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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Czwarty
kwartał
sprzyja
pierwszym podsumowaniom całorocznej działalności. Sprzyja ocenie
prowadzonych działań, co było dobre, a co nam się nie udało.
W mijającym roku dużo
uwagi koncentrowaliśmy na ubocznych skutkach działalności Firmy
Wexpool. W połowie roku nastąpiła
inwazja karaczanów a we wrześniu
doszło do dużego pożaru, który wymusił powołanie sztabu kryzysowego i jego intensywną działalność. Na
szczęście wyniki badań wykonanych
po pożarze mieściły się w normach
przyjętych dla środowiska i pozwoliły odwołać
przyjęte komunikaty
i rozwiązać sztab. Pozostało nam
bieżące monitorowanie działalności
tej firmy oraz doprowadzenie jej do
stanu nie wywołującego zagrożeń
dla mieszkańców i środowiska.
W listopadzie odbyło się
podsumowanie wyników Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju. W tym
roku Gmina Zbąszynek znalazła się
w gronie pięciu najdynamiczniej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich
w Polsce w tegorocznej, trzynastej
już edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jako jedyna Gmina w
województwie lubuskim uzyskała
tak wysoki wynik w rankingu. Jest to
nasze wspólne osiągnięcie. Ocenie
w tym rankingu podlegają wszystkie
Gminy w Polsce i branych jest pod
uwagę szesnaście najważniejszych
parametrów działalności gminnego
samorządu.
Mijający rok to kolejny, w
którym realizowaliśmy kilka ważnych dla nas inwestycji. Najważniejszą i powodującą spore zamieszanie
komunikacyjne była budowa ronda
na Placu Dworcowym z przebudową części ulic: Wojska Polskiego i
Kosieczyńskiej. Na 2016 rok pozostają sprawy porządkowe takie jak
zasianie trawy i nasadzenia zieleni. Ważną inwestycją, szczególnie
dla naszej usportowionej młodzieży
ale i innych chętnych, była modernizacja stadionu na obiektach sportowych im. Bogdana Niemca z budową pełnowymiarowej, tartanowej
bieżni. Mam nadzieję, że stworzone
warunki przełożą się na poprawienie sprawności naszej młodzieży i
dobre sportowe wyniki. Doposażyliśmy również nasz teren rekreacyjny
przy „Jeziorku Koźlarskim” w kolejne

elementy infrastruktury poprawiające bezpieczeństwo i estetykę tego
terenu. Został zmodernizowany kolejny, trzeci już zbiornik retencyjny
w Rogozińcu, tym samym kończący
modernizację zbiorników w tej miejscowości.
Godnym podkreślenia jest
fakt włączenia się Chlastawy w organizację Dożynek Gminnych. W tym
roku po raz pierwszy mieszkańcy
Chlastawy, wspólnie z Sołtysem i
Radą Sołecką przygotowali uroczystości dożynkowe i trzeba przyznać,
że jak na taką małą społeczność
zrobili to bardzo profesjonalnie.
W tak krótkim artykule nie
sposób wymienić wszystkich realizowanych i zrealizowanych zadań, dlatego opisuję te najważniejsze a na
dyskusję o pozostałych zapraszam
na zebrania i spotkania. Mamy też
już gotowe plany i zagwarantowane środki na najważniejsze zadania,
które będą realizowane w 2016 roku.
Będzie to przebudowa ulic: Wojska
Polskiego, Długiej, B. Chrobrego i
Targowej w ramach tzw. „Schetynowek”.
Zadania te będziemy realizować
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie. Będzie również budowane rondo na drodze 302
w ciągu naszej Obwodnicy Północnej
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. Realizowana
również będzie budowa ścieżki rowerowej Chlastawa-Kosieczyn.
Zakończenie roku wiąże się

również ze zmianą stawek podatkowych i różnych opłat. Podatki w
naszej gminie na 2016 rok pozostają na dotychczasowym poziomie.
Nieznacznie tylko wzrośnie opłata
za wodę i ścieki. Wiąże się to z
nowymi inwestycjami, które będziemy realizować na stacji uzdatniania
wody (dwie nowe studnie i zestaw
filtrów). Zmniejszy się podatek rolny w związku ze spadkiem ceny na
zboże. Na dotychczasowym poziomie pozostają natomiast stawki podatku od środków transportowych.
Wybudowanie i oddanie do
eksploatacji nowego ronda na Placu
Dworcowym skłania nas do nadania
mu nazwy. Ogłaszam więc konkurs
na jego nazwę. Zamieszczamy w
tym Kwartalniku stosowny kupon
konkursowy. Zainteresowanych tym
tematem, zapraszam do zaproponowania nazwy i przekazania kuponu
do Urzędu Miejskiego. Wśród osób,
które wezmą udział w konkursie
rozlosujemy nagrody.
Piszę ten tekst w okresie
radosnego oczekiwania na Święta
Bożego Narodzenia, życzę więc aby
to adwentowe oczekiwanie spełniło
się każdemu z nas. Niech rodzący
się Chrystus odrodzi się w każdym
z nas i napełni nadzieją na kolejne
dni. Niech przywróci w nas nadzieję
na lepsze jutro.
Z poważaniem
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
12 stycznia 2016 roku
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
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KALENDARIUM BURMISTRZA
01.10.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,

w pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej -

św. z okazji Święta Kolejarza;

podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek,

część II;

26.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w

otwarcie międzynarodowego pleneru malar-

23.10.2015r. - Warszawa, Gmach Sejmu RP, od-

obradach sesji Rady Miejskiej;

skiego;

biór wyróżnienia

27.11.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,

02-04.10.2015r. - urlop:

Zrównoważonego Rozwoju;

podpisanie aktów notarialnych; - Zbąszynek,

06.10.2015r. - Zbąszynek, Dom Kultury, spotka-

26.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotka-

Dom Kultury, Biesiada Andrzejowa oraz 15-lecie

nie z seniorami z okazji obchodów XVII Lubu-

nie z Prokurentem oraz Radcą Prawnym Firmy

działalności Zespołu Śpiewaczego „Dąbrowsz-

skiego Tygodnia Seniora w Gminie Zbąszynek;-

WEXPOOL w sprawie omówienia problemów

czanka”; - Kręcko, Sala Wiejska, spotkanie z

Zbąszynek, Urząd Miejski, Jubileusz 60-lecia

związanych z działalnością firmy; - Zbąszynek,

mieszkańcami;.

pożycia małżeńskiego;

Urząd Miejski, uzgodnienia w sprawie wydania

28.11.2015r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z go-

07.10.2015r. - Międzyrzecz, udział w walnym

Kroniki OSP;

łębiarzami w związku z zakończeniem sezonu

Zgromadzeniu

Spół-

27.10.2015r. - Świebodzin, Starostwo Powiatowe,

lotowego gołębi;

dzielczego; - Zbąszynek, Dom Kultury, Inaugu-

podpisanie porozumienia w sprawie „Schetynó-

29.11.2015r. - Kosieczyn, Mistrzostwa Gminy Zbą-

racja

wek”;

szynek w Tenisie Stołowym o Puchar Burmi-

Wieku;- Zbąszynek, Ośrodek Sportu i Rekreacji,

29.10.-01.11.2015r. - Stryj, Ukraina, udział w uro-

strza;

Gminny Marsz Seniora;

czystościach 70-lecia Koledżu Rolniczego;

30.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie

08.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, podsu-

02.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Kapituła

z A. Baczmańskim w sprawie oczyszczalni ście-

mowanie Dni Zbąszynka oraz Dożynek Gmin-

Regionu Kozła;

ków;- Kosieczyn, spotkanie z przedstawicielami

nych;

03-04.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, prace

OSP w sprawie lokalizacji garażu;

09.10.2015r. - Zbąszynek, Centrum Usług Me-

nad Budżetem Gminy na 2016r.;

01.12.2015r. - Zbąszynek, Dom Kultury, XV Prze-

dycznych, spotkanie z okazji Dnia Seniora;

04.11.2015r. - Świebodzin, spotkanie w Prokura-

gląd Piosenki Dziecięcej;

10.10.2015r. - Zbąszynek, Dom Kultury, udział w

turze Rejonowej;

02.12.2015r. - Zielona Góra, PKP PLK, spotkanie w

Balu Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

05.11.2015r. - Babimost, Urząd Miejski, spotkanie

sprawie utworzenia Oddziału w Zespole Szkół

12.10.2015r. - Chlastawa, Zebranie Sprawozdaw-

w sprawie wspólnej budowy ścieżek rowero-

Technicznych w Zbąszynku;- Międzyrzecz, MOK,

czo-Wyborcze Lubuskiego Związku Strzelectwa

wych;- Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, pod-

Konferencja w sprawie odnawialnych źródeł

Sportowego;

pisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek, spo-

energii;

13.10.2015r. - Świebodzin, Starostwo Powiatowe,

tkanie z okazji 110 rocznicy powstania Związku

03.12.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie

rozmowy w sprawie planowanych „Schetynó-

Nauczycielstwa Polskiego;

w sprawie zakończenia projektu Senior WIGOR

wek”;- Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, udział

07.11.2015r. - Rogoziniec, strzelanie z okazji Świę-

dotyczącego adaptacji pomieszczeń;- Nowy To-

w debacie w sprawie przyszłości lotniska;- Dą-

ta Niepodległości;

myśl, udział w uroczystościach pogrzebowych

brówka Wlkp., Szkoła Podstawowa, spotkanie

09.11.2015r. - Zbąszynek, Niepubliczne Przed-

Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek An-

z okazji Dnia Edukacji Narodowej;- Zbąszynek,

szkole, Akademia z okazji Święta Niepodle-

drzeja Szofera;

Dom Kultury, spotkanie z mieszkańcami;

głości;- Zbąszynek, Gimnazjum, Wieczornica z

04.12.2015r. - Dąbrówka Wlkp., Mikołajkowy Tur-

14.10.2015r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa,

okazji Święta Niepodległości;

niej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych;- Zbąszy-

spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej; -

10.11.2015r. - Zbąszynek, udział

Zbąszynek, ZST oraz Szkoła Podstawowa, spo-

Niepodległość „Nordic Walking”;

sprawnych;

tkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

11.11.2015r. -

05.12.2015r. - Dąbrówka Wlkp., Mikołajkowy Tur-

15.10.2015r. - Zielona Góra, spotkanie w Dyrekcji

złożenie wiązanek pod Pomnikiem Chrystusa

niej SKATA;

Regionalnej Lasów Państwowych; - Zbąszynek,

Króla z okazji Święta Niepodległości;

07.12.2015r. - Zbąszynek, CUM, oficjalne otwar-

Urząd Miejski, wręczenie Nagrody Burmistrza

12.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Konwent

cie Dziennego Domu „Senior-Wigor”;- Poznań,

Michałowi Gurdakowi za działalność z młodzie-

Rady Miejskiej;- Zbąszynek, OSiR, spotkanie w

spotkanie z okazji Święta Kolejarza; - Kosie-

żą;

sprawie obchodów 70-lecia KKS Syrena;

czyn, udział w spotkaniu „Kresowy Mikołaj”;

16.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręcze-

13.11.2015r. - Zbąszynek, Turniej Siatkarski OLD-

08.12.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotka-

nie nagród i wyróżnień z okazji Dnia Edukacji

BOY z okazji Święta Niepodległości;

nie z przedstawicielem Firmy BESTEM; - Zbą-

Narodowej;- Zbąszynek, spotkanie z emeryto-

16.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie

szynek, Dom Kultury, udział w Debacie Spo-

wanymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji

z projektantami w sprawie modernizacji oczysz-

łecznej” Bezpieczeństwo Seniorów w Gminie

Narodowej;

czalni ścieków;

Zbąszynek”;- Zbąszynek, Urząd Miejski, udział

17.10.2015r. - Rogoziniec, ZSL, ćwiczenia OSP;

17.11.2014r. - Zbąszynek, spotkanie z diabetykami

w pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;

19.10.2015r. - Zielona Góra, PROW, spotkanie w

z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą;

11-12.12.2015r. - Peitz – Niemcy, udział w Jarmar-

sprawie nowego rozdania środków unijnych;-

18.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w

ku Bożonarodzeniowym oraz

Świebodzin, Starostwo Powiatowe, spotkanie z

pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;- Ba-

Roboczych;

Zarządem Powiatu w sprawie wspólnego pro-

bimost, Gminny Ośrodek Kultury, udział w uro-

12.12.2015r. - Dąbrówka Wlkp., udział w spotka-

jektu - ul. Wojska Polskiego i Długa;

czystościach z okazji 20-lecia Regionu Kozła;

niu opłatkowym organizowanym przez Koło

20.10.2015r. - Zbąszynek, Zespół Szkół Technicz-

20.11.2015r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski,

Gospodyń Wiejskich;

nych, otwarcie

Komitet Monitorujący LRPO;

13.12.2015r. - Świebodzin, Msza św. z okazji rocz-

Gospodarczego

Banku

Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego

wystawy historycznej pn. „70

przyznanego w Rankingu

w Marszu

po

Zbąszynek, udział w Mszy Św. oraz

Zbąszynek,

21.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w

w

posiedzeniu Sztabu Kryzysowego powołanego

nika

w związku z pożarem Firmy WEXPOOL;- Zbą-

nt. ”Zbrodni Wołyńskiej”;

15.12.2015r. - Wiechlice, udział w Konwencie

szynek, Urząd Miejski, udział w pracach Komisji

25.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie

Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;

Wspólnych Rady Miejskiej - część I;

z szefowymi Kół Gospodyń Wiejskich w spra-

16.12.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w

22.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział

wie Wigilii Miejskiej; - Zbąszynek, udział w Mszy

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiega-

IPN

pana

historycznym
Marcina

www.zbaszynek.pl

udział

nicy stanu wojennego;

23.11.2015r.

wykładzie

ZST,

spotkaniu Grup

rocznica zakończenia II Wojny Światowej”;
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Podemskiego,

14.12.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
03.10.2015 r. - Dąbrówka Wlkp., koncert „Alche-

– Debata Oksfordzka przeprowadzona przez

mia Kozła” kończący projekt pn. „#lapiechwile”;

uczniów w ramach projektu pn. „Lubuska Aka-

05.10.2015r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny –

demia Debat Szkolnych” – Fundacja Rozwoju

Msza Św. w intencji Seniorów w ramach ob-

Demokracji Lokalnej;

chodów XVII Tygodnia Seniora w Gminie Zbą-

02.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – Kapituła

szynek;

Regionu Kozła;

06.10.2015r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z se-

03.11.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej –

niorką Panią Martą Schmidchen; - Urząd Miejski

dyżur;

– spotkanie z jubilatami Diamentowych Godów

07.11.2015r. - Rogoziniec, Ogród strzelecki – Tur-

(Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego); -

niej Strzelecki z okazji Święta Niepodległości

Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur; -Zbą-

pod patronatem Burmistrza Zbąszynka;

szynek, ZOK- spotkanie z seniorami, inauguracja

08.11.2015r. - Bolewicko, Deblowy Turniej Tenisa

IV roku ZUTW;

Ziemnego; - Zbąszynek, ZOK – koncert Czesła-

12.10.2015r. - Chlastawa, spotkanie sprawozdaw-

wa Mozila;

czo-wyborcze LZSS;

09.11.2015r. - Zbąszynek, Gimnazjum – wieczór

13.10.2015r. - Zbąszynek, ZOK- spotkanie Burmi-

wspomnień z okazji Święta Niepodległości;

strza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z

11.11.2015r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny –

mieszkańcami Gminy Zbąszynek;

Msza Św. w intencji Ojczyzny, obchody Święta

14.10.2015r. - Zbąszynek, Niepubliczne Przed-

Niepodległości;

szkole „Pod Muchomorkiem” – występy dzieci z

12.11.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej –

okazji Dnia Edukacji Narodowej;

Konwent Rady Miejskiej;

15.10.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej –

13.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – spotka-

Konwent Rady Miejskiej;

nie z funkcjonariuszami Policji w sprawie skargi

16.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – obcho-

mieszkańca Gminy Zbąszynek;

dy Dnia Nauczyciela;

14.11.2015r. - Peitz, Bal Karnawałowy, spotkanie

20.10.2015r. - Zbąszynek, ZST – otwarcie wy-

w ramach współpracy;

stawy pn. „70 rocznica zakończenia II Wojny

16.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – Komisja

Światowej”; - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej

Regulaminowa;

– dyżur;

17.11.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej –

21.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – wspólne

dyżur;

posiedzenie Komisji Stałych Rady – cz. 1;

18.11.2015r. – Zbąszynek, Urząd Miejski – wspólne

22.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – wspól-

posiedzenie Komisji Stałych Rady; - Babimost,

ne posiedzenie Komisji Stałych Rady – cz.2;

Jubileusz 20 lecia Regionu Kozła;

24.10.2015r. - Strzyżewo, zawody wędkarskie

20.11.2015r. - Zbąszynek, OPS – Dzień Pracowni-

PZW o Puchar Przewodniczącego Rady Miej-

ka Socjalnego;

skiej w Zbąszynku; - Rogoziniec, ZSL – obchody

24.11.2015r. - Zbąszynek, pogrzeb śp. Krystyny

Hubertusa pod patronatem Starosty Powiatu

Nowickiej-byłej sołtys Chlastawy;

Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego;

25.11.2015r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, Msza

25.10.2015r. - Zbąszynek, wybory do Sejmu i

Św. w intencji kolejarzy, święto patronki koleja-

Senatu RP;

rzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej;

28.10.2015r. - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa –

26.11.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja

realizacja projektu pn. „Lubuska Akademia De-

Rady Miejskiej w Zbąszynku;

bat Szkolnych”;

27.11.2015r. - Zbąszynek, ZOK – Biesiada Andrzej-

29.10.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja

kowa Zespołów Śpiewaczych Regionu Kozła

Rady Miejskiej w Zbąszynku;

oraz obchody Jubileuszu 15 lecia Zespołu Dą-

30.10.2015r. - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa

browszczanka;
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28.11.2015r. - Kosieczyn, Kościół p.w. Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – Msza
Św. imieninowa Ks. Dziekana Zdzisława Przybysza; - Dąbrówka Wlkp., CKiF – spotkanie z
hodowcami gołębi podsumowujące 2015 rok;
01.12.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej –
dyżur; - Zbąszynek, ZOK – XV Przegląd Piosenki
Dziecięcej;
03.12.2015r. - Nowy Tomyśl, pogrzeb śp. Andrzeja Szofera Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek;
04.12.2015r. - Babimost, pogrzeb śp. Kazimierza Furmana, męża Jadwigi Furman Skarbnika
Gminy Babimost; - Zbąszynek, ZOK – spotkanie
sprawnych inaczej z Mikołajem;
05.12.2015r. - Heidemühl, spotkanie z Mikołajem
– przekazanie świątecznego prezentu od SP w
Zbąszynku szkole w Schwarze Pumpe;
07.12.2015r. - Zbąszynek, DDP – otwarcie nowej jednostki organizacyjnej Gminy Zbąszynek
– Dziennego Domu „Senior-Wigor”; - Kosieczyn,
sala wiejska - spotkanie z kresowym Mikołajem;
08.12.2015r. - Zbąszynek, ZOK – debata społeczna pod hasłem „Bezpieczeństwo Seniorów w
Gminie Zbąszynek; - Zbąszynek, Urząd Miejski –
wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
11-12.12.2015r. - Peitz, Jarmark Bożonarodzeniowy,
spotkanie grup roboczych Peitz, Bedum, Zielona
Góra, Zbąszynek;
13.12.2015r. - Świebodzin, Msza Św. z okazji 34
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego –
hołd ofiarom;
14.12.2015r. - Świebodzin, KPP – pożegnanie Komendanta Mariusza Ostapczuka, powołanie nowego Komendanta KPP w Świebodzinie;
15.12.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej –
dyżur;
17.12.2015r. - Świebodzin, PSSE – spotkanie
opłatkowe; - Zbąszynek, spotkanie opłatkowe
z Kombatantami i Terenową Organizacją Emerytów i Rencistów Kolejowych w Zbąszynku;
18.12.2015r. - Zbąszynek, Dzienny Dom „SeniorWigor” - spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia; - Babimost, Niepubliczne Przedszkole
„Pod Muchomorkiem” – spotkanie opłatkowe;
19.12.2015r. - Zbąszynek, Targowisko Miejskie –
Miejska Wigilia; - Gryfino, Zachodniopomorski
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polski” w

dokończenie kalendarium burmistrza
jącego się o awans na stopień

nauczyciela

mianowanego;
17.11.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek,
udział w spotkaniu opłatkowym

organizowa-

nym przez Kombatantów i Związek Emerytów
Kolejowych;
18.12.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, podsumowanie kontroli RIO;
19.12.2015r. - Gryfino, udział w spotkaniu opłatkowym; - Zbąszynek, OSiR,
rena”;

70-lecie KS „Sy-

Szczecinie, Koło Gryfice - spotkanie z udziałem
22.12.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w

władz samorządowych powiatu i miasta Gryfi-

Sesji Budżetowej Rady Miejskiej,

ce; - Zbąszynek, ZOK – Jubileusz 70 lecia MKS
„Syrena” Zbąszynek;

Planowane

spotkania

do

końca

2015

roku:

Rady Miejskiej w Zbąszynku;

29.12.2015r.
rialna,

22.12.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski – sesja

-

Wolsztyn,

podpisanie

Kancelaria

aktów

Nota-

30.12.2015r. - Zbąszynek, spotkanie opłatkowe

notarialnych;

ze Stowarzyszeniem Klub Seniora „Pogodna

30.12.2015r.- Zbąszynek, udział w spotkaniu

Jesień”;

opłatkowym organizowanym przez Stowarzy-

31.12.2015r. - Zbąszynek, OSiR – sylwestrowe

szenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”;

spotkanie z mieszkańcami Gminy Zbąszynek.

