ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Nr (18) 2/2013 * ZBĄSZYNEK * LIPIEC 2013 ROK Egzemplarz bezpłatny ISSN 2080-2390

w numerze:
Nasze inwestycje w obiektywie

str. 2

- targowisko miejskie
- kompleks sportowo - rekreacyjny
Burmistrz Wiesław Czyczerski informuje

str. 3

- co każdy wiedzieć powinien
Urzędnik radzi

str. 6

- bezpieczne wakacje

str. 8

Informacje
- Absolutorium dla Burmistrza

Targowisko Miejskie
Już otwarte
W dniu 6 czerwca oficjalnie otwarto i oddano do
użytku nowe Targowisko Miejskie w Zbąszynku.
Projekt pn. „Budowa
Targowiska miejskiego w Zbąszynku w programie „Mój Ry-

- nowi honorowi obywatele
- złote gody
- mienie komunalne gminy
Wydarzenia

str. 10

- 60+ to dobry czas
- wizyta w Bedum
- baza naprawy taboru
- wyścig kolarski
- spotkania po latach

str. 16

Inwestycje
- sport i rekreacja w Chlastawie
- świetlica w SP w Zbąszynku
- boks garażowy przy OSP
- przebudowa ulic
- ścieżka rowerowa

str. 19

Oświata
- zakończenie roku szkolnego
Szkoła Podstawowa w Zbąszynku

str. 20

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.

str. 21

Szkoła Podstawowa w Kosieczynie

str. 22

Gimnazjum

str. 23

Zespół Szkół Technicznych

str. 24

Zdrowie

str. 25

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej

str. 26

Przegląd wydarzeń kulturalnych

str. 28

Przegląd wydarzeń sportowych

str. 31

Samorządowa Łamigłówka

str. 35

Zapowiedź Dni Zbąszynka

str. 36

Zapraszamy
www.zbaszynek.pl

nek” został zrealizowany w
ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.
Dokończenie na str. 18

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Nowe
Targowisko

kompleks
sportoworekreacyjny
w Chlastawie

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Wydawca:
Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
Tel. 68 384 91 40; fax: 66 384 94 84
Nakład: 1 500 egzemplarzy.
Autorzy tekstów i zdjęć: pracownicy Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku i jednostek
organizacyjnych pod redakcją Sekretarza
Gminy.
e-mail: kwartalnik@zbaszynek.pl
www.zbaszynek.pl

2

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE
Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
W tym wydaniu
Kwartalnika
chciałbym z Państwem podzielić się uwagami i informacjami na
cztery tematy. Pierwszy temat to
sprawa związana z oddaniem do
użytku nowego targowiska miejskiego spełniającego najwyższe
standardy wymagane przy tego
typu handlowaniu. Koszt wybudowania tego targowiska to ponad
2 miliony złotych, ale myślę, że
było warto. Uzyskaliśmy piękny,
funkcjonalny obiekt i jednocześnie
uporządkowaliśmy teren za Urzędem. Pozostała sprawa uporządkowania terenu po „starym” targowisku. Docierają do mnie różne
pomysły i domysły. Teren ten zamierzam przeznaczyć, po uporządkowaniu, na miejsca parkingowe a
część na zagospodarowanie zielenią, odpowiednie oświetlenie i postawienie ławek aby zrobić podobne miejsce jak przy lokomotywce.
Zdaję sobie sprawę, że niektórym
z Państwa ten pomysł nie przypadnie do gustu. Myślę jednak, że
mamy coraz więcej samochodów i
problemy z ich bezpiecznym parkowaniem. Również Dom Kultury
organizuje coraz więcej imprez, na
które przyjeżdżacie samochodami
i chcecie w pobliżu zaparkować.
Drugi temat to ścieżka rowerowa
do Dąbrówki Wlkp. Mamy
na ten cel wygospodarowane pieniądze, poprzez
Lokalną Grupę Działania
Regionu Kozła załatwione dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, co daje kwotę
450 tys. zł i pozwala ogłosić przetarg na roboty oraz
je rozpocząć bezpośrednio
po żniwach tak, aby przed
zimą uzyskać spodziewany
efekt. Z drogi na Dąbrówkę Wlkp. korzysta bardzo
wielu rowerzystów obecnie walczących z TIRami
o miejsce na jezdni. Ścieżka ta połączy ul. Wojska
Polskiego w Zbąszynku z
ul. Główną w Dąbrowce
Wlkp.
Trzeci temat to po raz ko-

lejny „śmieci”. Bardzo wiele spraw
jest dla Was niejasnych i niezrozumiałych. Wielu z Państwa pyta
nas o wyjaśnienia. Jednym z takich
pytań to opłaty za śmieci. Opłaty
za śmieci wnosi się za cały kwartał tj. za I kwartał do 31 stycznia,
za II kwartał do 30 kwietnia, za III
kwartał do 31 lipca i za IV kwartał
do 31 października danego roku
- bez wezwania - jest to nowość
wymuszona ustawą. Wpłacamy
przelewem na podane konto Nr
62-9660-0007-0010-1710-2000-0020
lub w kasie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych przy ul.
PCK w Zbąszynku. Kwotę również
naliczamy sami, zgodnie ze złożoną deklaracją. Pytacie również
o deklaracje - kolejne deklaracje
składamy jeżeli zaszły jakieś zmiany w porównaniu do poprzedniej
deklaracji, np. przybyło lub ubyło
nam członków gospodarstwa domowego. Nie chcemy lub chcemy
segregować śmieci to składamy
deklarację. jeżeli nie ma zmian
to złożona wcześniej deklaracja
jest ważna. Deklaracje możemy
zmieniać (składać nową) ile razy
tylko zaistnieje taka potrzeba. W
tym względzie nie ma limitów
- oczywiście z zachowaniem „zdrowego rozsądku”. Czwarty temat
to gospodarka wodnościekowa.

Kończymy inwestycję związaną
z „Uporządkowaniem gospodarki
wodnościekowej na terenie Gminy”. Za chwilę tzn. we wrześniu
rozpoczniemy dokonywanie przyłączeń. Pozostają jednak posesje
(gospodarstwa) bez możliwości
podłączenia do kanalizacji. Dla
tych Państwa od 2014r. uruchamiamy program pomocowy przy
budowaniu oczyszczalni przydomowych, zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej i naszymi możliwościami
budżetowymi. Planujemy dofinansowania do 3 tys. złotych na gospodarstwo lub lokal, nie więcej
jednak niż 50 % kosztów budowy.
Przykład: jeśli wspólnota w skład,
której wchodzą 4 mieszkania decyduje się na budowę wspólnej
oczyszczali przydomowej to otrzyma 12 tys. złotych przy założeniu,
że oczyszczalnia kosztuje 24 lub
więcej tys. złotych. Myślę, że ten
program pozwoli wszystkim mieszkańcom naszej Gminy poczuć się
jednakowo ważnymi członkami
wspólnoty jaką jest Gmina.
Życzę miłych, ciepłych wakacji i
urlopów, regeneracji sił i szczęśliwych powrotów do szkół i zakładów pracy.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

Zapraszają mieszkańców gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
09 lipca 2013 roku o godzinie 19:00

w Domu Kultury w Zbąszynku
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KALENDARIUM BURMISTRZA
03.04.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z przedstawicielem
Firmy DINO;
04.04.2013r. - Zielona Góra,
Bank
Gospodarstwa Krajowego-podpisanie umowy;
09.04.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
10.04.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury, wręczenie stypendiów przyznanych przez Fundację „Spieszmy się”;
11.04.2013r. - Kosieczyn, Turniej mini
siatkówki;- Rogoziniec, udział w
programie realizowanym przez OPS
„Odnaleźć siebie”;
13.04.2013r. - Dąbrówka Wlkp., Jubileusz 20-lecia Firmy Mieczysława
Ciećwiery specjalizującej się w produkcji szaszłyków;
16.04.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Konkurs na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku;
17.04.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w komisjach wspólnych
Rady Miejskiej;
19.04.2013r. - Kosieczyn, Olimpiada
przedszkolaków;
21.04.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury, udział w Koncercie „Znani i lubiani”
22.04.2013r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
24.04.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z przedstawicielem
Firmy VEOLIA w sprawie gospodarki
śmieciowej;- Zbąszyń, Kapituła Regionu Kozła;
25.04.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Sesji Rady Miejskiej;
26.04.2013r. - Zbąszynek, Dom Kultury, wręczenie stypendiów przyznanych maturzystom ZST;
29.04.2013r. - Kręcko, zebranie sołeckie;
03-04.05.2013r. - Bedum, Holandia, udział w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar II Wojny
Światowej;
08.05.2013r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z przedstawicielami Firmy
WEXPOOL; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z partnerem Szkoły Podstawowej w Zbąszynku ze
Schwarze Pumpe z Niemiec;
10.05.2013r. - Zbąszynek, Finał Turnieju Piłkarskiego im. Wielgusa;
11.05.2013r. - Dąbrówka Wlkp., udział
w uroczystościach pogrzebowych
Franciszka Flejsierowicza;
13.05.2013r. - Dąbrówka Wlkp., walne
zebranie LGD RK;
15.05.2013r. - Poznań, udział w Gali
Filary Polskiej Gospodarki;
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16.05.2013r. - Zielona Góra, PROW,
podpisanie aneksu umowy; - Kosieczyn, spotkanie w sprawie uzgodnienia remontu placu przed sklepem
i przy kościele;
17.05.2013r. - Rogoziniec, zebranie
sołeckie;
20.05.2013r. - Zbąszynek, spotkanie z Zarządem Województwa oraz
przedstawicielami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Kolei Wielkopolskich;
22.05.2013r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek, udział w Sesji
Rady Miejskiej;
23.05.2013r. - Zbąszynek, wyścig kolarski Bałtyk- Karkonosze Tour;
24.05.2013r.
Zbąszynek,
OSiR,
otwarcie Memoriału im.B.Niemca; Zbąszynek, Urząd Miejski spotkanie
z Prezesem Firmy ATC Cargo;
26.05.2013r. - Rogoziniec, strzelanie
z okazji Dnia Samorządowca;
27.05.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Dyrektorem Gimnazjum w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego;
28.05.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z projektantem budowy ronda na Placu Dworcowym
i przebudowy ul. Wojska Polskiego;
29.05.2013r. - Zielona Góra, PROW,
podpisanie aneksu do umowy na
kompleks
sportowo-rekreacyjny
w Chlastawie; -Zbąszynek, udział
w uroczystościach pogrzebowych
Józefa Olendra;
03.06.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie przyjęcia
dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzennego;
04.06.2013r. - Chlastawa, Swedwood,
spotkanie z dyrektorem;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, ćwiczenia w ramach
OC;
05.06.2013r. - Krosno Odrzańskie,
udział w Konwencie Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego;
06.06.2013. - Zbąszynek, oddanie do
użytku nowego Targowiska Miejskiego;
07.06.2013r. - Zbąszynek, zakończenie roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku;- Dąbrówka
Wlkp., rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 90-lecia RZPiT im.Tomka Spychały;
08.06.2013r. - Dąbrówka Wlkp., złożenie kwiatów na grobie Tomasza
Spychały;
09.06.2013r. - Dąbrówka Wlkp., Szkoła Podstawowa, Spektakl Teatralny
„Rodzina”;
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11.06.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie nagród w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego
Kwartalnika;
12.06.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Komisjach stałych Rady
Miejskiej;
14.06.2013r. - Zbąszynek, ZST, zakończenie roku szkolnego, oddział
wielozawodowy - wręczenie stypendium;- Zbąszynek, Dom Kultury,
przegląd Zespołów Tanecznych RK
„Tańcelebracje”;
15.06.2013r. - Nądnia, III Turniej Kowalski, - Zbąszyń, otwarcie wystawy
w Baszcie;
18.06.2013r. - Zbąszynek, spotkanie z
przedstawicielem Firmy „Newpauer”,
- Chlastawa, spotkanie z kierownictwem Firmy STEEL-BUILDING;
19.06.2013r. - Zielona Góra, spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Urzędzie Marszałkowskim w
sprawie II etapu budowy Obwodnicy
Północnej oraz remontu drogi 302; Zbąszynek, udział w uroczystościach
jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego:
21.06.2013r. - Świebodzin, udział w
uroczystościach w związku z oddaniem Rodzinkowych Domów Dziecka;- Dąbrówka Wlkp., Turniej Skata
im. Wincentego Mazura; - Zbąszynek, złożenie kwiatów na grobie Andrzeja Łeszyka;
22.06.2013r. - Dąbrówka Wlkp., Noc
Świętojańska oraz Jubileusz 15-lecia
Kabaretu „Klakoty”;
23.06.2013r. - Zbąszynek, Plac Wolności, Koncert Orkiestry Dętej;
25.06.2013r. - Kosieczyn, Bal Gimnazjalny;
27.06.2013r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Sesja Absolutoryjna;
29.06.2013r. - Zbąszynek, OSiR, ostatni mecz w Lidze Okręgowej i awans
Syreny Zbąszynek do IV Ligi.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
w sprawie kalendarza imprez na
2013 rok;
07.05.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dużur;
08.05.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – spotkanie z przedstawicielami
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku
oraz partnerami ze Schwarze Pumpe;
09.05.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej; ZOK – II Dziecięcy Przegląd Dorobku
Artystycznego, udział przedszkoli z
Babimostu, Kręcka, Kosieczyna, Rogozińca, Dąbrówki Wlkp. i Zbąszynka;
10.05.2013r. – Zbąszynek, OSiR – XVIII
Turniej im. Marka Wielgusa, Finał
Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej; SZUK – spotkanie z okazji Święta Komunalnika;
11.05.2013r. – Rogoziniec, obchody Dnia
Siatkarza, w tym Turniej Strzelecki z
Karabinku Sportowego; - Kosieczyn,
„Mityng trzeźwościowy”, organizator:
Grupa AA „Trio” w Zbąszynku;
13.05.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Komisja Porządku Publicznego i Praworządności;
14.05.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Komisja Oświaty, Kultury
i Pomocy Społecznej; - Dąbrówka
Wlkp., CKiF – spotkanie w sprawie
obchodów Jubileuszu 90-lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im.
Tomka Spychały;
15.05.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Komisja Gospodarki i Budżetu; - analiza złożonych oświadczeń majątkowych radnych;
18.05.2013r. - Rogoziniec, Turniej
Strzelecki o Godność Króla Zielonoświątkowego;
21.05.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
22.05.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej;
23.05.2013r. – Zbąszynek, Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk-Karkonosze Tour”;
24.05.2013r. – Zbąszynek, OSiR – Memoriał im. B. Niemca; - Zbąszynek,
Niepubliczne Przedszkole – Dzień
Dziecka i Dzień Matki;
25.05.2013r. – Dąbrówka Wlkp., Memoriał im. B. Niemca;
26.05.2013r. – Rogoziniec, Turniej
Strzelecki z okazji Święta Samorządu Terytorialnego;
27.05.2013r. – Rogoziniec, Dzień Matki
– obchody KGW Dąbrówka Wlkp.;
29.05.2013r. – Zbąszynek, pogrzeb śp.
Józefa Olendra;
04.06.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
05.06.2013r. – Rogoziniec, spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 2
ze Zbąszynia w ramach współpracy

