlaczego chciała Pani pracować w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku?
- Szukając pracy, szczęśliwym zbiegiem
okoliczności na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej trafiłam na ogłoszenie dotyczące
s t a n o w i s k a
Podinspektora
ds. promocji Gminy.
S z u k a ł a m p r a c y,
w której mogłabym
s i ę r o z w i j a ć
i realizować, która
stanowiłaby pewnego
rodzaju wyzwanie,
a przede wszystkim,
w której miałabym
szansę wykorzystać
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.
Praca w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
wzbudziła moje zainteresowanie również z tego
względu, że z miastem tym jestem związana od
urodzenia i sprawy jego rozwoju są mi bliskie.
Czy Pani wyobrażenia o pracy w Urzędzie
potwierdziły się w praktyce?
- Pomimo, że pracuję w Urzędzie tylko 3 miesiące,
mogę stwierdzić, że praca ta jest
satysfakcjonująca, dająca duże szanse
samorealizacji, a przede wszystkim wpływu
na rozwój Gminy pod względem jej reklamy
i promocji. Początki, jak w każdej nowej pracy nie
były łatwe i bezstresowe, każdego dnia uczyłam
się czegoś nowego, pomocne okazały
się szkolenia, a także życzliwość pracowników
Urzędu, którzy chętnie służyli radą.
Czy ma Pani jakieś konkretne innowacyjne
plany dotyczące Pani stanowiska pracy?
- Poza tradycyjnymi działaniami promocyjnymi,
takimi jak wydawanie materiałów i gadżetów
reklamowych, publikacji w mediach, folderów,
ulotek, widokówek, czyli promocją Gminy
na zewnątrz, istotnym zadaniem powinna
być również promocja skierowana
d o m i e s z k a ń c ó w, c z y l i k s z t a ł t o w a n i e
pozytywnego wizerunku miasta, jako miejsca
przyjaznego, o wielu walorach, w którym warto
mieszkać i do którego warto wrócić po ukończeniu
szkoły. Ważną sprawą jest także współpraca
z Domem Kultury oraz współpraca zagraniczna
z gminami partnerskimi. Ponadto należałoby
podjąć prace nad ukończeniem strony
internetowej Bedum-Peitz-Zbąszynek, wydaniem
informatora prezentującego każdą wieś oraz
przysiółki należące do Gminy Zbąszynek,
a także pozyskać dofinansowanie ze środków
unijnych na rozwój kultury, edukacji oraz
doskonalenia zawodowego mieszkańców Gminy.

Informatyk, zatrudniony w Urzędzie Miejskim od dnia 31 grudnia 2008
roku w wyniku konkursu.
Dlaczego chciał Pan pracować w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku?
- Ponad dziesięć lat pracowałem w firmie informatycznej poza
Zbąszynkiem. Obsługując kilkadziesiąt różnych firm w szerokim
zakresie IT, byłem ciągle w rozjazdach. Taka praca wymaga dużej
dyspozycyjności i po tylu latach stało się to uciążliwe. Zacząłem
rozglądać się za pracą w pobliżu domu, wtedy
to ukazało się ogłoszenie o konkursie
na stanowisko informatyka w naszym
Urzędzie. Pomyślałem, że to będzie idealne
rozwiązanie. Blisko domu, normowane
godziny pracy i bardzo klarowne pole
działania. Zawsze chciałem administrować
taką niewielką siecią w pełni zorganizowaną
i skonfigurowaną przez siebie. W poprzedniej
pracy wiele projektów rozpoczynałem
i musiałem odkładać na później, bo w innej
firmie zdarzyła się awaria i ta sprawa stawała
się pilniejsza. Ktoś inny przejmował moje zadania i na odwrót. W ten
sposób, mimo starań nie wszystko udawało się wdrożyć do końca.
Przed podjęciem decyzji o zmianie pracy, taka właśnie możliwość
usystematyzowania swoich działań, była dla mnie głównym
argumentem.
Czy Pana wyobrażenia o pracy w Urzędzie potwierdziły
się w praktyce?
- Jak wspomniałem wcześniej, chciałem administrować „niewielką
siecią", okazało się jednak, że nie jest taka mała. Już wcześniej znałem
tą sieć pod względem sprzętu i okablowania, miałem nawet swój mały
wkład w jej rozbudowę, ale nie spodziewałem się, że jest aż tyle
tematów do opanowania. W poprzedniej pracy miałem styczność
przede wszystkim z firmami prywatnymi, tylko w niewielkim stopniu
zajmowałem się jednostkami budżetowymi, więc moje wyobrażenie
o rozmiarach i mnogości zagadnień, wyraźnie różniło się od tego
co zastałem w Urzędzie Miejskim. Czasem zastanawiam się jak do tej
pory funkcjonował Urząd, bez pełnoetatowego informatyka. Zapewne
sprawił to wysoki poziom umiejętności obsługi komputerów
i oprogramowania , jaki reprezentują pracownicy Urzędu. Co również
było dla mnie zaskoczeniem i zaprzeczyło krążącym mitom. Nie mniej
jednak nie spotkałem się jak do tej pory, z niczym co przerastało by moje
siły czy umiejętności.
Czy ma Pan jakieś konkretne innowacyjne plany dotyczące Pana
stanowiska pracy?
- Mam bardzo długą listę, niektóre pomysły już wdrażam w życie.
Jeszcze zapewne nie widać efektów, choć mógłbym się już w tej chwili
pochwalić kilkoma rozwiązaniami, które przyniosły wymierne
oszczędności. Większość będzie realizowana długoplanowo,
do niektórych trzeba się solidnie przygotować, również finansowo więc
pewnie ich realizacja nie będzie zależna wyłącznie ode mnie. Obecnie
jestem na etapie audytu wewnętrznego, który przeprowadzam
dla własnych potrzeb w celu zebrania jak największej ilości informacji
o obecnym stanie systemu. Dopiero później będzie można określić,
jakie zadania i w jakiej kolejności będę próbował realizować. Myślę,
że ta praca pozwoli mi na realizację swoich planów, jak dotąd wszystko
na to wskazuje. Na razie największą innowacją dla pracowników urzędu
jest na pewno to, że bieżące usterki które zgłaszają są usuwane w miarę
możliwości „od ręki". Zapewne takie działanie w pewnym stopniu
sprawia, że spotykam się z wyjątkową życzliwością ze strony
wszystkich pracowników Urzędu, za co korzystając z okazji, bardzo
dziękuję.
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Nowi pracownicy
Pan inż. Jarosław Mikołajczyk,
Podinspektor ds. ochrony środowiska,
zatrudniony w Urzędzie Miejskim od dnia
16 lutego 2009 roku w wyniku konkursu.
Dlaczego chciał Pan pracować
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku?
- Problemy dotyczące ochrony środowiska
są istotne dla
każdego z nas,
a
p r a c a
w Urzędzie
Miejskim daje
możliwość
w sposób
bezpośredni
zmierzyć się
z nimi. Daje
t a k ż e
możliwość
wpływania na działania zmierzające do
poprawy stanu środowiska naturalnego,
a co za tym idzie i jakości życia
mieszkańców naszej Gminy. Myślę,
że praca w Urzędzie Miejskim jest bardzo
odpowiedzialna, ale przez to dająca dużo
satysfakcji. Nie jest pracą wyłącznie na
własny rachunek, ale dla całego
s p o ł e c z e ń s t w a n a s z e j G m i n y.
Jest to dla mnie swego rodzaju wyzwanie.
Czy Pana wyobrażenia o pracy
w Urzędzie potwierdziły się w praktyce?
- Tak, choć zaskoczyła mnie trochę
różnorodność spraw, które są związane
z moim stanowiskiem, ale dzięki temu
praca jest jeszcze ciekawsza. Do tej pory
mój kontakt z Urzędem ograniczał się do
roli petenta, teraz mam możliwość poznać
go od drugiej strony jako urzędnik.
Uważam to za bardzo pozytywne
doświadczenie.
Czy ma Pan jakieś konkretne
innowacyjne plany dotyczące Pana
stanowiska pracy?
- Po kilku tygodniach pracy trudno mówić
o planach innowacyjnych, wielu rzeczy
muszę się jeszcze nauczyć. Na razie moim
celem jest wykazanie, że jestem osobą
kompetentną i w sposób profesjonalny
podchodzę do zadań, które
mi powierzono. Myślę że ewentualne
zmiany powinny mieć ma celu
usprawnienie i usystematyzowanie pracy
na moim stanowisku.