31.12.2015r. - Zbąszynek, Stadion OSiR, złożenie
życzeń noworocznych mieszkańcom.

www.zbaszynek.pl
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Nieodpłatna pomoc prawna
W dniu 5 sierpnia 2015 roku
Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Jak wynika z informacji
zawartej na stronach internetowych
Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki współpracy rządu, samorządów
i organizacji pozarządowych już od 1
stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w
których profesjonaliści będą świadczyć
pomoc prawną.
Ogólnopolski system zagwarantuje
nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje
zbyt często występującą w naszym
kraju barierę finansową do korzystania
z profesjonalnej usługi prawnej.
Podczas prac sejmowych rozszerzono
grupę osób, które będą mogły korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zdecydowano, że obniżona zostanie
granica wieku dla seniorów. Dodatkowo pomoc zostanie skierowana do
osób, do 26 roku życia.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc
prawną (na etapie przedsądowym)
otrzymają:
• młodzież do 26 roku życia - wykazuje przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny - wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o
której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat - wykazują przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o
pomocy społecznej - wykazują przez
przedłożenie oryginału albo odpisu
decyzji o przyznaniu świadczenia z
pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym
mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
• Kombatanci - wykazują przez
przedłożenie zaświadczenia, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;
• Weterani - wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana
albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa;
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną - wykazują
przez złożenie oświadczenia, że za-
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chodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
Nieodpłatna pomoc prawna
będzie stanowiła zadanie z zakresu
administracji rządowej, co zapewni
jednolite standardy jej udzielania, a
także umożliwi sprawowanie nadzoru
nad jej wykonywaniem oraz zapewni
stałe źródło finansowania. Zadanie to
będzie finansowane z budżetu państwa.
Ustawa pozwala na wykorzystanie
doświadczenia i dorobku organizacji
pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej
przez nie pomocy oraz przewidując
możliwość powierzenia im prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali całego kraju
powstanie 1524 punktów, w których
nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni.
Natomiast w punktach prowadzonych
przez organizacje pozarządowe porad
będą mogli udzielać także doradcy
podatkowi oraz absolwenci wyższych
studiów prawniczych (posiadający co
najmniej trzyletnie doświadczenie), a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy
lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie
obejmować:
1) poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o
przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu
projektu pisma w sprawach, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o
zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie obejmować spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem dzia-
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łalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Ustawa zawiera również następujące wzory oświadczeń:
1/ oświadczenie osoby uprawnionej,
która znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, w sprawie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej (art. 4
ust. 2 pkt 6 ustawy),
2/ oświadczenie osoby uprawnionej,
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej (art. 4 ust. 3 ustawy),
3/ oświadczenie osoby uprawnionej,
wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w
przypadku sytuacji kryzysowej lub
zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest
ona uprawniona do jej uzyskania na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1–6 ustawy,
4/ oświadczenie osoby uprawnionej przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa
pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy
prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą
podatkowym. (art. 11 ust. 4 ustawy).
Na terenie powiatu świebodzińskiego
utworzono łącznie 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji
prawnej, które mieścić się będą we
wszystkich gminach powiatu:
1/ Zbąszynek - ul. Długa 1; lokal biurowy 21; Poniedziałek 14:00 – 18:00
2/ Szczaniec - Urząd Gminy Szczaniec
73, Sala Konferencyjna; Wtorek 15:00
– 19:00
3/ Skąpe – Skąpe 48, Świetlica Wiejska; Środa 15:00 – 19:00
4/ Łagów – ul. 1 lutego 12; lokal biurowy 12; Czwartek 14:00 – 18:00
5/ Lubrza – ul. Świebodzińska 68; lokal
biurowy 2; Piątek 12:00 – 16:00
6/ Świebodzin - ul. Piłsudskiego 18; lokal nr 6; poniedziałek – piątek 12 – 16.
Jak wynika z powyższej informacji na terenie Gminy Zbąszynek
utworzony został punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej w Ośrodku Zdrowia przy ul. Długiej 1 w Zbąszynku,
pierwsze piętro, pokój Nr 21.
Prawnik będzie przyjmował zainteresowanych począwszy od 4 stycznia
2016 roku w każdy poniedziałek w
godz. od 14:00 do 18:00.
Więcej szczegółowych informacji dot.
nieodpłatnej pomocy prawnej można
znaleźć w ustawie z dnia 5 sierpnia
2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
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Podsumowanie rocznej działalności Rady
Miejskiej w Zbąszynku
Rok 2015 chyli się ku końcowi, a więc to odpowiedni moment na
podsumowanie działalności organu
uchwałodawczego Gminy Zbąszynek.
W 2015 roku Rada Miejska obradowała na 11 sesjach Rady, w czasie których podjęto 92 uchwały dotyczące
najistotniejszych aspektów życia lokalnej społeczności. Najważniejsze z
nich dotyczyły m.in.: nadania nazwy
ronda, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka za wykonanie budżetu Gminy w 2014 roku, przyjęcia
strategii rozwiązywania problemów
społecznych, uchwalenia zmian w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej: Dzienny
Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku,
uchwalenia Statutu Gminy Zbąszynek, uchwalenia programu współpra-

cy Gminy Zbąszynek z organizacjami
pozarządowymi, przyjęcia gminnego
programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV, uchwalenia podatków i opłat lokalnych, uchwalenia
budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok
oraz wiele innych.
W 2015 roku podjęte zostało również
oświadczenie Rady Miejskiej w Zbąszynku w sprawie funkcjonowania
sortowni śmieci w Dąbrówce Wlkp.
W okresie objętym sprawozdawczością
odbyło się 11 posiedzeń Komisji Stałych
Rady, tj. Komisji Gospodarki i Budżetu,
Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej
oraz Komisji Porządku Publicznego
i Praworządności. Ponadto w trakcie
roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji
Rewizyjnej, 3 posiedzenia Komisji Regulaminowej oraz 10 posiedzeń Konwentu, który jest organem doradczym

i opiniującym Przewodniczącego Rady.
W ramach swoich kompetencji Rada
Miejska rozpatrzyła 8 skarg, natomiast
5 skarg przekazała do rozpatrzenia
według właściwości. Wszystkie skargi rozpatrywane przez Radę Miejską
okazały się bezzasadne. Ponadto w
trakcie roku radni na bieżąco kierowali
do Burmistrza Zbąszynka interpelacje
i zapytania w sprawach aktualnych
problemów Gminy.
Podsumowując roczną działalność
Rady Miejskiej w Zbąszynku należy
podkreślić, iż obowiązki wynikające ze
sprawowanej funkcji radni Rady Miejskiej wykonywali z myślą o wspólnocie samorządowej i mieszkańcach
Gminy Zbąszynek.

Odpisy aktów stanu cywilnego
z całej Polski w twojej gminie
Od 1 marca 2015 r. istnieje
nowy system rejestrów państwowych
„ŹRÓDŁO”, w którego skład wchodzą:
rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) i Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC). Nowa ustawa „Prawo o aktach stanu cywilnego”, która
również obowiązuje od 1 marca br.
zrewolucjonizowała funkcjonowanie
administracji. Zmiany te rodziły się w
bólach. Elektroniczny system aktów
stanu cywilnego nie działa idealnie,
ale z dnia na dzień przybywa zdarzeń i aktów przenoszonych z ksiąg
papierowych. Po kilku miesiącach
funkcjonowania gołym okiem widać,
że wyszły one na lepsze urzędom,
ale przede wszystkim zwykłemu
obywatelowi. Ustawodawca zakładał
przede wszystkim zniesienie obowiązku przedkładania przez obywateli odpisów aktów stanu cywilnego
do wielu spraw urzędowych, m.in.
do wniosku o wydanie dowodu osobistego czy też złożenia przez narzeczonych odpisów aktów urodzenia w celu uzyskania zaświadczenia
do ślubu wyznaniowego. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zgłaszają się do wybranego
kierownika usc i to urzędnik wystąpi
do urzędu, który przechowuje akt
urodzenia o przeniesienie aktu do
centralnego rejestru stanu cywilnego. Ważne jest to, że nie zapłacimy
za odpis 22 zł, ponieważ akt będzie

w systemie do wglądu kierownika
usc i nie ma potrzeby przedkładać
tego dokumentu w formie papierowej. Wprawdzie nie nastąpi to „od
ręki” gdyż usc, który sporządził akt
ma na to 10 dni roboczych więc nie
musimy pisać do odległych urzędów,
tracić pieniędzy na znaczki pocztowe czy też tracić czas na dojazdy.
Z chwilą przeniesienia aktu do centralnego rejestru, odpis konkretnego
aktu można uzyskać w dowolnym
usc w Polsce. Wiele osób pyta czy
odpis zostanie przysłany do naszego
urzędu na adres e-mail lub pocztą
- nic bardziej mylnego. Akt znajduje
się w centralnym rejestrze w formie
elektronicznej i każdy urzędnik usc
w Polsce może go wydrukować osobie uprawnionej do jego otrzymania.
Osoby mieszkające na terenie naszej
gminy mogą w każdej chwili złożyć
wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu w
naszym urzędzie, nawet jeśli urodził
się lub zawarł małżeństwo w Krakowie. Wystarczy kilka, może kilkanaście dni cierpliwości. Z mediów dowiadujemy się, że urzędy w dużych
miastach przeżywają paraliż i że
dotrzymanie dziesięciodniowego terminu przeniesienia aktu graniczy z
cudem. To prawda, dzieje się tak ponieważ centralny rejestr aktów stanu
cywilnego jest zasilany danymi (aktami), które do końca marca br. były
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rejestrowane w różnych systemach
komputerowych. Po wejściu w życie
nowych regulacji prawnych nie zdecydowano się na zbiorowe przeniesienie wszystkich aktów do nowego
centralnego rejestru, dlatego w dużych miastach, gdzie jest mnóstwo
ludzi pracujących, studiujących wystąpił prawdziwy zator. Każdy może
załatwić swoje sprawy wszędzie,
nie tylko w miejscu zamieszkania.
Na dodatek trzeba realizować zlecenia elektroniczne z innych urzędów,
tzn. przepisywać akty na żądanie
np. USC w Zbąszynku. Dzieje się tak
we wszystkie strony. Zrealizować
jedno zlecenie, tzn. przenieść akt
ze starego systemu komputerowego do centralnego rejestru zajmuje
ok. 20 minut łącznie z dokładnym
sprawdzeniem poprawności przenoszonych danych. Cała akcja przenoszenia aktu musi zakończyć się podpisaniem elektronicznego aktu tylko
i wyłącznie przez kierownika usc lub
jego zastępcę. Odpowiedzialność kierowników za jakość danych przenoszonych aktów jest ogromna, gdyż z
chwilą podpisania aktu elektronicznego „widzą” go wszystkie urzędy w
Polsce. Stąd chwilowe spowolnienie
pracy w urzędach stanu cywilnego.
Z biegiem lat centralny rejestr stanu
cywilnego będzie się rozwijał z pożytkiem dla nas wszystkich.
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Elżbieta
Rolnik

INFORMACJE

Zmiany w podatkach lokalnych,
obowiązujące od 01 stycznia 2016 roku
Najistotniejsze zmiany wchodzące
w życie z dniem 01 stycznia 2016r.
• wprowadzenie jednorazowej płatności zobowiązania podatkowego
w kwocie nie przekraczającej 100,00
zł. oznacza to, że w przypadku gdy
roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny
jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty, czyli do dnia 15-go
marca,
• brak decyzji wymiarowej przy małych kwotach rocznego podatku nieprzekraczających 6,10 zł.
• nowe zasady określania przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i
zakrzewionych na użytkach rolnych
i gruntów pod rowami.

Przypominamy !
Przy dokonywaniu płatności dotyczących zobowiązań podatkowych
prosimy o zwrócenie uwagi na właściwy indywidualny numer rachunku
bankowego, który umieszczony jest
na decyzji wymiarowej.
Stawki na rok 2016
W dniu 26 listopada 2015 r. Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę
Nr XIII/73/2015 w sprawie określenia
wysokości stawek i zasad poboru
podatku od nieruchomości i opłaty
targowej.
Podatki płatne są w czterech ratach, proporcjonalnych do czasu
trwania obowiązku podatkowego.
Terminy ich płatności określone zo-

1. OD GRUNTÓW:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

0,89

b)

pod
wodami
powierzchniowymi
stojącymi
lub
wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

4,58 / 1 ha

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

0,46

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.
1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego

3,00

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
Rodzaj nieruchomości podlegających opodatkowaniu

Wysokość
stawek
podatku w
zł/m2

a)

mieszkalnych,

0,75

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej,

20,00

c)

zajętych na prowadzenie prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

10,68

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń,

4,60

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

5,90

garaży, z wyjątkiem zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej

7,50

f)

Podatek od nieruchomości w terminie do 15-go każdego miesiąca, a
za styczeń do 31 stycznia.
Podatek leśny w terminie do 15-go
każdego miesiąca.
Podatek rolny w czterech ratach do
dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W
2016 ROKU
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550
zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 850 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1050 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton i rodzaju zawieszenia:
LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA
(W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)
OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE) Z
ZAWIESZENIEM
PNEUMATYCZNYM
LUB ZAWIESZENIEM
UZNANYM ZA
RÓWNOWAŻNE
OSI JEZDNYCH

NIE MNIEJ
NIŻ

MNIEJ NIŻ

12

13

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

DWIE OSIE

15

1220

1250

1270

1310

TRZY OSIE
12

17

1270

1310

17

19

1310

1325

19

21

1350

1375

21

23

1400

1425

23

25

1450

1650

1450

1650

25

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

3. od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3, ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

12

25

1450

1500

25

27

1580

1650

27

29

1680

1750

29

31

1850

2560

1900

2560

31

8

Osoby prawne wpłacają podatek od
nieruchomości, rolny i leśny bez wezwania, w ratach proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Wysokość
stawek
podatku
w zł/m2

Rodzaj gruntów podlegających opodatkowaniu

e)

stały w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849
t.j.): do dnia 15 marca, 15 maja, 15
września i 15 listopada roku podatkowego.

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton - 1100 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju
zawieszenia:
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA
ZESPOŁU POJAZDÓW:
CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA;
CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA
(W TONACH)

NIE MNIEJ NIŻ

MNIEJ NIŻ

12

18

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE) Z
ZAWIESZENIEM
PNEUMATYCZNYM
LUB
ZAWIESZENIEM
UZNANYM
ZA RÓWNOWAŻNE
OSI JEZDNYCH

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 900 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA
ZESPOŁU POJAZDÓW:
NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD
SILNIKOWY
(W TONACH)

NIE MNIEJ NIŻ

MNIEJ NIŻ

1250

12

18

900

925

18

25

925

950

975

1000

18

25

1250

1350

31

1350

1500

1550

2030

25
DWIE OSIE

TRZY OSIE I WIĘCEJ
40

40

1780

1880

1980

2660

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Zbąszynek określa uchwała Nr XIII/75/2015
z dnia 26 listopada 2015 r. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do
czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15
lutego i do 15 września każdego roku.

12

28

1050

1100

28

33

1150

1200

33

38

38

Projekt budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok został opracowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, z uwzględnieniem informacji o
planowanych kwotach dochodów z tytułu subwencji i dotacji na realizację
zadań własnych i zleconych, uzyskanych od Wojewody Lubuskiego i Ministra Finansów.
Planowane
dochody
w
projekcie budżetu na rok 2016 wynoszą
35.920.000,00 zł.
W ogólnej kwocie planowanych dochodów wyszczególniamy, dochody
bieżące w wysokości 33.101.606,00 zł
oraz dochody majątkowe, w wysokości 2.818.394,00 zł.
W ramach planowanych dochodów
majątkowych na rok 2016, na kwotę
ogółem 2.818.394,00 zł, wyszczególnia się planowaną pomoc od Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
na dofinansowanie dwóch inwestycji,
pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic
Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej
i B. Chrobrego w związku z budową

1250

1350

1380

1780

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12

38

38

1250

1300

1350

1550

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 900 zł.
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1250 zł.

Projekt budżetu
Gminy Zbąszynek na 2016 rok

dokończenie strona 10

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

JEDNA OŚ
1150

25

12

OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE) Z
ZAWIESZENIEM
PNEUMATYCZNYM
LUB ZAWIESZENIEM
UZNANYM ZA
RÓWNOWAŻNE
OSI JEZDNYCH

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

DWIE OSIE

31

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

Aneta
Nawracała

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej,
zaplanowane na 2016 rok, przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie działu planowanych dochodów
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwota planu
1.345.680,00 zł

Struktura
dochodów
3,7 %

Dział 600- Transport i łączność

1.839.881,94 zł

5,1 %

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

2.660.247,65 zł

7,4 %

25.319,00 zł

0,1 %

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 750- Administracja publiczna

1.680,00 zł

-

Dział 752- Obrona narodowa

2.000,00 zł

-

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.860,00 zł

-

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatki i
opł. lokalne)

16.797.503,34 zł

46,8 %

Dział 758- Różne rozliczenia (subwencja oświatowa i wyrównawcza na 2016 rok)

8.419.351,00 zł

23,4 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

501.597,07 zł

1,4 %

Dział 852- Pomoc społeczna

1.996.800,00 zł

5,6 %

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.310.080,00 zł

6,4 %

Dział 926- Kultura fizyczna
Ogółem planowane dochody

www.zbaszynek.pl

18.000,00 zł

0,1 %

35.920.000,00 zł

100,0 %
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INFORMACJE
Projektu budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok
dokończenie ze strony 9
ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku” w wysokości 732.416,94 zł oraz
„Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej
oraz przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Zbąszynku” w wysokości
330.000,00 zł, do tego zadania planuje
się także dofinansowanie z Programu
Budowy Dróg Krajowych w wysokości
655.977,00 zł. Kwota planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku
Gminy, wynosi 1.100.000,06 zł
Wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane w ogólnej wartości 34.696.248,00
zł. W ogólnej kwocie zaplanowanych
wydatków na rok 2016, wyszczególnia się wydatki bieżące w wysokości
28.731.041,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.965.207,00 zł.
Wartość wydatków majątkowych w
projekcie budżetu na rok 2016, stanowi
17,2 % zaplanowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowią 82,8 %
ogółu planowanych wydatków w projektowanym budżecie.
Wydatki majątkowe, wyszczególnione
zadaniowo w projektowanym budżecie, wg. kolejności zgodnej z klasyfikacją budżetową, dotyczą:
1) Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn –
Chlastawa, kwota 180.000,00 zł,
2) Fundusz sołecki realizowany we wsi
Kosieczyn, kwota 12.828,70 zł,
3) Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp., kwota 25.000,00 zł,
4) Przebudowa ulicy Zielonogórskiej w
Zbąszynku, kwota 30.000,00 zł,
5) Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i B.
Chrobrego w związku z budową ronda
na Placu Dworcowym w Zbąszynku,
kwota 1.038.132,00 zł,
6) Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej
oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w
Zbąszynku, kwota 1.311.954,84 zł
7) Dotacja celowa w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 302
w miejscowości Chlastawa w ramach
budowy „Północnej Obwodnicy Zbąszynka – etap II”, kwota 155.000,00 zł,
8) Dotacja celowa w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 4304 F
(ul. Wojska Polskiego) w miejscowości
Zbąszynek, kwota 1.227.261,01 zł,
9) Zakup inwestycyjny związany z odkupem gruntów pod potrzeby inwestycyjne, w wysokości 1.251.765,96 zł,
10) Zakupy inwestycyjne związane z
rozbudową sieci komputerowej, w wysokości 80.000,49 zł,
11) Wydatki majątkowe, dotyczące Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku, łącznie 503.000,00 zł,
12) Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 50.000,00 zł,
13) Remont, przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Kręcku, kwota
45.264,00 zł,
14) Wydatki majątkowe w wysokości 55.000,00 zł, dotyczące działalności
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
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Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej, zaplanowane na 2016 rok,
przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie działu planowanych wydatków
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu

Struktura
wydatków

71.000,00 zł

0,2 %

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

1.113.712,00 zł

3,2 %

Dział 600- Transport i łączność

4.327.165,29 zł

12,5 %

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

2.635.983,79 zł

7,7 %

40.000,00 zł

0,1 %

Dział 710 – Działalność usługowa
Dział 750- Administracja publiczna

4.411.733,24 zł

12,7 %

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1.680,00 zł

-

Dział 752- Obrona narodowa

2.000,00 zł

-

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

305.000,00 zł

0,9 %

Dział 757- Obsługa długu publicznego

550.000,00 zł

1,6 %

Dział 758- Różne rozliczenia (rezerwa ogólna i na
zarządzanie kryzysowe na 2016 rok)

200.000,00 zł

0,6 %

12.229.790,35 zł

35,2 %

263.200,00 zł

0,8 %

3.173.150,00 zł

9,1 %

20.445,00 zł

0,1 %

3.375.994,33 zł

9,7 %

883.764,00 zł

2,5 %

Dział 801- Oświata i wychowanie
Dział 851- Ochrona zdrowia
Dział 852- Pomoc społeczna
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 926- Kultura fizyczna

1.091.630,00 zł

3,1 %

Ogółem planowane wydatki

34.696.248,00 zł

100,0 %

W ramach strony wydatkowej,
w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej zaplanowano realizację funduszu sołeckiego, w ogólnej
wysokości 129.956,47 zł z podziałem na
poszczególne sołectwa, zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami do realizacji
na rok 2016.
Projektowany budżet Gminy
Zbąszynek na 2016 rok, jest nadwyżkowy. Planowane dochody ogółem
są większe o kwotę 1.223.752,00 zł od
planowanych wydatków ogółem.
Patrząc na zasadę przy konstrukcji
projektowanych budżetów, dotyczącą
pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi Gminy, widzimy,
że w ramach planowanych dochodów
bieżących na kwotę, 33.101.606,00 zł,
pokrycie znajdują planowane wydatki
bieżące, w wysokości projektowanej
ogółem, 28.731.041,00 zł.
Różnica, stanowi kwotę 4.370.565,00
zł i częściowo przeznacza się ją na
spłatę zadłużenia z lat poprzednich,
1.223.752,00 zł, natomiast pozostałość
w wysokości 3.146.813,00 zł na projektowane wydatki majątkowe.
Kwota zabezpieczona na wydatki majątkowe z dochodów bieżących
powiększona o dochody majątkowe
daje kwotę ogółem wydatków majątkowych zabezpieczonych w budżecie
Gminy Zbąszynek na 2016 rok.
Plan budżetu na rok 2016, zakłada
wielkość planowanych przychodów
wyłącznie w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, w wysokości 1.300.000,00 zł, które przeznacza
się na spłatę wcześniej zaciągniętych

www.zbaszynek.pl

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.
Planowane rozchody, dotyczą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów, na kwotę 2.523.752,00 zł.
Dodatkowo, na 2016 rok, planuje się
jako zmniejszenie ogólnej kwoty długu, kwotę planu wydatków majątkowych w wysokości 1.251.765,96 zł, dotyczącej zwrotnego wykupu gruntów
od Firmy Magellan S.A..
W efekcie, projektowane zadłużenie z
tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, na koniec roku 2016, wynosi
17.844.670,65 zł. Patrząc obrazowo w
stosunku do planowanych dochodów
na 2016 rok, wskaźnik zadłużenia wynosi 49,7%.
Biorąc pod uwagę nowe obwarowania
wskaźnikowe, gmina spełnia relacje,
wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie liczony indywidualnie dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 8,26%
(po wyłączeniu) i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty, ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną dochodów z trzech ostatnich
lat, wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 11,55%,
biorąc po uwagę wykonanie roku 2013,
2014 i plan na III kw. 2015. Z uwzględnieniem przewidywanego wykonania
dla roku 2015, wskaźnika spłaty, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną dochodów z trzech ostatnich lat,
wynosi 10,79%.
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DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH DLA
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2016
Dnia 29 października 2015 r.
Rada Miejska w Zbąszynku uchwaliła
Program współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016
rok. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)
Uchwała ta zawiera informacje na temat: zasad i form współpracy, priorytetowych zadań publicznych, okresu
i sposobu realizacji programu, wysokości środków planowanych na realizację programu, sposobu tworzenia i
oceniania realizacji programu oraz trybu powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej. Między innymi na
podstawie tej uchwały dnia 2 grudnia
2015 r. ogłoszony został konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w
2016 roku, którego treść zamieszczona została na stronie BIP Zbąszynek,
na stronie internetowej Gminy Zbąszynek oraz na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Na 2016 rok zaplanowano łącznie
272.000,00 zł, w tym: na wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej 220.000,00 zł; na kulturę, sztukę,
ochronę dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego 40.000,00 zł i na ochronę i promocję zdrowia 12.00,00 zł. Po-

wołana przez Burmistrza Zbąszynka
Komisja Konkursowa będzie oceniać
oferty opierając się na kryteriach formalnych i merytorycznych.
Kryteria formalne:
- czy oferta została złożona przez
podmioty uprawnione do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;
- czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu;
- czy oferta została sporządzona na
obowiązującym formularzu;
- czy oferta została podpisana przez
osoby upoważnione do reprezentacji;
- czy do oferty zostały załączone
wymagane załączniki;
- czy zadanie wpisuje się w cele konkursu;
- czy zapisy statutowe podmiotu są
zgodne z zadaniami konkursu.
Kryteria merytoryczne:
- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- przedstawiona kalkulacja kosztów
realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- jakość wykonania zadania i kwalifi-

kacje osób przy udziale których organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
- w przypadku oferty w formie wspierania wykonania zadania publicznego, uwzględnienie planowanego
przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z
innych źródeł na realizację zadania
publicznego;
- planowany przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- ocena dotychczasowej współpracy
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z
Gminą Zbąszynek, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten
cel środków.
Ocenione przez Komisję Konkursową
oferty przedstawione zostaną Burmistrzowi Zbąszynka, który podejmie
ostateczną decyzję. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi najpóźniej do 14
dni od upłynięcia terminu składania
ofert.

Konkurs na naZwę ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku
W związku z zakończeniem prac mających na celu przebudowę Placu Dworcowego
w Zbąszynku, Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski zachęca do wzięcia udziału w konkursie
na nazwę dla nowo wybudowanego ronda. Propozycję nazwy wraz z
krótkim uzasadnieniem
można zgłaszać na kuponach (obok) „Zbąszyneckiego Kwartalnika”,
przesyłając je na adres:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
lub wrzucając do urny
znajdującej się w punkcie informacyjnym tut.
Urzędu. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z
dniem 31 stycznia 2016r.

n
o

proponowana nazwa

uzasadnienie

p
u
k
nazwisko i imię

adres

telefon
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Diamentowe Gody w Gminie Zbąszynek
Na zaproszenie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku 7
października br. przybyły 3 pary, aby
wspólnie świętować Jubileusz 60 lat
małżeństwa: Janina i Florian Pawelscy
ze Zbąszynka, Anna i Ignacy Gołek z
Dąbrówki Wlkp. oraz Władysława i
Tadeusz Cichoccy z Kosieczyna.
Dostojnych Jubilatów powitała Kie-

rownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec – Kromska, składając
piękne życzenia i gratulując przeżycia
wspólnych 60-ciu lat w zgodzie, w
zdrowiu, na dobre i na złe.
Najserdeczniejsze życzenia dostojnym
Jubilatom złożył Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski i Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur. Oprócz życzeń i gratulacji były również słowa

refleksji i uznania. W imieniu swoim,
jak i całej lokalnej społeczności, podziękował Dostojnym Jubilatom za
trud włożony w wychowanie dzieci, za troskę i pracę na rzecz naszej
małej Ojczyzny oraz za przykład, jaki
swoim zgodnym, pełnym zaangażowania i życzliwości życiem, dali obecnym i przyszłym pokoleniom.

Inauguracja Zbąszyneckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
6 października 2015 r. w sali
kinowej Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury odbyła się inauguracja IV
roku Zbąszyneckiego Uniwersytetu
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Trzeciego Wieku. Koncert galowy
otwierał również obchody Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora. Koncert
rozpoczął się występem zespołu tanecznego Tęcza. Dla
seniorów zatańczyły
również przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem”
w
Zbąszynku.
Wśród
zaproszonych gości byli m.in.
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan
Mazur, zbąszyneccy
seniorzy, a gościem
honorowym był naj-
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starszy mieszkaniec naszej Gminy
Pan Jan Banach, który w tym roku
skończy 98 lat. Na gali nie była
obecna najstarsza mieszkanka naszej Gminy Pani Marta Schmidchen z
Dąbrówki Wlkp., również mająca 98
lat, którą tego samego dnia odwiedzili w domu przedstawiciele władz
samorządowych.
W dalszej części koncertu na scenie pojawili się wokaliści ze Studia
Piosenki w Zbąszynku. W trakcie
gali wręczono również nagrody i
wyróżnienia dla uczestników konkursu plastycznego do lat 5 pn. „Mój
świat za wiele lat czyli … jakim będę
Seniorem”. Na zakończenie wieczoru
wystąpił wokalista Antoni Michaiłow
w koncercie pn. „W Krainie Rosyjskich Romansów”.
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Spotkanie seniorów z Burmistrzem
W ramach obchodów XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora w Gminie
Zbąszynek, w piątek 9 października br.
odbyło się spotkanie liderów i przedstawicieli seniorów z Burmistrzem
Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim.
Spotkanie odbyło się w działającym
na terenie naszej Gminy domie dziennego pobytu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów i stowarzyszeń aktywnie działających na terenie naszej
Gminy, Zbąszyneckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Danuta Kłos, kierownik Dziennego Domu „Senior–Wigor” Katarzyna Rucioch, sołtysi z Gminy Zbąszynek oraz Ksiądz Dziekan
Zdzisław Przybysz.
Burmistrz Zbąszynka podziękował
wszystkim seniorom na terenie naszej Gminy za ich aktywną działalność oraz kolejne inicjatywy, które w
miarę możliwości Samorządu będą

wspierane. Zachęcił również do korzystania z usług Dziennego Domu
„Senior–Wigor”. Spotkanie było kolejną inicjatywą w ramach obchodów
Gminnego Tygodnia Seniora. W środę

6 października br. na obiektach sportowych w Zbąszynku odbył się marsz
Nordic Walking „Sportowy Senior”,
zorganizowany przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku.

Zbąszynek w malarstwie międzynarodowym
W dniach 1-10 października
br. na terenie Gminy Zbąszynek odbył się kolejny po ponad 20 latach
Międzynarodowy Plener Malarski. W
plenerze udział wzięło 15 malarzy
plastyków, w tym artyści z Polski,
Ukrainy, Rumunii i Niemiec. Komisarzem pleneru była Justyna Rapicka.
W ciągu 10 dni grupa artystów stworzyła po kilka obrazów, przedstawiających najpiękniejsze krajobrazy,
pejzaże z architekturą, zabytkami i

przyrodą w tle.
Dodatkowo przeprowadzono również lekcje pokazowe w naszych
szkołach.
Wystawa poplenerowa
odbyła
się w sobotę 10
października
br.
w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury,
na którą przybyli zainteresowani
mieszkańcy.

www.zbaszynek.pl
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Spotkanie z mieszkańcami
Tradycyjnie już po zakończeniu kolejnego kwartału, 13 października br. odbyło się spotkanie
Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego i Przewodniczącego

Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył
również Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel.
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Zbą-

szynka od przedstawienia najważniejszych wydarzeń trzeciego kwartału. Następnie omówił inwestycje
planowane do realizacji w miarę
pozyskiwania środków finansowych.
W dalszej części spotkania głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur, który podsumował prace
Rady Miejskiej w minionym kwartale.
Na koniec pytania zadawali mieszkańcy, które dotyczyły: porządku
na ulicach związanego z odbiorem
zgrabionych liści, progów zwalniających na ulicy PCK, bezpieczeństwa
na terenie miasta, placów zabaw,
przebudowy ulicy Wojska Polskiego w ramach środków pozyskanych
przez powiat świebodziński, który
jest zarządcą drogi.
Dziękujemy mieszkańcom za obecność i zapraszamy na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

Nagrody Burmistrza z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
16 października br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyła
się uroczystość wręczenia Nagród
Burmistrza, przyznawanych z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zbąszyn-
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ka Wiesław Czyczerski, wyróżnione
osoby oraz Dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu Gminy Zbąszynek.
Nagrody za szczególne osiągnięcia w
pracy dydaktyczno – wychowawczej
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i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą oraz twórczą postawę otrzymali:
Maria Lorenc, Hanna Pracuk, Elżbieta Spychała,
Anna Szulc, Irena
Trypucka, Edward Utrata, Sławomir
Matysik, Ryszard Górawski, Michał
Gurdak i Iwona Urbaniec.
Podczas obchodów Dnia
Edukacji Narodowej w Gorzowie Wlkp. Wojewoda
Lubuski Katarzyna Osos
uhonorowała najbardziej
zasłużonych pracowników
oświaty
odznaczeniami
państwowymi. Wśród nauczycieli i pedagogów z
Gminy Zbąszynek Medalem Złotym za Długoletnią Służbę została uhonorowana Pani Urszula
Szymkowiak – Dyrektor
Gimnazjum w Zbąszynku
oraz Medalem Srebrnym
za Długoletnią Służbę Panie Violetta Kostera i Julita Marciniak – nauczycielki Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku.
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Zbąszynek w pierwszej piątce Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju JST
Gmina Zbąszynek znalazła
się w gronie pięciu najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskowiejskich w Polsce w tegorocznej,
trzynastej już edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju SpołecznoGospodarczego Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jako jedyna
Gmina w województwie lubuskim
uzyskała tak wysoki wynik w Rankingu.
Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji rankingu odbyło się
23 października br. w Sali Kolumno-
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wej Sejmu RP.
Dyplom wraz z gratulacjami odebrał Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Przypomnijmy,
że przed rokiem Gmina
Zbąszynek znalazła się
w pierwszej dziesiątce
najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce,
zajmując dziewiąte miejsce w rankingu.

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada br. obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się już 7 listopada na strzelnicy w Rogozińcu. 8 listopada odbył
się Niepodległościowy Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku,
9 listopada Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski wziął udział w
obchodach święta w Niepublicznym
Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”
oraz 10 listopada w ramach Sportowego Dnia Niepodległości odbył się
Marsz Nordic Walking oraz test Coopera.
Oba wydarzenia zostały zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Obchody 11 listopada rozpoczęły się
od Mszy Św. w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym w
Zbąszynku, w której uczestniczyły
delegacje pocztów sztandarowych
jednostek samorządowych, stowarzyszeń, szkół i harcerzy z Gminy
Zbąszynek. Po Mszy Św. Delegacje
wraz z mieszkańcami przemaszerowały pod pomnik Chrystusa Króla,
prowadzone przez kapelę koźlarską
z Dąbrówki Wlkp. Po odśpiewaniu
hymnu, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski. Następnie kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje
Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej,
jednostek samorządowych, szkół,
stowarzyszeń, harcerzy, działaczów
oraz mieszkańców.
Na zakończenie spotkania członkowie Zbąszyneckiego Bractwa Kurkowego oddali uroczystą okolicznościową salwę armatnią.
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„Bezpieczna zerówka”
eliminacje powiatowe rozstrzygnięte
W poniedziałek 9 listopada
br. w Komendzie Powiatowej Policji
w Świebodzinie odbyły się powiatowe eliminacje do Wojewódzkiego
Turnieju pn. „Bezpieczna Zerówka.
Do rywalizacji w 6 konkurencjach
przystąpiło 13 zespołów, każdy trzy
osobowy,
reprezentujący
swoje
przedszkole.
Poziom reprezentowanej wiedzy
przez maluchów był bardzo wysoki. III miejsce zdobywając 72 pkt.,
zajęli przedszkolacy z Niepublicznego Przedszkola w Mostkach, na
II miejscu uplasowała się zerówka
z Przedszkola Niepublicznego w

Kosieczynie, zdobywając 75 pkt.
I miejsce (76 pkt.) i
zwycięstwo w eliminacjach powiatowych
do
Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy
o
Bezpieczeństwie
„Bezpieczna Zerówka” przypadło dla
Gminnego
Przedszkola w Szczańcu,
które będzie reprezentować
powiat
świebodziński w Finale Wojewódzkim.

Jubileusz Związku Nauczycielstwa Polskiego
Związek
Nauczycielstwa
Polskiego obchodzi w tym roku 110
rocznicę powstania. W Zbąszynku
jubileuszowe uroczystości odbyły
się w czwartek 5 listopada br. Spotkanie rozpoczęła prezes Oddziału
ZNP w Zbąszynku Nina CybulskaFeyer. Życzenia i gratulacje członkom Oddziału ZNP złożył Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Spotkanie uświetniły krótkim pro-

gramem artystycznym dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku. Podczas uroczystości wręczono
emerytowanym członkom ZNP podziękowania za wieloletnią działalność. Obchody 110 – lecia związku
były także okazją do podziękowania Burmistrzowi Zbąszynka, który
wspiera Związek i współpracuje z
nim oraz z jego członkami.
Obecni na uroczystości mieli okazję

wysłuchać historii Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą przybliżyła
długoletnia prezes zbąszyneckiego
oddziału Alicja Łukaszewska.
Oddział ZNP w Zbąszynku zrzesza
nauczycieli i pracowników oświaty różnych szczebli oraz emerytów.
ZNP stara się wpływać na kształt
polskiej edukacji, na warunki pracy
nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

Biesiada Andrzejkowa i Jubileusz
„Dąbrowszczanki”
Tradycyjnie już w ostatnich
dniach listopada odbyła się Biesiada Andrzejkowa zorganizowana
przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
Tegoroczna Biesiada Andrzejkowa

16

połączona była z obchodami 15lecia działalności Zespołu Śpiewaczego „Dąbrowszczanka”.
W biesiadzie udział wzięło wielu
zaproszonych gości: Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, Stanisław
Kalemba, były
minister
rolnictwa i poseł,
ws p i e ra j ą c y
działalność
zespołu, Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward
Fedko, Przewod-
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niczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel
zaprzyjaźnione zespoły Śpiewacze.
Gości witała dziecięca Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp. W uroczystości wzięły udział zaprzyjaźnione
zespoły śpiewacze. Zakończeniem
wieczoru była zabawa taneczna.
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20-lecie Regionu Kozła – uroczystość
jubileuszowa w Babimoście
18 listopada br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Babimoście swoje
20-lecie świętowało Stowarzyszenie
Gmin RP Regionu Kozła. W ramach
spotkania jubileuszowego odbył się
panel dyskusyjny, do udziału w którym zaproszono osoby zaangażowane w tworzenie Stowarzyszenia
i odgrywające ważną rolę w jego
rozwoju.
W dyskusji udział wzięli: Bernard
Radny- Burmistrz Babimostu, Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka, Krzysztof Krzywak – jeden
z pierwszych dyrektorów Biura Regionu Kozła, Romuald Szczepaniak –
były Burmistrz Zbąszynia, Witold Silski – prezes Lokalnej Grupy Działania
Regionu Kozła oraz Kamil Sieratowski ze Zbąszynia. Część artystyczną
jubileuszu 20 – lecia Regionu Kozła
uświetnili muzycy grający tradycyjne
utwory ludowe oraz grupa, która zaprezentowała standardy muzyczne

z wykorzystaniem instrumentów
ludowych. Obchodom jubileuszu
towarzyszyła wystawa zorganizowana we współpracy z pracowni-

kami Gminnego Ośrodka Kultury w
Babimoście, poświęcona dorobkowi
Regionu Kozła.