,

02.04.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
03.04.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – spotkanie w sprawie XXI Biegu
Konstytucji oraz obchodów majowych;
09.04.2013r. – Zbąszynek, ZOK – spotkanie z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
10.04.2013r. – Zbąszynek, ZOK – projekt pn. „60+ to dobry czas” wsparty
przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, organizator: Fundacja
„Spieszmy się”;
11.04.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
- Kosieczyn, Szkoła Podstawowa –
Półfinały Województwa Lubuskiego
w Mini Siatkówce;
13.04.2013r. – Świebodzin, V Zlot Radości Grup Trzeźwościowych Miasta i
Powiatu Świebodzińskiego;
16.04.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski –konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbąszynku
(członek Komisji); - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej – dyżur;
17.04.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – wspólne posiedzenie Komisji
Stałych Rady;
19.04.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – spotkanie w sprawie XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
„Bałtyk – Karkonosze Tour”;
20.04.2013r. – Zbąszyń, akcja krwiodawstwa pn. „Motoserce”; - Zbąszynek, zebranie sprawozdawcze rodzinnych ogrodów działkowych;
21.04.2013r. – Zbąszynek, ZOK – koncert charytatywny na rzecz Pani Elżbiety Łukasik;
23.04.2013r. – Zbąszynek, udział w
pogrzebie śp. Franciszki Radom; Zbąszynek, złożenie życzeń imieninowych w imieniu Rady Miejskiej Ks.
Kanonikowi Jerzemu Kordiakowi;
24.04.2013r. – Zbąszyń, Kapituła Regionu Kozła;
25.04.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski - sesja Rady Miejskiej;
26.04.2013r. – Zbąszynek, ZOK – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych ZST w Zbąszynku;
27.04.2013r. – Poczdam, LVIII Święto
Strzelców Niemiec, (wszystkie Landy);
29.04.2013r. – Kręcko, zebranie rady
sołeckiej zwołane przez Burmistrza
Zbąszynka;
01.05.2013r. – Zbąszynek, OSiR – Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady;
02.05.2013r. – Święto Flagi, obchody uroczystości majowych w parku
ZOK;
3-5.05.2013r. – Bedum, LXVIII rocznica wyzwolenia miasta – spotkanie
trójstronne: Bedum-Peitz-Zbąszynek
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międzygminnej; - Dąbrówka Wlkp.,
spotkanie organizacyjne w sprawie
obchodów Jubileuszu 90-lecia LKS
„Sokół”;
06.06.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – Konwent Rady Miejskiej, posiedzenie Kapituły; - Zbąszynek, otwarcie targowiska miejskiego;
07.06.2013r. – Zbąszynek, pogrzeb
śp. Czesława Gmiąta; - Zbąszynek,
ZUTW – zakończenie roku akademickiego 2012/2013; - Dąbrówka Wlkp.,
CKiF - spotkanie z okazji 90-lecia
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
im. Tomka Spychały, spotkanie z zespołem Porta-Westfalica;
08.06.2013r. – Dąbrówka Wlkp., XXI
Dąbrowieckie Spotkania Folklorystyczne pn. „U progu lata”, w tym
obchody Jubileuszu 90-lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im.
Tomka Spychały;
09.06.2013r. – Babimost, Święto Miasta;
11.06.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – wręczenie nagrody w imieniu
KBS p. Karolinie Kędziorze – zwyciężczyni konkursu krzyżówkowego Zbąszyneckiego Kwartalnika;
12.06.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – Komisja Regulaminowa, wspólne
posiedzenie Komisji Stałych Rady;
14.06.2013r. – Rogoziniec, spotkanie
okolicznościowe z pracownikami firmy Swedwood;
15.06.2013r. – Rogoziniec, Turniej
Strzelecki KBS; - Bad Muskau, XXI
Święto Strzelców;
16.06.2013r. –Zbąszynek, I Gimnazjum
– Tydzień kultury;
18.06.2013r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
19.06.2013r. – Zbąszynek, ZOK – spotkanie z Jubilatami Gminy Zbąszynek;
20.06.2013r. – Rogoziniec, spotkanie
z dziećmi i opiekunami przedszkoli i
szkół z Nądni i Nowej Wsi Zbąskiej;
21.06.2013r. – Zbąszynek, pożegnanie
przedszkolaków z Niepublicznego
Przedszkola w Zbąszynku,
22.06.2013r. – Zbąszynek, OSiR – Memoriał im. Andrzeja Łeszyka; - Dąbrówka Wlkp., XIII Biesiada Nocy
Świętojańskiej;
23.06.2013r. – Zbąszynek, Plac Wolności – koncert Orkiestry Dętej ze
Zbąszynia pod dyrygenturą Kazimierza Kostyry;
25.06.2013r. – Kosieczyn, Bal gimnazjalny;
27.06.2013r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja Rady Miejskiej, udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka;
27-30.06.2013r. – spotkanie z byłymi
mieszkańcami Zbąszynka – „Spotkanie po latach”.

5

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Barbara
Stasik
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bezpieczne wakacje
Wakacje, to czas relaksu,
wyjazdów turystycznych - odpoczynku w każdej formie (aktywnej
czy w biernej). Planując czas wolny
nie możemy zapomnieć o zasadach
bezpieczeństwa własnego i swoich
najbliższych. Przedstawiamy kilka
rad, by nie narazić się na zagrożenia
wędrując przez, lasy, łąki, podczas
kąpieli w jeziorze czy w morzu.
Zabawy w wodzie.
Wybierając kąpielisko zwracajmy
uwagę czy dane kąpielisko nie jest
zamknięte, np. z powodu zakwitu
glonów, które wydzielają niebezpieczne toksyny dla naszego zdrowia. Unikajmy glinianek, stawów,
rzek i wszelkich miejsc objętych zakazem kąpieli. Maluchy powinny kąpać się wyłącznie tam, gdzie mogą
liczyć na profesjonalną pomoc.
Zbiornik wodny może skrywać różne zagrożenia: wiry, prądy, kamienie,
skały, przedmioty leżące na dnie, a
w morzach także parzące meduzy.
Ze statystyk wynika, że młodzież i
dorośli toną głównie przez brawurę
i alkohol, dzieci – z powodu braku
opieki nad nimi. Obrazek z plaży, jaki
przytacza Marek Grodzki – instruktor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: „dzieci bawią
się przy brzegu dmuchaną piłką,
rodzice pięć metrów dalej opalają
się, kupują lody itd. Zrywa się lekki
wietrzyk i niesie piłkę w głąb morza. Maluchy biegną za nią…” . Takie
zdarzenia nie zawsze kończą się
tragicznie, ale ich są setki. Dzieci
nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, dlatego rodzice muszą myśleć i
za nie”. Dlatego pilnowanie dziecka
oznacza, że trzeba przy nim być w

Ważne telefony:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

112 - numer alarmowy,
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna,
997 - Policja,
994 - Pogotowie Wodociągowe,
993 - Pogotowie Ciepłownicze,
992 - Pogotowie Gazowe,
991 - Pogotowie Energetyczne,
987 - woj. zarządzanie kryzysowe,
986 - Straż Miejska,
985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,
984 - Pogotowie Rzeczne.
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wodzie. W sytuacjach zagrożenia liczą się sekundy.
Do wody uczymy szacunku od najmłodszych lat, należy wiedzieć że
podczas kąpieli nie wolno wskakiwać komuś na głowę, nie wolno dla
zabawy wciągać kogoś pod wodę.
Wszyscy musimy zdawać sobie
sprawę z tego, że woda nie jest
naszym środowiskiem naturalnym i
jest zagrożeniem niezależnie od naszych umiejętności pływackich.
Musimy zdać sobie sprawę, że nie
może zmylić naszej czujności nawet
mały, nadmuchiwany basenik z niewielką ilością wody, a także każdy
inny zbiornik, np. oczko wodne, basen przeciwpożarowy, źle zabezpieczone szambo, rów melioracyjny czy
studnia.
Wędrując po lasach, łąkach.
Najbardziej dokuczliwymi owadami
dla urlopowiczów są komary. Ukąszenia krajowych komarów nie wiążą się z ryzykiem zakażenia groźnymi chorobami (w odróżnieniu od
komarów w Afryce, Azji czy Ameryce) to jednak utrudnia wielu osobom
odpoczynek na łonie natury, szczególnie w rejonach zbiorników wodnych. W miesiącach letnich dużą
aktywnością wykazują się i inne
owady takie jak, pszczoły, osy czy
szerszenie. Dla zdrowia szczególną
ostrożność powinny zachować osoby, u których stwierdzono wcześniej
uczulenie na jad owadów oraz rodzice małych dzieci.
Wędrując po lasach, łąkach a czasem nawet po miejskich parkach
łatwo o kleszcza, którego ukąszenie może skutkować kleszczowym
zapaleniem opon mózgowych (KZM)
lub boreliozą. Są to niebezpieczne
choroby zakaźne. Największy odsetek kleszczy, przenoszących te
choroby, występuje na wschodzie
Polski.
W celu uniknięcia ukąszenia przez
kleszcze można zastosować odpowiednie środki odstraszające a także odpowiednio się ubrać, zakrywając gołą skórę oraz głowę.
Bezpieczeństwo pożarowe
Poza miejscem wyznaczonym do
tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu nie rozniecaj ognia i nie
rozpalaj ogniska. Szczegółowe informacje o miejscach wyznaczonych
do palenia ognisk można uzyskać w
Nadleśnictwach. Poza takimi wyznaczonymi miejscami przy używaniu
otwartego ognia i rozpalaniu ogni-
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Leszek
Bochniak
Leszek
Parandyk

ska musimy zachować odległość
minimum 100 metrów od lasu.
Ognisko i grill mogą być rozpalane
przez osoby dorosłe (bądź w obecności osób dorosłych). Zachowaj
bezpieczną odległość od materiałów palnych i sąsiednich obiektów.
Do spalania wskazane jest stosowanie drzewa nieuwalniającego iskier
podczas spalania (drzewa liściaste).
Nie rozniecaj dużych ognisk, uniemożliwiających ich szybkie w razie
potrzeby ugaszenie. Zawsze w pogotowiu miej przygotowane narzędzia i sprzęt umożliwiający ugaszenie ognia (łopata, piasek, wiadro z
wodą, gaśnica). Po skończonym ognisku należy żar ogniska zalać wodą,
sprawdzić czy nie ma zarzewi ognia
i zasypać pozostałości ogniska piaskiem. Niewskazane jest rozpalanie
ogniska przy silnym wietrze.
Spalanie śmieci w ogniskach powoduje powstawanie toksycznych substancji, które zatruwają powietrze,
glebę i wodę. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie
odpadów z tworzyw sztucznych np.
butelek typu PET, worków foliowych
a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego
drewna, mebli.
Rower, wrotki …
Dzieci podczas zabawy poza domem
zapominają o zachowaniu podstawowych
zasad
bezpieczeństwa.
Podczas wakacji rośnie liczba tragicznych wypadków. Uświadamiając
dzieci o grożącym niebezpieczeństwie częściowo działamy w celu
ich uniknięcia. Zabezpieczajmy dzieci
w elementy odblaskowe widoczne z
dużej odległości przez kierowcę, co
pozwoli na zmniejszenie prędkości
i odpowiednie wyminięcie pieszego. Na drogach obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, jednak
dzieci nie potrafią w pełni ocenić
sytuacji. Ich zachowanie jest często
spontaniczne. Bawiąc się w pobliżu ulicy (grając w piłkę, jeżdżąc na
wrotkach, hulajnogach czy rolkach)
zapominają o wszystkim. Zadbajmy o to, aby nasze dzieci bawiły
się w miejscach bezpiecznych. Jezdnia to nie jest plac zabaw. Należy
korzystać ze ścieżek rowerowych.
Zakładać kask rowerowy na głowę.
Przechodząc przez jezdnię korzystać z przejść dla pieszych. Najlepszym przykładem dla dzieci jest nasze (rodziców, nauczycieli) właściwe
zachowanie się na drogach. Dzieci
chętnie naśladują dorosłych.
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Absolutorium dla Burmistrza Zbąszynka
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ
kolegialny organowi wykonawczemu.
Na szczeblu gminy absolutorium Burmistrzowi udziela Rada Miejska. Jest
to zarówno przywilej, ale i obowiązek, a przede wszystkim jedno
z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Miejskiej.
Roczne sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie w terminie do 31 marca następnego roku.
Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na
jego temat.
W pierwszej kolejności sprawozdanie
przedłożone Radzie Miejskiej rozpatrywane jest przez Komisję Rewizyjną, która zgodnie z art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym opiniuje
wykonanie budżetu oraz występuje
z wnioskiem do Rady Miejskiej w
sprawie udzielenia lub nieudzielania
absolutorium Burmistrzowi. Wniosek
Komisji Rewizyjnej podlega dodatkowo zaopiniowaniu przez Regionalną
Izbę Obrachunkową.
Następnie sprawozdanie z wykonania
budżetu za dany rok rozpatrują pozostałe Komisje Stałe Rady Miejskiej,
a tym samym cała Rada na sesji absolutoryjnej, która powinna odbyć się
w terminie do 30 czerwca.
Podczas sesji absolutoryjnej Rada

Miejska zapoznaje się z wnioskiem sowego wraz ze sprawozdaniem z
Komisji Rewizyjnej oraz opinią Re- wykonania budżetu za 2012 rok jak
gionalnej Izby Obrachunkowej o tym również Uchwałę Nr XXXI/43/2013
wniosku. Uchwałę w sprawie abso- w sprawie absolutorium.
lutorium Rada podejmuje bezwzględ- Rada Miejska udzielając absolutorium
ną większością głosów ustawowego Burmistrzowi Zbąszynka zaakcepskładu Rady.
W
przypadku
Rady Miejskiej
w
Zbąszynku
większość
ta
wynosi 8 głosów.
W sytuacji, kiedy Rada Miejska nie udzieli
absolutorium
B u r m i st r z o w i
z a st o s o wa n i e
mają
przepisy
art. 28a ustawy o samorządzie
gminnym
mówiące o konieczności podjęcia inicjatywy
Burmistrz Zbaszynka odbiera gratulacje od Przewodniczącego Rady Miejskiej
przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie towała sprawozdanie z wykonania
odwołania Burmistrza.
budżetu zarówno pod kątem poW przypadku Rady Miejskiej w Zbą- prawności rachunkowej, rzetelności
szynku kluczowe decyzje w ww. jak i kompletności przedstawionych
kwestii zapadły podczas XXXI se- danych, a co najważniejsze wyraziła
sji w dniu 27 czerwca 2013 r. Wte- pozytywną ocenę z finansowego wydy to radni podjęli Uchwałę Nr XXXI konania budżetu Gminy Zbąszynek
/42/2013 w sprawie rozpatrzenia i za 2012 rok.
zatwierdzenia sprawozdania finanJan
Makarewicz

Przyznano tytuły
Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek
Na sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku
w dniu 27 czerwca br. radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Zbąszynek” małżeństwu
Dineke i
Aalderik Venhuizen, którzy są mieszkańcami Bedum – Holandia.
Od 1992 roku Państwo Venhuizen
aktywnie biorą udział w różnego
rodzaju inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerskiej współpracy Gmin Zbąszynek
i Bedum. Początkowo każde z nich
na różnych płaszczyznach realizowało swoją społeczną aktywność.
Aalderik Venhuizen jako strażak w
Bedum aktywnie wspierał wszystkie
poczynania dot. pozyskania sprzętu
strażackiego. W 2009 roku Aaldrik

zainicjował przejazd kolarzy amatorów z Bedum w Holandii do Zbąszynka w Polsce. Siedmiu śmiałków
znalazło sponsorów i przejechało
na rowerach ponad 900 km. Kolarze dzięki temu zdobyli środki finansowe na przebudowę domu ciężko
chorego chłopca. Chłopiec otrzymał
także specjalne łóżko, darowane
przez jednego z mieszkańców gminy Bedum.
Dineke Venhuizen od samego początku aktywnie uczestniczyła w
pracach grupy roboczej, była inicjatorką wielu przedsięwzięć, które
skutecznie realizowaliśmy na terenie naszej gminy. Jednak największą aktywnością wykazywała się na
płaszczyźnie pomocy rodzinom ubo-
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gim i dzieciom cierpiącym materialny
niedostatek. Bardzo aktywnie zaangażowała się również w finansową
pomoc dla dzieci niepełnosprawnych
z terenu Gminy Zbąszynek.
Po przejściu na emeryturę Dineke,
rozpoczął się kolejny etap aktywności, tym razem wspólnie z mężem
Państwo Venhuizen zaangażowali
się w pomoc materialną głównie dla
dzieci.
Dineke i Aalderik Venhuizen bardzo
aktywnie i skutecznie promowali dobre imię Gminy Zbąszynek poza granicami kraju. Pomogli wielu mieszkańcom Gminy Zbąszynek.
Uroczyste wręczenie zaszczytnego
wyróżnienia odbędzie się w miesiącu wrześniu br.
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Złote Gody
Rok 1963 był rocznikiem
obfitującym w zawieraniu małżeństw. Tak licznej grupy Jubilatów
nie było w naszej gminie od lat.
Jubileusz „Złotych Godów” obchodziło w tym roku 29 par małżeńskich. Rocznica ślubu to dla wielu
z nas wzruszająca uroczystość.
Ożywają wspomnienia, wracamy
do zakurzonych fotografii i w myślach przenosimy się do dnia, w
którym otoczeni byliśmy szczególnym blaskiem. Tak też było 19
czerwca 2013 r. w sali Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury. Na spotkanie jubileuszowe przybyło 25 par,
które 50 lat temu wypowiedziało
przysięgę małżeńską. Jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodzili: Janina i Eugeniusz Bocherkowie (Zbąszynek), Janina i
Tadeusz Bock (Kręcko), Czesława
i Edward Bokowie (Zbąszynek),
Irena i Aleksy Budychowie (Zbąszynek), Maria i Marian Cepińscy
(Rogoziniec), Maria i Bogdan Czeszejko-Sochaccy (Dąbrówka Wielkopolska), Marianna i Zygmunt
Czwojdrakowie (Zbąszynek), Aniela
i Stanisław Dudzicowie (Dąbrówka
Wielkopolska), Janina i Jan Gar-

czarkowie (Zbąszynek), Leokadia
i Zbigniew Górawscy (Rogoziniec),
Alicja i Piotr Grina (Zbąszynek), Janina i Stanisław Hamrol (Zbąszynek), Janina i Adam Jaworscy (Zbąszynek), Antonina i Wiaczesław
Kardaszowie (Kosieczyn), Matylda
i Sławomir Krzyżanowscy (Rogoziniec), Janina i Bernard Kusiorowie (Zbąszynek), Aurelia i Roman
Lemańscy (Zbąszynek), Halina i
Jan Mikułko (Zbąszynek), Regina i
Mario Niemcowie (Dąbrówka Wielkopolska), Kazimiera i Zygmunt
Osses (Zbąszynek), Monika i Jerzy
Paradowscy (Zbąszynek), Urszula
i Franciszek Prussakowie (Kosieczyn),Agnieszka i Zdzisław Szajowie (Zbąszynek), Zofia i Stanisław
Szukalscy (Zbąszynek), Aleksandra
i Marian Waśkowiakowie (Zbąszynek), Czesława i Tadeusz Wieczorkowie (Zbąszynek), Jadwiga i Stanisław Wilczakowie (Zbąszynek),
Danuta i Marian Zienkowiczowie
(Zbąszynek), Danuta i Stanisław
Żabińscy
(Zbąszynek).
Uroczystego odznaczenia medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
przyznanymi przez Prezydenta
RP dokonał Burmistrz Zbąszynka

Wiesław Czyczerski. Oprócz medali przybyłym Jubilatom wręczono
z rąk Kierownika USC i Przewodniczącego Rady Miejskiej kwiaty, pamiątkowe zdjęcia oraz listy
gratulacyjne.
Słowa powitania
„…nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać…”, wypowiedziane na początku spotkania przez
Kierownika USC w pełni potwierdzają, że kto wytrwał pół wieku
w małżeństwie i nie uległ pokusie
łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Mimo wielu złożonych
zdarzeń losowych doczekaliście
Państwo tak pięknego Jubileuszu.
Ze względu na stan zdrowia i inne
okoliczności zabrakło w tym zacnym gronie kilku par. Wszystkim
Jubilatom życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Niech
Wasze życie będzie przykładem
dla młodszych pokoleń, że mimo
upływu czasu, ciągłych zmian w
otaczającym nas świecie, rodzina
jest najważniejszą przystanią, do
której zawsze powinniśmy powracać.