STRAŻNIK MIEJSKI RADZI:

Obowiązki właściciela
Na właścicielu, zarządcy nieruchomości ciąży wiele obowiązków
wynikających między innymi z Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku
w Gminie, Kodeksu Wykroczeń, i innych. Podstawowym obowiązkiem jest
wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów stałych,
przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji, a na posesjach
wyposażonych w szamba właściciel lub zarządca musi dokonywać wywozu
nieczystości płynnych poprzez zlecanie wywozu podmiotom, którym Gmina
wydała stosowne zezwolenia. Powyższe czynności muszą być uregulowane
w postaci zawartych umów. Należy także posiadać rachunki
za bieżący wywóz nieczystości płynnych, rachunki takie należy przechowywać
przez rok i okazywać do kontroli Straży Miejskiej, Policji lub innym organom
uprawnionym do kontroli.
Dodatkowo pamiętajmy, że każda nieruchomość ma nadany swój numer
porządkowy. Stosowne tabliczki powinny znajdować się w miejscu widocznym
przede wszystkim po to, aby w razie potrzeby, ułatwić szybkie i sprawne dotarcie
do nas służb ratunkowych i porządkowych.

Leszek Bochniak

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA ISTNIENIA

Gimnazjum w Zbąszynku
W dniu 26 lutego 2009 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej, podczas
której nawiązano do 10 rocznicy powstania I Gimnazjum w Zbąszynku. Uchwała
dotycząca założenia Gimnazjum przy Placu Wolności została podjęta w dniu
27 lutego 1999 roku. Z tej okazji zostało odczytane i przyjęte przez radnych
specjalne Oświadczenie Rady. Podczas Sesji nastąpiło uroczyste wręczenie
tabliczek pamiątkowych osobom, których aktywna postawa, trud
i zaangażowanie przyczyniły się do stworzenia nowej placówki oświatowej,
w ten sposób wyróżnieni zostali:
- Wiesław Czyczerski - Burmistrz Zbąszynka
- Krzysztof Krzywak - pierwszy Dyrektor i pomysłodawca nazwy „I Gimnazjum"
- Tadeusz Sierżant - ówczesny Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbąszynku
- Ewa Szymańska - pierwsza Przewodnicząca Rady Rodziców
- Adrianna Kosicka-Matuła - obecna Dyrektor I Gimnazjum
Spotkanie było również okazją do wyróżnienia uczniów I Gimnazjum
za szczególne osiągnięcia w nauce języka niemieckiego. Nagrodę ufundowaną
przez prof. Joachima Veila - Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek
otrzymali:
- Jagoda Klabisz - uczennica klasy III D
Agata Jenczak
- Anastazja Szymańska - uczennica klasy III D
- Stanisław Skrzetuski - uczeń klasy III B

Dziękuję za udzielone odpowiedzi,
życzę wielu sukcesów na zajmowanych
stanowiskach pracy dla zadowolenia
osobistego i pomyślnego rozwoju
Naszej Gminy.
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 10-lecia I Gimnazjum

rozmawiał: Jan Makarewicz
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W GMINIE ZBĄSZYNEK ZAPOWIADAJĄ SIĘ REMONTY WIELU DRÓG I ULIC

Drogi w mieście

Stanisław
Jakimczuk

ul. Sportowa i Topolowa
Jak powszechnie wiadomo stan techniczny wielu dróg w
naszej Gminie pozostawia wiele do życzenia, jednak w
najbliższych miesiącach ulegnie to znaczącej poprawie.
Na początku kwietnia rozpoczęliśmy przebudowę ulic
Sportowej i Topolowej. Jest to jeden z priorytetów, gdyż ze

wyłączone z ruchu. Przewidywany termin zakończenia prac
modernizacyjnych, wynikający z podpisanej umowy, to dzień
31 lipca 2009 r. Mamy jednak nadzieję, że mieszkańcy
wykażą zrozumienie. Efekt z pewnością zadowoli wielu, nie
tylko mieszkańców miasta i gminy.
W ramach przeprowadzonych robót drogowych ulica
Topolowa zostanie poszerzona, co znacznie poprawi
bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami. Po obu
stronach tej drogi zostaną również wybudowane parkingi dla
samochodów osobowych, a w okolicach obiektów
sportowych miejsca parkingowe dla autokarów. Przebudowa
ulicy Sportowej przewiduje ułożenie nowej nawierzchni,
skorygowanie progu zwalniającego, budowę miejsc
parkingowych.

ul. Sportowa - przed remontem

względu na liczne imprezy sportowe i kulturalne odbywające
się na Obiektach Sportowych im. Bogdana Niemca, jest to
jedna z ważniejszych ulic naszego miasta. Remont
przeprowadzony zostanie z pieniędzy pozyskanych w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
ul. Sportowa - przed remontem

Modernizacja tych ulic jest od wielu lat bardzo
oczekiwaną przez mieszkańców inwestycją. Z pewnością
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i estetyki tej
części Zbąszynka.