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu
„Senior-Wigor” w Zbąszynku
7 grudnia br. odbyła się uroczystość otwarcia Dziennego Domu
„Senior-Wigor” w Zbąszynku, który
powstał dzięki dofinansowaniu, jakie
otrzymał zbąszynecki samorząd z
programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Senior-Wigor”. Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+.
Całkowity koszt remontu pomieszczeń przy ulicy Kosieczyńskiej to
310 160,80 zł, z czego 235 821,44 zł
zostało dofinansowane przez MPiPS.
Kierownikiem Dziennego Domu „Senior-Wigor” jest Pani Katarzyna Rucioch.
W oficjalnej uroczystości otwarcia
placówki udział wzięli m.in. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, posłanka Katarzyna Osos, Starosta Powiatu
Świebodzińskiego Zbigniew Szumski,
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, Proboszcz
parafii pw. MNMP w Zbąszynku ks.
kan. Jerzy Kordiak, kierownicy jednostek samorządowych, dyrektorzy
szkół oraz zbąszyneccy seniorzy.
W trakcie uroczystości wręczono
Zbąszyneckie Karty Seniora 90+, które otrzymali Florian Wojciechowski,

Kazimiera Tomkowiak i Łucja Wawer. Burmistrz Zbąszynka przyznał
również stypendia dla zdolnych artystycznie osób spośród grona seniorów. Stypendia otrzymały Panie
Anna Pracuk, Łucja Wawer, Kazimiera Wolska i Joanna Jokiel.
W części artystycznej wystąpiła Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp.,

www.zbaszynek.pl

uczennice ZST oraz Gimnazjum w
Zbąszynku, uczennice Studia Piosenki działającego przy ZOK-u, zespół muzyczny Akademia ZUTW
w Zbąszynku oraz Zespół GimWik.
Uroczystość poprowadziły uczennice
ZST Wiktoria Jarmużek i Agnieszka
Rucioch.
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informacje

Barbórkowe spotkanie z górnikiem
W pierwszym
tygodniu
grudnia
placówki
przedszkolne i szkolne z
terenu Gminy Zbąszynek odwiedził
górnik Pan Paweł
Witkiewicz – pracownik Polskiego
Górnictwa
Nafty
i Gazu w Zielonej
Górze.
Podczas
spotkań
dzieci
mogły
zobaczyć
mundur
galowy

górnika, który został szczegółowo omówiony. Górnik przygotował
również dla najmłodszych film
edukacyjny i prezentacje multimedialną dotyczącą sposobów wydobywania gazu ziemnego oraz ropy
naftowej. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał model czapki górnika, kolorowanki i
słodycze. Inicjatorem cyklu spotkań z górnikiem była emerytowana nauczycielka przedszkolna
Pani Krystyna Gołek.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych
4 grudnia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp. odbyła się kolejna
edycja Mikołajkowego Turnieju Piłki
Nożnej. W zawodach wzięło udział
pięć drużyn ze Szkół Podstawowych.
Pierwsze miejsce zajęła SP Dąbrówka
Wlkp., drugie miejsce zajęła SP Zbąszynek, a trzeci SP Szczaniec. Poza
podium znalazły się SP Kosieczyn i SP
Smardzewo. Puchary, nagrody i dyplomy dla uczestników turnieju wręczył

Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski.
Organizatorem turnieju był LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp. Turniej
został sfinansowany
ze środków powiatu
świebodzińskiego.

Bezpieczeństwo Seniorów
w Gminie Zbąszynek
08 grudnia 2015 r. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyła się
debata społeczna pod hasłem „Bezpieczeństwo Seniorów w Gminie
Zbąszynek”. Przed debatą odbyło
się szkolenie dla seniorów, którego
celem było zapoznanie osób starszych z zagrożeniami i sposobem
ich unikania.
W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur, zbąszyneccy seniorzy, Strażnik miejski Leszek Bochniak oraz
przedstawiciele KPP w Świebodzinie.
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Spotkanie z Gwiazdorem
W okresie Świąt Bożego
Narodzenia Sołtys Dąbrówki Wlkp.
wraz z Radą Sołecką organizują od
lat spotkanie z gwiazdorem. W tym
roku współorganizatorem spotkania
była Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp., Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i uczniowie.
Tegoroczne spotkanie odbyło się 13
grudnia w Centrum Kultury i Folkloru. Spotkanie otworzyła Dyrektor
Szkoły Ewa Kubicka, która przywitała licznie przybyłych mieszkańców
oraz zaproszonych gości, wśród których był Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, a udanej zabawy
życzył również sołtys Piotr Kociołek i przewodnicząca rady rodziców
Bożena Jędrzejczak. Następnie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej, którzy prezentowali swoje
umiejętności wokalne, recytatorskie
i taneczne. Po występach
pojawił się długo oczekiwany Gwiazdor
ze słodkimi upominkami dla dzieci.

Spotkaniu towarzyszył kiermasz
świąteczny zorganizowany przez
Radę Rodziców, gdzie można było
zakupić ozdoby świąteczne oraz

Agnieszka
Ratyńska

ciasta. Całkowity dochód uzyskany
ze sprzedaży w kwocie ok. 1600 zł
zasili fundusz Rady Rodziców.

Przedszkolaki ubrały choinkę świąteczną
15 grudnia br. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zaprosił
przedszkolaków z Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku do ustrojenia choinki miejskiej, która stanęła na nowo
wybudowanym rondzie na Placu

zawisły ozdoby przygotowane wcześniej przez dzieci i rodziców na zajęciach
w przedszkolu. W zdobieniu drzewka pomagał maluchom pracownik Urzędu
Miejskiego, a nad ich bez-

Dworcowym. Przedszkole chętnie
odpowiedziało na zaproszenie i w
godzinach porannych przedszkolaki licznie przybyły aby udekorować
drzewko świąteczne. Na drzewku

pieczeństwem czuwali policjanci i strażnik miejski.
Strojeniu choinki towarzyszyły piosenki śpiewane
przez przedszkolaków.

www.zbaszynek.pl
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INWESTYCJE

Budowa ronda w Zbąszynku
30 listopada br. zakończono
prace związane z przebudową Placu
Dworcowego i budową ronda w Zbąszynku. Głównym celem realizowanego projektu była poprawa bezpieczeństwa. Wykonane prace polegały na
przebudowie skrzyżowania, a w jego
miejscu budowie ronda. Odnowiono
nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowano trzy zatoki autobusowe, 12
miejsc postojowych, przebudowano
oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Wykonawcą prac był STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o.
Wartość projektu to 1 706 808,49 zł, z
czego 50% kosztów kwalifikowanych
pozyskano w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Jednocześnie prowadzono
prace będące uzupełnieniem projektu
budowy ronda, na odcinku ul. Woj-

ska Polskiego i Kosieczyńskiej, które
są ulicami powiatowymi. Umowa zakłada ich zakończenie w maju 2016r.

Ich koszt wyniesie 1 038 131,25 zł a sfinansuje je w 70 % Powiat a w 30 %
Gmina Zbąszynek.

Dzienny dom „Senior-Wigor”
Na I piętrze budynku, po byłej przychodni lekarskiej PKP przy
ul. Kosieczyńskiej nr 4 w Zbąszynku,

utworzono „Dzienny Dom „SeniorWigor”. W ramach projektu przebudowano i adaptowano istniejące
pomieszczenia na
powierzchni 243 m2.
Osoby korzystające
z pomieszczeń, posiadają połączenie
komunikacyjne za
pomocą windy oraz
klatki
schodowej.
Zaadaptowane pomieszczenia będą
mogły być wykorzystywane przez
grupę seniorów w
zakresie zajęć w
sali aktywności ru-

Chodnik w Kręcku
Zakończono prace przy przebudowie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Kręcku. Wykonano odcinek o
długości 220 m z kostki betonowej
pochodzącej z rozbiórki chodników
przy rondzie w Zbąszynku. Wykonawcą była Firma TRECHUB ze Zbąszynka.
Koszt robót 39.710,55 zł.
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chowej z zapleczem socjalnym (szatnia, WC i prysznic), czytelnia z księgozbiorem i dostępem do Internetu,
pokój porad i terapii indywidualnej z
zatrudnioną pielęgniarką oraz pokój
z miejscami do położenia się i wypoczynku. Dodatkowym elementem wyposażenia jest pomieszczenie pralni
oraz prasowalnia. Wykonawcą prac
była firma PPHU Richter S.J. ze Zbąszynka. Wartość projektu: 310 160,80 zł,
z czego ok 75 % zostało dofinansowane z Programu Wieloletniego Senior-Wigor Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Obiekt wyposażono w
meble i niezbędny sprzęt do zajęć w
ramach podpisanej umowy z wykonawcą robót adaptacyjnych.
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Renowacja zbiornika wodnego służącego
małej retencji w Rogozińcu

Hubert
Cichy

Zakończono prace przy modernizacji zbiornika małej retencji w
Rogozińcu. Zakres prac obejmował
miedzy innymi odmulenie zbiornika,
wyłożenie skarp płytą ażurową, naprawę wylotów urządzeń wodnych,
wykonanie nowego ogrodzenia. Prace
prowadzone były w oparciu o dokumentację techniczną, zatwierdzoną
przez Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Pomimo,
iż termin realizacji był bardzo krótki
Wykonawca, którym była firma z m.
Św. Wojciech koło Międzyrzecza Wlkp.,
wykonał prace solidnie i bez opóźnienia. Teren wokół został zagospodarowany, zbiornik prezentuje się bardzo
efektownie. Całkowity koszt inwestycji
z dokumentacją i nadzorem wyniósł
140 022,10 zł. brutto. Zadanie zostało
dofinansowane w 50% z pozyskanych
środków zewnętrznych.

Skwer przy rondzie
Zakończono prace przy zagospodarowaniu skweru pomiędzy ulicami
Wojska Polskiego i PCK. Nawieziono
ziemię, zniwelowano teren placu,

wykonano chodnik łączący ul. PCK
z ul. Wojska Polskiego, posadzono
drzewa. Wykonawcą była Firma Hydro-Friz z Nowego Tomyśla. Koszt

www.zbaszynek.pl

robót wyniósł 33 474,25 zł.
W następnym roku przy chodniku zostanie ustawiony słup ogłoszeniowy i
zdrój uliczny.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Piotr
Mazur

nowe technologie w szuk
Od początku roku 2015 Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku używa nowego oprogramowania rozliczającego zużytą wodę i
ścieki. Po przeniesieniu odpowiednich
danych i naniesieniu potrzebnych korekt można było zacząć wprowadzać
coraz to nowocześniejsze technologie
i sposoby przekazywania informacji
na temat stanów wodomierzy. Jednym z tych sposobów jest możliwość
przekazywania odczytów wodomierzy
zarówno osób prywatnych jak i firm
za pomocą adresu e- mail. Nie trzeba przychodzić osobiście ani przekazywać odczytów drogą telefoniczną.

Jest to ułatwienie zwłaszcza dla osób,
które pracują w godzinach rannych i
nie mają możliwości przekazania odczytów. Maila można napisać o każdej
porze dnia i nocy, nie przejmując się
czy w tych godzinach pracuje Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany otrzymywaniem rachunku
za wodę i ścieki drogą elektroniczną, a
nie jak dotychczas w formie papierowej pocztą to również istnieje już taka
możliwość. Wystarczy w mailu podając stan wodomierzy zaznaczyć, że
chciałoby się otrzymywać rachunek
drogą elektroniczną, podać dokładne

dane do wystawienia faktury oraz adres e- mailowy, na który ma być wysłany rachunek za wodę i ścieki. Adres mailowy, na który można wysyłać
stany wodomierzy i dane do faktury
to: woda@zbaszynek.pl
Informujemy również, że należności
za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji należy uiszczać w
kasie Samorządowego Zakładu Usług
Komunalnych w Zbąszynku ul. PCK
2 od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 – 12:00 lub na konto Zakładu
NR 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010 .

Uwaga, wszyscy którzy uchylają się od płatności za odpady!
W związku z tym, że nastąpiła zmiana prawa, Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku informuje,
że od miesiąca października ściąganiem należności za gospodarowanie odpadami zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie. Dotychczas zajęć kont, emerytur i wynagrodzeń za pracę dokonywał Burmistrz Zbąszynka jako
organ egzekucyjny. Nie płacąc w terminie za wywóz odpadów Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku
przesyła ostateczne wezwanie do zapłaty, jednak jeżeli opłata nadal nie jest wnoszona przekazuje sprawę do Urzędu
Skarbowego w Świebodzinie, który zajmie się ściąganiem należności.

OGŁOSZENIE

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku zatrudni w wymiarze pełnego etatu wykwalifikowanego
hydraulika z doświadczeniem. Wymagane prawo jazdy kat. B (mile widziane uprawnienia spawalnicze). CV prosimy
dostarczać osobiście do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku od poniedziałku do piątku w
godz. 7:00 – 15:00 lub wysyłać na adres Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku ul. PCK 2 66-210
Zbąszynek.

Nowe stawki za wodę i ścieki
Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku w dniu
23.11.2015 r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Taryfy zostały opracowane zgodnie
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ustalono jednolitą taryfę dla wszystkich
grup odbiorców na rok 2016, która będzie obowiązywać od 1 lutego 2016 r.
do 31 stycznia 2017 r..
Burmistrz zweryfikował koszty ujęte w
taryfach pod względem celowości ich
ponoszenia oraz czy są opracowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę
optymalnie niskiego poziomu kosztów,
bezpiecznego dla funkcjonowania zakładu oraz zgodnie z założeniami do
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budżetu Gminy na rok 2016. W dniu
22 grudnia 2015 roku Rada Miejska w
Zbąszynku przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2016 i
w związku z tym niżej podane nowe
taryfy obowiązywać będą od dnia 1 lutego 2016 roku:
- stawka wody za 1 m3 - 2,80 zł netto
x 8% vat = 3,03 brutto
- stawka ścieków za 1 m3
- 5,50 zł
netto x 8% vat = 5,94 brutto
Łącznie stawka 8,97 zł brutto - wzrost
o 0,65 zł.
W roku 2016 planowana jest sprzedaż:
- wody w ilości 445 000 m3
- ścieków w ilości 282 000 m3
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych po przekształceniu w jednostkę
samorządową nie planuje żadnej marży zysku jedynie wykonuje zadania
własne.

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Barbara
Stasik

OŚWIATA

Oświata w Gminie
w statystycznym wymiarze
Koniec roku to dobry okres
na przedstawienie działalności oświatowej w liczbach. Tym bardziej, że prowadzenie oświaty gminnej jest jednym
z największych zadań określonych w
budżecie gminy.
Gmina Zbąszynek prowadzi:
3 szkoły podstawowe, gimnazjum i
szkołę ponadgimnazjalną, w której
skład wchodzą zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące i
technikum. W roku szkolnym 2014/2015
do zbąszyneckich szkół uczęszczało
średnio 1 110 uczniów.
Zwiększenie dzieci w oddziałach
pierwszej klasy szkoły podstawowej
wynikło z obowiązkowego przyjęcia
do szkoły sześciolatków.
W Technikum na każdym poziomie

TabelA: Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach niepublicznych
w roku 2014/2015
Przedszkole

Liczba
dzieci

Liczba
oddziałów

Poniżej
„0”

Liczba
oddziałów

Powyżej
„0”

Niepubliczne Przedszkole
„Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku

198

4

108

4

90

Niepubliczne Przedszkole
w Dąbrówce Wlkp.

45

1

26

1

19

Niepubliczne Przedszkole
w Kręcku

17

-

10

1

22

Niepubliczne Przedszkole
w Kosieczynie

25

-

12

1

13

Niepubliczne Przedszkole
w Rogozińcu

19

1

11

-

8

Razem

304

167

152

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych
Ilość
dzieci w
szkole

Liczba
oddziałów

Klasa
I

Klasa
II

Klasa
III

Klasa
IV

Klasa
V

Klasa
VI

SP Zbąszynek 2014

343

16

70

58

72

63

42

62

2015

359

17

86

65

56

47

62

43

94

6

18

17

15

12

16

16

104

7

29

17

17

14

11

16

SP Kosieczyn 2014

87

6

22

12

12

15

16

10

2015

98

6

22

21

13

11

15

16

Szkoła

SP Dąbrówka Wlkp. 2014
2015

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w Zespole
Szkół Technicznych w Zbąszynku.
rok

Ilość
razem
w LO

2014
2015

Liceum ogólnokształcące
klasa
I

klasa
II

klasa
III

69

30

22

17

71

27

24
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Ilość
razem
w ZSZ

Na koniec roku Gmina
pozyskała ze środków
rezerwy oświatowej 25
tys. zł. na doposażenie
gabinetów pielęgniarek
w szkołach. Środki przeznaczono na zakup m.in.
wagi
ze
wzrostomierzem, kozetek, stolików
zabiegowych,
parawanów, szaf kartotecznych,

klasa
I

klasa
II

klasa
III

83

31

27

25

93

38

30

25

Liczba
dzieci w
szkole rok
2014

Liczba oddziałów
12

2015

12

klasa I

klasa II

klasa III

Razem

80

77

82

239

82

81

72

235

aparatów do pomiaru ciśnienia, tablic do badania

nauczania w roku szkolnym 2014/2015
były po dwa oddziały. Łącznie 195
uczniów. Technikum kształciło uczniów
w zawodach: informatyka, elektryka,
mechatronika i architektury krajobrazu.
Gmina na 2015 rok otrzymała subwencję w wysokości 7 mln zł. Do oświaty
corocznie ze środków budżetu gminy
dokłada się ponad 4 mln zł.

Koszty w roku 2015 przypadające na 1 go ucznia w szkole przedstawiają się następująco:
Szkoła
Podstawowa
w Kosieczynie

5.869,85

5.997,96

7787,79

7.999,28

7.116,21

Dopłata do ucznia ze
3.145,51
środków gminy

1.294,12

4.012.83

4.429,33

1.096,82

Razem na ucznia

7.292,08

11.800,62

12.428,61

8.213,03

Subwencja na
jednego ucznia

Technikum rok szkolny 2015/2016
Klasa

I

II

III

IV

Razem

Liczba uczniów

58

48

44

36

186

Liczba oddziałów

2

2

2

2

8

Gimnazjum
w
Zbąszynku

Szkoła
Podstawowa
w Dąbrówce
Wlkp.