Pamiątkowe zdjęcie przed Domem Kultury
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Mienie komunalne gminy
W
okresie od stycznia
2013r. do czerwca 2013r.
z zasobu mienia komunalnego sprzedano łącznie 6
nieruchomości:
1. na rzecz osoby fizycznej (dotychczasowego najemcy) sprzedano
lokal mieszkalny o pow. użytkowej 93,84 m2
wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi
2. na rzecz dotychczasowego najemcy sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym
położoną w obrębie wsi Rogoziniec;
3. w obrębie miasta Zbąszynek przy
ulicy PCK na rzecz dotychczasowego najemcy Spółki z o.o. „Hartownia TS Zbąszynek” sprzedano budynek administracyjno- produkcyjny
wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki gruntu;
4. w obrębie miasta Zbąszynek przy
ul. PCK na rzecz dotychczasowego
najemcy Spółki z o.o. RIVA sprzedano budynek hali produkcyjnej
wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki gruntu;
5. na rzecz osoby fizycznej sprzedano działkę budowlaną o pow.
900m2 przewidzianą pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
6. sprzedano 100m2 z mienia gminy
na poszerzenie własności osoby
fizycznej w terenach istniejącej i
projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Oprócz dokonanych sprzedaży nieruchomości w
obrębie miasta Zbąszynek gmina
w drodze przetargu wydzierżawiła powierzchnię 4 hektarów, na
okres 20 lat, z przeznaczeniem

pod budowę
elektrowni
słonecznej z ogniw fotowoltaicznych.
Ponadto w okresie od stycznia
2013r. do czerwca 2013r. gmina
nabyła nieodpłatnie do zasobu
mienia gminy 14 nieruchomości w
Chlastawie o łącznej powierzchni
21,0147 ha z przeznaczeniem pod
realizację celu publicznego gminy
jakim jest budowa „Obwodnicy Północnej”. Poza tym pod realizację
zadań gmina nabyła do zasobu
mienia nieruchomość stanowiącą
las o pow. 3,53 ha.
Dodatkowo informuję również, że
Gmina Zbąszynek ma stworzone
dobre warunki dla rozwoju inwestycji oraz zabezpieczone
tereny pod realizację budownictwa
mieszkaniowego
jednorodzinnego, usługowo-handlowego, przemysłowego
i garażowego. Podstawą nabycia nieruchomości od
gminy jest uczestnictwo w zorganizowanych przetargach. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
stanowi wyjątek ściśle określony
w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Planującym zakupić
teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oferujemy do
nabycia w drodze
organizowanych przetargów nieruchomości
niezabudowane
znajdujące się
w Zbąszynku przy ul. Kościelnej,
Jana Pawła II i Zaułku Kościelnym. Aktualnie ogłoszono przetarg na zbycie działki budowlanej położonej w Zbąszynku przy
ul. Jana Pawła II – cena wywo-

Halina
Kaczmarek

ławcza 33 200 zł + należny 23%
podatek VAT - szczegółowa informacja dotycząca ogłoszonego
przetargu znajduje się na stronie
internetowej www.bip.zbaszynek.pl.
W każdym przypadku zbycia nieruchomości gminnej
aktualną
wartość rynkową nieruchomości
określa rzeczoznawca majątkowy w przygotowanym operacie
szacunkowym.
Ustalenie ceny
przez rzeczoznawcę jest zgodne
z wymogami przewidzianymi w
przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustalona
przez rzeczoznawcę majątkowego
wartość rynkowa nieruchomości
jest aktualna przez okres jednego
roku licząc od daty sporządzenia
operatu.
Zapraszamy chętnych
do zainteresowania się terenami budowlanymi i ewentualnym
podjęciem decyzji o zamiarze nabycia terenu pod realizację swoich
zamierzeń. Dodatkowo informuję, że szczegółowych informacji
na temat terenów budowlanych,
które mogą być przeznaczone do
zbycia w drodze przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i
Geodezji oraz Referat Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu. Ponadto informacje o ogłaszanych
przetargach podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.zbaszynek.pl
oraz umieszczane są na tablicach
ogłoszeń i w prasie lokalnej.

Wiesław Czyczerski – I Lubuszaninem
Roku 2012 w powiecie świebodzińskim!
Informujemy, że w kategorii Lubuszanin Roku 2012 „Gazety Lubuskiej” w powiecie świebodzińskim
Pan Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka otrzymał zaszczytne 1 miejsce!
Wręczenie pamiątkowego dyplomu odbyło się w dniu 8 kwietnia
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Organizatorem
Plebiscytu
były

Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w
Zielonej Górze - wydawca „Gazety
Lubuskiej” i portalu www.gazetalubuska.pl. Plebiscyt trwał od 10
stycznia do 28 lutego 2013 roku i
miał na celu wyłonienie w I etapie - Lubuszanina Roku 2012 z powiatów województwa lubuskiego,
Lubuszanina Roku 2012 Gorzowa
Wlkp. i Zielonej Góry oraz wybranie
www.zbaszynek.pl

Magdalena
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w finale Lubuszanina Roku 2012 w
całym regionie. Kandydatów do
tytułu Lubuszanin Roku 2012 zgłaszali dziennikarze i czytelnicy Gazety Lubuskiej. Głosowanie odbywało się poprzez wysłanie sms-a
na wybranego kandydata.
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Spotkanie Burmistrza
z mieszkańcami Gminy
W dniu 9 kwietnia, w Zbąszyneckim Domu Kultury odbyło się
spotkanie Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Mazura z mieszkańcami
Gminy. Frekwencja dopisała; w
spotkaniu udział wzięło blisko
30 osób.
Burmistrz Zbąszynka rozpoczął
od przedstawienia informacji w
temacie gospodarki odpadami
i związanego z nią obowiązku
wypełnienia stosownej deklaracji, w której właściciele bądź najemcy oświadczą, czy zamierzają sortować odpady jak również
określą ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przypomnijmy, że deklarację, o której mówił Burmistrz Zbąszynka
należało złożyć w terminie do
końca maja br. w Samorządowym
Zakładzie Usług Komunalnych w
Zbąszynku.
Następnie Burmistrz omówił zrealizowane inwestycje oraz przedstawił plany i zamierzenia na rok
bieżący. Przewodniczący Rady Jan
Mazur poinformował jakimi tema-

W dalszej części spotkania głos zabrali mieszkańcy
Gminy, którzy zainteresowani byli
głównie szczegółowymi regulacjami dotyczącymi gospodarki śmieciowej, w tym m.in. częstotliwością
wywozów, ilością udostępnionych
kubłów na śmieci, zasadami sor-

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur

tami, zgodnie z przyjętym planem
pracy, zajmowała się Rada Miejska
w miesiącach od stycznia do marca br.
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towania odpadów oraz wysokością opłat. Burmistrz przypomniał,
że w Zbąszyneckim Kwartalniku,
który ukazał się w grudniu ubiewww.zbaszynek.pl

Spotkanie w Domu Kultury

głego roku pojawiła się specjalna
ulotka informacyjna, która udziela
odpowiedzi na większość z pojawiających się problemów i niejasności w temacie nowej ustawy
śmieciowej. Ulotka jest jeszcze
dostępna w Biurze Informacji w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Inne pytania dotyczyły wprowadzonych zmian w organizacji ruchu
drogowego, w tym zakazu parkowania w godz. od 8.00 do 15.00
na ulicach Kilińskiego, Szerokiej i
odcinku Kościelnej oraz wprowadzenia ograniczenia prędkości do
40 km/h. Burmistrz wyjaśnił, iż powyższe zmiany były postulowane
przez mieszkańców Zbąszynka już
od dawna. Ponadto zwrócił uwagę, że na ulicy Bolesława Chrobrego postój pojazdów jest możliwy
tylko po jednej stronie, natomiast
ulica Lipowa stała się ulicą podporządkowaną w stosunku do ulicy
Kościelnej.
Poza tym Burmistrz udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zapytania mieszkańców w temacie
zmiany granic administracyjnych
miasta Zbąszynek oraz funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu,
w tym możliwości i zasad zgłaszania się chętnych osób.
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60+ to Dobry Czas
W dniu 10 kwietnia w Domu Kultury w Zbąszynku odbył się Wieczór
Artystyczny
Fundacji
Spieszmy
się, Zbąszyneckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury. Koncert nosił tytuł „60+ to Dobry Czas”.
Projekt
był
współfinansowany
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu aktywności osób starszych
2012/13.
W pierwszej części koncertu
uczczono minutą ciszy pamięć
tych, którzy 3 lata temu zginęli w
katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Po prezentacji artystycznej
Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, Przewodnicząca Rady Fundacji Małgorzata Czaczyk i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur wręczyli stypendia ufundowane przez Byłych Mieszkańców
Zbąszynka z Niemiec. Stypendia
otrzymali:
- Schola „Szachar” z Parafii Macierzyństwa NMP w Zbąszynku,
- Zespół Taneczny „Słoneczny
Blask” ze Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku,
- Daniel Kański z I Gimnazjum w
Zbąszynku,
- Paweł Gołek z I Gimnazjum w
Zbąszynku.
Jan Makarewicz pogratulował rodzicom i wychowawcom, a stypendystom życzył dalszych suk-

cesów.
Następnie podziękowano dzieciom, młodzieży i nauczycielom za
aktywny udział w kampanii „Za-

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur z okazji Światowego Dnia
Zdrowia złożył podziękowania i
życzenia dla wszystkich, którzy

Marian Dobak Człowiek Roku 2012 w kategorii kultura

chowaj Trzeźwy Umysł” i
„Postaw na Rodzinę”.
W finale koncertu wręczono tytuł Człowiek Roku 2012 w kategorii kultura Marianowi Dobakowi.
Wyróżnienia w kategorii: kultura
otrzymała Grupa Dąbrowszczanka, natomiast w kategorii zdrowie
wyróżnienia otrzymali; MC Zdrovita oraz Ewa Gardaszewska-Małecka Centrum Rehabilitacyjne. Fundatorami wyróżnień byli: Burmistrz
Zbąszynka i Rada Miejska w Zbąszynku. Na zakończenie wieczoru

działają w sektorze zdrowia.
Wydarzeniem Roku 2012 wybrano
powołanie
Zbąszyneckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podziękowano Burmistrzowi Zbąszynka, Kierownikowi OPS, Przewodniczącej Zarządu ZUTW i koordynatorowi. Organizatorzy dziękują
artystom za udział w koncercie,
publiczności za życzliwość, władzom samorządowym i wszystkim
innym osobom oraz instytucjom
za wsparcie koncertu.

Jubileusz działalności Firmy
Mieczysława Ciećwiery
W dniu 13 kwietnia br. Firma Mieczysława Ciećwiery z Dąbrówki
Wlkp. obchodziła Jubileusz 20 –
lecia swojej działalności (1993 –
2013). Firma Pana Ciećwiery działa
w branży mięsnej i specjalizuje się
w produkcji szaszłyków.
Część oficjalna uroczystości odbyła się w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
wraz z małżonką, Sołtys Dąbrówki
Wlkp. Piotr Kociołek z małżonką
oraz obecni i byli pracownicy Firmy, a także dostawcy i odbiorcy
produktów. Burmistrz Zbąszynka

w imieniu swoim oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej wręczył
właścicielom firmy pamiątkową
tabliczkę, wyrażając w ten sposób
p o d z i ę ko wa n i e
za
wspieranie
organizacji społecznych,
stowarzyszeń i instytucji. Podczas
uroczystości wyróżniono również
pracowników
z
ponad 10 letnim
stażem
pracy.
N i e s p o d z i a n ką
na stole były
www.zbaszynek.pl

Magdalena
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płonące pieczone indyki.
Kierownictwu oraz pracownikom
Firmy życzymy kolejnych Jubileuszy.

Obchody Jubileuszu 20-lecia
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Tak śpiewaliśmy dla Elżbiety Łukasik
W dniu 21 kwietnia w sali kinowej Zbąszyneckiego Domu Kultury
odbył się koncert pod nazwą: Znani
i lubiani w najpiękniejszych piosenkach o miłości.
Koncert podzielono na dwie części.
Pierwsza część rozpoczęła się od
zaprezentowania układów tanecznych w wykonaniu grupy „Iskierki”.
Jako pierwszy na scenie wystąpił
marynarz z Augustowa, w którego
rolę wcielił się Burmistrz Zbąszyn-

o „Pożyczonej dziewczynie” (Bayer
Full). Dyrektor SP w Dąbrówce Wlkp.
Ewa Kubicka okręcając w ręce parasolkę zaśpiewała o Warszawie, która „jest smutna bez Ciebie”( J.Lech).
Kierownik OPS Danuta Kłos porwała
wszystkich w świat magicznej liryki z
„Tańczącymi Eurydykami” (A.German).
Radny Łukasz Szymański oczarował publiczność „Dwoma prostymi
słowami”(De Mono). Następnie ks.
Zdzisław Przybysz – Dziekan Deka-

Podczas wręczania kwiatów były łzy wzryszenia

ka Wiesław Czyczerski. W
marynarskiej bluzce w paski, marynarskiej czapce oraz z chustą na
szyi śpiewał o tym jak tęskni za tą
jedyną tytułową „Beatą z Albatrosa”
(z repertuaru J.Laskowskiego), którą
w końcowej części piosenki sprytnie
zamienił na Małgosię. Następnie w
słomkowym kapeluszu, z bukietem
tulipanów w ręce pojawiła się Maria
Dobry – sołtys Kosieczyna, która jak
niegdyś Eleni, zaśpiewała o niebywałej mocy miłości, która „jak wino
uderza do głów”. Zaraz za nią na
scenie pojawił się elegancki Pan w
czarnym kapeluszu i białym rozwianym szalu; to Przewodniczący Rady
Jan Mazur, który śpiewał o sztuce
kochania i znaczeniu słowa „Kochać”
(P.Szczepanika). Po czym nastąpiło
wielkie rozczarowanie, ponieważ
pan młody nie stawił się przed ołtarzem. Zawiedziona panna młoda,
którą zagrała Dyrektor ZOK-u Malwina Kubicka ubrana w białą suknię
musiała zaśpiewać sama, czyli „Miał
być ślub” (M.Brodki). W dalszej kolejności z gitarą wystąpił Komendant
Związku Drużyn ZHP Zbigniew Buśko.
Nie będąc do końca przekonanym o
wytrzymałości ławeczki, na której
zasiadł ze swoją gitarą, zaśpiewał

natu Babimojskiego, w towarzystwie
swojej gitary zaśpiewał o Tej „Jednej jedynej” (A.Boguckiego). Pierwszą
część koncertu zakończył występ
grupy tanecznej Just Dance.
Drugą część imprezy rozpoczęła grupa taneczna New Style, której wyszukane figury taneczne wzbudzały
ogromny zachwyt i podziw. Po czym
na scenie pojawiła się sołtys Rogozińca Grażyna Znamirowska-Szwarc
z miłosnym zapytaniem „Zapytaj czy
Cię kocham ” (A.Wyszkoni). Następnie na scenie pojawili się nauczyciele ze SP w Zbąszynku w polskim
wykonaniu
„Somethings stupid”
( Robbie Williams
i Nicole Kidman).
W dalszej kolejności na scenie
pojawili się Michał
Łysiak – nauczyciel z I Gimnazjum z utworem
„Bo jesteś Ty”(K.
Krawczyka) oraz
ponownie Danuta
Kłos -„Człowieczy
los”
(A.German),
Wiesław Czyczer-

ski – „Całuję Twoją dłoń Madame”
(M.Fogg), Malwina Kubicka – „Tak
bardzo zakochani” (Shazza), Łukasz
Szymański – „Zawsze tam gdzie Ty”
(Lady Pank) oraz ks. Dziekan Zdzisław Przybysz prezentując autorską
piosenkę, którą stworzył na podstawie wiersza Adama Asnyka „Ta łza”.
Nauczycielki z ZST w Zbąszynku
przygotowały pokaz mody zaprojektowanej i wykonanej przez Jolantę
Kuleszę. Panie poruszały się po scenie niczym top modelki na wybiegu.
Swój pokaz uświetniły również gorącą salsą.
O profesjonalną oprawę koncertu
zadbał konferansjer, w którego rolę
wcielił się Piotr Szczepaniak. Organizatorem imprezy był Zbąszynecki
Ośrodek Kultury.
Na zakończenie przygotowano specjalną piosenkę finałową pt. „Ciepłe
chwile” (z repertuaru Max & Mario), w której odśpiewanie chętnie
włączyła się również publiczność.
Wszystkich wykonawców nagrodzono gromkimi brawami oraz owacjami
na stojąco.
I choć występy artystów wywoływały wśród widowni różnego rodzaju
emocje, poczynając od śmiechu po
wzruszenie, czasami nawet do łez,
to tak naprawdę temu niezwykłemu
koncertowi przyświecał szlachetny
cel jakim była charytatywna pomoc
dla Elżbiety Łukasik, mieszkanki naszej Gminy. Na zakończenie spotkania Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski wraz z Malwiną Kubicką oraz Marią Dobry wręczyli Pani
Elżbiecie bukiet białych róż wraz
z pokaźną kwotą na rehabilitację i
dalsze leczenie, zebraną w trakcie
trwania koncertu.
Pani Elżbiecie życzymy wszechogarniającej miłości oraz szybkiego powrotu do zdrowia!