Jest to bardzo ważna inwestycja w naszym
mieście, spełniająca jeden z ważniejszych
postulatów mieszkańców.

ul. Topolowa - przed remontem

Lokalnych. Na ten cel Gmina Zbąszynek otrzymała dotację w
wysokości 910 tys. złotych.
W marcu została podpisana umowa na wykonanie
inwestycji. W drodze przetargu wyłonione zostało
konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno
Drogowych z siedzibą w Nowym Tomyślu i KENO-EKO z
siedzibą w Zbąszyniu. W przetargu wzięło udział 6
przedsiębiorstw, a kryterium wyboru w 100% była cena.
Jak na tak dużą inwestycję przystało, mieszkańcy
muszą liczyć się z utrudnieniami. Ulice te zostaną okresowo
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ul. Topolowa - przed remontem

Remont odcinka ulicy Wojska Polskiego w Zbąszynku
Stan nawierzchni ulic ma duży wpływ na bezpieczeństwo
ruchu drogowego. W ostatnim okresie czasu natężenie ruchu
drogowego na głównych ulicach przejazdowych Zbąszynka
znacznie wzrosło.
Miało to wpływ na zniszczenie
nawierzchni tych ulic. Po okresie zimowym stan nawierzchni
ulicy Wojska Polskiego w Zbąszynku uległ bardzo
znacznemu pogorszeniu, co stwarzało duże zagrożenie dla
pojazdów poruszających się po tej ulicy. Warunki
atmosferyczne jakie panowały spowodowały powstanie

ul. Wojska Polskiego - tak było po zimie

ul. Wojska Polskiego - tak było po zimie

wielu dziur, w których gromadziła się woda, a powstałe wyrwy
zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dlatego też
zachodziła pilna potrzeba wykonania remontu tego odcinka
drogi.
Remont tej ulicy planujemy przeprowadzić w dwóch
etapach:
- etap pierwszy - remont cząstkowy nawierzchni, polegający
na mechanicznym i ręcznym oczyszczeniu nawierzchni
bitumicznej i uzupełnieniu jej masą.
- etap drugi - w Urzędzie Miejskim jest już dokumentacja
techniczna na remont całkowity tego odcinka ulicy Wojska
Polskiego. Po rozstrzygnięciu przetargu na to zadanie
Burmistrz zleci wykonanie robót drogowych firmie, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Remont tej ulicy polegać będzie na :
- ułożeniu nowej nawierzchni warstwy ścieralnej o grubości 5
cm na odcinku od ulicy Krótkiej do Placu Dworcowego,
wykonaniu nowego przejścia dla pieszych przed
skrzyżowaniem z ulicą Klubową,

częściowym przełożeniu nawierzchni chodników na
odcinku remontowanej ulicy,
- regulacji krawężników przy skrzyżowaniu z ulicą Targową,
- umocowaniu nowych poręczy łańcuchowych na chodnikach
w obrębie skrzyżowań z ulicami :Krótką, Targową i Klubową.
Zadanie to realizowane będzie wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Świebodzinie, ponieważ ulica Wojska
Polskiego jest drogą powiatową, administrowaną przez
Starostwo.
Wykonanie tego remontu w bardzo dużym stopniu
poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej części
miasta. Poprawi znacznie estetykę tej ulicy. Jednak nie
zagwarantuje to należytego i estetycznego stanu i wyglądu
pasów zieleni, pomiędzy chodnikiem a jezdnią, które to
systematycznie są niszczone i deptane przez
nieodpowiedzialnych pieszych.
Apelujemy do mieszkańców o nie deptanie trawników, nie
zaśmiecanie ich i niedopuszczanie do zabrudzania ich przez
psy. Naszym wspólnym celem jest dbanie o porządek, ład i
estetykę miasta w którym mieszkamy. Niech nadal cieszy się
opinią miasteczka ładnego, czystego i bezpiecznego.

Pamiętajmy, że wszyscy mamy wpływ na to jak
wygląda nasze otoczenie.

Budowa ulic Krakowskiej
i Wrocławskiej
W Zbąszynku trwają prace polegające na budowie
ciągów pieszo-jezdnych na ulicach Krakowskiej i
Wrocławskiej. Inwestycję na ulicy Krakowskiej prowadzi
firma BAR-BET z Chobienic. Prace na ulicy Wrocławskiej
wykonuje firma TRECHUB ze Zbąszynka. Zakres obu
inwestycji obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdnych z kostki
betonowej typu „Polbruk". Planowany termin zakończenia
prac to połowa kwietnia 2009 roku.

www.zbaszynek.pl

ul. Krakowska - w trakcie budowy
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GDZIE PODATKI? KTO MA RACJĘ?

Odwiedź naszą Informację!
Koniec z błąkaniem się po korytarzach, niepewnym
pukaniem do biur. W Urzędzie Miejskim w Zbąszynku otwarty
został punkt informacyjny, którego głównym celem jest
pomoc mieszkańcom Gminy w załatwieniu ich spraw w
Urzędzie. To miejsce do którego, w razie wątpliwości i pytań,
każdy może skierować swoje pierwsze kroki.
Informacje dotyczące organizacji Urzędu, zadania
poszczególnych referatów, można poznać właśnie tu, a jak
dobrze wiemy - ,,kto pyta nie błądzi". Każdy może dowiedzieć
się jakie stowarzyszenia działają na terenie naszej Gminy

Zuzanna
Buczna

i czym się zajmują. W punkcie zadbamy o korespondencję by
trafiła na odpowiednie biurko, nie trzeba już pukać od drzwi
do drzwi, wiele spraw załatwimy w tym jednym miejscu.
Gotowe wnioski i podania można zostawić, a druki
pomożemy wypełnić.
Informacja znajduje się na parterze budynku i służy
pomocą codziennie w pełnym wymiarze godzin pracy
Urzędu. Zakres działania Informacji zależeć będzie
też od potrzeb i oczekiwań petentów - jesteśmy otwarci na
nowe propozycje.

GMINA ZBĄSZYNEK

W tabelkach
Stan ludności na I kwartał 2008r. ( stali mieszkańcy )

Stan ludności na I kwartał 2009r. ( stali mieszkańcy )

Miejscowości

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Miejscowości

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Zbąszynek

2642

2374

5016

Zbąszynek

2660

2414

5074

Dąbrówka Wlkp.

610

539

1149

Dąbrówka Wlkp.

613

545

1158

Bronikowo

45

44

89

Broniowo

45

45

90

Boleń

17

16

33

Boleń

17

16

33

Depot

18

24

42

Depot

18

24

42

Samsonki

14

9

23

Samsonki

14

9

23

Rogoziniec

256

213

469

Rogoziniec

260

214

474

Chlastawa

64

65

129

Chlastawa

66

67

133

Kosieczyn

442

443

885

Kosieczyn

447

446

893

Nowy Gościniec

30

35

65

Nowy Gościniec

30

35

65

Kręcko

141

149

290

Kręcko

142

149

291

Kręcka Winnica

9

8

17

Kręcka Winnica

9

8

17

Stradzewo

18

21

39

Stradzewo

18

21

39

Ogółem

4306

3940

8246

Ogółem

4339

3993

8332

Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Zbąszynek

Liczba zawartych małżeństw i rozwodów

Urodzenia

Zgony

Rok

Małżeństwa

Rozwody

I kwartał 2008r.