Szkoła
Podstawowa w
Zbąszynku

szkoła

9.015,36

Zespół Szkół
Technicznych
w Zbąszynku

ostrości wzroku, podoskopów do badania płaskostopia
wśród dzieci, aparatów Ambu i niezbędnych mebli na wyposażenie gabinetów.

www.zbaszynek.pl
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szkoła podstawowa w zbąszynku

Małgorzata
Czaczyk

Działania SP Zbąszynek w ramach
kształtowania postaw uczniowskich
Nowoczesna szkoła chcąc
sprostać wyzwaniom współczesnego
świata musi zmierzyć się z wieloma
zadaniami. Jednym z nich obok nowoczesnej edukacji jest kształtowanie różnych postaw, miedzy innymi,
postaw obywatelskich. Wychodzimy,
bowiem z przekonania, że jaki uczeń
taki obywatel... Mając to na względzie
nasi uczniowie przystąpili do programu „Lubuskiej Akademii Debat Szkolnych”, w ramach którego przeprowadzone zostały debaty oksfordzkie, gra
terenowa na terenie naszej gminy
pod patronatem Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Mazura. W grze
uczestniczyli przedstawiciele szkół
gminnych, którzy musieli się wykazać
wiedzą, sprawnością fizyczną i nie
tylko, wokół zagadnień: zabytki kultury, muzyka i stroje miasta Regionu
Kozła oraz najważniejsze informacje
o samorządzie lokalnym. Ponadto
uczestniczyli w Sesji Rady Miejskiej,
gdzie mogli zapoznać się z powagą
i odpowiedzialnością pełnienia funkcji naszych radnych. Innym działaniem
było spotkanie z uczestnikami Domu
Dziennego „Senior-Wigor”. Uczniowie
zaprezentowali tam swoje umiejętności oratorskie podczas debatowania
na temat: „Gmina Zbąszynek przyjazna młodym ludziom”. Poznali także
zmiany, jakie zaszły w Gminie Zbąszynek przez ostatnie 25 lat widziane oczami seniorów. Projekt dzięki
podjętym przedsięwzięciom w sposób
innowacyjny wpłynął na poszerzenie
oferty edukacyjno-wychowawczej. W
ramach kształtowania postaw obywatelskich istotnym jest uczenie dzieci
praw ucznia i praw dziecka. Uważając,
że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie,
jako jednostka wychowana w duchu
ideałów Konwencji Praw Dziecka,
uczniom przedstawiony został rys historyczny ustanowienia tego ważnego dokumentu, chroniącego wszystkie
dzieci świata. W trakcie swoistej lekcji
praworządności wszyscy mieli okazję
dowiedzieć się o roli naszego rodaka
Ludwika Rajchmana w tworzeniu UNICEF, czyli Fundacji Narodów na Rzecz
Dzieci. Uczniowie zostali zapoznani z
treścią Konwencji. Prezentacje multimedialne, piosenki i wiersze przybliżyły dzieciom ich prawa. Podczas
apelu nagrodzeni zostali uczniowie
wyróżnieni w konkursie literackim
oraz plastycznym. Nasze działania
zostały wsparte wystąpieniem przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji,
którzy przybliżyli uczniom Deklarację
Praw Człowieka. Oprócz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich staramy się, aby dzieci otrzymały tradycyjny system wartości i
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poszanowania do pracy i szacunku
do chleba (ostatnio bardzo eksponowane tematy w mediach). Poznanie
historii, tradycji i zwyczajów związanych z chlebem, nauka szacunku dla
chleba, dla pracy rolnika i piekarzato główne cele zajęć pt. „Od ziarenka
do bochenka”, który powiązany został
z „Dniem Chleba”. Stół był suto zastawiony różnego rodzaju pieczywem:
pszennym, graham, żytnim i mieszanym. Wszystkie chleby upiekły mamy
uczniów. Pieczywo można było smakować z masłem, miodem, powidłami,
dżemem. Słowami Jana z Czarnolasu,
„Gościu siądź pod mym liściem…” zaprosiliśmy całą społeczność szkolną
na niekonwencjonalną lekcję. Po krótkiej inscenizacji dotyczącej walorów
lipy, jej wykorzystywania oraz nieodłącznie związanego z nią ulubionego
przysmaku Kubusia Puchatka, odbyła
się prelekcja pszczelarza. W ramach
preorientacji zawodowej on przybliżył uczniom wykonywane rzemiosło,
zajmujące się hodowlą pszczół. Reprezentanci uczniów wraz z przedstawicielem IKEA Industry wkopali
drzewko w ogrodzie szkolnym. Działania te były wkomponowane w realizację projektu „Drzewo wskazuje
nam przyszłość”. Dzięki
zaangażowaniu rodziców w holu szkoły można
było degustować wypieki na bazie
miodu popijając herbatkę lipową. W
ramach kształtowania postaw prozdrowotnych uczniowie podjęli działania propagujące zdrowe żywienie
biorąc udział w akcji „Śniadanie daje
moc”. Dzieci wspólnie przygotowały
wzorcowe drugie śniadania. W menu
znalazły się m. in.: kolorowe kanapki,
owoce, warzywa, a także mleko, soki
świeżo wyciskane i woda mineralna.
Uczniom przekazano zasady zdrowego odżywiania m. in.: co warto jeść a
czego nie, by właściwie się rozwijać i
zdrowo rosnąć. Dowiedzieli się także,
jaką rolę pełni w życiu młodego człowieka ruch i codzienna aktywność w
tym, uprawianie sportu. Spore zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła piramida zdrowia i informacja
o tym, jak cenna jest woda i jakie
ma znaczenie dla naszego zdrowia.
W ramach działań prospołecznych
nasza szkoła realizuje projekty o
charakterze dydaktyczno-wychowawczym, czego przykładem są obchody
Europejskiego Dnia Języków Obcych,
które w tym roku odbywały się w
ramach Dnia Ucznia pod hasłem „W
dialogu przez świat”. Uczniowie podążali przez świat w komunikacji i
dialogu oraz interakcji. Społeczność
szkolna integrowała się w edukacji
kulturoznawczej podczas prezentacji
o krajach, z których pochodzili Wolon-
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tariusze - Francja, Finlandia, Indonezja i Kenia. Wszyscy mieliśmy okazję
zjednoczyć się w kręgu, w piosenkach
i w tańcach z różnych stron świata.
Całość spotkania uświetniona była
tańcami grupy tanecznej „Słoneczny
blask”, grą na fletach i piosenką w języku angielskim. Dzień ten okazał się
ciekawym w ujęciu edukacji językowej i wychowawczej. Uczniowie liczą
na kolejne spotkania w tym temacie
i czują potrzebę bycia Europejczykami
i nie tylko, mieszkając w naszej Małej Ojczyźnie. Szkoła to również realizator polityki oświatowej państwa,
które w jednym ze swoich tegorocznych priorytetów wskazuje - rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz
upowszechnianie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. Dlatego przystąpiliśmy do programu rządowego „Książki
naszych marzeń”, który wsparł bibliotekę w nowe ciekawe pozycje czytelnicze, zwłaszcza dla najmłodszych
uczniów. Poprzedzone zostało ogólnopolskimi wyborami książek, podczas
których uczniowie i nauczyciele typowali książki, które ich zdaniem powinny znaleźć się w bibliotekach szkolnych. Nasza szkoła znalazła się w
gronie tych szczęśliwców, którym MEN
przydzieliło kwotę 2.170 zł. Warunkiem udziału w programie był również
wkład własny organu prowadzącego
w wielkości 20% przydzielonej przez
MEN sumy, (czyli 543 zł). Łączna kwota udzielonego wsparcia to 2.713 zł, za
którą to zakupione zostały do biblioteki szkolnej 122 egzemplarze nowych,
wymarzonych przez uczniów książek.
Mamy nadzieję, że zakupione woluminy spełnią oczekiwania naszych
uczniów, wzbogacą ofertę biblioteki i
przyczynią się do wzrostu czytelnictwa w naszej szkole. Miesiąc grudzień
jest szczególnym czasem, kiedy uczymy dzieci dzielić się z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują. Uczniowie i
nauczyciele zorganizowali i uczestniczą, w akcji charytatywnej „Podziel się
sercem...”. Dzięki, której chcemy wspomóc uczniów i ich rodziny najbardziej
potrzebujące. Trudno w tym momencie
nie wspomnieć o tradycyjnym kiermaszu świątecznym współorganizowanym przez rodziców, którym dziękujemy za piękne wytwory, symbolizujące
polską tradycję bożonarodzeniową.
Nasz zwyczaj staropolski to też świąteczne życzenia, które przekazujemy
wszystkim naszym Sympatykom –
Spokojnych radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego
Nowego Roku.
Peaceful and Merry Christmas and a
Happy New Year
Ruhigen und frohen Weihnachten
und ein gesundes Neues Jahr 2016.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Ewa
Kubicka

Nasze szkolne wydarzenia...
05 października 2015 r. odbyło się spotkanie z grupą artystów
malarstwa w plenerze. W warsztatach plastycznych wzięła udział
klasa IV. 13 października 2015 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z zaproszenia skorzystali emerytowani nauczyciele i pracownicy
szkoły, Burmistrz Wiesław Czyczerski, ksiądz Stanisław Jedliński, sołtys Piotr Kociołek, Henryk Budych
radny Dąbrówki, Rada Rodziców i
rodzice naszych uczniów. Samorząd
Uczniowski przedstawił część artystyczną wcielając się w role nauczycieli, pokazując
szkołę w krzywym
zwierciadle. Apel
uświetnił,
taniec
oraz piosenki śpiewane przez najmłodszych i najstarszych uczniów.
16
października
2015r.wysadziliśmy
500 cebulek żonkili. Z udziałem
rodziców stworzyliśmy pole nadziei.
21
października
2015r.
Uczniowie
Zespołu
Szkół
Leśnych
przeprowadzili
lekcję
przyrody w klasach I-VI wykorzystując
żywe
ptaki i prezentacje multimedialne.
28
października
2015r.
uczniowie
obejrzeli przedstawienie profilaktyczne „Mniam, mniam” temat: zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia,
uzależnienia. W tym dniu również
drużyna w składzie Karolina Łochowicz, Wiktoria Tobys, Zuzanna Mania, wzięła udział w grze miejskiej
z okazji 25-lecia samorządności.
Drużyna zajęła III miejsce. Następnie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji, na którym poruszano m.in.: temat zagrożeń w sieci
internetowej. 23 października 2015
r. uczeń kl. VI Paweł Józefiak został finalistą Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży. 24 października 2015 r.
uczniowie z klas IV-VI wzięli udział
w uroczystościach Kół Łowieckich
w Rogozińcu. Jan Szuman i Natalia
Józefiak zajęli I miejsce w strzelaniu z broni pneumatycznej. Hubert
Wittke zajął I miejsce w konkursie
plastycznym. Tradycyjnie już 05 listopada 2015 r. o godz. 10.00 wszy-

scy uczniowie przygotowali wraz z
nauczycielami śniadanie, zgodnie z
programem „Śniadanie daje moc”. 10
listopada 2015r. uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległości. Apel
przygotowała kl. V. 11 listopada 2015
r. Poczet Sztandarowy: Olivia Bimek,
Aneta Tratwal i Kamil Bocian brał
udział w uroczystościach gminnych,
godnie reprezentował naszą szkołę.
24 listopada 2015 r. uczniowie klas
pierwszych udali się autokarem do
Poznania do Teatru Muzycznego na
przedstawienie pt. Królewna Śnieżka. Klasa III odbyła tę wycieczkę po-

ciągiem. 26 listopada 2015 r. w szkole
odbywały się zabawy andrzejkowe
z tradycyjnymi wróżbami. 28 listopada 2015 r. odbyła się Zabawa
Andrzejkowa dla Rodziców zorganizowana przez Radę Rodziców. 29
listopada 2015 r. o godz. 16.00 zebrali
się uczniowie ze swoimi rodzinami,
by wzajemnie uczyć się i poznawać
nowe techniki robienia dekoracji
świątecznych: wianki, butelki- decoupage i stroiki. Wszyscy miło, z
wielkim pożytkiem dla szkoły, spędzili niedzielne popołudnie. Warsztaty powtórzono 06 grudnia 2015 r.
Nad całością czuwała pani Adriana
Pawelska i pani Elżbieta Czyczerska-Budych. Natomiast 01 grudnia
2015 r. odbyło się spotkanie uczniów
kl.I-III z górnikiem. Inicjatorką spotkania była pani Krystyna Gołek. W
tym dniu również Oliwia Czaplińska
uczennica kl. II została laureatką
Konkursu Piosenki w Zbąszynku. Od
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03 do 05 grudnia 2015 r. młodzież
naszej szkoły wraz z panią Lucyną Łuczak-Dzikowską i dyrektorem
szkoły Ewą Kubicką brała udział w
X SEJMIKU MŁODZIEŻY pod hasłem:
„Wielkość jest w nas”. Było to spotkanie młodzieży z Krajny, Kaszub,
Kociewia, Powiśla, Warmii i Mazur w
Domu Polskim w Zakrzewie koło Piły.
Nasze uczennice Laura Spychała,
Kornelia Kleszka, Julita Jędrzejczak,
Karolina Łochowicz i Patrycja Siegieda zaprezentowały dąbrowieckie
zwyczaje w piosenkach i opowiastkach. Uczniowie mistrza Jana Prządki: Piotr Bimek, Kornelia Kleszka, Martyna
Mania, Karolina Łochowicz, Oliwier Niemiec, Hubert Wittke, Laura Spychała,
Julita
Jędrzejczak
prezentowali
swoje
umiejętności gry na
instrumentach ludowych podczas różnych uroczystości w
Zbąszynku. 04 grudnia 2015 r. w naszej
szkole odbył się Powiatowy Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej.
Drużyna z Dąbrówki
zajęła I miejsce. 07
grudnia 2015 r. Mikołaj
z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego
również
odwiedzał
dzieci w klasach. 08
grudnia 2015 r. odbyła
się mikołajkowa wycieczka kl. IV-VI do galerii, i do kina
do Poznania.
13 grudnia 2015 r. Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski, Nauczyciele klas I-III wraz z sołtysem zorganizowali Kiermasz Świąteczny, na
którym odbyły się występy naszych
uczniów. Sprzedawane były ozdoby
świąteczne wykonane przez dzieci i
rodziców, kawa i ciasto. Dzieci brały
udział w zabawach i grach przygotowanych przez samorząd uczniowski.
Punktem kulminacyjnym było spotkanie z tradycyjnym gwiazdorem.
Wszystkie dzieci otrzymały paczki.
16 grudnia 2015 r. rodzice naszych
uczniów uczestniczyli w warsztatach
„Chrońmy dzieci przed dopalaczami”
21 grudnia 2015 r. odbyły się tradycyjne Jasełka przy kolędach wygrywanych na instrumentach ludowych
i na flażoletach. W świątecznej atmosferze składaliśmy sobie życzenia spokojnych i radosnych świąt.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Na progu roku szkolnego 2015/2016
Krótki przegląd wydarzeń
Rok szkolny wielkimi krokami zbliża
się do półmetka. Za nami już prawie
cztery pracowite miesiące wypełnione nauką i różnymi działaniami
wspierającymi wszechstronny rozwój dzieci. W bogatym kalejdoskopie
uroczystości, konkursów, spektakli i
innych imprez każdy uczeń naszej
szkoły może znaleźć miejsce dla
siebie, by odkrywać i kształcić swe
talenty, prezentować umiejętności,
przeżywać niezapomniane chwile.
Oto przegląd wybranych wydarzeń…
PROJEKT „ŁAPIECHWILE”
W pierwszym miesiącu roku
szkolnego uczniowie naszej
szkoły brali udział w projekcie
Zbąszyneckiego
Ośrodka
Kultury w ramach programu
Kultura
–
Interwencje
„Łapiechwile”. Grupa uczniów
klas II, III, IV, V i VI (licząca
26 osób) spotykała się na
warsztatach
teatralnych
prowadzonych
w
naszej
szkole.
Na
zakończenie
każdy
z
uczestników
„złapał chwilę” na koncercie
finałowym „Alchemia kozła”
zorganizowanym
w
Dąbrówce
Wielkopolskiej.
Grupa
teatralna
wystąpiła
przed
publicznością,
prezentując
spektakl
„Śpiąca
królewna”.
RODZICE I ZNAJOMI CZYTAJĄ
DZIECIOM
Czytanie dzieciom to skuteczny
sposób na wychowanie czytelnika
– człowieka, który stale poszerza
swą wiedzę i buduje mądrość.
Dlatego też 5 października w klasie
I ruszyła II edycja akcji
,,Rodzice
czytają
dzieciom”.
Kampanię
rozpoczęła mama Filipa Bieleckiego,
która
przeczytała
książeczkę
,,Prawdziwy
przyjaciel”.
Podczas
kolejnych spotkań dzieci wysłuchały
różnych bajek, opowiadań, baśni
przeczytanych przez mamę Zuzi Bil,
Zuzi Burczak, Emilki Ciosek, Michała
Dobrowolskiego. W grudniu tatuś
Daniela Dobrego, przeczytał bajkę o
zbliżających się świętach. W ramach
równoległej
kampanii
,,Znajomi
czytają
dzieciom”
uczniowie
wspólnie
z
przedszkolakami
wysłuchali opowiadania ,,Wyprawa
do
lasu”,
które
przeczytali
absolwentka naszej szkoły Joanna
Skrzyszewska i aktor Rafał Mroczek.
Kolejne spotkanie odbyło się w
dniu szkolnych mikołajek.
Miłą

26

niespodzianką
była
wizyta
ks.
dziekana Zdzisława Przybsza, który
w wyjątkowy sposób zaprezentował
bajkę ,,Piotruś i Kasia”.
TEATR SHOW- pod takim hasłem
odbywały się Interaktywne Warsztaty Teatralne, w których 4 listopada w Sulechowie uczestniczyła
kl.VI. Uczniowie poznali kulisy powstawania informacji telewizyjnych
oraz sposoby kręcenia wywiadów i
programów z udziałem gości. Nasz
uczeń Bartosz Grelak poprowadził
informacje telewizyjne o pogodzie.
Wyszło mu to rewelacyjnie. Może
podjąć pracę w telewizji!

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dzień poprzedzający Uroczystość
Wszystkich Świętych, to czas wielkiej radości w naszej parafii i szkole.
Uczniowie i przedszkolacy przebrani za świętych i anioły odmówili w
kościele różaniec, a następnie ze
śpiewem na ustach przeszli przez
wioskę do szkoły, gdzie była zabawa, konkursy, tańce i wiele, wiele
słodyczy. To było wspaniałe wprowadzenie w tajemnicę świętości i
okazja do poznania losów swojego
świętego patrona.
AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA
Na początku roku szkolnego uczniowie kl. I dołączyli do ogólnopolskiego program edukacyjnego „Klub
Bezpiecznego Puchatka”, którego
celem jest wdrożenie uczniów do
przestrzegania bezpieczeństwa. Na
podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych przeprowadzone zostały różne zajęcia. Uczniowie
obejrzeli film instruktażowy, uczyli
się rozróżniać sytuacje właściwego
i niewłaściwego zachowania, wykonywali zadania praktyczne. Odbyło
się również spotkanie z policjantem.
Czynnie uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym ,,Dyzio na dro-
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dze”.
Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego
Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem
certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Gratulujemy!
PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ
W tegorocznym XV Jubileuszowym
Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w
Zbąszynku naszą szkołę w II kategorii wiekowej reprezentowali: Agata Buśko, Seweryn Bosik, Zuzanna
Szatkowska i Amelia Bok, natomiast
w III kategorii wiekowej: Karolina
Buśko, Alicja Pluskota, Aleksandra
Szymańska, Oliwia Gliniecka, Gabrysia Bil i Aleksandra Banaszak. Głównym celem PPDz była
promocja
dziecięcej
twórczości i ukazanie
talentów
wokalnych
uczniów szkół podstawowych Gminy. Nasi
artyści zaprezentowali się bardzo dobrze i
otrzymali duże brawa.

SPEKTAKL NARODOWEGO TEATRU
EDUKACJI
15 grudnia uczniowie naszej szkoły
mogli kolejny raz uczestniczyć jako
widzowie w spektaklu Narodowego
Teatru Edukacji z Wrocławia. Klasy
IV-VI obejrzały „Opowieści robotów”,
osnute na kanwie utworów S. Lema,
wykorzystujące również motywy z
poczytnych powieści, takich jak „Podróże Guliwera”, „Hobbit” czy „Hary
Potter”. Klasy I-III obejrzały „Alicję
w Krainie Czarów”. Dzięki profesjonalnie przygotowanym widowiskom
dzieci mogły kształtować umiejętność aktywnego i świadomego
uczestnictwa w kulturze.
ŚWIĄTECZNY KONKURS NA
NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ
którego celem jest rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
cieszył się dużym zainteresowaniem.
Wzięło w nim udział wielu uczniów,
wspomaganych przez swych rodziców. Na stoisko, zdobiące szkolny
hol, trafiły arcydzieła! Dziękujemy za
udział w konkursie.
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA! SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU!

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Urszula
Szymkowiak

Gimnazjum w Zbąszynku

AKTYWNI, ZDOLNI I POMYSŁOWI GIMNAZJALIŚCI
Pierwsze miesiące roku szkolnego zaowocowały wieloma akcjami,
uroczystościami i konkursami w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.
UROCZYSTOŚCI I AKCJE SZKOLNE
Zgodnie z tradycją naszej szkoły odbył się dedykowany klasom pierwszym: DZIEŃ KOTA, pod hasłem „Kot
- też człowiek”. Samorząd Uczniowski
zorganizował kilka pełnych humoru
zabaw dla młodszych kolegów i koleżanek. Pierwszaki udowodniły, że są
zgraną grupą.
W wyniku głosowania na kandydatów
do Rady Samorządu Uczniowskiego,
wyłoniono następujące osoby: przewodnicząca - Martyna Zaleska, wiceprzewodnicząca - Wiktoria Rucioch,
skarbnik - Oliwia Walkowska, a także
Klaudia Kaczmarek, Weronika Marciniec, Kinga Sarbak, Magdalena Olejniczak, Aleksandra Strugała i Monika
Szlegiel.
W ramach działań Centrum Edukacji
Obywatelskiej 22 października w naszym gimnazjum odbyły się wybory
parlamentarne pod hasłem: „Młodzi
głosują”. Nastoletni wyborcy oddawali głosy, podobnie jak będą to czynić
za kilka lat, będąc już pełnoprawnymi
obywatelami.
Październik upłynął pod hasłem Międzynarodowego
Miesiąca
Bibliotek
Szkolnych. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało - „Biblioteki szkolne
rządzą”. Uczniowie mogli wziąć udział
w imprezach promujących książkę,
bibliotekę i czytelnictwo. Uczennice
Aleksandra Strugała i Zuzanna Trypucka z kl. III D przygotowały prezentację
multimedialną „Czytelnictwo w Polsce”
i zapoznały z nią kolegów i koleżanki,
opowiadając o swojej pasji czytania.
Pierwszego października po raz kolejny obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki. W tym dniu szkoła zamieniła się w scenę muzyczną.
Uczennice: Kamila Suwiczak, Patrycja
Spychała, Aleksandra Strugała, Natalia
Zacharska, Weronika Łotecka, Julia Pakuła zapewniły wszystkim dzień pełen
muzyki.
W trakcie corocznej Gimnazjalnej Olimpiady Kultury miały miejsce następujące przedsięwzięcia: dzień spódniczki
i krawata, dziewczyna z klasą i chłopak na medal, mistrz pięknego słowa,
mistrz savoir-vivre’u, mistrz języka,
prezentacja multimedialna: moje miasto oddycha kulturą.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
uczniowie przygotowali spektakl pod
tytułem „Obyś cudze dzieci uczył”.
Młodzi aktorzy pokazali, skąd wziął się
na świecie nauczyciel oraz w humorystyczny sposób przedstawili swoich
nauczycieli z czasów szkolnych.