Występ Ks. Kan. Zdzisława Przybysza
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Wizyta w partnerskim mieście Bedum
W dniach od 3 do 5 maja
br. w Gminie Bedum w Holandii Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynku Jan Mazur wzięli
udział w uroczystościach upamiętniających ofiary II Wojny Światowej.
Wizyta miała charakter roboczy,
przedstawiciele
delegacji
złożyli
kwiaty z okazji 68 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, następnie
Burmistrz Bedum Henk Bakker zaprosił na spotkanie grup roboczych,
w którym udział wzięli przedstawiciele delegacji z Urzędu w Peitz
(Niemcy) oraz Gminy Zbąszynek i
holenderskiej Gminy Bedum. Podczas spotkania omówiono zasady
współpracy oraz zacieśnianie wzajemnych kontaktów w 2013 roku.
Kontakty partnerskie z miastem Bedum zostały nawiązane w 1992 roku,
kiedy to Burmistrzowie obu miast
podpisali umowę partnerską.

Burmistrz Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Jan Mazur przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej
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GŁÓWNA BAZA NAPRAWY TABORU
W dniu 20 maja br. w siedzibie Kolei Wielkopolskich w Zbąszynku, odbyło się posiedzenie Komisji
Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Wśród zaproszonych gości byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak,
radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kolei Wielkopolskich Marian Duszyński; Dyrekcja
Kolei Wielkopolskich, którą reprezentowali: Włodzimierz Wilkanowicz - Prezes Zarządu, Krzysztof
Ryfa - Dyrektor Pionu FinansowoHandlowego oraz Dyrektorzy poszczególnych Wydziałów.
Spotkanie było okazją do zwiedzenia nowo wyremontowanej hali
(po byłej lokomotywowni), w której
obecnie znajduje się punkt serwisowania obsługujący pojazdy szynowe
Kolei Wielkopolskich. W przyszłości
ma on pełnić funkcję głównej bazy
napraw taboru Spółki Koleje Wiel-

kopolskie. W hali lokomotywowni
przez blisko 17 lat nie były prowadzone żadne naprawy i przeglądy

pojazdów szynowych, dlatego remont tego obiektu był konieczny.

Wyremontowana część byłej lokomotywowni

www.zbaszynek.pl
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Bałtyk - Karkonosze Tour
W dniu 23 maja, w Zbąszynku, odbył się V etap Wyścigu Kolarskie-

go „Bałtyk-Karkonosze Tour”. Rywalizacja kolarska rozpoczęła się

o godz. 16.00 przy Domu Kultury.
Zawodnicy mieli do pokonania trasę biegnącą przez miejscowości
z Gminy Zbąszynek oraz przez
Nowy Tomyśl, Zbąszyń, Trzciel,
Lutol Suchy, Chociszewo, Babimost oraz Podmokle Małe. W
trakcie trwania wyścigu, miłośnicy dwóch kółek mogli również
pościgać się w zorganizowanej
specjalnie dla nich Honorowej
Rundzie Rowerowej Mieszkańców.
Wyścig zakończył się wygraną
Grzegorza Stępniaka z Grupy
CCC Polsat Polkowice. Drugie
miejsce zajął Konrad Dąbkowski
z BDC MarcPol, natomiast trzeci
był Adam Wadecki z Las Vegas
Power Energy Drink.
Wśród uhonorowanych znalazł
się również Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, który został
wyróżniony złotą odznaką od
Polskiego Związku Kolarskiego
w podziękowaniu za trud włożony w organizację wyścigu.
Imprezę
uświetniły
występy
przedszkolaków oraz uczniów
szkół podstawowych.

Bałtyk - Karkonosze Tour w Zbąszynku

sPOTKANIA PO LATACH
„Spotkania po latach” odbywają
się już od blisko 14 lat. Każdego
roku do Zbąszynka przyjeżdża z
Niemiec grupa byłych mieszkańców naszego miasta.
W tym roku Gmina gościła 15 osób,
którzy od 27 do 30 czerwca przebywali w Zbąszynku. W trakcie
wizyty, goście złożyli kwiaty na
grobie architekta i budowniczego
Zbąszynka Friedricha Veila oraz
byłego Burmistrza Jana Mazurka,
spotkali się w Urzędzie Miejskim
z Burmistrzem Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim oraz zwiedzili
fabrykę mebli Swedwood mieszczącą się w Chlastawie.
Wizyta zakończyła się w niedzielę,
kiedy to goście pełni wrażeń i niezapomnianych chwil przeżytych w
Zbąszynku powrócili do Niemiec.
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Tego typu spotkania są dowodem
na to, że historia przedwojenna
oraz dzisiejsze wydarzenia nie
dzielą mieszkańców obu krajów,

Magdalena
Tomaszewska

wręcz przeciwnie, stają się źródłem budowania nowej przyszłości.

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty byłych mieszkańców

www.zbaszynek.pl
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XXI Dąbrowieckie Spotkania
Folklorystyczne
W dniu 8 czerwca br. już po raz XXI w
Dąbrówce Wlkp. miłośnicy folkloru biesiadowali
podczas
Dąbrowieckich
Spotkań
Folklorystycznych pn. „U progu lata”.
Tegoroczne świętowanie
połączone zostało z obchodami Jubileuszu 90lecia działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i
Tańca im. Tomka Spychały.
Zespół powstał w 1923
roku. W swoim repertuarze prezentuje miejscowe dąbrowieckie przyśpiewki, melodie i tańce.
Przez szereg lat swojego istnienia Zespół brał
udział w licznych imprezach o charakterze regionalnym,
ogólnopolskim
oraz międzynarodowym
promując
nasz
region
m.in. w Niemczech, Francji, Holandii i Włoszech. Za artystyczne
dokonania i pielęgnowanie rodzimego folkloru otrzymał wiele odznaczeń, dyplomów i nagród.
Tradycyjnie już, spotkanie „U progu lata” rozpoczęło się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na
grobie śp. Tomasza Spychały, wieloletniego kierownika Zespołu.
Część oficjalna odbyła się na scenie amfiteatru w parku za pałacem. Wśród zaproszonych gości byli m.in.
reprezentująca
Wojewodę Lubuskiego Maria Brygida Grzybowicz,
Starosta
Świebodziński Zbigniew Szumski,
Przewodniczący
Rady
Powiatu Alojzy Jokiel,
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący
Rady
Miejskiej Jan Mazur, Dyrektor Regionu Kozła
Szczepan Sobczak, sołtys wsi Dąbrówka Wlkp.
Piotr Kociołek, Prezes
Stowarzyszenia Miłośników Kultury Dąbrowieckiej Agnieszka Budych,
brat śp. Tomasza Spychały - Piotr Spychała

Magdalena
Tomaszewska

Jubilaci na scenie

oraz członkowie zaprzyjaźnionego Zespołu Porta - Westfalica. Imprezę prowadził Jerzy
Skrzypczak.
Dostojny Jubilat wieczoru, którym
był Regionalny Zespół Pieśni i
Tańca im. T. Spychały, zaprezentował się występami swoich grup:
dziecięcej oraz dorosłych, zespołu śpiewaczego Dąbrowszczanka
oraz Kapeli Koźlarskiej.
W dalszej części na scenie poja-

wił się Zespół Pieśni i Tańca Łany,
działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ponadto
publiczność rozbawiły swoimi pogadankami Dąbrowieckie Klakoty.
Imprezę uświetnił zorganizowany
na tę okoliczność pokaz sztucznych ogni, a do godzin porannych
bawiono się na zabawie tanecznej, której przygrywał zespół Trio
z Dąbrówki Wlkp.

Tradycja przechodzi z ojca na syna

www.zbaszynek.pl
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inwestycje

Hubert
Cichy

sPORT I REKREACJA W CHLASTAWIE
Z końcem maja br. zakończono w Chlastawie budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego.
Obiekt będzie pełnił funkcję sportowo – rekreacyjną. Został wyposażony w boisko do siatkówki i badmintona, plac zabaw dla
dzieci, stoły do gier planszowych
i ławki. Teren został ogrodzony i
oświetlony. Wybudowano dwupoziomowy pomost i wyczyszczono
staw. Wykonawcą robót był Zakład
Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD,
Ryszard Tarnowski z Sulechowa.
Inwestycja była realizowana przy
udziale dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Całkowity koszt
budowy to ok. 407 tys. zł. Dzięki
wybudowaniu placu, obiekt stanie
się również miejscem organizacji imprez kulturalnych, takich jak
festyny, koncerty. Wpłynie to na
poprawę dostępności mieszkańców do miejsc wypoczynku oraz
na wzrost integracji społeczności
lokalnej mieszkańców Chlastawy.
Plac zabaw w kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Chlastawie

Świetlica w SP w Zbąszynku
W szkole podstawowej w
Zbąszynku w miejscu po dawnym
składzie opału zakończono prace adaptacyjne nad utworzeniem
szkolnej świetlicy dla dzieci. Zakres prac obejmował
wszystkie prace ogólnobudowlane. Po zdemontowaniu nieczynnych urządzeń i
robotach wyburzeniowych,
wykonano nowe posadzki,
tynki, zamontowano okna i
drzwi. Wykonano nowe instalacje elektryczne, wodno kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Powstał
nowy układ pomieszczeń.
Są tam trzy toalety (dwie
dla dzieci i jedna dla personelu), wejście z przedsionkiem i sala świetlicy
o powierzchni ok. 60 m2.
Obiekt został ocieplony,
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ma nową elewację. Świetlica jest
miejscem, z którego będą korzystać uczniowie rozpoczynający naukę w szkole jak i do niej

Hubert
Cichy

uczęszczający. Będą się tam mogli
bawić, odrabiać lekcje, wyjść na
spacer. Wszystko to pod opieką
osób odpowiedzialnych.

Odnowiona elewacja obiektu

www.zbaszynek.pl
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Boks garażowy przy remizie OSP
w Zbąszynku
W Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej, pomiędzy budynkiem remizy OSP, a budynkiem gimnazjum
(dawne warsztaty szkolne) trwa
budowa garażu dla samochodu
strażackiego. W ramach budowy
wykonano już stan surowy obiektu. Zamontowano też segmentową bramę garażową, wykonano
tynki, instalację elektryczną i c.o.
Wjazd do garażu będzie od strony
ulicy Bydgoskiej. Plac przed remizą zostanie przebudowany celem
odprowadzenia wód opadowych i
wykonania wjazdu. Od strony południowej teren placu gimnazjalnego zostanie oddzielony ogrodzeniem wykonanym z przęseł
metalowych na kamiennym cokole. Zakończenie robót i oddanie
obiektu do użytku jest planowane
w sierpniu br.

Plac budowy przy remizie OSP

przebudowa ulic
Przy ulicy Kościelnej trwają
prace drogowe prowadzone w ramach projektu dofinansowywanego z NPPDL ( tzw. „SCHETYNÓWKI”).
Przedmiotem projektu jest przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy,

B. Chrobrego, Kościelna, Akacjowa,
Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku. Wartość inwestycji po przetargu to 1200 tys. zł. Udział środków
otrzymanych z budżetu państwa
wyniesie 50% wartości inwestycji.

ul. Kościelna

www.zbaszynek.pl

Wykonawcą robót jest konsorcjum
firm PPHU „PACHOLAK” z Międzyrzecza i PRD „DROGBUD” ze Świebodzina. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.09.2013r.

Skrzyżowanie ulic Kościelna i Prymasa Wyszyńskiego
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Hubert
Cichy

inwestycje

ŚCIEŻKA ROWEROWA
Na ukończeniu są prace przy budowie ścieżki rowerowej od wsi Chlastawa
w kierunku Zbąszynia, do
granicy gminy. Budowana
ścieżka jest dwukierunkowa o szer. 2 m i długości 1,4
km. Nawierzchnia z kostki
brukowej typu 2 T. Ścieżka
łączy się z odcinkiem wykonanym wcześniej przez
Gminę Zbąszyń. Tuż przy
niej w terenie leśnym powstaje wygrodzone miejsce
z ławkami i stołami. Wykonawcą jest firma Usługi
Transportowe Łukasz Tyliszczak z Międzyrzecza.
Wartość inwestycji wyniesie ok. 246 tyś. zł. Termin
zakończenia inwestycji 12
lipca br.

Nowa ścieżka rowerowa

Targowisko Miejskie
Dokończenie ze str. 1

W uroczystym otwarciu targowiska
udział wzięli m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Józef Giemza,
Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego Agnieszka Siarkiewicz, ks. Dziekan Zdzisław Przybysz, ks. Kanonik Jerzy Kordiak,
Starosta Świebodziński Zbigniew
Szumski, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, Wykonawca Piotr Całus oraz Projektant Bogdan Radny.
W ramach projektu powstało nowoczesne targowisko:
• o nawierzchni z kostki brukowej;
• oświetlone i ogrodzone,
• przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;
• wyposażone w:
- odpływ wody deszczowej,
- zadaszone stoiska,
- miejsca parkingowe,
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- urządzenia sanitarno-higieniczne;
• podzielone na sekcje, w których
będą sprzedawane danego rodzaju
towary;

• zorganizowane tak, aby umożliwić
dostęp rolników do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska.

Targowisko miejskie już otwarte

www.zbaszynek.pl
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OŚWIATA

Barbara
Stasik

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystościom zakończenia roku szkolnego w szkołach
Gminy Zbąszynek towarzyszyły
apele, krótkie występy artystyczne oraz wręczanie nagród. Jest
to czas na wielkie podziękowania dla wszystkich nauczycieli,
pracowników szkoły, rodziców, a
przede wszystkim dla Was Drodzy
Uczniowie za kolejny rok ciężkiej,
wytrwałej pracy. Waszym zaangażowaniem i postawą wskazywaliście na sens podejmowanych
działań, a otrzymane świadectwa
i nagrody są tego dowodem.
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, jak corocznie
ufundował finansowe stypendia
dla najlepszych absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę.
W tym roku stypendia otrzymali:
Monika Olczyk – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku, Natalia Sobieszczańska
absolwentka Technikum w Zbąszynku, Jagoda Kubicka – absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zbąszynku i Dominika
Ratajczak najlepsza absolwentka
I Gimnazjum w Zbąszynku oraz
stypendium sportowe otrzymała
Angelika Dziurla.
Przyznano również nagrody i wyróżnienia Burmistrza. Nagrodzeni
zostali uczniowie, którzy posiadali conajmniej bardzo dobre zachowanie oraz zapisali na swoim koncie wysokie osiągnięcia w
zakresie konkursów przedmiotowych, jak również osiągnięcia

Momet podpisania umowy o współpracy

sportowe. To uczniowie, którzy
godnie reprezentowali naszą gminę. W I Gimnazjum w Zbąszynku
Monika Starystach, Sandra Dudzic,
Paulina Małycha i Dominik Marciniec, W SP w Zbąszynku Kacper
Lichtarowicz, Jakub Tobys, Daniel
Jaworski, Jakub Mikołajczyk, Łukasz Jańczak, Oskar Mencel, Milena Ratajczak, Barbara Jundził,
Zuzanna Trypucka, w SP w Dąbrówce Wlkp. Mikołaj Bruda, a w
SP w Kosieczynie Wiktoria Mrawczak i Klaudia Pluskota.Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego
w Zespole Szkół Technicznych w
dniu 28 czerwca 2013 roku została
podpisana w obecności Burmistrza
Zbąszynka – organu prowadzącego umowa o podjęciu współpracy

pomiędzy 17.Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną im gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego w
Międzyrzeczu, a Zespołem Szkół
Technicznych im. Jana Pawła II w
Zbąszynku. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele Jednostki
Wojskowej, zastępca dowódcy 17
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowej pułkownik Zenon Brzuszko
oraz kapitan Szymon Mielcarek.
Partnerzy umowy zobowiązali się
do współpracy w zakresie wychowania patriotycznego i edukacji
proobronnych młodzieży szkolnej
ze szczególnym uwzględnieniem
kontaktów dla realizacji programu
nauczania dla przedmiotu edukacja wojskowa.
Na uroczystości w Szkole Podstawowej w Zbąszynku Burmistrz
Wiesław Czyczerski wręczył akt
powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły na kolejny okres Pani Małgorzacie Czaczyk, życząc dalszej
owocnej pracy.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzył
aby nadchodzący czas wakacji
wykorzystali jak najmądrzej, a
szczególnie pamiętając o bezpieczeństwie. Życząc pięknej pogody,
wspaniałych przygód i szczęśliwego powrotu do szkoły.
Życzymy udanych, pełnych
pozytywnych wrażeń wakacji oraz
szczęśliwego powrotu za dwa
miesiące do szkolnych obowiązków.