29

18

2007

127

18

I kwartał 2009r.

17

26

2008

101

12

przygotowała: Monika Białasik
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RADA MIEJSKA W ZBĄSZYNKU

Uchwały Rady Miejskiej
W okresie od stycznia 2009 roku do marca 2009
roku odbyły się trzy sesje Rady Miejskiej, podczas
których Rada Miejska w Zbąszynku podjęła
następujące Uchwały:
UCHWAŁA Nr XXX/1/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (dot. lokalu
mieszkalnego nr 3, położonego w Zbąszynku przy ul. Kilińskiego
92)
UCHWAŁA Nr XXX/2/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (dot. lokalu
mieszkalnego nr 8, położonego w Zbąszynku przy ul. Kolejowej
nr 1)
UCHWAŁA Nr XXX/3/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian
w programie gospodarczym: „Plan Odnowy Miejscowości
Dąbrówka Wlkp. na lata 2008-2015"
UCHWAŁA Nr XXX/4/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku
od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej
UCHWAŁA Nr XXX/5/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z
dnia 29 stycznia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w
formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
UCHWAŁA Nr XXX/6/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kosieczyn oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn i Chlastawa ,
tereny położone w obrębie wsi Kosieczyn i Chlastawa
przy drodze woj. Nr 302
UCHWAŁA Nr XXX/7/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek
w miejscowościach Kosieczyn i Chlastawa
UCHWAŁA Nr XXX/8/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Opracowała:
Magdalena
Tomaszewska
przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi
Kosieczyn i Chlastawa w obrębie wsi Chlastawa
UCHWAŁA Nr XXX/9/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy i
w budżecie gminy na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXXI/10/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (dot. lokalu
mieszkalnego nr 9, położonego w Zbąszynku przy ul. Kolejowej
nr 1)
UCHWAŁA Nr XXXI/11/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (dot. lokalu
mieszkalnego nr 3, położonego w Dąbrówce Wielkopolskiej
przy ul. Piastowskiej nr 4)
UCHWAŁA Nr XXXI/12/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli
UCHWAŁA Nr XXXI/13/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
UCHWAŁA Nr XXXII/14/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy
i w budżecie gminy na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXXII/15/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Świebodzińskiego (dot. realizacji zadania
- Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dąbrówka Wlkp.
- Zbąszynek)
UCHWAŁA Nr XXXII/16/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
inwestycyjnego-długoterminowego w roku 2009
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.
Ponadto na sesji w dniu 26 lutego 2009 roku Rada Miejska
przyjęła Oświadczenie Nr 1/2009 w sprawie uczczenia 10-lecia
istnienia Gimnazjum w Zbąszynku.
Treść powyższych Uchwał oraz oświadczenia jest dostępna
dla Państwa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Zbąszynek, pod adresem www.bip.zbaszynek.pl.

BEZPIECZEŃSTWO NA NASZYCH DROGACH

Wiele zależy też od nas
Utrudnienia w ruchu drogowym mogą wynikać
dla użytkowników z różnych powodów: akcji ratowniczogaśniczej, wypadku drogowego, kolizji, złej nawierzchni drogi,
ale też bardzo często z powodów bardziej błahych, czyli
lekceważenia podstawowych zasad ruchu drogowego
dotyczących parkowania i sposobów korzystania z jezdni
określonych przepisami. Lekceważymy znaki drogowe,
zapominamy o podstawowych zasadach, odległościach
od przejścia dla pieszych, łuku drogi, zakazie parkowania w
rejonie skrzyżowania, nie korzystamy z parkingów, własnych

Leszek
Bochniak
podjazdów, parkujemy na chwilę, nie licząc się z innymi
użytkownikami drogi, często z braku dobrej woli utrudniamy i
stwarzamy zagrożenie w ruchu drogowym dla pieszych i innych
pojazdów. To od nas zależy czy ulicami np. Długą i Wojska
Polskiego przejedziemy sprawnie bez konieczności
z a t r z y m y w a n i a p o j a z d u c o c h w i l ę . Wa r t o b y ć
zdyscyplinowanym aby swoim zachowaniem nie utrudniać
przejazdu innym użytkownikom drogi. Dzięki temu unikniemy
konfliktowych sytuacji i sprawniej będziemy poruszać
się po naszych drogach.

www.zbaszynek.pl
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KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY

CZAS PORZĄDKÓW

Wiosna

I kwartał 2009
- udział w spotkaniu opłatkowym członków Zarządu
Emerytów i Rencistów PKP,
- udział w spotkaniu noworocznym w Chlastawie
z udziałem radnych, dyrektorów szkół, sołtysów,
kierowników jednostek organizacyjnych,
kierowników referatów Urzędu Miejskiego
- udział w montażu słowno-muzycznym
„W świątecznym nastroju" w Przedszkolu
Niepublicznym w Zbąszynku,
- udział w spotkaniu noworocznym z członkami
zarządu Kombatantów i Więźniów Politycznych,
- udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej
w Zbąszyniu z okazji obchodów Jubileuszu 90-lecia
Powstania Wielkopolskiego, złożenie wiązanki
kwiatów pod tablicą na Rynku w Zbąszyniu,
- udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Dąbrówce
Wlkp.
- udział w Zebraniach Wiejskich w Dąbrówce Wlkp.,
Kosieczynie, Chlastawie i Kręcku,
- udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku
w Szkole Podstawowej w Kosieczynie,
- udział w wizycie duszpasterskiej Ks. Dziekana
wraz z Proboszczami Gminy Zbąszynek omówienie współpracy na 2009 r.,
- udział w Turnieju Skata o Puchar Burmistrza
Zbąszynka oraz w Turnieju Strzeleckim o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku,
- udział w Komisji Konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w 2009 roku,
- udział w uroczystości Jubileuszu
100 lat mieszkanki Zbąszynka, Pani Marty Stefan,
- udział w spotkaniu z pracownikami Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku z okazji Dnia Kobiet,
- udział w spotkaniu z paniami sprawującymi opiekę
nad bezdomnymi psami z terenu gminy,
- udział w obchodach 10-lecia istnienia Gimnazjum
- udział w spotkaniu z Ks. Biskupem Stefanem
Regmuntem z okazji wizytacji naszej Parafii,
- udział w Kapitule Regionu Kozła ,
- udział w „Jarmarku z Jajem" w Kosieczynie,
- udział w sesji Rady Powiatu w Świebodzinie
w temacie sytuacji na rynku pracy
- udział w Dekanalnym Turnieju Ministrantów
w Piłce Nożnej,
- udział w spotkaniu w sprawie organizacji
XVII Biegu Ulicznego zaplanowanego na 3 maja br,
- Zielona Góra, pogrzeb śp. Ryszarda Łaszcza byłego
proboszcza z Dąbrówki Wlkp.
- pożegnanie Nadleśniczego Stanisława Daszkiewiczaprzejście na emeryturę.
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Małgorzata
Woźniak