Święto Niepodległości w tym roku
miało formę wieczornicy, na którą
zostali zaproszeni przedstawiciele
władz naszego miasta i gminy, kierownicy Domu Kultury, Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, studenci Uniwersytetu III Wieku, członkowie Związku Kresowian,
Związku Sybiraków. Goście wspólnie
z uczniami i nauczycielami śpiewali
pieśni legionowe i inne utwory patriotyczne.
23 listopada na zaproszenie Świebodzińskiego Związku Kresowian gościł w naszej szkole historyk Marcin
Podemski, pracownik poznańskiego
Instytutu Pamięci Narodowej. Tematem prelekcji dla klas III i prezentacji
multimedialnej była zbrodnia wołyńska - ludobójstwo dokonane przez
ukraińskich nacjonalistów, czyli tragiczna sytuacja Polaków na Kresach
Wschodnich w czasie II wojny światowej.
Na początku października klasy III
uczestniczyły w lekcjach wiedzy o
społeczeństwie w naszym Urzędzie
Miejskim. Prelekcje prowadził Jan Makarewicz. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy Urzędu Miejskiego oraz usłyszeli o wielu
faktach związanych z naszą Gminą.
Z racji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariuszy zorganizowano w szkole Tydzień z Wolontariatem. Nasi szkolni wolontariusze
przy wsparciu innych gimnazjalistów
włączają się w różne akcje i pomoc
innym, m.in. czytanie bajek w przedszkolach, wsparcie edukacji dzieci
w Afganistanie, opiekę nad zwierzętami z przytuliska, zbiórkę nakrętek
na rzecz Amelki, akcję Mikołajkowe
słodkości dla wychowanków z zaprzyjaźnionego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu, akcję na
rzecz Roksany (dziewczynki chorej na
białaczkę) oraz pomoc podczas koncertu mikołajkowego dla osób niepełnosprawnych.
Uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w
pokazie doświadczeń chemicznych,
który odbył się w Poznaniu w sali
wykładowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Przeprowadzono
pięć chemicznych eksperymentów.
Huki, wybuchy i eksplozje towarzyszące podczas pokazów dostarczyły
uczestnikom wielu wrażeń.
Czas adwentu w gimnazjum został
uświetniony
anielskim
wystrojem
klas oraz stworzeniem świątecznych
kartek z życzeniami od różnych aniołów.
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KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE
W listopadzie gimnazjaliści uczestniczyli w konkursach przedmiotowych
organizowanych
przez
Lubuskiego
Kuratora Oświaty. Do etapu rejonowego konkursów zakwalifikowało się
ośmioro uczniów (z jęz. polskiego, jęz.
angielskiego, jęz. niemieckiego i geografii).
Kacper Lichtarowicz zakwalifikował
się do II etapu VI Olimpiady Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła
Lindego w Poznaniu.
W konkursie wiedzy o AIDS wzięło
udział aż 85 uczniów. W etapie finałowym zwyciężyła Magdalena Olejniczak z kl. III, drugie miejsce zajęła
Kamila Augustyniak z kl. II D, a trzecie
Natalia Zacharska z kl. III D.
Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Mówimy przemocy
NIE” zorganizowanym w ramach projektu realizowanego przez OPS w Zbąszynku. Autorkami trzech najlepszych
prac okazały się uczennice naszego
gimnazjum: I miejsce Kornelia Smogur
(kl. I b), II miejsce Patrycja Spychała
(klasa I b), III miejsce Karolina Śmiałek
(III c). Oprócz tego nagrodę specjalną
od dyrektora ZOK za największe umiejętności plastyczne otrzymała Karolina Śmiałek. Wyróżnienie otrzymała
także praca Zuzanny Trypuckiej.
Przedstawiciele
gimnazjum
wzięli
udział w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Zarząd Rejonowy PCK w
Międzyrzeczu. I miejsce zajęła Magdalena Olejniczak, II - Michalina Kowalska, a III - Jakub Mikołajczyk. Do etapu
okręgowego w Zielonej Górze zakwalifikowała się Magdalena, a więc trzymamy kciuki.
Nasi gimnazjalni badmintoniści reprezentowali szkołę podczas powiatowego turnieju w Świebodzinie. Dziewczęta: Wiktoria Enenkiel oraz Roksana
Kotkowiak zajęły drugie miejsce i tym
samym wywalczyły awans do półfinału wojewódzkiego. Natomiast chłopcy:
Daniel Jaworski oraz Sebastian Napierała wywalczyli trzecie miejsce.
W ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży nasi sportowcy zajęli I miejsce
w Turnieju Unihokeja na etapie powiatowym.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków składają
wszystkim sympatykom naszej szkoły
życzenia ciepłych, radosnych chwil w
ten cudowny czas oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku!
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

Jesienny czas pełen wrażeń...
Mimo jesiennej aury wprawiającej wielu z nas w wyciszenie
w ZST w Zbąszynku wiele się działo. Oto kilka najważniejszych wydarzeń:
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
Po raz kolejny uczniowie naszej
szkoły zostali nagrodzeni Stypendiami Prezesa Rady Ministrów. Prezes
Rady Ministrów przyznaje stypendia
najlepszym uczniom szkół, których
ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości. Stypendium

znaleźli się także uczniowie naszej
szkoły, którzy w ubiegłorocznej klasyfikacji końcoworocznej osiągnęli
najlepsze wyniki: Jakub Tyszkiewicz uczeń klasy trzeciej Technikum
w zawodzie Technik elektryk oraz
Agnieszka Rucioch uczennica klasy
trzeciej Liceum Ogólnokształcącego.
Turniej klas pierwszych
Tradycją naszej szkoły jest corocznie organizowany już od wielu lat
Turniej klas pierwszych. W tym roku
turniej odbył się 30 października.
W tym dniu uczniowie klas pierw-

Prezesa Rady Ministrów przyznaje
się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy
tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej
najwyższe wyniki, a w pozostałych
dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wśród stypendystów

szych rywalizowali w specjalnie dla
nich przygotowanych, przez uczniów
klasy 2 A (ubiegłorocznych zwycięzców) pod opieką wychowawcy pani
Marioli Szukalskiej, konkurencjach o
charakterze sportowym, muzycznym
oraz wiedzy o szkole. Po zaciętej
rywalizacji pierwsze miejsce zajęła
klasa 1 A Liceum Ogólnokształcącego.
R ekolekcje
szkolne
Październik jest
w naszej szkole
nie tylko szczególnie związany
z dniem rocznicy wyboru naszego
patrona
– św. papieża
Jana Pawła II na
Stolicę Piotrową,
ale także z odbywającymi się
co roku szkolnymi rekolekcjami.
Podobnie
było
w dniach 14-16
p a ź d z i e r n i ka ,
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kiedy to przeżywaliśmy nasz czas
duchowych ćwiczeń, którym przewodniczył ks. Przemysław Janicki z
Paradyża. Czas szkolnych rekolekcji jest nie tylko okazją do innego,
duchowego spojrzenia na siebie,
swoje życie, wyznawane wartości,
na którą często w życiowym pędzie
nie ma zbyt wielu okazji, ale daje
także możliwość na „lekki oddech”
w potoku naukowych odpowiedzi,
kartkówek lub sprawdzianów.
Szkolne Muzeum Historyczne
20 października odbyło się otwarcie
wystawy pn. „70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej”. Wystawa
została zorganizowana przez nauczyciela historii ZST pana Ryszarda Pietrzaka. W otwarciu wystawy
udział wzięli Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, Dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych,
pan Tadeusz Bobowski – pracownik
Muzeum Regionalnego w Świebodzinie oraz uczniowie i nauczyciele. Wystawa została przygotowana
dzięki pomocy uczniów i mieszkańców, którzy udostępnili swoje pamiątki z tego okresu. Wystawę odwiedzili również podopieczni Domu
Dziennego Pobytu w Zbąszynku.
Wizyta w szkole partnerskiej
w Lipsku
W grudniu grupa nauczycieli naszej
szkoły udała się z wizytą do naszej
szkoły partnerskiej BSZ 7 w Lipsku.
Nauczyciele mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz dokonania ustaleń dalszej współpracy
oraz organizacji wymiany młodzieży.
W czasie krótkiej wizyty udało się
zwiedzić szkołę oraz uczestniczyć w
zajęciach lekcyjnych prowadzonych
przez niemieckich nauczycieli.
Żołnierskie ćwiczenia
Po raz kolejny gościliśmy w naszej
szkole żołnierzy z 17 WBZ z Międzyrzecza, którzy poprowadzili zajęcia
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowo-pożarniczym. Po krótkim wykładzie o historii
i tradycjach 17 WBZ uczniowie mieli
możliwość doskonalenia umiejętności strzeleckich, uczestniczyli w ćwiczeniach z musztry wojskowej oraz
z udzielania pierwszej pomocy.
Więcej informacji na www.zst.zbaszynek.pl oraz https://www.facebook.com/zstzbaszynek/.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia cała społeczność
ZST w Zbąszynku życzy wszystkim
Spokojnych i Radosnych Chwil.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

Co w lesie piszczy...
14.10.2015 r. w szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji ślubowania
klas I oraz obchodów Dnia Edukacji
Narodowej. W tym wyjątkowym dniu
uczniowie klas I składając przyrzeczenie, oficjalnie wstąpili w szeregi społeczności szkolnej. Ponadto
członkowie koła teatralnego przygotowali muzyczno – słowne scenki
dramatyczne z życia szkoły, a szkolny zespół rockowy (Kacper Mandes,
Kamil Lenczyk, Aleksander Gulczyński i Jakub Ślusarek) uświetnił uroczystość koncertem. Na zakończenie
imprezy odbył się mecz piłki nożnej
„Uczniowie kontra Nauczyciele”.
24.10.2015r. na terenie szkoły odbyły
się uroczyste obchody dnia św. Huberta. Patronat honorowy nad uroczystością objął Starosta Powiatu
Świebodzińskiego Zbigniew Szum-

wymianą doświadczeń szczególnie,
że Szwajcarzy są zainteresowani
naszymi wypracowanymi metodami
pracy z młodzieżą w zakresie dydaktyki, metodyki oraz organizacji
zajęć zawodowych.
3.11.2015 r. w ZSL odbyła się szkolna uroczystość z okazji dnia św. Huberta. Wszystkie konkurencje i cała
organizacja imprezy przypadła w
tym roku klasie III T. Przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w
konkurencjach dotyczących wiedzy
łowieckiej, sprawności strzeleckich
oraz mody leśnej. Mimo niezbyt
sprzyjającej pogody ale przy wsparciu ciepłym bigosem i ogniskiem
wszyscy świetnie się bawili.
6.11.2015 r, roku w Świebodzińskim
Domu Kultury odbył się konkurs historyczny organizowany w ramach

ski. Organizatorami przedsięwzięcia
był: Urząd Miejski w Szczańcu i w
Zbąszynku, Okręgowa Komisja Kultury, Tradycji i Etyki Łowieckiej przy
ORŁ w Zielonej Górze, Zespół Szkół
Leśnych w Rogozińcu.
25-30.10.2015r. w ramach rewizyty
nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu uczestniczyli w wyjeździe
służbowym do Centrum Kształcenia
Zawodów Leśnych w Chemin de Budron w Szwajcarii w dwóch kantonach Valais i Vaud. Celem wyjazdu
było zapoznanie się z nowymi dla
nas metodami pozyskania drewna
jakie stosuje się w Szwajcarii, systemem edukacji dla zawodów leśnych
oraz specyfiką pracy w innych niż
nasze warunkach leśnych. Pomiędzy
naszymi szkołami została zawarta
współpraca na kolejne 4 lata. Mamy
nadzieję, że zaowocuje to wzajemną

Tygodnia Patriotycznego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w
Świebodzinie,
przy
współudziale
Starostwa Powiatowego oraz Świebodzińskiego Domu Kultury. Naszą
Szkołę reprezentowała drużyna z
klasy 3 TL w składzie: Jakub Ślusarek, Bartosz Sadowski, Kamil Sitkowski opiekunem grupy był pan Marcin
Kumke. Wywalczyli oni II miejsce na
8 drużyn, które brały udział w konkursie.
19.11.2015 r. W ten dzień świętowaliśmy odzyskanie niepodległości przez
Polskę. Akademię przygotowały klasy I L i I Z. Jak co roku zgodnie z ceremoniałem szkoły odbyło się także
przekazanie sztandaru uczniom klas
młodszych, a także wręczenie nominacji nowo wybranemu samorządowi szkolnemu.
Na zakończenie
uroczystości uczeń klasy III TL Tomasz Knop odebrał z rąk Dyrektora
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stypendium Prezesa Rady Ministrów
na kolejny rok.
28.10.2015 r. grupa 30 osób z naszej
Szkoły pojechała do Poznania, by
kibicować drużynom, które rozgrywały mecz o Superpuchar 2015 w
siatkówce mężczyzn. Emocjom nie
było końca…
16.11.2015 r. grupa młodzieży z ASG
i Harcerstwa wzięła udział w zajęciach wojskowych w na poligonie
w Wędrzynie. Jedną z atrakcji było
strzelanie na tzw. symulatorach na
„Śnieżniku”.
13-15.11.2015 r. uczniowie brali udział
w VII Międzynarodowych Ćwiczeniach Zespołów Ratowniczych MEDLINE 2015, które odbyły się w Międzyrzeczu. Zajęli oni II miejsce za
merytorykę i powagę w trakcie ćwiczeń.
27-27.11.2015 r. nasi uczniowie wzięli udział w IV Mistrzostwach Polski
Szkół Leśnych w Udzielaniu I Pomocy Przedmedycznej w Brynku. W
ogólnej klasyfikacji zajęli III miejsce.
Młodzież ZSL jak zawsze aktywnie działa w tematyce profilaktyki i
wolontariatu. Jednym z działań było
szkolenie młodzieżowych liderów
profilaktyki, w którym uczestniczyło
13 uczniów. Tematyka szkolenia to:
komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, aktywne słuchanie
radzenie sobie ze stresem, a także
omówienie zagadnień związanych
ze zdrowym stylem życia.
4.12.2015 r. przedstawiciele samorządu szkolnego- wolontariusze, wybrali się do przedszkola w Chociszewie,
by wręczyć paczki dzieciom ufundowane przez fundację „Leśna Kraina”, uczestniczyli też w przedświątecznej akcji organizowanej przez
OPS w Zbąszynku. Przez cały okres
przedświąteczny zbierają też rzeczy
(ubrania, przybory szkolne, sprzęt
do nauki) dla dzieci z domu dziecka w Sulęcinie. Dary zostały wraz
z paczkami przekazane 18.12.2015 r.
podczas wizyty w domu dziecka.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim uczniom,
rodzicom, nauczycielom i sympatykom szkoły życzymy samych miłych
chwil spędzonych w ciepłym rodzinnym gronie, a w Nowym Roku samych pomyślności.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Alina
Jagaciak

zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady
składania oświadczeń o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych
oraz zasady dokonywania opłat za
korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma
ustawowy obowiązek:
- złożenia do 31 stycznia każdego
roku, pisemnego oświadczenia o
wartości sprzedaży poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych w
punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 111 ust. 4,
- w każdym roku kalendarzowym
objętym zezwoleniem, zapłaty na
rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w
trzech równych ratach w terminach
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września
danego roku - art. 111 ust. 7.
Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza,
że nie podlegają przywróceniu, bez
względu na przyczynę uchybienia
terminu.
Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady ulegają zmianie, dając
przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:
A.
przedsiębiorca,
który
nie
złoży do 31 stycznia danego roku,
pisemnego oświadczenia o wartości
sprzedaży danego rodzaju napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał
możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego
terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem,
że jednocześnie dokona dodatkowej
opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego
rodzaju zezwolenia.
Np. przedsiębiorca sprzedający w
danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% alkoholu, który
nie złoży do 31 stycznia 2016 roku
oświadczenia o wartości sprzedaży
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poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych, będzie mógł złożyć
takie oświadczenia najpóźniej do 1
marca 2016 roku, pod warunkiem,
że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111
ust. 2 dla poszczególnych rodzajów
zezwoleń, czyli:
- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na
sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na
sprzedaż napojów od 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn.
157,50 zł
- 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń
na sprzedaż napojów powyżej 18%
alkoholu, tzn. 630,0 zł.
Niezłożenie oświadczenia o wartości
sprzedaży danego rodzaju alkoholu,
w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.
B. przedsiębiorca, który nie zapłaci
w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego
roku, kolejnej raty za korzystanie z
zezwolenia w danym roku, będzie
miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego
terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty
w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia,
wyliczonej dla danego roku.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca
w poprzednim roku nie przekroczył
ustawowych progów określonych w
art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30%
podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.
Np. przedsiębiorca sprzedający w
danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% alkoholu, który nie
zapłaci do 31 stycznia 2016 roku
pierwszej raty za korzystanie z tych
zezwoleń i który nie przekroczył
ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca
2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej
opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla
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poszczególnych rodzajów zezwoleń,
czyli:
- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na
sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na
sprzedaż napojów od 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn.
157,50 zł
- 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń
na sprzedaż napojów powyżej 18%
alkoholu, tzn. 630,0 zł.
W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń
obliczana w sposób określony w
art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu
wartości:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu
oraz piwa – roczną opłatę wnosi się
w wysokości 1,4% ogólnej wartości
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) – roczną
opłatę wnosi się w wysokości 1,4%
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%
alkoholu - wnosi się w wysokości
2,7% ogólnej wartości sprzedaży
tych napojów w roku poprzednim.
Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi
określone w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej
raty za korzystanie z poszczególnych
rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do
1 marca 2016 roku, pod warunkiem,
że jednocześnie zapłaci dodatkowo
30% podwyższonej opłaty rocznej
wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.
Te same zasady będą obowiązywać
w przypadku braku opłaty kolejnych
rat.
Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową
30% opłatą spowoduje wygaszenie
zezwolenia.
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Katarzyna
Rucioch

Dzienny Dom „Senior-Wigor”