W ZST nagrodzono wielu uczniów

www.zbaszynek.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Małgorzata
Czaczyk

Wieści z podstawówki
Za nami wiele ważnych wydarzeń
z życia naszej szkoły.
Najważniejsze przekazujemy poniżej:
Dnia 4 kwietnia o godzinie 9.00
odbył się sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian bada takie umiejętności uczniów, jak: czytanie,
pisanie, korzystanie z informacji,
rozumienie przeczytanych treści i
wykorzystywanie zdobytej wiedzy
w praktyce. Maksymalna liczba
punktów, którą uczeń może na egzaminie osiągnąć to 40 punktów.
Nasi uczniowie w tym roku uzyskali
wynik 24,33. Jest to wynik wyższy
od średniej gminy (23,35), powiatu
(23,28), województwa (23,98), okręgu (23,37) oraz kraju (24,03).
12 kwietnia w Domu Kultury w
Świebodzinie
odbyły się eliminacje powiatowe
Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego. Naszą
szkołę znakomicie reprezentowały: Patrycja Smogur z kl. IIa, Karolina Olender z kl. Va oraz Milena
Ratajczak z kl.VI a. Miło nam poinformować, że jedną z trzech nominacji do finału wojewódzkiego
otrzymała Milena Ratajczak. Jury
wyróżniło także Karolinę Olender.
Dnia 22 kwietnia rozpoczęły się
w naszej szkole Dni Zdrowia i Ekologii. Uczniowie klas I-III spotkali
się z wolontariuszką J.Sienkiewicz, która opiekuje się zwierzętami w „Przytulisku dla zwierząt”
w Zbąszynku. Po ciekawej pogadance uczniowie przekazali zebraną karmę dla zwierząt. Podczas
przerw można było nabyć zdrowe
przekąski i soki na kiermaszu, który zorganizowali uczniowie z klasy
VB. Dzień zakończył się pokazem
i prezentacją pupili ( psów, kotów,
królików, chomików, rybek itd.).
Ogród szkolny zamienił się w małe
ZOO. Hasło pokazu „Opiekując się
zwierzętami, ich serce i wierność
zyskamy!”
Dnia 24 kwietnia uczniowie klas
I-VI spotkali się ze strażnikiem
miejskim L. Bochniakiem, który
przeprowadził prezentację dotyczącą nowelizacji ustawy śmieciowej. Uczniowie klasy VA zaprezentowali inscenizację pt.”Wizyta
chorej Ziemi u lekarza”. Natomiast
uczniowie klas I-III wzięli udział w
Zgadywankach ekologiczno - zdro-
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wotnych. I miejsce zdobyła klasa IA, II miejsce IIB, III miejsce IIA.
Podczas długiej przerwy wszyscy
uczniowie mieli okazję poćwiczyć
i potańczyć przy muzyce w ogrodzie szkolnym.
Dnia 26 kwietnia odbyło się podsumowanie Dni zdrowia i ekologii. Klasa IIIB przygotowała inscenizację pt. „Żeby zdrowym być,
trzeba zdrowo żyć”, której celem
było przekazanie wiedzy na temat skutków złego odżywiania.
Tłem przedstawienia była Piramida Zdrowia, której piętra przygotowali wszyscy uczniowie klas I-III.
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny - Dbam o piękno mojego domu,
mojej ziemi oraz konkurs poetycki „Wiem, że mogę”. Każda klasa
w prezencie otrzymała drobne
upominki oraz puzzle - Jak żyć
zdrowo. Na zakończenie wszyscy
spotkali się przy wspólnym stole
degustując przekąski przygotowane w postaci „Smacznych obrazów”. Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w szkolnym etapie Gminnej
Olimpiady zdrowia.
8 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie partnerskie z nauczycielami szkoły niemieckiej ze
Schwarze Pumpe. Goście po raz
kolejny przybyli na nasze zaproszenie, pokazując wolę zacieśniania międzyszkolnych kontaktów,
wspólnego dążenia do nowoczesnej edukacji oraz chęć wzajemnej integracji. Uczestniczyli w lekcji
prowadzonej w klasie IV C przez
Annę Szczesiak.
Podejmowali
dialog związany z nowoczesnymi
metodami nauczania matematyki.
Odbyło się również symboliczne
spotkanie w Urzędzie Miejskim z
Burmistrzem i Przewodniczącym
Rady Miejskiej, które podkreśliło
wagę kontaktów międzynarodowych oraz doświadczeń interkulturowych. Koordynatorem działań
była nauczycielka języka niemieckiego Ewa Badeńska.
Dnia 6 czerwca odbył się koncert
z okazji Dnia Dziecka. Dziewczynki
z grupy wokalnej złożyły specjalne, zabawne życzenia dla uczniów
z każdej klasy, a następnie zatańczyły i zaśpiewały przygotowane
piosenki. Nad przebiegiem całości
czuwała Irena Trypucka.
www.zbaszynek.pl

W ramach nauki samorządności
w szkole w dniu 7 czerwca odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego.
Przewodniczącą
została Anna Miecznikowska, a
zastępcą Karolina Olender.
W dniach 6-13 czerwca odbył
się egzamin na kartę rowerową,
do którego przystąpili uczniowie z
klas IV. Na potrzeby egzaminu w
szkole powstało mini miasteczko
drogowe.
Wielkimi krokami zbliża się koniec
roku szkolnego. Za nami pierwsze
podsumowania, z których wynika,
że średnia szkoły w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 4,24. Jest
ona nieco wyższa niż w roku ubiegłym. Najwyższa średnia wśród
uczniów w szkole i w klasach
szóstych to 5,75, którą uzyskała
uczennica Magdalena Olejniczak
(VIB)oraz Zuzanna Trypucka (5,73).
Najwyższa średnia w klasach IVVI to 5,67 dla Karoliny Chybin (IVB).
Warto nadmienić, że w szkole w
drugim etapie edukacyjnym jest
dość liczna grupa uczniów
ze
średnią 4,75 i powyżej z zachowaniem bardzo dobrym i wzorowym.
Ci uczniowie otrzymali świadectwo
z wyróżnieniem. Natomiast w klasach I-III na miano ucznia wzorowego zasłużyło sobie 53 uczniów.
W tym roku Szkołę pożegnało 52
absolwentów, którym życzymy
dalszych sukcesów w edukacji i
wychowaniu.
Niech czas wakacji będzie dla
wszystkich okresem bezpiecznego
wypoczynku, przeżywania wielu
wrażeń i przygód oraz poznania
nowych regionów i kultur.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Ewa
Kubicka

Wieści z naszej szkoły
W szkole znajduje się
Izba Pamiątek Regionalnych, którą uroczyście otwarto 21 marca
1965r. Zbiory dokumentują przede
wszystkim polskość Dąbrówki, są
świadectwem walki z próbami germanizacji, dostarczają dowodów
bogatego życia kulturalnego, sportowego i obyczajowego. Wszystkie
te skarby zgromadziła i ocaliła od
zapomnienia Pani Wanda Chełkowska - nauczycielka miejscowej
szkoły, tworząc wspaniały pomnik
polskiego heroizmu minionych lat.
Nowe karty historii zapisuje społeczność Dąbrówki-uczniowie tej
szkoły i ich Rodzice. Izba udostępniana jest zwiedzającym i poszukującym materiałów do pisania
prac magisterskich. W miejscu
tym odbywają się również zajęcia
ścieżki regionalnej. 18 maja 2013r.
zorganizowano w szkole „Noc Muzeów”. Lucyna Łuczak- Dzikowska
z grupą uczniów kl. VI oprowadzała gości po Izbie Pamiątek Regionalnych. Program artystyczny rozpoczęła Grupa Dziecięca RZPiT im.
Tomasza Spychały. Na dąbrowiecką nutę zaśpiewał również Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka”
prezentując dąbrowieckie stroje.
Utwory ludowe wykonali uczniowie Jana Prządki: na skrzypcach
Kinga Grychta, Emilia
Kubicka, Laura Spychała i Wiktor Szymański - sierszenki.
Swój bogaty program
artystyczny przedstawiły również dzieci z Niepublicznego
Przedszkola.
Przygotowaliśmy w zaułku korytarza salę kinową, gdzie można
było obejrzeć filmy
fabularne „Elementarz
jak przed laty dziateczki na Pomorzu
uczono” i „Wigilia w
Wielkopolsce 2006”.
Operatorem była Adriana Pawelska. W
kilku miejscach korytarza
przygotowaliśmy stanowiska
do żywych obrazów:
wyrabianie masła w
drewnianej
kiżyn-

ce- Irena Dzierża z uczennicami
kl. V, haftowanie - Justyna Grąs
z grupą uczennic, zabawy lalkami przy kołysce - Aneta Tratwal i
Julita Jędrzejczak, sztuka ludowamalarstwo i rzeźbiarstwo - Włodzimierz Kłos i grupa uczniów z
kółka plastycznego. Opiekę sprawowała tu Iwona Utrata. Rodzice i panie z KGW przygotowały
również regionalny poczęstunek:
sznejtka ze smalcem i ogórkiem,
maślanka, kołocz. Dużą atrakcją
było wyeksponowanie kultury w
formie przedstawień teatralnych
„Julka i koty” - grupa z miejscowej szkoły „Małe Scenki”, „Co Ci
się śni ?” - teatr Antyrama ZOK,
„A jeśli chodzi o dom..” Happening
Antyrama ZOK i montaż poetyckomuzyczny w piwnicy. Opiekunką
grup i reżyserem była Katarzyna Trochanowska. Uczniowie z
kl. IV na zajęciach plastycznych
przygotowali lampiony, którymi
oświetlono miejsce koncertu pod
Pomnikiem Rodła, gdzie swój interesujący program przedstawili
goście
z Anglii - muzyka klezmerska i angielska. Koncert prowadziła Iwona Urbaniec.
Rada
Rodziców zadbała o gości i artystów częstując ich przygotowanym ciepłym posiłkiem. W tym

dniu
uczeń kl. VI Mikołaj Bruda
zajął I miejsce na „Rogu Wojskiego” w eliminacjach indywidualnych
Mistrz Polski. Dbając o klimat społeczny szkoły 09 czerwca 2013r. w
sali CKiF wystawiliśmy sztukę teatralną pt. „Rodzina” na podstawie
wierszy
Jana Brzechwy, Juliana
Tuwima i Marii Terlikowskiej wyreżyserowaną przez Katarzynę Trochanowską. Aktorami byli prawie
wszyscy nauczyciele i pracownicy
szkoły, którzy wcielili się w role
członków rodziny. Był to prezent
dla naszych uczniów i ich Rodziców oraz społeczności lokalnej z
okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i
Dnia Ojca. 22 czerwca 2013r. na
sołeckim festynie odbyły się popisy uczniów grających od lutego
na skrzypcach, sierszenkach i klarnecie. Zaprezentowali się: Hubert
Wittke, Martyna Mania, Karolina
Łochowicz, Kinga Grychta, Emilia Kubicka, Roksana Kotkowiak,
Laura Spychała, Milena Śmiałek,
Kinga Śmiałek, Piotr Bimek. 24-26
czerwca 2013r. uczniowie z klasy
IV, V i VI będąc na wycieczce w
Warszawie mieli możliwość zwiedzenia Belwederu i Pałacu Prezydenckiego oraz wzięcia udziału w
uroczystościach powitania Prezydenta Armenii.

Aktorzy wystepujacy w sztuce „Rodzina” w reżyserii Marii Trochanowskiej
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

Partnerstwo szkół i sport
Partnerstwo szkół i sport
to dwa wiodące tematy ostatniej
w roku szkolnym 2012/2013 relacji
z życia Szkoły Podstawowej Kosieczynie.
Wydarzenia z nimi związane były szczególnie doniosłe
i dlatego prezentujemy je w poniższym artykule.
Partnerstwo naszej szkoły z niemiecką Krabat Grundschule w Jänschwalde trwa już od 2008 r. Wydarzenia
z ostatnich tygodni bieżącego roku
szkolnego niewątpliwie przyczyniły
się do umocnienia tej przyjaźni.
W dniach 27-31 maja 2013 r. uczniowie z klasy IV i VI Szkoły Podstawowej w Kosieczynie wraz z dyrektorem p. Sławomirem Matysikiem oraz
opiekunkami p. Justyną Paszkiewicz i
p. Zuzanną Buczną gościli na obozie
sportowym w Niemczech w miejscowości Grieben. Wraz z rówieśnikami
z Niemiec i Holandii uczestniczyli w
bardzo atrakcyjnym programie zajęć,
a mianowicie: rywalizowali w licznych konkurencjach podczas Międzynarodowego Dnia Sportu, byli na
basenie w Guben, w salonie gier
i zabaw w Cottbus oraz na ścieżce edukacyjno- przyrodniczej, którą
poznawali pod kierunkiem leśniczego. Ponadto uczniowie zwiedzili Muzeum Serbskie w Heinersbruck, Muzeum Zielone, gdzie interaktywnie

oglądali zmiany zachodzące w przyrodzie, Muzeum Rybołówstwa oraz
Hutę Stali w Peitz. Kolejną atrakcją
był pokaz tresury psów policyjnych,
olimpiada rozrywki, dyskoteka. Ważnym punktem programu mającym
na celu integrację trzech szkół był
wieczór artystyczny, podczas którego uczniowie prezentowali swoje
umiejętności wokalne, muzyczne,
taneczne oraz językowe. Uczniowie
poznali również nowe gry i zabawy,
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nawiązali nowe znajomości i doskonalili umiejętność posługiwania się
językiem angielskim.
W czwartek, 6 czerwca, nasza szkoła gościła uczniów i nauczycieli z
Niemiec. Kolejną okazją do wspólnego spotkania była I Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Szkół Partnerskich, a celem dobra zabawa i
wspólna integracja.
Po przyjeździe i powitaniu, dzieci
podzielone zostały na międzynarodowe zespoły, które zaczęły rywalizację w konkurencjach sprawnościowych. Były wyścigi sztafetowe,
biegi ze skakanką, z piłkami, rzuty
do celu oraz przekazywanie piłek. W
każdym wyścigu o zwycięstwo walczyli i duzi i mali, wspomagając się
głośnym dopingiem. Czas w trakcie
tej zabawy biegł wszystkim bardzo
szybko. Po przerwie obiadowej rywalizacja przeniosła się na boiska
sportowe. Na Orliku rywalizowały ze
sobą drużyny piłkarskie, tuż obok
trwały mecze siatkarskie. Na trawie
najmłodsi toczyli boje w „zbijaka”.
Wszędzie było gorąco i emocjonująco.
Na koniec przyszedł czas na podsumowanie i nagrody. Jako że głównym celem spotkania była dobra
zabawa, wyniki rywalizacji zeszły
na dalszy plan. Wszyscy uczestnicy
zostali
uhonorowani pamiątkowymi medalami i dyplomami za udział.
Po dekoracji przyszedł czas pożegnania, jednak
nikt się nie smucił,
gdyż radosną atmosferę przedłużyło zaproszenie
na II Olimpiadę,
która odbędzie się
za rok w Niemczech.
Rywalizację
i
Siatkarki z Kosieczyna
spotkanie
polskich i niemieckich
uczniów uświetniła wystawa modeli
przygotowana przez sekcję modelarską ze zbąszyneckiego Domu Kultury, której opiekunem jest p. Piotr
Mikułko oraz występ grupy tanecznej z ZST Zbąszynek pod kierownictwem p. Wiolety Muszyńskiej.
Nie zabrakło oczywiście słodkości przygotowanych i serwowanych
przez rodziców uczniów naszej szkoły, a o podreperowanie sił wszystkich
uczestniczących w konkurencjach
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i zabawach dzieci zadbały panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie. W tym miejscu jeszcze raz
dziękujemy za pomoc i wsparcie!
Teraz o sukcesach naszych siatkarek…
Sekcja siatkarska działająca przy
szkole rozwija się bardzo prężnie i w
drużynie pojawiają się coraz młodsi
adepci. Obecnie na zajęcia siatkarskie uczęszcza 25 dziewcząt. Do
wzrostu popularności tej dyscypliny
przyczyniły się sukcesy, jakie osiągają nasze siatkarki. Uczennice naszej szkoły wywalczyły w obecnym
roku brązowe medale w Lubuskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Mini Piłce
Siatkowej w kategorii „czwórki” oraz
zdominowały wojewódzkie rozgrywki w turnieju Kinder+Sport 2013 w kategorii „dwójki”, zdobywając wszystkie medale.
Drużyna zwycięska
wywalczyła bezpośredni awans do
finału krajowego, jaki odbędzie się
w Drzonkowie, a brązowi i srebrni medaliści 8 czerwca w Tychach
rywalizowali w Turnieju Barażowym
z medalistami z województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
Nasze siatkarki okazały się bezkonkurencyjne, zajmując dwa pierwsze
miejsca, które również dają prawo
gry w Turnieju Finałowym. Tak więc
w Drzonkowie zobaczymy trzy drużyny naszej szkoły w składzie: Kosieczyn I - Zuzanna Wróbel, Kornelia Matysik, Andżelika Śmiałek;
Kosieczyn II - Oliwia Rzetecka, Majka
Niemiec, Kornelia Kleszka; Kosieczyn
III - Natalia Grelak, Martyna Borowczak, Nikola Szczawińska. Jeszcze
nigdy w historii tego turnieju nie
zdarzyło się, aby trzy zespoły z jednej drużyny wywalczyły awans do
turnieju finałowego. Sukces zawodniczek to efekt ciężkiej pracy na
treningach pod okiem trenera Pana
Piotra Górawskiego. Zawodniczki w
bieżącym roku szkolnym startowały w zawodach w Połczynie Zdroju,
Złotowie, Wałczu, Szlichtyngowej,
Środzie Wielkopolskiej, Sulechowie,
Gubinie, Błoniach, Grodzisku Mazowieckim, Sulęcinie, Kosieczynie,
Szamotułach, Głuchołazach, Nowej
Soli i zawsze zajmowały wysokie
miejsca, a niejednokrotnie zajmowały wszystkie trzy miejsca na podium.
Gratulujemy naszym zawodniczkom
oraz trenerowi i życzymy kolejnych
sukcesów!
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GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU

Adrianna
Kosicka - Matuła

Z życia I Gimnazjum
08-12.04.2013r. - odbyły się w szkole
obchody Światowego Dnia Zdrowia
pod hasłem ,,Zdrowe bicie serca’’
08.04.2013r. utworzono w I Gimnazjum Szkolny Klub PCK
09.04.2013r.- zajęcie I miejsca w drużynowej klasyfikacji szkól gimnazjalnych w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
10.04.2013r. - wyróżnienie w kampanii ,,Postaw na Rodzinę’’ i ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ dla pedagoga
szkolnego A.Kutzmann i pielęgniarki
A. Olejniczak oraz wręczenie stypendium za działalność edukacyjną
i społeczną dla ucznia klasy I B - P.
Gołka
12.04.2013r. - udział w
prezentacjach powiatowych
Lubuskiego
Konkursu
Recytatorskiego PRO ARTE 2013
- wyróżnienie dla A.
Górawskiej
17.04.2013r. – odbyły się
warsztaty dla rodziców
,,Jak rozmawiać z nastolatkiem?
22.04.2013r.Zajęcie
I miejsca w II etapie
eliminacji Turnieju Coca-Cola Cup 2013 w kategorii drużyn w piłce
nożnej chłopców
23-25.04.2013r. - Egzamin gimnazjalny
26.04.2013r. - VI Targi Edukacyjne (wzięło
udział 13 szkół ponadgimnazjalnych)
26.04.2013r. – uczennica O. Kostrzewska reprezentowała
szkołę
w finale wojewódzkim
Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2013
26.04.2013r. - udział w
eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’
29.04.2013r. - zajęcie I miejsca w
etapie powiatowym turnieju piłki
nożnej chłopców – Lubuska Olimpiada Młodzieży
30.04.2013r. - zajęcie III miejsca w
etapie powiatowym turnieju piłki
nożnej dziewcząt – Lubuska Olimpiada Młodzieży
08-15.05.2013r. – odbył się w szkole
X Tydzień Bibliotek
11.05.2013r. – uczennica D. Furmaniak
reprezentowała szkołę w finale Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Pio-

senki PRO ARTE 2013
15.05.2013r. – udział uczennicy D. Furmaniak w etapie regionalnym konkursu piosenki ,,Wygraj Sukces’’
20.05.2013r. – grupa uczniów I Gimnazjum uzyskała tytuł laureata za
prezentację multimedialną o Kresach oraz osiągnięcie wyróżnienia
podczas
pierwszych
prezentacji
twórczości kresowej młodych wykonawców, pt. ,,Spotkania Trzykrzyskie
2013’’
21.05.2013 - awans do finału wojewódzkiego zawodów LA młodzików chłopców w kategorii: bieg na
300 m, bieg na 2000 m, 4x100 m,
skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie

Memoriału LA im. B. Niemca
28.05.2013r. - I Międzyszkolny Konkurs języka Niemieckiego ,,Das kann
ich schon’’ w Rzepinie - IV miejsce
P. Gołek
05.06.2013r. - zajęcie II miejsca w
etapie rejonowym Lubuskiej Olimpiady Młodzieży –
piłka nożna
chłopców
12.06.2013r. – uczennica N. Szymańska zajęła II miejsce w III powiatowym konkursie wiedzy z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS pt.: ,,Wiedza
ratuje życie’’
13.06.2013r. - Wojewódzkie zawody
LA Młodzików Gimnazjada – I miejsce M.Kawczyńska (skok wzwyż) i II

Egzamin gimnazjalny

kulą
21.05.2013r. - awans do finału wojewódzkiego zawodów LA młodzików dziewcząt w kategorii: bieg na
100 m, bieg na 300 m, bieg na
600 m, 4x100 m, skok w dal, skok
wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem
22.05.2013r. - zajęcie I miejsca w finale lekkoatletyki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w skoku wzwyż
– A. Dziurla
24.05.2013r. - zajęcie II miejsca w
Rejonowej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy w Międzyrzeczu
24.05.2013r. – współorganizacja XVII
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miejsce D.Janicka (rzut młotem)
10-14.06.2013r.
–
zorganizowano
w szkole Gimnazjalny Tydzień Kultury
21.06.2013r. - Mityng prozdrowotny
17-21.06.2013r. - wyjazd młodzieży
I Gimnazjum do Krzyżowej w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży
Zbąszynek – Frankfurt
n. Menem
25.06.2013r. - Bal Absolwenta
27.06.2013r. - konkurs ,,Najlepszy z
najlepszych’’
28.06.2013r. – uroczyste zakończenie
roku szkolnego.
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

Aktywna szkoła
Od pewnego czasu w naszej
szkole wiele się dzieje. Nasi uczniowie mogą nie tylko zdobywać nowe
wiadomości i umiejętności, ale także
rozwijać swoje talenty i pasje. Coraz
częściej pomysłodawcami działań
są właśnie oni. To z ich inicjatywy
zorganizowano w szkole różne akcje, m.in. dzień czekolady, turniej gier
komputerowych, akcję zebrania funduszy na zagospodarowanie boiska
szkolnego pod hasłem: „Z miłości
do zieleni”, czy wystawę prac tegorocznej absolwentki naszej szkoły Agnieszki Drąg, jak również zaangażowanie w wydarzenia sportowe na
terenie Gminy Zbąszynek. Uczniowie
ZST uczestniczyli również w szeregu
konkursów szkolnych i pozaszkolnych:
- szkolny konkurs na biznesplan I miejsce Monika Olczyk, uczennica
klasy 3 LO;
- międzyszkolny konkurs ortograficzny „Połam Pióro” - II miejsce Izabela
Szymkowiak, uczennica klasy 3 LO
- Polsko - Ukraiński konkurs fizyczny
„Lwiątko”;
- ogólnopolski konkurs informatyczny - Gra w tik-tak!;
- Licealiada - I miejsce ZST Zbąszynek
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Środowisko - na trzy nagrodzone
szkoły II miejsce w rankingu szkół
wywalczyło Technikum, a na III miejscu uplasowało się nasze LO! W rankingu indywidualnym nagrody otrzymali: Adrian Mól, Michał Letki – klasa
2 i, Adrian Kepke – klasa 2 i, Agata
Gorgiel – klasa 1 a, Adrian Sierociuk
– klasa 4 i, Mateusz Palczak – klasa
2 i.

24

Ważniejsze wydarzenia:

- Wagary w ZST – to już trzecia edycja imprezy skierowanej dla uczniów
klas trzecich Gimnazjów, którzy w
ten dzień mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych
zajęciach powiązanych z zaprezentowaniem kierunków kształcenia w
naszej szkole. W tym dniu gościliśmy
ok. 150 uczniów okolicznych Gimnazjów.
- Dzień Patrona - w dniu 4 kwietnia 2013 r. społeczność Zespołu
Szkół Technicznych im. Jana Pawła
II – 04.04.2013 uczciła Swego Patrona w ósmą rocznicę śmierci i piątą nadania szkole imienia Wielkiego
Papieża. Montaż słowno muzyczny
pod hasłem: „Jan Paweł II Odwaga
Świętości” zaprezentowany został w
Zbąszyneckim Domu Kultury.
- zakończenie roku szkolnego klas
maturalnych - 26 kwietnia 2013 r. w
Domu Kultury w Zbąszynku odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego klas maturalnych. W tym
roku szkolne mury opuściło w naszej
szkole 27 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego oraz 53 absolwentów
Technikum. To właśnie oni przystąpili
do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do grona najlepszych absolwentów naszej szkoły dołączyły
w tym roku Monika Olczyk z klasy
3A osiągając najwyższą średnią ocen
w LO – 5,31 oraz Natalia Sobieszczańska, absolwentka Technikum (technik
architektury krajobrazu) ze średnią
ocen 5,25. Wśród osób nagrodzonych
znalazły się również Anna Szulczewska (średnia ocen 5,25) oraz Kamila
Oblizajek (średnia ocen 4,88) z klasy
3 A, które także ukończyły szkołę
z
wyróżnieniem. W klasach Technikum
najlepszymi
uczniami okazali się Adrian
Sierociuk (technik informatyk)
oraz Michał Kostecki (technik
elektryk).
- międzynarodowa
wymiana
młodzieży
- w dniach 1117.05.2013r.
odbyła się wymiana
młodzieży,
podczas której
uczniowie naszej
szkoły
Młodzież z wymiany
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mieli możliwość poznania swoich
rówieśników z Berufliches Schulzentrum 7 w Lipsku, zwiedzenia zakładów BMW, zabytków miasta Lipsk
oraz uczestniczyć w zwiedzaniu okolic położonych wzdłuż rzeki Elby. Impreza została zorganizowana dzięki
zaangażowaniu dyrekcji obu szkół.
- Stypendia Burmistrza dla najlepszych – w bieżącym roku szkolnym
3 uczennice naszej szkoły otrzymały
z rąk pana Burmistrza jednorazowe
stypendia dla najlepszego absolwenta, a były nimi: Monika Olczyk
– absolwentka LO, Natalia Sobieszczańska – absolwentka Technikum
oraz Jagoda Kubicka – absolwentka
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
A od września będzie się działo jeszcze więcej...!!!
- patronaty– dzięki objęciu patronatem przez 17. Wielkopolską Brygadę
Zmechanizowaną z Międzyrzecza będziemy mogli otworzyć od września
klasę wojskową w LO, natomiast w
Technikum patronatem Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie objęte zostały następujące zawody na poziomie Technikum:
technik elektryk oraz technik architektury krajobrazu.
- miesięczne staże w Niemczech dla
33 najlepszych uczniów Technikum
(15 informatyków, 6 elektryków, 6
elektroników i 6 techników architektury krajobrazu). Celem projektu jest
realizacja treści z zakresu praktyki
zawodowej, możliwość obserwacji organizacji pracy w firmach na
terenie Niemiec, zdobycie nowych
umiejętności zawodowych oraz językowych, podniesienie samooceny
oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Ponadto każdy uczestnik
otrzyma dokument potwierdzający
odbycie stażu – EUROPASS.
- bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE – EFS
( języki obce, warsztaty zawodowe,
warsztaty filmowe, warsztaty dziennikarskie, warsztaty zawodowo edukacyjne, obsługa AutoCad’a, kurs
na uprawnienia do 1 kV);
- staże zawodowe w PKP Cargo dla
techników elektryków oraz w Zakładzie Elektrotechniki Motoryzacyjnej
w Świebodzinie dla techników mechatroników
- integracyjne biwaki żeglarskie dla
klas pierwszych
- 10-cio dniowy obóz żeglarsko – językowy w sierpniu 2014 roku.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

zakończenie realizacji projektu
7 czerwca zakończono realizację projektu „60+ to Dobry Czas”.
Uroczyste podsumowanie odbyło się
w sali wykładowej Centrum Usług
Medycznych i Społecznych w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4. W
pierwszej, oficjalnej części przemówienie wygłosili Burmistrz Zbąszynka, Przewodniczący Rady Miejskiej,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kłos, jako Partner projektu, oraz Krzysztof Krzywak, autor
projektu pn. „60 + to Dobry Czas”,
projektu współfinansowanego ze
środków otrzymanych od Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2012-2013.
Podziękowano przede wszystkim ministrowi pracy i polityki społecznej,
uczestnikom projektu, wolontariu-

szom, władzom
samorządowym,
dyrektorom
szkół,
nauczycielom
i instruktorom,
partnerowi oraz
wszystkim zaangażowanym
w
realizację
projektu. Projekt przyczynił
się do większej aktywności społecznej
osób starszych
oraz
pokazał
Burmistrz Zbąszynka wyróżnia Panią Magdalenę Prządkę
wartość współpracy międzypokoleniowej.
przez kapitułę konkursu ogłoszoWzorowa współpraca OPS w Zbą- nego przez dyrektora Regionalnego
szynku z Fundacją „Spieszmy się” Ośrodka Polityki Społecznej w Zielozostała nagrodzona wyróżnieniem nej Górze.

WAKACJE BEZ ALKOHOLU
Przed rozpoczęciem wakacji
wzmożone zostały działania dotyczące profilaktyki uzależnień. W I
Gimnazjum w Zbąszynku, ZST w
Zbąszynku i ZSL w Rogozińcu przeprowadzone zostały warsztaty
z
zakresu zagrożeń wynikających ze
spożywania napojów alkoholowych
oraz z sięganiem młodych ludzi po narkotyki.
Wcześniej, bo 19 kwietnia w
9 sklepach Gminy Zbąszynek przeprowadziliśmy badania tzw. „Tajemniczy klient”
- zakup kontrolowany. Badanie miało odpowiedzieć
na pytanie, czy sprzedawcy
przestrzegają przepisów prawa polskiego zakazującego
sprzedaży nieletnim alkoholu. Niestety 3 sprzedawców
sprzedało „nieletniemu” alkohol. Poprosiliśmy właścicieli sklepów, aby przeszkolili
swoich sprzedawców w tym
względzie. Dodatkowo Burmistrz
Zbąszynka skierował list otwarty do
sprzedawców o respektowanie prawa zakazującego sprzedaży środków psychoaktywnych i alkoholu
młodzieży do 18 roku życia.
W 2011 roku na 20 badanych sklepów w Gminie Zbąszynek w systemie tzw. „Tajemniczy klient - zakup
kontrolowany”, 11 placówek tj. 55%

sprzedawców sprzedało nieletniemu alkohol. W tym roku jest trochę
lepiej; 33% sprzedawców sprzedało
alkohol.
Poza tym wspólnie z Koalicją na
Rzecz Trzeźwości, w okresie wakacji,
w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” będzie realizowany program

dzialnych sprzedawców.
22 czerwca z inicjatywy Komendy
Powiatowej Policji w Świebodzinie
zorganizowana została
tzw. „Noc
Profilaktyki”, czyli realizacja programu „Profilaktyka a Ty”. O godz.
16:00 Burmistrz Zbąszynka odczytał
odezwę „PaT” do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych. Następnie uczniowie
I Gimnazjum wraz z pedagogiem szkolnym A.Kutzmann
oraz młodzi sportowcy, uczestnicy XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. A. Łeszyka
przez 60 sekund wybijali z całą
Polską rytm bicia serca. Serca
wolnego od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego
człowieka. Serc pokoleń. Serc
ludzi, którzy mogą różnić się
od siebie, ale potrafią działać
wspólnie. Akcja miała odbyć się
„PaT” na obiektach sportowych w Zbąszynku
w Domu Kultury w Zbąszynku
jednak w ostatniej chwili zostainformacyjno-edukacyjny
„Wakacje ła przeniesiona na obiekty sportowe
bez alkoholu”. W ramach tych dzia- OSiR w Zbąszynku. Dziękujemy Orłań sprzedawców czekają jeszcze ganizatorom turnieju piłkarskiego za
kontrole realizacji zapisów ustawy o umożliwienie przeprowadzenia tej
wychowaniu w trzeźwości i przeciw- akcji, Zuzannie Hołyńskiej nauczydziałaniu alkoholizmowi.
cielce ZSL w Rogozińcu za prowaChcielibyśmy mieć głęboką nadzie- dzenie punktu I pomocy. Dziękujemy
ję, że sprzedawcom zależy na prze- Przewodniczącemu Rady Miejskiej
strzeganiu prawa,
i że w naszej za wsparcie akcji.
Gminie będzie najwięcej odpowie-
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Danuta
Kłos