Wiosna to najpiękniejszy okres w całym roku.
Każde żyjące stworzenie, każde drzewo, każdy krzew
i trawka zaczyna budzić się do życia.
Aż chciałoby się zaśpiewać za Markiem Grechutą:
„...wiosna, wiosna, wiosna ach to ty...”
Jak co roku służby miejskie przystąpiły do wiosennego
sprzątania miasta i gminy. Prowadzone są prace porządkowe
polegające na pozimowym zamiataniu dróg i chodników,
a także pielęgnacyjne przycinanie drzew i krzewów.
O porządek na miejskich terenach dbają pracownicy zatrudnieni
przez Urząd Miejski w ramach prac interwencyjnych. Każdego
dnia sprzątają oni określony obszar miasta, porządkują trawniki,
zbierają śmieci i grabią liście, które pozostały jeszcze po jesieni.
Również wielu mieszkańców naszej Gminy rozpoczęło już
wiosenne porządki. Wiadomo że każdy właściciel nieruchomości
dba o swoje obejście, o swój dom, jednak warto czasami spojrzeć
również za swój płot. Jak wyglądają ulice, drogi, rowy i lasy w
naszej Gminie? Oprócz papierków, foliowych toreb, butelek,
znaleźć można bardzo wiele innych rzeczy, które z pewnością nie
powinny się tam znajdować.
Apelujemy zatem do mieszkańców Gminy, aby robiąc
wiosenne porządki na swoich posesjach pamiętali o tym,
że Gmina jest naszym wspólnym domem
i wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby mieszkać
w czystym i estetycznym otoczeniu. Nie trzeba przecież sadzić
drogich krzewów, efektownych kwiatów czy budować
wyszukanych konstrukcji ogrodowych. Wystarczy, aby ulica była
pozamiatana, papierki nie fruwały na wietrze, a ogródek był
posprzątany.
Poruszając temat utrzymania czystości na posesjach, warto
zwrócić uwagę na pojawiający się równocześnie problem
z usuwaniem odpadów. Wielu mieszkańców wyrzuca
niepotrzebne przedmioty na dzikie wysypiska do lasów i rowów.
Proceder ten jest niedopuszczalny i podlega sankcjom karnym.
Przypominamy, że na terenie Gminy Zbąszynek obowiązuje
uchwała Rady Miejskiej
w sprawie utrzymania czystości
i porządku. W związku z nasilającym się procederem
nielegalnego pozbywania się odpadów, służby miejskie będą
zwracały szczególną uwagę na respektowanie przez
mieszkańców postanowień tej uchwały.
Pamiętajmy, że wielu „kłopotliwych" przedmiotów możemy się
w bardzo prosty sposób pozbyć. Kupując lodówkę czy telewizor
możemy stary oddać do sklepu, w którym zakupiliśmy nowy
sprzęt. Sposobów na pozbycie się starych niepotrzebnych rzeczy
jest bardzo wiele, jednak ciągle łatwiej jest nam wyrzucić stary
telewizor do rowu, niż zawieźć go do sklepu. Dlaczego tak jest?
Dbanie o środowisko jest czasem łatwiejsze niż nam się wydaje.
Apelujemy do wszystkich właścicieli i zarządców
nieruchomości na terenie Gminy Zbąszynek o przyłączenie się
do wiosennego porządkowania miasta i gminy. Każdy
z nas chce żyć w czystym, zdrowym i pięknym otoczeniu. Jakże
przyjemnie jest spacerować po czystych ulicach naszego miasta
i wypoczywać z rodziną na łonie natury, łące, czy w lesie, które
nie są wysypiskiem śmieci.
Dbałość o estetykę naszego otoczenia powinna stać
się codzienną praktyką i obyczajem mieszkańców Gminy
Zbąszynek, bo jak mówi przysłowie: „Jak cię widzą, tak
o tobie piszą".

Warto się nad tym zastanowić…

www.zbaszynek.pl

ZIMA I PRZEDWIOŚNIE KULTURALNE

Kultura w Gminie Zbąszynek
Rok 2009 w kulturze zainaugurowano jak co roku XVII Finałem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 11 stycznia
od samego rana ok. 30 wolontariuszy (w większości członków ZHP
i OSP oraz uczniów gimnazjum i młodszych) wyruszyło na teren
Gminy Zbąszynek, aby zbierać datki na tegoroczne zadanie WOŚP.
Po południu rozpoczęła się impreza w Domu Kultury. Sala pękała
w szwach! Każdy przecież chciał obejrzeć swoje dziecko, wnuka,
ale i tatę czy dziadka (przykład - Białe Kruki!). Było wesoło i głośno,
a o to przecież chodziło.

W sumie zebrano w Zbąszynku 8.746,19 PLN.
W środę, 28 stycznia mieliśmy niepowtarzalną okazję
obejrzeć i posłuchać sztuki przez duże „S". Do Zbąszynka zawitał
bowiem znany aktor Jan Nowicki wraz ze wspaniałymi muzykami.
Artyści wystąpili w spektaklu poetyckim „Z obłoków na ziemię",
inspirowanym poezją ks. Jana Twardowskiego. Podziwialiśmy
kunszt aktorski i muzyczny wykonawców. Pomimo, iż na spektakl
sprzedawane były bilety (5 zł za sztukę niby mało ale zawsze…),
to i tak widownia dopisała.
Luty rozpoczął się od koncertu w kościele parafialnym.
Piękne, czasami zapomniane kolędy i pastorałki z naszych okolic,
przypomniały połączone siły Pastuszkowych Groczy spod
Zbąszynia i Kolędniczych Groczy z Dąbrówki Wlkp. Mieliśmy
przyjemność podziwiać umiejętności młodych muzyków ludowych,
którzy swoją muzyką, strojami i śpiewem wspaniale zakończyli
okres bożonarodzeniowy.

Kolędnicy Grocze z Dąbrówki Wlkp.
W okresie ferii zimowych, OKSiR przygotował ofertę zarówno
sportową, jak i kulturalną. W pierwszym tygodniu ferii odbyły się
różne zawody sportowe (szczegóły w dziale sport). Drugi tydzień
ferii można było spędzić w Domu Kultury razem z harcerzami.
Przygotowali bardzo bogatą ofertę, znalazły się w niej m.in.: gry
i zabawy harcerskie, wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie, warsztaty z aktorem teatru akademickiego
„@lma @lter laborathory" z Sofii w Bułgarii, filmy a także dla
wszystkich mieszkańców Zbąszynka pokazy iluzji. Codziennie
w zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci. Śmiało można powiedzieć,
że ZHP w Zbąszynku stanęło na wysokości zadania i wreszcie
są widoczni i bardzo pomocni.
Na początku marca, jak to od lat bywało, odbyły się Eliminacje
Gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nich
udział 20 uczestników w dwóch kategoriach: klasy I III i klasy IV VI.
Młodzi recytatorzy reprezentowali dwie Szkoły Podstawowe
Zbąszynek i Kosieczyn. Zabrakło SP z Dąbrówki Wlkp. Jury
w składzie Alina Dzieciątkowska, Elżbieta Dzik i Waldemar
Chwałkowski postanowiło przyznać: w kategorii klas I III cztery
nagrody: I Zuzannie Trypuckiej, II - Jagodzie Wróbel i Milenie
Ratajczak i III - Tomaszowi Brzezińskiemu; w kategorii klas IV VI
cztery nagrody: I
Dominice Hoffman, II
Wiktorii Płachcie
i III Patrycji Grinie i Adriannie Górawskiej. Jury postanowiło
zakwalifikować do etapu powiatowego Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego, który odbył się 12 marca 2009 w Świebodzinie,
wszystkie nagrodzone osoby. Miło nam Państwu zakomunikować,
iż wśród reprezentantów powiatu świebodzińskiego na Eliminacje