„Senior-Wigor” w Zbąszynku
odpowiedzią na problemy i potrzeby
Z dniem 01 października 2015
roku rozpoczął działalność Dzienny
Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku,
powołany uchwałą Rady Miejskiej
w Zbąszynku nr X/52/2015 z dnia 27
sierpnia 2015 roku. Siedziba placówki
mieści się w budynku Centrum Usług Medycznych
i Społecznych przy ulicy
Kosieczyńskiej 4. Kierownikiem Domu została, wybrana w drodze konkursu,
Pani Katarzyna Rucioch.
Zajęcia z seniorami prowadzi Pani Sylwia Tomaszewska przy wsparciu
Pani Danuty Biniakowskiej
– stażystki z PUP.
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku,
jako jeden z trzech w województwie lubuskim, powstał w ramach rządowego Programu Wieloletniego
„Senior- Wigor” na lata 2015-2020.
Program zakłada utworzenie
do 2020 roku w całym kraju sieci
ośrodków wsparcia dla osób starszych (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) pn. Dzienne Domy
Senior-Wigor. Celem funkcjonowania domów jest podniesienie jakości
życia seniorów, zapewnienie im odpowiedniego wsparcia socjalno-bytowego oraz aktywizacja społeczna
seniorów obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej, aktywne spędzanie
czasu wolnego, integrację międzypokoleniową
oraz aktywizowanie
seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego i samopomocowe. Program określa szczegółowo
zasady funkcjonowania i standardy
usług świadczonych przez Domy.
W ramach programu Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej ogłasza
corocznie konkurs ofert na wsparcie finansowe jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie tworzenia
i prowadzenia Dziennych Domów
„Senior-Wigor”. Na ten cel rząd przeznaczył na lata 2015-2020 środki finansowe w wys. 370 mln zł.
Gmina Zbąszynek w czerwcu br. przystąpiła do konkursu i uzyskała dofinansowanie na remont i
doposażenie pomieszczeń na piętrze w budynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 w kwocie 235 821,42 zł; wkład
własny gminy wyniósł 74 339,36 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania to
310 160,80 zł. Gmina Zbąszynek od
kilku już lat prowadzi aktywną po-

litykę senioralną, władze gminy są
przychylne wszystkim działaniom na
rzecz osób starszych; w 2012 roku
otrzymaliśmy honorowy tytuł „Gmina przyjazna seniorom”. Utworzenie
Dziennego Domu „Senior – Wigor” to

kolejny krok naszych władz samorządowych w stronę osób starszych,
ich problemów i potrzeb.
Dzienny Dom „Senior-Wigor”
funkcjonuje pięć dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Seniorzy mają
zapewniony dojazd na zajęcia oraz
gorący posiłek. Podczas pobytu w
Domu oferujemy seniorom: zajęcia
usprawniające ruchowo, manualne, gry i zabawy myślowe, śpiew,
taniec, zajęcia plastyczne, integracyjne, spotkania i pogadanki z ciekawymi ludźmi. Od grudnia br. prowadzona jest terapia zajęciowa w
zakresie biblioterapii, muzykoterapii,
poezjoterapii oraz fizjoterapia – w
tym kinezyterapia.
Od października br. zajęcia
w Dziennym Domu „Senior-Wigor”
odbywały się w pomieszczeniach
znajdujących się w przyziemiu budynku przy ul. Kosieczyńskiej. W
tym czasie trwały prace remontowe
i adaptacyjne w pomieszczeniach
na piętrze tego budynku przeznaczonych na działalność Domu, które
zakończyły się w połowie listopada
br. Remont wykonała firma ELPIO ze
Zbąszynka.
Oficjalne otwarcie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku nastąpiło w dniu 07 grudnia br. Uroczystość zaszczycili swą
obecnością: Posłanka na Sejm RP
Katarzyna Osos, Wicewojewoda Jan
Świrepo, władze powiatu: Starosta
Zbigniew Szumski i Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel oraz
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niezawodni włodarze gminy: Burmistrz Wiesław Czyczerski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Nie zabrakło także dyrektorów
gminnych szkół i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Wszystkich
przybyłych
witała
dziecięca kapela koźlarska
z Dąbrówki Wlkp. pod kierownictwem mistrza Jana
Prządki. Seniorzy dumni
z placówki, jaką otrzymali, zaprosili zebranych na
program artystyczny, który
prowadziły Eleonora Fryśna i Anna Pracuk wspierane przez Wiktorię Jarmużek i Agnieszkę Rucioch z
ZST Zbąszynek. W poezji
i śpiewie zaprezentowała
się młodzież zbąszyneckiego gimnazjum, grupa
wokalna „Akademia” działająca przy Zbąszyneckim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod
batutą Pani Ewy Prążyńskiej, a na
końcu wystąpił powołany specjalnie
na tę okazję zespół GimWig, w którym seniorki wspierane były przez
gimnazjalistki. Podczas uroczystości
wręczone zostały pierwsze Karty Seniora 90+ oraz stypendia dla
aktywnych seniorów. Po czasie dla
ducha nadeszła chwila na przecięcie wstęgi i zwiedzanie pomieszczeń
składających się z sali aktywności
ruchowej, pokoju porad i terapii indywidualnej, biblioteki z łączem
internetowym, pokoju pielęgniarki,
prasowalni, pralni i pokoju wypoczynku. Obiekt wyposażony jest w
system alarmowy i informatyczny
oraz w pełni przystosowany został
dla osób niepełnosprawnych. Na koniec przy ogromnym torcie przyszedł
czas na rozmowy seniorów z zaproszonymi gośćmi. Wielopokoleniowa
integracja była miłym zakończeniem
uroczystości.
Wszystkich chętnych seniorów zapraszamy do korzystania z usług
Domu. Bliższych informacji na temat
uczestnictwa w zajęciach można
uzyskać osobiście u pracowników
Domu lub pod numerem telefonu
68 3222814. Zapraszamy również do
odwiedzenia naszej strony internetowej www.zbaszynek.pl zakładka
Dzienny Dom „Senior-Wigor”, gdzie
są dostępne wszystkie aktualności
związane z codziennym funkcjonowaniem Domu.
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Jan
Mikuła

W ZUTW SIĘ DZIEJE…
Po uroczystym rozpoczęciu
IV roku akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
które nastąpiło na inauguracji Gminnego Tygodnia Seniora, swoją działalność rozpoczęło 16 grup zajęciowych. Na podstawie zainteresowania
słuchaczy w ofercie na rok akademicki 2015/2016 znalazły się następujące grupy: grupa dziennikarska,
grupa
edukacyjno-krajoznawcza,
grupa plastyczna, grupa rowerowa,
fitness z elementami tańca, zajęcia
komputerowe - grupa podstawowa
i zaawansowana, język niemiecki grupa początkowa i zaawansowana, grupa wokalna „Akademia”, gry
i zabawy myślowe, dwie grupy gimnastyki rehabilitacyjnej, dwie grupy
języka angielskiego oraz grupa Nordic Walking. Od grudnia 2015 roku
na czas zimy zostały zawieszone
zajęcia grupy rowerowej oraz grupy
Nordic Walking. Na tegoroczne zaję-

cia zapisało się 99 osób w tym 10
słuchaczy rozpoczęło zajęcia po raz
pierwszy w tym roku.
Delegaci ZUTW uczestniczyli w inauguracji XVII Lubuskiego Tygodnia
Seniora w Zielonej Górze, która odbyła się 5 października 2015 roku. W
sobotę 07.11.2015 r. słuchacze ZUTW
oraz kresowianie ze Świebodzińskiego Związku Kresowian koło terenowe Kosieczyn – Zbąszynek wybrali
się do Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Poznaniu na spektakl operowy Carmen Georges’a Bizeta. W roli
tytułowej wystąpiła Małgorzata Walewska jedna z najbardziej uznanych
mezzosopranistek naszych czasów.
W dniach 25-28 listopada 2015 roku
w Drzonkowie odbyło się VI Forum
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, delegacja złożona z członków naszego zarządu reprezentowała ZUTW.
Grupa edukacyjno – krajoznawcza
16.11.2015 r. gościła prelegentkę, panią
Wandę Szymańską, która wygłosiła

32

wykład o tematyce prozdrowotnej „Antyoksydanty”. Te przeciwutleniacze
(antyutleniacze) są grupą
związków chemicznych,
które neutralizują szkodliwe działanie wolnych
rodników, uszkadzających
komórki organizmu i prowadzących do ich przedwczesnego starzenia.
Proszę, dziękuje, przepraszam te trzy „magiczne”
słowa, których uczymy
się właściwie używać w
dzieciństwie
rozpoczęły wykład zorganizowany przez Zbąszynecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku dnia 11.12.2015 r. W
Sali Kameralnej ZOK Zbąszynek, któ-
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ra tym razem wypełniona była do
ostatniego miejsca, prof. Halina Zgółkowa mówiła na temat: „Grzeczność
i etykieta językowa”. Urozmaicone
zajęcia miała także grupa zawansowana języka niemieckiego. W czasie
zajęć odwiedził ich woluntariusz Europejskiego Forum Młodzieży, który
jest mieszkańcem Nairobi w Kenii i
opowiadał o swojej ojczyźnie, o ludziach tam mieszkających i ich zwyczajach. Można było wypróbować
swoją znajomość języka. Nasza grupa wokalna Akademia rozśpiewała
się i godnie reprezentuje ZUTW na
różnych lokalnych uroczystościach.
Zapraszamy chętnych do nas, jak
widzicie wcale się nie chwalimy, u
nas jest po prostu ciekawie i dużo
się dzieje.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Danuta
Kłos

ŚW. MIKOŁAJ I NIEPEŁNOSPRAWNI
Na początku grudnia br.,
w sali tanecznej Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury, odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych z gminy
Zbąszynek oraz dzieci z rodzin objętych programem „Asystent Rodziny”
ze Świętym Mikołajem. Spotkanie
zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze Zbąszyneckim
Ośrodkiem Kultury. Ponad 70 osób
uczestniczyło w we wspólnych zabawach animowanych przez pracowników OPS oraz uczniów Technikum Leśnego w Rogozińcu. Główną
atrakcją spotkania był spektakl pt.
„Gdzie jesteś św. Mikołaju?” W wykonaniu aktorów z Teatru End-Artes z
Krakowa oraz odwiedziny św. Mikołaja, który rozdawał słodkie upominki. Gośćmi byli Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan
Mazur oraz Przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych Alina Jagaciak. Organizatorzy, dzięki wsparciu sponsorów:
Rady Miejskiej w Zbąszynku, GKRPA
oraz Fundacji Leśna Kraina z Rogozińca, zapewnili słodki poczęstunek. Spotkanie było dla wszystkich

uczestników ogromnym przeżyciem
emocjonalnym i radością. Kierownik
OPS Danuta Kłos i Dyrektor ZOK Malwina Kubicka, zaprosiły wszystkich
na spotkanie w przyszłym roku.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
20 listopada 2015 r., w przeddzień
święta życzliwości i Dnia Pracownika Socjalnego, odbyło się spotkanie
kierownictwa i pracowników OPS z
Burmistrzem
Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem.
Spotkanie było okazją podsumowania inicjatyw i działań podjętych przez pracowników OPS w
mijającym roku oraz omówienia
problemów społecznych, którymi
w przyszłym roku OPS zamierza
się zająć. Pracownicy usłyszeli słowa podziękowania za zaangażowanie w rozwiązywanie
trudnych problemów osób i rodzin z naszej gminy oraz życzenia satysfakcji i zadowolenia z
pracy polegającej przede wszystkim na niesieniu pomocy ludziom
znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych
z problemami materialnymi, ale
także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi.
Burmistrz wręczył Kierownik Danucie Kłos kwiaty, jako wyraz
podziękowania dla całej załogi
OPS. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał wszystkim życzenia i stroik świąteczny. W tym
dniu dzieci z Przedszkola „Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku,

kontynuując coroczną tradycję, odwiedziły Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, złożyły pracownikom życzenia i wręczyły ręcznie
robione, piękne kartki. Ten dzień,
pomimo wielu obowiązków w pracy,
był dla pracowników dniem ciepłych
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życzeń, docenienia ciężkiej pracy, a
także uśmiechów ze strony innych
ludzi. Pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku dziękują
za złożone życzenia!
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Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNARNEGO
W 2015 roku do przewodniczącego GZI wpłynęło 12 Niebieskich
Kart założonych w 8 rodzinach przez
Policję, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Zbąszynku i pracowników socjalnych
OPS w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej.
Zgodnie z procedurą Niebieskiej
Karty do rozpatrzenia każdej sprawy powołano odrębną grupę robo-

czą składającą się z przedstawicieli
podmiotów działających w obszarze pomocy osobom i rodzinom doświadczającym przemocy ze strony
bliskich. Każdy, kto jest świadkiem
stosowania przemocy ma obowiązek
powiadomić policję, Ośrodek Pomocy
Społecznej, szkołę, GKRPA, tym samym przyczyni się do powstrzymania przemocy i cierpienia niewinnych

osób. Do grudnia br. w 4 rodzinach
zakończono prowadzenie procedury
w związku ze zrealizowaniem indywidualnego planu pomocy oraz
uzasadnionym przypuszczeniem o
zaprzestaniu stosowania przemocy
w rodzinie, natomiast kolejne cztery
sprawy pozostają w toku dalszych
działań Grup Roboczych GZI.

Projekt „Aktywnie przeciw przemocy”
Wraz z końcem roku 2015 kończy się
realizacja projektu „Aktywnie przeciw przemocy” realizowanego przez
tut. Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt trwał od lipca do grudnia
bieżącego roku. Wartość tego projektu wynosiła 43 840 zł, z czego
32 200 zł to kwota dofinansowania
przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Był to pierwszy realizowany przez OPS projekt z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i był on stworzony w odniesieniu do Programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Gminie Zbąszynek na lata 2014-2018. Realizacja
projektu miała na celu uwrażliwić
społeczność lokalną na problem
przemocy oraz udostępnić narzędzia
do reagowania na zjawisko przemocy w rodzinie osobom będącymi jej
świadkami. W ramach realizacji projektu udało nam się zgodnie z planem sporządzić diagnozę zjawiska
przemocy w rodzinie, rozwinąć działalność oraz wzmocnić kompetencje
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przez udział jego

członków w szkoleniach z zakresu
przemocy oraz superwizji. Priorytetem w działaniach projektowych
było stworzenie systemu wsparcia
na terenie Gminy Zbąszynek opierającego się na poradnictwie psychologicznym, prawnym, rodzinnym

w ramach Punktu Konsultacyjnego
oraz „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
wzmacniająca
kompetencje rodziców i wychowawców.
Wszystkie działania zostały zrealizowane pomyślnie i były odebrane
pozytywnie.

W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIE…..
Okres przedświąteczny to
czas, gdy w sposób szczególny myślimy o najbardziej potrzebujących
mieszkańcach naszej gminy. W tym
okresie pomoc społeczna udzielana
jest głównie z myślą o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia,
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aby każdy mógł je przeżyć godnie, w
spokoju ducha i domowego zacisza.
OPS udzielił wsparcia finansowego
rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, na ogólną kwotę 30 tys. zł.
Świadczenia wypłacono głównie na
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zakup żywności, ale też na zakup
opału, odzieży i obuwia zimowego
dla dzieci. Kryterium osoby samotnie gospodarującej to kwota 542 zł
netto, kryterium osoby w rodzinie to
kwota nieprzekraczająca 456 zł netto na osobę.
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WSPIERAMY RODZINY W WYPEŁNIANIU FUNKCJI
WYCHOWAWCZYCH
Tutejszy OPS realizował w bieżącym
roku „Program asystent rodziny 2015”.
Dzięki środkom w ramach programu
resortowego zatrudniono asystenta
rodziny. Ze wsparcia asystenta korzystało 21 rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych. Program kończy się 31 grudnia br. W
nowym roku będziemy ponownie
występować o środki na ten cel.

Asystent pomaga rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez systematyczną
pracę z rodzinami w ich środowisku
zamieszkania, prócz tego zajmuje
się organizacją popołudniowych spotkań dla dzieci w siedzibie OPS, w
które włączają się również rodzice.
W 2015 roku odbyły się cztery takie spotkania, po jednym w każdym
kwartale. W marcu dzieci obchodziły

Danuta
Kłos

Dzień Kobiet, latem był Wakacyjny
Piknik w plenerze, w końcu listopada Andrzejki oraz wspólne zabawy
z niepełnosprawnymi na Spotkaniu
ze św. Mikołajem. Nagrody oraz poczęstunek dla dzieci zapewniono ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania PA. Spotkania i zabawy dla
dzieci w pierwszej połowie roku prowadziła Asystent rodziny Natalia Kędzierzyńska, w drugiej połowie roku
Asystent rodziny Iwona Firlej-Prętka.

WAŻNE ZMIANY
Od stycznia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku zostanie uruchomione BIURO PODAWCZE, które będzie przyjmowało interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 9.30 i 13.30 - 15.30 w biurze nr 15.

Do głównych zadań biura będzie należało: wydawanie i przyjmowanie określonych wniosków, wydawanie decyzji, udzielanie informacji, kierowanie klienta do określonego pracownika.
Uruchomienie biura podawczego ma na celu sprawną obsługę klientów OPS, ale będzie to możliwe jedynie w przypadku zastosowania się do godzin funkcjonowania biura.

Dzieci z Przedszkola Pod Muchomorkiem z życzeniami i stroikiem świątecznym dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Bożego Narodzenia.

www.zbaszynek.pl
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SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI HPV
W czerwcu br. przeprowadzona została wstępna, informacyjna ankieta
wśród rodziców dzieci klas V Szkoły Podstawowej w Zbąszynku dotycząca szczepień dzieci przeciwko
wirusowi HPV. Wyniki ankiety wskazywały na potrzebę opracowania
gminnego programu informacyjnoedukacyjnego w zakresie profilaktyki nowotworowej.
Rada Miejska w Zbąszynku 26 listopada 2015 r. podjęła uchwałę
nr XIII/76/2015 w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy - szczepienia
HPV na lata 2016-2018”. Program zakłada wykonanie bezpłatnych dobrowolnych szczepień ochronnych
przeciwko HPV dziewczynek, w 2016
r. rocznika 2004, w 2017 – rocznika
2005r. i w 2018 – rocznika 2006r. Programem (szczepieniami) objęte zostaną dziewczęta w wieku 12 lat.
W latach 2016– 2018 szczepienia będą
obejmowały łącznie około 129 dziewcząt. Program profilaktyki raka szyjki
macicy na terenie Gminy Zbąszynek,
będzie obejmował wskazane roczniki dziewcząt zamieszkałe na terenie
Gminy i uczące się w szkołach Gminy Zbąszynek. Przed wprowadzeniem akcji szczepień dostarczone
zostaną materiały informacyjne dla
młodzieży danych roczników i ich
opiekunów. Zaplanowano również

prelekcje z położną dla dziewcząt
i chłopców oraz spotkania informacyjne dla rodziców/opiekunów, prowadzone przez lekarzy ginekologów.
Szczepienia zaplanowano poprzez
podanie szczepionki czterowalentnej - przeciw czterem najczęściej
występującym typom wirusa brodawczaka ludzkiego, w tym dwóm
z grupy onkogennej (HPV 16 i HPV
18) oraz dwóm typom tzw. niskiego
ryzyka (HPV 6 i HPV 11). Wskazana
szczepionka została zarejestrowana
we wrześniu 2006 roku w Unii Europejskiej do stosowania u dzieci w
wieku 9–15 lat oraz u kobiet w wieku
16–26 lat.
Wcześniej, bo już w czerwcu 2006
roku, szczepionka została zarejestrowana w USA. Obecnie jest zarejestrowana w ponad 80 krajach.
Szczepienia rozpoczną się w marcu
2016 r. po wybraniu realizatora programu. Udział w Programie szczepień jest dobrowolny. W celu objęcia
szczepieniem dziewcząt wymagane
jest złożenie imiennych deklaracji
przez rodzica, bądź prawnego opiekuna. Program uzyskał pozytywną
opinię Prezesa Agencji Technologii
Medycznych i Taryfikacji nr 197/2015
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) oraz Polskie Towarzystwo
Profilaktyki Zakażeń HPV zalecają

szczepienie dziewcząt od 11 roku życia. PTG szacuje, że szczepienia nastolatek przeciwko HPV spowodują
zmniejszenie ogólnej liczby zachorowań na raka szyjki macicy od 76 do
96% w ciągu 15-20 lat od rozpoczęcia szczepień.
Szczepienia przeciwko HPV nie są
obecnie dostępne w ramach świadczeń
gwarantowanych.
Znajdują
się na liście szczepień zalecanych
jednak niefinansowanych ze środków NFZ. Koszt szczepień i realizacji
programu przejmie na siebie Gmina
Zbąszynek.
Obok zakażenia HPV, do czynników
ryzyka zachorowania na raka szyjki
macicy należą m.in. wczesne rozpoczęcie życia płciowego (przed 18
rokiem życia), duża liczba partnerów
seksualnych, partnerzy „wysokiego
ryzyka”, zakażenie HIV lub inne zakażenia upośledzające system immunologiczny, palenie tytoniu, niski
status ekonomiczny oraz liczne ciąże i porody.
Oczywiście przed wyrażeniem zgody
zachęcamy rodziców do zapoznania
się z iformacją o szczepieniu przeciw wirusowi HPV. Więcej informacji
na bieżąco zamieszczać będziemy
na stronie internetowej www.zbaszynek.pl w zakładce Ochrona zdrowia.