Podsumowanie działalności ZUTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszynku liczy 106 słuchaczy, w tym aktywnie w zajęciach
uczestniczy około 80 osób, w tym
60 kobiet i 20 mężczyzn. Najstarsza
uczestniczka ma 87 lat i korzysta z
trzech rodzajów zajęć (gry i zabawy
wspomagające pamięć, warsztaty
plastyczne i wspólnota JP II), najstarszy uczestnik ma 89 lat i korzysta
również z trzech rodzajów zajęć (gry
i zabawy wspomagające pamięć, zajęcia rehabilitacyjne, fitness z elementami tańca). W pierwszym roku
akademickim zawiązało się 14 grup
zajęciowych: języki obce (grupa języka niemieckiego i grupa języka
angielskiego), grupy zajęć o charakterze ruchowym – nordic walking, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia fitness z
elementami tańca i grupa rowerowa
oraz plastyczna, grupa gier i zabaw
wspomagających pamięć, grupa informatyczna oraz wokalna. Planowe
zajęcia na uniwersytecie odbywały
się co tydzień, natomiast wykłady i
prelekcje - raz w miesiącu.
W minionym roku akademickim odbyły się 3 wykłady akademickie –
inauguracyjny „Idee, zasady i formy
działania uniwersytetów trzeciego

wieku na podstawie doświadczeń
Zielonogórskiego UTW” pani Zofii Banaszak, „Rola seniora w społeczności
lokalnej” dr nauk społecznych Artura Dolińskiego i „Zagubieni w świecie wartości” dr filozofii Mirosława
Świta. Przeprowadzono 5 prelekcji:
1) lekarz Mirosław Ciecierski pt. „Zdrowy styl życia”, 2) Ewa Gardaszewska
– Małecka „Tajemnice fizjoterapii”,
3) Jarosław Mikołajczyk i Leszek
Bochniak „Ustawa śmieciowa – informacje dla mieszkańców na temat
zmian w przepisach dotyczących odpadów komunalnych i nie tylko...”, 4)
Magdalena Krajczyńska „Wiosna w
ogrodzie, wiosna na balkonie...”, 5)
„Zasady zdrowego odżywiania” przygotowana przez Małgorzatę Czaczyk.
W okresie świątecznym Słuchacze
ZUTW odwiedzili Zbąszyńskich Seniorów. Wspólnie obejrzeli przedstawienie pt. „Historia Opłatka”, przygotowane przez uczniów Gimnazjum
w Zbąszyniu. Słuchacze ZUTW mogli bawić się na dwóch spotkaniach
integracyjnych. Pierwsze w styczniu
br. - spotkanie karnawałowe, drugie
w lutym - „Podkoziołek”. W miesiącu
kwietniu br. słuchacze ZUTW wzięli

udział w koncercie charytatywnym
organizowanym wspólnie z Fundacją
„Spieszmy się”, wówczas uniwersytet
mógł pochwalić się grupą wokalną.
Pan Roman Modrzyk z grupy wokalnej reprezentował uniwersytet
podczas występów organizowanych
przez ZOK, a uniwersytecka grupa
rowerowa wzięła udział w rundzie
honorowej wyścigu „Bałtyk-Karkonosze Tour”. W maju br. zorganizowano integracyjnego grilla dla osób
uczestniczących w zajęciach ruchowych (NW, grupa rowerowa, gr. zajęć
rehabilitacyjnych oraz fitness z elem.
tańca). Natomiast 6 czerwca słuchacze ZUTW wybrali się na wycieczkę „Szlakiem obiektów sakralnych”
i odwiedzili kościoły w Kosieczynie,
Klępsku, Paradyżu oraz zamek w
Międzyrzeczu. Dzień później odbyło
się uroczyste zakończenie pierwszego roku akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W uroczystości brały udział władze
Zbąszynka i zaproszeni goście. Słuchacze krótko zaprezentowali, czego
nauczyli się podczas zajęć uniwersyteckich, a że przez cały rok akademicki intensywnie pracowali, wyniki
były rewelacyjne.

Odnaleźć siebie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w marcu 2013r. rozpoczął
realizację szóstej edycji projektu
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Odnaleźć siebie”, w ramach
którego prowadzone są działania
Programu Aktywności Lokalnej we
wsi Rogoziniec. Realizację wspierają
lokalni liderzy wsi, którzy aktywnie
uczestniczą w szeregu działań prowadzonych w Rogozińcu.
Od kwietnia 2013r. uruchomiono punkt
konsultacji terapeutycznych w Świetlicy przy Sali Wiejskiej w Rogozińcu,
czynny w każdą środę w godzinach
od 10:00 do 12:00. Zadaniem w/w jest
niesienie pomocy psychologicznoterapeutycznej w pokonywaniu problemów osobistych i rodzinnych, jak
również pomoc osobom dotkniętym
uzależnieniem. Osoby zainteresowane pomocą w tym zakresie mogą
umówić się na darmową konsultację
terapeutyczną w godzinach przyjmowania terapeuty w Rogozińcu lub za
pośrednictwem OPS.
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Na początku maja 2013r. odbyły się
pierwsze zajęcia z zakresu stylizacji
fryzur, prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną fryzjerkę.
W ramach zajęć panie poznały zasady prawidłowej pielęgnacji włosów,
uzyskały praktyczne wskazówki dotyczące doboru fryzury i kreowania
własnego wizerunku. Dzięki zajęciom
uczestniczki przeszły metamorfozę
zewnętrzną, jak również podniosły
swoją samoocenę, nabyły pewności
siebie, a uśmiech nie schodził im z
twarzy.
Kolejnym działaniem w ramach PAL,
które udało się zrealizować przed
obchodami Bożego Ciała, były prace porządkowe we wsi. Uczestnicy
projektu zagospodarowali teren przy
figurze Matki Boskiej w Rogozińcu
obsadzając go kwiatami i krzewami.
Tego typu aktywność przyniosła im
wiele radości oraz satysfakcji, wierzymy, że jest to wstęp do podejmowania dalszych inicjatyw na rzecz
wsi.
Z końcem maja uczestnicy projektu
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EFS brali udział w pierwszych zajęciach kulinarnych, w ramach których
zarówno kobiety, jak i mężczyźni,
uczyli się przygotowywać wartościowe odżywczo i niedrogie dania. Zapoznali się z tajnikami sztuki kulinarnej, nakrywania stołu oraz zasadami
dbania o czystość w kuchni w trakcie
przygotowywania posiłku. Następnie
uczestnicy wspólnie degustowali potrawy przez siebie przygotowane.
Od czerwca br., w porozumieniu z liderami wsi, rozpoczęły się w siedzibie Straży Pożarnej w Rogozińcu zajęcia komputerowe, w których mogą
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy
wsi niezależnie od wieku. W ramach
zajęć uczestnicy mogą uczyć się obsługi komputera oraz rozwijać swoje
zainteresowania tą tematyką. Nabór
na w/w zajęcia nadal trwa, wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zapisy u pani sołtys lub w OPS.
dokończenie str.27
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Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Informujemy, że od 1 sierpnia
2013r. rozpocznie się przyjmowanie
wniosków na fundusz alimentacyjny
na okres zasiłkowy 2013/2014, natomiast od 1 września 2013r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków na
świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2013/2014.
Wnioski wydawane i przyjmowane
będą w biurze nr 6 OPS-u w następujących godzinach:
- poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 12:00
- wtorek, czwartek od
12:00
do
15:30.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za 2012r. wszystkich
pełnoletnich (na dzień składania
wniosku) członków rodziny (mąż,
żona, pozostające na utrzymaniu
dzieci do ukończenia 25. roku życia),
- zaświadczenie (od pracodawcy lub
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej 9% w 2012r.,
- PIT-Y 11 z 2012r. oraz odpowiadające im świadectwa pracy lub umowy
zlecenia (w przypadku utraty dochodu),
- decyzje z Powiatowego Urzędu
Pracy w przypadku statusu osoby
bezrobotnej,
- aktualną umowę o pracę lub zlece-

nie i zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu rozpoczęcia pracy, (w przypadku
uzyskania zatrudnienia w 2013r.),
- zaświadczenie lub oświadczenie
o zamieszkiwaniu dziecka w internacie oraz zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie
ucznia poza miejscem zamieszkania
(w przypadku ubiegania się o dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła),
- zaświadczenie lub oświadczenie o
uczęszczaniu dziecka do szkoły w
przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pełnoletnich,
- kserokopia aktualnego zupełnego
odpisu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
- kserokopie: dowodu osobistego
obojga rodziców, odpisów aktów urodzenia dzieci, nr pesel członków rodziny wymienionych we wniosku,
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, gdy takowe zostało wydane na dziecko
(w przypadku ewentualnych zmian
lub
pierwszorazowego
składania
wniosku),
- odpowiednio kserokopie: wyrok
rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych
alimentów w 2012r., zaświadczenie o
tymczasowym meldunku lub doku-

ment potwierdzający zamieszkiwanie
na terenie naszej gminy, zaświadczenie z gminy o ilości ha przeliczeniowych w 2012r., oświadczenie
o wysokości stypendium (socjalnego
lub sportowego) w 2012r. oraz inne,
niewymienione dokumenty potwierdzające skład rodziny oraz jej sytuację materialną,
- pismo od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym z tytułu opieki nad dzieckiem oraz imienny raport (RMUA) o
opłaconych składkach ubezpieczenia
społecznego za poprzedni miesiąc,
- zaświadczenie od komornika o
bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - w przypadku
ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy okazać również ich oryginały celem potwierdzenia zgodności.
Ponadto do 15 września należy złożyć w biurze nr 6 zaświadczenie ze
szkoły o uczęszczaniu dziecka do
szkoły w roku szkolnym 2013/2014, w
przypadku gdy przyznany był dodatek z tytułu dojazdu lub zamieszkania przez dziecko z uwagi na naukę
poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Stypendia i zasiłki dla uczniów
Pomoc finansową w formie stypendium szkolnego może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie
(dochód nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto/1 osobę). Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego
lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w
szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z
powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego
na pokrycie wydatków związanych

z procesem edukacyjnym. Wniosek
o zasiłek szkolny należy złożyć w
terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
W roku szkolnym 2012/2013 uprawnionych do korzystania z pomocy
w formie stypendium szkolnego
było 36 rodzin- pomoc otrzymało
73 uczniów. Zasiłki szkolne zostały
przyznane 6 uczniom z 3 rodzin.
Stypendia na rok szkolny 2013/2014:
wnioski o przyznanie stypendium na
rok szkolny 2013/2014 należy składać
wraz z udokumentowaną sytuacją
dochodową za m-c sierpień 2013r. w
terminie od 1 września 2013r. do 15
września 2013r. w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zbąszynku, biuro nr 6.
Szczegółowe informacje w OPS.
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Odnaleźć siebie
dokończenie ze str.26

Pod koniec czerwca 2013r. zaplanowano pierwsze zajęcia z zakresu
robótek ręcznych, których celem będzie nauka szycia, szydełkowania i
tworzenia wyrobów własnych.
Mieszkańcy wsi Rogoziniec mieli okazję skorzystać z porad dotyczących
świadomego macierzyństwa i profilaktyki chorób kobiecych. Spotkanie
odbyło się 28 czerwca 2013r. w Świetlicy przy Sali Wiejskiej w Rogozińcu,
a prowadziła je Pani Justyna Gołek,
położna środowiskowa.
Od lipca 2013r., w ramach realizacji
projektu EFS, zaplanowano akcję
letnią dla dzieci w Rogozińcu oraz
kontynuację zajęć kulinarnych, komputerowych oraz zajęć z zakresu robótek ręcznych.
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KWIETNIOWE GRANIE
07.04.2013r. – Teatr Antyrama w sztuce „Co Ci się śni?”
Czy małe dziecko jest częściej nękane przez koszmary od dorosłego? Czy staruszek śni o beztroskiej
młodości, o straconych latach? Na
te i inne pytania odpowiadali aktorzy skłaniając widza do refleksji nad
własnym życiem i marzeniami.

21.04.2013r. – Znani i Lubiani w najpiękniejszych piosenkach o miłości
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego niesamowitego koncertu.
Szczególne podziękowania kieruję
do osób, które poświęciły swój wolny
czas, przezwyciężyły swoją nieśmiałość i przepięknie zaprezentowały

Burmistrz Wiesław Czyczerski w piosence „Całuję Twoją dłoń Madame”

się na scenie. Dziękuję także wspaniałej widowni, za liczne przybycie
na koncert oraz kwiaciarni Tillandsia ze Zbąszynka za ufundowanie
kwiatów. Podczas koncertu udało
się zebrać pokaźną sumę pieniędzy,
która w całości została przekazana
Elżbiecie Łukasik, na dalsze leczenie
i rehabilitację.
30.04.2013r. – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Słoń Trąbalski”
Biblioteka miejsko – gminna im. M.
Rożka w Zbąszynku zorganizowała
konkurs plastyczny, którego tematem była ilustracja do książki Juliana
Tuwima pt. „Słoń Trąbalski”. Konkurs
skierowany był do uczniów klas I-IV
szkół podstawowych, a prace należało składać od 25 marca do 25
kwietnia w bibliotece w Zbąszynku.
Ogłoszenie wyników nastąpiło 30
kwietnia br. Ponieważ prace były
wykonywane nie tylko za pomocą
kredek czy farb, ale także za pomocą plasteliny, bibuły i pasteli, Jury
w składzie: Malwina Kubicka, Teresa Musielak oraz Joanna Spychała
miało bardzo trudne zadanie. Z ponad 50 prac, wyłoniono najlepszych.
Pierwsze miejsce zajął: Mateusz Gajos kl. 1 SP Kosieczyn. Drugie miejsce:
Milena Śmiałek kl.1 SP Kosieczyn i
trzecie miejsce: Klaudia Grinig kl. 3
SP Kosieczyn i Karolina Buśko kl. 3
SP Kosieczyn.

TANECZNY MAJ
02.05.2013r. – Majówka po góralsku
W parku przy Domu Kultury na scenie
prezentowali się: Agnieszka Koza,
Oliwia Kostrzewska, Dominika Hoffman, Daria Furmaniak i Daniel Kański
ze Studia Piosenki (ZOK), zespoły taneczne Iskierki, Just Dance, New Style, Tęcza (ZOK), zespół taneczny Słoneczny Blask (SP Zbąszynek), zespół
taneczny Muchomorek ( Niepubliczne Przedszkole Pod Muchomorkiem),
Roman Modrzyk (ZUTW), Orkiestra
Szałamaje ze Zbąszynia, zespół rockowy The Purple Onions z Kalisza.
Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary z Podhala. Górale porwali ludzi do
wspólnej zabawy. Bisowali kilkukrotnie. Majówka zakończyła się zabawą
z DJ Gluba ze Zbąszynia. Dodatkowo
dla dzieci i młodzieży od godziny
18:00 uruchomione zostało kino z
maratonem bajek. Tegoroczną ma-
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jówkę wspomogli
sponsorzy: Maxihaus Zbąszynek,
Bestem,
Bank
Siedlecki i Bar
Pod Semaforem.
11.05.2013 – Majówka – Potańcówka
Tegoroczne
imprezy
majówkowe
upływały w dość zróżnicowanych
warunkach atmosferycznych. Pomimo chłodu i chwilowych opadów
deszczu mieszkańcy Gminy Zbąszynek skorzystali z
zaproszenia na
majową potańcówkę. Oprawę muzyczną przygotował zespół Euro –
Beat z Podmokli Wielkich.
08.05.2013 – Tydzień bibliotek
Dla przedszkolaków odbyły się lekcje biblioteczne pt. ”Podróż lokomotywą Pana Tuwima”. Podczas
spotkań przeprowadzono konkursy

www.zbaszynek.pl

Zespół Baciary z Podhala

plastyczne, a chętne dzieci recytowały wierszyki. Przygotowano wystawę
prac szydełkowych Danieli
Budych ze Zbąszynka oraz wystawę
poświęconą twórczości Juliana Tuwima. Bibliotekę odwiedzali również
uczniowie miejscowej szkoły. Tematem przewodnim było zapoznanie
uczniów z biblioteką i jej księgozbiorem. Wszystkie dzieci odwiedzające
Bibliotekę otrzymały karty zapisu. W
ostatnim dniu odbyło się spotkanie
Pań Bibliotekarek z Gminy Zbąszynek.
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NA CZERWCOWĄ NUTĘ
14.06.2013r. – Tańcelebracje
Na scenie zaprezentowały się: Biedroneczki (Dąbrówka Wlkp.), Muchomorek (Zbąszynek), Iskierki (Kosieczyn), Sweet Girls (Szczaniec), Chilly
Girls (Dąbrówka Wlkp.), Fresh, Crazy,
Crazy Mini I i Crazy Mini II (Trzciel),
Słoneczny Blask (Zbąszynek), Iskierki, Just Dance (Zbąszynek), Rego i
Sebastian Rutkowski (Zbąszyń), Tęcza i Flesz (Zbąszyń). Pokaz otworzył Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski. Zespoły w pierwszej części prezentowały układy dowolne,
które oceniała widownia. Podczas
głosowania na scenie zaprezentowały się dwa duety Bang i Swag.
Widownia nagrodziła słodkim upominkiem grupę Słoneczny Blask. W
części konkursowej każdy zespół
musiał przygotować układ taneczny, którego motywem przewodnim
był folklor. Choreografowie podeszli do tematu w różny sposób. W
tańcu przedstawiano ludowe stroje,
ludowe piosenki oraz fragmenty tańców tradycyjnych. W jury zasiedli:
Rafał Skrzypek – właściciel szkoły
tańca Latina w Wolsztynie, Wioleta
Muszyńska – instruktor Tańca nowoczesnego oraz Marta Zielińska –
kierownik zespołu Ellorien. Ocenie
podlegał odpowiedni dobór piosenki,
choreografia i wrażenie ogólne. Po
burzliwych naradach pierwsze miejsce zdobyła grupa taneczna Crazy
Mini I z Trzciela za choreografię „Dziki zachód”, drugie miejsce zajął zespół Iskierki z Kosieczyna za układ
„Kosieczyńsko – dąbrowiecki szał”.
Trzecie miejsce przypadło zespołowi Rego ze Zbąszynia za choreografię „Get U Jack”. Wszystkie zespoły
otrzymały statuetki. Uczestnikom
rozdano także pamiątkowe opaski
na rękę. Wszyscy artyści na za-

kończenie zostali nagrodzeni wielkimi brawami. Na zakończenie dla
wszystkich wystąpił zespół tańca
irlandzkiego ELLORIEN z Wrocławia.
Podsumowując: na scenie zaprezentowało się 18 zespołów – wszyscy

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. kwota dofinansowania:
4393,30 zł.