Waldemar
Chwałkowski

Wojewódzkie Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego jest aż dwoje
mieszkańców Gminy Zbąszynek Zuzanna Trypucka i Wiktoria
Płachta. Obu dziewczętom gratulujemy z całego serca i trzymamy
kciuki!
W piątkowy wieczór, 13 marca br. mogliśmy być świadkami
podniosłej uroczystości I Gimnazjum w Zbąszynku obchodziło
jubileusz 10 lecia istnienia. Na sali kinowej Domu Kultury
zgromadzili się nauczyciele i pedagodzy, uczniowie i zaproszeni
goście. Młodzież wystawiła „Balladynę" w ich adaptacji,
zaprezentowali się młodzi wokaliści z Gimnazjum i Studia Piosenki
Michała Łysiaka, były okolicznościowe przemówienia, życzenia
i kwiaty. Nie zapomniano wspomnieć o Jolancie Hanysz zmarłej
pedagog, jednej z twórców szkoły.
To, że zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, doskonale mogliśmy
odczuć (dosłownie!) podczas V Jarmarku z Jajem, który odbył się
na sali wiejskiej w Kosieczynie w imieniny Józefa (19 marca).
Podczas Kiermaszu można było podziwiać suto zastawione
i pięknie ozdobione stoły wielkanocne, które przygotowały Koła
Gospodyń Wiejskich z Kosieczyna, Dąbrówki Wlkp., Rogozińca
oraz z sąsiedniej gminy Babimost: z Podmokli Wielkich i Nowego
Kramska. Wszystkie drużyny wystąpiły w Turnieju, podczas którego
musiały się zmierzyć w kilku konkurencjach związanych z jajkiem.
Były tam: dmuchanie jajka, rzucanie jajkiem, slalom, puzzle
wielkanocne, ubijanie, hasło lub inna forma ze słowem „jajko" i inne.
Najważniejszym, ale i zarazem najtrudniejszym zadaniem Jury była
ocena wystroju stołów i smaku potraw na nich. Wszyscy obecni
mogli skosztować tych pyszności. Po ciężkich bojach i trudnych
naradach ustalono, że najlepiej na V Jarmarku z Jajem wypadło
KGW z Kosieczyna przed Rogozińcem i Dąbrówką Wlkp. Czwarte
i piąte miejsca zajęły kolejno Nowe Kramsko i Podmokle Wielkie.
W piątkowe przedpołudnie (27 marca) Dom Kultury gościł
uczestników Powiatowego Przeglądu Teatrów Amatorskich POPTA
2009, który odbył się przy okazji Światowego Dnia Teatru.
W Przeglądzie wzięły udział dwie grupy: koło teatralne działające
przy ZSZ w Świebodzinie i koło teatralne ZST w Zbąszynku. Jako
goście wystąpiło koło teatralne, działające przy Gimnazjum
w Chrośnicy. Było naprawdę miło i sympatycznie, a cieszy wielce, że
młodzież chce działać na tak trudnym polu, jakim jest teatr.
Spotkanie miało charakter przeglądu, a więc nie punktowano
występów. Jedyną nagrodą były wyróżnienie dla 2 najlepszych
aktorów z obu występujących teatrów. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku teatrów będzie więcej.
Sobotni wieczór (28 marca) został zdominowany przez
muzykę. W Domu Kultury, w klubie „Bongo", miał miejsce koncert
rockowy. Publiczność (ok. 100 osób) podziwiała umiejętności
młodych ludzi, uprawiających ten rodzaj muzyki. Wśród widzów
można było zauważyć również osoby „starsze" okazuje się więc,
że na takie koncerty nie tylko młodzież chodzi. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy zachowywali się bardzo
kulturalnie, przecząc obiegowej opinii, że jak koncert rockowy,
to zawsze jest bałagan.
Na koniec warto wspomnieć o osiągnięciach młodzieży, która
uczęszcza na zajęcia w Studiu Piosenki, działającym przy Domu
Kultury pod kierunkiem Michała Łysiaka. Wspólnie z młodzieżą
gimnazjalną wzięli udział w eliminacjach powiatowych Lubuskiego
Festiwalu Piosenki w Świebodzinie. Miło nam bardzo
poinformować, iż troje młodych artystów z Gminy Zbąszynek
awansowało do Finału Wojewódzkiego. Byli to: Wiktoria Płachta,
Dawid Marciniak i Paula Prążyńska. Wyróżnienie otrzymała Lidia
Kowalczyk. Kolejnym sukcesem jest awans do eliminacji
regionalnych konkursu „Wygraj sukces" Wiktorii Płachta,
a wyróżniona została reprezentantka Gimnazjum Lidia Kowalczyk.
Trzeba podkreślić, iż grupa corocznie bierze udział w tych
konkursach i zawsze Zbąszynek to mocna grupa, która wyjeżdża
z awansami i nagrodami.

www.zbaszynek.pl
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Flesz sportowy

Minta
Marcin

1) II Mistrzostwa Gminy Zbąszynek w tenisie
stołowy o Puchar Burmistrza
11 stycznia 2009 roku w Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Wlkp. odbył się III turniej w ramach II
Mistrzostw Gminy Zbąszynek w tenisie stołowym o Puchar
Burmistrza. W zawodach udział wzięło 22 uczestników.
Oprócz wysokiej frekwencji turniej przyniósł również
najważniejszą niespodziankę - najlepszy okazał się Paweł
Dziadosz z Technikum Leśnego w Rogozińcu, który w
finale pokonał lidera rankingu Henryka Zduńskiego. Mimo
porażki w finale zwycięzca I edycji Mistrzostw umocnił się
w klasyfikacji generalnej.
2) V edycja Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej.
27 stycznia 2009 roku zostały zainaugurowane
spotkania V edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej.
Uroczystego otwarcia dokonał Marcin Minta zastępca
kierownika OKSiR ds. sportu. Mecze rozgrywane w szkole
podstawowej w Zbąszynku zgromadziły na starcie cztery
zespoły, które rozgrywały swoje spotkania do trzech
wygranych setów, spotykając się z każdą drużyną
dwukrotnie w trakcie trwania ligi. Z kompletem punktów
zwyciężył TRECHUB, który w całych rozgrywkach stracił
jednego seta. W dniu 24 marca 2009 nastąpiło uroczyste
zakończenie ligi. Dyplomy, medale i puchary najlepszym
zespołom wręczał Burmistrz Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski. Organizatorem ligi był OKSiR Zbąszynek oraz
Szkoła Podstawowa w Zbąszynku. Sędzią Głównym był
Grzegorz Kowalczyk - nauczyciel wychowania fizycznego.
W rozgrywkach udział wzięło 43 uczestników, głównie z
terenu Gminy Zbąszynek.