BANK ŻYWNOŚCI W ZBĄSZYNKU
Fundacja „Spieszmy się” przy współpracy z OPS w Zbąszynku i Kołem
Caritas parafii pw. Macierzyństwa
NMP w Zbąszynku wydała w dniach
2-11 grudnia br. 325 osobom z naszej
gminy paczki żywnościowe. Paczka
składała się z 15 różnych produktów
spożywczych (cukier, makaron, ser,
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konserwy mięsne, olej, kawa zbożowa itp.). Całość wydanego towaru to
prawie 7 ton żywności. Pomoc zrealizowano dzięki podpisanej umowie
między Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. a Fundacją na realizację
zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej
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potrzebujących w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego
w
Podprogramie
2015. Skierowania dla mieszkańców
Gminy Zbąszynek potwierdzające
uprawnienia do paczki żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Do pomocy
żywnościowej uprawnione są osoby,
których dochód nie przekracza 951 zł
netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł netto dla osoby w
rodzinie. Kolejna dystrybucja żywności odbędzie się w marcu. Za pomoc
dziękujemy Burmistrzowi Zbąszynka
oraz wolontariuszom z Caritas w
Zbąszynku, ZST w Zbąszynku, ZSL w
Rogozińcu, Gimnazjum w Zbąszynku, Rafałowi Przybyszowi, Marcinowi
Bilowi, Dariuszowi Wnukowi, Bogdanowi Maciejewskiemu i przewoźnikowi firmie ELPIO.
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RUSZA OGRZEWALNIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Burmistrz Zbąszynka podjął decyzję
o uruchomieniu od 23 listopada br.
Ogrzewalni dla osób bezdomnych
przy ul. Kosieczyńskiej 4 w Zbąszynku. W ogrzewalni osoby bezdomne
uzyskają schronienie oraz będą mogły bezpiecznie spędzić noc. Ogrzewalnia to pomoc doraźna. Oferuje
możliwość przebywania w ciepłym
pomieszczeniu w okresie niskich
temperatur oraz dostępność sanitariatów, doradztwo pomocowe.
Ważnym aspektem jest rozdzielenie
pojęcia ogrzewalni od noclegowni.
Bezdomni muszą być świadomi, że
ogrzewalnia jest tylko chwilowym
rozwiązaniem i muszą podjąć dzia-

łania zmierzające do poprawy swojej sytuacji życiowej.
Ogrzewalnia jest czynna codziennie
od w godzinach od 19.00 do 8.00.
Do ogrzewalni zgłaszać się należy
w godzinach od 19:00 do 21:00.
W przypadku gwałtownych zmian
temperatury, silnych mrozów, opadów
atmosferycznych
godziny
funkcjonowania ogrzewalni mogą
być zmienione. Z ogrzewalni korzystać mogą tylko osoby nie wymagające pomocy osób trzecich, zdolne
do samoobsługi, nie agresywne, nie
stwarzające zagrożenia dla innych i
siebie.
Pieczę nad ogrzewalnią sprawuje

opiekun ogrzewalni. Do zadań opiekuna ogrzewalni w szczególności
należy: pełnienie dyżuru w godzinach przyjmowania bezdomnych;
dokonywanie przyjęć osób zgłaszających się do placówki (wpis do
rejestru); przeprowadzenie oględzin
osoby bezdomnej pod kątem ewentualnych zagrożeń związanych z
pobytem w ogrzewalni (choroby zakaźne, niepełnosprawność uniemożliwiająca samodzielne funkcjonowanie, pozostawanie pod stałą opieką
medyczną itp.)-powiadomienie odpowiednich służb pomocy; zapoznanie
osoby bezdomnej z treścią regulaminu placówki.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Uprzejmie informujemy, że firma NS
ZOZ Diagnostyk będzie wykonywać
bezpłatne badania mammograficzne
dla mieszkanek Gminy Zbąszynek z

przedziału wiekowego 40-69 lat objętych Programem Profilaktyki Raka
Piersi, które nie miały wykonanych
badań w ciągu ostatnich 24 miesię-

cy. Mammobus podstawiony będzie
w dniu 15 stycznia 2016 r. przy Przychodni w Zbąszynku ul. Długiej 1.

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ
Pismo powinno zawierać następujące informacje: dane skarżącego
(imię, nazwisko, adres, numer telefonu), dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy, precyzyjny opis
zdarzenia, w przypadku składania
skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego
upoważnienia.
Przedmiotem skargi lub wniosku
może być postępowanie świadczeniodawcy w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej zawartej z oddziałem
wojewódzkim NFZ lub niewłaściwe
załatwianie spraw przez pracowników Funduszu.
WAŻNE!
Zastrzeżenia
pacjentów
dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności
do: dyrektora szpitala, kierownika

przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności
zawodowej lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej lub do NFZ. Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy
w procesie leczenia.
Złóż skargę w oddziale wojewódzkim NFZ. Możesz to zrobić na kilka
sposobów:
1) bezpośrednio w siedzibie oddziału
lub jego delegaturze, wysłać pocztą
na adres oddziału lub właściwej dla
siedziby świadczeniodawcy delegatury,
2) wysłać faksem, przesłać skargę
na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie
zostały opatrzone podpisem elek-
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tronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą
poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej
skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie
od dnia wpływu tego uzupełnienia
do Funduszu.),
3) przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Czekaj na pisemną
informację o sposobie rozpatrzenia
skargi.
PAMIĘTAJ! Miejscem, w którym skarżący mogą uzyskać pomoc w formie
interwencji jest Biuro Rzecznika Praw
Pacjenta Ogólnopolska bezpłatna
infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
0 800 190 590.
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iNFORMACJE ZOK
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.zbaszynek.pl. Na
stronie znajdą Państwo szczegółowo opisane relacje foto i video z każdej imprezy organizowanej przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten
czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w
każdym momencie.

CO JUŻ ZA NAMI?
#LAPIE CHWILĘ = ALECHMIA KOZŁA był to projekt realizowany w
ramach programu Narodowego Centrum Kultury. KONCERT GALOWY DLA
SENIORÓW podczas, którego wystąpił znakomity rosyjski artysta Anton
Michaiłow. WYSTAWA POPLENEROWA
kończąca tygodniowy plener malarski odbywający się na terenie gminy Zbąszynek.
POTAŃCÓWKA DLA
SENIORÓW, która co roku cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. HALLOWEEN DISCO dla młodzieży. CZESŁAW ŚPIEWA, koncert, który był
wydarzeniem tej jesieni. 15-LECIE
ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO DĄBROWSZCZANKA podczas organizowanej BieNASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo
chętnie wspiera projekty kulturalne
placówek oświatowych oraz innych
organizacji i jednostek organizacyjnych w naszej Gminie. Pomogliśmy
w przygotowaniu takich imprez jak:
Obchody Niepodległościowe przy
Pomniku Chrystusa Króla, Debata
Społeczna dla Seniorów, Festiwal
Piosenki Dziecięcej.

siady Andrzejkowej Zespołów Śpiewaczych. WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU, w
ramach akcji na rzecz osób niepeł-

nosprawnych z Gminy Zbąszynek.
WIGILIA MIEJSKA po raz pierwszy w
naszym miasteczku.

NAGRODY
PATRYCJA SPYCHAŁA – pierwsze
miejsce w konkursie Wygraj Szansę,
który odbył się w Zielonej Górze dla
wokalistów poniżej 14 roku życia. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY DĄBROWSZCZANKA
– nagroda Złoty Dukat Lubuski przyznana przez Urząd Marszałkowski w
Zielonej Górze.

ROK 2015 W PIGUŁCE
Zbąszynecki Ośrodek Kultury zrealizował ponad 60 imprez. W Zbąszynku gościło wiele znanych postaci.
m.in.: Marcin Mroczek,
Katarzyna
Dereń, Cezik, Kabaret Formacja Chatelet, Kabaret Nowaki, Tabu, Damian
Holecki, Sylwia Grzeszczak, Z.B.U.K.U,
Czadoman, Classic, Norbi, Conrado
Moreno, Czesław Śpiewa i wielu
innych. Z naszej oferty skorzystało
wielu mieszkańców nie tylko naszej
gminy, ale także gmin sąsiednich.

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
W tym roku czeka na Państwa wiele kulturalnych niespodzianek. Kilka
imprez odejdzie do „lamusa”. W ich miejscu pojawią się nowe - atrakcyjne
eventy. Zachęcamy do dzielenia się z nami rozmaitymi pomysłami.
ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA
31 grudnia (czwartek) SYLWESTER
Godzina: 22:00 -03:30
Miejsce: sala taneczna ZOK
Uczestnictwo: wejściówka 5pln
Oprawa muzyczna: Elvas
Dodatkowe informacje: impreza tematyczna w klimatach BLACK &
WHITE. Konkurs na najlepszą fotkę
na naszej ściance.
10
stycznia
(niedziela)
FINAŁ
WOŚP
Prezentacje gminnej twórczości ar-
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tystycznej, licytacje, kwesta, światełko do nieba
Godzina: 16:00
Miejsce: sala widowiskowa – Dom
Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: wstęp wolny
13 stycznia (środa) KONCERT KOLĘD
Godzina: 17:00
Miejsce: sala widowiskowa – Dom
Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek

www.zbaszynek.pl

Uczestnictwo: wstęp wolny
Organizator: Szkoła Podstawowa
Zbąszynek
18-31 stycznia FERIE ZIMOWE
Program: poranki z bohaterami bajek,
zajęcia teatralne dla najmłodszych,
bal przebierańców, koncerty, spotkania tematyczne i wiele innych….
Miejsce: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Szczegółowe informacje: wkrótce.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

Podsumowanie
Sportowy rok 2015 w Gminie Zbąszynek będzie nam się kojarzył przede
wszystkim z przebudową stadionu i
nową piękną bieżnią. Ciekawie było
też na boiskach piłkarskich, gdyż
byliśmy świadkami lokalnych der-

bów, przy jednoczesnym awansie
do lubuskiej czwartej ligi drużyny ze
Zbąszynka. Sukcesy siatkarskie kontynuował SPS Zbąszynek zdobywając m.in. brązowy medal w lubuskiej
lidze młodziczek. Kontynuowane

były również programy ministerialne „Umiem Pływać” czy „Multisport”.
Zbąszynecki sport biegnie po właściwym torze, a do pełni szczęścia
brakuje tylko ... pełnowymiarowej
hali sportowej.

4 października - W deblowym turnieju tenisa
ziemnego zwyciężyła para Henryk Zduński/
Wojtek Guśniowski

7 października - Gminny Marsz Seniora - ponad
20 seniorów przetestowało nową bieżnię

24 października - Rafał Biegała zwyciężył w
inauguracyjnym turnieju darta

27 października - I Ogólnopolski Maraton
Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”
- kolejna świetna inicjatywa sportowa
przedszkola z Kosieczyna

8 listopada - Niepodległościowy Deblowy
Turniej
Tenisa
Ziemnego
o
Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku
- na kortach w Bolewicku najlepszą parę
utworzyli Hubert Cichy i Maciej Matuszewski
40

10 listopada - Sportowy Dzień Niepodległości
- połączenie marszu Nordic Walking oraz
testu Coopera

www.zbaszynek.pl
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14 listopada - Grand Prix Darta - w drugim
turnieju zwyciężył Maciej Nosal

4 grudnia - Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych - SP Dąbrówka Wlkp.
zwyciężyła w turnieju zorganizowanym przez
klub „Sokół” Dąbrówka Wlkp.

13 grudnia - II turniej tenisa stołowego - Maciej
Matuszewski w dwóch turniejach uzbierał
najwięcej punktów

29 listopada - I turniej tenisa stołowego w inauguracyjnym turnieju wystartowało 16
uczestników

5 grudnia - III turniej darta - zwycięzcą i
liderem po trzecim turnieju Szymon Cymerys

19 grudnia - 70-lecie powstania KS „Syrena”
Zbąszynek - kameralna impreza środowiska
piłkarskiego ze Zbąszynka

Zapowiedź I kwartału 2016
Zimowo na Sportowo - ferie zimowe - już w styczniu w lubuskim ferie zimowe. Z tej okazji tradycyjnie
będziemy organizowali sportowe
atrakcje dla uczniów naszych szkół.
Szczegółowa oferta jest dostępna
na naszej stronie osir.zbaszynek.pl
Grand Prix Darta - turnieje darta
wkraczają w decydującą fazę, 9
stycznia i 20 lutego turniej finało-

wy. Będzie ciekawie. Na uczestników
czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Pub Gol Pana Marka
Sagana.
9 Mistrzostwa Gminy Zbąszynek w
tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Zbąszynka - po dwóch turniejach w 2015 zapowiada się ostra rywalizacja w 2016 roku. W pierwszym
kwartale 2016 roku odbędą się trzy

www.zbaszynek.pl

kolejne turnieje (17 stycznia, 14 lutego i 6 marca). Emocji nie zabraknie.
Zawody obywają się w szkole podstawowej w Kosieczynie.
12 Zbąszynecka Liga Piłki Siatkowej
- w styczniu ruszają rozgrywki zbąszyneckiej siatkówki. Terminarz rozgrywek i więcej informacji na naszej
stronie osir.zbaszynek.pl
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krzyzówka

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 stycznia 2016 roku.

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

1

2

3

4

5

6

22 23 24 25 26 27

POZIOMO

7

28 29

PIONOWO

3. Miejscowość, w której dokonano renowacji zbiornika wodnego
służącego małej retencji
4. Nazwisko Dyrektora placówki oświatowej z Gminy Zbąszynek,
uhonorowanego przez Wojewodę Lubuskiego Medalem Złotym za
Długoletnią Służbę
8. Miejsce wykonywania bezpłatnych badań mammograficznych
10. Odbył się w październiku br. - Międzynarodowy Plener …….
11. Opłata lokalna, wpłacana bez wezwania, w proporcjonalnych
ratach
13. Program wspierający rodziny realizowany przez OPS
15. Nazwisko kierownika Dziennego Domu Senior-Wigor
16. Informacje na temat stanów wodomierzy można przekazywać do
SZUK, m.in.:
17. Nazwisko zwyciężczyni konkursu wokalnego „Wygraj Szansę”

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

30 31 32 33 34 35 36

1. Nieodpłatna pomoc, z której będzie można skorzystać od stycznia
2016 roku
2. Miejsce, w którym Burmistrz Zbąszynka odebrał dyplom wraz z
gratulacjami za zajęcie V miejsca w
Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju
4. Miejsce uiszczania opłat za wodę odpady komunalne
5. Jeden z programów ministerialnych realizowanych przez OSIR
6. Zorganizowana 19 grudnia na Targowisku Miejskim
7. Jedno z najbardziej kosztownych zadań określonych w budżecie
Gminy Zbąszynek
8. Jeden z głównych składników świątecznego ciasta orzechowego
polecanego na łamach naszego Kwartalnika
9. Miesiąc, w którym nastąpiło oficjalne otwarcie Dziennego Domu
„Senior-Wigor”
12. Planowane w projekcie budżetu Gminy Zbąszynek na rok 2016
wynoszą ponad 35 mln zł
14. Pracownik, który obchodzi swoje święto w dniu 20 listopada
15.
Miejsce
dekoracji
świątecznej
choinki,
której
dokonały
przedszkolaki

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Zostań seniorem z wigorem”.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim,
którzy
wzięli
udział
w
naszej
krzyżówkowej
zabawie.
Otrzymaliśmy
ponad
40 prawidłowych odpowiedzi, spośród których
wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon
o wartości 100 zł do dowolnego wykorzystania
otrzymała Pani Elżbieta Szulc. Nagroda ufundowana została przez Zakład elektryczny pomiary
– instalacje Henryk Zduński ze Zbąszynka.
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Magdalena
Tomaszewska

TRADYCJA UBIERANIA DRZEWKA ŚWIĄTECZNEGO
ODROBINĘ Z HISTORII…
Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie przyozdabiano je dekoracjami z papieru oraz jabłkami. Było
to nawiązanie do rajskiego drzewa.
W Polsce ta tradycja pojawiła się
dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo dekorowanie choinki
przyjęło się tylko w miastach, natomiast na wsi długo ozdobą świąteczną była ucięta gałąź świerku,
sosny lub jodły, którą zawieszano
pod sufitem i przyozdabiano dekoracjami. Nazywano ją podłaźniczką.
OBECNIE…
Zgodnie z tradycją na Święta Bożego Narodzenia ubiera się świerk lub
jodłę, ponieważ według wierzeń ludowych drzewo iglaste, jest uważane za symbol życia, odradzania się,

trwania i płodności, natomiast zieleń
choinki według wierzeń kościelnych
to symbol nadziei.
OZDOBY CHOINKOWE
Dawniej na drzewku wieszano ciastka, pierniczki (często w kształcie serca) orzechy, jabłka, kawałki opłatka,
także ozdoby z papieru, czy słomy.
Na gałązkach umieszczano również
zapalone świeczki oraz zimne ognie.
Niektóre z tych ozdób przetrwały do
dzisiaj, każda z nich posiada swoją
symbolikę:
• jabłka zapewniają zdrowie i urodę,
• orzechy zawinięte w sreberka
przynoszą dobrobyt i siłę,
• łańcuchy wzmacniają rodzinne
więzi,

• światełka chronią przed ciemnościami i złem,
• gwiazda betlejemska lub ozdobny czubek na szczycie choinki
pomaga w powrotach do domu,
• dzwoneczki oznaczają dobrą nowinę i radość.
Współcześnie, w zależności od kraju,
choinkę przyozdabia się bombkami,
cukierkami, srebrnymi i złotymi włosami anielskimi, a w miejsce świeczek pojawiły się różnego rodzaju
światełka elektryczne.
Niezależnie od jej dawniejszego czy
obecnego wyglądu, nie podlega najmniejszej wątpliwości, że jest pachnącą i magiczną ozdobą, bez której
większość z nas nie wyobraża sobie
Świąt Bożego Narodzenia.

MAGIA ŚWIĄTECZNYCH PRZYSMAKÓW
W Wigilię na naszym stole obowiązkowo powinny pojawić się tradycyjne
świąteczne ciasta na Boże Narodzenie:
pierniki, serniki, makowce. Można zajrzeć do swojej ulubionej książki kucharskiej lub zeszytu wypchanego po brzegi
sprawdzonymi przepisami, albo dla odmiany skorzystać z naszej świątecznej
propozycji! Wśród tradycyjnych ciast wigilijnych może znaleźć się również ciasto
orzechowe - jako przepyszne urozmaicenie stołu ze świątecznymi wypiekami!
Składniki na ciasto orzechowe:
7 jaj
30 dkg cukru kryształu
2 garści cukru pudru
35 dkg masła
32 dkg zmielonych orzechów
7 dkg mąki
4 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy
1 szkl. białej wódki
Dowolnie przez siebie przygotowana polewa
CIASTO: (tortownica)
15 dkg masła
15 dkg cukru kryształu
4 jajka
1 łyżka kakao
12 dkg zmielonych orzechów
7 dkg mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Wykonanie:
Masło utrzeć z cukrem.
Dodać żółtka, kakao, zmielone orzechy,
mąkę i proszek do pieczenia. Na koniec
dodać ubitą pianę z białek. Piec od 20 do
40 minut w temp. ok. 180-190 ° C.
MASA ORZECHOWA:
20 dkg zmielonych orzechów
2 garści cukru pudru
1 cukier waniliowy

1 szkl. wódki
Wykonanie: Orzechy, cukier puder, cukier
waniliowy zalać wódką. Po chwili utrzeć
i nałożyć na ostudzony placek.
KREM
3 jajka
3 łyżki kakao
15 dkg cukru kryształu
20 dkg masła
Polewa
Wykonanie: Jaja, cukier ubić na parze.
Dodać kakao. Po przestudzeniu połączyć
z masłem i położyć na masę orzechową.
Polać przygotowaną przez siebie polewą.
Wigilijna zupa rybna nie cieszy się
ogromną popularnością. W rankingu potraw wigilijnych zdecydowanie wygrywa
barszcz czerwony, który niekiedy ustępuje miejsca zupie grzybowej.
W te święta proponujemy zaskoczyć
domowników pyszną i zdrową wigilijną
zupą rybną!
Wigilijna zupa rybna jest łatwostrawna i
odżywcza, dzięki czemu zajadać się nią
będą nawet ci, którzy są na „diecie”. :)
Składniki:
•
Głowa i ogony karpia po 2 sztuki
• Woda 1,5 l
• Marchew 1 sztuka
• Pietruszka 1 duża sztuka
• Seler kawałek
• Por, biała część 1 sztuka
• Seler naciowy 1 gałązka
• Lubczyk 1 gałązka świeżego
• Ziele angielskie 3 sztuki
• Liście laurowe 3 sztuki
• Gałka muszkatołowa do smaku
• Cebula 1 duża sztuka
• Sól morska
• Jajka 2 sztuki
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Bernadetta
Utrata

• Mąka pszenna 2 łyżki
• Jogurt grecki 2 łyżki
opcjonalnie: łyżeczka soku z cytryny
Przygotowanie:
• Cebulę przekroić na pół i opiec nad
palnikiem kuchenki
• Warzywa umyć i obrać
• Następnie przygotowane warzywa
i cebulę zalać wodą dodać świeże
zioła - przygotować bulion.
• Do bulionu dodać oczyszczone i pozbawione oczu i skrzeli rybie głowy
i ogony
• dodać ziele angielskie, liść laurowy
i gotować około 30 minut (zupa powinna się gotować delikatnie).
• Pod koniec gotowania doprawić zupę
solą morską – odcedzić.
• Marchewkę rozdrobnić widelcem,
obrać głowy i ogony karpi.
• Następnie marchewkę i białe mięso
z ryb dodać do zupy.
• Z jajek i mąki przygotować ciasto na
lane kluseczki.
• Wbić jajka do miseczki, dodać najpierw 2 łyżki mąki, wymieszać trzepaczką, aż mąka z jajkami utworzy
jednolitą masę. Jeśli ciasto jest dość
rzadkie, dosypać odrobinę mąki - dodać szczyptę soli i odrobinę świeżo
startej gałki muszkatołowej.
• Bulion zagotować, zmniejszyć ogień i
wlać ciasto wąską strużką, cały czas
mieszając zupę.
• Gotować około 3 minuty.
• Jogurt wymieszać z odrobioną zupy,
dolać do bulionu, kiedy zupa lekko
przestygnie.
• Doprawić zupę sokiem z cytryny.
• Zupę rybną podawać ze świeżo posiekaną natką pietruszki lub koperkiem, obowiązkowo w dużej ilości! :)
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