W oczekiwaniu na koncert zespołu Materia

otrzymali pamiątkowe statuetki i
opaski na rękę. Łącznie wystąpiło
blisko 460 tancerzy. Impreza zorganizowana została w ramach programu:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu organizację imprezy kulturalnej, mającej
na celu promocje lokalnych walorów
współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” - mały projekt
Program

28.06.2013r. – Koncert „Wakacje CZAS
START”
Tradycyjnie w ostatnim dniu szkoły,
w parku za Domem Kultury odbył
się koncert dla młodzieży. W tym
roku swój muzyczny talent zaprezentował zespół In Rock, działający
przy Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
Tegoroczną gwiazdką wieczoru był
zespół Materia. Przypomnijmy, że
chłopaki dzięki swej charyzmie znaleźli się w wielkim finale tegorocznej
edycji programu Must Be The Music.
Młodzież bawiła się rewelacyjnie.

Uczestnicy tegorocznych Tańcelebracji

www.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

SEKCJE ZOK - rok szkolny 2012/2013
Z końcem roku szkolnego,
kończą się także zajęcia artystyczne w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
O to krótkie podsumowanie:
Teatr Antyrama - grupa przygotowała dwa przedstawienia teatralne.
„ A jeśli chodzi o dom” oraz „Co Ci
się śni”. Spektakle były wystawiane
kilkakrotnie w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury. Grupa prezentowała się
dla mieszkańców naszej gminy oraz
dla uczniów gminnych szkół podstawowych, gimnazjum i Zespołu Szkół
Technicznych. Teatr Antryrama odpowiedział także pozytywnie na zaproszenie, prezentując obie sztuki na
Nocy Muzealnej w Dąbrówce Wlkp.
(18 maja 2013r.) W miesiącu czerwcu dla wszystkich chętnych dzieci
odbywały się warsztaty teatralne.
Na zajęciach dzieci nabywały nowe
umiejętności sceniczne, pokonywały
tremę i rozwijały się artystycznie.
Zajęcia prowadziła Katarzyna Tro-

chanowska.
Sekcja gitarowa – zajęcia odbywały się w każdy piątek w godzinach
popołudniowych. Uczestnicy poznali
podstawy gry na gitarze, a ci bardziej zaawansowani uczyli się nowych piosenek o różnym stopniu
trudności. Zajęcia odbywały się w
ramach projektu PROW „Edukacja artystyczna w Regionie Kozła”. Instruktor: Michał Łysiak.
Studio Piosenki – na zajęcia systematycznie uczęszczało 5 osób. Są
to uczniowie pochodzący z gminnych szkół. Uczniowie Ci doskonalili
swoje talenty ale przede wszystkim
uświetniali swoim śpiewem wiele
uroczystości i imprez odbywających
się na terenie Gminy Zbąszynek.
Wokaliści
brali udział w konkursach. Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki ProArte - A. Strugała, A.
Koza, O. Kostrzewska (nominacja do
prezentacji wojewódzkich). Wygraj

Studio Piosenki

Sukces - A. Strugała, A. Koza, O. Kostrzewska (prezentacje regionalne).
Instruktor: Michał Łysiak.
Kółko Modelarskie – zajęcia odbywały się w każdy piątek w godzinach popołudniowych. W czwartek,
06 czerwca br. członkowie Kółka Modelarskiego przygotowali wystawę
swoich prac w Szkole Podstawowej
w Kosieczynie. Prezentowano ponad 50 modeli samolotów, okrętów
wojennych, samochodów i czołgów.
W poniedziałek 01 lipca br. uczestnicy kółka wyjechali do Świnoujścia, by zwiedzić Szlak Fortyfikacyjny twierdzy Świnoujście. Instruktor:
Piotr Mikułko.
Zajęcia taneczne – od stycznia 2013r,
w ZOK-u działają trzy grupy taneczne: Iskierki, New Style i Just Dance.
Zespoły uświetniały swoimi występami wiele imprez kulturalnych. Do
największych osiągnięć tego półrocza można zaliczyć wyróżnienie na
Lubuskiej Gali Tanecznej Pro Arte w
Świebodzinie.
Grupa taneczna Tęcza – zespół debiutował podczas tegorocznej Majówki. Kolejne układy zaprezentowano podczas Wyścigu Kolarskiego.
Grupa Tęcza, w środę 29 czerwca
br. odwiedziła nasze miasto partnerskie Peitz (Niemcy), gdzie również zaprezentowała się tanecznie.
Obecnie trwają prace nad kolejnymi
układami, które będzie można podziwiać podczas Dni Zbąszynka 2013.
Instruktor: Malwina Kubicka
W piątek, 28 czerwca 2013r., w parku
przy Domu Kultury odbyło się podsumowanie wszystkich zajęć połączone ze wspólną zabawą integracyjną.

CO PRZED NAMI
W miesiącu lipcu zapraszamy wszystkich do wakacyjnego
kina.
Przygotowaliśmy
„Noc horrorów”, „maraton seriali”,
kino fantasy oraz kino w plenerze. Zapraszamy do śledzenia
naszej strony internetowej www.
zok.zbaszynek.pl., na której na
bieżąco będziemy zamieszczać
najświeższe wakacyjne informacje.
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Dni Zbąszynka 2013
Ruszyły także przygotowania do
Dni Zbąszynka, które odbędą
się w miesiącu sierpniu. Wydarzenia kulturalne zaplanowano
w dniach 10 -11 sierpnia br. W
połowie lipca trafi do Państwa
kompleksowa oferta bogata w
wydarzenia kulturalne i sportowo - rekreacyjne. Już dzisiaj
możemy zdradzić, że spośród
gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej zagra i zaśpiewa u nas
www.zbaszynek.pl

Krzysztof Krawczyk i zespół
LemOn – zwycięzca programu
Must Be The Music.
Dożynki 2013
Gospodarzem tegorocznych Dożynek jest wieś Rogoziniec. Dwudniowa impreza odbędzie się w
dniach 07 i 08 września 2013r.
Wspaniała zabawa, wyśmienite
potrawy, stoiska rękodzielnicze
i dużo dobrej muzyki – to tylko
nieliczne atrakcje, które na Państwa czekają.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

To już za nami
Witam Państwa w kolejnej sportowej odsłonie Zbąszyneckiego Kwartalnika. Zgodnie z nową formułą w graficznym skrócie o tym co za nami i szerzej o tym, co czeka nas w najbliższym czasie. Tradycyjnie
więcej informacji na naszej stronie internetowej www.osir.zbaszynek.pl, do odwiedzania której serdecznie
Państwa zapraszamy

Animatorzy dla dzieci
Bałtyk - Karkonosze Tour

Europejski Tydzień Sportu - po raz pierwszy w
Zbąszynku
Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach
Lubusika

Gminny Dzień Dziecka - Sportowe Miasteczko
www.zbaszynek.pl

Historyczny awans Syreny do IV ligi
31
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

To już za nami

Lubuski Finał Wielgusa

I Zbąszynecka Zumba Party

Memoriał LA im. Bogdana Niemca

Pasje Naszych Mieszkańców - Żeglarstwo Regatowe

XXI Bieg Konstytucji
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www.zbaszynek.pl

XI MTPN - I miejsce Koziołek Poznań
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Mistrzostwa Zbąszynka w Siatkówce Plażowej

Rowerowa Runda Honorowa

Nocny Turniej Plażowej Piłki Nożnej
Mistrzostwa Zbąszynka w siłowaniu na rękę

Turniej Siatkówki Kobiet o Puchar TV Sport Info

Turniej Siatkówki Plażowej - Wróbel Cup

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej

www.zbaszynek.pl

Lubuskie Gra w Piłkę - modernizujemy boisko
treningowe
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Zapowiedzi imprez sportowo rekreacyjnych na lipiec – wrzesień:
2-17 lipca – AKCJA LETNIA „SIŁA
SPORTU”
Tradycyjnie już Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku jest organizatorem letniej akcji wyjazdowej
dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. W ramach akcji (2-17
lipca) odbędzie się seria wyjazdów
w ciekawe miejsca sportowo-rekreacyjne, gdzie uczestnicy będą
aktywnie spędzać wolny czas. Impreza została dofinansowana w
ramach Regionalnego Konkursu
Mikrograntowego LGD RK.
5 lipca – OFICJALNE ODDANIE DO
UŻYTKU KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
5 lipca w Chlastawie nastąpi oficjalne oddanie do użytku kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
6 lipca – 90-LECIE POWSTANIA
KLUBU SPORTOWEGO „SOKÓŁ”
DĄBRÓWKA WLKP.
6 lipca na obiektach sportowych w
Dąbrówce Wlkp. odbędą się uroczystości związane z obchodami
90-lecia klubu sportowego „Sokół”
Dąbrówka Wlkp. W ramach imprez odbędą się m.in. towarzyskie
mecze piłki nożnej oraz występy
artystyczne. Impreza zakończy się
zabawą taneczną.
3 sierpnia – STREET RADICAL
W sobotę 3 sierpnia czeka nas
bardzo
ciekawa
impreza
pn.
Street Radical – czyli nocny pokaz
jazdy wyczynowej na motocyklach
sportowych. W pokazach zobaczymy m.in. jazdę na jednym kole,
jazdę w kontrolowanym poślizgu,
akrobacje i palenie gumy. Impreza
odbędzie się na placu przed szkołą podstawową w Zbąszynku. Na
kibiców czekać będzie wiele ciekawych atrakcji.
4 sierpnia – ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA
ZBĄSZYNKA
Zgodnie z tradycją w pierwszych
dniach sierpnia odbędą się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Zbąszynka. Miejsce zawodów
i więcej szczegółów wkrótce.
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4 sierpnia – II OTWARTE MISTRZOSTWA MTB O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNKA
W niedzielę 4 sierpnia Zbąszynek
będzie lubuską stolicą MTB, gdyż
zobaczymy na starcie uczestników II Otwartych Mistrzostw MTB
o Puchar Burmistrza Zbąszynka.
W poprzednim roku w zawodach
wystartowało 154 uczestników. Do
udziału w imprezie zapraszamy w
szczególności naszych mieszkańców. Przewidujemy wiele niespodzianek dla uczestników i kibiców.
Będzie naprawdę ciekawie.
9 sierpnia – NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
W piątek 9 sierpnia na obiektach
sportowych w Zbąszynku odbędzie się nocny turniej siatkówki
plażowej – Wróbel Cup. Zawody
zostaną rozegrane przy sztucznym
oświetleniu na dwóch boiskach,
które powstały w ramach programu „Lubusik – Sportowe Lubuskie
na Lato”. Jak zwykle na uczestników czekają ciekawe nagrody i
niespodzianki.
10 sierpnia – XX TURNIEJ TENISA
ZIEMNEGO O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
W sobotę 10 sierpnia odbędzie się
już XX Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zbąszynku. Zawody
tradycyjnie odbędą się na kortach
tenisowych w Zbąszynku.
10 sierpnia – OTWARTE STRZELANIE DLA MIESZKAŃCÓW
10 sierpnia w Rogozińcu odbędzie
się otwarte strzelanie dla mieszkańców. Więcej szczegółów w
miesiącu lipcu.
10 sierpnia - Syrena Zbąszynek
Premierowy wystep „Syreny” Zbąszynek w lubuskiej IV lidze
19 – 31 sierpnia – KS KOZIOŁEK
POZNAŃ NA OBOZIE SPORTOWYM
W ZBĄSZYNKU
Od 19 do 31 sierpnia na obiektach
sportowych w Zbąszynku na obozie sportowym przebywać będzie
klub sportowy Koziołek Poznań.
Obóz będzie zorganizowany dla
www.zbaszynek.pl

dwóch grup wiekowych, gdzie
każda grupa będzie liczyć około
40 zawodników. Obiekty sportowe
wpadły w oko działaczom klubu
sportowego z Poznania. Warto dodać, że Koziołek Poznań zwyciężył w XI MTPN, który odbył się 22
czerwca w Zbąszynku.
7 września – MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ MIAST I WSI
W sobotę 7 września w Rogozińcu w ramach Dożynek Gminnych
odbędzie się tradycyjny Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi. Na
uczestników czekać będzie wiele
ciekawych i zabawnych konkurencji sportowo-rekreacyjnych. Na
imprezę złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Euroregionu, gdyż
w naszych zawodach wystartują
goście z Niemiec i dlatego można
pozyskać środki na ten cel.
21 września – PIKNIK SPORTOWO
- REKREACYJNY
Na zakończenie kalendarzowego
lata odbędzie się piknik sportoworekreacyjny. Po raz pierwszy taka
impreza i po raz pierwszy wokół naszego jeziorka „Koźlarskiego”, tak aby ukazać walory tego
uroczego miejsca. W ramach imprezy planujemy zorganizowanie
rajdu rowerowego, testu Coopera
i ścieżki zdrowia Nordic Walking.
Zapowiada się ciekawe wydarzenie sportowo-rekreacyjne, na
które już dziś zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich naszych
mieszkańców.
26 września – PONADGIMNAZJALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W czwartek 19 września na obiektach sportowych w Zbąszynku
odbędzie się tradycyjny Ponadgimnazjalny Turniej Piłki Nożnej, w
którym wystąpią szkolne drużyny
z powiatu świebodzińskiego. Impreza została dofinansowana ze
środków powiatu świebodzińskiego.

Szczegółowy wykaz imprez
sportowych, terminarze rozgrywek ligowych naszych drużyn
sportowych będą do pobrania
na naszej stronie internetowej
www.osir.zbaszynek.pl
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2. Pierwszy człon nazwy wyścigu kolarskiego, którego V etap
przypadał w maju br. w Zbąszynku
7. Podczas koncertu „Znani i lubiani w najpiękniejszych
piosenkach o miłości” śpiewał o tym jak tęskni za „Beatą z
Albatrosa”
8. Nazwisko nowych honorowych obywateli Gminy Zbąszynek
9. Miesiąc, w którym obchodzone jest Święto Samorządu
Terytorialnego
12. Nazwa Ludowego Klubu Sportowego, który w tym roku
obchodzić będzie Jubileusz 90-lecia
13. Nazwisko, wieloletniego kierownika Zespołu, którego
Jubileusz 90-lecia działalności obchodzono w czerwcu br.
14. Miasto partnerskie, w którym w dniach od 3 do 5 maja br.
gościła delegacja ze Zbąszynka
18. Składana do końca maja br. w Samorządowym Zakładzie
Usług Komunalnych w Zbąszynku, mająca związek z wdrażaniem
nowego systemu gospodarki odpadami
19. Udzielane Burmistrzowi przez Radę Miejską jako wyraz
akceptacji wykonania budżetu
20. Magiczna noc przesilenia letniego, którą obchodzono w
Dąbrówce Wlkp. w dniu 22 czerwca br.

18 19 20 21 22 23 24 25

PIONOWO

1. Nazwisko sportowca, którego imieniem i nazwiskiem nazwano obiekty
w Dąbrówce Wlkp.
3. Od 6 czerwca br. oficjalnie otwarte i oddane do użytku
4. Nazwa gazety, która była organizatorem Plebiscytu „Lubuszanin Roku
2012 w powiecie świebodzińskim”
5. Nazwa firmy wyłonionej w przetargu na odbiór stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Zbąszynek
6. Długo wyczekiwane przez dzieci i młodzież, nareszcie się rozpoczęły …
10. Jedna z dróg w Zbąszynku, przebudowywanych w ramach projektu
dofinansowywanego z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg
Lokalnych
11. Rodzaj skrzyżowania, które w najbliższych latach powstanie w pobliżu
Placu Dworcowego w Zbąszynku
15. Nazwisko Człowieka Roku 2012 w kategorii kultura
16. Skrót nazwy Uniwersytetu działającego na terenie Gminy Zbąszynek
17. Nazwa marketu, którego budowa ma się niebawem rozpocząć w
Zbąszynku

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Idzie wiosna a z nią święta”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 50 zł do dowolnego wykorzystania w kawiarni „Ptasie
Plotki” w Zbąszynku, otrzymała Karolina
Kędziora, która odebrała nagrodę w towarzystwie tatya. Nagroda ufundowana
została przez Prezesa Bractwa Kurkowego ze Zbaszynka Jana Mazura.

Zwyciężczyni krzyżówkowej zabawy

www.zbaszynek.pl
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