Gimnazjum: Dawid Połomka, Damian Szczepaniak, Karol
Gawarzewski, Jakub Marciniak, Miłosz Szofer, Adrian
Smogór, Bartosz Janicki, Maciej Szulc, Dawid Furman,
Piotr Szczepaniak, Sara Andrzejczak.
Atomówki: Maciej Ławrynowicz, Jakub Białorusiewicz,
Piotr Szulczewski, Jakub Spychała, Michał Trawiński,
Sławomir Matysiak, Tomasz Kenduła.

GOSPODARZ

GOŚCIE

TERMIN

WYNIK

TRECHUB

TL ROGOZINIEC

27.01.2009r

3:0

GIMNAZJUM ATOMÓWKI

03 02.2009r.

3:0

TL ROGOZINIEC ATOMÓWKI

10.02.2009r.

3:1

GIMNAZJUM

10.02.2009r.

3:0

TL ROGOZINIEC GIMNAZJUM

12.02.2009r.

3:2

TRECHUB

ATOMÓWKI

TRECHUB

17.02.2009r.

0:3

ATOMÓWKI

TRECHUB

03.03.2009r

0:3

TL ROGOZINIEC GIMNAZJUM

10.03.2009r.

1:3

TL ROGOZINIEC ATOMÓWKI

17.03.2009r.

1:3

TRECHUB

GIMNAZJUM

17.03.2009r.

3:1

GIMNAZJUM

ATOMÓWKI

19.03.2009r.

3:0

TRECHUB

TL ROGOZINIEC

24.03.2009r.

3:0

Tabela końcowa V edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej
Punkty

Mecze

Sety

TRECHUB

12

6

18:1

GIMNAZJUM

9

6

12:10

TL ROGOZINIEC

8

6

8:15

ATOMÓWKI

7

6

4:16

TL Rogoziniec: Ryszard Freyer, Rafał Humeniuk,
Arkadiusz Ceglarek, Michał Żołędziowski, Łukasz
Rosiński, Mateusz Dudziński, Filip Marek, Bartłomiej
Dudek, Jarosław Matuszewski, Sławomir Ziółkowski,
Rafał Wołodkowicz, Wojciech Sojka.
Trechub: Bogdan Kwaśniewski, Wojciech Buchert,
Krzysztof Kubiak, Hubert Gurdak, Jakub Gurdak, Leszek
Bochniak, Krzysztof Olejniczak, Rafał Walkowiak,
Grzegorz Skałecki, Marcin Kluj, Marian Lewandowski,
Grzegorz Kowalczyk.
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3) Gminny Konkurs w Skoku Wzwyż.
W dniu 4 lutego 2009 na terenie Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku odbył się I Gminny Konkurs w Skoku Wzwyż.
W rywalizacji udział wzięło 10 dziewcząt i 9 chłopców
z gminnych szkół podstawowych. Wśród dziewcząt
zwyciężyła Angelika Dziurla - SP Zbąszynek z wynikiem
135cm, drugie miejsce zajęła Patrycja Grina
- SP Zbąszynek, a trzecie Klaudia Mencel, również
ze Zbąszynka. Wśród chłopców najlepszy okazał się
Szymon Żelechowski ze Zbąszynka z wynikiem 135cm
przed Erykiem Pakułą, także ze Zbąszynka oraz
Damianem Antończakiem - SP Kosieczyn. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa w Zbąszynku oraz OKSiR Zbąszynek
4) Turniej siatkówki o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zbąszynku.
6 lutego 2009 w Szkole Podstawowej w Kosieczynie
odbył się tradycyjny turniej siatkówki o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku.
W zawodach wystartowały trzy zespoły, które rozgrywały
mecze do dwóch wygranych setów. Najlepszym zespołem

www.zbaszynek.pl

RADOŚĆ CZY UTRAPIENIE?

IMPREZY SPORTOWE

Pies

Flesz sportowy
okazał się Zbąszynek pokonując Nauczycieli 2:1 oraz Kosieczyn 2:0.
Drugie miejsce zajęli Nauczyciele pokonując Kosieczyn 2:0. Dyplomy
i puchary zespołom wręczali:
Jan Mazur - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, Sławomir
Matysik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosieczynie oraz Marcin
Minta - Z-ca kierownika OKSiR ds. sportu. Tradycyjnie turniej
przebiegał w miłej, sportowej atmosferze.
5) Kręcko - II Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym
o Puchar Burmistrza Zbąszynka .
W dniu8 lutego 2009 w Sali Wiejskiej w Kręcku rozegrano IV turniej
w ramach II Mistrzostw Gminy w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza.
W zawodach wystartowało 21 uczestników z gminy Zbąszynek.
Najlepszy okazał się Henryk Zduński ze Zbąszynka, który tym samym
przed ostatnim turniejem
w Kosieczynie zapewnił sobie tytuł
najlepszego zawodnika II edycji. Drugie miejsce zajął Zdzisław
Krakowian z Kręcka, a trzecie Rafał Litwin z Kosieczyna.
6) "Ferie na sportowo"
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa
w Zbąszynku były organizatorem „Ferii na sportowo” w dniach od 16 do
19 lutego 2009 roku.
W ramach akcji odbył się turniej tenisa stołowego, halowy turniej piłki
nożnej, turniej w mini piłce siatkowej oraz gry rekreacyjne. Hasło
przewodnie ferii „Trzymaj formę”. Tak trzymać!!!
7) II Mistrzostwa Gminy Zbąszynek w tenisie stołowym
o Puchar Burmistrza - finał.
W niedzielę 15 marca 2009 roku w Sali Wiejskiej w Kosieczynie doszło
do ostatecznych rozstrzygnięć w II Mistrzostwach Gminy Zbąszynek
w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza. Przed ostatnim turniejem tytuł
najlepszego zawodnika zapewnił sobie Henryk Zduński, trwała
natomiast ostra rywalizacja o tytuł wicemistrza. Po dodatkowym meczu
Zdzisław Krakowian pokonał Rafała Litwina zajmując drugą pozycję
w generalnej klasyfikacji. W ramach Mistrzostw rozegrano pięć
turniejów: w Zbąszynku, Rogozińcu, Dąbrówce Wlkp., Kręcku
i Kosieczynie. Średnio w każdym z turniejów startowało
18 uczestników z Gminy Zbąszynek. Nagrody dla najlepszej 10-tki
Mistrzostw wręczył Jan Makarewicz - Zastępca Burmistrza Zbąszynka.
Organizatorzy: OKSiR Zbąszynek oraz Rady Sołeckie zapraszają
na kolejną - III edycję Mistrzostw już w listopadzie 2009 roku.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imie i Nazwisko

punkty

HENRYK ZDUŃSKI
ZDZISŁAW KRAKOWIAN
RAFAŁ LITWIN
WŁADYSŁAW BUCZNY
PAWEŁ DZIADOSZ
ANDRZEJ PIETRAS
BARTOSZ LEWANDOWSKI
HENRYK PRZEPIÓRKA
PIOTR JUNIK
ŁUKASZ ZIĘBAKOWSKI

72
51
51
41
21
18
17
17
15
12

www.zbaszynek.pl

Leszek
Bochniak

Nadejście wiosny to okres, w którym
problem bezpańskich psów, jak i
niewłaściwej opieki nad
czworonogami staje się najbardziej
widoczny. Jest to problem
ogólnopolski.
Apelujemy do mieszkańców Gminy
Zbąszynek, właścicieli psów (obecnych
i przyszłych): zwierzę jako istota żyjąca zdolna
do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą,
człowiek jest mu winien poszanowanie i ma
obowiązek zapewnić mu jak najlepsze warunki
do życia. Pamiętajmy jednak, że nasza radość
z posiadania rozkosznego pupila nie może być
utrapieniem dla sąsiadów i najbliższego
otoczenia. Nasza kruszynka urośnie, musi być
zaszczepiona i pod kontrolą weterynaryjną, na
spacer mamy obowiązek wyprowadzać psa na
smyczy i w kagańcu, szczególnie psy duże
i agresywne. Mamy obowiązek sprzątać po
psie na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego. Musimy przyznać się przed sobą
otwarcie, że to zwykłe lenistwo, bądź wstyd
powoduje iż nie sprzątamy po swoich psach,
reszta to tylko
wygodne wymówki.
Szczególnie chronione
są place zabaw,
piaskownice, boiska.
Właściciel (opiekun) psa odpowiada
za zakłócanie spokoju, porządku i ciszy nocnej
wywołane uporczywym wyciem i szczekaniem,
ma on również obowiązek uciszyć pupila.
Odpowiadamy także za szkody spowodowane
przez naszego psa lub będącego pod naszą
opieką, mamy obowiązek właściwie
zabezpieczyć i oznaczyć posesję,
na której znajduje się zwierzę, aby nie mogło
samowolnie jej opuścić.
Pamiętając o podstawowych zasadach, nie
narazimy się na sankcje karne wynikające
z Kodeksu Wykroczeń, Ustawy o Utrzymaniu
Czystości i Porządku w Gminach, Ustawy
o Ochronie Zwierząt. Kary w postaci mandatu
karnego za nieprzestrzeganie przepisów
zawartych w wyżej wymienionych ustawach
mogą wynosić od 20zł do 500zł lub nałożone
przez Sąd Grodzki mogą stanowić
ich wielokrotność. Karze podlega również
osoba, która szczuje psem człowieka lub przez
drażnienie, płoszenie doprowadza zwierzę
do tego, że staje się ono niebezpieczne.
Grzywna może wynosić nawet 1000zł.
Kochając zwierzęta, chcąc je posiadać,
nie ulegajmy zbyt pochopnie emocjom,
pamiętajmy, że jest to obowiązek, który będzie
trwał od kilku do kilkunastu lat.
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INSTYTUCJE PUBLICZNE:
Urząd Miejski
ul.. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
telefony:
068/ 384 91 39
068/ 384 91 40
068/ 384 91 41
tax: 068/ 384 94 84
urzad@zbaszynek.pl
www.zbaszynek.pl
Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji
ul.. Wojska Polskiego 18;
66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 3849 602
e-mail: oksir@zbaszynek.pl

Zarząd Miejsko-Gminny
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Zbąszynku
ul.. Rynek 1; 66-210 Zbąszynek
068/ 38 49 140 wew. 52

Ośrodek Sportowo
Rekreacyjny im. B. Niemca
ul.. Sportowa 2;
66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 3849 142
e-mail: sport@zbaszynek.pl

SZKOŁY:
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. II Armii Wojska Polskiego
w Zbąszynku
ul.. Sportowa 1,
66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 384 94 45

Biblioteka Miejsko-Gminna
Plac Wolności 1;
66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 3849 955
Biblioteka
Filia Dąbrówka Wlkp.
ul. Piastowska 31;
Dąbrówka Wlkp.
telefon: 068/ 3840 169
Biblioteka
Filia Kosieczyn
ul. Główna; Kosieczyn
telefon: 068/ 3849 819
Zakład Usług Komunalnych
ul. PCK 2; 66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 38 49 465
e-mail: zuk@zbaszynek.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Długa 1; 66-210 Zbąszynek
telefon: 068 38 49 102
e-mail: ops@zbaszynek.pl
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Szkoła Podstawowa
w Kosieczynie
ul. Główna 1; Kosieczyn
telefon: 068/ 384 97 15
Szkoła Podstawowa Pomnik
Rodła w Dąbrówce Wlkp.
ul.Piastowska37,Dąbrówka Wlkp.
telefon: 068/ 384 01 92
I Gimnazjum w Zbąszynku
Plac Wolności 1,
66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 384 94 20
Zespół Szkół Technicznych
w Zbąszynku
ul. Kolejowa 4; 66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 384 93 95
Technikum Leśne
w Rogozińcu
Rogoziniec 115/2;
66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 384 02 41

www.zbaszynek.pl

PRZEDSZKOLA:
Przedszkole Niepubliczne
w Kręcku
Kręcko 27,
telefon: 068/ 38 49 895
Przedszkole Niepubliczne
w Rogozińcu
Rogoziniec 13,
telefon: 068/ 38 40 490
Przedszkole Niepubliczne w
Dąbrówce Wlkp
ul. Piastowska 37,
Dąbrówka Wlkp.
telefon: 068/ 38 40 177
Przedszkole Niepubliczne
w Kosieczynie
ul. Główna 1,
Kosieczyn
telefon: 068/ 38 49 760
Przedszkole Niepubliczne
"Pod Muchomorkiem"
w Zbąszynku
ul. Mała 8, 66-210 Zbąszynek
telefon: 068/ 38 49 455
POGOTOWIE RATUNKOWE:
Stacja Pogotowia Ratunkowego
Adres: Zbąszynek, ul. Długa 1
Telefon: 068/ 384 98 08
Czynne: całą dobę
Wezwania o udzielenie pomocy
należy zawsze kierować do
dyspozytorni pogotowia pod
numer telefonu 999

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

